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ملخص الدراسة
يتناول هذا البحث العلمي ظاهرة اإلشراف الرتبوي يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية عموما 
وثانوية حممد بلخري (جمال الدراسة ) امليدانية خصوصا؛ وهذا بغرض الكشف عن طبيعة 

أن اإلشراف الرتبوي املمارس وأبعادها وكذا الصعوبات واملعوقات الوظيفية اليت تواجهه، كما 
مرتكزات هذه الدراسة نبعت من واقع التعليم يف اجلزائر وما يكتنفه من تطورات سريعة يف شكل 

اصالحات مسرتسلة ميزت هذا العقد على وجه التحديد.
وعليه ارتأينا البحث حول متوقع اإلشراف الرتبوي يف ظل كّل تلك التغريات احملدثة واليت 
لمية ويف املقابل أيضا ازدياد احلاجة إىل أطر إشرافية 
حديثة على غرار ما تشهده الساحة العربية على وجه التحديد يف جمال اإلشراف الرتبوي 

خصوصا والعامل عموما.
ولقد احتوت هذه الدراسة ضمن املنهجية العامة ما يأيت:

اإلشكالية اليت يتمحور حوهلا البحث.-
هجية املعتمدة يف البحث.املقاربة املن-

فصول مثّ توزيعها كما يأيت:
/ املساعدة  نظرية للبحث (املفاهيم األساسية واملكملة: ويتناول األسس الالفصل األول-

للبحث وكذا النظريات األساسية املفسرة لإلشراف الرتبوي.
: تضمن طبيعة اإلشراف الرتبوي ومدارس الفكر اإلداري والقيادي.الفصل الثاني-
ز على اإلشراف الرتبوي يف اجلزائر من خالل تناول:الفصل الثالث- : رّك

يف النصوص القانونية املؤطرة لعملية اإلشراف الرتبوي.قراءة-
مهام املشرف الرتبوي يف اجلزائر.-

–: وتناول اإلشراف الرتبوي يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية ثانوية حممد بلخري الفصل الرابع-
اعتبارات منهجية ميدانية.-أمنوذجا
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ها وتفسريها استجابة للتساؤل املركزي : تناول البيانات امليدانية حتليلالفصل الخامس-
وتساؤالت الفرعية.

احملققة يف هذا البحث واليت أفرزت واقعا إشرافيا النتائج العامةويف النهاية ّمث التعرض إىل 
بعيدا عن احلداثة وغري شامل ملكوناته وأبعاده، وعليه جاءت احملصلة عبارة عن تقلص ومجود 

املؤسسة التعليمية اجلزائرية احلداثة واملتغريات احلاصلة يف حقل وعدم مسايرة اإلشراف الرتبوي يف
الرتبية والتعليم.
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1

المقدمة 

الفرد واجلماعة داخل أي «يؤكد املتخصصون يف احلقل الرتبوي والتعليمي أّن 
تنظيم جيب أن يتعايشوا يف تكاملية ... ومن هنا فإّن الفعل الرتبوي ال حيمل على 

.)1(»الفرد أو اجلماعة لكن بالتأكيد على كليهما

اج داخل اجلماعة االنسجام واالندم« و من هذا املنطلق فقد أصبح مؤكدا أّن 
من العمل ... الرتبوية جيب أن يتم دون تأخر وأّن العمل يف تعاون هو أكثر فاعلية

.)2(»الفردي

يف هذا السياق تربز إشكالية العالقة بني املشرف الرتبوي واملعلم يف املوقف 
الرتبوي كإحدى أبعاد قياس هذا االنسجام و التعاون اجلماعي لصاحل مؤسسة تربوية 

ية يف بنائها االجتماعي وفاعلة يف أدائها الرتبوي و هو يف الواقع ما تتوق إىل قو 
مقاربته هذه الدراسة مقاربة علمية من منطلق أمهية الفعل اإلشرايف لبناء مستقبل 
ضمن مسارات علمية تكون يف منأى عن االرجتالية و املزاجية و كذا أمهية املدخل 

من أمناط السلوك التنظيمي السيما يف الواقع السلوكي و ضرورته يف تفسري الكثري
اهذه الدراسة اليت تتغىيّ أساساإلملاع إليه هنا هو أنّ الرتبوي اجلزائري . و ما ينبغي 

و كذا .البحث يف طبيعة اإلشراف الرتبوي املمارس يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية
:كما يلي ،اليت ضبطت يف النتوزعت وفق املنهجية العامةاته، معوق

1 Hubert Hannoun. Comprendre l’éducation ,édition  nathan. Paris. 1995. P131.
2 Francis bonnet et al, enseigner aujourd’hui, édition A. de. Boech Bruxelle . 1981.p42.
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في الفصل األول منها إىل املفاهيم األساسية املتمحورة حول اإلشراف الرتبوي، ف
وكذا املفاهيم املكملة واملرتبطة بتلك املفاهيم األساسية. كما مشل الفصل ذاته بعض 

رة لإلشراف الرتبوي. النظريات األساسية واملفّس

تعددة لدراسة اإلشراف الرتبوي من الفصل الثاين : خّصص إىل مداخل م
حيث طبيعته حسب ما ورد يف سؤالنا املركزي، تندرج ضمن تلك الطبيعة، فلسفته، 
تطوره، وأنواعه، أهدافه، وأساليبه؛ كما أوردنا يف الفصل ذاته حملة عن مدارس الفكر 

اإلداري والقيادي اليت حتوي اإلشراف الرتبوي.

الفصل الثالث : متحور هذا الفصل يف قسمه األول حول قراءة ممّحصة 
لنموذجني من النصوص القانونية املؤطرة لعملية اإلشراف الرتبوي؛ حيث مشلت هذه 
القراءة دليل مفتش الرتبية والتكوين، كسند معتمد لدى املشرفني يف أدائهم الرتبوي، 

، كمرجعية قانونية 2008جانفي 23يف والقانون التوجيهي للرتبية الوطنية الصادر 
ا القسم الثاين فقد خصص للتعرف على  مكملة وجمددة للتشريع املدرسي اجلزائري. أّم

املهام املنوطة باملشرف الرتبوي يف املؤسسة التعليمية يف اجلزائر.

الفصل الرابع: حوى الدراسة امليدانية واالعتبارات املنهجية، من منهج الدراسة 
الثالث، وأدوات مجع البيانات وأساليب املعاجلة اإلحصائية.وجماالته

ويف الفصل اخلامس واألخري مت عرض البيانات امليدانية وحتليلها وتفسريها، مع 
الرتكيز على ما ورد يف الشّق النظري للبحث أثناء التحليل؛ ومن ّمث اإلجابة عن 

ة احملّصل عليها.التساؤالت املصاغة يف اإلشكالية لتتبع بالنتائج العام





3

ل فيه من ذوعلى كل فإن هذا العمل ال يدعي كماال أو عصمة رغم كل ما ب
جهد على املستوى املعريف و املنهجي ولذلك فالباحث يبقى ملتمسا لكل تصويب 

أا  من ش فكرة  . إثراء املوضوع أكثرأو 
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البحث:شكاليةإ
املعلومات وينتقل من و يشهد ثورة يف التكنولوجيا ةإن عاملنا يف ظل األلفية الثالث

رهانات ظلت حبيسة لتنظريات وصفت بالعقيمة جتاوزها الكم املعريف املنتج. عامل جديد و 
ثقايف إىل جماراة تلك الوترية العلمية.-قد ال يتوصل فيه التكيف السوسيو

أصبحت احلاجة إىل عمالة و ،حيث فرضت نوعية جديدة من التكنولوجيا املتقدمة
اختاذ و القدرة على التحول من مهنة إىل أخرى و ،التدريبو على مستوى عال من التعليم 

الفاعلية يف التسيري و لى درجات الكفاءة القرار على خط اإلنتاج مباشرة واعتمادا ع
اد تكنولوجيا أو استقدام ري باست،الن اجلودة الشاملة لن تتحقق يف املنظمة،اإلدارة احلديثةو 

أو وضع برامج طموحة بقدر ما يتعلق األمر بكفاءة القوى البشرية العاملة يف ، خرباء
االبتكارية  واملسايرة مرجعيته إىل حتقيق توازن فعال بنيرمياملنظمة وفق نظام إداري ي

كل ما حيمله من أبعاد و حتما عن النظام الرتبوي ، العملية التعليمية املنبثقاألساسية
متزايدة. و اليت ما انفكت تواجه مهام صعبة و قد أوكلت مهمتها لإلدارة الرتبوية و أهداف و 

لكشف عن طاقات املنهجي لو لتعقد وظائفها ما جيعلها دوما تبحث عن السند املعريف 
اا و بشرية  اد عد ت اس ند  وف ع ق لو كي ال تقتصر منتجة  و حتويلها إىل طاقة مبكرة و توظيفها و ا

الصيانة املنضمة ملعارف متجاوزة.و على النقل 
هنا يشري املفكر الفرنسي و هذا شأن الكثري من األمم و ليقيم يف قطيعة من الواقع و 

فاملعرفة مل تعد ،ما يسمى بعصر احلداثة
؛ )1(

التحليل بدال من و فاملواكبة ضمن هذا النسق تدرج يف إطار عملية تعليمية قوامها الفهم 
التلقني.و احلفظ 
ب ـــــواكـــي مـن نطاق إشرافـحتواه ضمـفهي مية ــية التعليمـــــكيفما كانت تلك العملو 

مدان ساروب دلیل تمھیدي إلى ما بعد الحداثة، ترجمة خمیسي بوغرارة، منشورات مخبر الترجمة واألدب -1
.155ص ،2003،جامعة منتوري قسنطینةواللسانیات،
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-املعلم ظر يف ثالثية التعليم التقليدي (إعادة النأيللمقاربات البيداغوجية احلديثة 
حتسني  و حيت يساهم املشرف الرتبوي يف النمو املهين للمعلم املستمر )املدرسة–الطالب 

ط التفاعل حيدده البعد السوسيولوجي مستوى األداء يف شكل االعتمادية املتبادلة ألن من
مع تطور مفهوم و الديناميات اجلماعة و ما حتمله من تنوع العالقات اإلنسانية و للوظيفة 

أساليبه تطورا كبريا يف السنوات األخرية.و اإلشراف الرتبوي حيث تطورت فلسفته 
ليب أخد يتطور أكثر يف األوساط الرتبوية ليأخذ معاين أمشل على مستوى األساو 

يف الوقت ذاته احنصر اهتمام القائمني على قطاع التعليم يف اجلزائر على و اهلدف.و النوع و 
إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات بدون تؤخر على احلد األدىن من التكوين يف ميدان 

يف ظل هذا املعطى جاء تصورنا لطبيعة العالقة املوجودة داخل و تواصل ،تقنيات،التسيري
املسار و ،املؤسسة

حىت التكوين احلضري لن و الوالءات.و باإلضافة إىل نوع امليوالت السياسية ،الشخصي
يسهم يف جتريد الفاعل الرتبوي من تلك االرتباطات ما مل يكن تكوينه وظيفيا.

يت كانت يف عمومها كمية أي مل تتعدى الزيادة الو كما أن حماوالت "اإلصالح" املسرتسلة 
الربامج و ناهج إن جتاوزت  ذلك إىل املو ؛ )1(املدرسني منذ االستقاللو العددية من مدارس 

بني السياسة من جهة أخرى و الدراسية فان التقاطع املنتظر بني إرادة الفاعلني من جهة 
جارب مل يعد من اإلجرائية يف إن كان واردا فقد يعرب على اسرتاد أو استنساخ لتو حىت 
ها يف شكل معايري جاهزة.ئتصنيف املتعلمني على ضو شيء

ة اإلشراف لن تقف عند مراقبة مدى مطابقة سري املؤسسة التعليمية مفمه
بل الوظيفة األساسية هلذه املهنة هي مراقبة مدى استجابة النظام ، للتوجيهات املركزية
رض تفسري ذو بعدين فمن ناحية املؤسسة التعليمية يف الشيء الذي يف،حلاجات املتعلمني

املسري البيداغوجي ضمن مهمة و حاجة إىل ثقافة تأطريية جديدة تدمج املسري اإلداري 
من و ،هي مراقبة مدى قدرة النسق التعليمي على التحول إىل ممارسة ميدانيةو مشرتكة أال 

إذا كانت و الفوج الرتبوي.و كزية ناحية أخرى يتحول املشرف إىل وسيط بني اإلدارة املر 

.5ص، 1999،دار الھدى عین ملیلة الجزائرھادف،نموذج التدریس المحمد صالح حثروبي، -1
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فهاجس تدارك التأخر املضاعف يشكل ضغطا على من ،اجلزائر بعيدة عن هذا املنحى
دون ترتيب األولويات. حيث ال ميكن ألي سياسة ،يفكر يف إصالح املنظومة الرتبوية

تعليمية ناجحة أن ترمي إال أكثر من اسرتاتيجية واحدة خالل مرحلة واحدة.
ربط املؤسسة و ،حتقيق اجلودةو ،جلزائر يف ميدان الرتبية على تعميم التعليمراهنت ا

يتضح ذلك ضمن اخلطابات و ربطها أيضا باهلياكل املركزية. و ،التعليمية مبحيطها اخلارجي
فحسم مسألة املواصفات مثال لن ،اليت دون شك لن ختلق ممارسات جديدةو املتجددة 

أو إحداث برنامج تكوين يضمن ،ة للموارد البشريةيضمن بالضرورة حتقيق تنمية نوعي
ذلك انطالقا من الوعي و ،أي ال يكفي تغيري التسميات لتتغري الوقائعةمردوديو إنتاجية 

مرورا باملستوى ،ستوى العالئقيمن املستوى العمراين إىل امل،هذه املؤسسة من عوائق
إن كانت جهازا من و ،البيداغوجيو التنظيمي 

،أجهزة الدولة
من هذا املنطلق توجب حدوث مفاضلة دائمة تعىن باملنظومة الرتبوية من باب و .)1(خمتلفة

األولوية املطلقة.
كما أن الواقع اإلشرايف الرتبوي يف اجلزائر يكتنفه الكثري من الغموض سواء على 

من و االجتماعية مما ولد فينا قدرا كافيا من النزوع إىل تلك الوضعية و صعيد املمارسة املهنية 
اهتداءنا هلذا املوضوع و يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية. حث يف واقع اإلشراف الرتبويمث الب

أخرى موضوعية فذاتيتنا مردها املعايشة هلذا الطرح حبكم انتمائنا و أملته علينا دافعية ذاتية 
بالتايل و الرتبوي و تدين على املستوى التحصيلي و ما يسوده من تراجع و لقطاع الرتبية 

هنا تظهر القيمة االقتصادية للموضوع.  و اإلنتاجية و بتكارية ضمان اال

املعلم إلدراك قيمة اإلشراف يف و قد يشكل موضوع البحث سندا يعتمد عليه املشرف -
جناعتها.و أي تبيان مدى حتقق الكفاية اإلشرافية ،تقومي العمل الرتبوي التعليميو تقييم 

.18، ص2003، المغرب،الدار البیضاء،دار الثقافة،1ط،المصطفى ادملود، أسئلة التجدید التربوي-1
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حماولة و لرتبوي يف ظل مدارس الفكر اإلداري -
إسقاط رؤية تلك املدارس على واقع اإلشراف الرتبوي.

من مث تبيان و ،املشرفو كما نسعى إىل البحث عن طبيعة العالقة السائدة بني املعلم -
دور اإلشراف الرتبوي يف تفعيل العالقات اإلنسانية.

املنتهجة و أنواع اإلشراف املتوفرة من جهة و إىل جانب ذلك حناول التعرف على أساليب-
من جهة أخرى.

التعرف على اجلانب القيادي يف اإلشراف مع حماولة الفصل بني مهام املشرف اإلدارية -
القيادية.و 
باإلضافة إىل حماولة البحث يف التدريب الرتبوي أثناء اخلدمة كمهام منوطة باملشرف -

اجتماعي.و من مث حتديد دوره كفاعل تربوي و 
كما نسجل يف حبثنا هذا حماولة الرتكيز على بعض املفاهيم األساسية اليت هلا مبفهوم -

اإلشراف الرتبوي لتجاوز أزمة التداخل الضمين لتلك املفاهيم.
مرجعية لغرينا من الباحثني يف جمال و قد يغدو موضوع حبثنا املتواضع رؤية جديدة و 

مني ذا و لني غو اإلشراف الرتبوي فيتجاوز قصوره  ت مله ا
خصوصا يف ظل إغراق الساحة التعليمية بأفواج املدرسني ذوي التكوين السريع، اال. 

وبات على املؤسسة التعليمية ضمان التعايش بني جيلني، بدا األول حياته التعليمية يف 
رنا املدارس، والثاين تزامنت طفولته مع العوملة واأل لعاب اإللكرتونية. ومن هنا يأيت تصّو

للمدرسة املفرتضة، وهي تكوين خنبة مؤهلة العرتاض النزيف القّيمي الذي يعاين منه 
جمتمعنا، مع اعتماد أساليب تأطريية باتت ملحة؛ ومن ّمث منت لدينا رغبة علمية استدعت 

باره عملية تفاعل تدخلنا يف شكل دراسة لإلشراف الرتبوي كظاهرة سوسيولوجية باعت
اجتماعي بني املشرف واملعلم واملؤسسة التعليمية، حتكمها معايري وقواعد كّل ما كان 
استخدامها أمثل حيقق اإلشراف الرتبوي من حيث إنّه إدارة للموارد البشرية والعالقات 
اإلنسانية األهداف املرجوة منه؛ ومن مث تكون االستجابة لروح الفلسفة الرتبوية. وعلى

الرغم من أّن اإلشراف الرتبوي له توابع كبرية إّال أننا سنكتفي بالرتكيز على طبيعة 
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اإلشراف الرتبوي (التفتيش) أي املشرف الزائر؛ ويف تقديرنا أّن معرفة املشرف الرتبوي 
بامليدان قد تسمح له بتحليل أثار السياسات التعليمية، الشيء الذي جيعله مؤهال ليس 

احات جتاه املؤسسة التعليمية وإمنا لرتقب الصعوبات واقرتاح مقاربات فقط لبلورة اقرت 
جديدة 

مبستوى التعليم واملعلمني؛ حيث قال "روي سينغ" يف تقرير اللجنة الدولية من أجل القرن 
كن ألّي نظام تعليمي أن يرقى أعلى من مستوى ال مي: «1997احلادي والعشرين عام 

وهنا نلمس أّن بلوغ ذلك الرقي مرهون أيضا بإعداد املعلم ضمن عملية ». املعلمني فيه
مستمرة ودائمة؛ ومن ّمث فإّن طبيعة اإلشراف املمارس قد حيدد معامل االسرتاتيجيات 

لطروحات النظرية على التعليمية. ومما سبق من إشكاالت مطروحة سنحاول إسقاط هذه ا
ما طبيعة اإلشراف التربوي الممارس في واقع املؤسسة التعليمية اجلزائرية، ومعرفة 

وميكن مفصلة هذا التساؤل املركزي إىل تساؤالت فرعية  ؟المؤسسة التعليمية الجزائرية
كاآليت : 

ة ؟ ما هي أنواع اإلشراف الرتبوي املمارس يف املؤسسة التعليمية اجلزائري–1
ما هي أساليب اإلشراف الرتبوي املمارس يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية ؟–2
ما هي أبعاد اإلشراف الرتبوي املمارس يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية ؟ (هل هو بعد –3

إنساين، أو مادي، أو تقين ...؟)
من فضال عن ذلك سنتناول خالل دراستنا ما إذا كانت هناك عوائق تقّلص

فاعلية اإلشراف الرتبوي املمارس يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية ؟





9

المقاربة المنهجية:

من املهم اإلملاع يف هذا الصدد إىل أنه من أدق املهمات، يف جماالت النظر 
والبحث العلميني، توجيه الفكر صوب املقاربة املنهجية يف التحليل، وهذا بالنظر إىل ما 

ة للمنهج من حمورية ومركزية يف إدارة الفعل البحثي، وكذا من تأثري على سريورة إنتاج املعرف
العلمية، سواء على املستوى النظري أو التطبيقي، ويف كافة احلقول املعرفية، والسيما منها 
حقل علم االجتماع، نظرا ملا يتميز به موضوعه: (دراسة اإلنسان من حيث تفاعالته يف 
البيئة االجتماعية التنظيمية) من فرادة، وخصوصية، وتعقيد يف املكونات واألبعاد 

واخللفيات.

منطلق أن طبيعة املوضوع (يف كلياته وجزئياته) هي اليت ترسم باألساس ومن 
عتمادها يف الدراسة من أجل حتقيق األغراض املطلوبة امالمح املقاربة املنهجية اليت ينبغي 

اليت تصنف ضمن الدراسات - ، فإنه، وبناء على متطلبات هذه الدراسة )1(فيها 
أساسا على منهج دراسة احلالة بوصفه منهجا نتوخى مقاربة منهجية تعتمد -الوصفية

يركز على الوصف الدقيق لكافة املتغريات والعوامل اليت تنطلق من داخل احلالة املدروسة 

فة اجلوانب والعناصر املكونة دراسة كامينح الباحث إمكانية التوغل العميق والدقيق يف
يف هذه الدراسة اليت -أو على األقل االجتهاد فيه-، وهو ما يتعني أن يكون )2(لـها

تسعى لفحص طبيعة اإلشراف الرتبوي املمارس يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية (أنواعه، 
أساليبه وأبعاده) ومعوقاته.

، مجلة العلوم » مناھج علم االجتماع  بین الحدس والواقع االجتماعي المعقد«فضیل، دلیو : -)1(
.92، ص 1995، د.ش، 06اإلنسانیة، الصادرة بقسنطینة عن جامعة قسنطینة، العدد 

حمد، عبد الرحمن ومحمد علي، البدوي : مناھج وطرق البحث االجتماعي. بیروت، دار عبد هللا م-)2(
.294، ص 2000المعرفة الجامعیة، 
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هذا ومن األمهية مبكان اإلشارة إىل أن املقاربة املنهجية املتوخاة هنا، تبقي يف أصلها مقاربة 
ة إىل املنهج األساس (دراسة احلالة). فهي ال امنفتحة على تقنيات منهجية أخرى باملواز 

غتىن به املسار التحليلي ملوضوع البحث، السيما من اتغفل على البعد التارخيي الذي 
قل السريورة التارخيية لالهتمام باإلشراف الرتبوي يف العامل ككل والعامل العريب جانب تع

عموما، واجلزائر خصوصا)، فضال أيضا عن اإلحصاء كتقنية (جداول ونسب) تستخدم 
عرب -من منظور منهجي إجرائي-على األخص، عند حتليل املعطيات امليدانية املستقاة 

حقا يف الفصل الرابع من هذا البحث، وهذا دائما يف عدة أدوات سيتم التفصيل فيها ال
حدود متطلبات إشكالية البحث.
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:تمهيد
اإلنسانيةالعلوميف وبالتحديد،املعرفةفروعشىتّ يفالباحثأنفيهشكالمما

األساسيةاملفاهيممنمجلةمتضمنةاالجتماعيةبالظواهرتعىنالعلميةالدراسةوأنّ منها،
منيتطلبهوماالعلميللتفكريخدمةوتذليلهااالاممواطنعندالوقوفبغيةواملكملة،

.ودقّةحوضو 
رةالنظريةوتصوراتاألطراعتمادأنّ كما املنهجيةخيدماملدروسةللظاهرةاملفّس

توجهواملكملةاألساسيةاملفاهيمإىلالتعرضالفصلهذاخاللسنحاولوعليه. املتبناة
لإلشرافاألساسيةالنظرياتالفصلهذايفسنتناولأنناكما. للبحثالعاماإلطار
.الرتبوي
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= تحديد المفاهيمأّوال

المفاهيم األساسية : –1
مفهوم التربية : -أ

إن الشخصية اإلنسانية اليت هي موضوع الرتبية اليت تكون بدورها موضوع علم الرتبية 
،تتكون من مخسة أبعاد : البعد الفلسفي، البعد البايلوجي، البعد الفسيولوجي، البعد العقلي

االقتصادي ؛ وأن علم الرتبية يدرس تفاعل هذه خالل عملية أخريا البعد النفسي االجتماعي
ي ميثل اهلدف النهائي هلذا الرتبية وتأثري بعضها يف  بعض وصوال إىل تكوين اإلنسان الذ

.)1(العلم
ا علم النفس  إن دراسة الظاهرة الرتبوية تتجاوز ميدان الرتبية إىل ميادين أخرى وأوّهل

هذا السلوك الذي يتكون من العملية الرتبوية.الذي يهتم بالسلوك اإلنساين؛
فعلم الرتبية يضع القواعد واألسس واملبادئ والقوانني لكيفية تكوين هذا السلوك. وتقوم الرتبية 
بالتكوين فعال أو بإقامة البناء ، مث يأيت علم النفس فيحلل السلوك إىل مكوناته وإىل العوامل 

.)2(لتكوين اليت أثرت فيه، وحيلل كذلك عملية ا

تنطوي 
كما ورد يف تعاريف علماء وفالسفة الرتبية على مر على أبعاد مشرتكة بصورة كلية أو جزئية؛

العصور.
والنفس كل مجال وكمال ممكن الرتبية هي أن تضفي على اجلسم « يعرفها أفالطون : 

ل عام  الرتبية الكاملة هي اليت جتعل اإلنسان صاحلا ألداء أي عم« . ويعرفها ميلتون : )3(»هلا 
. )4(» كان أو ناقص بدقة وأمانة ومهارة يف السلم واحلرب بكل عدل وحذق وسعة فكر 

، دار 1میادینھ وفروعھ، طأبو طالب محمد سعید ورشراش أنیس عبد الخالق، علم التربیة العام - 1
24لبنان ، ص : ،النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت

25ص : المرجع نفسھ،-2
عمان، ،، دار الشروق للنشر والتوزیع1،2004، أساسیات في التربیة ، طالطراونةخلیف یوسف -3

16ص : األردن، 
16ص : ابق، مرجع س،، أساسیات في التربیةالطراونةخلیف یوسف -4
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« ويعرفها جان جاك روسو : 
ا ب)1(» الطفل على طبيعته انطالقا من ميوله واهتمامه  إن إعداد « فيعرفها : استالوتزي. أّم

ل قوى الطفل تنمية كاملة ين اإلنسان للقيام بواجباته املختلفة يف احلياة وهي تنمية كب
إّن عملية الرتبية والتعليم ليست عملية إعداد «؛ يف حني يعرفها جون ديوي : )2(»ومالئمة

إا عملية حياة ن وهي عملية تكيف بني الفرد وبيئته  بل  بل  ملستق .)3(» ا
التعريفي منظومة من السلوكيات والتصرفات الساعية لتنظيم فالرتبية من ذلك السياق

للفرتة الزمانية وتتابع األجيال حيث كل جيل يضيف خربته مبادئ جديدة للرتبية إىل اجليل 
ات احلاضر ، ويسعى اجليل الالحق إىل إسقاط بعض تلك اآلخر ملساعدته على ختطي عقب

املبادئ لتعارضها مع موجبات احلياة وإضافة مبادئ جديدة تفيد يف تذليل املصاعب وتسمه يف 
تبادل مصاحل جديدة مشرتكة بني أفراده ؛ وميكن اعتبار الرتبية من خالل ذلك مساع متواصلة 

ومرتاكمة وجهود ال حصر هلا . 
الف امللحوظ يف حتديد معاين الرتبية فمع ذلك هناك بعض نقاط االتفاق وإذا كان خ

: )4(األساسية يف تعريف الرتبية وهي
الرتبية ختص اإلنسان دون غريه ..1
الرتبية عملية هادفة غايتها موجودة يف أحد الطرفني وهو ميارس عمله بالنسبة لآلخر .2

فالبالغ يوجه الناشئ .
اإلنسان وجمتمعه فالفرد يتلقى املؤثرات ويكون أيضا فاعال.الرتبية عملية تفاعل بني .3
.ء إىل كمال منوه عن طريق املعارف.4
5.

... ولو وضع مفهوم شامل للرتبية البّد أن ينطلق من الرصيد الثقايف للمجتمع ... حاضره 
ماضيه ... ومستقبله. هذه األبعاد تتكامل وترتابط حول املتعلم ويتعرض مفهوم الرتبية الشامل 

16، ص : المرجع نفسھ-1
، الشروق للنشر 2،2002ط،د نعیم جعنیني، المدخل إلى التربیة والتعلیمود عبد هللا الرشدان-2

12والتوزیع، ص : 
12ص : المرجع نفسھ،-3
14-13: ص ص ،المرجع نفسھ-4
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، وموضوع الرتبية ليس املعرفة كما هو سائد، ولكن اإلنسان يف )1(للعالقة بني التعليم والرتبية 
اتمع . مع  يفه  تك ار  إط

على مبدأ التكامل جلمع كل مما سبق طرحه فإن املفهوم الشامل للرتبية جيب أن يقوم
الرتبية عملية تغيري مستمرة لتشغيل الفرد اجتماعيا، وأن نهذه االجتاهات السابقة من حيث أ

موا ويعيشون بواسطتها، لذلك حتدثه من تغيري يف شخصيات األفراد ويف العالقات اليت ينظ
فهي وظيفة املؤسسات االجتماعية مبا فيها املدرسة وتستمر طوال حياة الفرد.
اتمع؛ الصناعة كما يرى بعض فالسفة الرتبية وعلماء االجتماع أن الرتبية قادرة على

ة وأساليبها 
عمل ا. ل ية ا يف ئقها وك وطرا

له؛ فهي صناعة 
مبثابة النتيجة وليست السبب؛ وبني هذين الرأيني من يرى أن الرتبية ميكن أن تكون عامال 

مستقال وتابعا يؤثر ويتأثر مبحيطه االجتماعي، وبالتايل فإن 
)2(.

التعليـم-ب
،)3(مبستواه يف املعرفة يف دور العلمم لريقى تعل
خلهما باعتبار مصطلح التعلم مرتبط بالرتبية ويفّرق بني مصطلح التعليم والتعلم نتيجة تدا

يقوم ا املعلم جلعل الطالب يكتسب املعارف واملهارات وبصيغة  ية  يم هو عمل تعل يضا، وال أ
.)4(بسيطة : املعلم ميارس التعليم والطالب ميارس التعلم

:التربوياإلشراف-ج
ين، شأنه يف مفهوم اإلشراف الرتبوي خالل العقدين األخري لقد حدث تطور يف

.78. دون طبعة، ص2005اإلسكندریة ة عبد المنعم المیالدي، أصول التربیة، مؤسسة شباب الجامع-1
، المكتب الجامعي الحدیث األزاریطیة 1عبد هللا بن عایض سالم الثبیتي، علم اجتماع التربیة، ط-2

.223-222ص : ص ، 2002اإلسكندریة، 
، 1993،لبنان،بیروت،مكتبة لبنان،2ط،ات العلوم االجتماعیةحأحمد زكي بدوي، معجم مصطل- 3

.127ص 
.101ص، مرجع سابق،أساسیات في التربیة،وسف الطراونةخلیف ی-4
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الرتبوية اليت تنمو وتتطور نتيجة األحباث والدراسات ذلك شأن كثري من املفاهيم
بعد أن كشفت هذه الدراسات واألحباث قصور األمناط واملمارسات الرتبوية ، خاصة

التوجيه) ، وحاولت هذه الدراسات إحداث –التفتيش السابقة لإلشراف الرتبوي
التعليمية ، كما حاول اإلشراف الرتبوي احلديث تاليف أوجه العمليةالتغيريات املرغوبة يف 

شاملة للعملية الرتبوية والتعليمية تتجسد يف املفهوم التايل القصور ، من خالل نظرة
اإلشراف هو عملية فنية شورية قيادية إنسانية شاملة غايتها تقومي ":  لإلشراف الرتبوي

العملية التعليمية والرتبوتطوير
التعليم والتعلم من خالل رعاية وتوجيه وتنشيط النمو املستمر لكل من الطالب واملعلم 

.ـواملشرف ، وأي شخص آخر له أثر يف حتسني العملية التعليمية فنيا ً كان أم إداريا ً
وغريهم من املتأثرين املعلمني والطالبوهو عملية شورية : تقوم على احرتام رأي كل من

متكاملة لنمو كل فئة 
)1(من هذه الفئات وتشجيعها على االبتكار واإلبداع

قيادية : تتمثل يف املقدرة على التأثري يف املعلمني والطالب وغريهم ممن وهو عملية
بالعملية التعليمية ؛ لتنسيق جهودهم من أجل حتسني تلك العملية وحتقيقهلم عالقة
أهدافها.ـ

بصفته إنساناً ، 
وليتمكن من معرفة لكي يتمكن املشرف من بناء صرح الثقة املتبادلة بينه وبني املعلم ،

.كل فرد يتعامل معه يف ضوء ذلك الطاقات املوجودة لدى  
حتسني العملية التعليمية وتطويرها ضمنيفعملية شاملة : تعىن جبميع العوامل املؤثرة وهو

.)2(اإلطار العام ألهداف الرتبية والتعليم
السنوات األخرية تطورًا ملموسا ً وذلك وقد تطور مفهوم اإلشراف الرتبوي خالل

ولقد تباينت وجهات نظر الباحثني أجريت حوله،نتيجة للبحوث والدراسات اليت

، الجامعة المفتوحة، طرابلس، 2مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشیم، مبادئ علم اإلدارة العامة، ط-1
128، ص 2002

129، ص المرجع نفسھ-2
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أن اإلشراف الرتبوي : " عملية :الرتبويني حول مفهوم اإلشراف، يرى حممد عدس ورفاقه
التعليمي التعلمي جبميع عناصره من مناهج قيادية دميقراطية تعاونية منظمة تعىن باملوقف

لب، ودف لم وطا ئة ومع يب وبي أسال ئل و العوامل املؤثرة يف ذلك املوقف إىل دراسةووسا
حتسينها. وتقييمها للعمل على

ية دف عملية تفاعلية«ويرى تيسري دويك ورفاقه: أن اإلشراف الرتبوي:  نسان إ
وترى إيزابيل فيفر : إىل حتسني عمل املعلم وأدائه ومساعدته يف تنمية نفسه وحل مشاكله

تتم بني فرد أو أفراد وبني املعلمني بقصد التفاعل اليتأن اإلشراف الرتبوي هو: عملية
.)1(»النهائي من ذلك كله فهو حتسني تعليم التالميذحتسني أدائهم، أما اهلدف

نشاط موجه يعتمد على دراسة الوضع « عرف سيد حسن حسني االشراف الرتبوي بأنه 
ام ورفع الراهن، ويهدف إىل خدمة مجيع العاملني يف جمال الرتبية والتعليم ، النطال قدر ق 

.)2(»مستواهم الشخصي واملهين مبا حيقق رفع مستوى العملية التعليمية وحتقيق أهدافها 
عملية تربوية متكاملة تعين باألغراض واملناهج وأساليب « و عرفه عبدالعزيز البسام بأنه 

وتسعي التعليم والتعلم وأساليب التوجيه والتقومي وتطابق جهود املدرسني وتتفق واياهم، 
إىل التوفيق بني أصول الدراسات وأسسها النفسية واالجتماعية وبني أحوال النظام 

.» التعليمي يف دولة ما ومتطلبات اصالحه وحتسينه 
هو تلك الوظيفة اإلدارية اخلاصة بالصالت املباشرة بني املوظفني والشخص "

)3(لني أمامه رمسيا" .و املسؤ 

.لنهوض بعملييت التعليم والتعلم "مل على اوعرفه حامد األفندي بأنه " الع
أن اإلشراف خدمة فنية تقوم على أساس من التخطيط السليم الذي «وعرفه آدمز بقوله 

.)4(» يهدف إىل حتسني عملية التعلم والتعليم 
كثرية ميكن القول بأن اإلشراف الرتبوي عبارة عن " مما سبق ومن تعريفات أخرى

الجامعیة اإلبراھیمیة اإلسكندریة، ، الدار 1راویة حسن، إدارة الموارد البشریة رؤیة مستقبلیة، ط-1
143. ص 2001

144ص ،المرجع نفسھ-2
.415ص مرجع سابق، ،ات العلوم االجتماعیة حأحمد زكي بدوي، معجم مصطل-3
145. ص 2001، المرجع السابق، ص -4
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ملدروسة اليتجمموعة من األنشطة ا
ام ارس ام وحتسني مم التعليمية والتقوميية داخل غرفة الصف وتذليل مجيع الصعوبات ذو

اليت تواجههم ليتمكنوا
وك التالميذ وطرائق تفكريهم فيصبحوا قادرين على بناء مرغوبة يف سلإحداث تغيريات

الناتج التعليمي من خالل تقدمي اخلربات املناسبة للمعلمني والعاملني يف املدارس ، والعمل 
لى يئة اإلمكانات والظروف املناسبة للتدريس  اجليد الذي يؤدي إىل منو الطالب فكريا ع

وعلميا واجتماعيا.
. قعات التعليمية للنظام الرتبويهو جانب من اإلدارة املدرسية يركز على حتقيق التو 

.ل وجتريب يهدف إىل حتسني التدريسفع-
عملية تعاونية تشخيصية حتليلية عالجية مستمرة تتم من خالل التفاعل البناء بني -

املشرف ال

:التربويةادةـــالقي-د

القيادة هي فن التأثري يف الرجال وتوجيههم بأسلوب يتم به احلصول على "

واألهداف املنشودة.
أا مزيج من القوة والقدرة عوهناك م ا ب فه يعر ، وأن القيادة واإلكراهاإلقناعى لن 

حبيث حيملهم على العمل وفق اآلخرينالشخصية اليت جتعل صاحبها يؤثر يف إبرازظاهرة 
)1(«ومشيئته.إرادته

كما تعرف: القيادة مهمة متعددة األبعاد تستوجب معرفة الكثري من االحتياجات 
)2(يف خمتلف الظروف مبهارة وفاعليةفهمها وهي تعامل مع خمتلف األفراداملؤسسية وت

1999،لبنان،روتبی،الدار العربي للموسوعات،1ط،موسوعة علم االجتماع،حسان محمد الحسن-1
.513ص 

.93ص ،2003، لبنان،بیروت،"نمكتبة لبنان " ناشرو،1ط،االدارة الفعالة،أ محمد المساد-2
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وعليه فالقيادة هي فن التعامل مع اآلخرين على اختالف أجناسهم ثقافتهم وأمناط 
سلوكهم والقائد بذلك جيب أن يكون على علم بعلم اإلدارة بشكل خاص وقدر كبري من 

العلوم األخرى.
والقدرة على االستفادة منها وتوظيفها لتوجيه السلوك كعلم النفس وعلم االجتماع 

وتعديله وفق األهداف.
النفوذ يف اجلماعات تماع على انه ممارسة التأثري يف أووالقيادة حيددها علم االج

)1(الصغرية. 

التعليمية:المؤسسة-ه
إن اصطالح املؤسسة يف علم االجتماع يراد به جمموعة األحكام والضوابط والنظم 

الث
"هربرت سنرب" وليام كراهام مسنر.-من أوكست كونت

هذا األخري الذي يؤكد أن أغلب املؤسسات تنمو من السلوك الشعيب الذي 
أحكام ثابتة يتحول اىل عادات اجتماعية لتصبح الحقا عرف اجتماعي مث اىل ضوابط و 

تفسر طابع املؤسسة االجتماعية، فاملؤسسة حسب "مسنر" هي سلوك مهذب يتميز 
)2(بالتطور والدميومة والوعي العقلي، وهذا ما مييزه على السلوك الشعيب.

اليت يتم بواسطتها إحداث التغريات والتطورات املطلوبة 
»)3(.

المفاهيم المكملة (المساعدة):-2

1،2000ط،ردناأل،دار الشروق للنشر والتوزیع،معجم علم االجتماع المعاصر،معن خلیل العمر-1
.286ص 

.622–621ص مرجع سابق، ص ،موسوعة علم االجتماعحسان محد الحسن، -2
المجلة األردنیة ،محمد عاشور، دور مدیر المدرسة الثانویة في تحسین العالقة بین المدرسة والمجتمع- 3

.89ص ،2005مارس 1:العدد،األردن،رموكیجامعة ال،في العلوم التربویة
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:المعلماألستاذ/-أ
النشءمريب وداعية، املدرك ألغراض الرتبية الفردية واالجتماعية، يضع جهود «

لفة بالصبغة االجتماعية اليت تستهدف صاحل جمتمعه حىت يستطيع التكيف مع أفراد املخت
.) 1(»جمتمعه

" هو العنصر األساسي يف املوقف التعليمي وهو املعني على المعلمكما عرف " 
2»

اإلدارة التربوية:-ب
واإلجراءات والوسائل املصممة وفق تنظيم معني لالجتاه هي جمموع العمليات 

بالبطاقات واإلمكانات البشرية واملادية حنو أهداف موضوعة وتعمل على حتقيقها يف إطار 
)3(

»وتعرف أيضا: 
املختلف

»وتعرف أيضا: 
إطار اجتماعي متصل به وبذويه وبيئته، ويتوقف جناحها على مدى املشاركة يف اختاذ 

)4(القرارات

تنظيم موظفي املؤسسة الرتبوية كافة وتنسيق أعمال العاملني عملية»وهي أيضا 
فيها وتوجيههم، وذلك لتكوين السياسة اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف صحيحة وفعالة 

5»وتنفيذها وتطويرها

لمملكة ا،الكتاب للنشر والتوزیعمحمد بن أحمد بن عبد العزیز الفوزان، مشكالت تربویة، دار عالم-1
.48، ص2،2002ط،العربیة السعودیة

،1ط، لجزائرا،دار ریحانة للكتاب،مفاھیم تربویة بمنظور سیكولوجي حدیث،عزیزي عبد السالم-2
.50ص ،2003

،دار الثقافة  للنشر والتوزیع،1ط،جودت عزت عطوي، اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي-3
.17ص ، 2004، األردن،عمان

،1ط،االردن،عمان،دار الشروق للنشر والتوزیع،اإلدارة واإلشراف التربوي،كریم ناصر علي-4
.37ص ،2006

.32ص ،ابقمرجع س، اإلدارة واإلشراف التربوي،كریم ناصر علي-5
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جمتمع ما، وفقا أليديولوجية ذ
فيه ليصل إىل أهدافه لتنفيذ السياسة املرسومة له، وبالتايل حيقق هذا التعلم أهدافه.

:اإلدارة التعليمية-ج
هي جمموعة من العمليات املتشابكة اليت تتكامل فيما بينها يف داخل املؤسسات التعليمية 

ض العامة املنشودة من الرتبية.و لتحقيق األغراأ

وينظر إىل اإلدارة التعليمية من خالل العمليات اإلجرائية اليت تسري فيها ويعين 
ألهداف وما يرتتب عن ذلك من حتديد الوظائف اليت حتقق تلك األهداف ويلي حتديد ا

ذلك اختبار األفراد الذين يقولون تلك الوظائف وتلك اخلطوات تنظيم يف إطار عام من 

الرتبوية موضع التنفيذ، كما تعين اإلدارة التعليمية 
بالعناصر البشرية من معلمني ومستخدمني وتالميذ وأولياء، وبالعناصر املادية من أبنية 

)1(وجتهيزات وغريها.

:اإلدارة المدرسية-د
دارة الرتبوية تقود أصغر وحدة تنظيمية يف النظام الرتبوي وهي هي أهم جزء يف  اإل

رتباطها الوثيق باملداخالت اإلنسانية الرئيسية وهي فاعلة يف قيادة وتوجيه اجلهود املدرسة ال
)2(والقوى اليت تعمل لتحقيق األهداف املرجوة للمدرسة. 

و 
املدرسة يف إطار السياسة الرتبوية ، فهي وفننيني) بغية حتقيق األهداف الرتبوية داخل

ة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ، دار الثقاف1ط، اإلدارة المدرسیة الحدیثة،جودت عزت عطوي-1
.18، 17ص ص
حسن أحمد الطعاني، دور مدیري المدارس في تفعیل مجالس اآلباء والمعلمین من وجھة نظر -2

.197-196ص ، ص2005جانفي 27العدد ،جامعة قطر،المعلمین، مجلة مركز البحوث التربویة
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عملية ختطيط وتنسيق وتوجيه لكل عمل تعليمي أو تربوي حيدث داخل املدرسة 
)1(من أجل تطور وتقدم التعليم فيها.

وشاع استخدام هذه املفاهيم الثالثة اليت تتناول موضوع اإلدارة يف ميدان التعليم، 
ن يرى أن استخدام مفهوم اإلدارة الرتبوية كاف 
باعتبار أن الرتبية أمشل وأعم من التعليم، وأن وظيفة املؤسسات التعليمية هي الرتبية 

الكاملة.
أما اإلدارة التعليمية فتعترب أكثر حتديدا ووضوحا من حيث املعاجلة العلمية.

رسة من اجل حتقيق رسالة الرتبية يف حني أن اإلدارة املدرسية تتعلق مبا يقوم به املد
هي ذا تصبح جزاءا من  قط، و ملدرسة ف ا وى  ت مس لى  نه ع ئي بأ اإلجرا ا  اه تو مس تحدد  وي

اإلدارة التعليمية ككل.
لتحديد الفرق بني اإلدارة املدرسية واإلدارة التعليمية توضح املفهومني اآلتني:و 

اا واإلدارة التعليمية / اإلدارة املدرسية جزءا من اإلدارة التعليمية وصور 1 يم نظ مصغرة لت ة 
تعد اجلهة الداعمة هلا ماليا وفنيا وبشريا وتقوم يف الوقت ذاته باإلشراف والرقابة عليها.

تما رسم السياسة التعليمية العامة اليت تنفذها اإلدارة املدرسية م/ اإلدارة التعليمية مه2
) 2(لوزارة.وفق اللوائح والقوانني التعليمية اليت تصدر من ا

:العالقات اإلنسانية-ه
" يقصد بالعالقات اإلنسانية تلك العالقات اليت تنطوي على خلق صورة من الثقة 

واالحرتام املتبادل والتعاون بني أصحاب العمل والعمال.
)3(

إلشراف التربويثانيا = النظريات األساسية المفسرة ل
تنظيم و اإلشراف على أي تنظيم ينحصر يف توجيهو إن البعد األساسي لإلدارة

.12ص ، مرجع سابق،ف التربويجودت عزت عطوي، اإلدارة التعلیمیة واإلشرا-1
.13-12ص ص ، المرجع نفسھ-2
.202ص ، مرجع سابق،أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة-3
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ممارسة اإلشراف ضمن ذلك و العاملني فيه لتحقيق تفعيل جيد ملدخالت النظام كافة،
املسعى ال يتطلب جمموعة من األساليب والتقنيات املناسبة حلل املشاكل فحسب بل أن 

اإلدارة التعليمية ما و .ب جمهود علمي وعملي يستند إىل النظرياتالتسيري اليوم يتطل
انفكت تستند إىل ذلك التنظري ليس كهدف يف حد ذاته لكن ملساعدة املعلم على تفهم 

زم ملمارسة العمل اإلداري واإلشرايف حيث تقرتح الخمتلف املواقف الرتبوية وتوفري التوجيه ا
قد املنظم.االفرتاضات للعمل وتوفر اإلطار للن

وقد بدأ الرتكيز على نظرية اإلدارة التعليمية منذ بداية النصف الثاين من القرن 
) مع عاملا النفس االجتماعي "لكوالداري"وجيتزل" وقد كانت 1955-1954العشرين (

اإلدارة التعليمية من بني آخر العلوم السلوكية اليت تظهر اهتماما بالنظرية كوسيلة لتقدم 
ضع إطار جتريدي للبحث انطالقا من أن التنظري يتطلب درجة عالية من التعمقاملعرفة وو 

على الرغم من ذلك مازال هناك من يقلل من أمهية النظرية يف و االستبصار واحلذر.و 
اإلدارية واملشرفية، وذلك و ليةمعالال يركز على دورها يف ممارسة و تفسري النظم الرتبوية. 

األفضل االعتماد التجربة الشخصية و ري االبتعاد عن الواقعلالعتماد السائد أن التنظ
والتمرس وذلك يف تقديرهم كاف لضمان فاعلية التسيري اإلداري غري أن املفكرين الرتبويني 

ال ميكن االكتفاء بنظر إىل حمدودية و 
حتيو احتمالية ذاتية احلسو اخلربة الشخصية

املبادئ املوجهة لعمله كما تستخدم كدليل جلمع و معرفة اإلنسان ومتد املشرف باألسس
ستيعاب املعارف اجلديدة املتوفرة يف شىت التخصصات، إضافة ااحلقائق وتسمح للمشرف ب

، وتساعد يف توقع نتائج إىل استخدامها يف تفسري طبيعة املواقف اإلدارية، والتعليمية 
ممكنة.

والنظرية املناسبة كما يشري تومسون ينبغي أن تُِعّد دارسي اإلدارة ملزيد من النمو من 
يتطلبه أمناط السلوك و ذلك بتزويدهم بكل ما يفسر الظروفو 

التعليمي من تغيري، مع الرتكيز على العالقات أكثر من األساليب.و اإلداري
ويشري "جريفيت" إىل أن فكرة خاطئة كانت سائدة يف أوساط املمارسني لإلدارة 
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.(1)غري مفيدو التعليمية وتتمثل هذه الفكرة يف أن ما هو نظري يعين انه غري عملي
اإلدارة املدرسية و ولتفسري البعد اإلشرايف يف إطار النظريات اإلدارة التعليمية عموما

لى البعض منها.خصوصا سيتم الرتكيز ع
ليس القصد ... هو أن نقدم نظرية يف « ... ويقول جريفيت يف هذا الشأن 

.(2)»شكلها النهائي بل أن نطرحها للنقد والتحسني، فالنظريات ينسخ بعضها البعض

نظرية اإلدارة كعملية اجتماعية:-1
مناذج:تعد من أحدث النظريات يف اإلدارة الرتبوية وميكن توضيحها من خالل ثالث

قات بني يرى [ جيتزلز ] أن اإلدارة تسلسل هرمي للعالجيتزلز: نموذج أ-أ
الرؤساء واملرؤوسني يف إطار اجتماعي وأن أي نظام اجتماعي ينظر له من وجهتني 

مستقلتني على الرغم من تداخلهما.
مهام مرتابطة يف شكل و ما حتويه من أدوارو فالوجهة األوىل عبارة عن املؤسسات

أداء 
والسلوك االجتماعي وظيفة م

.)3(هاتني الوجهتني 
وعليه متثل املؤسسات واألدوار والتوقعات البعد التنظيمي وميثل األفراد 

اجات البعد الشخصي للنشاط يف النظام االجتماعي.احلو والشخصيات
أي إجراء معني يصدر على كل البعد الرتكييب والبعد الشخصي « ... ويرى بأن 

يف وقت واحد واملعادلة العامة اليت حتكم هذه العالقة هي:
ش     حيث   س= السلوك املالحظ.س= د

»د= الدور التأسيسي     ش= الشخصية اليت تلعب. 

، دار 1محمد بن حمودة، علم اإلدارة المدرسیة نظریاتھ وتطبیقاتھ في النظام التربوي الجزائري، ط-1
.98، ص 2006جزائر، الالعلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 

99-98ص صالمرجع نفسھ،-2
، منشورات جامعة قار 1عبد هللا بلقاسم العرفي وعباس عبد مھدي، مدخل إلى اإلدارة التربویة، ط-3

.103، ص 1996یونس، بنغازي، 
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النموذج معروض يف صورة ختطيطية كما يلي:و ):1دور(ال

01الشكل 
نموذج "جيتزلز" كعملية اجتماعية

البعد الشخصي

أن املؤسسة من وجهة و على طبيعة تداخل إدراك التوقعات لكل من الرئيس واملرؤوسني.
.نظر [ جيتلزلز ] تقوم بالوظائف الثابتة للنظام االجتماعي

هو ديناميكي للوظائف يف املؤسسة. وتتحد تلك األدوار من خالل توقعات الدور وتلك 
التوقعات عبارة عن التزامات ومسؤوليات متعارف عليها.

واألدوار تكون تكاملية على
يطبع الدور بالصفات الشخصية للفرد.

أا  لز ] ب تز فها [ جي يعر لشخصية  تنظيم ديناميكي للحاجات يف داخل الفرد « وا
)1(». جيعله مييل إىل االستجابة إىل األشياء بطريقة خاصة

رد هي سلوك اجتماعي يقوم ويبدو من خالل هذا التعريف أن االستجابة لدى الف
به الفرد اجتاه بيئة معينة تكون هلا توقعات خاصة، من حيث أن ذلك ال يتعارض مع 

حاجاته الشخصية. 

.104بق، ص امرجع س،مدخل إلى اإلدارة التربویة، عبد هللا بلقاسم العرفي-1

سلوك مالحظ

مؤسسةدورتوقعات

فردشخصیةحاجات

نظام اجتماعي
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زمالؤه قد وسعوا هذا النموذج حيث أضافوا إليه البعد البيولوجي و كما أن "جيتيزلز"
البعد الثقايفو صيةالذي يتضمن القدرات اجلسمية والعقلية اليت تتطور من  خالهلا الشخ

القيمي، والبعد البيئي الذي يوجد به النظام االجتماعي.و 
املشرف و ومن خالل ما مت عرضه يف هذا النموذج يتضح أن من بني مهام القائد

الرتبوي السعي إلجياد توافق واالنسجام املمكن بني توقعات املؤسسة وحاجات الفرد
ايف وبيولوجي واملناخ االجتماعي العام الذي كل ما هو ثقةأبعاده الشخصية مع مراعاو 

لك دف حتقيق فعالية لألهداف والغايات.و يتحرك ضمنه النظام االجتماعي كل ذ

أنموذج جوبا:-ب

إن رجل اإلدارة ضمن رؤية هذا األمنوذج يقوم بتكريس قوة ديناميكية مكتسبة عن 
مكانة الشخصية ـالو ميارسه،طريق مصدران، املركز الذي يستغله يف ارتباطه بالدور الذي

سلطته الرمسية.و 
أما املصدر الثاين للقوة يرتبط باملكانة الشخصية وما يرافقها من قدرة على التأثري يف 

حظون ـشكل قوة غري رمسية ال ميكن تفويضها، وضمن هذه الرؤية فاملشرفون بال استثناء ي
أمر ال )1(خولة هلم، لكن ليس مجيعهم حيظون بقوة التأثري الشخصية بالقوة الرمسية امل

تسعى إىل تفكيكه ويف الوقت ذاته و أن ذلك يعد سلبية تعمل ضد النظامو ميكن جتنبه،
هناك قوى إجيابية عينه هناك قوى إجيابية تعمل ضد النظام وتسعى إىل تفكيكه ويف الوقت 

من خالل االتفاق على اهلدف وكذا من القيم تعمل على احملافظة على تكامل النظام
السائدة يف املؤسسة. والشكل التايل ميثل أمنوذج جوبا يف اإلدارة كعملية اجتماعية. 

.37-36ص ص مرجع سابق،،عطوي، اإلدارة المدرسیة الحدیثةجودت عزت -1





27

) 02الشكل ( 
"جوبا" في اإلدارة كعملية اجتماعية أنموذج 

.)1(العالقات اإلدارية الداخلية

املشرفون أقرب يف أدائهم ألدوارهم إىل البعد و ض القادةفحسب ذلك األمنوذج يكون بع
القانوين أو التنظيمي وآخرون أقرب إىل البعد الشخصي ومن مث ميكن التميز بني ثالث 

:) 2(أمناط للقيادة هي
وهنا يكون سلوك املشرق مركزي السلفة النمط القانوني أو التنظيمي للقيادة:-

منظمة قبل أي ـمنح األولوية ملصلحة الـتعليمات وييعمل على حتقيق اهلدف بإتباع ال

,Guba، ( نقال عن : 101بق، ص امرجع س، مدخل إلى اإلدارة التربویة، عبد هللا بلقاسم العرفي-1
Egon G. « Knowledge of internal Administration- what do we know » in
campbell, R F. and Lipham, J M(eds) administrative theory as a guide to action,

Chicago : Midwest Adminisration center. University of chicago, 1960.(
.102، ص نفسھمرجع ال-2

اإلداري

یمارس قوة ( سلطة ) 

مستمدة من 

بعد الشخص ( الشخصي )
الھیبة المتحققة 

والسلطة

تمكنھ من التأثیر في 

ك المرؤوسینسلو

باتجاه

أھداف المدرسة

بعد الدور ( التنظیمي )
الموقع المخول 

والسلطة
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اعتبارات أخرى حىت لو كانت على حساب مصلحة العاملني.
حيث ترتب مصلحة العاملني يف نظر املشرف كأولوية النمط الشخصي للقيادة:-

مركزية السلفة. حيث تكون درجة و مطلقة مع احلياد النسيب عن القواعد والتعليمات
خصية عالية.العالقات الش

الشخصي أي حماولة و جيمع هذا النمط بني القانوينللقيادة:يالنمط التوليف-
و حتقيق اهلدف

أهدافهم. و أهدافها، وحتقيق مصلحة األفرادو مصلحة املنظمة
أنموذج تالكوت بارسونز -ج

ظرية لإلدارة باعتبارها عملية اجتماعية على ضرورة توفر لدى يلح بارسونز يف ن
)1(املنظمات االجتماعية أربع مسائل رئيسية.

تكييف النظام االجتماعية للمطالب احلقيقية للبيئة اخلارجية.-
حتديد األهداف مع توفري كل الوسائل لتحقيقها.-
كفل التنسيق بينهم تنظيم حبيث تإرساء جمموعة من العالقات بني أعضاء ال-
توحدهم يف كل متكامل.و 
أن حيافظ التنظيم على استمرار حوافزه وإطاره الثقايف والتنظيمات اإلدارية يف -

اتمع لتحقيق  ا  تخدمه يس ام و لع عي ا ا تم االج ار  اإلط من  نز جزء  ارسو نظر ب
أهدافه الكربى.

كيب اهلرمي للتنظيمات كما مييز "بارسونز" بني ثالثة مستويات وظيفية رئيسية يف الرت 
.)2(اإلدارية الرمسية 

وميثله املعلمني.المستوى المهني:-
تنحصر مهمته يف التنسيق بني خمتلف أقسام املنظمة.و المستوى اإلداري:-
بالنظام االجتماعي اخلارجي. ط: وهو كل ما يرتبمستوى المصلحة العامة-

.43صمرجع سابق، جودت عزت عطوي، اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي،-1
.137-136، ص سابقمرجع ، لتربویةمدخل إلى اإلدارة ا،عبد هللا بلقاسم العرفي-2
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ثة ليست بالضرورة عالقة تسلطيةويشري "بارسونز" إن العالقة بني املستويات الثال
إمنا هي عالقة متبادلة ومع ذلك يظهر انفصاال يف التسلسل اهلرمي للسلطة واملسؤولية و 

بني املستويات الثالثة وهنا ال ميكن للمشرف الرتبوي أن يشرف على املعلمني إال يف 
ا قد يصعب الوظيفية بني هذه املستويات كبرية مماالختالفاتنطاق مستوى واحد، ألن 

من إمكانية اإلشراف األعلى على األدىن لعدم حتقيق الكفايات الالزمة من كفاءة أو قدرة 
مهنية.   

نظرية اإلدارة كعملية اتخاذ القرار:-2
احملور الذي تدور حوله كل جوانبها حيث و يعترب القرار جوهر العملية اإلدارية

أن تركيب التنظيم اإلداري يتحدد « يقول"جريفت " 
رقابة و أن القرارات تؤثر يف مجيع عناصر العملية اإلدارية من ختطيط وتنظيم وتنفيذ وتوجيه

أن التنظيمات اإلدارية تقوم على عملية اختاذ « وكذلك يرى "هربرت سيمون " ». 
.)1(»القرارات 

املشكالت أوسع يف معناها وعملية اختاذ القرار هي جزء من حل املشكالت فحل
من اختاذ القرارات وتنبع أمهية اختاذ القرارات من ارتباطها الوثيق حبياتنا اليومية كأفراد 
ومجاعات ومنظمات بشىت أنواعها فعلى املستوى الفردي تربز من خالل ما يتخذه الفرد 

ثر ا ات يتأ ار قر خذ على مستواه يؤثر فيها على اآلخرين، فمسؤولية الفرد جتعله يتو من 
. تمجلة من القرارا

وعلى مستوى اجلماعات تربز من خالل تأثر الفرد بسلوك األفراد واجلماعات 
اجلمعيات املختلفة.و النقاباتو االس،و اإلنسانية مثل: اللجان،

على مستوى املنظمة فتزداد بزيادة درجة تعقيدها نتيجة تمية اختاذ القراراـأما أه
انفتاحها على بيئات خمتلفة وسرعة التغريات اليت أصبحت تتميز و ظماتتضخم حجم املن
. )2(ا اإلدارة العامة 

.93، ص سابقمرجع ، مدخل إلى اإلدارة التربویة،عبد هللا بلقاسم العرفي-1
، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، 1عبد المؤمن فرج الفقي، اإلدارة المدرسیة المعاصرة، ط-2

.74، ص1994لیبیا، 
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ومن خالل هذا الطرح جند أن عملية اختاذ للقرارات هي عملية أساسية لإلدارة فهي 
اإلدارة وعناصرها ويرى"جريفت" بأن فحترك جهود املوارد البشرية ويتخللها كل وظائ

:)1(ض لنظرية اإلدارة اليت تقوم على عملية اختاذ القرارات هي هناك أربعة فرو 
اإلدارة نوع من السلوك يوجد يف مجيع التنظيمات اإلنسانية وهذا الفرض األول:

يعين أن تشابه أنواع اإلدارة أكثر من اختالفها.
و يؤكد أن ال ينبغي أن نتصور أن هناك خالف جوهريا بني إدارة اإلشراف على مدرسة

ابتدائية واملدرسة الثانوية أي ميكن دراسة اإلدارة التعليمية دراسة تعرهلا على أنواع جماالت 
اإلدارة األخرى.

سيطرة على احلياة يف املنظمة االجتماعية.و اإلدارة عملية توجيهالفرض الثاني:
طريقة الوظيفة احملددة واملركزة لإلدارة هي تنمية وتنظيم القرارات بالفرض الثالث: 

جتعلها يف أقصى درجات الكفاءة املمكنة.
يعمل املشرف مع مجاعات أو أفراد هلم ارتباط مجاعي وليس مع الفرض الرابع:

ام.  بذو لني  مستق اد  فر أ
كما يلح جريفت بأن أعظم النتائج املثمرة لبنيان النظرية تكون فيما تقدمه من 

.)2(فروض ميكن حتقيقها 
ألحد البدائل ةن القرار اإلداري عملية اختيار واعيويتضح من خالل ذلك أ

املتاحة لتحقيق هدف معني أو معاجلة مشكلة ما.
يقع العبء يف اختاذ و وعملية اختاذ القرار مستمرة ال تتوقف عند حد أو وقت معني

القرار يف املدرسة على املشرف وتعتمد فاعلية القرار على مهارة املشرف ودرجة تدريبه 
دى استخدامه للمنطق العلمي والقرارات حسب فروض جريفت تتميز بالفرضيةوعلمه وم

االختيار الصحيح ألنسب االحتماالت املمكنة على أن يكون القرار قائم على و املعقوليةو 

.97-96صبق، ص امرجع س،ارة التربویةمدخل إلى اإلد،عبد هللا بلقاسم العرفي-1
.101–100ص مرجع سابق، ص ، دارة المدرسیة نظریاتھ وتطبیقاتھمحمد بن حمودة، علم اإل-2
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التعصب، فيقول "سيمون" أن القرارات السليمة وليس على التحيز أو جمموعة من احلقائق
: )1(تبىن على أساسني مها 

موعة احلقائق واملعلومات تكون خاضعة لالختبار.جم-
-

األفضل، وكذلك بالصورة املثالية اليت جيب أن يكون عليها موضوع القرار.
ر الغايات.الثانية تتعلق باختياو 

الغايات، و و السلوك الرشيد ينظر إليه على أنه سلسلة من حلقات متصلة من الوسائل
فالغايات حتدد اختيار الوسائل املناسبة لتحقيقها وعندما تتحقق تصبح الغاية وسيلة 

لتحقيق غاية أبعد وهكذا. 
نها مبا و مبعىن آخر فإن قرارات كل مشرف يف السلم اهلرمي يتحدد جانب القيم م

يف الوقت ذاته حتدد فرصة يف اختيار الوسائل و 
اا.و املختلفة باإلجراءات اإلدارية يم تعل

وحسب " سيمون " اجلمع بني هذين العاملني احملددين جيعل عملية اختاذ القرارات يف 
املنظمة عملية معقولة.

العديد من املؤلفات جند أن املفكرين يف هذا إذا تتبعنا مفهوم القرار اإلداري يفو 
خمتلفة متأنية من اخللفية واالنتماء العلمي والفلسفي لكل مفكر،فاال يقدمون تعاري

وعلى الرغم من ذلك فإنه حصل نوع من اإلمجاع فيما خيص عمليات أو خطوات اختاذ 
ارات بأنواعها خمتلفة يكاد يكون هناك إمجاع على أن القر « قرار، حيث يقول "جريفت":

تتخذ بعد اجتياز عدد معني من اخلطوات ويرتاوح عدد تلك اخلطوات بني أربع أو 
.)2(» ست... 

وضمن اإلطار نفسه جند وجهة نظر سيد " حممود اهلواري " مفادها أّن اختاذ 
القرارات عملية مستمرة وهي متغلغلة يف مجيع وظائف املديرين، ومن مث تنشأ ضرورة 

.94بق، ص امرجع س،مدخل إلى اإلدارة التربویة، عبد هللا بلقاسم العرفي-1
.101ذكره،  ص  سابقمرجع ،دارة المدرسیة نظریاتھ وتطبیقاتھعلم اإلمحمد بن حمودة،  -2
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اختيار احلل باذ القرارات من وجود عدة حلول ملشكلة معينة، األمر الذي يتطلالخت
األمثل، ويرى أن عملية اختاذ القرار الرشيد متر بأربع مراحل هي : 

حتديد املشكلة أو املوضوع الواجب اختاذ القرار بشأنه.-
حتديد البدائل أو احللول املختلفة للمشكلة.-
ل بديل.عيوب كو حتديد مزايا-
.اختيار البديل األمثل بعد عملية التقييم النهائية-

: )1(ويصور " حممود اهلواري " هذه املراحل يف الشكل اآليت

)03الشكل ( 
مراحل عملیة اتخاذ القرار

يوب.(ح ) إىل احلل ، و(ع ) إىل العوحيث ( م ) ترمز إىل املشكلة ،
صيغ يف الشكل اآليتأما " جريفت " فيضع منوذجا ختطيطيا لعملية اختاذ القرار 

.102، ص محمد بن جمودة، علم اإلدارة المدرسیة، نظریاتھ وتطبیقاتھ، مرجع سابق-1

م
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)04الشكل ( 
)1(نموذج تخطیطي لعملیة اتخاذ القرار

,C.F. Faber، ( نقال عن : 98، ص سابقمرجع ،مدخل إلى اإلدارة التربویةعبد هللا بلقاسم العرفي -1
and G.F. Shearron, Elementary School administration. Theory and practice. New

york : Holt and Rinehart and winston, 1970, p, 218)

موقف وسیط 
شعور بعدم الرضا

تحدید المشكلة

صیاغة البدائل

موازنة البدائل

رعمل القرا

التنفیذ وما یتصل بھ 
من خطوات

الموارد المالیة
أولویة االحتیاجات
مشكالت التطبیق

معلومات عن 
المشكلة

معرفة موقف معین المعرفة المھنیة
عملیة اتخاذ القرار

نتائج البحوث
الممارسة المھنیة
النظریة التربویة
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يتضح من منوذج "جريفت" الختاذ القرار أن العملية اليت مبوجبها يتخذ القرار 
إلداري أو املشرف ومها املعرفة املهنيةحباجة إىل نوعني من املعرفة ينبغي أن ميتلكها ا

يتم احلصول على النوع األول من املعرفة من الدراساتو املعرفة عن موقف معنيو 
األحباث وما توصلت إليها من نتائج يف جمال اإلدارة الرتبوية ومن خالل املمارسة للعمل و 

رية الرتبوية اليت اإلداري اليت تضفي خربات جديدة متوالية خالل سنوات، فضال عن النظ
يعتمدها اإلداري أو املشرف واليت جيدد مبوجبها سلوكه يف التفاعل مع املواقف املختلفة 

متخصصة مبوقف أو ا
ارد مالية جمال معني تقوده إىل كيفية مجع املعلومات ذات العالقة مبوضوع املشكلة من مو 

املشكالت اليت قد تواجهه أثناء التطبيق.و تقدمي األولوياتو ينبغي توفريها

ميثل حالة من الشعور بعدم الرضا أي أن املوقف يتطلب حال ولتحقيق احلل املناسب 
دت إىل الشعور بعدم الرضا وذلك من خالل مجع املعلومات ينبغي حتديد املشكلة اليت أ

الكافية والدقيقة عنها من اجل صياغة البدائل والتغلب على املشكلة وبعد أن تتوفر لدى 
اإلداري أو املشرف عدة بدائل يقوم مبوازنتها اعتمادا على نتائج األحباث وخربته املهنية

ه النظريات يراها مالئمة. أي من هذو إقالعه على النظريات الرتبويةو 
كما يقوم بعملية املوازنة للبدائل املتاحة على أساس ما لديه متوفر من أموال كما 
يأخذ يف االعتبار املشكالت اليت يتوقع حدوثها عند تطيق أحد البدائل، وبعد اختيار 

ت وما البديل األنسب يتخذ القرار يف ضوء، مث تأيت مرحلة التنفيذ وما تتطلبه من خطوا
ومن عملية تقومي ومتابعة مستمرين لتحقيق اهلدف من القرار.ايرافقه

نظرية اإلدارة كوظائف ومكونات :-3
الفعاليات اليت و إن أساس هذه النظرية هو أن اإلدارة مستمدة من طبيعة الوظائف
م ا، وطبيعة تعلم الفرد وطبيعة الثقافة السائدة، من حكومة قانون، ونظام و تقو

غريها.و يدوتقال
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مستمد فاإلشراو طريقة اإلدارةو وقد يبين سريز نظريته هذه على اعتبار أن أساس
الثقافة و الفرد،ممن طبيعة اخلدمات اليت تقدمها، فطبيعة اإلدارة مستمدة من طبيعة تعل

.(1)السائدة وقدرة رجل اإلدارة
:التخطيطاإلشرافية إىل عدة وظائف رئيسية هيو قد حلل العملية اإلداريةو 

الرقابة وهنا يتضح تأثره بدرجة كبرية مبن سبقوه يف اإلدارة من أمثال: و التنسيقو التنظيمو 
"أرويك".و"وليك"و"فايول"و"تايلور"

بني معرفته يف جمال و به هؤالء العاملني باإلدارةءوقد حاول التوفيق بني ما جا
ه للعملية اإلدارية من خالل قد أستخدم كما أشرنا تصنيف فايول يف حتليلو الرتبية،

:(2)العناصر اآلتية
يعين به سريز التهيؤ أو االستعداد الختاذ القرار يف شكل رسم والتخطيط:-

العشوائية. و تفكريي يبتعد عن االرجتالية
ضع القوانني موقع التنفيذ عن طريق و ويعين به العملية اليت يتم بواسطتهاالتنظيم: -

قواعد ومبادئ مما و أفكارو يت هي عبارة عن أفراد ووسائلالو املؤسسة أو املنظمة،
يدعو إىل تنظيم كل ذلك.

حنو األهداف العامة.وهي عملية توجيه األداء الفعلي للمرؤوسنيالتوجيه:-
عمليات متعددة تتعلق بكل و انطالقا من كون اإلدارة التعليمية أغراضاالتنسيق: -

غري و كتب، املناهج، الربامج، التالميذما هو مادي ومعنوي مثل: التجهيزات، ال
تلك العناصر متداخلة البد من جتانسها وتوحيد جهودها.و ذلك

قد تكون و هي قياس مستويات األداء وتوجيهها حنو األهداف املرسومة،و الرقابة:-
الرقابة مباشرة أو غري مباشرة وقد تكون عن طريق قوة املشرف اجلسمية أو القانون 

أخالقيات املهنة.  و التقاليدو القوة االجتماعية من العاداتوالتعليمات أو 

.44صمرجع سابق، واإلشراف التربوي، علیمیةجودت عزت عطوي، اإلدارة الت-1
دیث. . المكتب الجامعي الح1أحمد محمد الطیب، اإلدارة التعلیمیة: أصولھا وتطبیقاتھا المعاصرة. ط-2

.65–64، ص ص 1999صر. االسكندریة. م
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اإلداري ميكن و املفسرة لإلشراف الرتبويو فمن خالل تلك النظريات اليت مت عرضها
مالحظة أن النظرية وسيلة أو إطار مرجعي، فاملشرف الرتبوي الذي حياول أن يضع 

به من املعلمني والتالميذ واألولياء سلوك من هلم عالقةو بأفكاره نظاما لسلوكيات اإلدارية
اإلداري بدون أصول نظرية قد يوصف بالعشوائية و والعاملني: ألن تطبيق العمل الرتبوي

واالرجتالية كما أن عدم تطبيقها تصبح النظرية عدمية اجلدوى.
وعل الرغم أنه ال توجد نظرية إدارية إشرافية جمردة من العواطف الشخصية وامليول

كذلك املعلمنيو هات اخلاصة باملشرف، لكن دراسة ومعرفة املشرف للنظريةاالجتاو 
العاملني لبعض النظريات يف جمال اإلدارة املدرسية يساعدهم على تعميق الفهم لكل من و 

ومعا يتم حتقيق األهداف املرغوبة.،يعمل معهم 
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تمهيد:

إىلمعرفياالتطرقظليفيتأتىلنالدراسةحملالظاهرةكنهعلىالتعرفإنّ 
تلكأكثروحتليلتفسريلناليتسىنوالقيادياإلداريالفكرنظمتاليتاملدارسخمتلف

الفكريةاملدارستلكظليفمتوقعهعلىالتعرفميكننابذلكالرتبويواإلشرافالظاهرة،
.والقيادياإلداريالفكرمبنظورالرتبويلإلشرافرؤيةالفصلهذايعدمثومن
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ال = :طبيعة اإلشراف التربوي أّو

فلسفة اإلشراف التربوي:–1

و الفلسفة هي جمموعة من املعتقدات
،ش عليهامعتقداته اليت يعيو كل فرد له قيمة آراؤهو ،توجههو ،تضبط سلوكهو 

معتقدات مستقاة من التاريخ و ويضم النظام الفلسفي آراء،يصدر عنها سلوكه وتصرفاته
حياول و ظواهر يعيشهاو مستوحاة من حاضره مبا يضم من مشكالتو اإلنساين املاضي

تطلعات باإلضافة إىل املعتقدات اخلاصة باإلنسانو مبا يضم من طموحو تفسريهاو حلها
ااإو أثر الفلسفة حبقائق العلوم الطبيعيةتتكما ،  نمركزه يف هذا الكو و  از ال خترج و )1(جن

القيم اليت و املبادئو الفلسفة الرتبوية على أن تكون هي األخرى مجلة منسقة من اآلراء
يرجع تاريخ و اتمعو العمل الرتبوي كما توجه الفلسفة العامة سلوك الفردو توجه النشاط

تطور البعض و الفلسفة الواقعيةو صور القدمية مثل الفلسفة املثاليةالفلسفات الرتبوية إىل الع
خالل السنوات األخرية و الفلسفة السلوكية خالل القرن املاضيو منها مثل الفلسفة النفعية
إن اختلفت تلك و الوجوديةالفلسفةو الفلسفة التجديديةو ظهرت الفلسفة التقدمية

و مصدرها...را احملددة للمعرفة أظالفلسفات يف ن
اليت فيمكن وصف املشرفني يف ضوء الفلسفات 

الوصف األول : يتبع الفلسفة األصولية اليت تركز على متابعة النتائج املفروضة عليه.-
-
االهتمام حبرية اإلنسانالوصف الثالث : للمشرف فلسفة وجودية أي-
الوصف الرابع: ليست لديه فلسفة حمددة فاهلدف هو املالءمة ومن خالل ذلك هناك -

.)2(ثالث تصنيفات للفلسفات اإلشرافية

.67مرجع سابق، ص ،في التربیةأساسیات خلیف یوسف الطراونة،-1
.68المرجع نفسھ، ص-2
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(األساسية):األصوليةفلسفةال-أ
الواقعية حيث تعود املثالية تارخييا و األصولية فلسفة مشتقة من النظريات املثالية

احلقيقةو هو إال انعكاس للواقع.يعاش ماوالذي يؤمن باحلقيقة املطلقة أي ماإىل "بالتو"
املعايري األخالقية هي فوق قدرتنا املعرفية العادية فال ميكننا معرفة جوهر األشياء إال عن و 

ألن التدريب يقرب العقل من احلقيقة فقط.، يبقى ذلك غري كافياو طريق تدريب العقل
او ي,هلوالوحي اال

الواقع املوجودان خارج اإلنسان فالواقعية توازن بني البيئة اخلارجيةو تركز على أن احلقيقة
اإلنسان أي اإلنسان جزء من البيئة.و 

ق كل موجود يعمل وفو وانطالقا من ذلك فإن العامل حقيقة ميكانيكية مقدرة
يهدف التعليم إىل تكييف العقل على التفكري الطبيعيو مسببات,و أسبابو قوانني علمية

.)1(التدريب العقل الستيعاب الطبيعة القدرية للعاملو املنطقيو 
"بني فلسفيت 1938اليت أساسها "وليم باجلي و وهنا جتمع النظرية األصولية

ملطلقة الواقعية ـ قوانني الطبيعية) هي أصول علم الواقعية(املثالية ـ املعرفة او التعليم املثالية
تشكل فلسفة تعليمية.و التدريس

ومن وجهة نظر املشرفني فإن األصولية تؤكد على أن املشرف هو الفرد الذي 
من مث و املشرفون هم األكثر معرفة باملقاييس املطلقةو يدرس حقائق التعليم للمعلمني,

كل استيعاب بقدر ما حلقائق التعليم و احملتوى للطالب,تقدميو يقوم املعلمون آليا بتنظيم
.)2(ديقرب املعلم من أن يكون ذو مستوى جي

ومن خالل ذلك فيالحظ على هذه املرحلة:
ال جمال لالهتمام باجلانب و التوجيهو املراقبةو حيتاج إىل املساعدةو املعلم قاصر يف قدرته-1

األخري يف املادة .و املعريف األولاملشرف هو السندو املعنوي للمعلمو احلسي
.ممارستهو هناك فجوة بني نظريات اإلشراف-2

.70مرجع سابق، ص ،في التربیةأساسیات خلیف یوسف الطراونة، -1
، الدار العلمیة الدولیة للنشر 1ط،: مفاھیمھ وأسالیبھجودت عزت عبد الھادي، اإلشراف التربوي-2

.15ص،2002،األردن،عمان،والتوزیع
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تقييم املعلم مها و كل من يتبع إىل جهاز اإلشراف جيزم على أن حتسني عملية التدريس-3
املهمتان األساسيتان لإلشراف الرتبوي.

الفلسفة التجريبية:  -ب
رت على يد "وليم جيمس"انتشو ظهرت هذه الفلسفة على يد"شارلز بريس"

أطلق عليها أمساء متعددة و "جون ديوي" حيت اعتمد على منهج علميتطورت على يدو 
قد و عرفت فلسفة ديوي بالفلسفة التقدميةو الوظيفية,و التجريبيةو اإلجرائيةمثل النفعية,

يرى و الطالب هم املصلحون للمجتمعو املدارسنأ1971"ريتشارد برايت" عام أعترب
صحاب هذه الفلسفة :أ
ستطيع هي أن تؤثر فيه.تأن اإلنسان يستطيع أن يؤثر يف الطبيعة أكثر مما -
األخالق ليست شيئا مطلقا.و بالتايل فإن املعرفةو احلقيقة الثانية املطلقة ال وجود هلا-
من واجب املدرسة كمؤسسة تربوية أن تستخدم و ليست إعداد هلاو إن الرتبية هي احلياة-

تنويع أساليب و يؤمنون مببدأ التعليم بواسطة العملو ف احلياة يف العملية الرتبويةمواق
زين املعلومات.ختو االستظهارو االبتعاد عن التلقنيو التعليم

احلقيقة ميكن معرفتها من نتائجها التجريبية.و إن الطبيعة اإلنسانية مرنة-
ال ميكن وضع و غري مستمركما يعتقد أصحاب هذه الفلسفة أن بيئة اإلنسان يف ت-

ميأهداف ثابتة للرتبية أل
كما تؤمن بالرتبية اجلماعية فعن طريق التفاعل تكتشف اخلربات الصحيحة (عمل -

البيئة.و املعرفة هي نتائج تفاعل بني العاملو الفريق) من خالل حماوالت التجريبية
تعمل هذه الفلسفة على شحذ عقل من 

.)1(متقلب عرضي من أجل إجياد احللول للمشكالت
كما يراها "ديوي" أن املعلمني  عليه فاملمارسة اإلشرافية ضمن هده الفلسفةو 

.16مرجع سابق، ص،جودت عزت عبد الھادي، اإلشراف التربوي: مفاھیمھ وأسالیبھ-1
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ا املشرفون يرون املدارس كاملخابر للعمل مع املعلمني الختبار ضمن هذه الفلسفة أيضو 
.)1(حماولة جتريب أخرىو فرضيات سابقة

كما تؤكد هذه الفلسفة على أمهية الدور اإلشرايف على أساس تفاعلي تشاركي 
املشرف بأسلوب دميقراطي للوصول إىل نتائج مجاعية و يسهم يف عملية االتصال بني املعلم

ا دور املشرف يكون مساعدا ومشاركا.هنو اجيابية
يسامها يف التعلم و املشرف)و املشرفون ليسوا وحدهم ناقلني للمعرفة بل كالمها (املعلمو 

االكتشاف.و اخلطأ معتمدين أسلوب التجريب وإتباع طريق االستقصاءو املبين على احملاولة

الفلسفة الوجودية:-ج
تعود جذورها إىل "سورين  و األخرىجاءت الفلسفة الوجودية كرد على الفلسفات 

اشتهرت و 19) يف منتصف القرن 1855- 1813كريغارد" مؤسس الفلسفة الوجودية(
"ألربت وسارتر".الدراما) على أيديو فلسفة من خالل (األدب

كل شيء يف هذا العامل و واعتقادات هذه الفلسفة أن الفرد هو أساس احلقيقة كلها
عمل الو ال توجد معرفة مطلقةو رد من خالل خرباته املكتسبةهو تفسري ملا يتوصل إليه الف

أنبل يف هذا الوجودو ومن مبادئ هذه الفلسفة أن اإلنسانية هي أمسىميكانيكي للعامل.
و كرامة اإلنسانو 

بح العالقات اإلنسانية تصو وخالل تلك احلقيقة يكتسب اإلنسان احرتام اآلخرين
أن تكون له احلرية الكاملة دون أي بعد سلطوي أو قيود من و معرفة اإلنسان لذاتهو مهمة

.)2(القرارذاحيت الوقت ألنه يف ذاته القدرة على اخت
ق هذه الفلسفة الرتبوية على اإلشراف الرتبوي من حيث:بو تنط

فراد الطريقة اليت تناسبهم.األاختيار -
ون يكتسبون من بعضهم البعض اخلربات التدريسية.املعلم-

دور املشرف الرتبوي.يربز وهنا 

.19مرجع سابق، ص،: مفاھیمھ وأسالیبھجودت عزت عبد الھادي، اإلشراف التربوي-1
.20ص،المرجع نفسھ-2
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العقلية اليت تساعده و معلم على اكتشاف قدراته املاديةللاملساعدة و توفري البيئة املناسبة-
على حتسني العملية التعليمية.

تغدو مهمته توجيهية عند الضرورة.و ةأن يوفر املادة الالزم-
حقوق اآلخرين من خالل اكتشاف املعلمني ألنفسهم.محاية -
قيمته يف العملية التعليمية.و التعامل مع املعلم كفرد له أمهيته-
الرتكيز على تطوير املعلم لذاته حىت يساعد الطالب على بناء شخصية مستقلة.-

وهو خمول اخلبري بأمور التدريس،هو ل الفلسفة األساسية يكون املشرف ففي ظ
هذا األسلوب يندرج حتث األسلوب اإلشراف املباشر.و كبرية على املعلمبسلطة

ل الفلسفة سلطة املعلم منخفضة أما يف ظو تكون فيه سلطة املشرف عاليةثحي
هذه واملشرف كالمها شريك يف تطوير حتسني عملية التدريس, و التجريبية فان املعلم
اإلشراف التعاوين.املعلم تندرج حتت أسلو بو املساواة بني املشرف

ل الفلسفة الوجودية(اإلنسانية) فاملعلم له القدر الكايف من احلرية ظأما يف 
هنا يرتاجع دور و حتسينهاو تطوير األساليب التدريسيةو إمكانياتهو الكتشاف قدراته

ب تقلص دور املشرف تندرج حتث أسلوو املكانة العالية للمعلمهيهذهو املشرف
اشر.اإلشراف الغري مب

مناهجهاو على ما تقدم فإن فلسفة الرتبية تنبثق منها أهداف الرتبيةوبناءً 
ااو  تتصف و تؤلف جزءا من الفلسفة العامةو التقوميو وسائلها يف التعليمو طرائقهاو مؤسس

و باملرونة
الوسائل اليت تتفاعل مع شخصية و األساليبو ات العمل الرتبوي من املناهجمث مكون

تسهم يف إعادة تشكيل سلوكه مث تقومي أمناط السلوك اخلاصة تقوميا عمليا تستثمر و املتعلم
.نتائجه لتساعد على استثمار تطوير الفلسفة الرتبوية
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نواعهأو اإلشراف التربويتطور- 2
ربوي:تطور اإلشراف الت-أ

حيتاج العاملون يف كل مكان من جماالت احلياة إىل من يرشدهم ويوجههم 

إنتاجهم وتعلو قيمتهم، مع اختالف جماالت النشاط ونواجته النهائية من ميدان إىل 
آخر.

سبة للعاملني يف خمتلف جماالت احلياة، فإن إذا كان اإلشراف ذا أمهية بالن
اإلشراف على املعلمني يكتسب أمهية خاصة، ذلك أن املواقف اليت يواجهها املعلم 
واملادة اليت يتعامل معها متغرية باستمرار يف التطور العلمي احلاصل. ومن مث عرف 

اإلشراف الرتبوي بدوره تطورا وفق النظام الرتبوي املتجدد.
حلة التفتيش:مر -1.أ

تفتيش يسند إىل مفتشني غري «مل يعد ينظر إىل اإلشراف من حيث هو 
، أغلبهم من املعلمني غري املؤهلني تربويا للتعليم على معدين مسلكيا لعملهم اإلشرايف
، وإن كان التفتيش يناسب إىل حد بعيد ظروف )1(»

قتصر على زيارات األفواج الرتبوية لتصيد أخطاء 
املعلم من أجل عقابه وتأديبه، وذلك الدور التفتيشي يقف عند مهام منوطة به 

. )2(وحمدودة ال تتجاوز تنفيذ إجراءات السياسة التعليمية ومتابعة لقواعد مرسومة
مي حدد وغالبا ال يطلع املشرف على نواحي القصور احلقيقية ألن التكليف العل

التالميذ من النواحي العلمية، ويتبع ذلك باختاذ لقرارات إثابية وعقابية حتمل طابع 

.236صمرجع سابق،جودت  عزت عطوي، اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي، -1
، دار الفكر 2یر الدویك وآخرون، أسس اإلدارة التربویة والمدرسیة واإلشراف التربوي، طتیس-2

.117. ص1998للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن. 
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املعلمني بالتعليما
واملفتش ضمن تلك الرؤية يشكل سلطة قوية ختول له نقل املعلمني، ترقيتهم، إنزال 

رتبتهم، أو كتابة تقارير بعزهلم.
فحضور املفتش مع الفوج الرتبوي قد يشكل عملية مزعجة ألداء املعلم، هذا 

إخفاء أخطاءه بطريقة أو بأخرى مما يعطل اإلبداع ويوتر األخري الذي قد يلجأ إىل
مي اخلوف وعدم الثقة. وأمام تلك املمارسة اإلشرافية السائدة يف تعليم نالعالقات وي

عصر قد حتمل قصور لضمان إنتاج متعلمني لعصر آخر خيتلف معه إىل درجة 
.)1(التناقض

سك بقواعد تربوية حمددة تنفذ فمرحلة التفتيش محلت التطبيق ألساليب معينة والتم
وفق التوصيات األمر الذي ساهم يف تكوين اجتاهات سلبية حنو التفتيش خصوصا 
والفلسفة املنبثقة عنها عموما. وقد ال يسمح من خالل هذا املنحى تطوير املعلمني 

التربوي:مرحلة التوجيه -2أ.
ت هذه املرحلة بالنظر إىل التقدم يف علم الرتبية والعلوم االجتماعية، ز بر 

وباألخص مبا يتعلق بفلسفة الرتبية وأهدافها، ونظريات النمو والتعلم ومبادئها وأسس 
العالقات اإلنسانية وأساليب االتصال مما دعا إىل تطوير مفهوم التفتيش إىل التوجيه 

ية إنسانية اجتماعية وهو مرحلة متطورة من التفتيش يهتم بتوجيه ، لكونه عمل2الرتبوي
التعليم مباشرة دون حبث أو تقصي ويفرتض وقوع أخطاء يف امليدان ليكون دوره 
اإلصالح والتوجيه وتقدمي املساعدة للمعلم، بدال من التفتيش عليه والتعامل معه 

.12ص،1976،، عالم المكتب، الریاض السعودیة2فندي، اإلشراف التربوي، طاألمحمد حامد -1
.237ص،بقامرجع سلحدیثة، اإلدارة المدرسیة اجودت عزت عطوي، -2
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ى منو املعلم املهين من أجل معاملة قائمة على االحرتام املتبادل مما قد يساعد عل
.)1(حتسني أساليبه ورفع مستوى أدائه

ميارس املوجهون أعماهلم من خالل الزيارات وعقد الندوات الرتبوية للمعلمني 
دون االهتمام بالعوامل املؤثرة األخرى مثل البناء املدرسي والبيئة احمللية وغريها، 

ني إىل فئات حسب مستويات أدائهم وبالتايل يركز املوجه أدائه على تصنيف املعلم
ومن مث توجه الزيارات إىل ضعيفي املستوى وإن كان التوجيه الرتبوي قد عمل على 
تقوية العالقات بني املوجه واملعلم وتقدمي العون لإلدارة يف حدود ما يسمح يف التعرف 

.)2(على قدرات املعلم وكذا اهتم باملناهج والكتب املدرسية
يه الرتبوي حتول إىل عملية روتينية، يكتنفها يف كثري من ومع ذلك فالتوج

األحيان الطابع التفتيشي، كما أن الوقت الذي يقضيه املوجه الرتبوي يف املؤسسات 
الرتبوية يعد غري كاف للتوجيه والوقوف عند حاجات املعلم املختلفة، مع العلم أن 

ه الرتبوي يعد صعبا خاصة عملية تغيري السلوك واملمارسات حسب ما يقتضيه التوجي
بالنسبة للمفتشني الذين مارسوا هذا السلوك لفرتات طويلة وأصبحوا موجهني، كما 
أن أغلبهم مل يكن مؤهال تربويا للعمل التعليمي، وتطوير املعرفة لديهم يرتبط بالتفتيش 

ى . ومن هذا املنظور نالحظ أن التوجيه الرتبوي يقتصر عل3أكثر من ارتباطه بالتوجيه
املرجوة يف حتسني عملية التعليم والتعلم دومنا االهتمام بالبيئة ةحتقيق اآلثار اإلجيابي

مرحلة اإلشراف التربوي:-3أ.
الهتمام باملفهوم الشامل باإلشراف الرتبوي الذي يسعى متيزت هذه املرحلة با

. 1990محمد منیر مرسي، اإلدارة المدرسیة الحدیثة، طبعة معدلة ومنقحة، عالم الكتب، القاھرة. -1
.247ص
.57صمرجع سابق،جودت عزت عبد الھادي، اإلشراف التربوي: مفاھیمھ وأسالیبھ، -2
.238ص،بقامرجع ساإلدارة المدرسیة الحدیثة، جودت عزت عطوي، -3
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إىل حتليل مجيع العوامل املؤثرة يف عملية التعليم، كما متيزت باهتمام املشرف 
بالتخطيط لإلشراف الرتبوي وحتديد التغريات اليت يسعى إىل إحداثها، وال يركز 

الرتبوية، بل هو اإلشراف الرتبوي على جمال واحد أو جماالت حمددة من العملية 
عملية يتم فيها التقومي والتطوير املستمر للعملية التعليمية ومتابعة تنفيذ كل ما يتعلق 

، كما يعىن باملوقف التعليمي التعلمي، حيث ترتقي )1(كانت إدارية أو تدريسية
ارسات فيه إىل مستوى كونه عملية قيادية دميقراطية تعاونية منظمة تستهدف املم

دراسة وحتسني وتقييم العوامل املؤثرة يف ذلك املوقف، وتقوم العملية اإلشرافية على 
الدراسة واالستقصاء بدال من التفتيش، وتشمل عناصر العملية الرتبوية من مناهج 

من الرتكيز على املعلم وحده، كما تستعني ووسائل، ومعلم ، متعلم، بيئة، بدال 
.)2(بوسائل ونشاطات متنوعة أي ال تقتصر على الزيارة والتقرير

أنواع اإلشراف التربوي:-ب
من خالل ما تقدم، اإلشراف الرتبوي إذن عمل يتضمن تشجيع النمو املهين 

ه أو للمعلمني وقد اشتق له أنواع خمتلفة له، وتلك األنواع ليست مراتب خاصة ب
مظاهر مقصورة بعضها على بعض بصورة متبادلة وإمنا هي أنواع ميكن أن ينظر إليها 

يدرج اإلشراف الرتبوي ضمن ثالثة تصنيفات:و .)3(مستقلة له

ىل أربعة حيث يقسم اإلشراف إ: تصنيف توماس أ. برجز- 1ب.
أنواع:

.284، صمرجع سابقجودت عزت عطوي، اإلدارة المدرسیة الحدیثة، -1
.238، 237جودت عزت عطوي، اإلدارة التربویة واإلشراف التربوي، مرجع سابق, ص-2
، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة، 1عدنان بدري اإلبراھیم، اإلشراف التربوي (أنماط،، أسالیب)، ط-3

.53ص،2002،األردن
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اإلشراف التصحيحي: - 
اخلطأ، وتتفاوت درجة هاخلطأ مسة من مسات البشر واإلنسان ليس معصوما من

وفق ما يرتتب عليه من أضرار، فقد يكون اخلطأ جسيما وقد يكون بسيطا، وإن  
كانت عملية اكتشافه سهلة جدا، فمن الصعب تقدير الضرر الذي يرتتب عليه، 

تعذر معاجلته يف بعض األحيان، فضمن هذه الرؤية قد تكون يف تقدير باإلضافة إىل 
املشرف وهو داخل حجرة الدرس يفتش عن أخطاء املدرس فإنه سيعثر عليها ال 
حمالة، لكن مهمته تتجاوز ذلك إىل حماولة تقدير اآلثار اليت ترتتب على تلك 

، مثل النطق ةلية الرتبويوال تؤثر على العمنت بسيطةاألخطاء، فتجاوزها ممكن إذا كا
غري السليم للمعلم لبعض الكلمات، أو طريقة وقوف املعلم اخلاطئة، أو مناداة 
التالميذ بغري أمساءهم... ففي هذا املقام يكفي املشرف أن يلفت انتباه املعلم إىل ما 

من هنا تبدأ عملية "برجر"وقع فيه من سهو بأسلوب لبق ال ينفر املعلم. وحسب 
التصحيحي. اإلشراف

أما األخطاء اليت ميكن تصنيفها جسيمة فهي اليت تؤثر على العلمية التعليمية 
الرتبوية وتؤدي إىل توجيه التالميذ توجيها غري سليم، أو تعزف عن حتقيق األهداف 
الرتبوية. ففي هذه احلالة املشرف حيتاج إىل قدر كبري من اللباقة واملقدرة على معاجلة 

جوء إىل املواقف الرمسية واإلجراءات الشكلية، فيلجأ إىل االجتماع املوقف دون الل
باملعلم يف سرية ومن مث حياول تبيان حجم الضرر الناجم عن مثل تلك األخطاء 

حبيث جيعل املعلم يصل إىل قناعات راسخة ويدرك ضرورة التخلص منها. 
العناية البناءة ليته يف توجيهوهنا تكمن فائدة اإلشراف الرتبوي التصحيحي وفاع

.)1(تصحيح األخطاء وعدم اإلساءة إىل املعلم أو الشك يف قدراته املهنيةل

ص ،بقامرجع س،أسس اإلدارة التربویة والمدرسیة واإلشراف التربويدویك وآخرون، التیسیر -1
.95، 94: ص
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اإلشراف الوقائي:- 
اكتسب املشرف خربة أثناء اشتغاله بالتدريس وكذلك زيارته ملدرسني ووقوف 
على أساليب تدريسهم لذا فهو قادر على توقع الصعوبات اليت تواجه املعلم اجلديد 

اولته املهنة، كما ميكن له حبكم خربته ووفرة مالحظاته أن يدرك األسباب عند مز 
يأيت املشرف الكامنة وراء استياء وانزعاج املعلم من الزيارة له يف الصف ومن هنا 

توقع مثل تلك الصعوبات أو املتاعب اليت تواجه املعلم، ويعمل انطالقا من لالرتبوي
آثارها، ومساعدة املعلم على مواجهتها وتقوية ذلك على منع وقوعها أو التقليل من 

والتغلب عليه أو اخلطأثقته بنفسه، فقد يشرح املوقف ويضع مع املعلم خطة ملواجهة 
تالفيه قبل حدوثه. وقد ال يتمكن من ذلك يف ظروف أخرى ومع جمموعة أخرى من 

كمن براعة املعلمني بسبب عدم استعداد بعض املعلمني لتقبل مثل هذا النقد، وهنا ت
املشرف يف االحتفاظ بتوقعاته املستقبلية وتكريس جهوده لنقل املعلم إىل الفريق 
املتجاوب عن طريق إشراكه يف املناقشات واألسئلة واملقرتحات واالفرتاضات اليت 
يرتبط بعضها ببعض، وتقود لتصور ملا ميكن أن حيدث يف املستقبل، ويدرك هؤالء 

.)1(متاعب إذا مل يعملوا على ختطيهااملعلمون ما قد يعرتضهم من
د من الصعوبات اليت مل واإلشراف الرتبوي الوقائي يعصم املعلم إىل قدر بعي

أو مل يتمكن من توقعها، فهذا النوع من اإلشراف مينح املعلم القدر يعد نفسه هلا 
هنة.وعلى مواصلة النمو والتطور يف املهتقدير التالميذ واحرتامهم لحتفاظ بعلى اال

اإلشراف البنائي:- 
إّن هذا النوع من اإلشراف يتجاوز مرحلة التصحيح إىل مرحلة البناء، 
وإحالل اجلديد حمل القدمي اخلاطئ، وبداية اإلشراف البنائي هي الرؤية الواضحة 
لألهداف الرتبوية والوسائل اليت حتققها إىل أبعد مدى، كما ينبغي أن يكون تركيز 

املعلم على املستقبل وعلى الّنمو والتقدم، ال على إحالل األساليب املشرف الرتبوي و 

.111، 110صمرجع سابق،كریم ناصر علي، اإلدارة واإلشراف التربوي، -1
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األكثر نفعا حمل األساليب غري النافعة، بل يتعدى ذلك إىل إشراك املعلمني مع 
املشرف الرتبوي يف الرؤية اجليدة ملا جيب أن يكون عليه التدريس اجليد مع تشجيع 

ة بني املعلمني وتشجيع النمو ساملنافابية وحتسني األداء وإثارة روح جيالنشاطات اإل
ولن يكون اإلشراف بنائيا إّال عندما يصبح فيه الصواب ركيزة لصواب آخر «املعريف 

(1)»ولبنة جتدد سالمته وتزيد من قوته

اإلشراف اإلبداعي:- 
يعترب هذا النوع من أندر أنواع اإلشراف، ألنه يعتمد على حتريك القدرات 

ليبذل أقصى ما لديه يف جمال العالقات اإلنسانية، لذا جيب اإلبداعية عند املشرف
أن يّتصف املشرف الرتبوي بالعديد من الصفات منها: الصرب، اللباقة يف التعامل، 
التواضع والثقة بالنفس، ومبا لديه من إمكانات، القدرة على املعرفة النفسية للمعلمني 

، واملشرف (2)واالعرتاف مبا لديهم من قدرات واالستفادة من جت
ا الذي ميلك القدرة على مطابقة ما يعمله  املبدع ليس هو املتقيد باحلرفيات، وإّمن
للمستويات املطلوبة، وأن جهده حيصل عن طريق اجلماعة اليت ينتسب إليها، واملبدع 
آلخرون، 
ويأخذ منه العربة، وهو الذي يعمل يف صفوف املدرسني، وال حيرص على تصدرهم 
دائما، كما يسعى إىل تنمية القدرة اإلبداعية لدى املعلمني للتخلص من االعتماد 
على التوجيه اخلارجي ويقودون أنفسهم بأنفسهم، وهذا النوع من اإلشراف يتطلب 

هو جديد سواء يف املادة أو يف األسس الرتبوية إطالع املشرف الرتبوي على كّل ما
ومن مث تنقل تلك اخلربة إىل املدارس وتطرح لإلثراء والتجريب.

.96، ص مرجع سابقكریم ناصر علي، اإلدارة واإلشراف التربوي، -1
، الدار العلمیة الدولیة للنشر 1ومروان عبد المجید إبراھیم، اإلشراف التربوي، طسعید جاسم األسدي، -2

.50ص،2004والتوزیع، عمان األردن، 
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اإلشراف التربوي وفق مجال العالقات اإلنسانية:- 2.ب
العالقات اإلنسانية تلك األساليب السلوكية اليت تتمكن من إثارة دافعية 

تنظيم عالقة الفرد مبجتمعه «دة وتعين أيضا عملية األفراد للعمل وحتفيزهم على زيا
الضيق أو الواسع حبيث ميارس نشاطه فيه مع احملافظة على مقومات السعادة واإلشباع 

، والعالقات اإلنسانية يف جمال العمل اإلداري هي اندماج اإلفراد يف )1(»والتوافق
ى مع حتقيق تعاون موقف العمل بطريقة حتفزهم على العمل مبا حيقق إنتاجية أعل

ام النفسية واالجتماعية واالقتصادية اج اع ح إشب نهم، و . )2(بي
يف ضوء ذلك، فالعالقات اإلنسانية هي تلك العالقات املتبادلة بني األفراد و 

يف موقف العمل اليت حتقق نوع من التوافق واالنسجام بني مجيع العاملني وتدفعهم إىل 
ام املتنوعة، ةأهداف املنظمالعمل بكفاية تتحقق من وراءها  اج يهم ح لد بع  تش و

وتضفي على العمل طابعا اجتماعيا إنسانيا تعاونيا.
وفق ذلك يكون اإلشراف قد أخذ البعد التغيريي انطالقا من قوتني 

:أساسيتني
األولى:

م جبودة التعليم.املدرسة، واالهتما
الثانيةو

املطروحة والدراسات امليدانية يف العلوم السلوكية فتحت آفاقا جديدة يف التفكري 
بطبيعة أهداف اإلشراف الرتبوي وممارسته دور املشرف الرتبوي، ومركزه، وسلطته وما 

.)3(إىل ذلك
ضمن سياق هذه الرؤية يتحدد متوقع اإلشراف الرتبوي؛ أي يتحدد نوعه 

.192صمرجع سابق،عبد هللا بلقاسم العرفي وعباس عبد مھدي، مدخل إلى اإلدارة التربویة، -1
.193صالمرجع نفسھ،-2
، الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1ارة المدرسیة الحدیثة، طمحمد عبد القادر عابدین، اإلد- 3

.72ص
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اإلنسانية من خالل األنواع اآلتية:
اإلشراف الديكتاتوري:- 

من األنظمة يقابل التفتيش اإلداري التقليدي الذي اختفت صورته يف كثري 
بط واالنصياع احلريف ألوامر إدارةليمية، ويهتم هذا النمط السلطوي بالضبط والر عالت

أّن املشرف هو األعلى يف السلم الوظيفي، وهو ذلك الشخص الذي حيمل املعرفة 
اته ومسؤولياته هي إيصال التعليمات واألوامر املطلقة إىل التابعني أّن واجبو املطلقة،

له، دون ردود فعل موازية على اعتبار أنه حامل للحقائق لوحده حىت وإن تعلق األمر 
ويعد ذلك األسلوب نوعا من اإلدارة الكالسيكية يقوم .)1(مبهام املعلم داخل الصف

نية ويتصف هذا األسلوب بالروتني وكثرة على الشرعية القانونية وأحيانا على العقال
األعمال الورقية والرمسية واألوامر والنواهي والقواعد الكاتبة أو الضيقة األفق، وتركز 

هدف املؤسسة أكثر من تركيزها على هدف الفرد، ونضع اجلانب املادي ىعل
للمؤسسة يف اعتبارها قبل اجلانب اإلنساين.

اإلشراف حمدد وأساسي فهو يفرتض وجود طريقة والنقد املوجه هلذا النوع من

يوجه املعلم، ولكن العلم احلديث دّل على أنّه ليس هناك طرق معروفة وحمددة وثابتة 
أفضل الطرق هي اليت ميكن اعتبارها أحسن الطرق يف التعليم يف مجيع الظروف إذ أنّ 

تُعىن بالفروق الفردية للمعلمني والتالميذ وبأهداف التعليم وباملوارد املستعملة وبتغريات 
.)2(الظروف واألهداف االجتماعية

.10-09: صص مرجع سابق،عدنان بدري اإلبراھیم، اإلشراف التربوي (أنماط، أسالیب)، -1
، دار الثقافة للنشر 1جا، تطویر اإلدارة المدرسیة والقیادة اإلداریة، طاعبد الفتاح محمد سعید الخو-2

.34. ص2004،، عمان، األردنوالتوزیع
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وبذلك ميكن القول أّن هذا النوع من اإلشراف يؤدي بصورة مباشرة إىل طرق 
ي ضمن تلك الرؤية ال ينمي تربوية جامدة، وإىل تعليم صارم. واإلشراف الديكتاتور 

املبادرة واالبتكار يف التدريس، كما أنّه قد مينع املعلمني من القيام مبجهودات ذكية 
مستقلة إلجياد أحسن الطرق اليت ميكنهم استخدامها يف التدريس.

واملشرف حسب هذا النوع، يستخدم رؤية فردية بعيدا عن استعمال خربات 
أعرف اأن(أفكارهم بتبين اجتاه أبوي باجتاه اجلماعة

).أحسن منكم
اإلشراف الدبلوماسي:- 

املشرف الرتبوي حسب هذا النوع يكون متفتحا يتيح ألفراد مجاعته الفرص 
و لعرض آرائهم

ل خمتلفة كالوعود بالرتقية مثال ليضمن املوافقة الفردية على استمالتهم مستعينا بوسائ
مقربة دائمة من أحد املعلمني ليستعني به يف ىواجلماعية دوما، ويكون املشرف عل

توزيع املسؤوليات على اآلخرين أو حىت التعرف عليهم عن طريقه وحياول دوما توجيه 
كيف يسلك و نافسون أفكارهالتفكري اجلماعي ألنّه يعرف الذين يناظرونه، والذين ي

مل يشرتكوا يف معهم كأّن يكون لبقا لطيفا يف تعامالته على الرغم من أّن املعلمني
.)1(وضع خمطط عمل ما

ة إىل 
فريقني: األول فريق املستشارين، وهم قلة يسيطرون، يتحكمون بإيعاز من املشرف 

والثاين فريق ميثل األكثرية، وهم املوالون واملنصاعون إىل تلك الدبلوماسية نفسه.
.)2(اإلشرافية

.63صمرجع سابق،عدنان بدري اإلبراھیم، اإلشراف التربوي (أنماط، أسالیب)، -1
.36صمرجع سابق،تطویر اإلدارة المدرسیة والقیادة اإلداریة، ،الخواجاعبد الفتاح محمد سعید-2
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وعلى ذلك؛ فالعمل يف ظّل هذا النوع من اإلشراف يكون حسب ما تقدم
ومعرضا للفوضى واالرجتال، واملظهر العام هلذا النوع من يف الطرح شكليا ومظهريا

اإلشراف مظهرا دميقراطيا ولكنه بعيدا عن ذلك مضمونا.
قد و 

ري مشروط كذا حماولة اندماجه الغو ة حديثهكثر و سالمة لغتهو جتعل من طالقة لسانه
تقليص بذلك فجوة املعارضني أو املستاءين من و جودهو سائل لفرضو مع املعلمني

العملية اإلشرافية عموما.
هذا النوع من اإلشراف أثبت حسب الرتبويني عدم جدواه من ناحية خدمة و 

العملية التعليمية ألنه غري موجه إىل تنمية املعلم يف عمله، بقدر ما هو جاهزية 
دبلوماسي له من املرونة واملشاركة الشكلية ما جتعله أقل أداءفروضة ضمن ه ميإشراف

سوءا من النوع السابق الدكتاتوري أو السلطوي الذي تتأثر نتائجه بنوازع املشرف 
مزاجه الفردي.و الشخصية

اإلشراف الديمقراطي:- 
علم ، املو يندرج هذا النوع اإلشرايف ضمن اجلهد التعاوين املشرتك بني املشرف

أدوارها اليت متيزها عن و على أن يكون لكل فئة من فئات العنصر البشري مهامها
غريها من الفئات القيادية األخرى حىت ال تتداخل االختصاصات، وذلك بتوضيح 

.)1(وظيفة كل طرف ومن مت حيدث التكامل
واملشرف إزاء هذا املسعى يعمل على مساعدة املعلم على العمل يف مهنته

ن السلطات أحيث حثه على العمل مع اآلخرين، و جيعه على اإلبداع واملبادرةتشو 
اإلشرافية تتجه حنو التكامل لتيسري املهام وحتقيق كفاءة أداء عالية ما دام كل 

یة للخدمة االجتماعیة في المجال أحمد مصطفى خاطر ومحمد بھجت جاد هللا كشك، الممارسة المھن-1
.30ص،1999، مصر،، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة1التعلیمي، ط
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ما تلك املواقع و يادة تربوية بالنسبة للمعلم،
معلم لتوجيهه ومساعدته على التوصل إىل ـمشغولة إشرافيا إال مناصب قريبة من الـال

.)1(داء معنيأمستوى 
من اإلشراف الثقة املتبادلة ومستوى توافق عويسود اجلماعة يف هذا النو 

تقدير كل فرد مرهون بقدرته وانسجام معترب، وتتشكل إزاءه تكافؤ يف الفرص، ألن
على العمل، والعمل هذا املنظور يكون ذو فاعلية نتيجة اإلرادة الذاتية وحسن التقدير 

اإلشرايف.
ميلك موهبة و ويرى" جيمس بالك" بأن املشرف الدميقراطي شخص ميتاز بالثقة

له إطالع واسع يفو اجلماعاتو ومهارات جيدة يف إجراء االتصاالت بني األفراد
إعطائهم فرصا  و توجيههم توجيها ناجحاو يسعى دائما إىل تدريب معلميهو عمله،

ام قدر بهم و اه ار مو ية إلظه .)2(كاف
فالدميقراطية عملية مساعدة اآلخرين ملساعدة أنفسهم يف حتقيق هدفهم،

املسؤولية للمدرسني وهو يشاورهم يف و املشرف الذي يعمل دميقراطيا يقوض السلطةو 
عالنية، فقوة املشرف القيادية ضمن هذا و اختاذ القرار ويشجعهم سراالرأي قبل 

ىلقومن مث لن يُ النطاق اإلشرايف تكتسب عن طريق املعلمني أكثر منه شخصيا.
العبء على املشرف وحده يف تطوير التعليم .

ويأخذ البعض على اإلشراف الدميقراطي بوجود تعارض بني الغرض والتطبيق 
مفهوم اإلشراف الدميقراطي حيث أن املعنيون اجلدد من املعلمني قبة أمام حتقيقع

تلزمهم ممارسة تلقينية عاجلة.
االعتماد على املعلم و املشرف إزاء ذلك مطالب بالقيام بذلك، وهنا اإلشراكو 

.)3(غري كاف، بقدر ما جيب البث واملعاجلة

155ص،1995، عالم الكتب ، القاھرة، 4، المناھج بین النظریة والتطبیق، طيأحمد حسین اللقان-1
.61ص ق،مرجع سابعدنان بدري اإلبراھیم، اإلشراف التربوي (أنماط، أسالیب)، -2
.62، صالمرجع نفسھ-3
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ء وعندما واجه كل كما أن املفهوم االستبدادي لإلشراف مل يفقد تأثريه إال ببط
القائمني بالعمل يف مشكالت احلصول على و من الكتاب النظريني عن اإلشراف

النتائج التعليمية املوجودة يف أوقات حمددة سرعان ما اعتمدوا جمددا األسلوب 
هذا يعين و األوتوقراطي يف الوقت الذي يدافعون فيه على املبدأ الدميقراطي لإلشراف.

" ذلك "أرفيلج برمالتطبيق، حيث يؤكد و متناقضة بني الفهميف تقديرنا ازدواجية
يوضح يف تلخيصه لنظريات اإلشراف هذا التضارب بني فلسفة اإلشراف وبني و 

كما ميكن أن ينظر لإلشراف  الدميقراطي كونه عملية صداقة )1(التطبيقية لهةالناحي
ة مما حييده عن إطاره أو رضا عاطفي بني املعلمني دون االعتبارات املهنية والعلمي

الصحيح ويقلل من االستخدام احلقيقي هلذا النوع من اإلشراف.

اإلشراف السلبي:- 
يرتكز هذا النوع من اإلشراف على أن احلرية املطلقة تؤدي إىل النجاح

احلرية املمنوحة من طرف املشرف إىل املعلم كفيلة بتجسيد الرضا عن العمل، فتعيش و 
اجلماعة يف خوض تب

تنظيم حمدود.
وأن أي تدخل من املشرف يعيق نشاط اجلماعة حسب تقديره، ومن هذا املنظور 

:)2(تربز مجلة من الصفات للمشرف السليب ميكن تلخيصها كما يلي
يتخذ قراراته اعتباطا بال ختطيط أو هدف.-
ه دون وعي أو مشورة منه.ميارس اآلخرون صالحيات-
ي يف قيادته.ر ال ينطلق من فلسفة تربوية أو وعي فك-
يتصف باملزاجية والفوضوية ويتحاشى مناقشة اآلخرين، أو توجيههم حىت ال -

.62، صمرجع سابقعدنان بدري اإلبراھیم، اإلشراف التربوي (أنماط، أسالیب)، -1
-40صمرجع سابق، ص، والقیادة اإلداریة، تطویر اإلدارة المدرسیةاعبد الفتاح محمد سعید الخواج-2
41.
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يثري غضبهم ونفورهم.
ال يرتكز على البحث واجلانب العلمي يف تأطريه للمعلمني.-

االرجتال وال تتفق مع و ميز بالفوضىو كل تلك الصفات جتعل حياة اجلماعة تت
الذاتية.األغراضإشباع و الصاحل العام بقدر ما حتقق املصاحل الشخصية

:والوسائلاإلشراف التربوي وفق مجال الغاياتـ- 3ب.
ويقصد بذلك االجتاهات احلديثة يف اإلشراف الرتبوي:

اإلشراف العلمي:- 
ريقة العلمية وتطبيق طرق القياس يتميز هذا النوع من اإلشراف باستخدام الط

على املدرسة ونتائجها، ومجع البيانات املوضوعية والكمية وحتليلها وتقوميها بوسائل 
إحصائية، ومبعىن آخر يتميز هذا اإلشراف بإحالل البيانات احملققة حمل اآلراء اخلاصة 

وضع بالنشاط التعليمي، واملشرف هنا يتبع األسلوب العلمي يف حبث املواقف و 
ر  اخلطط وتقرير النتائج دون التعصب لفكرة معينة أو ينحاز لوجهة نظر خاصة، ويقّد
د األخذ  تها وتأّك أفكار اجلماعة ووجهات نظرهم ويطرحها للمناقشة، فإذا ثبتت صّح

حث وجتريب لتحديد فاعلية وصحة الطرق ـر بحلول السليمة يف إطاـجماعة إىل الـال
ريس.دوالوسائل املستحدثة يف التدريس واإلشراف مما يؤدي إىل حتسني أساليب الت

وعلى الرغم من ذلك فإّن اإلشراف العلمي له بعض احملددات مثل نقص 
التدريب لدى املعلمني وقلة توفرهم على املعلومات اخلاصة باألساليب العلمية، وذلك 

.)1(يبدو بوضوح من خالل إمكانية تطبيق مفهوم اإلشراف على عمل علمي
ومن احملددات األخرى ملفهوم اإلشراف العلمي هو أّن كثريا من وظائف الرتبية 
ونتائجها غري ملموسة، أي ال خيضع للقياس العلمي، مما يؤكد ضعف املفهوم العلمي 

، الدار العلمیة الدولیة للنشر 1واسالیبھ، طجودت عزت عبد الھادي، اإلشراف التربوي مفاھیمھ-1
41، ص 2002والتوزیع، عمان، األردن 
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الرتبية هلا أمهية قصوى، ومع لإلشراف، ويف إطار ذلك فقد يتم جتاهل عناصر يف 
بالضرورة أساليب ننذلك فإّن اإلشراف العلمي ال يأخذ طابع اإللزامية حيث ال يق

املعلمني ليجعلها مطابقة جلميع النظريات واملبادئ الرتبوية املبنية على البحث، أو 
ة وممارسة االبتكار وإصدار ص

ام. فعلى العكس من ذلك تتضمن النتائج املستمدة من الدراسات العلمية، أو األحك
تؤكد أّن التدريس اجليد ال يعين االلتزام الصارم بالقواعد واملبادئ بطريقة آلية، 

وتتضمن القيادة العلمية التعاون يف التخطيط واحلرية يف ممارسة االبتكار.
ديا يف التطبيق مثله مثل املفهوم ومع ذلك قد يكون اإلشراف العلمي استبدا-

التفتيشي.
شهدت السنوات األخرية التقدم «ىن بكل وضوح بقوله: عويعربّ "برمي" عن هذا امل-

السريع لإلشراف العلمي وهو يف جزء كبري منه إجراء تفتيشي يتضمن عملية الكشف 
جيمع عن احلقائق، وقد أصبح يف إمكان الفرد عن طريق أدوات القياس احلديث أن

البيانات بطريقة ممتازة وأن يسجل الواقع يف صورة رقمية، وتتخذ هذه احلقائق وال تعربّ 
.(1)»عن رأي املشرف أو رغباته

وهنا يؤدي االعتقاد يف صدق نتائج االستقصاءات العلمية ووجوب تعميم 
مستوى املوضوع إىل جعل املشرف الذي يتبع األسلوب العلمي أكثر استبدادا ألنّه 

عتقد أنّه يتمّتع بسلطة احلقائق بكل معانيها.ي
وعلى الرغم من وجود تلك احملددات فهذا ال يعين عدم استخدام املعارف 
واألساليب العلمية يف اإلشراف شريطة معرفة حدود الطريقة العلمية وتوظفها كأداة 

ذات قيمة للمشرف لتحسني كّل من التدريس واإلشراف.

مرجع سابق، ص الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي، ، أحمد مصطفى خاطر-1
.103- 102ص
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اإلشراف اإلكلينيكي:- 
يعين مصطلح اإلكلينيكي: التقومي، التحليل ومعاجلة حاالت حقيقية 

ومشكالت واقعية ملموسة، ويتضمن هذا املصطلح املالحظة املباشرة.
اختري مصطلح " إكلينيكي" ألّن الرتكيز على املالحظة للفوج الرتبوي هو معاينة آنية 

حنو سلوك املعلمني الصفي للعملية التعليمية، حيث إّن هذا األسلوب اإلشرايف موجه 
وممارستهم الصفية التعليمية عن طريق تسجيل املوقف بكامله وحتليل أمناط التفاعل 

أساسي خارج القسم املخصص للفوج الرتبوي، وبني أسلوب اإلشراف اإلكلينيكي 
ذلك النمط من العمل اإلشرايف املوجه حنو حتسني سلوك املعلمني «من حيث أنّه 

بتسجيل كّل ما حيدث من أقوال وأفعال تصدر ، الصفي وممارستهم التعليمية الصفية
عن املعلم وعن املتعلمني يف أثناء تفاعلهم يف عملية التدريس وبتحليل أمناط هذا 

.(1)»التفاعل
ة وطيدة بني املعلم واملشرف الرتبوي، مع والتحليل يكون ميدانيا يف شكل عالق

رصد سلوك التدريس والوسائل املستخدمة واألهداف السلوكية، ويتم باملشاركة قبل 
الزيارة من خالل ختطيط مشرتك بني املعلم واملشرف، كما تعتمد املالحظة لألداء 
التدريسي وتسجيل يكون صوتيا ومرئيا ليكون التحليل أكثر واقعية للوصول إىل

ابية ملعاجلتها، ويف حالة وجود سلبيات يكون اللجوء إىل جياالستنتاجات السليمة واإل
التغذية الراجعة بإدخال تغريات وتعديالت ويف حالة عدم وجود السلبيات يتم 
االنتقال لتخطيط آخر مع الشكر والتقدير للمعلم. وهذا األسلوب اإلشرايف 

فاياته الصفية، كما يسمح له باملشاركة يف اإلكلينيكي يفرز الثقة باملعلم وينمي ك
التخطيط والتحليل والتقومي مما جيعل املعلم أكثر التزاما بتعديل أسلوبه ألنّه يشرتك يف 

التحليل.

.123تیسیر الدوك وآخرون، مرجع سابق، ص -1
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وهذا ما يؤكده العديد ممن اهتموا بأسلوب اإلشراف اإلكلينيكي، مثل "رالف 
:(1)طواتموشر" و"بريبيل" اللذان يعدانه أسلوبا مفتوحا له ثالث خ

اجتماع التخطيط: حيث يكون التخطيط تشاركيا، بتحديد األهداف وتنظيم -
حمتوى املادة الدراسية واقرتاح اإلجراءات والوسائل العلمية وأوجه النشاط التعليمي.

تابيا.كمشاهدة الدرس وتسجيله تسجيال مرئيا وصوتيا أو  -
م يف التدريس الذي شوهد ومن مث اجتماع التحليل: وتتم خالله مناقشة أداء املعل-

نة أداء املعلم ويقرتح البدائل املمكيتم اإلعداد إىل درس جديد يفرز نقاط القوة يف
لتجنب مواطن الضعف.

أما مربرات استخدام اإلشراف اإلكلينيكي فقد أوضحها "موريس" يف كون 
وصا املبتدئني وجود ضعف يف املمارسات التعليمية الصفية اليت يعانيها املعلمون خص

منهم، باإلضافة إىل فشل بعض األساليب السائدة يف برامج اإلشراف الرتبوي وما 
ينتج عنها من عالقات سلبية بني أطراف العلمية اإلشرافية وتوايل املستجدات 

ا مما يشكل ضعفا متواصال على املدرسة وأطراف ع
.)2(أمام انعدام نظام إشرايف يستوعبها ويتمثلهاالعملية اإلشرافية 

ويؤخذ على اإلشراف اإلكلينيكي أنّه ذو بعد أحادي يف املعاجلة حيث يركز 
على موقف التعلم الصفي، ويهمل املواقف املعقدة األخرى، كما أّن املشرف من 

د جيعل خالله يعد مؤهال يف حتليل عملية التعلم أين ميتلك كفايات فنية عالية مما ق
من عالقة املشرف باملعلم عالقة مدرب مبتدرب.

واملشرف اإلكلينيكي يعترب زائرا وخمططا مث مالحظا وحملال واملتعلم يف تلك 
األثناء يتلقى مساعدة حمدودة يف تصحيح بعض ممارساته اليت ال متنح توجيها حقيقيا 

.)3(يؤدي إىل تعليم متطور، وإمنا تصحيح للمواقف السلبية

.294، ص بقامرجع سالحدیثة، اإلدارة المدرسیة جودت عزت عطوي، -1
.43ص مرجع سابق،جودت عزت عبد الھادي، اإلشراف التربوي مفاھیمھ وأسالیبھ،-2
.44، 43ص المرجع نفسھ، ص -3
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:)التكاملي(شراف التشاركياإل- 
اإلشراف التكاملي عملية فنية مصاحبة للعملية التعليمية التعلمية يف املدرسة 

اعتباره خبريا تربويا متخصصا، وكل منهما له مسؤولية تربوية بمقيما واملشرف الرتبوي 
ونية مؤثرة، تتمثل يف اإلدارة والتنظيم واملتابعة من طرف املدير، واملساندة والتوجيه تعا

واخلربة الرتبوية من قبل املشرف، ومن أجل زيادة فاعلية اإلشراف الرتبوي يكون كّل 
.(1)نظام من هذه األنظمة مفتوحا على اآلخر

جموعة من املهام ويف هذا الصدد يقوم املشرف الرتبوي يف اإلشراف التشاركي مب
.(2)ضمن جماالت خمتلفة

:مجاالت التخطيط- 
إعداد اخلطة الفصلية والسنوية والتعاون مع املعلمني يف إعداد خططهم 
التدريسية ومذكرات حتضري الدروس وأيضا اخلطط التطورية ومتابعتها وتقوميها يف ضوء 

إمكانات وموارد املدرسة املادية والبشرية املتاحة.
:التنمية المهنية للمعلمينمجال - 

الكشف عن احتياجات املعلمني املهنية واألكادميية وأساليب متنوعة مثل 
املشرف واملدير,بنياالستبانة، لقاءات، حوارات، زيارات تعاونية صفية 

مع مدير املدرسة يف تطوير إجراءات وأساليب االختبارات التحصيلية التعاون- 
رات ووضع خطط عالجية على ضوء ذلك، ليبلغ املدى وحتليل نتائج تلك االختبا

التشاركي إىل حّد جمال األنشطة الرتبوية املرافقة واملساندة للعملية الرتبوية.
وقد يتجاوز اإلشراف التشاركي الرتكيز على مدير املؤسسة، ليشمل جماله 

التوجيه ربي أو مستشار التعاون مع فاعلني آخرين مثل أمني املكتبة أو املشرف املخ

.45، ص مرجع سابق جودت عزت عبد الھادي، اإلشراف التربوي مفاھیمھ وأسالیبھ،-1
.46المرجع نفسھ، ص -2
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حسب ختصصه لتكون متابعة تنفيذ األنشطة الرتبوية يف شكل تسهيالت وغريهم كل
واقرتاحات لبدائل مناسبة ومساندة للمعلم.

أهداف اإلشراف التربوي.-1

يت التعليم والتعلم ييهدف اإلشراف الرتبوي بصورة عامة إىل حتسني عمل
ؤثرة فيها ومعاجلة الصعوبات اليت وحتسني بيئتهما من خالل االرتقاء جبميع العوامل امل

تواجهها وتطوير العملية التعليمية يف ضوء األهداف اليت تضمنتها سياسة التعليم 
خصوصا يف هذا العصر عصر تفجر املعلومات وتطور وسائل التقنية واملواصالت، 

الرتبوي إىل بلوغه من أهداف، وعليه فومن الصعب أن نعرض كل ما يرمي اإلشرا
سنقدم ب

مساعدة على الرؤية الواضحة مبهام املشرف حيث يشري يف هذا الصدد العديد من 
إىل -يف الرتبية بشكل عام واإلشراف الرتبوي بشكل خاص-الباحثني واملختصني 

لية خاصة، ويتفق كثري منهم أن لإلشراف الرتبوي أهدافًا عامة أساسية، وأخرى تفصي
على أّن اهلدف العام الشامل لإلشراف الرتبوي هو " حتسني عملية التعليم والتعلم "،  
كما يذهب البعض إىل أّن اهلدف النهائي لإلشراف هو " منو التالميذ من مث حتسني 

:)2(. ويضيف "بريتن" و"بروكنر"  هدفني آخرين لإلشراف الرتبوي مها)1(اتمع "
الرتبوي وإعادة تكييفه خالل فرتة طويلة من الزمن.جضمان استمرارية الربنام-
تطور بيئات مناسبة للتعليم والتعلم كطرق التدريس واجلانب النفسي واالجتماعي -

واملادي واجلهود الرتبوية املختلفة.
:)3(ويرى "شعالن" أن لإلشراف الرتبوي سبعة أهداف مهمة منها

.232صمرجع سابق، اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي، جودت عزت عطوي، -1
.20ص، مرجع سابق،سعید جاسم األسدي ومروان عبد المجید إبراھیم، اإلشراف التربوي-2
دار الفكر العربي، مدینة نصر، ،1طشعالن محمد وآخرون، اإلدارة المدرسیة واإلشراف الفني،-3

.66ص ، 2003القاھرة، 
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كفل حتقيق األهداف االجتماعية والرتبوية وتوجيه املدرسني إىل العمل على ما ي-
ا اع الوسيلة.و وإىل التفريق بني الغايةامر

مساعدة املدرسني على الوقوف على أحسن الطرق الرتبوية واالستفادة منها يف -
تدريس موادهم واطالعهم على كل جديد يف مكان ختصصهم وتشجيعهم على 

شاركتهم يف كل ما يساعد على منو املدرس مهنيا وعلميا.إجراء جتارب جديدة وم
:)1(و يشري آخرون إىل أربعة أهداف لإلشراف الرتبوي منها

تقومي عمل املؤسسات الرتبوية من خالل القيادة املهنية لكل من مديري املدارس-
معلميها.و 

العمل على حسن توجيه اإلمكانيات البشرية واملادية وحسن استخدامها.
:)2(ومن األهداف األخرى اليت أكد عليها البعض اآلخر

ام إدراكا واضحا وبذل  - اج نشء وح الت ال مشك اك  إدر لى  سني ع ملدر ا اعدة  مس
كل ما يستطيعون من جهد إلشباع هذه احلاجات.

ةاملساعدة يف توضيح برامج املدرسة البيئي-
املدرسة من صعوبات، من أجل تفاعلهم معها وبالتايل مشاركتهم يدركون ما تواجهه 

يف حتليل املشكالت.
:)3(أما أهداف اإلشراف الرتبوي التفصيلية اخلاصة فنربزها من خالل احملاور اآلتية

 تطوير املنهاج املدرسي احلديث واملتمثل يف كل اخلربات والتجارب اليت مير
إما داخلها أو خارجها. ومبا أن املنهاج املدرسي ا التالميذ حتت إشراف املدرسة، 

حيوي ثالث أبعاد:
احملتوى.و األهداف-

، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، مصر، وھیب مرسي، اإلدارة المدرسیة الحدیثةسمعان-1
.185ص،2001

.37- 36ص ص، مرجع سابق،األفندي، اإلشراف التربويمحمد حامد -2
.207–206محمد عبد القادر عابدین، اإلدارة المدرسیة الحدیثة، مرجع سابق، ص ص : -3
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التعلم.و األسلوب املتبع يف عملية التعليم-
أسلوب التقومي.-

فإّن تطوير ذلك املنهاج وفق ذلك املفهوم يستلزم تطوير العملية التعليمية التعلمية 
راف الرتبوي ذو بعد قيادي حمض؛ منه من عمل مجاعي جيعل اإلشضتتما برمتها و 

حيث يشارك املشرف املعلم وأولياء التالميذ أحيانا وذلك من خالل قيام املشرف بـ:
دراسة واقع املناخ التعليمي، ومن مثّ حتديد مواطن النقص وتبليغها للوزارة.-
تعديل وسائل التدريس وطرقه، مب يتناسب مع مستوى التالميذ.-
األخذ بعني االع-

الفكرية ومن مث تشجيع املتفوقني على االبتكار ومساعدة اآلخرين على التكيف مع 
املنهاج.  
:تنظيم املوقف التعليمي التعلمي من خالل

.تصنيف التالميذ حسب الفئات العمرية واالستعدادات العامة والقابليات اخلاصة-
ة وجداول توزيع الدروس مب يتالئم وطبيعة املادة ناممساعدة املعلم يف إعداد رز -

والفرتة الزمنية املخصصة للسنة الدراسية وحمتوى املنهاج.
تنظيم الصف الرتبوي واحلجرة املخصصة له من حيث استخدام الوسائل التعليمية -

مة التالميذ املعنوية والبدنية من وكل اجلوانب املادية املتاحة واملقرتحة واملرتبطة بسال
و إضاءة

ام وذلك من خالل:إعانة املعلمني ؤهالم وكفاي تنمية م على 
األحباث الرتبوية.تزويدهم باألساليب والتجارب ونتائج-
مساعدة املعلمني على إجياد حلول لبعض املشكالت عن طريق الزيارة الصفية.-
تطوير أداء املعلم عن طريق تقوميه لنشاطه ذاتيا وباستمرار.-
اا.- تس اك ات و ار مله ا عض  ب اء  أد لى  مني ع ل املع يب  تدر

:إحداث التغري والتطوير الرتبوي، ويتم ذلك من خالل
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التهيئة الذهنية للمعلم لتقبل التغيري املخطط له ضمن إشراكه يف التفكري -
والتخطيط.

حمللية الستيعاب التغيري وإشراكهم يف اختاذ القرارات.اةحتضري البيئ-
:تنمية العالقات اإلنسانية

توطيد عالقات املعلمني مع بعضهم البعض، ومع التالميذ.-
إشراك املعلمني يف اختاذ القرارات يف ظل اإلدارة املدرسية مع متكينهم من التخطيط -

مة مبا فيها مشاكل التالميذ للنشاطات وكذا املسامهة يف معاجلة املشكالت عا
باستعمال:

األساليب الرتبوية احلديثة يف معاجلة كل ما هو سلوكي مع جتنب العقاب بالبدين.-
-

:تطوير عالقة املدرسة مع البيئة احمللية باعتماد اآليت
بني التأطري الرتبوي وجملس األولياء.تنسيق -
-

ارا. زي
فمن خالل هذا الرصد لتلك األهداف ميكننا القول أّن اإلشراف الرتبوي 

إما وسيلة و احلديث يقوم على أساس أّن تقومي املعلم ليس هدفا يف حد ذاته،
سني مستوى أدائه واالرتفاع مبستواه. وعليه فالتقومي يندرج ضمن موضوعية بعيدة لتح

الرتبوي احلديث فعن أدىن التحيزات الشخصية أو اعتبارات أخرى، ومن مث فاإلشرا
يكون ضمن مسعى حتقيق العملية الرتبوية وحتسينها من خالل القيادة املهنية اليت 

وية وتقدمي املقرتحات البناءة لتحسينه، ويف املؤسسات الرتبل
وحتسني مستوى أدائهم وطرائق تدريسهم مع الوقت ذاته تطوير النمو املهين للمعلمني

مراعاة حسن توجيه اإلمكانيات البشرية واملادية من خالل استخدامها وتسخريها 
لتحقيق األهداف الرتبوية العامة.
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تربوية، تشهدها احلضارة العاملية، يأيت اإلشراف الرتبوي ضمن حتدياتو 
انطالقا من حجم املعرفة اإلنسانية يف القرن العشرين حيث جتاوز كّل ما ميكن قياسه، 
وازدادت طرائق البحث تنوعا، خصوصا العلوم الطبيعية. وأمام هذا الكم املعريف 

بية خاصة. املنتج، يأيت يف املقابل تقدم ضئيل يف العلوم اإلنسانية عامة وميدان الرت 
.)1(»احلضارة العاملية هي سباق بني التعليم والكارثة« يقول "ويلز" يف هذا الشأن: 

حتتمه مطالب اجتماعية، سياسية واقتصادية. ومن أبرز -من مث -وأصبح التغيري 
الرتبوية االنفجار املعريف الذي ترتب عنه تقادم املعلومات اومشكلتهتالتحوال

سبة يف مؤسسات التعليم، كما أن هذه الزيادة املفرطة يف حجم واخنفاض قيمتها املكت
املعرفة بات من العسري إحالتها لألفراد، وعليه فاإلشراف الرتبوي أمام مواجهة لتلك 
التحديات؛ حيث أن املشرف الرتبوي ما مل يكن ملم لكثري من املعارف واخلربات، 

للتقدم العلمي والتقين ر، الذي خيضع ث العصحىت يعي واقعه ويتكيف مع أحدا

أساليب اإلشراف التربوي:-2

ية وأنشطة، مما يكفل خطط ومناهج وأساليب تربوية وكتب مدرسية ووسائل تعليم

التطوير الرتبوي. وضمن هذا اإلطار فالفعالية حالرتبوي يف اإلسهام بزيادة جنا 
اإلشرافية قد ال تقتصر على اهتمام املشرف الرتبوي حسب النظرة احلديثة لإلشراف 

فحسب وإمنا تشتمل الطالب جبميع الظروف احمليطة واملؤثرة يف عمليت على املعلم 
التعلم والتعليم، انطالقا من كون اإلشراف الرتبوي عملية جتريبية حتليلية ونقدية 

، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، 1یل، اإلدارة التعلیمیة واإلدارة المدرسیة، طجحي أحمد إسماع-1
.119، ص 2000
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للمواقف وكذا مدى مناسبة الوسائل واألدوات والتجهيزات يف املدرسة يف حتقيق 
ام ، وكذا األهداف احملددة ، وأمام اختالف حاجات املعلمني قدر الف  ت اخ ، و

اختالف جواب القصور لديهم جيعل املشرف أمام حتمية تنويع أساليبه اإلشرافية حىت 
ال يقتصر على أسلوب واحد قد ال يضمن تكفل شامل بالعملية الرتبوية  وإن كانت 
األساليب اإلشرافية املنتهجة كثرية ومتنوعة ولكل منها ميزانه وإجراءات استخدامه 

ن ناجحا، وتصنف هذه األساليب عادة إىل فردية وأخرى مجاعية. ليكو 
وكل أسلوب من أساليب اإلشراف الرتبوي ما هو إال نشاط تعاوين منسق 

)1(ومنظم ومرتبط بطبيعة املوقف التعليمي ومتغري بتغريه يف اجتاه األهداف الرتبوية 

مع كل املعلمني، ويف وجناعة أسلوب من تلك األساليب قد ال يكون بالكيفية نفسها 
مجيع املدارس، ويف كل الظروف، الرتباط اإلشراف الرتبوي بتغريات الطارئة على 

أكثر من متغري وأكثر من احتمال، ومن مث قد يستخدم أسلوب دون آخر أو قد ميزج 
.)2(ساليب ملواجهة متطلبات تلك املواقف الرتبويةبني عدة أ

ام وتعدد جوانب القصور لديهم  قدر ين  مني وتبا ل املع الف  ت اخ هي  ي بد من ال
مما حيتم على املشرف الرتبوي وهو يسعى لتطوير أداء املعلم أن ينوع من أساليبه 

ههم. اإلشرافية ليضمن بذلك حتقيق أكرب قدر من الفائدة للذين يشرف على توجي
لذلك ال حيسن باملشرف الرتبوي أن يكتفي بأسلوب إشرايف واحد ألنه يتعامل مع كم 
هائل من املعلمني، لكل منهم طباعه وشخصيته وظروفه اليت جتعل هذا يتميز عن 

ذاك، مثلما يقر بذلك علم النفس الرتبوي احلديث.
ليبه على أسس يعتقد الدارسون أن حتقيق النجاح يف التفتيش يتطلب أن تبىن أسا

ومقوما ت ال غىن عنها وهى :

.213ص مرجع سابق،سعید جاسم األسدي ومروان عبد المجید إبراھیم، اإلشراف التربوي، -1
س، بنغازي، ، جامعة قار یون1عبد بالقاسم العرفي وعباس عبد مھدي، مدخل إلى اإلدارة التربویة، ط-2

117، ص1996
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ما حيظى باهتمام املشرف سلوب التفتيشي باملوقف التعليميارتباط األ :
مدرس يف حد ـموقف التعليمي ال شخص الـجاز الـالرتبوي هو الظروف اليت مت فيها إن

ذاته األمر الذي يهيئ يف نفسه جوا من الثقة بالنفس.
ة املشكالت املالحظة : ألن األسلوب اإلشرايف قدرة األسلوب على معا جل

فرديا كان أم مجاعيا ال يقوى على كشف املشكالت املتعلقة باملوقف التعليمي ، مث ال 
يبادر إىل حلها. 

 مناسبة األسلوب التفتيشي لنوعية املشمولني بالتفتيش : ذلك أن ما يصلح
الستعدادات والقدرات، لفئة من املدرسني، قد ال يصلح لفئة أخرى الختالف ا

وتفاوت يف الفروق الفردية اتساعا وضيقا.
 : ثقة املفتش يف قدرات املشمولني بالتفتيش على التحسن والتطور والنمو

تبني لنا من قبل، وحنن تتصدى لصفات املشرف الرتبوي الكفء، إن من بني الصفا 
يهم ألنه مىت 

عدم هذا اخللق، مل جيد معه عندئذ أي أسلوب إشرايف نفعا.
كالت النفسية للمشمولني مراعاة املفتش اجلوانب الشخصية واملش

: ألن ذلك يسمح له بإقامة عالقات إنسانية معهم ويهيئهم لقبول بالتفتيش
توجيهاته، والعمل مبقتضاها.

 بوي والتعاون معهم يف وضع خمططات احتكاك املفتش باخلرباء يف احلقل الرت
.)1(التفتيش الرتبوية واإلدارية أو تنفيذ بعضها

ومهما يكن من أمر، فإن هناك شبه إمجاع بني املشتغلني يف اإلشراف الرتبوي 
على أن هذا األخري وكما أسلفت من قبل ينقسم إىل نوعني ومها أساس العملية 

دية.اإلشرافية مجاعية، وأساليب إشرافية فر 

.55، ص2005، الجزائر 1ھیئة التأطیر بالمعھد الوطني لمستخدمي التربیة، تقنیات التفتیش، ط-1
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األساليب اإلشرافية الفردية: -أ
مداوالت ـمن أهم هذه األساليب الزيارات الصفية، واللقاءات الفردية بعد الزيارة، وال

اإلشرافية. والزيارات املتبادلة. 

وأنواعهاالزيارات الصفية-1.أ
مفهومها :  - 

متنح املشرف أساليب اإلشراف الرتبوي الفعالة اليتىحدإالزيارة الصفية هي 
الرتبوي الفرصة لريى على الطبيعة سري عملييت التعليم والتعلم ،ولريى التحديات اليت 
تواجه املعلمني يف تدريسهم واالطالع على الطرق واألساليب املستخدمة يف تعليم 

جوانب القصور وحتديد نوعية العون الرتبوي الذي حيتاجه املعلم لتحسني منها وتنمية
.)1(خمرجات التعليم 

يقسم الباحثون يف شؤون اإلشراف الرتبوي الزيارات تبعا ملقاصدها وأهدافها 
زيارات استطالعية تستهدف بصفة خاصة التأكد من توصل املدرسني بالوثائق «إىل 

ستقرار الوضع التعليمي، تكون هناك زيارات إرشادية والنشرات والتوجيهات وبعد ا
قصد تقدمي االقرتاحات البنائية للمدرسني والتنسيق بينهم وتعقب ذلك زيارات 
للمتابعة قبل االنتهاء إىل القيام بزيارات ختامية بغية التقومي البنائي للنواحي الرتبوية 

.)2(»واألكادميية 
:  أهدافها- 

كن حتقيقها خالل الزيارة الصفية معرفة مدى مالءمة إّن األهداف اليت مي

أهداف الرتبية االطالع على الطرق واألساليب املستخدمة يف تعليم التالميذ ومدى 

.109صمرجع سابق،عدنان بدري اإلبراھیم، اإلشراف التربوي (أنماط، أسالیب)، -1
.44ص،1999المغرب، للطباعة، الرباط،، شركة بابل1اإلشراف التربوي، طدرفوفي أحمد أمین، -2
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لوسائل املستخدمة يف تقومي صالحيتها ومالءمتها لسيكولوجية التعلم؛ والتعرف على ا
نتائج التعليم، ويف الكشف عن صعوبات التعلم وتشخيصها وعالجها. ومن مث 
اكتشاف األخطاء واملشكالت والصعوبات املشرتكة بني عدد من املعلمني جلعلها 
موضوعا الجتماع يدعو إليه املشرف لتدارسها وإجياد احللول املناسبة هلا، باإلضافة 

علمني يف تقومي أعماهلم ومعرفة نواحي القوة والضعف يف تدريسهم مساعدة املإىل
وحل املشكالت اخلاصة اليت يعانون منها، ورفع مستوى أدائهم ملهامهم، األمر الذي 

لالستفادة منها على أفضل وجه.
عالقة املشرف الرتبوي بامليدان ألخذ الواقع بعني كما يؤدي إىل توثيق 

احلسبان عند ختطيطه لربامج اإلشراف بغية إثراء الربنامج مبا يفيد املعلمني يف تأدية 

.)1(أساليب جديدة ونشاطات فاعلة وجتارب مبتكرة 
ا سبق نستنتج أن الزيارة الصفية تكاد تفقد أمهيتها يف ظل غياب أهداف مم

واضحة ومرسومة بدقة، بل قد حتدث نتائج عكسية، منها شغل وقت املشرف بعمل 
غري ضروري، وشعور املعلم بعدم جدوى تلك الزيارة ،وأيضا وهو األهم عدم حتقق 

ودونه يكون العمل ارجتاليا فائدة جوهرية للزيارة؛ فالتخطيط للزيارة أمر حتمي،
تتحكم فيه ردود الفعل غري املنتظرة. 

إن الزيارة الصفية تقتضي إعدادا واعيا، يساعد على جناحها، ومن أبرز ما 
يتناوله هذا اإلعداد ما يلي : 

.أن حيدد اهلدف من الزيارة الصفية بدقة
 ملعرفة ما أن يعرف املساعدة اليت سبق أن قدمت للمعلم الذي سيزور صفه

الریاض، العربیة السعودیة، ،1المنیف محمد الصالح عبد هللا، الزیارات الصفیة، أصولھا وآدابھا، ط-1
.19، ص1418
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إذا كان املعلم قد تطور وحتسن إىل األفضل أم ال.
 أن يراجع املشرف النظريات واحلقائق الرتبوية والعلمية اليت من املمكن أن

يطبقها يف هذه الزيارة.
.أن حيصل املشرف على معلومات عن الطالب الذين سيزور صفهم
 نفسي مستقر وأن أن يقوم املشرف بالزيارة الصفية يف وقت مالئم يف جو

ال يكون معكر املزاج ألنه يف هذه احلالة لن يكون دقيقا يف مالحظته وهو ما جيعله 
مييل إىل  تصيد األخطاء وتتبع عيوب املعلم مما يثري استياءه فال تتحقق األهداف 

الرتبوية للزيارة. 
على أن أن يعقد املشرف الرتبوي لقاء فرديا مع املعلم املزار بعد الزيارة مباشرة

يهتم خالله بإبراز جوانب القوة لدى املعلم ويعمل على تعزيزها، وعرض نقاط 
الضعف بأسلوب غري مباشر للعمل على تالفيها، وأن يرتك للمعلم الفرصة إلبداء 

.)1(آرائه ومقرتحاته 
الزيارة المفاجئة: - 

ق. وترتبط 
هذه الزيارة يف أذهان املعلمني مبمارسات التفتيش التسلطية. يرى بعض الباحثني يف 
اإلشراف، أّن هذا النوع يتناقض مع املفهوم احلديث لإلشراف، ويقلل من الثقة بني 

املشرف واملعلم.
الزيارة المرسومة : - 

ناء على ختطيط وتسمى أيضا املتفق عليها أو املخطط هلا، وهي زيارة تتم ب
مسبق بني املشرف الرتبوي واملعلم، ويتم حتديد موعدها بالتشاور بني املشرف واملعلم، 
وبالتايل حياول املعلم حتسني أدائه أو إبراز قدراته احلقيقية، وتقدمي أفضل ما عنده. 

، منشورات جامعة قار یونس ، بنغازي، 1عبد المؤمن فرج الفقي، اإلدارة المدرسیة المعاصرة، ط-1
.133، ص1994لیبیا، 
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وهذا النوع من الزيارات هو الذي يرمي إليها اإلشراف احلديث ألنه يقوم على 
.)1(لتعاون التشاور وا

الزيارة المطلوبة: - 
هي القائمة على دعوة وهذه الزيارة نوعان: 

إما أن تكون بناء على طلب من مدير املدرسة أو من املعلم، وهذه تتطلب نوعا -
من املعلمني بلغوا درجة من النجاح؛ حبيث ال خيجل أحدهم من طلب املساعدة إذا 

مي معني أو حل مشكلة عارضة، ويف مثل احتاج إليها كالتشاور حول موقف تعلي
هذا املوقف البد أن تكون هناك ثقة بني املعلم واملشرف.

وإما أن تكون بطلب من املعلم املتميز ليعرض على املشرف الرتبوي بعض اخلطط -
أو األساليب اجلديدة أو سجالت متابعة مبتكرة. وهذا النوع من الزيارة نادر ألنه 

الة خاصة ورفيعة دائمة قائمة على االحرتام املتبادل بني يتطلب وجود عالقة زم
. )2(األطراف املتعاونة للنهوض بالعملية الرتبوية

الزيارة بصورة مفاجئة أو بصورة خمطط هلا مث إن الرتكيز يف مثل هذه الزيارات يكون 
قاط معينة طلبها املعلم، ولن يشعر باحلرج أو االضطراب إن هو أخطأ.حول ن

ال وجود لعوامل حقيقية تعوق املشرف الرتبوي عن زيارة األقسام أو الفصول، 
فتصرفه عن القيام بواجبه غري أن هذا ال يعين خلو الزيارة الصفية من بعض املتاعب 

أجله ألن املشرف الرتبوي تتعدد والعقبات اليت قد توحي إليه بصعوبة ما جاء من
مهامه بني إدارية وتربوية، فقد يكون اهلدف من زيارته التفتيش العام أو أن يكتفي 
بوضع تقارير عن املدرسني إذا ما أضاف املشرف الرتبوي أوقاتا أخرى ملعاينة كل ما 

يؤثر إجيابا يف العمل الرتبوي.

.58ص، 1988، دار النشر عمان األردن، 1ا في اإلشراف التربوي، طقضایمحمود طافش، -1
.60المرجع نفسھ، ص-2
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ي يف زيارته للفصول أن املدرسني ال من العقبات اليت قد يصادفها املشرف الرتبو 

والتنظيمية مبهارة وإتقان إعداد جداول الدراسة وكتابة التقرير وما على هذه الشاكلة. 
الرتبوي أن وأي فشل يف األداء سيصبح حمل تعليق ونقد شديدين. فعلى املشرف 

نون ا.   يؤم بويا و تر ا  ئد رف  قا ملش ا

كتابة التقارير 
.)1(عنهم، أو تصيد أخطائهم، دون أدىن مساعدة تقدم إليهم 

وسبيل املشرف للتغلب على هذا العائق هو التحدث يف اجتماعاته العامة 
مع املدرسني عن مزايا الزيارات وأهدافها وبأن يعرب بعد انتهاء الزيارة عن تقديره 

قرتحات البناءة، ما يساعده يف التغلب للجهود اليت يبذهلا املدرس ويقدم له من امل
على الصعوبات اليت تواجهه، ويف مواصلة التقدم والنمو. ألنه ليس يف وسع أحد 

االستمرار يف معارضة أمر ما ومقاومته، إذا وجد فائدة تعود عليه منه.
مث إن ضيق وقت املشرف وعدم اتساعه، من أصعب العقبات اليت تعرتض 

لك ألا تستغرق وقتا طويال إذا أديت على الوجه طريق زيارته فصول ال اسة، ذ در
الصحيح وهي كفيلة بأن تستهلك وقت املشرف كله، وال ترتك له منه ما ينفقه يف 
غريها من األعمال اليت جيب أن يؤديها بسبب ما ينبغي أن يسبقها، من ختطيط 

ذلك كله من وإعداد ، وما ينبغي أن يلحقها من توجيه وإرشاد، وما يرتتب على 
.)2(إعادة النظر يف برنامج اإلشراف

.32بق، صا، مرجع سھیئة التأطیر بالمعھد الوطني لمستخدمي التربیة، تقنیات التفتیش-1
، دار ابن حزم للطباعة 1دخیل هللا حمد الصریصري ویوسف حسن العارف، اإلدارة المدرسیة، ط-2

.93،94، ص2003ر والتوزیع، بیروت، لبنان، والنش
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اللقاءات الفردية بعد الزيارة-2أ.
: مفهومها- 

وهي اليت تعقب الزيارة الصفية؛ حيث يعقد لقاء بني املفتش واملدرس يف وقت ال يؤثر 
على السري احلسن لألقسام املسندة إىل املعلم. وهذا النوع من اللقاءات يقتضي من 

ف الرتبوي التحضري اجليد إداريا وتربويا.املشر 
إجراءاتها :- 
يدرس ملف املدرس احملتفظ به يف املؤسسة وتسجل املعلومات املتعلقة به إداريا:- 

ورأي املدير يف نشاطه ورأي املفتشني الذين تعاقبوا على زياراته. كما يدرس وثائق 
ي ودفرت التقومي ودفاتر خمتلفة كدفرت النصوص ومذكرة التحضري والتوزيع السنو 

املتعلمني وتسجيل ما يستحق التسجيل قصد تقدمي اإلرشادات املناسبة. 
يقوم املشرف الرتبوي مبراجعة ما مت تدوينه أثناء تقدمي مقاطع الدرس حىت تربويا:- 

حيدد العناصر اليت تطرق إليها مع املدرس أثناء املقابلة ،ويبعد كل ما ميكن االستغناء 
اجلزيئات اليت تثري اهتماما جوهريا.عنه من 

كما أن املشرف الرتبوي قد يستأنس ببعض املراجع واملصادر للتثبت من 
املعارف واحلقائق العلمية املتصلة باملادة التعليمية اليت قدمها املعلم حىت يتحاشى 

. )1(الوقوع يف األخطاء مما يعزز ثقة املدرسني فيه

يف هذا املقام أن يراعى وضعية املعلمني قدما ومما جيدر باملشرف الرتبوي
وجدة ، وصغرا وكربا، وأن يضع يف احلسبان الظروف اليت يعملون فيها، ذلك أن ما 
يطلب من القدامى خالف ما يطلب من احلدثني يف بعض اجلوانب ،وطريقة خطاب 

الكبار غري طريقة خطاب الصغار من املعلمني.
سة، واكتظاظ األقسام، وكثرة األقسام املسندة إىل مث إن املوقع اجلغرايف للمؤس

.85صبق ،امرجع س،ھیئة التأطیر بالمعھد الوطني لمستخدمي التربیة، تقنیات التفتیش-1

mailto:@h^o�
mailto:ng@d^
mailto:�g@c�
mailto:@�




75

املعلم، وقلة أو انعدام وسائل العمل البيداغوجي عوامل ينبغي للمشرف الرتبوي أن 
يسلط الضوء عليه .

متطلبات اللقاءات الفردية بعد الزيارة - 
جتنب لوم وتوبيخ املعلم، واالبتعاد عن االستخفاف بعمله أو إهانة كرامته
ث إليه بلباقة، وإشعاره بأنه حمل توقري واحرتام.التحد
 البدء بذكر إجيابيات الدرس قبل ذكر سلبياته ألن ذلك حيمله على اإلصغاء

للتوجيهات وتقبلها.
.منح املعلم فرصة لالستماع إىل وجها ت نظره
 1(حث املعلم على تدوين النقائص املالحظة يف دفرت التكوين(.

رف الرتبوي ينبغي أن يكون شامال ميس املعرفة العلمية، وعليه فإّن تقومي املش
طريقة التدريس، الوسائل التعليمية املستعملة، مدى حتقق األهداف التعليمية 

املختلفة، تفاعل التالميذ مع األستاذ، أنواع األسئلة.

المداوالت اإلشرافية-3أ.
مفهومها:- 

وي، وأحد املدرسني حول بعض هي ما يدور من منا قشات بني املشرف الرتب
املسائل املتعلقة باألمور الرتبوية العامة اليت يشرتك يف ممارستها سواء كانت هذه 

.)2(املناقشات موجزة أم مفصلة، عرضية أم مرتبا هلا 
أهدافها  :  - 

ترمي املداوالت اإلشرافية إىل ما يلي : 
 وميوله وكل ما يؤثر يف عمله تعرف اجتاه املعلم حنو مهنته ،والوقوف على آماله

أو يعوق منوه. 

.85،صبق امرجع س،ھیئة التأطیر بالمعھد الوطني لمستخدمي التربیة، تقنیات التفتیش-1
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،وتقدير الظروف.يئة املعلمني لتحمل املسؤولية
 ،تبادل اآلراء واألفكار واخلربات، وذلك ألن املشرف يأخذ بقدر ما يعطي

ويشارك غريه يف الرأي ويسهم يف إجياد جو من احملبة وحسن االستعداد لدى 
املعلم لقبول ما يقرتحه.

ملعلمني على معرفة ما لديهم من قدرات ومواهب وكفايات والتوصل مساعدة ا
إىل أفضل السبل الستثمارها على الوجه األكمل.

 مؤازرة اجتماعات املعلمني وتكميلها ألن هناك بعض القضايا اليت حتتاج إىل
مداوالت مع كل معلم على حدة لتتضح األمور الغامضة لديه.

تقدير العاملني والتعبري عن شك
واجلهود املوفقة.

 مساعدة املعلمني يف التطلع إىل الثقة وإبداء الرغبة فيه حرصا منهم على
تكميل أنفسهم، وعالج أوجه القصور لديهم.

إجراءاتها : - 
أن تتم املداولة بني املشرف واملعلم يف وقت مناسب لكليهما، ويفضل أن تعقد -
عد فرتة وجيزة من الزيارة الصفية حبيث تتيح للمشرف فرصة ليعد هلا اإلعداد ب

املناسب.
أن تكون يف مكان هادئ يرتاح إليه املعلم، ويأمن فيه من كثرة املقاطعات.-
أن تتم مناقشة املعلم يف لقاء فردي، وأن يكون النقاش موضوعيا قائما على تبادل -

الرأي واالحرتام املتبادل.
أن يقنع املشرف املعلم بأمهية النقد الذايت من أجل تعزيز ثقته بنفسه.-
أن يبدأ املشرف اللقاء بذكر اإلجيابيات، ألن ذلك يعزز ثقة املعلم بنفسه، وتقبل -

وتنفيذ توجيهاته.مالحظات املشرف،
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الواقع أن يتجنب املشرف إلزام املعلمني بالنظريات الرتبوية البعيدة عن التطبيق  يف -
امليداين.

أن يتجاوز األخطاء اليسرية اليت ميكن أن يتخلص منها املعلم بعد مترسه يف املهنة.-
أن يهتم املشرف يف أثناء النقاش بربط أداء املعلم بالنواتج التعليمية بغرض التوصل -

.)1(إىل أفضل األساليب التعليمية، وأكثرها فاعلية يف حتقيق األهداف 
رنا أن تقسيم أساليب اإلشراف الرتبوي إىل فردية ومجاعية تقسيما و يف تقدي

يراد به تيسري الدراسة ليس غري، فليس هناك مثة حاجز حيد من التقاء النوعني. ذلك 
أن مجيع األساليب تقتضي دوما حضور مشرف تربوي ومشرف عليه، تتضافر 

؛ فهما متكامالن، جهودمها وتتـناسق أعماهلما، خدمة للعمل التعليمي التعّلمي
متداخالن، متفاعالن باستمرار.

فاألسلوب اإلشرايف اجلماعي مثال يرمي إىل تكوين املعلم، وتنمية قدراته، 
وحتسني مهاراته يف األداء والكفاءة التدريسية حىت إذا ما انتقل املشرف إىل فضاء 

هم ألنشطة الصفوف، حتقق بنفسه من مدى متثل املعلمني للتوجيهات، وآليات تسيري 

فهم لتعليمية املادة، أو عقبات بيداغوجية يشرتك فيها العديد من األساتذة، بادر 
املشرف إىل عقد تعليم مصغر، ندوة تربوية، يوم دراسي، حبسب ما يطلبه املوقف 

ألشكال املطروح قصد اخلروج حبلول مناسبة، وبدائل ناجعة ملا التعليمي لتجاوز ا
يشكو منه املعلمون، فتتوحد عندئذ اخلطط واالسرتاتيجيات، وتتجانس الرؤى 

والتصورات.
الزيارات المتبادلة ( الندوات )-4أ.

: مفهومها- 
وتأيت يف شكل تبادل زيارات بني معلمي املادة الواحدة داخل املؤسسة 
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لتعليمية نفسها أو مؤسسات متجاورة ضمن خطة ورزنامة معدة مسبقا. حيث يزور ا
املعلم زميله ملناقشة مشكالت معينة، ويكرس هنا األسلوب اإلشرايف ثقة املعلم 
بنفسه، انطالقا من متيز بعض املعلمني من حيث الكفاءة واملهارة وذلك ما قد يرتك 

كن هذا األسلوب من توحيد الرؤى يف شأن أثر إجيايب لدى املعلم الزائر، وكذا مي
طرائق التدريس، يف خمتلف املؤسسات التعليمية. ألن الزيارة تكون ميدانية تطبيقية، 
تتيح مناقشة األفكار وتثري دافعية املعلمني لتجريب واستخدام طرق جديدة، كما تعزز 

ومي نتائج واملشرفني من خالل تعاون مشرتك يف التخطيط وتقالثقة بني املعلمني
.)1(التقومي

: إجراءاتها- 
إحداث تعامل األفراد يف مواقف مبا يؤدي إىل حفزهم « يشري "دايف" إىل أّن 

؛ ويؤدي التماسك االجتماعي الناجم عن التفاعل اإلجيايب بني )2(»واالجتماعي
إىل وحدة اهلدف يف أداء العمل العالقات الشخصية، االتصاالت الرمسية اليت املعلمني

تعمل العالقات الشخصية « ويؤكد أمهيتها. كما أقر ذلك "دو بان" ميقرها التنظي
داخل التنظيم على احلفاظ عليه من التدبري الذايت الناجم عن الطاعة العمياء 

؛ كما أن توفر جمموعة )3(»اإلجراءات للسياسات التنظيمية، القوانني، اللوائح و 

يف العمل دون إهدار للفردية الذاتية.
ةاملمارسات اإلدارية يف نطاق العالقات اإلنسانيوقد تناول "شوان" آليات
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مبجموع من املمارسات التطبيقية، أين يؤكد وجوب توفر الرغبة يف الفهم واالستجابة 
من وجهة نظر القائد، أي إدراك ةملشاعر واجتاهات اآلخرين واليت قد تبدو غري منطقي

.)1(املخولة إليهقيمة الذات وجمال تأثريه على اآلخرين، باملكانة والسلطة
ومن خالل هذا األسلوب اإلشرايف فاألمر ال يتعلق مبعارف ترتبط بالتسيري 
اإلداري أو تطبيق لتشريعات مدرسية وهي معارف قابلة لالكتساب، وإمنا األمر يتعلق 
أساسا بكفايات تعترب مكملة للوضعية املهنية والرتبوية مثل التخطيط ليس كعملية 

تقنية وإمنا كرؤ 
الرتبوية للتأمل النظري قصد توفري رصيد من املعطيات الذهنية واليت تسمح باستباق 
الواقع، ومن مث يكون التنفيذ مستند إىل قدرة الفاعل الرتبوي يف خلق التواصل والذي 

ا، ألن األمر يتعدى إعداد درس تطبيقي، أو ال يعين الزيارات املتبادلة كفاية يف ذا
التنسيق مع معلم، أو جمموعة من املعلمني بقدر ما يتعلق األمر باملسامهة يف مشروع 
تربوي مجاعي، خيتلف فيه الفاعلون من حيث املواقع واملسؤوليات والتكوين املعريف، مما 

قد حيدث القطيعة يف املسايرة للغايات الرتبوية.

: اإلشرافية الجماعية األساليب-ب
وهى تتجلى يف أشكال عديدة أمهها الندوات الرتبوية، الدروس النموذجية، 

التعليم املصغر، اليوم الدراسي، امللتقيات التكوينية.
)ةخارجيالندوات الاالجتماعات واللقاءات (: 1ب.

: مفهومها- 
تتعدد التعاريف املتعلقة بالندوة الرتبوية بتعدد نظرة 
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املعلومات املتعلقة باملمارسة العملية للمتكون، وهى ترمى يف نفس الوقت إىل 
. )1(ت العمل، هلا عالقة مباشرة مبتطلبات املهنة.قنياوتاكتساب مهارات 

فالندوة جتمُّع لعدد من األشخاص هلم هدف مشرتك ممثل يف بلوغ هدف 
معني، يدرسون جوانب تربوية متعلقة بالعملية التعليمية؛ كتقدمي عرض يعاجل 

طات حتليلية املضامني، واقرتاح مناذج تربوية أو تنظيمية قابلة لالستعمال املباشر، ونشا
اليت تلزم املشاركني بإجنازها، وحوصلة األعمال والنشاطات املختلفة اليت تربز نتائج 

ميكن استغالهلا يف وضعية مماثلة.
مل توضع الندوة الرتبوية اعتباطا، وإمنا جاءت ملقاصد كثرية، منها : 

 ضوع عرض خربة األفراد املشاركني فيها، وإتاحة املناخ املناسب لدراسة مو
الندوة الرتبوية.

 تبليغ املشرف الرتبوي املدرسني بأهم املستجدات الرتبوية، والرد على
انشغاالت احلاضرين مبا هلم من رؤية مستقبلية 

.العمل على تنمية كفاءة األساتذة التدريسية، وحثهم على تقبل النقد الذايت
 املهنية اليت متكني املدرسني من اجياد بدائل عملية للمشكالت الرتبوية و

اجهوا داخل الصفوف. يو
وأكثر من بعد.يإثراء موضوع معني أو خربة حمددة بأكثر من رأ ،
.إتاحة الفرصة لنقاش هادف حول ما يتم عرضه من أفكار
 عرض مناذج خمتلفة تسمح للمدرسني باكتساب مهارات وتقنيات جديدة يف

التعامل مع األنشطة التعليمية.
مية بالغة يف اإلشراف ـفإن الندوة الرتبوية تكتسي أهومهما يكن من أمر،

الرتبوي الفعال؛ فهي تتوخى تطوير الكفاءة املهنية للمدرسني، وتوثق الصلة بينهم يف 

1 -BASS, B.M – leadership and performance beyond expectation – New-York :
the free press 1985 p :179.
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عمل تعاوين، وتغرس فيهم حب النقد الذايت، وتشيع فيهم روح اجلماعة. 
:إجراءاتها- 

الندوات الرتبوية، لعل هناك عوامل كثرية تدفع املشرف الرتبوي على عقد
أبرزها، التعرف على حاجات املدرسني والسيما حديثّي العهد باملهنة الذين يفتقرون 
إىل من حيدد هلم معامل الطريق؛ أما األساتذة ذوو األقدمية فإن التعامل معهم خيتلف 
من حيث اهلدف؛ إذ عادة ما يعمد املشرف الرتبوي إىل  تثمني اإلجيابيات وتفادى 

قائص .وقد يلجأ املشرف الرتبوي إىل الندوة الرتبوية عقب ظهور نتائج االختبارات الن
أو ظهور مستجدات على املستويني التشريعي والتنظيمي، أو قد تكون بناء على 

دعوة أستاذ أو عدة أساتذة واجهتهم صعوبات يف امليدان الرتبوي. 
ظري يقدمه تتخذ الندوة أكثر من شكل، فقد تكون عبارة عن عرض ن

املشرف الرتبوي، يعقبه درس تطبيقي. وقد يقدم العرض التطبيقي على العرض النظري 
الذي خيصص ملناقشة مراحل سري الدرس النموذجي.

حيدد املفتش الندوات الرتبوية، ويضبطها وفق املؤشرات اآلتية:
حجم املقاطعة الرتبوية. -
الفئة املستهدفة.-
املوضوع.-
ختبار واألهداف املرجوة، وعناصر املوضوع، وختطيط املسار العام مربرات اال-

للدعوة.
أما اجلوانب اإلدارية واملادية للندوات الرتبوية، فإنه يتعني على املشرف الرتبوي 
إخبار مديرية الرتبية بتاريخ ومكان إجراء الندوة يف أجل أدناه أسبوعان؛ مث توجه 

ت إىل األساتذة املعنيني عن طريق مديري مصلحة التكوين والتفتيش استدعاءا

مؤسسة قصد ـمدير هذه الـمكن للمشرف الرتبوي أن يتصل بـالندوة قصد إخباره؛ وي
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حتديد الظروف املادية الالزمة إلجراء هذه الندوة .
بوية يف مكان مريح، حسن اإلضاءة مالئم لعدد املشاركني، تعقد الندوة الرت 

أما طريقة جلوس املشاركني فهي متنوعة؛ فقد تكون على شكل منوذج القسم، أو 
شكل مستطيل، أو شكل دائري من شأنه أن جيعل املناقشة تدور يف مناخ تعاوين.

تسري الندوة وفق النمط التايل: 
على الرتحيب باملشاركني. التقدمي الذي ينبغي أن يشتمل -
ومربرات اختياره، واألهداف من الندوة إلشعار املشاركني بأمهية ،والتذكري باملوضوع-

املوضوع.

واإلثراء.
تكويين أو احملضر وتقتضى مرحلة استقالل الندوة ومتابعتها: حترير تقرير النشاط ال

اإلخباري النهائي، وتشكيل ملف كامل حول موضوع الندوة الرتبوية، وذلك جبمع ( 
العروض، الوثائق املعدة للجانب التطبيقي، تقارير األفواج، احلوصلة النهائية، التقييم 
واحملضر اإلخباري ). وإرساهلا إىل املصاحل املعنية املذكورة سابقا، واالحتفاظ بنسخة 

األرشيف، والتأكد خالل الزيارات التفتيشية من أثر هذه العمليات يف 
على النتائج احملققة يف امليدان.

املشاركني ملعرفة آرائهم، ووجهات نظرهم؛ وتكون أسئلة االستبيان متعلقة مبوضوع 
الندوة وعناصره، ويفضل

ام وانطباعاتـواسعا للمدرسني قصد إبداء اقرتاحات مالحظ هم. ولنجاح تلك ـهم و
: )1(اللقاءات يشرتط ما يأيت

موعد اللقاء ومكانه حيددان بكيفية تضمن مراعاة عامل الزمن وأرحيية املكان.-

.290صمرجع سابق،واإلشراف التربوي، جودت عزت عطوي، اإلدارة التعلیمیة -1
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معلمني، ليتمكنوا من حتضري ما يناسب اللقاء حتديد أهداف اللقاء مسبقا لل-
من أداءات تربوية ومهنية.

أن يتقن املشرف كل أساليب االتصال اللفظية وغري اللفظية مع توخيه الدقة -
يف الطرح لضمان االستيعاب والتفاعل.

مراعاة كل ما من شأنه أن يوطد العالقات اإلنسانية ويعزز تبادل الثقة.-
ةوأوضاعهم املهنيباملعلومات الشخصية للمعلمنيأن يكون املشرف ملم-

واالجتماعية.
احرتام كل اآلراء الواردة حىت وإن عارضت رأيه.-
إشعار املعلم أن لدى املشرف االستعداد لتقدمي املساعدة، وقبول املساعدة -

منهم.
: طرائقها - 

لة من الطرائق ا األسلوب اإلشرايف مجذويستعمل املشرف الرتبوي من خالل تطبيقه هل
أمهها:

: الطريقة المباشرة
وتقوم على مبدأ اإلخبار أو تزويد املعلم مبا يلزم إلجناز العمل، ويكتفي 
خالهلا املعلم بقبول القرارات، االقرتاحات واحللول وتعد هذه الطريقة سهلة بالنسبة 

حل ـع محقيق الرضا عن قراراته اليت توضـللمشرف من حيث التطبيق وكذا من حيث ت
.)1(التنفيذ 

وهذه الطريقة يف تقديرنا ختلق نوع من االتكالية لدى املعلم مما قد يسبب 

معلم ال ـجعل من الـدام مل يشرتك يف التخطيط وضع القرار، وبالتايل أن هذه الطريقة ت

.84ص مرجع سابق،تیسیر الدویك وآخرون، أسس اإلدارة التربویة والمدرسیة واإلشراف التربوي، -1
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إال للتعليمات واألوامر احملددة.يستجيب
طريقة غير المباشرة: 

مع التحديد املسبق للموضوع املبحوث ومن مث صياغة مجلة من األسئلة واملناقشة، من 
حوارية علنية خالل معلومات مرصودة من الصف الرتبوي حتلل وفق منطية 

. )1(متكافئة
تعد هذه الطريقة أكثر ألفة لدى املعلم حيث خترجه من الدائرة الدفاعية ما و 

دام قد اشرتك يف حتليل املعلومات وتبنيها، مما يشجعه على االستقاللية ومع هذا 
تتطلب هذه الطريقة ممارسة دقيقة وجهودا مكثفة وخربة كافية، ألن هذه الطريقة 

ثري من الوقت بالنظر إىل استجابات وردود فعل املعلمني.تستوجب الك
الطريقة الالتوجيهية: 

ع املعلم على تصنيف اآلراء املشرف على التوضيح والتأمل والتلخيص، كما يشج

.)2(املشكالت الرتبوية
فمن خالل هذا التصور اإلشرايف يف إطار أسلوب اللقاءات واالجتماعات  

فاملشرف يقبل ميكن حصره يف جمال احلداثة من باب تناوله لصورة إشرافية تشاركية،

املشرف أن ينمي قدراته املعرفية حتديا خلربات املعلمني.
ضمن هذا املسعى فهذه الطريقة قد ال يستوعبها املعلمون املبتدئون ألن و 

.86، ص مرجع سابقتیسیر الدویك وآخرون، أسس اإلدارة التربویة والمدرسیة واإلشراف التربوي، -1
.252، ص مرجع سابقلحدیثة، محمد منیر مرسي، اإلدارة المدرسیة ا-2
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ن هذه الرؤية إىل  تشجيع جمال املبادرة لديهم حمدود ومع هذا يلجأ املشرف ضم

الطرق ويتبناها ميدانيا وعمليا وفق املوقف التعليمي.
ومن خالل تلك الفروق الفردية لدى املعلمني يلجأ املشرفون إىل  تنويع 

اليت تعقد من أجلها ومن هذه اللقاءات :اللقاءات اإلشرافية تبعا لتعدد األهداف 

وبراجمها ونظم العمل فيها، كما يتم السعي إىل  إحداث االنسجام الفكري لدى تلك 
هلا مبرجعيات الشرحية من املعلمني، بتوحيد الرؤى لبعض القضايا التعليمية اليت ينظر 

خاصة.
.)1(وبالتايل استدراك النقائص املعرفية يف شكل تعاون وختطيط موجه

أا ال تكتفي بإثارة قضايا  ا  اج، كم ندم اال رف و تع له ال اعل وقب تف نسجام وال اال ار  إط
بل تتعداها إىل  توضيح األهداف الرتبوية ومراجعة صفية رصدت أثناء الزيارات 

السياسة املدرسية، ومتحيص املناهج الدراسية وتنميتها، وقد تصل إىل  حد استعمال 
.)2(أساليب جديدة يف التعليم والتقومي 

:: الدروس النموذجية2.ب
مفهومها :- 

ات على أنوقد جند هلا امسا آخر هو الدروس التطبيقية، تتفق جل التعريف
الدرس النموذجي والتطبيقي هو نشاط عملي يقوم به املشرف أو أحد املعلمني، 
املتميزين داخل صف من الصفوف العادية، وحبضور عدد من املعلمني، وذلك ملعرفة 
مدى مالءمة األفكار النظرية املطروحة للتطبيق العملي يف امليدان، أو لتجريب طريقة 

.83ص مرجع سابق،جودت عزت عبد الھادي، اإلشراف التربوي مفاھیمھ وأسالیبھ، -1
د ت، ، قصر الكتاب، البلیدة، الجزائر،2التسییر البیداغوجي في مؤسسات التعلیم، طأورلسان، رشید-2
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تها، أو شرح أساليب تقنية فنية، أو استخدام وسائل تعليمية تعليمية ملعرفة مدى فاعلي
حديثة، أو توضيح فكرة، أو طريقة يرغب املشرف الرتبوي إقناع املعلمني بفاعليتها 

وأمهية جتريبها، ومن مث استخدامها.
يتضح لنا من التعريف السالف الذكر األمهية البالغة اليت يكتسيها هذا النمط 

اجلماعي الذي ال يلجأ إليه اعتباطا، بل خيضع لتخطيط من أسلوب اإلشرايف
مدروس، وإسرتاتيجية هادفة تقتضيها املستجدات الطارئة يف تعليمية املادة اليت يتوىل 

وأن أهم مسؤولية ملقاة على عاتق املشرفني الرتبويني حاليا، لفي حاجة إىل 
راء سلسلة من الدروس النموذجية متاشيا مع بيداغوجية املقاربة اإلكثار من عقد وإج

ِود املعلم  بالكفاءات اليت تبنتها الوزارة الوصية كمنهج تعليمي تعلمي؛ ألنه مهما ُز
باملعارف املنهجية، واألصول النظرية ألي منهج؛ فهو يظل مفتقرا إىل جتسيد ما يتلقاه 

ذ تتعزز مهاراته، وتزداد خرباته، من عمل ملموس داخل الصف الرتبوي؛ فعندئ
وتتحقق أهدافه الرتبوية. 

وعليه مل توضع الدروس النموذجية لتكون من قبيل الرتف الفكري، ومأل 
نَّت ألهداف ال تكاد ختفى على الباحث يف منطوق التعريف  الفراغ، بل ُس

االصطالحي للدرس النموذجي الذي مر بنا من قبل.
: أهدافها- 

س النموذجية بـ : تسمح الدرو 
إمكانية تطبيق األفكار واألساليب والطرائق اليت يتحدث عنها املشرف -

الرتبوي.
مناقشة األفكار والصعوبات اليت حتول دون تطبيقها أو يصعب جتسيدها ما مل -

تتضافر جهود املربني.
تزيد من ثقة املعلم بنفسه وحتمله على السعي الدؤوب والعمل املتواصل.-
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علمني مهارة استخدام أساليب مبتكرة مما يساعد على تطور اكتساب امل-
وحتسني أدائهم.

توثيق الصلة بني املعلمني واملشرفني من خالل التعاون املشرتك بني التخطيط -
والتنفيذ والتقومي مما يسمح 

إتاحة الفرصة للتواصل اإلجيايب بني املشرف الرتبوي واملعلم الختيار أفكاره، -
.)1(ا يف الظروف املتاحةوإمكانية تطبيقه

ال يكتفي املشرف الرتبوي أن يدعو إىل إجراء دروس منوذجية دون أن يضع 
يف حسبانه مجلة من اخلطوات اإلجرائية وهى :

أن ينظم الدرس لتوضيح فكرة حمددة، وأن ال تفرض الدروس النموذجية على -
ره أكثرهم خربة وجتربة.بل جيب إقناعهم بضرورة هذا الدرس باعتبااملعلمني فرضا،

التخطيط اجليد للدرس التطبيقي من حيث األهداف والوسائل وقناعة املعلمني -
بأمهية الدرس.

املشاركة املباشرة للمشرف يف مراحل اإلعداد والتخطيط والتنفيذ.-
اختيار معلم كفء لديه اخلربة واالتزان اخللقي واملسلكي، ولديه القدوة على إعداد -

التطبيقية، وتقدميها حبضور زمالئه.الدروس
حتديد هدف وموضوع الدرس وإعداده إعدادا جيدا ومنا قشته مع املشرف الرتبوي -

مع زمالئه قبل تقدميه حىت ينم إجراء التعديل أو اإلضافة املناسبة إذا لزم األمر.
معلمني الذين ـمناسب الذي يستوعب الطالب والـاختيار الصف الدراسي ال« -

حيضرون الدرس، وأن يتم إعطاء الدرس يف بيئة تعليمية عادية غري مصطنعة حبيث 
)2(»يكون مستوى التالميذ عاديا وغري مميز

اختيار الوسائل التعليمية املناسبة للموضوع.-

. 89، ص مرجع سابق، يالتربوعطوي، اإلدارة التعلیمیة واإلشرافجودت عزت -1
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أن يكون املوضوع املراد شرحه مناسبا لزمن احلصة.-
بيق األفكار بل يشجع معلمني أال يركز املشرف الرتبوي على معلم واحد للقيام بتط-

آخرين على املشاركة يف هذا الربنامج حىت ينوع اخلربات والطرق واألساليب.
إعداد بطاقة لتقومي الدرس توزع على املعلمني املشاهدين للدرس وهذا يتطلب من -

املعلم إعداد نفسه للزيارة ليستطيع مناقشة األفكار املطروحة يف الدرس بفعالية، 
طا قات التقومي للدرس كثرية ومتنوعة. هناك منوذج أكثر تداوال ليس يف تقوميه ومناذج ب

.)1(غريه 
إجراءاتها : - 

ينبغي أن يكون نقد الدرس شامال للجوانب املختلفة، اليت متيز التدريس 
اجليد وهي : 

قدمة الدرس أو التمهيد : م-
هل ربطت موضوع الدرس بسابق خربة التالميذ؟-
هل هي مناسبة من حيث الوقت الذي استغرقته  ؟-
هل أثارت انتباه التالميذ ملوضوع الدرس ؟-

املادة العلمية : -
هل هي صحيحة ؟-
هل هي يف مستوى التالميذ؟-
هل هي مرتابطة ؟ -
هي متدرجة ؟   هل -
هل هي منا سبة مع زمن احلصة؟-

، عالم الكتب، مصر، 4فكري حسن ریان، التدریس: أھدافھ أسسھ أسالیبھ، تقویم نتائجھ، تطبیقاتھ، ط-1
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الطريقة :-
هل ربطت املادة العلمية باملواد األخرى ؟-
هل ربطت املادة العلمية باحلياة ؟-
هل أجابت املادة العلمية على مشكالت أثريت ؟-
اإللقاء هل كان واضحا ؟-
هل كان ضروريا ؟-

األسئلة الشفوية     -
هل الصيغ سليمة؟-
هل وجه السؤال للفصل مجيعه ؟-
هل األسئلة موزعة على التالميذ ؟-

املناقشة                         -
هل أتيحت الفرصة لعدد كبري باالشرتاك يف املناقشات ؟-
هل التزمت املناقشة مبوضوع الدرس ؟-
هل استخدمت كلما ذلك ؟ -

الوسائل التعليمية : -
هل استخدمت الوسائل املفيدة ؟-
هل هي يف حالة جيدة ؟-
هل استخدمت يف الوقت املناسب ؟-
هل استخدمت بالطريقة املناسبة ؟-

الكتاب املدرسي: -
هل استخدمت  استخداما صحيحا قبل الدرس ؟-
وأثناء الدرس ؟ وبعد الدرس ؟-

فعايل واالجتماعي اجلو االن-
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هل يشيع االطمئنان ؟-
هل االحرتام متبادل ؟-
هل النظام مكفول ؟-

السبورة : -
هل هي منظمة ؟-
هل تَـّم تدوين امللخص على مراحل ؟-
هل اشرتك التالميذ يف ذكر مادة امللخص ؟-
هل اخلطأ  واضح ؟-

أسئلة التقومي : -
باألهداف ؟هل ارتبطت -
هل تضمنت مقارنا ت واستنتجا ت ؟-

شخصية املدرس : -
هل صوته مناسب ؟-
هل سرعته يف الكالم مناسبة ؟-
هل حركته منا سبة ؟-
)1(هل أما كن وقوفه يف الفصل مناسبة ؟ -

مو 
ا ته بشكل مفصل ليعاد على مسامع ـ ختصيص مقرر للدرس،يدون خطو 

انتهاء احلصة.املشاهد ين بعد 

املعلمون واملشرف الرتبوي.

. 317بق، صامرجع س،، تقویم نتائجھ، تطبیقاتھفكري حسن ریان، التدریس: أھدافھ أسسھ أسالیبھ-1
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ـ اخلروج خبالصة كتابية بعد املناقشة جتمع اإلجيابيات والسلبيات والتوصيات 
يث ميكن كنا بتها وتوزيعها على املعلمني مبا يضمن طرحها والتوصل إليها حباليت مت 

دم. ا تف اس
ـ "القيام بعملية متابعة لنتائج الدروس التطبيقية للوقوف على مدى تأثري هذه 

.)1(الدروس على األداء الفعلي للمعلمني يف صفوفهم 
واملشرفون على العمل مبقتضى هذه اإلجراءات العملية يف تنشيط الدروس 

يفعل ،وتنفيذا وتقوميا، لتقليص الصعابجية ختطيطا وتنظيما ومراقبة ومتابعةالنموذ
العملية التعليمية التعّلمية، ألن وراء كل مدرسة ناجحة إشرافا تربويا فعاال،ذلك أنه ال 

أحد ينكر أمهية الدروس النموذجية اليت ميكن اختزال أمهيتها فيما يأيت :
حتسني نتائج عملهم، وتشجعهم على تشجع األساتذة على التعاون يف -

تبا دل التجارب وتعميق اخلربات املهنية
الرفع من كفاءة األساتذة املهنية من خالل دراسة موقف تعليمي تعّلمي،        -

على املعلم أن كثريا ما يكون من الصعب « ألنه وحماولة وضع أسلوب بديل أمامهم 
اء عمل معني، وأسلوب معلم آخر أو جناح طريقة يتعرف على الفرق بني أسلوبه يف أد

نسبيا على الطرق األخرى ما مل يالحظ بنفسه نوعا من األداء يقوم به معلم 
.)2(»آخر

أو وسيلة يرغب املشرف الرتبوي توضيح فكرة أو طريقة،«نه يعمل على إمث 
ى استخدام يف إقناع املدرسني بفاعليتها، واستخدامها واكتساب املدرسني القدرة عل

بعض املهارات املبتكرة اليت تساعد على تطوير وحتسني أدائهم، وتوثيق الصلة بني 
املدرسني واملشرفني من خالل التعاون املشرتك يف التخطيط والتنفيذ وتقومي 

. )3(»النتائج

.289، ص مرجع سابق، التربوياإلدارة التعلیمیة واإلشرافعطوي ، جودت عزت -1
.66، صمرجع سابقدرفوفي أحمد أمین، اإلشراف التربوي، -2
.68صالمرجع نفسھ،-3
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فالدروس النموذجية تعمل على توطيد عالقات عمل إجيابية فيما بني 
أسلوب « الرتبوية بشكل دائم ومثمر ألن الدرس التطبيقي 

إشرايف مرن ومتطور يستعني به املشرف الرتبوي لتجريب أمناط جديدة من األساليب 
الرتبوية أو الختيار صال حية أفكار مقرتحة ،وذلك من أجل حتسني أداء املعلمني، 

.)1(»األمر الذي يعود بالنفع على منتـوج العملية التعليمية 
:التربوية التدريبيةورشال- 3ب.

: مفهومها- 

ذات خربة مهنية واسعة يعمل فيها املشرتكون أفرادا ومجاعات يف وقت واحد متعا 
ربوية ونني حتت إرشاد منسق من أجل جتريب أحسن طرق التدريس أو درس مشكلة ت

مهمة أو إجناز عمل تربوي حمدد مثل حتليل حمتوى وحدات دراسية أو إنتاج وسيلة 
لقيام بإحدى تعليمية معينة يف مادة واحدة معينة لصف معني أو التخطيط ل

وتعد الورشة أسلوب إشرايف مكثف ميارس من طرف جمموعة من ، )2(التجارب
ليب خمتلفة كاحملاضرات، املعلمني لدراسة مشكلة تربوية وتكون يف شكل أسا

واحلوارات وتطبيقات تبعا للموقف التعليمي.
وخالل تلك الورشات يتم إعداد اخلطط السنوية، حتليل حمتوى الوحدات 

التعليمية، التخطيط ملشروع أو حبث معني.
ويأخذ هذا األسلوب اإلشرايف طابعا تكوينيا أثناء اخلدمة ويرى البعض أن 

علم يبذل جهد شخصي لتطوير مستواه، والغرض العام من تلك هذا التكوين جيعل امل
ما هو تصحيح األخطاء ومواكبة التغيري الذي معارف قدرـجديد الـالورش ليس هو ت

.84، صمرجع سابقمحمود طافش، قضایا في اإلشراف التربوي، -1
متولي مصطفى، اإلشراف الفني في التعلیم، بدون طبعة، دار المطبوعات المصریة الجدیدة، القاھرة -2

.381، ص1983مصر، 
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)1(يطرأ على املنظومة الرتبوية

أهدافها :- 
.إتاحة الفرصة للمعلمني حلل املشكالت اليت تواجههم بأسلوب علمي
تنمية مهارات املعلمني وإك
.حتقيق النشاط االبتكاري داخل الورشة
.وضع املعلمني يف مواقف تساعد على إزالة احلواجز بينهم
.إتاحة الفرصة للمعلمني لرفع روحهم املعنوية
.تعريف املعلمني طرقا وأساليب يستطيعون استخدامها يف صفوفهم املدرسية
 غريهم إلنتاج أدوات ووسائل تعليم توفري الفرص للمعلمني لكي يتعاونوا مع

مفيدة يف تدريسهم. 
 وضع املعلمني يف مواقف يستطيعون فيها تقييم جهودهم

خطوات اجرائها :- 
 التخطيط التعاوين اجليد ملوضوع الورشة ومكانه وزمانه ومواده التعليمية

وأنشطته وأهدافه والتحضريات الالزمة إلجناحه.    
وعات ملعاجلتها يف الورشة تلىب حاجات املعلمني احلرص على اختيار موض

وامليدان.                                    


هلم للمشاركة الفعلية يف أنشطة الورشة.
 ملا يف ذلك من اإلفادة من خربات املعلمني أنفسهم، وخاصة املبدعني منهم

فائدة لآلخرين.
 االستعانة بنخبة من ذوى الكفاءات العالية واخلربة الكافية يف املواضيع

املطروحة للبحث.
.283ص،بقامرجع س،التسییر البیداغوجي في مؤسسات التعلیمرشید أورلسان، -1
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 وضع كل ما حيتاج إليه املشرتكون يف املشغل من املراجع والكتب والنشرات

ار رئيس ومقرر لكل جمموعة يتوىل تقسيم املشاركني إىل جمموعات صغرية واختي
عرض ما توصلت إليه جمموعته بعد كل نشاط.



مخس جمموعات.
 أن يعد املشرف الرتبوي نفسه بشكل جيد للمشاركة يف الورشة حىت يشعر

من ترغيب هلم يف االستمرار 
حبضوره.

 إعداد وسيلة التقومي للورشة الرتبوية عند االنتهاء منه ليكون مبثابة تغذية راجعة
يستثمر نتائجها يف التخطيط لبناء ورشا ت جديدة.

 متابعة املشاركني يف امليدان للتأكد من حتقيق األهداف املتعلقة بالورشة
الرتبوية.

مصغر:التعليم ال- 4ب.
مفهومه : -

هو اسرتاتيجية من اسرتاتيجيا ت التدريب على املهارات التدريسية يقوم على 
حتليل العملية التعليمية وحتليل أداء املعلم إىل جمموعة من املهارات السلوكية والعمل 
على تقويتها حىت يصري قادرا على تأدية عمله على أحسن وجه. وفيه يقوم املتدرب 

10و4حمددة ميكن مالحظتها وقيا سها أمام عدد قليل من زمالئه بني بأداء مهارة
.)1(دقيقة حبضور املشرف 20إىل 5يف زمن حمدد من 

تربیة ، دار الصولتیة لل2حسن عائل أحمد وآخرون، المدخل إلى التدریس الفعال، طیحي -1
.131، السعودیة، ص1419الریاض
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، يف 1963وقد بدأت فكرة التعليم املصغر كأسلوب إلعداد املعلم سنة 
جامعة ستانفورد بالواليات املتحدة األمريكية، ونشأت الفكرة على مسلمة، قوامها أن 

لية التعليم أو التدريس عملية معقدة ومركبة، وأن ممارسة هذه العملية يف فصل عم
دراسي يعج بالتالميذ ومن مدرس مبتدئ يعترب موقفا خميفا وغري مفيد؛ حيث ال 
يعطي للمعلم املبتدئ مؤشرا ت جناحه أو فشله، وال حيدد له جوانب قوته أو نقاط 

تها، وذا ال يعر  اجه لى مو عمل ع ي ف كيف السبيل إىل التحسن والتقدم. ضعفه، ل
وكانت فكرة التعليم املصغر هي التقليل من تعقد املوقف التعليمي، واختصار 
لم وذا يشعر املعلم املبتدئ باألمان،  املع اجههم  يو ين  لذ يذ ا تالم يل عدد ال تقل نه، و زم

معها وتزيد ثقته بنفسه، حيث يعمل يف بيئة واضحة املتغريات، يسهل عليه التعامل
والتحكم فيها. وعلى ذلك مت تفتيت مهارة التدريس املركبة إىل مهارات بسيطة 
متعددة، ومت حتديد معايري واضحة وحمددة إلجادة كل  مهارة، وصيغت هذه املعايري 
يف عبارات، تصف سلوك املعلم عند أداء كل مهارة وقد يقدم  املشرف بيانا عمليا 

وذلك إما بنفسه أو من خالل شريط فيديو يصور لكيفية أداء املهارة التدريسية،
معلما يؤدي املهارة سواء بنجاح أو بشيء من القصور.

وبعد مناقشة طرق أداء املهارة وعوامل جناحها أو فشلها يقسم املعلمون يف 
يف كل جمموعة، ويعد كل معلم موقفا تدريسيا مصغر 8إىل 6جمموعات صغرية من 

رس خالهلا املهارة أمام باقي أفراد اجلماعة الذين يلعبون دقائق ، ميا10إىل 5من 
دور التالميذ.

موقف التعليمي على شريط فيديو ويعاد عرضه فور انتهاء الزميل ـيسجل ال

هارة، مث يتبادلون اآلراء، ويتناقشون يف ضوء استمارة تقييم معدة  خصيصا لكل م
دف حتليل أداء الزميل وتوجيهه، لتحسني هذا األداء ... وهكذا تكون التغذية 
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املرتدة للطالب، املعلم فورية، ويف مناخ من الثقة املتبادلة واملوضوعية مث يفعل زميل 
آخر ما فعله األول ...

هد أداؤه، مث يشاهد أداء كل وهكذا يؤدى الطالب املعلم املهارة مرة ،ويشا

الفرصة أن يعيد درسه مرة ثانية، لتالقى نقط الضعف يف األداء األول.
وقد ثبت من البحوث والدراسات فعالية أسلوب التعليم املصغر يف إعداد 

ائج إىل جدوى هذا األسلوب علميا، وأكادمييا، واقتصاديا، املعلم، وتشري كل النت
اتسع نطاق استخدام التعليم املصغر يف كثري من الدول املتقدمة والنامية، وامتد 
استخدامه إىل برامج تدريب املعلمني يف أثناء اخلدمة ،ويف حبث أجراه (براون) حديثا، 

يف الدرس املعاد عنه يف الدرس وجد أن مستوى الطالب يف دروس التعليم املصغر يقل 
األول. وأرجع (براون) ذلك إىل فقدان احلماس نتيجة لتكرار الدرس نفسه، بينما 
وجد أن زمالء الطالب يكونون على قدر كبري من احلماس إلعادة درسه ،بعد إدخال 

.)1(التحسينات عليه، ويف هذا إفادة للجميع
ي إلمكانيات التصوير التلفزيوين مع ال يشرتط التعليم املصغر االعتماد الضرور 

ام  مالحظ لهم  لزمي بون  املراق ة  ب لطل رف وا ملش ا ذ  ا األست يدون  أن  في ب يكت ا  أحيان و
التفصيلية عما يدور خالل الدرس ملناقشتها وتقييمها وهى أفضل من إرجاء تطبيق 

التعليم املصغر حبجة عدم توفر اإلمكانيات.فكرة 
مبادئ أساسية للتعليم المصغر:- 

التعليم املصغر تعليم حقيقي رغم أن املوقف التعليمي فيه موقف مصطنع، 
مبعىن أن املدرس والتالميذ ال يعملون يف إطار الفصل الدراسي العادي، إال أن التعليم 

، عالم الكتب 2اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس الحدیثة، طكوثر حسین كوجك،-1
.266، ص1997مصر
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الذي جيرى فيه هو تعليم فعلى وحقيقي.
التعليم املصغر يبسط عملية التدريس ،فهو أوال يركز يف كل درس على مهارة 
واحدة حمددة ، وتتم أمام جمموعة صغرية من املعلمني مما يقلل احتمال مشكالت 
تفاعل التالميذ والفروق الفردية بينهم، وهو يستغرق مدة زمنية قصرية، حبيث ال يرتك 

.)1(فرصة لالبتعاد عن اهلدف
ات األدائية يف التدريس اليت ميكن أن ينميها التعليم املصغر كثرية منها :واملهار 

.رس، ويئة التالميذ لد قدمي ا ت ارة  مه
.إاء الدرس ارة  مه
.مهارة الشرح
... حيوية املدرس ممثلة يف صوته، جسمه
.التفاعل بني املعلم والتالميذ يف الفصل
.مهارة صياغة وتوجيه األسئلة أثناء التدريس
.مهارة تعزيز استجابات التالميذ
.مهارة استخدام الوسائل التعليمية
.مهارة إعطاء التعليمات
.مهارة إدارة املناقشة

إن االكتفاء بضرب األمثلة وشرح املفاهيم نظريا ال يتيح للمرىب أية جناعة ما 
يل تنفيذ مل يدعم ذلك مبواقف تعليمية تيسر له العمل بتلك املهارات األدائية ،وبالتا

األنشطة التعليمية اليت خيطط هلا ،فمثال إذا ختري املعلم أن يعتمد يف نشاط تعليمي 
على طريقة احملاضرة، فإنه لكي ينجح يف أداء هذه الطريقة عليه أن ينقى مهارة تقدمي 

الدرس ،ومهارة الشرح، ومهارة استخدام الوسائل التعليمية ... 

.267، صابقمرجع س،اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس الحدیثةكوثر حسین كوجك،-1
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باإلضافة إىل مهارة تقدمي الدر 
تضمن حسن متابعة التالميذ، ورغبتهم يف التعلم، هي اخلمس دقائق األوىل يف 
الدرس، ففيها يستطيع املعلم الناجح لفت انتباه التالميذ، وإثارة حب استطالعهم 

رس، وال ورغبتهم، واالستماع ملا يسرد يف الدرس، وإما أن ينصرف التالميذ عن املد
يسألون مبا  يقوله. وتتنوع طرق التقدمي حسب املوضوع وسن التالميذ وموقع الدرس 
من الوحدة. ومن أساليب التقدمي التقليدية أن يوجه املعلم التالميذ بعض األسئلة 
حول املوضوع. أو قد حيكي املعلم قصة قصرية أو طريفة تثري انتباه التالميذ، وتثري 

ار ال تنتهي بالنسبة لطريقة التقدمي والتهيئة ولكن املهم حب استطالعهم واألفك
التنويع يف هذه األساليب من درس إىل آخر حىت ال تفقد الطريقة جاذبيتها وتصبح 

متكررة ومملة. وعلى املعلم أال يطيل يف املقدمة على حساب زمن الدرس .
مهارة إنهاء الدرس : - 

ففي الدروس األوىل يكون وهي تتنوع حسب موقع الدرس من الوحدة، 
هناك متهيد للدرس التايل، أما الدرس األخري فهو تلخيص لكل دروس الوحدة. 

وليحذر املعلم أن ينهي الدرس على يد جرس احلصة.
:مهارة تعزيز استجابات التالميذ- 

التعزيز هو سلوك لفظي أو غري لفظي، يأيت عقب سلوك آخر سواء أكان 
دف التعبري عن مدى املوافقة أو الرفض للسلوك األول. 
والتعزيز أنواع تعزيز لفظي كأن يقول املعلم لتلميذ، جييب إجابة صحيحة (لقد 
أحسنت) أو (جيد) أو يف حالة اخلطأ (ال هذا غري صحيح) ... وهناك تعزيز سليب 

ب يعزز ذات وفيه ال يكون هناك رد فعل لسلوك الفرد بل جتاهل كامل وهذا األسلو 
.؟ )رد نفسه ( هل أصبت ؟) ( هل أخطأتايب، فيسأل الف

مهارة المناقشة : - 
هي بشكل عام تنظيم حمكم وجمه للحوار، واحلديث، فهي ليست دردشة « 
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.)1(» عفوية، وإمنا هي تكنيك يبىن على أسس واضحة وحمددة 
فهي تتيح لكل منهم الفرصة من مزايا هذا األسلوب زيادة فعالية واشرتاك املعلمني،

للمشاركة يف احلديث، وإبداء الرأي سواء باملوافقة أو الرفض أو حىت مبجرد االستماع.
وتتعدد أنواع املناقشة من ذلك :  

: المناقشة الجماعية- 

معلما حىت تتاح الفرصة لكل منهم باملشاركة. 30و25يزيد العدد فيها عن 
وتستخدم املناقشة اجلماعية لتبادل اآلراء واألفكار والوصول إىل نوع من االتفاق 
حول موضوع معني، أو اختاذ بعض القرارات املتعلقة خبطة عمل أو مشروع ما أوحل 

رتبوي للمعلمني مشكلة ... وتستخدم املناقشة اجلماعية مثال، عندما يريد املشرف ال

كمجموعة، وترتبط بدراستهم ليس هو جتديد املعارف قدر ما هو تصحيح األخطاء 
ومواكبة التغيري الذي يطرأ على املنظومة الرتبوية.

: النشرات والقراءات- 5ب.
مفهومها : - 

تصال مكتوبة بني املشرف واملعلمني ينقل من خالهلا املشرف وتعد وسيلة ا
الرتبوي قراءاته ومقرتحاته ومشاهدته، وتعد طريقة تعليمية ذات بعد هادف يقول عنها 

دف تكوين  ةحتددها مجلة من االسرتاتيجيات والتقنيات البيداغوجي« " ليكلرك" : 
على تلك العالقات املوجودة ، فهده الطريقة أو األسلوب ترتكز )2(» كل متكامل 

بني املعلم واملتعلم، وعلى ذلك اإلجراء املنظم على شكل تقنيات واسرتاتيجيات 

.310بق، صا، مرجع ساھج وطرق التدریس الحدیثةاتجاھات حدیثة في المنكوثر حسین كوجك،-1
، دار ریحانة للنشر والتوزیع، 1عزیزي عبد السالم، مفاھیم تربویة بمنظور سیكولوجي حدیث، ط- 2

.123، ص2003القبة، الجزائر، 
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جيسدها التوثيق املرسل واملوازي للخطط اإلجرائية التعليمية لدى ةووسائل بيداغوجي
املعلم؛ وقد ال توفـر تلك النشرات املادة الالزمة للمعلم حىت ال تصبـح غاية بل 

طـة لغاية، أال وهي امليـل إىل البحث املتواصـل؛ حيث يذهب "موريس" إىل أبعد واس
ما طرق اإلشراف النظامية املنطقية إال وسيلة إلزالة االلتباس أو « من ذلك فيقـول : 

التشويش الذي قد حيصل يف التدريس بدونـه إال أن الطرق الناجحة تعتمد على 
.)1(» مهارته واجتهاده ونوعية إعداده.شخصية املدرس وذكاءه وحسه املهين و 

ي. واخلاصية بباقي العملية الرتبوية، فقط عليه تطويع تلك الوسيلة وفق خمططه الرتبو 
الثانية للوسيلة هي أن حتقق الغرض الذي يستخدم من أجله.

أهدافها : - 
ومن أهم أهداف هذا األسلوب.

/ توطد العالقة بني املشرف واملعلمني.1
/ تشغل أعدادا كبرية من املعلمني يف أماكن خمتلفة ومتباعدة.2
ت الرتبوية احلديثة حمليا وعامليا./ تزود املعلمني باألفكار، املمارسات واالجتاها3
/ تثري مشكالت تعليمية لتحفيز املعلمني على التفكري واالقرتاح.4
مشرف ولتحقيق تلك ـمتميزة اليت يشاهدها الـخربات الـ/ تساعد يف تعميم ال5

: )2(األهداف تُـقرتَح مجلة من الصفات يف تلك النشرات الرتبوية منها 
نشرات ذات مقدمة واضحة وتربز بوضوح املتوقع منها.أن تكون تلك ال-
أن يطرح من خالهلا موضوعا واحدا، بلغة واضحة وسليمة.-
أن حتوي معلومات وحقائق دقيقة وحديثة وعملية.-

.130، ص ، مرجع سابقعزیزي عبد السالم، مفاھیم تربویة بمنظور سیكولوجي حدیث-1
.89بق، صامرجع ساإلشراف التربوي مفاھیمھ وأسالیبھ،ادي، جودت عزت عبد الھ-2
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أن تكون ذات شكل مناسب من حيث التبويب -
أن تعزز بأساليب إشرافية أخرى.-

أا عامل ومن خالل تلك الصفات ينظر على تلك الن لى  ات ع شر
الكتساب املعارف، على أن تكون مصاحبة وذات عالقة مباشرة مع احمليط والوسط 

إن االكتساب الفعال يقوم أساسا على تعلم االستجابات « حيث يشري "برونر":
.فتصور "برونر" يربز مسألة احلوافز الذاتية وكذا البساطة يف )1(» واإلشكـال االعتيادية

الطرح إلثارة ا
والتعقيد.

فكمية املعلومات ووضوحها وتركيبها املنظم متثل عناصر أساسية للغاية وتلك 
املعلومات تتمثل يف املفاهيم، والعبارات، واجلمل واملعطيات التصويرية الواردة يف 

كتسبها املعلم قبليا، ومن مث يتم ترسخها النشرات لتدعم املفاهيم السابقة واليت ا 
.)2(ضمن تلك املعارف السابقة 

اإلشراف التربوي في ظل مدارس الفكر اإلداري والقيادي= ثانيا
م يكن اإلشراف الرتبوي بصفته شكال من أشكال القيادة الرتبوية لينمو ـل

انية واالجتماعية، وما ويتطور مبعزل عن حقول املعرفة األخرى كالعلوم الطبيعية واإلنس
انفكت العوامل االجتماعية والثقافية تؤثر على منو اإلشراف الرتبوي، عن طريق تغري 

بالنظريات والبحوث يف العلوم السلوكية اليت أوجدت أفاق جديدة يف التفكري بطبيعة 
اإلشراف الرتبوي وممارسته ودور املشرف وسلطته ومركزه وفهمها.

اا ـوقد تغري مفهوم اإلشراف الرتبوي تبعا لتغيري النظريات اإلدارية وات اه ج

1 - Georgette Goupli et Guylughah- apprentissage et enseignement en milieu
scolaire- gaéten Morin éditeur – quebec- canada 1993 .p (83)
2 -ibid, p 84.
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واليت تبحث يف السلوك اإلنساين يف جمال العمل، وحتليل الدوافع للعمل، بقصد 
إلدارة من خالل التوفيق بني فهم هذا السلوك وحماولة توجيه الوجهة اليت تتوخاها ا

. ويف هذا الصدد سنتتبع ظاهرة اإلشراف )1(حاجات األفراد وحاجات املنظمات
الفكر تالرتبوي يف ظل أربع مدارس أساسية تستوعب االجتاهات الرئيسية اليت ميز 

اإلداري وهذه املدارس هي:
املدرسة الكالسيكية -

املدرسة السلوكية -
مدرسة اختاذ القرارات املدرسة الكمية أو-
املدرسة اإلدارية احلديثة .-

المدرسة الكالسيكية:-1
نظرية اإلدارة العلمية:-أ

لقد اقرتنت حركة اإلدارة العلمية جبهود "فردريك تايلور" حيث اكتشف من 
خالل جتاربه أن اإلدارة ميكن أن تكون علما له قوانينه ومبادئه, حيث يعتربها ثورة 

ذهنية كاملة ب
ثورة بالنسبة لإلدارة على مجيع املستويات، فاإلدارة العلمية يف نظر" تايلور" ال تكتفي 

:)2(بتحقيق الكفاية املادية وإمنا علم له قواعد ومبادئ هي
دس.كل عناصر العمل حتلل علميا حىت تبتعد عن أدىن ختمني أو ح-
اإلدارة مسؤولية على اختيار العاملني وتعليمهم وتدريبهم أُطر سليمة.-
ضرورة التعاون بني العاملني واإلدارة يف تنفيذ األعمال وفق املبادئ العلمية. -

، دار وائل للنشر والتوزیع، 2العملیات، الوظائف، طمحمد قاسم القریوتي، مبادئ اإلدارة، النظریات، -1
.54األردن. ص

عبد الغفور یونس، نظریات التنظیم واإلدارة، د ط، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة، مصر. -2
.10-9. ص1997

mailto:@h^o�
mailto:ng@d^
mailto:�g@c�
mailto:@�




103

يقسم العمل بالتساوي بني اإلدارة والعمال ولكل فئة مهامها فالتخطيط مهمة -
إدارية والتنفيذ مهمة عمالية.

هذه املبادئ اليت حددها تايلور, فقد أكد أسسا حتكم نظام العمل من وانطالقا من 
حيث هيكلة اجلهاز اإلداري وتوزيع األعمال ودراسة املشاكل وجاءت أساسا كاآليت:

سري اإلنتاج وتطوره فكل ى: للتخصص األثر اهلام علتقسيم العمل والتخصص - 
شخص يتوىل مهمة حمددة تزيد من إتقانه وتفانيه.

: حسب تايلور أنه باإلمكان األداء املتعدد بإدارة عملية ريقة مثلى للعملط- 
واحدة هي املثلى وعليه البد من اكتشاف تلك الطريقة مبراقبة العمال عن كثب أثناء 

لور وجلربت مبحاولة دراسة اجلهود حيث قام تايدراسة اإلجهاد الجسمي:- 
املبذولة يف ميدان العمل ومن مث حماولة تربير كل  إجهاد يصيب الفرد ناتج عن 
احلركات غري الضرورية اليت يستعملها العامل وتؤدي إىل إجهاده، وعليه يتوجب 

االستغناء عنها واالكتفاء بكل ما هو ضروري يف األداء فقط.
حبسب هذه النظرية أن عدم إدراك اإلدارة للحجم مية: تحديد كمية العمل اليو - 

ومعدل اإلنتاج املطلوب يدخلها يف صراع مع العاملني ومن مث توجب حتديد املطلوب 
علميا وذلك ما يقلل من املساومات بينها وبني العمال.

يف هذا الشأن فرتكز تايلور على وحدة األوامر الصادرة للعمال وحدة األوامر:- 
ال تكون مزدوجة املصدر مما قد يؤدي إىل تعارض يف مهمها وبالتايل على أن 

.)1(يضطرب اإلجناز

:ةالنظرية البيروقراطي-ب
إن ما تفرضه النظرية البريوقراطية من مبادئ تتقاطع مع التايلورية وترتبط هذه 

67مرجع سابق، ص،محمد قاسم القریوتي، مبادئ اإلدارة، النظریات، العملیات، الوظائف-1
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الذي كان معاصرا 1920-1864النظرية باسم العامل األملاين "ماكس فيرب" 
ارة العلمية وقد اعترب حركة اإلدارة العلمية انتصارا للسمع العقلي ومل يكتب لرجال اإلد

فيرب من وجهة نظر املدير أو املهندس بل من منطلق العامل أو حملل االقتصادي.

مي حنو العقالنية التكنولوجية اليت تلعب أن التاريخ البشري يسري بشكل خطي تقد
فيها البريوقراطية دورا مهما وحسب فيرب يرتبط التنظيم بالقواعد الوظيفية ويستوي 
معني من الكفاءة اإلدارية ويبىن على مبدأ تقسيم العمل شريطة االمتثال الصارم هلؤالء 

تلك القــواعد األعضاء يف التنظيم اىل مبدأ التسلسل اهلرمي الوظيفي، ويف بعض
تكون صارمــة وجامــدة، مسجلــة ومـعــنــوية حتـى وإن كانت متأتية عن طريـــق 

.)1(املشافهة وحتمل الطابع اإللزامي اجلربي
ويعرض "فيرب" اخلطوط الرئيسة اليت تربز وضع (املوظف اإلداري) وعالقاته 

:)2(ل وذلك كما يليالداخلية الوظيفية مع أعضاء التنظيم أو اجتاه التنظيم كك
ديكون الفرد يف حرية شخصية، ولكن امتثاله واحرتامه للسلطة يكون طبقا للقواع-

الشخصية.
تكون عالقة التنظيم للفرد واضحة حمددة املعامل وحسب نظام التسلسل الداخلي -

للتنظيم، كما أن وضع الفرد مرتبط حسب املكانة الوظيفية واإلدارية.
له قدر معني من الكفاءة اإلدارية واالقتدار.كل موظف أو فرد-
يكون املوظف بعيدا عن التعاقد الشخصي والعالقات الشخصية داخل العمل غري -

موجودة.
املوظف يعامل كفرد.-
خيتار املوظفني حسب أسس تصنيفية مميزة، مثل إجراء اختبار مميز أو احلصول على -

، دار النھضة 1عبد هللا محمد عبد الرحمن، علم االجتماع الصناعي: النشأة والتطورات الحدیثة، ط-1
.149, ص1999العربیة للطباعة والنشر. بیروت، لبنان. 

.150المرجع نفسھ، ص-2

mailto:@h^o�
mailto:ng@d^
mailto:�g@c�
mailto:@�




105

شهادات أو خربة فنية أو كليهما.
موظف يتقاضى راتبا حمددا، حسب مقدرته وكفاءته، واجنازه ووضعه اإلداري كل-

الداخلي يف التنظيم، وليس حسب مكانته االجتماعية .
خيضع ترتيب املوظفني مهنيا طبقا لنظام معني باألقدمية أو اإلجناز أو كليهما.-
فصل ائيا عن ملكية وسائل اإلدارة واإلنتاج وا- ن في م ي لوظ عمل ا ل لسيطرة.ا
خيضع املوظف حبذر ألسلوب ونظام العمل حسب القواعد الوظيفية املكتوبة.   -

ىعل]فيرب[يلح و 
التنظيمات املنعقدة والتنظيمات اخلاصة انطالقا من الرؤية الداخلية للتنظيم.

نظرية المبادئ اإلدارية: -ج
عى هذه النظرية لرتسيم مبادئ الرؤية على مستوى نظري تكون القاعدة تس

أكثر تعقيدا من اإلدارة العلمية وقد استقوا روادها أسسها من التنظيمني الكنسي 
والعسكري.

ا إداريا ميكن تلقينه ودراسته وقد  كتب وحاول "فايول" أن يطور نظاما فكري
بعنوان اإلدارة العامة للصناعة, من خالهلا أراد تبيان عصارة جتاربه 1916مقاال سنة 

ومعارفه اإلدارية يف كتاب من أربعة أجزاء احتوى اجلزء األول منه على ضرورة تعليم 
عناصرها، أما اإلدارة وإمكانية ذلك، واجلزء الثاين حاول وصف مبادئ اإلدارة و 

اجلزءان اآلخران فهم يتم نشرمها أهم ما ورد يف اجلزء الثاين من الكتاب هو تناوله 

وقد جسد فايول عناصر تلك املبادئ كما يلى: 
.)1(الرقابة-التنسيق -إصدار األوامر -التنظيم -التخطيط -

.70بق، صامرجع س،مبادئ اإلدارة، النظریات، العملیات، الوظائفمحمد قاسم القریوتي، -1
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ويشر "فايول" إىل كون القدرة الفنية هي أهم القدرات، ومع ذلك فالقدرة 
اإلدارية تزداد مع تدرج الفرد يف السلم اإلداري حىت تصبح من أهم القدرات، ومن مث 
جاء االهتمام البالغ لـــ "فايول" مببادئ اإلدارة وضرورة تعليمها يف املدارس ضمانا لسد 

وة بني كل ما هو فين وإداري، وقد عرض مبادئ اإلدارة وعناصرها وطالب الفج
. ويوضح "فايول" يف )1(بضرورة تطبيقها باعتبارها مرنة مهما كانت الظروف متغرية

شأن عناصر اإلدارة حيث يعتربها وظائف، فالتخطيط يف رأيه رؤية مستقبلية بعيدة 
عاملني ماديا، تقنيا، وإنسانيا. وكذا املدى، أما التنظيم فيشمل مساعدة األفراد ال

تدريبهم بعد اختيارهم بعناية. بينما إصدار األوامر يف نظره يعين حتقيق التنظيم 
املعمول به بكيفية مثلى، وهذا يتطلب معايري خاصة يف الفرد. يف حني التنسيق عند 

ليت يعتربها "فايول" هو ذلك التكامل والتناغم بني مجلة األنشطة ليصل إىل الرقابة وا
عملية التحقق من صالحية اخلطة املرسومة ويكون ذلك عن طريق معاقبة املخطئ 

وإصابة املصيب.
وال تزال أفكار "فايول" ذات قيمة يف امليدان  اإلداري احلديث، حيث سبق له 
أن أكد أيضا على أن تلك املبادئ والعناصر ليست قيدا على منشئات األعمال 

إىل كل أشكال املنظمات، والتكوين اإلداري يظل مطلبا فحسب، بل تتعدى ذلك 
.)2(أساسيا

م، ينظر اإلشراف الرتبوي، يف منظور املدرسة الكالسيكية إىل  وبناء على ما تقّد
املعلم على أنه قاصر يف معرفته، ويف البحث عن أفكار جديدة وإن أداءه سيظل 

اذ قرارات اجليدة األمر الذي ناقصا، سواء كبنية جسمية أو معنوية، غري قادر على اخت
يربر مركزية اإلشراف واعتماده على الضبط والتهديد وتصيد األخطاء مما جيعل املعلم 

يعيش ارتباكا وقلقا.

ح بن نوار، فعالیة التنظیم في المؤسسات االقتصادیة، مخبر علم اجتماع االتصال للبحث صال- 1
.133-132. ص 2006والترجمة، قسنطینة, 

.45. ص2000الدار الجامعیة اإلسكندریة, مصر. جمیل أحمد توفیق، إدارة األعمال مدخل وظیفي،-2
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وتقدير املشرف للمعلم يكون وفق ما حيفظه الطالب مما يدفع املعلم للتلقني 
من الثقة بالنفس.ويدفع الطالب للحفظ مما يقضي على اإلبداع والنمو املهين ويقلل

ويف ظل هذه النظريات الكالسيكية فاملعلم ال حيقق إال وظائف حمددة مبينة على 
إرادة اإلدارة، يغيب معها حىت جمرد إبداء الرأي فهو يتلقى األوامر والتعليمات 
وينفذها آليا وهذا للنوع من اإلشراف يوجد يف املدارس على الرغم من إن اإلدارة 

العلمية التقليد

تفرتض أن األهداف معروفة واإلعمال الروتينية متكررة وأن التنظيم نظام معلق وبعيدا 
وذلك مل يعد واقعا.عن التأثريات البيئية 

كما أن مبادئها بنيت على أساس جتارب مل يشهد هلا بعاملية التطبيق، وكذلك 
حوت الكثري من التناقض منها (مبدأ وحدة األمر مث مبدأ التنسيق)، ومن مت جاء 
فهمها حمدودا لطبيعة اإلنسان ما دام يشكل كائنا جامدا، يشكل وفق ما يتناسب 

كن االستغناء عنه واستبداله إن مل يكن صاحلا متاما مثل ما والعمل املطلوب منه, ومي
حيدد لآللة. كما ينظر لإلنسان على انه كائن اقتصادي ميكن تعديل سلوكه بالتأثريات 

املادية وموقفه سيكون االستجابة لألهداف اإلدارة.راملادية كاحلواف
ة حتمل البعد فوفق هذا املنظور فاملعلم كتلة مادية مشحونة بضغوطات خارجي

املادي فال يتعدى القوالب اجلاهزة اليت ال تدرك أبعادا وال غايات تدار آليا، وكل 
استجابة ناقصة مردها جسمي أو مادي، ومن مت فالبد من تغيري أساسي دون أن 

يعار اجلانب السلوكي واإلنساين أدىن اهتمام.
أبعادا كمية، غري فتصورنا لإلشراف الرتبوي ضمن هذه الصورة اإلدارية حيقق 

إنسانية وال تربوية.
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المدرسة السلوكية-2
حركة العالقات اإلنسانية:-أ

أول مؤمتر 1918تعود بدايتها لفرتة ما بعد احلرب العاملية األوىل أين عقد سنة 
حول العالقات اإلنسانية يف الصناعة يف ضواحي مدينة نيويورك، ويعد كتاب "وايتنغ 

أول تعبري عن 1920يدور يف ذهن العامل؟) الذي نشر سنة وليامز" بعنوان: (ماذا
هذا االجتاه.

ويعد "إلتون مايو" وزمالؤه من الرواد األوائل والذين أعطوا دفعة علمية هلذه 
احلركة؛ حيث أكد مايو وزميله "روتليز برجر" أن حل املشاكل اإلنسانية يف العمل 

درسة يف التطور من حيث تناوهلا حيتاج لدراسة للسلوك اإلنساين، وأخذت هذه امل
للجوانب النفسية واملعنوية للعمال كمحددات اإلنتاج والحقا بدأ الرتكيز أيضا على 

)1(.
وبعدما كانت اإلدارة تنظر إىل الكفاية اإلنتاجية باعتبارها حمصلة ملتغري واحد 

وبعد فرتة وجيزة من التجارب العلمية والعملية أخذت اإلدارة تعرتف هو زيادة األجر، 
بأن العوامل النفسية واالجتماعية، على الرغم من كون هذا املتغري معقد وال ميكن 
حتديده بطريقة اعتباطية، ومع تطور علم النفس الصناعي أدى إىل تطوير املفهوم 

قتصادي إىل مفهوم عضوي أو اإلداري لإلدارة الصناعية من مفهوم ميكانيكي ا
بيولوجي سيكولوجي، وعلى الرغم من هذا التبين اجلديد فنظرة اإلدارة بقيت مقرونة 
بالكفاية اإلنتاجية واليت تتطلب تغري طريقة العمل أو جدولته أو تغري ظروفه املادية 
دون النظر لإلنسان ولكن بعد جتارب ميدانية خصت على وجه التحديد، اإلضاءة، 

ة العمل، األجور، املقابالت، مالحظة السلوك اجلماعي، تأكد أن اإلنسان جدول
)2(حتركه الروح املعنوية واالهتمام بالنواحي النفسية االجتماعية

.83ص،بقامرجع س،، العملیات، الوظائفمبادئ اإلدارة، النظریاتمحمد قاسم القریوتي، -1
، 2006،رابح كعباش، علم اجتماع التنظیم، مخبر علم اجتماع االتصال، جامعة منتوري، قسنطینة-2

.125-124صص
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إن جتربة اإلضاءة والتهوية وإن تضمنت حماولة حتسني ظروف العمل يف إطار 
قياس مستويات مجاعات ضبط وأخرى جتريبية فبعد مستويات خمتلفة من اإلضاءة فان

اإلنتاج أثبتت أن الظروف مل تكن ذات معىن. وهنا انتقل فريق البحث إىل حماولة 
إثبات أثر التعب اجلسمي واإلجهاد على مستوى اإلنتاجية عن طريق جدولة ساعات 
العمل وفرتات الراحة بتصاميم وكيفيات خمتلفة، وقد أظهرت هذه التجربة خطأ 

ليب لإلجهاد الطبيعي على اإلنتاجية ألن معدهلا مل االفرتاض القائل باألثر الس
يتذبذب، ولكن ما إن حل مالحظ التجربة حمل املشرف الرمسي حىت تغريت عالقات 

.1العمل واحمليط االجتماعي تغريا ملحوظا
ومن مث مت االنتقال إىل جتربة "املقابالت" انطالقا من أمهية العوامل غري املادية يف 

ومبا أن اإلدارة ال ميكن هلا التعرف على احلالة املعنوية للعاملني حتديد اإلنتاجية، 

ام باملشرفني، وعليه بدأت اإلدارة جتربتها (املقابالت)  عالق و  أ ء  ا االستي ا و رض ل ا
ملعلومات إلزالة شكاوي عامل، فحاولت مجع أكرب قسط من ا1600ومشلت 

العمال واالستفادة من النتائج بوصفها مادة كتدريب املشرفني على عالقات العمل؛ 
أا كسبت سجالت للمقابالت  يث  من ح ة  ار اإلد ات  توقع وق  ف ئج  ءت النتا فجا
تتضمن بيانات واقعية معربة عن حقائق مستقاة من العمال ومن مت أظهرت التجربة 

تأثر على معنويات العاملني وليس أحوال العمل املادية فقط كما تعدد املتغريات اليت 
سبق أن ركزت على ذلك املدرسة الكالسيكية.

ومل تقف اإلدارة الصناعية عند هذا احلد بل قامت بإجراء جتربة حتاول اختبار 

الشعور اجلماعي خاصة أثناء العمل وأيضا الوقوف عند عالقات العمال فيما لتحليل 
بينهم، وقد جتعل املقابلة نفسها العامل خيفي حقائق معينة، وعليه فمالحظة السلوك 

.88ص، بقامرجع س،مبادئ اإلدارة، النظریات، العملیات، الوظائفمحمد قاسم القریوتي، -1
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الفعلي للعامل أحسن من التعبري عنه، ومن مت استخدمت املالحظة املباشرة كأداة 
لتجارب ميال طوعيا جلماعات العمل يف جلمع البيانات. وقد ملس القائمون على ا

التكتل يف زمر عري رمسية، ومن مت االستغناء على رؤساء العمال الرمسيني وكادت 
الرقابة أن تكون عمالية، وهنا لوحظ حتسن كبري يف معنويات العاملني لغياب 
الضغوطات املباشرة. ويف النهاية فاجلماعات العمالية وحسب نتائج التجربة تكفلت 

حد بعيد يف احلفاظ على السقف املتفق عليه إنتاجا حىت ال يكون الفرد سببا يف إىل
.1إحراج زمالئه من جهة وأن ال يكون عالة عليهم من جهة أخرى

حركة تنمية التنظيمات:-ب
هذه احلركة امتداد حلركة العالقات اإلنسانية وألحباث "إلتون مايو" وزمالءه 

ا على حماولة فهم السلوك اإلنساين الفردي حيث إن أنصار هذه املدرسة ركزو 
واجلماعي كمنطلق لتحسني العمل اإلداري وتطويره يف اجتاه حتقيق األهداف احملددة.

وأغلب أنصار هذه املدرسة جيمعون أن املدير إذا متكن من اإلملام حباجات العاملني 
ذه املدرسة تعبريا ودوافعهم فإنّه يضمن استجابة ملتطلبات العمل بكيفية مثلى، وتعد ه

عن هذه املعرفة وتسعى إىل احداث تغريات يف سلوك العاملني من حيث املهارة، 
.2والقيم ومنط السلوك، بغية حتقيق أهداف التنظيم

وميكن التعرف على حركة تنمية التنظيمات من خالل عرض بعض النظريات:

نظريات الدافعية:- 1ب.
على ن له حاجاته ورغباته وأن التأثري االجيايبمن خالهلا ينظر إىل العامل كإنسا

سلوك العامل ممكن من خالل تفهم الدوافع اليت حتركه للعمل ومن مت حماولة إشباع 
هذه الدوافع واحلاجات وأهم النظريات املعربة على ذلك نظرية (س ص) االفرتاضات 

.90-89ص، بقامرجع س،إلدارة، النظریات، العملیات، الوظائفمبادئ ا، محمد قاسم القریوتي-1
.92صالمرجع نفسھ، -2
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طا مثالية حول حول اإلنسان، وقد وضع "دوغالس ماقريرجر" أمناةالسلبية اإلجيابي
اإلنسان وسلوكه حيث وصفها بافرتاضات (س) السلبية والثانية (ص) االجيابية.

تنطلق من كون اإلدارة التقليدية من واجبها تنظيم عوامل اإلنتاج بصورة فاالولى: 
تقدم من خالهلا أكرب نفع اقتصادي ويعد عامل التوجيه والسيطرة ضروريان لتحقيق 

سند افرتاضي عن حقيقة النفس البشرية وحمددات السلوك تلك األهداف انطالق من
:)1(اآلتية

إن اإلنسان سليب وال حيب العمل.-
إن اإلنسان كسول وال يرغب يف حتمل املسؤولية يف العمل.-
يفضل الفرد دائما أن جيد من يقوده وينب له ما يعمل.       -
لعمل.يعد العقاب والتهديد من الوسائل لدفع اإلنسان ل-

الرقابة اللصيقة ضرورية خصوصا على األشياء اهلامة.-
األجر "اجلانب املادي" أهم حوافز العمل.-

وعلى ضوء تلك االفرتاضات سارت اإلدارة على حنو مزدوج حيث جعلت من 
العقاب واستعمال القوة اجتاها واإلشراف احملكم اجتاها ثانيا وذاك ما كان يطبق يف 

القرن املاضي.النصف الثاين من 
أي االفرتاضات االجيابية حول اإلنسان (افرتاضات ص) فهذه النظرية أما الثانية:

ختالف السابقة حيث تؤمن بدوافع العمل وحاجات العاملني أين تقدم فروض أخرى 
:)2(تفسر السلوك اإلنساين على النحو اآليت

ضد اإلدارة وأهدافها.ينظر للعاملني من حيت طبيعتهم احلقيقية كبشر مل يكونوا -
إن نفسية العامل هي اليت حتقق األهداف وإحساسه هو الذي يلزمه بالعمل -

جمال الدین لعویسات، السلوك التنظیمي والتطویر اإلداري، دار ھومھ للطباعة والنشر، الجزائر. 1
.13-12ص ، ص2002

2Mc Gregor : la dimenssion humaine de l’entreprise, Gautier. Villars, paris,
1976 ,p84 .
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وحتقيق األهداف واإلدارة تعمل على اإلعانة والتطوير واكتشاف تلك الصفات 
وتنميتها.

اإلنسان يسعى إىل طلب احلرية وتـحرر من القيود وهو يفضل أن يكون -
ن أجل ذلك ركزت اإلدارة على تشجيع النقد الذايت كوسيلة قائدا بدال من تابعا وم

للرقابة والتقييم.
اإلنسان يعمل طلبا للمكافأة ال خوفا من العقاب.-

نظرية سلم الحاجات لـــــــ "ابراهام ماسلو":- 2.ب
ترتكز على االفرتاضات نظرية (ص) حيث يرى أن اإلنسان كائنا متميزا يسعى 

أن الفرد له مجلة من احلاجات ودوما يطلب املزيد، وما إن يشبع لتحقيق الذات، و 
حاجة حىت يطلب غريها، وتلك العملية متارس دوما. وتتشكل تلك احلاجات على 
شكل هرم قاعدته حاجاته الفسيولوجية الطبيعية فما إن حيققها يفكر يف حاجة 

والتهديد، ومن مت أخرى كحاجته لألمن واالطمئنان ما دام حميطه ال خيلو من اخلوف
احلاجة لألمان ضرورية جدا، وكل تصرف اعتباطي من قبل اإلدارة قد حيمل معىن 

احملاباة، وعليه تكون هذه املفاضلة عائقا أمام إشباع تلك احلاجة. 
وإن أشبعت تلك احلاجة تظهر حاجة أخرى حتل حملها، وهي احلاجة للجماعة من 

ارة إىل ذلك من باب التحسب لتلك احلاجة صداقة وانتماء وحمبة، وقد تنظر اإلد
وحتاول الوقوف أمامها، وعليه قد يتمرد الفرد إن أعيق يف إشباعها، وإن مت له ذلك 
حيل حمل تلك احلاجة حاجة أخرى، وهي الشعور باالحرتام والتقدير من قبل اآلخرين 

ة بالنفس حىت يصل إىل قمة اهلرم، إىل أن يطلب احلاجة يف حتقيق الذات يف شكل ثق
.)1(واإلحساس بالكمال، أي يكون له دور وأثر يف احلياة

1 Genevieve Lacono, Gestion des ressouces humaines; casbah edition . Alger,
2004 , P19
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نظرية العوامل الوقائية والعوامل الدافعية:- 3ب.
وهذه النظرية ل:فريديريك هريزبرغ وتركز على دور العمل وظروفه لدى األفراد 

من املهندسني واحملاسبني لفهم شعورهم، وقد 200العاملني، وقد قام بدراسة جول 
من العوامل؛ األوىل العوامل الدافعية والثانية العوامل الوقائية.)1(توصل إىل إجياد فئتني

فيما يأيت:الفئة األولىوميكن حصر 
احلاجة للشعور باإلجناز.-
احلاجة للشعور باعرتاف اآلخرين بأمهية دوره يف التنظيم.-
أمهية العمل نفسه وكونه إبداعيا وفيه نوع من التحدي.-
ة يف حتمل املسؤولية وحتكم الشخص يف وظيفته.الرغب-
إمكانية التقدم يف الوظيفة.-
التطور والنمو الشخصي.-

وهي العوامل الوقائية:الفئة الثانيةأما 
ارا.- إد لشركة و اسة ا سي
منط اإلشراف.-
العالقات مع الرؤساء.-
ظروف العمل.-
الراتب.-
املركز االجتماعي-
األمن الوظيفي.-

.16مرجع سابق، ص،السلوك التنظیمي والتطویر اإلداريجمال الدین لعویسات، -1
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نلمس من ذلك أ
ذاتية توفر شعورا إجيابيا لدى األفراد، ويدفعهم للعمل وتطويره.

أما الدوافع الوقائية فحتما ال تؤدي إىل مزيد من اإلنتاج بقدر ما حتدث حالة 
الرضا وتبعد الفرد عن األشياء أو التمرد.

إن املدرسة السلوكية بت
حيث ركزت على اإلنسان معتربة إياه كائنا عاطفي من الواجب إشباع حاجاته، وهذا 

يبني حتديثا يف الرؤية جتاه العامل.
لكن برز نوع من املبالغة لدى أنصار هذه املدرسة الهتمامها بتحقيق ذروة 

داف التنظيم؛ أي اخللط بني دور اإلنسان كموظف اإلشباع للعامل على حساب أه
أو عامل وبني دوره كإنسان، له حاجاته العليا مثل حتقيق الذات يف إطار التنظيم.

أما نظرية "ص" واليت مفادها أن اإلنسان يعمل خوفا من العقاب واحلرمان 
وليس حبا يف العمل، لكن تلك الرؤية يف إدارة العاملني أسست على افرتاضات

"ص" أسهمت يف حتديد أسلوب القيادة واإلشراف الدميقراطي الذي يسمح لألفراد 
حبرية العمل وثارت ضد األساليب التقليدية السلطوية يف القيادة واليت تتناىف مع 

الطبيعة البشرية.
م احلاجات بدالالت حيث ترشد إىل كيفية إثارة الدافعية لدى لتأيت نظرية سل

العاملني دون أن تعترب وجود هذه احلاجات خطر عليها.
ومن مثة فإن تطبيقها قد يزيل خماوف اإلدارة من عداء اجلماعات ألهداف التنظيم، 

من وقد تغنيها من عناء اإلجراءات الرقابية الروتينية، وهذا يعين أن حرمان اإلنسان
احلاجات املختلفة خاصة اليت توجد يف قمة اهلرم تؤدي إىل سلبية الفرد وعدم رغبته 
يف التعاون مع اإلدارة، وقد يسلك سلوكا عدوانيا، مث تربز تلك الظواهر كسلبيات 

التنظيم وليس يف اإلنسان.
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ويندرج اإلشراف الرتبوي ضمن رؤية املدرسة السلوكية حيث النظرة تكون مركزة 
إجياد عالقات إنسانية إجيابية بني املشرفني الرتبويني واملعلمني وخلق ثقة ومودة على 

بينهما مما يعزز ثقة املعلمني بأنفسهم ويزيد من دافعيتهم وذلك ينعكس على زيادة 
حتصيل الطلبة.

يعملون أكثر مع سهولة يف
للمدرسة. واإلشراف الرتبوي يف إطار العالقات اإلنسانية قد يكون كثري االستعمال 
لكن هذا ال يضمن دعما متواصال له؛ حيث قد ينتج إمهال كبري للمدرسني انطالقا 

اولة التأثري على من كون العالقات اإلنسانية قد تركز أيضا على كسب األصدقاء وحم
آخرين مما قد يولد حركة استغاللية تطبعها احملاباة، وتأيت دراستنا امليدانية هذه للتعرف 

على أبعاد وواقع العالقات اإلنسانية يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية.

المدرسة الحديثة-3
نظرية اإلدارة باألهداف-أ
اإلدارة،باألهدافارةاإلديفكتبواالذيناملشاهريمنوهو]مهبل[عرف
خاصةـالأهدافهالبلوغهامؤسسةـالحاجةبنييربطديناميكينظامهاـأنباألهداف

.)1(ذاتيانفسهوتطويرللمشاركةاملديروحاجةوالنموبالربح
وتوفرباملسؤوليةاإلحساساملرؤوسنيلدىيتنمّ باألهدافاإلدارةأن[دركر]ويرى
أهدافمعمنسجمةالشخصيةأهدافهموجتعلرؤسائهممنالالئقالتوجيههلم

]ماكريغور[استخدموقدكفريق،العملروحفيهموتعززايعملوناليتاملؤسسة
مدخلإناملستقبليسلوكهموحتديداملرؤوسنيأداءلتقييمباألهدافاإلدارةمبدأ

حتقيقهاطلوباملاألهدافوضععليويقومالنتائجعلىيركزباألهدافاإلدارة
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حمددزمينوقتيفلإلجنازقابلةمرتابطةتكونيثحبواملرؤوسنياملديربنيمشاركة
علىومــتقاإلدارةبأنفاقـــاالتمـتلقدييمـبالتقوتسمحلـمــعـبالااللتزاماىلرـوتشي

:مهاأساسينيمبدأين
لتحقيقهايسعوناليتدافاألهحتديديفواملرؤوسنياملديرمشاركةأي: املشاركة-

األهدافتلكصياغةتتمنأالضروريومنوأنشطةأعمالمنعليهايرتتبوما
البدوللقياسقابلةوجيعلهاوطرائقهالتنفيذوسائلحتديدعلىيساعدحمددبشكل

ممااألهدافوحتديدحتقيقيفواملسامهةالتخطيطعلىقادريناملرؤوسنييكونأن
اموتطويربتدريبهمذلكمندالتأكيستدعي ار الفعالةمشاركتهمتضمناليتمه

األهدافحتقيقحنوالتزامهماألهدافحتديديفاملرؤوسنيقبلمناملشاركةمثارومن
روحهمورفعلديهماملسؤوليةروحوتعزيزحتديدهايفشاركواواليتإليهماملوكلة
.لذاتاوحتقيقباألمهيةلشعورهمنتيجةاملعنوية

يرادحمددةنتاجاتصورةعلىاألهدافوضعيتمأنأي:  األهدافحتديد-
مراجعتهاتتمولذلكباستمرارمعابلوغهااملرؤوسنيواملديرحياولمثةومنحتقيقها

.)1(وتعديلها
وعنباألهدافاإلدارةعنكتبوااللذينهمكثريون: باألهدافاإلدارةخطوات-

اا يعنيبشكلودجمهااألهدافتلكمزاوجةمتعددةبأشكالإياهامصنفنيخطو
علىتلخيصهاميكنخطواتسبعوحددتاملدرسيةاإلدارةااليفتوظيفهاعلى

:التايلالنحو
التخطيططريقيفأساسيةكخطوةوذلكالعامةواالسرتاتيجياتاألهدافوضع-

املدىقصريةاألهدافواملباشرةاألهدافمنهاتستقيحيثللمدرسياالسرتاتيجي
ااجيباليتاالمورومن. للمدرسةاملرحليةو اع :األهدافلتلكمر
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وضعهايفاملرؤوسنيمجيعومشاركةالقياسوقابليةوالواقعيةالعقالنية،والوضوحالدقة
اانضراوضعهايفوالرشد اج فعاليةيفاملديركفاءةرفعأجلمنالتدريباىلحل
.اإلدارة

شاملمسحإجراءذلكويتضمنوتقوميهللمدرسةواملاديالبشريالوضعدراسة-
املتوفرةاملاديةوالبشريةاإلمكانياتعلىللتعرقوخارجياداخلياللمدرسةودقيق

االحتياجاتدراسةيتضمنكمامنهااالستفادةإمكانيةمدىعلىللوقوفوتقوميها
حتقيقهاعلىوالذهنيةاجلسميةاملرؤوسنيوقدرةاملتوفرةشريةالباملواردمنالالزمة
).للقياسوالقابليةوالوضوحوالدقةالواقعية(الذكرالسالفةاألخرىالشروطاىلإضافة

والنظموضعيتمإذاملدرسةيفالعاملنيعلىالصالحياتواملهماتتوزيع-
مشاركتهموباستدراجاملعلمنيعلىاملسؤولياتوالسلطةبتوزيعالكفيلةاإلجراءات

منذلكويتطلبقيقهوحتبلوغهيفودورهخيصهالذياهلدفمنهمكلفيعرف
التضاربأوالتداخلعدملضمانومسؤولياتهشخصكلواجباتتسجيلاملدير
يقبلحبيثوتطويرهاواملرؤوسنياملعلمنياجتاهاتتعديلعلىيعملوأنالعملأثناء
ويناسبلهيصلحالذيالعملجمالوخيتارودافعيةبرغبةالعملعلىمنهمكل

.وكفاءاتهقدراته
إتباعهاالواجباإلجراءاتتتحددانذلكويعين:والتنفيذللعملبرنامجوضع-

مثتشاركيبشكل،وذلكاحملددةواألنشطةبالعملللقياماملطلوبةاملواردتوفرلضمان
ويعمللهاحملددةواملسؤولياتبالوجباتفردكليلتزمحبيثالربنامجبتنفيذالبدء
منهاالنتهاءوتاريخالتنفيذبداتاريخيتحددأي(احملددالوقتضمناجنازهاعلى
).هدفلكل

اإلجنازقياسبأهدافاإلدارةترىكماالضروريمنإذ: الراجعةوالتغذيةالتقومي-
حبيثتكوينياالتقوميويكونبذلذيالالعضلياجلهدقياسمنأكثرحتققالذي

مباالراجعة،التغذيةعلىوحيصلونيفعلونهوكيفيفعلونهماعليالعاملونيتعرف
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واإلجراءاتالطرائقواألهدافيفالنظروإعادةوتقييمهاالنتائجحتليلمنميكنهم
ذاتيةرقابةمنظاوتطوير،التقييمأدواتحتديديفهامادورااملديرويلعب.والوسائل

.املهنيةواألخالقاملهينوالضمريالداخلياحلسفيهموينميبهيلتزمونللمرؤوسني
:هيفرعيةخطواتاخلطوةهذهوتشمل
اليتالسببيةالعالقاتملعرفةالبياناتوحتليل،العملسريعنالبياناتمجع-
لفهمالنتائجولبياناتالتفسري،والضعفالقوةمواطنوتشخيصالنتائجاىلقادت
بوضعالكرةإعادة( جديدةأهدافوحتديد،ودواعيهاالضعفوالقوةمواطن

).السابقةاخلطواتنفسوفقباملشاركةأهداف
احلوافزاستخدامأي: اإلجنازمعيتناسبمباالعقوباتوباملكافآتالقيام-

اإلدارةنظامتصورميكنلكذخاللومن. باإلجنازاملرؤوسنيبرغبةترتبطاليت
بعضمنخيلواالأنهغري،مرغوباأمرابهذاألخجتعلمزاياذوباألهداف
.)1(السلبيات

. وتصحيحهامعاجلتهاعلىالعمليفكبريةأمهيةذاتالسلبياتتلكمعرفةوإن
ومنباألهدافباإلدارةلألخذوالسلبيةاإلجيابيةللجوانبموجزتبيانيليوفيما
:يأيتكمااإلجيابيةاجلوانبمحلميكنذلكخالل
ممابدقةديدهاوحتاألهدافوضوحضرورةعلىباألهدافاإلدارةنظاميركز-
باإلجراءاتوانشغالهاملرسومةاألهدافعن) القائد( املديراحنرافدونحيول

بأهدافيقوعمتاموعيعلىاملديرجتعلباألهدافواإلدارة. واألساليبوالوسائل
أيضااتاموعيعلىاملرؤوسنيجتعلكمااملستمرةاملتابعةعمليةلهوتسهلاملدرسة
.عملهاملديرعلىيسهلمماأعماهلم،علىالذاتيةالرقابةفيهموتنمي

. دار المسیرة للنشر والتوزیع. عمان، األردن. 1أحمد جمیل عایش، تطبیقات في اإلشراف التربوي. ط-1
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فقد. ااالتمنعدديفملموسةفوائدباألهدافاإلدارةنظامحيقق-
اااإلدارةأداءحتسنييففيدياستخدامهأناىلالدراساتأشارت ختطيطياذ

العالقاتحتسنيويفللمرؤوسنيالذاتيةالرقابةحتسنيويفوتقومياوإشرافاوتنسيقيا
.)1(نفسهللمديراإلداريةواملهاراتالقدراتسنيحتويفواملرؤوسنياملديربني

علىتركيزهبنيجيمعاالدارةيفمتطوراجديدامدخالباألهدافةار داإلتعترب*
التكاملحيصلحبيثوحباجاتهبهواهتمامهالعاملعلىوتركيزهبهواهتمامهالعمل

.بالعاملواالهتمامبالعملاالهتمامبني
حماسبةوتعزيزهااملدرسةاالنتاجيةالكفاءةبرفعكفيلباألهدافدارةاإلنظامنّ إ*

.وااللتزامباملسؤوليةوشعورهمنفسهمألفراداأل
.واقعيةاملدرسةأهدافتكونأنعلىيساعدباألهدافاإلدارةنظامإنّ *
اليتوللنتائجأعماهلملطبيعةاملرؤوسنيفهمعلىيساعدباألهدافاإلدارةنظامنّ إ*

.حنوهاالسعييرتتب
لكلاملعاملتتحددأنهإذالعالجقبلالوقايةعلىحيرصباألهدافاإلدارةنظامإنّ *

فهمبسوءدعاءاالأوفيهالتالعبأوالعملمنللتهربجمااليدعالامبمرؤوس
.إدراكهاعدمأوواجباته

املنتظمومنوها) املدرسة(املؤسسةعلىاحملافظةيفيسهمباألهدافاإلدارةنظامإن
.)2(فردكلمنمتوقعهوماحتديدخاللمن
:السلبيةاجلوانبأما
وحتديدووظيفةموقعلكلاألهدافحتديديفينير املدبعضعجزأوضعف* 

هذهتذليلوميكنللقياسقابلةوجبعلهاحتقيقهااملطلوبالنتائجلقياساملقاييس
.الفعليةواملمارسةبالتدريبالصعوبة
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شعوراىلاألهدافحتديديفمعاواملرؤوسنياملديرمشاركةتؤديأناحتمال*
امالشخصيةضعافوخاصةاملديرين قد امبعضبف لط .رقابتهمتناقصوس

املديرينبعضاحلاجةوهذهالوقتبعضىلإوحتديدهااألهدافوضعحيتاج*
تلقيباألهدافاإلدارةتطبيقوأنكافغريلديهماملتاحالوقتأنمنيشكون
تلكمثليثريونالذيناملديرينأولئكأناألمروحقيقةعليهمالكبريبالعبء
إلشراكواستعدادهمعجزهميربرونهموإمنامرؤوسهمكفاءةيقدروناليالشكاو 

.معهماملرؤوسني
التنظيميةهياكلهاعلىواحملافظةالتغيريمقاومةىلإاملديرينتنظيماتبعضميل*

مرونةتتطلباليتباألهدافباإلدارةاألخذمعينسجمالأمروهو،التقليدية
.)1(تنظيمية

:Zنظرية-ب

النموذجهذاطرحمتحيثاإلدارةيفالنماذجأحدثمنZنظريةمنوذجعتربي
هذادفعوقدالقرن،هذامنالثمانينات يفالنموذجهذاأتىوقدالثمانينات،يف

يفنيةااليابالطريقةدراسةحماولةإىلاإلدارةيفواملفكرينالباحثنيمنالعديدالتقدم
ااإدارة .)2(وتنظيمهاتلفةاملخونظمهامؤسس

عائلية،مؤسسةأاأساسعلىإليهاينظراليابانيةاملؤسسةفإناليابانويف
امويعيشونالعملأفرادهايتقاسمحيث أموينصرفونمعا،اموأحز مسر رجلك
.واحد

هذهتستمرحيثالعالقة،هذهوبأبديةالعامل،عالقةاستمراريةعلىويؤكدون
لوالعمل،علىقادرًاالعاملاممادالعالقة مهماتستمراليتالزوجيةبالعالقةاوميث

.165أحمد جمیل عایش، تطبیقات في اإلشراف التربوي. مرجع سابق. ص-1
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اتزدادبلالظروف،كانت يفداللتهاهلاتعبرياتالبيانيونويستعملالزمن،معترسًخ
اجلديداملولوديعاملكمامتاما،بالقبولإشعارهمدفاجلددالعاملنيمعالتعامل

عنكناية)امنواحد( أنتاجلديدللعملقوهلمالشائعةومن،األسرةيف
.)1(والقبولالرتحيب

تزيدأابلفيها،العاملنيحياةطيلةاملستمراالستخدامتضمنالبيانيةواإلدارة
ترفيه،ومراكزإسكان،ومشاريع،اجتماعيرخاءتسهيالتهلمتوفربأنذلكعلى
األقدمية،أساسعلىالرتفيهمفهومتطبقاوأيضً كله،باإلنسانتمذافهي

حتسبأقدميتهفإنجديد،نظامإىلانتقللوإذالنظام،يفالعاملاستمراروتضمن
الوظيفي،تقدمهيفويتأخرالسابقة،العملسنواتمناالستفادةدونجديدمن

املستخِدمبنيلةاملتبادالثقةعلىيقومالبيانيةاملؤسساتيفالعاملنيالتزامفإنوبذلك
م، وبذلكوالضمنيةاملعلنةالوعودمصداقيةعلىالثقةهذهتعتمديثحواملستخَد

النظاموارتباط،)2(بالنظامالفردارتباطالبيانيةاإلدارةظليفواملؤسسةالفرديضمن
اإلدارةممارسةيفحتولاملستقبليفحيصلأنيتوقع"أوتشي"أنحنييفبالفرد،
منها،جماالتعدةالتحولهذاوسيشملالغرب،يفاحلالعليههوملابالنسبة

الغربيةاتمعاتففيالغرب،يفموجودهوماعكسعلىاألجلطويلاالستخدام
العاملونيعترباليابانيفبينماألخر،عملمنالعملانتقاليفحرجمنهناكليس

أممرتبطعملهمأن إمجاعيهكذلكعليهقادرينداموامافيهيستمرونو
يفالتأخرعدمإىلاإلدارةميلالغربيةاتمعاتيفيالحظحيث،)3(القرارصنع
وقًتافيصرفونناليابانيو أماتطبيقه،يفنسبياطويالوقًتايصرفونبينماالقرار،اختاذ
امولكنالقرار،صنععمليةيفأطول ار اختاذها،بعدداجضئيلةملقاومةتتعرضقر
حيثالفرد،مسؤوليةأيًضاصنعه،يفاشرتاكهمتوقدبالقراريتأثرمنكلألننظرا

.171، صالمرجع نفسھ-1
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يفأنهحنييفاملديح،أواللوميأخذأنإماعاملالأنالغربيةاتمعاتيفيلمس
متكاملةواحدةأسرةكلأنباعتبارتنفيذه،وعنالقرار،عنمسؤولالكلاليابان
خاللالشخصفعاليةعلىرئيسيبشكلينصبالغربإدارةاهتمامفإنكذلك
العملداخلالفردياةحاليابانيةاإلدارةاهتماميشملبينماالنظاميفعملهساعات
أوذكرهماوحسبووالديه،وبعائلتهوبصحبتهالعاملبعمليهتمونفهموخارجه،

.اإلدارةيف)Z)1نظريةمنطتطبقبدأتالشركاتمنالعديدفإنتشي
اتعترببلاحلديثةاالجتاهاتمناإلدارةيفZنظريةفكرةتعتربو  يفجتديًد
الرغباتوختلقاحلاجاتوتشبعاإلنسانيةالرغباتققحتبذلكوهياإلداريةاألمناط

العمليفوتفانيهماملؤسسةيفالعاملنيوالءوختلقاحلاجاتوتشبعاإلنسانية
.)2(عليهواحملافظة

يفالتعليميالنظامأثريظهراحلديثةالنظريةهلذهاستعراضهاخاللومن
األفكاراستريادعلىاملتعلمالياباينالعاملقدرةيفاليابايناإلدارةأسلوب

بالشعوبلالتصالمدخالاللغاتدراسةوتعتربصياغتها،وإعادةوالتكنولوجيا
جتاوزاتسميتهللباحثميكنملاصوالو منهااملفيدونقل،األخرىوالثقافات

العاملأحناءخمتلفيفمبعوثوناليابانيةوالشركاتفاملؤسسات" اإلبداعيبالتقليد"
اميزودونالبحثومراكزالعامليةاملراكزيفمنتشرين خمتلفيفجديدبكلشرك
.اليابانيةالصادراتلزيادةاملفيدةواألفكاربالوسائلو،ااالت

العملميزةيكتسباملؤسسةيفالعاملتوظيفعلىمعينةفرتةانقضاءوبعد
أقصىيفحىتالعمالعناالستغناءأسلوباىلاملؤسساتتلجأالحيثالدائم

وصلماوإذاا،ومستقبلهممصريهمربطواأمتعرفألا،االقتصاديةالظروف
إتباعيتمحيثاالعباءيتقامسونالعاملنيمجيعفإنجداصعبةدرجةإىلالوضع

.159ص ،مرجع سابق،النظریات، العملیات، الوظائفمحمد قاسم القریوتي، مبادئ اإلدارة -1
.161-160ص، صالمرجع نفسھ-2
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ساعاتتقليلأو،واملزاياللرواتبمجاعيختفيضاىلاللجوءمنهاعدةأساليب
العملأواإلجازات،بعضعنلالستغناءالعاملنياستعدادأوللجميعالعمل

.مقابلدونالعمليفإضافيةساعات
أنختارـيالذيملوظفالتكافئمصممةاألخرىفهياملتبعةالرتقيةنظمأما
ألناألقدمية،علىأساسيبشكلالرتقياتتعتمدحيثاملؤسسة،يفبالعمليستمر
التعينيعمليةيفاملتبعالسليماألساسهيالوظائفلشغلاملرشحنييفاجلدارة
.املوظفالنتماءمكافأةالرتقيةتصبحوبالتايل،ابتداء
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تمهيد
مهنةتعتربكماسلوكات،منمجلةحتدوهإنساينأداءاإلشرافيةالعمليةأنّ مب
تقدميالفصلهذاخاللارتأينامسارها،وحتددوضوابطمرجعياتحتكمهااحرتافية
.القانونيةالوجهةمناملدروسةالظاهرة

العامإلطارالتوضيحاجلزائريفالرتبويباملشرفاملنوطةللمهامالتطرقوكذلك
الرتبيةمفتشلدليلوالتحليلبالقراءةاعتمدناوقداإلشرافجماالتفيهتندرجاليت

الصادرالوطنيةللرتبيةالتوجيهيالقانونوايضااملشرفنيلدىمعتمدرمسيكسندوالتكوين
.2008جانفي23يف
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ال = قراءة في النصوص القانونية المؤطرة لعملية اإلشراف الترب وي أّو

دليل مفتش التربية والتكوين-1

نسعى من خالل هذا الطرح إلعادة قراءة "اإلشراف الرتبوي" باجلزائر وفق 
معطيات مستجدة يف الوصف والتحليل ومن مث لزوم حتويل النصوص والوقائع من وصفية 

رفة ملا املعطى إىل وصفية التسيري انطالقا من أّن الظاهرة العلمية بناء نسقي جبانب املع
يشوبه من أغراض الذاتية واملذهبية واألحكام املسبقة، وانطالقا أيضا من كون إجنازات 
التوثيق والوصف والضبط والتصنيف مهمة يف بناء املعرفة باملوضوع، وهذا ما يدعو إيل 

فق، ميكن استثمار دليل مفتش الرتبية والتكوين لوزارة الرتبية الوطنية، باعتباره ضمن هذا األ
مرجعا موثوقا يدعو إىل قراءة مدونة (منت) متنوعة من النصوص التشريعية واملذكرات 

والتقريرية.عربوالتباين و التشاكل 

متايز العبارات واملفاهيم وأن غاية الدليل تكمن يف وضع توثيق مغلق للمهنة، و واختالفات 
أو االقتصار على وصف حريف للنصوص واملذكرات.

ؤلف يسد فراغا من جهة حصر وتصنيف املدونة التشريعية والقانونية وإذا كان امل
فهو أبعد من ذلك، حيفز على بناء وتدقيق حقل تربوي مازال ينتظر املزيد من البحث 
الختبار صدقيته، ، يف حالة ما إذا قورنت مبا حتويه األنظمة الرتبوية العربية والغربية ألّن 

يخ السياسي الشامل يف شكله التقليدي.منطلقات الدليل ترتسم خلف التار 
ذلك أّن اإلشراف الرتبوي (التفتيش) سريورة خطاب يلتقي فيه النص باملمارسة، كّل هذا 
جيعل مضامني الدليل على هذا النحو ترتكز على جمموعة من االختيارات والقرارات 

بارات الوصفية والقوانني املؤسساتية والتوجيهات التعليمية واملنظومات الرتبوية والع
مية.يوالتقي
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وعليه حاولنا اكتشاف االنفصاالت والتقطعات الداخلية للخطاب فضال عن 

اخلفية.
إذ خلف العنوان واألسطر األوىل للتقدمي، والكلمات اخلتامية مثّة منظومة من اإلحاالت 

نصوص ووثائق ومرجعيات تبحث عن صياغة قانون.إىل
ومن مث فإّن الدليل يغطي حقبة تارخيية هامة؛ أي فرتة ما بعد االستقالل إىل يومنا 
هذا، وال شك أّن تسمية "التفتيش الرتبوي" هي التسمية الرمسية والقانونية يف حقل 

ممارستنا، وهي وافدة علينا من األدبيات الرتبوية الفرنسية، إ
بني اإلدارة والرتبية، علما أّن استعماهلا احلصري (التفتيش) والوظيفي يف قطاعات أخرى.

تقارير سنوية عن  
كل ما ينجز وجيري داخل املدرسة للتأكد من تطبيق القوانني ومعاقبة املخالفني بشكل 
يستجيب لنظام املؤسسة املرتبط بالنظام الصناعي آنذاك إّال أنّه مع منو النزعات اإلنسانية 

.)1(تغريت األمور كثريايف جماالت الفكر والسياسة والرتبية 
د اعتمد يف عنوانه تسمية التفتيش فإنّه منح أولوية االختيار وإذا كان الدليل ق

للمفهوم املهين والقانوين رمبا يف انتظار تبلور واستقرار مفهوم "اإلشراف الرتبوي" املنتسب 
لألدبيات األجنلوساكسونية.

ومن الواضح أّن إمكانية تبين هذا املصطلح تدعو إىل التفكري يف شروط االنتقال من بيئة 
فية وتربوية إىل أخرى.ثقا

ويف تقديرنا أّن ما حيتويه الدليل من خطابات راسخة ومستقرة، ال يكفي االنتقال 
إىل تسمية "اإلشراف الرتبوي" حىت تكون االستجابة للحركية والتغيري.

متكنا من تسجيل اآليت:-ومن خالل قراءة ومتابعة حمتويات وأبواب وفصول الدليل
قنية إدارية يف شكل صيغ أمرية حتمل البعد التنفيذي.الدليل حيوي مهام ت-

1 -Castly  Danl, Rolf  tadd, Human relation in organisations -2nd ed- New-York,
west publishing co 1983, p126.
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-
يف الفصل الواحد، وعليه وردت الكثري من التكرارات واليت ترمي إىل ذات القصد، وذلك 

ورد يف الباب الثاين احملتوى يعطي داللة على عدم توخي الضبط يف املفاهيم. مثال ما
السادس والباب السادس احملتوى الثاين فهناك إشارة إىل البحث الرتبوي يف كليهما.

كما مت التطرق إىل مفهوم التقييم يف أكثر من باب.
ومن أبرز ما مت مالحظته أن القيام مبهمة التفتيش تستند إىل مراجع أساسة أمهها -

واخلاص بعالقات العمل. 11/90ت يف شكل قانون مثل رقماملفتشية العامة، واليت جاء
اخلاص بإجبارية التعليم 76-33واليت تنظم الرتبية والتكوين، مرسوم 35-76أو أمرية 

أ.ع املتضمن تنسيق نشاطات املفتشية العامة، إىل غري ذلك./247أو منشور رقم 
إىل 16/04/76ن فرتة فاملالحظ أيضا أن فرتة صدور تلك املنشورات وغريها تبدأ م

26/02/1991.
) سنة مل يسجل جديد قانوين يف هذا اإلطار وعليه فالتنظيم الرتبوي 17فمنذ (

كما أّن الدليل مل حيمل البعدين اإلنساين واالجتماعي عموما يؤطر بقوانني قدمية.
سجل ذلك يالضروريني يف احلياة الرتبوية. ففي الباب الثالث يف الدليل (أنواع التفتيش) مل

عد ائيا، فكل ما ورد عبارة عن صيغ التفتيش وذلك ما ال يتطابق مع أنواع اإلشراف  ب ال
الرتبوي اليت تطرقنا إليها سالفا يف الفصل الثاين.

يان احلدود اليت ينتهي عندها التفتيش الرتبوي التقليدي ويبتدأ عندها التفتيش وهلذا فإن ب
الرتبوي احلديث (اإلشراف) يظل غري واضح املعامل، وقد نسمي ذلك بالقطيعة 

البيداغوجية بني التصورين (التفتيش/اإلشراف).
ا هنا ال نقصد ويف هذا السياق ال يطرح الدليل فكرة التجاوز أو املرور إىل األحداث وطبع

التحديث من أجل التجاوز بقدر ما نرمي إىل التحديث املرتبط أساسا باحلركية 
االجتماعية والبعد اإلنساين واملسايرة التقافية.

04/ 08لقانون التوجيهي للتربية الوطنية ا-2
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يف سياق التفكري يف مالمح مدرسة املستقبل وانطالقا من أهم التجارب العاملية 
نة يف جمال جتديد األنظمة الرتبوية سعت للجزائر إىل صياغة القانون التوجيهي للرتبية الراه

.2008جانفي23الصادر يف 04-08الوطنية رقم: 
مستلهم من التوجهات الكربى للسياسة اجلزائرية هفأول ما ميكن تسجيله بعد قراءته أن
ويواكب التغيري يف الكثري من نصوصه.

نا أي اإلشراف الرتبوي الوارد يف الباب الثاين من القانون لكن ما يهم جانب حبث
سلك التفتيش يف إطار املهام املوكلة له إنّ يت: "" واليت مفادها اآل24يف شكل املادة "

على متابعة تطبيق  النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرمسية داخل مؤسسات 
)1(ة يسودها اجلد والعمل والنجاح"الرتبية والتعليم مبا يكفل ضمان حياة مدرسي

" إن صيغتها أمرية ذات بعد قانوين 24إن ما نستدله من الطرح الوارد يف املادة "
حمض حيث يرسخ فكرة أن اإلشراف الرتبوي "تفتيشا" من خالل استعمال مفهوم 

، واملالحظ أنه حافظ على النسق 2008التفتيش ال غري، علما أن القانون صادر سنة 
لقدمي الذي ورد يف النصوص السابقة، وحتمل هذه املادة أيضا استبعاد اجلانب القيادي ا

ومن مث البعد اإلنساين واالجتماعي لإلشراف الرتبوي كما تقر تلك املادة أن اإلشراف 
مهنة أو وظيفة تنفيذية يف حقل الرتبية والتعليم.

ية لإلشراف الرتبوي فالقانون التوجيهي عموما مل حيمل دالئل أو شروحات ضاف
.1991-1976وإمنا حافظ على مستويات الفهم نفسها الواردة يف الفرتة املمتدة بني 

وحىت النصوص األساسية اخلاصة بقطاع الرتبية اليت اطلعنا عليها والصادرة يف فيفري 
كمرحلة الحقة لنظام االشرتاكي ظلت حبيسة رؤى ثابتة، واإلشراف الرتبوي 1992

ى خر نب األوانحى مل يؤطر قانونيا إىل بصيغة الوصف دون التفصيل يف اجلضمن هذا امل
للمهنة خصوصا من حيث األبعاد.

كما ورد يف الباب اخلامس من القانون ذاته اعتبار مهمة اإلشراف " التفتيش واملراقبة" 
وذلك يؤكد أن الرؤية القانونية مل تتغري.

.2008جانفي 23الصادر في 04-08القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم: -1
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رة اإلشراف الرتبوي يف بعديها اإلنساين وعليه فالقانون التوجيهي مل يتعاطى مع ظاه
واالجتماعي.

ثانيا = مهام المشرف التربوي في الجزائر

القائم بوظيفة التفتيش يف اجلزائر "مفتشا" ومن مث سنستعرض مهامه كما ىيدع
ي، من التقومي واملراقبة والتكوين واملتابعة والسهر على تطبيق سوردت يف التشريع املدر 

اقبة والتعليمات الرمسية وحتسني األداء الرتبوي واملشاركة يف خمتلف االمتحانات الربامج واملر 
.)1(وجلان إعداد الربامج والكتب املدرسية

وتشرف على جهاز التفتيش مبختلف مستوياته واختصاصاته إدارة مركزية على 
85/300مبقتضى مرسوم 85مستوى الوزارة تدعى املفتشية العامة واليت أنشئت سنة 

وتشرف املفتشية العامة على مجيع أسالك التفتيش يف مجيع 03/12/1985مؤرخ يف 
)2(االختصاصات، وتقوم بتسيريه وتوجهيه وتساهم يف تكوينه.

وميارس مفتشو الرتبية والتكوين مهامهم يف املؤسسات التعليمية كل حسب اختصاصه ويف 
املؤرخ يف: 1/05/177رقم: حدوده اإلقليمية احملددة له، ومبقتضى القرار الوزاري

. )3(احملدد ملهام مفتشي الرتبية والتكوين1993
تلخص أهم مهامهم.تو 

بالتكوين والتوجيه، باملراقبة والتقييم بالدراسات والبحث.-

مهام التوجيه والتكوين:-1

التكفل بتلقني املوظفني املبتدئني املهارات والتقنيات املهنية وتأطريهم وتوجيه -
اهلم قصد التكيف مع منصب العمل.أعم

تكوين أويل خيص الطلبة املرتبصني نظريا وتطبيقها.-

،باتنة،مطابع عمار قرفي،2ط،المرجع في التشریع المدرسي الجزائري،عبد الرحمان بن سالم-1
.50ص ص،الجزائر

.52-51نفسھ، ص صالمرجع -2
.52،ھنفسالمرجع -3
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التكوين أثناء اخلدمة وتنشيطها.-
)1(وبنهاية عملية التكوين يرفعون تقريرا إىل املفتشية العامة.

مهام المراقبة والتقييم:-2

م وفق القوانني مراقبة املوظفني الذين يشرفون عليهم من حيث قيامهم بواجبا-
األساسية.

تطبيق التوجيهات الرمسية فيم خيص الربامج التعليمية ومواقيته ومناهجه.-
)2(اإلشراف على تنظيم امتحان تثبيت املوظفني -

توت
طالع عليه.املعين لالترسل إىل املصاحل اإلدارية واىل األستاذ 

مهام الدراسات والبحث
جتديد املناهج البيداغوجية وجتريبها وحتليل النتائج.-
التأليف وحل مشاكل تربوية واختبار املناهج.-
إعداد مواضيع االمتحانات، تصحيحها، تقييم نتائجها.-
)3(إعداد الوسائل الرتبوية والتجهيزات العلمية واقتناءها.-

هام املنوطة باملشرف الرتبوي (املفتش) يف اجلزائر فقد ختول له سلطات وعلى غرار تلك امل
أمشل مثل تكليفه مبأموريات التحقيق يف املؤسسات حتت إشراف املفتشية العامة.

ويتوجب على املشرف الرتبوي تبليغ املفتشية العامة بالوزارة تقارير عن تلك النشاطات 
املمارسة فصليا ودوريا.

.20وزارة التربیة الوطنیة، المفتشیة العامة دلیل مفتش التربیة والتكوین ص -1
.53-52عبد الرحمان بن سالم، المرجع في التشریع المدرسي الجزائري مرجع سابق ص -2
.54ص نفسھ، مرجع ال-3
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تمهيد
حقائقعنللكشفتُتبعمنهجيةخطواتمنالعلميةاملعرفةتقتضيهماإنّ 

إجراءاتاستفاءدونالعلميةواحلقيقةاملوضوعيةمنالتقربميكنالمثّ ومنالظواهر
.حدودهعندوتقفالبحثموضوعختدمدقّةذاتعلميةمنهجية

هذايفاملّتبعةامليدانيةجيةاملنهاالعتباراتتوضيححملاولةالفصلهذاخصوقد
،)ة²والبشريالزمانية،املكانية،(بأنواعهاالدراسةجماالتعلىالتعرفسواءالبحث
.البحثجمتمعوخصائصاملعاينةإىلإضافةالبياناتمجعيفاملستخدمةاألدواتوأيضا
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ال =  الدراسة :مجاالت أّو
المجال المكاني (الجغرافي)-1

ملؤسسة التعليمية املسماة ثانوية بلخري الواقعة يف بلدية بلخري دائرة أجريت الدراسة با
وقد مت إنشاؤها على ، 1985مت بناءها سنة ، قلعة بوصبع والية قاملة  يف منطقة حضرية

اثر حتويل مركز التكوين اإلداري سابقا مما جعلها غري وظيفية نسبيا.
.12/06/1989فتحت كثانوية يف -
اا 2م2400، املساحة املبنية 2م5900لية :مساحتها اإلمجا- تع اس ة  طاق

تلميذ.1000
مرت.4500عن مقر الوالية و مرت700تقدر مسافة بعدها عن مقر البلدية بـــ:-
شقوق و كما نشري ان موقعها على ارض فالحية مما أدى  إىل ظهور تصدعات-

عديدة بسبب انزالق الرتبة.
المجال الزماني :-2

إىل 17/10/2009استمارة البحث من إلجنازحيز زماين حدد شغلت  الدراسة
.و اعتمدت تلك الفرتة بالذات باعتبارها بداية السنة الدراسية 24/11/2009غاية 

أيضا تعد هذه الفرتة  نشطة ألعمال املشرفني الرتبويني و حيث األستاذ يكون مستعد ذهنيا
الستفادة من املشاهدة باملعايشة كما تلكم هي احد جوانب او لزيارة املؤسسات الرتبوية
عربنا على ذلك سابقا.

:بشريالمجال ال-3
األساتذةمجيعمنأساسااملشكلالبحثجمتمعيفللدراسةالبشريااليتشكل

مشلتهمحيثالرتبوينياملشرفنياغفاليعينالوذلكالدراسةحملباملؤسسةالعاملني
هااعتمدنااليتالبحثأدواتبعض

لتوسيعاملشرفنيمنالتقربعمدناوقدباملشاهدةاملالحظةوكذلكاحلرةاملقابلة
.سواءحدعلىومشرفنيمعلمني،أيالفئتنيبنيتوازنخللقحماولةوكذااملبحوثني،دائرة
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ع البيانات:أدوات جمثانيا = 

الوثائق:و السجالت–1

سجالت الندوات التربوية:-أ
الوسيط املادي بني املشرف ألماليت اعتمدت جلمع البيانات  األدواتأهمتعد من و 

مؤشرات ختص دراستنا مادام يعتربها و فمن خالهلا متكنا من رصد دالئل، األستاذو الرتبوي
.األستاذلتقييم نشاط األوىلاملشرف الرتبوي الوثيقة 

الخريطة التربوية :-ب
بفضلها اطلعنا على املناصب و البيداغوجيالتسيري وثيقة أساسية هامة يعتمد عليها يف 

ااو منطهاو طاقة االستيعاب، تتبعهاو األفواجاملالية املفتوحة عدد  املتوفرة داخل جتهز
املؤسسة.

التقرير العام لسير المؤسسة :- ج 
لإلمكاناتأخرى تبني مدى استغالل رئيس املؤسسة أساسيةوثيقةيعترب التقرير  العام 

.أعماهلاو ريةالبش
مشروع المؤسسة : -د 
من حيث الربامج أفادتناعامة خاصة باملؤسسة تعد  لفرتة ثالثة سنوات ن إسرتاتيجية

اا.إلشباعاملعنوي كخطة مدروسة و املؤسسة يف اجلانبني املاديأفاقو املسطرة اج ح
تربوية: التقارير ال- هـ 

تعد تقييم لعملهو لألستاذمهمة زيارته إاءوثائق تربوية  حيررها املشرف الرتبوي بعد 
امني العديد منها على اختالف  املواد  املدرسة.ضبتايل عملنا على حتليل مو 

االستمارة :-2
احملاورتنقيحها على مستوىو ميدانيا ليتم تعديلهاضيقتهامت وضع استمارة جتريبية ملعرفة  

.حبجم املنهج املطبقاستبار عبارة عن استمارتناو كانت املفتوحة.و املغلقةاألسئلةو 
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ما يأيت :إىلمتغرياته قسمت االستمارة و على موضوع البحثو بناءً 
اليت ترتبط باخللفية و أو الشخصيةاألوليةخاص بالبيانات :األولالمحور –أ 

01رقم السؤالأسئلة من 06يغطيها و دراسة داخل املؤسسةالألفراداملهنية و االجتماعية
، الصفة، مادة التدريس، التخصص، السن، مشلت مؤشر اجلنسو 06رقم السؤالإىل

يف املهنة.األقدمية
الرتبوي  املمارس يف املؤسسة اإلشرافألنواعخص المحور الثاني :-ب 

.32رقم السؤالإىل07سؤاال من السؤال رقم 26يغطيه و التعليمية
سؤاال 13مشل و الرتبوياإلشرافاألساليبإىلخصص المحور الثالث:- ج 

.44السؤال رقم إىل33موزعة من السؤال رقم 
:وبالتايلاملطبقة من طرف املشرف الرتبوي اجلزائرياإلشرافوذلك للوقوف عند أساليب 

45رقم السؤاليبدأ من و الرتبوياإلشرافأبعاد إىلأسند المحور الرابع :-د 
الرتبوي املمارس يف اإلشرافملعرفة مرامي أسئلة08ضمنامت53رقم السؤالإىل

املؤسسة التعليمية.
إىل غاية 53أسئلة تبدأ من السؤال رقم 08: وتضمن المحور الخامس–ه 

لى معوقات اإلشراف الرتبوي، وذلك للوقوف عاحملور ؛ حيث جيسد هذا 60السؤال رقم 
اليت تعيق العملية اإلشرافية.العراقيلأهم 

: المقابلة-3
املشرفني إىلمل تنحصر فقط مع مفردات جمتمع البحث بل تعدته و كانت معمقة

ام أي زوار املؤسسة ؛ حيث ّمت إجراء لقاءات مع مثانية مشرفني تربويني يف شكل ذ
صّ العملية اإلشرافية يف جانبها جلسات فردية، وبالتايل ّمت رصد بعض املعطيات اليت خت

اإلداري واالجتماعي والقانوين، كما ّمتت بعض اللقاءات مع املشرف املقيم (رئيس 
التقنية ذهكانت هو املؤسسة) لالطالع عل مدى التنسيق بينه وبني املشرف الرتبوي الزائر. 

ل صفة الرمسية.لقاءات مباشرة مل حتمألاالصعوباتو منسقة لكثري من العوائقو مفيدة

mailto:���@d�
mailto:O@gAIM
mailto:��h�@j
mailto:@ho�
mailto:H@h




137

متحيثخمتلفةزمنيةفرتاتعرباملؤسسةيزورونالذيناملشرفنيفئةمعخصوصا
النمطشأنيفخصوصاحبثناثراءإيفأفادنامنومنهممباشرةبطريقةمقابلتهماعتماد

أامناليتاملعوقاتوكذااملعتمدشرايفاإل .شرافيةاإلالعمليةلةقعر ش
:يشةبالمعاالمالحظة-4

ا ا ،تقنية مهمة يف البحث السوسيولوجي تعن كانت أامن غريها من باب أكثراس
الباحث جزء من جمتمع البحث ومن مث  كان هناك نوع من أنمشاهدتنا  باملعايشة حبكم 

بالكثري من التفاصيل حول باإلملام
وطبيعة العالقات ،على حد سواءاألساتذةأوأنفسهمني الرتبويني املشرفسلوكات 

.

البحث :المعاينة وخصائص مفرداتثالثا = 
اإلشرافيةالكشف على وقائع املمارسة  يأدراستنا أهدافو انطالقا من مقاصد

إشرافالذين  تشملهم عملية األفرادالرتبوية فان جمتمع البحث املراد دراسته هو كل 
املقدرة و داخل املؤسسة التعليمية ببلخرياألساتذةنعين بالذكر مجيع و تربوي دون استثناء

ننا قمنا بالتايل فان عينة البحث هنا تعد بالعينة القصدية أو العمدية ألو 42بـــ:
العينة منذ بداية الدراسة.أفرادباستهداف 

واجلداول اآلتية تظهر مجلة من اخلصائص ملفردات البحث:

)01الجدول رقم : (
توزیع مجتمع البحث حسب الجنس

النسبةالعددالجنس
%2047.62الذكور
%2252.38اإلناث

%42100المجموع
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)02(جدول رقم 
توزیع مجتمع الدراسة حسب السن

مراكز الفئات%)Fiت ( السن
XiFi Xi

30 – 20511.9025125
30 – 401535.7135525
50 – 401842.8645810

49.5255220فأكثر50،
421001680المجموع

حيث أنه مث االستعانة بالقانون حساب املتوسط احلسايب للسن : 
-Xi : هو مركز الفئة ويساوي =
الفئة األوىل :كمثال عن-
ومنه فاملتوسط احلسايب : -
سنة 40ومنه فمعدل السن هو : -

) 03شكل رقم : ( 
صیمثل أفراد مجتمع بحث حسب التخصّ 

النسبةالعددمجتمع البحث
%4095.23متخصص

%024.77غیر متخصص

%42100المجموع
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) : 04جدول رقم (
ةتوزیع مجتمع البحث حسب الصف

%( تكرار)كاإلجابة
3992.86مرسم

24.76متربص
12.38اقدعمت

42100المجموع 

) 05جدول رقم (
توزیع مجتمع الدراسة حسب األقدمیة

Fi.Xiمراكز الفئات)%Fx( تكراراألقدمیة
، ]0-5]12.382.52.5
، ]5-10]1126.197.582.5
، ]10-15]819.0512.5100
، ]15-20]1228.5717.5210
، ]20-25]716.6722.5157.5
، ]25-30]37.1427.582.5

42100635المجموع

ومنه فاملتوسط احلسايب 
15...................................................

.سنة 15ومنه فمعدل السن هو بالتقريب 
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تمهيد

تسليطتوجبوامليداينمنهالنظريالبحثشقيبنيوالتجانسالرتابطحتقيقإنّ 
لتكونالفرعيةباألسئلةومرورااملركزيالسؤالمنانطالقاالبحثنتائجوحوصلةالضوء
.الدراسةفصوليفعرضهمتّ ملاوشاملةفاحصةالرؤية

حتقيقهاإىلنرمياليتتالبياناوتفسريحتليلإىلسنعمداإلطارهذاوضمن
.اجلزائريةالتعليميةاملؤسسةيفاملمارسالرتبوياإلشرافطبيعةعلىترتكزواليتميدانيا
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ال = طبيعة اإلشراف التربوي الممارس في المؤسسة التعليمية مجال الدراسة الميدانية أّو

خصائص مجتمع البحث
) 05الشكل رقم : (

ة التقارب بني عدد اجلنسني يف املؤسسة علما أّن العشرية تبني هذه الدائرة النسبي
األخرية غادر املؤسسة جمموعة من األساتذة الذكور سواء إىل مؤسسات أخرى أو إىل 

وظف هي فئة اإلناث، وهذا تمبناصب عليا أو التقاعد، واملالحظ أن الفئة اليت قااللتحا
ذكور.ما يربز وجودهن يف هذه املؤسسة بصورة أكثر من ال

)06الشكل رقم (

mailto:+���@d�




143

من خالل الشكل أعاله نالحظ أّن جمتمع الدراسة املتمثل يف أساتذة املؤسسة 
يتوزعون حسب السّن بني فئات عمرية خمتلفة. والظاهر أّن الفئة العمرية الطاغية ما بني 

، ومن ذلك نستدل أّن سنة40و30سنة . لتربز أكثر الفئة العمرية بني 50و 30
عّينة الدراسة تشمل الفئة ذات اخلربة والتمرس. وتوزيعها بتلك الكيفية يربز توازن يف شأن 
تبادل اخلربات املختلفة خصوصا يف إمكانية التعاطي مع العملية اإلشرافية الرتبوية 

باجتاهات خمتلفة.

)07الشكل رقم (

كل بوضوح أن جمتمع أفراد الدراسة حيملون شهادات يف التخصص، يربز الش
وتربير ذلك أن مسابقات التوظيف يف قطاع الرتبية عموما وقطاع التعليم خصوصا ال تقبل 

ال 9.52، فالنسبة املسجلة 1995إال التخصص، عكس ما كان معموال به قبل سنة 
، وحيملون شهادات 1990حتمل شهادات يف التخصص وظفوا يف ذلك املنصب قبل 

يف علم االجتماع وعلم النفس والعلوم السياسية، أو مهندسي دولة وما ميكن اإلشارة إليه 
أيضا يف هذا املضمار أن التخصص يضمن إىل حد بعيد تكفل األستاذ مبهامه وحىت ال 
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يكون ذلك عائقا أمام اإلشراف الرتبوي، ويعد بالنسبة لنا عامال مساعدا يف الدراسة 
وصول إىل نتائج.لل

) : 08شكل رقم  (

5

5

5

4

4

4

3

2

2

2

2

2

1

1

0 1 2 3 4 5 6

فلسفة

اقتصاد
إعالم آلي

توزیع مجتمع البحث حسب مواد التدریس

إن الغاية من الشكل ليست توزيع أفراد جمتمع الدراسة على مواد التدريس 
فحسب، ولكن أيضا تبيان التخصصات املوجودة يف املؤسسة حمل الدراسة ومن مث إبراز  

مث ترمي الدراسة إىل معرفة األداء ختصصا)، ومن 14كثرة التخصصات املؤطرة تربويا (
اإلشرايف ألربعة عشر مشرفا تربويا، مما يعطي اختالفا يف األداء وبأساليب قد ختتلف 

أيضا.
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)09الشكل رقم : (

اعاله أّن جمتمع البحث حيمل صفة االستقرار يف املهنة؛ حيث الشكليّتضح من 
لديه قارا الرتسيم ونستدل من%92.86إّن 

متوفرة، واألهم أن ذلك كاف كي يكون األستاذ قد عايش عملية اإلشراف الرتبوي رمسيا 
.هذا البحثمادام متحصال على شهادة الكفاءة األستاذية ومن مث ميكنه إفادتنا يف 

)10الشكل رقم : ( 
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15ل تلك اإلحصاءات أن معدل سنوات األقدمية تقارب الظاهر جليا من خال
سنة كخربة مهنية ممارسة وذلك أيضا يضفي أمهية كبرية لبحثنا هذا انطالقا من كون جمتمع 
اذ  البحث قد واكب ميدانيا عملية اإلشراف الرتبوي ولفرتة زمنية طويلة ومن ّمث بإمكانه اختّ

حبثنا.مواقف إزاء تلك الظاهرة االجتماعية موضوع

= أنواع اإلشراف التربوي الممارس في المؤسسة التعليمية مجال الدراسة الميدانية1

) 06جدول رقم (
تاریخ آخر زیارة لألستاذ

%كاإلجابة

24.76منذ أیـام

12.38منذ أسـابیع

49.52منذ أشـھـر

1535.71منذ سـنـة

2047.62أكثـر من سـنـة
42100المجمــوع

إّن ما يطرحه اجلدول من معطيات مهمة جدا يف تقديرنا مادام حيمل اإلجابة على 
سؤال مفاده تاريخ آخر زيارة لألستاذ من طرف املشرف الرتبوي وتكمن األمهية يف 
الوقوف عند حد التعرف والتقرب من السؤال املركزي الوارد يف حبثنا هذا أي طبيعة 

التعليمية فإذا كانت نسب اجلدول تعربّ عن ندرة أو قلة اإلشراف املمارس يف املؤسسة 
لألساتذة املزارين %35.71املمارسة اإلشرافية من خالل أعلى النسب الظاهرة سواء 

ألكثر من سنة وعليه فالنسبتان معا هلما داللة على أن وترية %47.62منذ سنة أو 
العملية اإلشرافية يف املؤسسة التعليمية بطيئة زمنيا.
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) : وقت الزیارة المفضل07جدول رقم (

%كالتعلیلاإلجابة
مجموع 

%الفئة

لى
ألو

ة ا
لفئ

ا

414.29حتى یتمكن األستاذ من االطالع 
على الجدید في المادة في

828.572866.67حتى ال یعثر المشرف على أخطاء كثیرةبدایـة

1346.43لیعمل األستاذ براحة بقیة السنةالسـنـة

310.71یكون األستاذ مستعدا

نیة
لثا

ة ا
لفئ

133.33لیقیم المشرف بدایة السنة الدراسیةا
السنة

37.14منتصف
266.67ألن األستاذ یكون في قمة عطائھ

 ال
فئة

ال
لثة

ثا

872.73یكون التقییم شامالنـھـایـة
1126.19

327.27الستقبال السنة الموالیة بدون أخطاءالسنة

مجموع 
%42،100الفئات

من %66.67املقدرة و نستشف من خالل معطيات اجلدول أن النسبة العالية 
تذة يفضلون أن يكون وقت الزيارة يف بداية السنة الدراسية. سواء ليعمل األستاذ يف األسا

األغلبية عربت عن و املفاجأة، و االنتظار و بقية السنة يف راحة نفسية بعيدة عن الرتقب 
من ضمن النسبة املذكورة آنفا، يف حني جاءت النسب األخرى %46.93ذلك بنسبة

أو ألن بداية السنة على كل ما يكتنف املادة من جديد.اليت تود أن تتطلع و متقاربة 
تشكل لدى األستاذ فرتة وجيزة قد ال يعثر خالهلا املشرف على أخطاء كثرية جتنبه 
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العقاب، أو ألن األستاذ يف بداية نشاطه السنوي واستعداده قد يكون كاف ملواجهة 
أن رغبته ضئيلة يف يف كل احلاالت املذكورة نلمسو معاجلتها مع املشرف، و مواقف 

إن كانت يف أول و رغبته احلقيقية هي العمل بدونه، أي أن الزيارة و االحتكاك باملشرف، 
السنة جتعله يف أفضل وضعية تعليمية.

%26.19أما النسب 
نة املوالية. يف حني النسبة األضعف بالتايل تفادي األخطاء يف السوأداءهم بشمولية أ

فضلت الزيارة يف منتصف السنة الدراسية حيث يكون األستاذ قد %7.14املقدرة و 
أن عطاءه يزداد مبرور الوقت.و مترس خالهلا 

على تفرغه من أخرى، فقد ال يعري اراته إىل املقاطعة بناءً يربمج زيذكره، ألن املشرف 
شهادة الكفاءة يف مقاطعة ما. كحاالت الرتسيم (اهتمام لبعض احلاالت امللحة

إال مبا و غريها، فحضور املشرف يأيت ضمن دواعي إدارية أكثر منها تربوية، و األستاذية) 
انت حاالت االنتظار نفسر غياب مشرف ما على مقاطعته أكثر من سنة مهما ك

املسجلة لدى األساتذة.
)08جدول رقم (

فترة تعاقب الزیارات

%كاإلجابة

921.43كل سنة مرة

2354.76كل سنتین مرة

1023.81أكثر من ذلك

%42،100المجموع

حيث يربز ، 05ال مياثل كما قد يظهر للجدول رقمو يأيت هذا اجلدول ليؤكد 
%54.7هذا ما عربت عنه نسبةو األستاذ حييد أن تكون الزيارة كل سنتني بوضوح أن
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هذا يعين بطريقة أو بأخرى أن محاسها واستعدادها للزيارة و وهي نسبة يف تقديرنا مهمة، 
%23.81ناقص أو غري مرغوب فيه حىت وإن كانت بقية النسب معربة أيضا، فنسبة

لك سواء لألساليب اإلشرافية وأنواعها املطبقة ترغب يف زيارات متباعدة املدى، ونرجع ذ
إمنا حتمية ال بد منها و من طرف املشرف، أي حاجة األستاذ للمشرف ليست حمبذة 

هذا يف تقريرنا ما متليه و ،عن رغبتها يف الزيارة كل سنة%21.43إن عربت نسبةو حىت 
تثبيته على عكس ما ضروريات تربوية كحاجة األستاذ لنقطة إدارية تساهم يف ترقيته أو

تذليل الصعوبات املوجودة يف امليدان.و ينتظره من الزيارة لتطوير األداء 
) 09جدول رقم (

نوع تحیة المشرف

%كاإلجابة

2866.67عادیة

24.76یلقي كلمة

1228.57ال شيء

%42،100المجموع

" أردنا الوقوف عند حالةدراسة الانطالقا من منهجنا املطبق يف هذه الدراسة " 
معاجلتها.و اليت تبدو بسيطة عند طرحها لكن مهمة للغاية عند حتليلها و بعض احليثيات 

فإذا كان هذا اجلدول يبني نوعية حتية املشرف عند دخوله حجرة الدرس، فالغاية هنا 
املشرف، هو يستقبل و إمنا مدى تأثريها على األستاذ و 

انطباعه األويل ميكن و فعلى قدر حتيته ،علما أن حضوره يكون مصاحب ملدير املؤسسة
هنا و من مث الرتبوية لبقية الفرتة الزمنية اليت سيحضرها، و ،حتديد وضعية األستاذ النفسية
تقر أن التحية عادية سواء تعلق األمر %66.67املقدرةو نسجل أن النسبة العالية جدا 

السالم مثال أو دفع اليد أو حتريك الرأس فهذه التحية العادية جتعل األستاذ يف بإفشاء 
ال نوع و موقف مبهم ال يستطيع يف كل األحوال أن جير قراءة سريعة لشخصية املشرف 
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فقد عربت أن املشرف يلتزم الصمت املطبق ألن مدير %28.57تلك الزيارة، أما نسبة
بذلك يف تقديرنا تزداد وضعية األستاذ تعقدا ليربز و الميذ، التو املؤسسة قد يقدمه لألستاذ 

عنصر املفاجأة حقيقة، أي أن األستاذ ال ميكنه تقدير مدى استجابة املشرف ألدائه أثناء 
هو يعي مسبقا و االجناز انطالقا من كون هناك عنصر جديد حيضر داخل حجرة الدرس، 

كما نالحظ أيضا يف اجلدول أن النسبة و أن مقدرته على حتقيق األفضل غاية قد ال تدرك. 
أين تكون حتية %4.76و الضئيلة 

املشرف عبارة عن تقدمي لنفسه أو شكر أويل لألستاذ عما سيقدمه بغض النظر على 
أهليته من عدمها، كما ميكن أن يقدم مجلة من اإلرشادات األولية للتالميذ.

عليه نالحظ غياب نوع معني من أنواع اإلشراف اليت سبق النظر هلا يف اجلانب و 
النظري أو حىت مستوى من مستوياته مثل " التوجيه" فكلمة املشرف األولية تعطي على 

قد يفهم على األقل أن نوعية هذا اإلشراف و األقل الصدى االجيايب لدى األستاذ 
ئي من خالل معطيات تبناه املشرف يف بداية تصحيحي إن كثرت أخطاءه، أو وقا

بالتايل تبعده عن كل ما هو ديكتاتوري.و احلصة، 

) 10جدول رقم (
تعقیب المشرف أثناء الدرس

%كالموقف من ذلك%كاإلجابة

///2764.29ال

960االستیاء
320التلعثم والخجل1535.71نعم

320مواصلة الدرس وعدم االكتراث

%15،100المجموع%42،100المجموع

وي ــمعطى اإلحصائي أنواع اإلشراف الرتبـضمن اإلطار نفسه يعاجل هذا ال
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فأثناء حضور املشرف سري الدرس نالحظ أن النسبة ،و بالتحديد الزيارة الصفية و 
تفسرينا و تؤكد عدم تعقيب املشرف أو تدخله املباشر أثناء احلصة، %64.29حقة السا

%35.71أما النسبة األقل ،)10( رقم لذلك يأيت ضمن اجلدول املوايل 
تعرف تدخالت من طرف املشرف بغض النظر على نوعيتها فهي تؤثر سلبا على األداء 

هي النسبة العالية أو جتعله بعيدا عن و تذمر، و ياء املتواصل لألستاذ، حيث حتدث لديه است
تنميطها من خالل تلعثمه الذي قد يبدو عليه، أو قد يواصل و ترتيب أفكاره و اسرتجاع 

الدرس دون أدىن اكرتاث، ففي تقدير املشرف هذا التعقيب يأيت ضمن إطار اإلشراف 
ميذه آنيا أو الحقا، لكن قد جيعل األستاذ يف موقف حرج إزاء تالو التصحيحي اآلين، 

خصوصا إذا كان التعقيب حيمل معىن التأنيب، أو إذا كان التعقيب يدوم فرتات زمنية 
أو قد يلغي أصال وجود األستاذ إذا  أداءه.و طويلة أي يتم االستغناء املؤقت على األستاذ 

كان التعقيب مبعىن التعويض، أي لغاية انتهاء احلصة.
املتمثلة يف التعليم و ق أحد أساليب اإلشراف الفردية هذا يؤكد أن املشرف مل يطبو 

الذي قد يغنيه عن مثل هذا التعقيب املسجل أثناء سري الدرس.)1(ملصغرا

) 11جدول رقم (
نشاط المشرف أثناء حضور الدرس

%كاإلجابة

1126.19مراقبة كراریس التالمیذ

2457.14مراقبة وثائق األستاذ

716.67یتابع الدرس فقط

%42،100المجموع

تؤكد عدم تعقيب %64.29السابق من نسبة )10(إن ما محله اجلدول رقم 
املشرف الرتبوي على أداء األستاذ اآلين ميكن تفسريه من خالل طرح هذا اجلدول للنسبة 

سبق تناولھ في أسالیب اإلشراف التربویة.-1
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من األساتذة يعربون على أن املشرف ينشغل أثناء احلصة %57.14األعلى وهي 
ئق األستاذ سواء تعلق األمر بتفحص مذكرة اجناز الدرس أو مبراقبة كراس مبراقبة وثا

النصوص والذي حيوي ما مدى تقدم األستاذ يف اجناز الربنامج مقارنة مع التوزيع الفصلي 

جيعل فرصة تدخله قليلة.
تصرح بانشغال املشرف مبراقبة كراريس %26.19نسجل أن نسبة كما 

التالميذ، ومنها الوقوف عند مستوى اجناز األستاذ للفرتات السابقة، وهذا ما قد يشغله 
%16.67على حضور ومتابعة سري الدرس بشكل واف وكاف، وذلك ما تقره نسبة 

بعة أداء األستاذ، ومن مث الوقوف عند وهي النسبة الضئيلة اليت تؤكد تفرغ املشرف التام ملتا
كل مواطن الضعف والقوة، وهذا ما يقودنا للتأكيد مرة أخرى على تركيز املشرف على  

كل ما هو كتايب إداري وإىل حد ما على كل ما هو نفسي تربوي.
فأداء األستاذ يأيت حسب هذا اجلدول إذن يف الدرجة الدنيا من اهتماماته وتركيزه، وعليه  

ميكن تصور وتقييم دور األستاذ وتطويره يف ظل عدم االكرتاث املالحظ أثناء سري كيف 
املندرج ضمن مؤشر أساليب اإلشراف الرتبوي يدعم ذلك.)32(واجلدول رقم الدرس.

) 12جدول رقم (
متابعة المشرف للحصة إلى نھایتھا

%كالموقف من ذلك%كاإلجابة

3583.33ال

685.71حسب برمجة المشرف
716.67نعم

114.29لم یعجبھ أداء األساتذة

%7،100المجموع%42،100المجموع
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ومدة %83.33ت ذلك ميدانيا قد بلغت كما هو مبني أعاله حيث أن نسبة إثبا
احلصة تدوم ساعة، وحضور املشرف الرتبوي كامل احلصة ميكن إىل حد ما األستاذ من 
تقدمي واجناز ما حضره، واملشرف بعد ذلك يتمكن من مناقشة األستاذ على أساس ذلك 

األستاذ أو املشرف ألن  االجناز، ألن عامل الوقت مهم جدا يف تقدير الطرفني سواء
كالمها يسعى إىل برنامج مسطر ضمن توزيع فصلي وسنوي معد سلفا. 

تؤكد أن املشرف الرتبوي ال حيضر كامل %16.67لكن نالحظ أيضا أن نسبة 
من النسبة السابقة، %85.71احلصة سواء ألن برجمته تطلبت ذلك وهذا تربزه نسبة 

لدى األستاذ، ففي مثل هذه احلاالت املشرف أو ألن املشرف وقف عند قصور كبري
زيارات أو 04يربمج زيارات فجائية جلملة من األساتذة يف مؤسسة واحدة تصل إىل غاية 

أكثر مع إمكانية زيارة مؤسستني أو أكثر يف يوم واحد، وهذا ما جيعل حضوره حصة  
ة من املقاطعات كاملة أمرا غري ممكنا، وهنا نسجل أن املشرف يسعى إىل تغطية مقاطع

زيارة واحدة من ها دون إعارة اهتمام ملا قد تتطلباملسندة إليه ضمن خمططه املعد سبق
وميكن أن نشري أيضا يف هذا ،شروط ؟، والوقوف عند مستوى األداء احلقيقي لألستاذ

العدد أن ذلك يأيت ضمن مسعى إداري أكثر منه تربوي بل أكثر من ذلك قد يرسل 
زيارة ألستاذ مل جتر أصال ميدانيا خصوصا عند انتهاء مهامه ضمن مقاطعة املشرف بتقرير 

للمشرف حىت يثبت للجهة الوصية أن اجنازه الفظيعمعينة، وهنا نلمس مدى التقصري 
يتسم بالشمولية.
املالحق يربز أن املشرف حضر احلصة قسم يف املوجود)06(رقمالرتبوي والتقرير 

دث أصال. وهذا ما يعزز طرحنا املتمثل يف كون املسعى مع األستاذ لكن ذلك مل حي
اإلشرايف يركز على كل ما هو إداري قانوين بعيدا على كل ما هو تربوي وإنساين.

وبالتايل هناك استحالة لتجسيد أهداف الزيارة الصفية اليت تطرقنا إليها يف اجلانب 
كن معاجلتها ضمن أساليب النظري، ومن أين للمشرف الرتبوي أن جيسد مشكلة تربوية مي

اإلشراف اجلماعية. ومن بني املالحظات اليت مت تسجيلها هو استياء األستاذ املزار والذي 
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مل حيضر معه املشرف كامل وقت احلصة لسبب أو آلخر إىل حد تعبري بعض األساتذة" 
".هذا المفتش جاء يفوت بنا الوقت

) 13جدول رقم (
وقت الشروع في المناقشة

%كابةاإلج

1740.48مباشرة بعد نھایة الحصة

2354.76بعد فترة معینة

24.76ال یناقش

%42،100المجموع

يطرح اجلدول أعاله وقت بداية املناقشة علما أن اللقاءات الفردية بعد الزيارة تعد 
تثبت أن املشرف 54.76%

الرتبوي يبدأ مناقشته بعد فرتة معينة وذلك يف تقديرنا حىت يتمكن املشرف من حتضري 
نفسه لذلك اللقاء من جهة، ويف الوقت ذاته يطلع على امللف اإلداري لألستاذ، وهذا ما 

وأيضا ميكن لألستاذ من حتضري نفسه وترتيب ،تقتضيه تلك اللقاءات الفردية بعد الزيارة
تلك احلالة يف نظرنا مضطر إىل إجياد تلك الفرتة اليت تسبق املناقشة وثائقه، واملشرف يف

خصوصا إذا غلب على نشاطه أثناء احلصة طابع املراقبة لوثائق األستاذ، وكراريس 
سابقا، أي متابعته لالجناز كان ناقصا، )10(وهذا ما أشرنا إليه يف اجلدول رقم ،التالميذ

ضري ما ميكن مناقشته مع األستاذ، أما النسبة املتبقية فهذه الفرتة تسمح له بتسجيل وحت
خصوصا إذا كان املشرف %40.48فأغلبها تقر بأن اللقاء يربمج بعد احلصة مباشرة 

قد زار أكثر من أستاذ يف املؤسسة وبالتايل هناك حتمية مناقشة كل األساتذة املزارين، 
هامة يف هذا الشأن أمهها أن مناقشة سواء إفرادي أو مجاعة. ومن مث تربز لدينا مالحظات 

وإذا كانت مباشرة عقب الدرس تربز استعداد ،املشرف لألستاذ بعد الزيارة الصفية
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املشرف ملناقشة ما مت رصده أثناء الدرس دومنا احلاجة إىل التحضري أو الرتدد. كما أن 
لدرس، وبالتايل األستاذ يكون حسب مالحظتنا ال زال يف حالة اندماج مع ما قدمه أثناء ا

استعداد للمناقشة يكون أفضل.
تثبت أن املشرف الرتبوي يربمج تلك %54.76أما ما يالحظ يف اجلدول أن 

املناقشة بعد فرتة معينة مما يرتك لألستاذ هامش زمين للجوء لتغطية رمبا بعض النقائص، 
صة أو غري ذلك، مثل حتضريه ملذكرة الدرس إن مل يكن قد اطلع عليها املشرف أثناء احل

وهنا األستاذ يكون يف موقف معاجلة نقائص قبل املناقشة كانت موجودة ومل تكن لتتحقق 
لوال زيارة املشرف أوال، ونظرا لتلك الفرتة الزمنية اليت عقبت الدرس ثانيا.

بعد من هذا فإذا حل مشرف مادة ما باملؤسسة ودخل مباشرة لزيارة أحد أو 
ر الذي مل يزره بعد فعلمه بوجود املشرف مع أحد زمالئه فهنا األساتذة فاألستاذ اآلخ

حيول احلصة اليت هو بصدد اجنازها إىل حصة حتضري للحصة املوالية، واليت قد تكون 
حبضور املشرف، واملالحظ هنا أن األستاذ كان له هامش زمين أكثر من غريه ملعاجلة 

واردة.نقائصه بصورة أو بأخرى، أي فكرة تكافئ الفرص غري 
يف تقديرنا معربة تربز أن املشرف مل %04.76أما الفئة الضئيلة واملقدرة بنسبة 

يناقشها إطالقا بعد الزيارة، ويكتفي هنا املشرف حبضور احلصة مث ينصرف دون حىت 
حتديد موعد الحق. ففي هذا اإلطار عرب أحد األساتذة من ضمن تلك النسبة املشار 

" .واش يناقش فياإليها" 
كما سجلنا إن مثل تلك املواقف تكون متكررة يف حالة ما إذا كان األستاذ املعين 
بالزيارة ذو أقدمية يف املهنة، فبالنسبة له مثل تلك الزيارات تكون يف إطار اتفاق مسبق أو 
طلب حضور ودي خارج كل ما هو رمسي، ألن األستاذ يف حاجة إىل نقطة تربوية 

وتلك الزيارة ال تتعدى ذلك املطلب، ويف مثل ،بوي أعلىلاللتحاق مبنصب إداري أو تر 
هذه احلالة يكون األستاذ املعين يف أغلب احلاالت ذو أقدمية أو قد جتمعه باملشرف 
عالقات شخصية، وزيارة بتلك املواصفات ال تتعدى إثبات حالة حضور لغاية بعيدة كل 

البعد عن الرتبويات.
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ساتذة توجه للمشرف عليه والذي كان يزور ففي هذا اإلطار رصدنا أن أحد األ
يا سيدي عطينا النقطة ،سي فالن نحاولوك باش تزورناهيا«أحد زمالئه املبتدئني.

فصاحب العبارة زميل سابق للمشرف يف مؤسسة تربوية أخرى »خلينا نوليو كيفك
وإن كانت يف شكل رمسي لكن غايتها شخصية.،يطلب منه زيارة

) 14جدول رقم ( 
لحاضرون في المناقشةا

%كاإلجابة

49.52المدیـر

819.05زمالء المادة

3071.43ال أحد

%42،100المجموع

من األساتذة تتم مناقشتهم دون حضور أحد، وإن  %71.43يقدم لنا اجلدول 
ألن كان ذلك يضمن لألستاذ سرية املناقشة وابتعاده عن احلرج أمام الزمالء أو املدير، 

بعض املناقشات مت مالحظتها خترج عن إطارها الرتبوي وتتحول إىل حد تبادل األلفاظ 
أما ،غري الالئقة من طرف أو ألخر، ومثل هذه احلاالت متكررة حىت وإن كانت قليلة

تشري إىل حضور زمالء املادة أثناء املناقشة لتعميم %19.05الفئة الثانية واملقدرة بـ 
لطرح انشغاالت ختص املادة. وحىت ال يضطر املشرف إىل تكرار ما يقدمه الفائدة أو رمبا 

%09.52من إرشادات لكل أستاذ على حدى. يف حني الفئة األقل واليت قوامها 
تثبت حضور املدير املناقشة هذا اآلخر الذي يعترب مشرف مقيم يف هذا املقام يعمل 

،األستاذ املعنوية واملاديةاملشرف على حضور املدير قصدا حىت يقف على مطالب
والنقائص املسجلة يف امليدان، ففي حاالت كثرية يسجل األساتذة لدى املشرف بعض 
النقائص املادية املختلفة كوسائل التعليمية، وحضور املدير يف مثل هذه احلاالت يعطي 

وعلى نشاطاته للمشرف الرتبوي صورة أوضح على ظروف عمل األستاذ داخل املؤسسة،
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سلوكياته علما أن املدير لديه صالحية قانونية تتمثل يف تقييم األستاذ إداريا ومنحه و 
عالمة إدارية، وكذلك عالمة أخرى تعلق مبنحة املردودية فإطالع املدير (املشرف املقيم) 

على إمكانيات األستاذ الرتبوية حبضوره تلك املناقشة من شأنه تعزيز تقييمه لألستاذ.

)15جدول رقم (
نوع المناقشة

%كاإلجابة

2150أوامر للتنفیذ

1126.19أسئلة موجھة

1023.81حواریة

%42،100المجموع

من األساتذة يدلون بأن مناقشة املشرف هلم جاءت يف إطار مهين %50إن 
فاملالحظة هنا غياب اجلانب اإلنساين داخل إداري، أو ما عربنا عليه بأوامر للتنفيذ.

مؤسسة إنسانية ألن املشرف حسب تلك النسبة يشكل سلطة ال قيادة.
وقد حتمل تلك األوامر انعكاسات سلبية على العملية الرتبوية إذ كانت تلك األوامر قد 

بطالا بالتجريب، فأحد األساتذة يقول: بت  قع، وث لوا ست ا م أنا واش دخلني قالنا «ال
ألوامر حتمل عواقب ال تتماشى والرتبويات، يعين حىت وإن كانت تلك ا»هو ديرو هكا

فاألستاذ غري معين باإلبداع أو التكيف مع حقائق واقعية بعيدة عن حتريك القدرات 
اإلبداعية لدى األستاذ، وهنا نسجل حرص املشرف على تصدر األساتذة ال العمل يف 

ع اإلشراف صفوفهم، وهنا تنتفي صورة اإلشراف اإلبداعي ( أنظر الفصل الثاين، أنوا 
الرتبوي).

تقر ان ما يدور يف املناقشة عبارة عن %26.19أما النسبة الثانية واملتمثلة 
لذاكرة وامكانيات األستاذ، وإن كان ذلك مطلوب وذو اختبارأسئلة موجهة يف شكل 
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لكن من السهولة مبا كان ،بعد قانوين قد يندرج ذلك يف إطار االشراف التصحيحي
هذا ما يسعى املشرف إىل حتقيقه لكن ذلك ليس غاية يف حد ذاته، اكتشاف األخطاء و 

وكلما كانت األخطاء ،ألن املطلوب هو معاجلة آثار تلك األخطاء على العملية الرتبوية
جسيمة تطلب من املشرف قدر أكرب من اللباقة وجتنب االساءة لألستاذ.

سة وتبادل اآلراء يف وهي األقل تعرب عن حوارية اجلل%23.81والنسبة األخرية 
شكل حماولة إحالل األساليب األكثر نفعا حمل أخرى، واشراك األساتذة يف رؤية ما جيب 

أن يكون عليه التدريس، ويعد ذلك تشجيع للنمو املعريف.
من اإلشراف املتبع حيمل البعد التفتيشي %50وعليه فتلك املعطيات جتزم أن 

نظر الفصل الثاين، اإلشراف الرتبوي وفق جمال أاف الديكتاتوري (أو ما يسمى باإلشر 
العالقات اإلنسانية).

) 16رقم (جدول
مـدة المنـاقـشـة

%كاإلجابة
1331أقل من نصف ساعة
1842.86أكثر من نصف ساعة

1126.19أكثر من ساعة
%42،100المجموع

عد معايشة ألغلب حاالت إن تقديرنا لتلك املدة املشار إليها يف اجلدول تأتت ب
الزيارات الفردية اليت سجلت باملؤسسة حمل الدراسة سواء قبل بداية حبثنا أو أثناء فرتة 

من مث و البحث، فمعدل استغراق املناقشة يف كل احلاالت مل يصل إىل حد الساعتني، 
محل سؤالنا هذا تلك املؤشرات بالذات.

%42.86العالية املسجلة هي عليه فاملالحظ من خالل اجلدول أن النسبة و 
من هنا و اقل من ساعتني، و كما أشرنا سالفا و قد قدرت املدة بأكثر من نصف ساعة، و 
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نلمس أن املدة املناقشة قد تبدو غري كافية يف نظر األساتذة بغض النظر عن مضامني 
اليت عربت عن أن املناقشة تدوم أقل من نصف و %30.95أما نسبة ،تلك املناقشات

تلك النسبة معربة يف حني وقت املناقشة قصري ال يسمح حسب األساتذة بتداول و ة، ساع
ذلك ما قد يؤكد يف نظرنا ما سجلناه يف اجلدول و على األقل معطيات الزيارة الصفية، 

) أن املناقشة تأخذ منحىن األوامر، الشيء الذي ال يتطلب استغراق 14السابق رقم (
ؤدي إىل إثراء معطيات تربوية.وقت أطول، أما غياب حوار قد ي

تدم أكثر ملعربت عن كون املناقشة%26.19هي و املالحظ أيضا أن النسبة األقل و 
رمبا قد توافق تلك النسبة إحصائيا ما ورد كذلك يف اجلدول و أقل من ساعتني و من ساعة 

الذي مفاده أن النسبة األقل من األساتذة اليت عربت عن كون و ) 14السابق رقم (
املناقشة عبارة عن طريقة حوارية.

فمن خالل ذلك الطرح يتبني أن املناقشة ال تأخذ احليز الزماين الذي يكفل تغطية 
ذلك ما تربزه التقارير اليت يرسلها املشرفون عقب و ييمها، قمن مث تو ألداءات األستاذ، 

وي مبفهومه الرتكيز املطلوب يف اإلشراف الرتبو الزيارة حيث ال حتمل التقييم الشامل 
احلديث ( أنظر املالحق، التقارير الرتبوية).  

) 17جدول رقم (
تقدیر األستاذ للزیارة الصفیة

%كاإلجابة
819ھادفة ومفیدة

2150عادیة
1330.95غیر مفیدة
%42،100المجموع

من األساتذة يبينون ويقدرون قيمة %50كما هو مبني يف اجلدول أعاله أن 
ارة كوا ال تتعدى العادية سواء كما أشرنا من حيث مضامني املناقشات أو حيزها  لزي ا
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الزمين، حيث تصنف بقيمة ال حدث خصوصا من حيث اآلفاق اليت ما انفك األستاذ 
اليت واليت تعد من بني أهم األساليب اإلشرافية الفردية.،ينتظرها من وراء تلك الزيارات

عند مستوى األستاذ واكتشاف قدراته ومهاراته وحتديد نوعية متكن املشرف من الوقوف 
الدعم املطلوب.

فذلك يتناقض ومفهوم وأهداف الزيارة الصفية واليت مت عرضها يف اجلانب النظري ( أنظر 
الفصل الثاين، أساليب اإلشراف الرتبوي).

واليت تعترب أن الزيارة غري مفيدة أصال فلو أضيفت إىل النسبة السابقة %30.95فنسبة 
تعترب الزيارة الصفية عدمية اجلدوى.%80.95تصبح 

) 18جدول رقم (
تكلیف المشرف لألساتذة

%كاإلجابة
614أغلبیة األساتذة 
1229األقلیة منھم 
1842.86عناصر معینة

614.29ال أحد

%42،100المجموع

يبني اجلدول الكيفية اليت يعتمدها املشرف الرتبوي يف اجناز أعماله اليت ختص 
تصرح أن %42.85املقاطعة الرتبوية املسندة إليه، واملالحظ أن النسبة العالية واملقدرة 

ل املهام املشرف يعتمد على عناصر معينة دون أخرى مع االحتفاظ باألفراد أنفسهم يف ك
اإلشرافية سواء تعلق األمر بأساليب اإلشراف اجلماعية كتحضري الندوات والورشات 
الرتبوية أو عند اإلشراف على اللجان الكفاءة األستاذية، وذلك ميكن تصنيفه ضمن 
أسلوب اإلشراف الدبلوماسي يف جمال العالقات اإلنسانية خصوصا إذا أضفنا نسبة 

ل اليت تؤكد هي األخرى أن األقلية فقط هي اليت تكون حمل املبينة يف اجلدو 28.57%
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وما شابه ذلك حىت وإن كانت تلك العناصر املعينة أو األقلية املشكلة حتمل كفاءة وقدرة 
ليت عربت عن كون األغلبية هي اليت تكلف أو ال ألن النسبة املتبقية سواء اأدائية متميزة.

تعد قليلة مما يعكس أسلوب إشرايف %14.29أحد يكلف، واملقدرة يف كلتا احلالتني 
.اغري دميقراطي حيمل حتيزً 

) 19جدول رقم (
مدى تطبیق المشرف لواجباتھ

%كاإلجابة

37نادرا

2252قلیال
1740.48غالبا

%42،100المجموع

إن اجلدول أعاله يعكس مدى تطبيق املشرف لواجباته مبنظور األستاذ.
،اإلنساينو و 
اليت تفيد و هي األعلى، و %52.38بالنظر إىل النسب املسجلة يف اجلدول تربز نسبة و 

الذي و هم يستندون يف ذلك إىل حقهم يف الرتقية و ال أن املشرف ال يؤدي واجباته إال قلي
لكن املالحظ أن مثل تلك احلقوق غري حمصل ،التكوينو تفرضه للزيارة الصفية أو التأطري 

من األساتذة يؤكدون قيام املشرف بواجباته يف %40.48إن كانت نسبة و حىت و عنها 
زيارة املشرف لألستاذ يكون قد هنا نالحظ أن و القوانني املنصوص عليها.و إطار اللوائح 

أجنز واجبا مبنظور الوصايا ما دام تلك الزيارة ستتبع بتقرير تقييمي مسجل، لكن األستاذ 
) سابقا أن تلك الزيارة مل حتصل األهداف املرجوة.16كما ورد يف اجلدول رقم ( و مبنظوره 
الرتبوية لدى بالتايل فتحضري املشرف األدائي واضح ما دام مل تتحقق الكفاءة و 
األستاذ.
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) 20جدول رقم (
تعاون المشرف مع األساتذة

%كاإلجابة

1638نادرا

2150قلیال

511.90غالبا

%42،100المجموع

)، وهنا 17إن التعاون املقصود ضمن هذا التساؤل واملعرب عنه يف اجلدول رقم (
التكليف الذي قد حيمل معىن االتكال نرمي إىل مدى حتقق البعد التعاوين اجلماعي وليس 

ويفهم على أنه تعاون. وهنا نشري إىل اقتسام أعباء العملية الرتبوية كل يف موقعه، املشرف 
تربز أن نسبة التعاون قليلة.%50الرتبوي واألستاذ واملالحظ أن 

وهي ضئيلة واليت %11.90تشري إىل ندرة التعاون مما يبقي نسبة %38.10ونسبة 
قر بالتعاون فأغلبية املشرفني حسب تلك املعطيات غري متعاونة مما يبقي أسلوب ت

اإلشراف الديكتاتوري ظاهر القائم على اإلدارة الكالسيكية، وشرعية القانونية ما دام 
حيمل كل ما هو أمري ورمسي مع الرتكيز على كل ما هو مادي يف املؤسسة قبل اجلانب 

يف اجلانب النظري للدراسة.اإلنساين كما أشرنا إىل ذلك 
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)21جدول رقم (
ممارسة األساتذة لبعض صالحیات المشرف

%كتفسیر األستاذ%كاإلجابة
///1330.95ال

نعم 
2969.05

نقص كفاءة المشرف-
كثرة انشغاالتھ لتغطیة المقاطعة  -

التربویة في وقت وجیز 

9
16

31.03
55.17

13.79 4كفاءة بعض األساتذة-

%4229المجموع 100

يأيت هذا اجلدول ليكرس أيضا نوعية اإلشراف املطبقة يف املؤسسة حمل الدراسة من 
تطرح فكرة ممارسة األستاذ %69.05حيث يالحظ أن نسبة ،طرف املشرف الرتبوي

منه أن هذا النوع من اإلشراف السليب حيث االعتماد وهذا ما نستنتج ،لصالحية املشرف
يكون شبه كلي يف املهام املسندة للمشرف حىت وإن كانت تربيرات ذلك جاءت يف شكل 

فقط من الفئة املعربة بنعم هي اليت تربر ذلك بكفاءة %13.79نسب خمتلفة فنسبة 
فاءة املشرف أو  لكن النسب األخرى واألعلى توضح ما معناه نقص ك،بعض األساتذة

كثرة انشغاالته، واملمارسة اإلشرافية ضمن تلك النمطية ال تتفق مع الصاحل العام وال حتقق 
إال األغراض الذاتية.
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) 22جدول رقم (
تحاشي المشرف مناقشة األساتذة جماعیا

%كتفسیر األستاذ%كاإلجابة
1842.86ال

2457.14نعم

627.27قص تكوین المشرفن
627.27حفاظا على جدول أعمال مضبوط
حتى ال یثیر األساتذة أمورا یعجز

836.36عن توفیرھا

29.09ضعف شخصیتھ
100%10022%42المجموع

من األساتذة يقرون بتحاشي املشرف املناقشة يف %57.14يربز اجلدول نسبة 
) أي فكرة اإلشراف 20ا يعزز ما طرح يف اجلدول السابق رقم (اإلطار اجلماعي، مم

السليب، وضمن هذه الرؤية ال يكون املشرف حمل ثقة، انطالقا من نقص قدرته يف اإلقناع 
من الفئة القائلة %27.27والقيادة، سواء لنقص تكوينه كما أشارت إىل ذلك نسبة 

،%36.36ك ما أشارت له نسبة وذل،بنعم، أو حىت يتحاشى توفري متطلبات خمتلفة
ويف كل األحوال يرى ،

األستاذ يف مثل هذا التعاطي مع اجلماعة سلبية أدائية تكرس انعدام لدى املشرف فلسفة 
من املواجهة تربوية ينطلق منها، وبالتايل يكون يف حمل عجز عن توجيه والقيادة انطالقا

الغائبة اليت تكرس ذلك النوع السليب من اإلشراف.
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)23جدول رقم ( 
كیفیة معالجة المشرف ألخطاء األساتذة

%كاإلجابة
1740.48یلفت االنتـبــاه

1433.33بتـأنیب
12.38بسخریـة
1023.81بـلبــاقة

%42،100المجموع

إن هذا اجلدول يوضح
تشري إىل لفت االنتباه مما يعطينا نظرة حول نوعية ذلك اإلشراف أال وهو 40.48%

التصحيحي املندرج ضمن تصنيف " توماس برجز" (أنظر الفصل الثاين أنواع اإلشراف 
تكون بتأنيب. هذا النوع من واليت تقر أن املعاجلة%33.33مث تأيت نسبة الرتبوي).

اإلشراف يعد تصحيحا لكن حيمل البعد الديكتاتوري ألن لفت االنتباه املعرب عنه بنسبة 
يبقى تصحيحا فقط، فإن كان التصحيح بتأنيب فذلك النوع ديكتاتوري، 40.48%

ويف حالة اللباقة فهو تصحيحي وحيمل البعد اإلنساين، وقد عربت عن ذلك نسبة 
وإن كان بسخرية فتلك املعاجلة مزاجية غري مؤسسة، وتشري إىل النوع 23.81%
السليب.

)24جدول رقم (
تحدید المشرف للصعوبات

%كاإلجابة
1126.19یحددنـعـم
3173.81یحددال

%42،100المجموع

أن املشرف ال حيدد الصعوبات %73.81تشري النسبة األكرب يف اجلدول 
املتوقعة ميدانيا أثناء مزاولة األستاذ ملهنته حىت يقلل من أخطائه املستقبلية.املرتقبة و 
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وعليه يالحظ أن أغلبية املشرفني الرتبويني ضمن هذا اإلطار العملي بعيدين عن 
جتسيد اإلشراف الوقائي حىت وإن كانت األقلية من األساتذة تشري إىل وجوده أي 

خطاء أكثر يف ظل رض الرتكاب ومعرض أل.26.19%
وقائية.يةغياب خطة إشراف

)25جدول رقم (
إشراك المشرف لألستاذ في افتراضات ومقترحات تخص المادة في المستقبل

%كاإلجابة
614.29یُشركھمنـعـم
3685.71یُشركھمال

%42،100المجموع

تشري إىل غياب إشراك األستاذ %85.71يربز اجلدول أغلبية ساحقة ممثلة يف 
هذا يعين مباشرة أن و اقرتاحات مستقبلية ختص املادة يف املستقبل، و ضمن افرتاضات 

اإلشراف البنائي غري جمسد بكيفية كاملة مادام كل ما خيص املادة يأيت ضمن رؤية 
( انظر الفصلفردية أو مفروضة يف إطار نصوص قانونيةو إشرافية مستقبلية خاصة 

دون إشراك األستاذ يف ذلك.الثالث)

)26جدول رقم (
تشجیع المشرف المبادرات التي تخص النمو المعرفي

%كاإلجابة

1945.24یشجعنـعـم

2354.76یشجعال

%42،100المجموع
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املعريف واملسجل أن نسبة اجلدول يربز تشجيع املشرف للمبادرات اخلاصة بالنمو
بانعدام تلك املساعدة مما يطرح أن النوع السائد من اإلشراف تصرح54.76%

ويكرس حمدودية الكفاءة . ،حسب هذا االجتاه غري دميقراطي ال يشجع اإلبداع واملبادرة
تناقض ذلك الطرح لكن ال تنفيه ألن املواقع اإلشرافية املشغولة %45.24يف حني 

ول إىل مستوى أداء معني.مناصب قريبة من األستاذ لتوجيهه وتشجيعه للوص

)27جدول رقم (
مدى تقیّد المشرف التربوي بالنصوص والقوانین التربویة

%كاإلجابة
2969.05دائما
819.05أحیانا
511.90نادرا

%42،100المجموع

يوضح اجلدول مدى تقيد املشرف بالنصوص والقوانني الرتبوية، حيث أن نسبة 
املشرف متقيد دوما بتلك النصوص مما يقلل من املبادرة واإلبداع تثبت أن69.05%

واإلشراف ضمن ذلك اإلطار ال يكيف الوقائع ضمن رؤية إشرافية متفاعلة.
وهامش احلرية حمدود لدى املشرف حىت وإن كان يعمل بدائل ملعاجلة إشكاالت تربوية 

فعملية ،ة ومتجددةفالعائق النصي حيول دون تفاعالت آنية متليها ظروف مستجد
التكيف من خالل ذلك قاصرة، وهنا أيضا نسجل أن اإلشراف اإلبداعي غري متوفر 

الضئيلة تؤكد ذلك.%11.90ونسبة 
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)28الجدول رقم (
للمشرف التربوي إصدارات علمیة في التخصص

%كاإلجابة

%24.76نعم
%4095.24ال

%42100اموع

إن املعطيات اإل
تؤكد أن املشرف الرتبوي ليست له إصدارات يف %95.24خالل إصداراته فالنسبة 

التخصص مما ينفي أيضا توفر نوع اإلشراف اإلبداعي املوضح يف شكل حمدودية املشرف 
يف لألستاذ وتعطي الدور القيادي ألن مثل تلك اإلصدارات تزيده يف الرصيد املعر العلمية.

للمشرف انطالقا من وضعيات علمية ملموسة وجمسدة ومرجعية أيضا، وغياب مثل تلك 
اإلصدارات يضع املشرف يف وضعية سلطوية غري قيادية.

)29جدول رقم (
المشرف في اتخاذ قراراتھ على بیانات موضوعیة وكمیة بوسائل إحصائیةاعتماد

%كاإلجابة
819.05مدیعت

3480.95یعتمدال
%42،100المجموع

أن %80.95إن ما يطرحه اجلدول من معطيات تؤكد أن النسبة الساحقة 
قرارات املشرف مزاجية ال حتتكم إىل بيانات موضوعية وكمية بوسائل إحصائية، فالقرار 

ى األساتذة يأخذ املتخذ ضمن تلك الرؤية غري مبين على دراسة علمية، وكل ما يعرض عل
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وضمن هذا املسار تتحقق العلمية اليت تؤدي إىل ،ووضعت بدهلا فروض جديدة حمل جتربة
حتسني أساليب التدريس، وعليه فاإلشراف الرتبوي من خالل هذا اجلدول بعيدا كل البعد 

لعلمية وما يصدر من قرارات إشرافية حتمل االرجتالية والعشوائية.عن ا

)30جدول رقم (
كیفیة رصد المشرف التربوي سلوك وتفاعل المعلمین

%كاإلجابة
2354.76المتابعة المجردة
1842.86التسجیل الكتابي

12.38التسجیل الصوتي و المرئي
%42،100المجموع

تفاعل األستاذ بطرق  و بوي من خالل هذا اجلدول يرصد سلوك إن املشرف الرت 
اردة  بعة  املتا ثل  يكية م هذا ما يقلل من العلمية و %54.76اليت تؤكد نسبة و كالس

يف اختاذ القرار ألن يف الفرتات الالحقة ال ميكن التفاعل مع سلوك األستاذ كما أكدت 
وهذا ما قد يكون ذو لكتايب أن الرصد يكون عن طريق التسجيل ا%42.86نسبة 

جدوى يف معاجلة األخطاء اللفظية، أو اإلمالئية، لكن ال ميكن إعادة تركيب موقف 
ال ميثل إال نسبة و ذلك ما هو نادرا جدا و ،مرئيةو جمسد إال باستعمال وسائل صوتية 

عليه فاإلشراف اإلكلينيكي غري متوفر يف املؤسسة الرتبوية حمل الدراسة ألن و ،2.38%
ممارستهم التعليمية عن طريق و هذا النوع من اإلشراف موجه حنو سلوك املعلمني الصفي، 

.حتليل أمناط التفاعل بهو تسجيل املوقف بكامله 

-47ص:ینظر الفصل الثاني أنواع اإلشراف التربوي
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)31جدول رقم (
ي التنمیة المھنیة للمعلمینمشاركة المشرف التربوي مدیر المؤسسة ف

%كاإلجابة
511.90نعم
3788.10ال

%42،100المجموع

تنفي مشاركة مدير املؤسسة %88.10يعطي اجلدول داللة إحصائية مقدرة 
املشرف الرتبوي يف التنمية املهنية لألساتذة، وقد أشرنا إىل ذلك جزئيا يف اجلدول رقم 

فقط حضور املشرف الرتبوي %9.52ئيلة فيه واملقدرة ) حيث أكدت نسبة ض14(
للمناقشة، أما من خالل هذا اجلدول يبني أكثر عدم التنسيق بني املشرف الرتبوي ومدير 

املؤسسة ( املشرف املقيم).
ويتضح ذلك من خالل تعارض لتقييم األستاذ يف ما بينهما، كما أن وجهة نظر مدير 

املشرف والعكس صحيح، مما جيعل كل مشرف منهما املؤسسة غري مطلوبة يف تقييم

%11.90تؤكده إال نسبة قليلة قوامها 

الممارس في المؤسسة التعليمية مجال الدراسة الميدانيةأساليب اإلشراف التربوي - 2

)32جدول رقم (
نوع الزیارة الفردیة 

%كاإلجابة
3685.72مفاجئة

12.38مخطط لھا
511.90قائمة على الدعوة

%42،100المجموع
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%85.72حيوي اجلدول أعاله نوع الزيارة الفردية كأسلوب إشرايف حيث أن 
مع مفهوم من األساتذة جيمعون أن الزيارة الصفية تأخذ طابع املفاجأة، وذلك ما يتناقض 

اإلشراف احلديث ما دامت ترتبط باملمارسة التفتيشية أكثر منها اإلشرافية. أما الزيارة 
وتلك الزيارة هي اليت تعرب عن %02.38املخطط هلا أو املرسومة فال تشكل إال نسبة 

معىن اإلشراف احلديث.
عوة أو املطلوبة كما سبق تأكيد ذلك يف اجلانب النظري، يف حني الزيارة القائمة على الد

وهذا ما يربز عدم طلب األساتذة لتلك الزيارة إال %11.90ال متثل أيضا إال نسبة 
ضمن ظروف خاصة جدا مثل حاجة األستاذ إىل الرتقية دومنا احلاجة إىل طلبها يف 
حاالت أخرى، وبذلك نستشعر أن الزيارة الصفية تبىن ضمن رؤية فردية متليها ضرورة 

ا تربوية، وعدم تسجيل الزيارات املطلوبة أو املخطط هلا يف تلك املؤسسة مهنية أكثر منه
الرتبوية يربز القطيعة بني اجلهاز اإلشرايف واألستاذ.

) 33جدول رقم (
الجانب الذي ترتكز علیھ زیارة المشرف

%كاإلجابة
2764.29إداري
1535.71تربوي

%42،100المجموع

ّ جليا  ية.والرتبةدواجية مهام األستاذ بني اإلدار از الل هذا اجلدول خمن يتبني
يتكفل األستاذ ؛ إذعلى مهامه الرتبويةاإلدارية إىل حد كبري همهامحيث طغت 

(دفرت املراسلة، ودفرت والدفاتر بأنواعها ،والندوات،بالسجالت اخلاصة باالجتماعات
حضري، كراس التنقيط، كراس مسؤول النصوص، الدفرت املدرسي، دفرت الندوات، كراس الت

وإعداد كل ما يتعلق باملادة يف ،إضافة إىل كشوفات النقاط وحساب املعدالتالقسم)، 
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إىل جانب تكليفه باحلراسة والتصحيح ،ومذكرات الرتبوية،والسنوية،شكل توازيع فصلية
.ليميةوإن كان كل ذلك يسهم يف إجناح العملية التع؛يف االمتحانات واملسابقات

وحسب اجلدول أعاله تلكم هي أسباب اليت ترتكز عليه زيارة املشرف بنسبة 
تشري إىل أن املشرف يركز على %35.71والنسبة املتبقية فقط أي 64.29%

داخل حجرة ئهأي تقييم الرصيد املعريف لألستاذ وأدا،
تفحص املشرف لكل تلك الوثائق اليت يعريها والتقييم بذلك يكون من خالل.الدرس
.اكبري ازمنيايز حو ااهتمام

وحسب األساتذة فإن مهامهم حتولت إىل وثائقية إدارية أكثر منها تربوية لدرجة حتضري 
تلك الوثائق خصوصا من حيث الشكل وتقدميها للمشرف على أساس أن زيارته جاءت 

لقد جاء بواألساتذة واصفا املشرف الرتبوي " من أجل ذلك الفرض على حد تعبري أحد 
" أي زيارته ستقتصر حتما حسب األستاذ على تفحص كل ما هو وثائقي أكثر لوراقي

منه تربوي.

)34جدول رقم (
استعانة المشرف التربوي أثناء المناقشة ببعض المراجع والمصادر

%كاإلجابة

921.43یستعین

3378.57یستعینال

%42،100وعالمجم

إن استئناس واعتماد املشرف على مصادر ومراجع أثناء اللقاءات الفردية بعد 

أو لتصحيح أخطاء قد وردت أثناء زيارة األستاذ، لكن النسبة املسجلة يف اجلدول 
توفر املشرف على تلك املصادر واملراجع، مما يعزز وجود فكرة تنفي78.57%

- 6، والملحق رقم (152)، ص 11الجدول رقم (ینظر.(
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التفتيش أكثر من اإلشراف، ألن املشرف يف مثل هذه احلاالت يعترب هو املصدر الوحيد 
21.43للمعلومة انطالقا من غموض مرجعيته العلمية، أما النسبة األخرى من األساتذة 

معينة، ويف تقديرنا أن ذلك يعزز تفصح عن كون املشرف ينطلق من مصادر ومراجع%
ثقة األستاذ باملشرف الرتبوي الذي يعده مطلعا ومتابعا لكل ما يهم املادة، على اعتبار 
أيضا أن املشرف ال طاملا حث األساتذة على االستعانة باملراجع واملصادر يف حتضري 

ملسندة، مما دروسهم ، خصوصا يف ظل اإلصالحات املستجدة واليت محلت تغري الربامج ا
جيعل األستاذ واملشرف معا يف حركية مستمرة تساير ذلك التحول والنمو املعريف.

) 35جدول رقم (
كیفیة تلقي األستاذ لتوجیھات المشرف

%كاإلجابة
819.05تقبل باقتناع
1023.81تقبل بتحفظ

1228.57تتكلف وتجامل
1228.57ال تبالي
%42،100المجموع

إّن ما يربزه اجلدول هو صدى توجيهات املشرف الرتبوي لدى األساتذة. واملالحظ 
تقبل توجيهات املشرف باقتناع يف حني %19.05أن النسبة األقل واملشكلة لـــــ 

%23.81قبوهلا كان متنوعا وغري مكرتث، وقد جاءت النسب متقاربة 28.57%
حد جتريبه ميدانيا، وأّن كل ما يأيت به املشرف تؤكد أن ما يقدمه املشرف يبقى مقبوال إىل
كانت تتكلف وجتامل من باب  %28.57ليس بالضرورة صاحلا للتطبيق. أما فئة 

لألستاذ مادام حيمل السلطة كسب رضى املشرف والذي قد ينعكس على التقييم اإلجيايب
توجيهات، وعلى حّد املطلقة. ففي تقدير األساتذة ال جمال إىل مناقشة أو معاجلة تلك ال

تعبري األساتذة يف كثري من األحيان (غري يروح خيطينا) واملقصود طبعا املشرف الرتبوي، 
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إىل عقاب من نوع ما.
ها يتم توقيفه ئأسو ويف أحسن األحوال جيمد املشرف النقطة الرتبوية لألستاذ، ويف

عن العمل، أما النسبة األخرية يف اجلدول واليت تطابق النسبة اليت قبلها واملتمثلة يف 
فال تبايل بتوجيهات املشرف سواء عند تلقيها لتلك التوجيهات، أو عند 28.57%

ت خربة يف املهنة تفوق أحيانا خربة املشرف ذاته، ومناالتطبيق ومرد ذلك أن هذه الفئة ذ

والتجديدي، فهي ال تتعدى توجيهات مكررة، يف حني أن األسلوب اإلشرايف ال بد من 
ارتباطه من املوقف التعليمي، ألن من مقومات وأسس اإلشراف الرتبوي أن تصلح 

تقديرهم ال يراعي تلك اجلوانب خصوصا التوجهات لفئة دون أخرى. واملشرف يف
الشخصية والنفسية منها.

)36جدول رقم (
الخطاب الموجھ لألساتذةنوعیة 

%كاإلجابة
2969.05إداري
1330.95تربوي

%42،100المجموع

من جمتمع الدراسة كون %69.05من خالل معطى اجلدول تؤكد نسبة 
05ميع األساتذة على حد سواء، فإذا كان اجلدول رقم املشرف يقدم اخلطاب ذاته جل

سابقا قد بني جمتمع الدراسة حسب األقدمية، وأظهر تقاربا إىل حد ما بني األساتذة لكن 
املشرف الرتبوي ال يوجه خطابه ألساتذة املؤسسة حمل الدراسة بل لكّل أساتذة املقاطعة، 

إىل آخر، وإجراء ندوة تربوية ضمن ذلك وعليه فاألقدمية يف املهنة ختتلف حتما من فرد 
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اإلطار يؤثر سلبا على حاجات املدرسني والسيما حديثي العهد باملهنة، والذين تواجههم 
صعوبات يف امليدان الرتبوي، خصوصا إذا كانت الندوة عبارة عن درس تطبيقي.

ختطيط املسار فإذا كانت الفئة املستهدفة غري حمددة فإّن األهداف املرجوة ال تتحقق، ألنّ 
يف مثل هذه احلاالت يتخذ طابعا إداريا أكثر منه تربوي.

) 37جدول رقم ( 
تركیز المشرف على الزیارات المتبادلةمدى 

%كاإلجابة
1433.33یركّز

2866.67یركزال
%42،100المجموع

يثبتون أن من املبحوثني%66.67تظهر نتائج هذا اجلدول جليا أن ما نسبته 
الزيارات املتبادلة أو ما تسمى أيضا بالندوات الداخلية ال يعريها املشرف أي اهتمام على 
من مما حتمله من وفرة يف تبادل املهارات وتعاونية العمل ألّن كل تفاعل ضمن ذلك 
املسعى األدائي حيدث متاسكا اجتماعيا بني املعلمني ويقودهم إىل وحدة اهلدف بعيدا عن 

ز االت صاالت الرمسية اليت يقرها التنظيم، علما أّن املشرف الرتبوي عند زيارته املؤسسة يرّك
يف مراقبته اإلدارية على دفاتر وسجالت الندوات الداخلية (احملاضر املكتوبة)، دون أدىن 

املصادقة ذ
ن األساتذة على يها وتأشريها مما يكسبها مصداقية قانونية. الشيء الذي أجرب الكثري معل

غري مسؤولة واليت ال متت بصلة ملا هو تربوي وأخالقي، أين يقوم اللجوء إىل سلوكات
األستاذ بالتسجيل يف تلك احملاضر املذكورة آنفا أحداث ندوات تربوية مل جتر أصال، كسبا 

.لإلطار القانوين
وقد أصبح يعربّ عنه يف الوسط الرتبوي (الثقة يف الوثيقة)، ومن مث نلمس درجة 

داءات السلوكية والرتبوية، لتصبح القطيعة يف باحليثيات املدونة أكثر منها باألالتقيد 
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املسايرة مثبتة، ولكن االستمرارية موجودة ضمن تلك السجالت واحملاضر، واليت أقل ما 
ا شخصية وفردية. وألن األمر كما سبق وأن أشرنا يف عرضنا يقال عنها ختدم أغراض

النظري هلذا األسلوب اإلشرايف ال يتعّلق مبعارف ترتبط بالتسيري اإلداري أو تطبيق 
لتشريعات مدرسية وهي معارف قابلة لالكتساب، وإمنا األمر يتعلق أساسا بكفايات تعترب 

لة للوضعية املهنية والرتبوية، وحسب األسا تذة دائما فحىت تلك الزيارات ليست كفاية مكّم
اا ألن األمر يتجاوز إعداد درس تطبيقي أو تنسيق بني املعلمني بقدر ما يتعلق  بذ
باملسامهة الفعلي يف مشروع تربوي مجاعي، ومن منظورهم كان لزاما على املشرف الرتبوي 

نظرهم هو تكريس تأطري وتثمني ذلك األسلوب. فتغييب مثل هذه األساليب الفردية يف
وإن %33.33للصورة اإلشرافية الكالسيكية، أما الفئة املتبقية واحملددة يف اجلدول بـ

كل ما هو شكلي وتنميقي. ومع ذلك يبقى ذلك التمثيل يف اجلدول ضعيف وال خيص 
ض املشرفني املعيني حديثا.إال بع

)38جدول رقم (
الندوة التربویة الجماعیةما تمثلھ 

%كاإلجابة
1638.10صورة إشرافیة تشاركیة

2661.90سلطة إشرافیة
%42،100المجموع

يعزز اجلدول أعاله إىل حد كبري ما ورد يف كثري من اجلداول األخرى، حول الصورة 
اإلشرافية يف املؤس

األساليب اإلشرافية اجلماعية يطرح اجلدول أسلوب الندوة الرتبوية اجلماعية واليت كثريا ما 
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ة األساتذة التدريسية ويف الوقت ذاته إجياد ءتنمية كفاعن طريق خربة احلاضرين وبالتايل
بدائل عملية للمشكالت الرتبوية واملهنية.

وهي فئة كبرية %61.90لكن اجلدول يعطي صورة عكسية حيث إّن نسبة 
جتزم أن الندوة الرتبوية ال تكاد تبتعد عن األساليب اإلشرافية الفردية، فهي تعربّ على أّن 

عن منرب يتلقى من خالهلا األساتذة مستجدات تتعّلق يف كثري من األحيان الندوة عبارة 
بتوصيات وزارية واملشرف يف هذا املقام سلطة تبليغية ليس إالّ، ما دام جمال املناقشة 
حسبهم ضيقا ال يعاجل مضامني تربوية بل ال مينحهم حىت حّق املالحظة، االنطباع 

واالقرتاح، وحسب هذه الفئة دائما فإ
أثناء تلك الندوة الرتبوية. فلم يلمسوا استعداد املشرف لتقدمي املساعدة هلم أو قبول 

املساعدة منهم.
وقد أشرنا يف طرحنا النظري يف الفصل الثاين ضمن أساليب اإلشراف اجلماعية، 

لوب الندوة الرتبوية أال وهي الطريقة حيث أصدرنا تقدير يف شأن أحد الطرائق ضمن أس

النمو املهين واملعريف، ويأيت هذا اجلدول ليؤكد تقديرنا املسبق حيث إن املشرف يفضل 
شراف اجلماعية).الطريقة املباشرة عن باقي الطرائق األخرى(انظر أساليب اإل

) 39جدول رقم (
مسایرة الدروس النموذجیة لبیداغوجیا المقاربة بالكفایات

%كاإلجابة

1945.24مسایرة

2354.76غیر مسایرة

%42،100المجموع

يعترب اجلدول من خالل النسب الواردة أن النسبة الطاغية تشري إىل أن الطريقة 
وظيفية كبيداغوجيةنموذجية ال يراعى فيها املقاربة بالكفاءات  املنتهجة أثناء الدروس ال
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تعمل على التحكم يف جمريات احلياة عامة والرتبوية خاصة بكل ما حتمله من تشابك يف 
تلك البيداغوجية أثّرت على -إذن–العالقات وتعقيد يف الظواهر االجتماعية، فانتفاء 

يبقى عمل تلقيين بعيدا عن تثمني املعارف املدرسية العملية اإلشرافية مما يعين أّن ما يطّبق 
املطلوب جعلها صاحلة لالستعمال يف خمتلف مواقف احلياة.

؛ أي املقاربة %45.24حىتّ وإن كانت نسبة  تصرح بوجود تلك البيداغوجية ّ
بالكفاءات لكن تطبيقها ينحصر يف الدروس النموذجية ليس إال.

أثناء تقدمي الدروس العادية.البيداغوجيةوبالتايل قد ال يعاد إسقاط تلك 
شراف اجلماعية أال وهو الدروس النموذجية لكن دومنا إوهنا نسجل تطبيق أحد أساليب 

.حديثةة ما تقتضيه تلك الدروس من أداءاتمراعا

) 40جدول رقم (
سة إرسال المشرف نشرات تخص مستجدات وتطورات المادة المدرَّ

%كاإلجابة
37.14یرسلنعم
3992.86یرسلال

%42،100المجموع

على الرغم من أمهية هذه الوسيلة اإلشرافية (النشرات، واليت تعّد اتصاال مكتوبا 
بني املشرف واألساتذة ينقل من خالهلا املشرف الرتبوي قراءاته، مقرتحاته ومشاهداته، 

تربز أن مثل تلك %92.86لكن حسب الطرح املعروض يف اجلدول، فإّن نسبة 

املرسل واملوازي للخطط اإلجرائية التعليمية لدى املعلم. حىتّ وإن كانت هذه الوسيلة 
ليست غاية لكن تبقى وسيلة لغاية، وعليه فانعدام تلك الواسطة ال يعمم اخلربات وال 
يزود املعلمني باألفكار واملمارسات واالجتاهات الرتبوية احلديثة حمليا ودوليا. وكذلك ال 

-66الفصل الثاني : أسالیب اإلشراف التربوي، ص ینظر.
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توحيد الرؤى يف مجيع أماكن العمل املختلفة واملتباعدة.

)41جدول رقم (
ضلة لدى األستاذالوسیلة اإلشرافیة المف

%كاإلجابة
511.90الزیارة الصفیة 
716.67الندوات التربویة 
921.43الدروس النموذجیة
2150ورشات عمل 

%42،100المجموع

من جمتمع الدراسة يفضل األسلوب %50من خالل معطيات اجلدول يتنب أن 
ا نشاط مجاعي تعاوين لتجريب أحسن طرق 
التدريس أو دراسة مشكلة تربوية، أو أجناز عمل ما، على الرغم من أن الورشة أسلوب إشرايف 
مكثف حيوي حماضرات، حوارات، تطبيقات تبعا للموقف التعليمي إال أنه املفضل. وألن هذا 

ضمن هذا إلطار اإلشرايف تتاح له األسلوب يأخذ طابعا تكوينيا أثناء اخلدمة أيضا، واملعلم 
فرصة إزالة احلواجز بني املعلمني ليحقق نشاط ابتكاري داخل الورشة، تضعه يف مواقف 
يستطيع تقييم جهوده من خالهلا. وحسب املعلم فإن مثل هذه الورشات تعّد وسيلة تقومي 

شاط كل فرد.مادام ينشط ضمن مسار حمدد ألن األعمال توزع بكيفية عادلة يظهر خالهلا ن
واليت تفضل الزيارة %11.90واملالحظ يف اجلدول أيضا أن أقل نسبة مسجلة هي 

أساتذة وهم ذوو أقدمية يف 5الصفية، وضمن هذا املقام نؤكد أن هذه النسبة يقابلها العدد 
: " امليدان والزيارة الصفية الفجائية أو املطلوبة تعّد سندا لرتقيتهم يف القطاع. وبتصريح أحدهم

النقطة مضمونة مع سي فالن".
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) 42جدول رقم (
الوسیلة اإلشرافیة األنجع في التكوین المھني والتربوي

%كاإلجابة
49.52الوسائل الفردیة

1638.10الوسائل الجماعیة 
2252.38كلھا مـعـا
%42،100المجموع

شرافية املفضلة هي بنوعيها إن النتائج املعروضة يف اجلدول تثبت أن الوسيلة اإل
وإن كان هذا االستحسان لدى األساتذة يؤكد قابليتهم %52.38الفردية واجلماعية 

للتأقلم والتفاعل مع كلتا الوسيلتني مبفهومهما الشامل واملعروض ضمن دراستنا النظرية ألن 
اعلة، حسب تقديرهم يبطل مفعول تلك الوسيلة ما إن أسندت إىل سلطة إشرافية غري ف

فاختيارهم حسب ذلك املعطى اإلحصائي للوسيلتني معا، ال يعّد تناقضا مع ما سبق 

وليس املشرف ذاته، واخللل يف تقديرهم حينما تكون تلك الوسيلة اإلشرافية مقرونة بأداء 
دث القطيعة وتصبح الوسيلة غري حمبذة، وهذا ما ورد يف اجلدول أيضا إشرايف مناقض فتح

مع الفئة اليت فضلت الوسائل الفردية. أين أثبتت األقلية فقط من املشرفني املرغوب يف 
أداءهم.

) 43جدول رقم (
مراقبة المشرف التربوي المیداني لتوصیات اللقاءات الجماعیة

%كاإلجابة
1945.24یراقبنعم
2354.76یراقبال

%42،100المجموع
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يبني اجلدول مدى مراقبة املشرف ميدانيا لتوصيات اللقاءات اجلماعية اليت من 
املفروض أن تكون قد عقدت يف السابق، فقبل أن نعرض معطيات اجلدول نذكر أن 

اهلادفة اللقاءات اجلماعية أي األساليب اإلشراف اجلماعية أصال غري مصممة بالكيفية 
دنا يف اجلدول  واملرجوة، وال ترتبط أساسا مبتطلبات اإلشراف الرتبوي احلديث، فقد حّد

%61.90مثال أن الندوة الرتبوية عبارة عن سلطة إشرافية، وكان ذلك بنسبة 38رقم 
هذا يعين أنه حىت إذا راقب املشرف ميدانيا التوصيات احلاصلة يف ندوة تربوية أو وسيلة 

فقط اليت %45.24اعية أخرى، وهذا ما مل يثبته اجلدول أعاله، ألن نسبة إشرافية مج
دت تلك املتابعة واليت عربّ عنها بالسلطوية واألمرية يف حني النسبة األكرب واليت قوامها  أّك

تشري إىل انعدام تلك املراقبة ميدانيا بل صرّح بعض األساتذة إىل أكثر من 54.76%
يلتزم أصال بالتعليمات اليت أمالها على األساتذة واليت هي ذلك فحسبهم املشرف ال 

مدونة يف دفاتر خاصة لديهم، كما يالحظ األساتذة ازدواجية يف اخلطاب املوجه وعلى 
ا"، واملقصود املشرف الرتبوي. ليس فقط نَ مْ هَّ فَ يَـ ل وَ بْ و قَـ وحُ رُ مْ هَّ فَ حّد تعبري أحدهم: "يَـ 

اقض توصياته يف كّل مناسبة.الذي ال يراقب توصياته بل الذي ين

الممارس في المؤسسة التعليمية مجال الدراسة الميدانيةأبعاد االشراف التربوي- 3

)44جدول رقم (
إثارة األسالیب اإلشرافیة لدافعیة األساتذة وتحفیزھم على العمل

%كاإلجابة

2764.29یحفزنعم

1535.71یحفزال

%42،100المجموع

يندرج هذا اجلدول ضمن حمور أبعاد اإلشراف الرتبوي حيث يركز على تأثري 
األساليب اإلشرافية يف إثارة دافعية األساتذة وحتفيزهم على العمل وإذا كانت أغلب 
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تصبّ يف خانة من اعتربوا أن تلك األساليب هلا دور %64.29اإلجابات واملقدرة بــــــ 
وذلك ما يربر استعراضنا ذلك يف الطرح النظري ملدارس إجيايب يف التحفيز على العمل 

الفكر اإلداري والقيادي وبالتحديد حركة تنمية التنظيمات ومن ضمنها نظريات الدافعية 
وعليه فتلك األساليب من منظور األساتذة سياق أدائي يقود إىل حتقيق األهداف الرتبوية 

بطل مفعول تلك اإلثارة، واملطلب املرجوة ما مل يكن مصاحب لسلطة إشرافية فردية ت
ي أكثر من املادي، ويف نظرهم أيضا أن تلك األساليب و حسب األساتذة التحفيز املعن

تأخذ البعد التكاملي سواء كانت الفردية أو اجلماعية فال ميكن حسبهم إحداث زيارة 
ن صفية يف جو مشحون بالتوتر والوعيد وتصيد أخلطاء أو حىت حضور ندوة تربوية ضم

رؤية سلطوية أمرية حتمل معىن التبليغ ال املشاركة فال ميكن إذا إلغاء أو جتاوز تبادل مثل 
تلك الزيارات واعتماد تلك األساليب اليت تعمل على خلق التعاون والتناغم ومن مث خلق 
أرحيية يف حتقيق األهداف، وكلما حدث مثل ذلك التجاوز قّل حتما تأثري تلك األساليب 

دافعيتهم وحتفيزيهم.على إثارة

)45جدول رقم (
لدى المشرف في تقدیر مشاعر األساتذة واالستجابة التجاھاتھمالرغبة توفر مدى 

%كاإلجابة
رنعم 614.29یقدّ
3685.71یقدّرال

%42،100المجموع

إّن انتفاء مثل تلك الصفة املشار إليها يف التساؤل أعاله عن املشرف الرتبوي 

ويكون اإلشراف حينها يف أدىن %85.71البعد الالإنساين وهذا ما أقرته نسبة 
مستوياته ال يتعدى حىت مفهوم التفتيش، ومن مث مل يتجاوز مرحلة العقاب وتنفيذ 

لكّل ما هو إنساين، مما وّلد ويوّلد دوما توترا للعالقات اإلجراءات دون إعارة أي اهتمام 
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وعدم الثقة، ويقّلل من مقومات اإلشباع والتوافق، وأهداف املنظمة تكون بعيدة املنال 
أمام تلك القصور.

تؤكد أن املشرف يسعى إىل توجيه %14.29أما الفئة الثانية واملشكلة لنسبة 
واهلدوء ويعمل على تشجيع املبادرة واإلبداع.التفكري اجلماعي مع اتسامه بالتفكري

) 46جدول رقم (
تنسیق المشرف مع المحیط ( ألولیاء التالمیذ )مدى 

%كاإلجابة
12.38ینسقنعم
4197.62ینسقال

%42،100المجموع

إن التفاعل بني األستاذ والبيئة احمليطة حيدث دوما من خالل تدخل األستاذ  
نعّلم التلميذ ومنوه. وتشكل االتصاالت املتبادلة مع أولياء التالميذ أمهية كوسيط يف

قصوى يف متابعة التلميذ ومساعدته ضمن تفاعل اجتماعي حيقق التعلم املستدام، ويكون 
بذلك التعلم سريعا وذا مردودية جّيدة، إذا كان ذلك التعلم مصاحبا مبتدخل يكون راشدا 

راية، وبذلك يؤكد األساتذة حدوث التكامل الوظيفي بني من الوسط البيئوي يفوقه د
من املبحوثني يشريون %97.62احمليط واملدرسة، وبذلك نالحظ يف اجلدول أن نسبة 

إىل غياب الرعاية اإلشرافية لدور احمليط يف توفري الظروف والشروط الالزمة حىت  يشعر 
ذة يف هذا الصدد أن موضوع التعلم ى بالتقدير كما يركز األساتظاملتعلم باالطمئنان وحي

يعترب بنية ال باعتباره حاصل جمموع عناصره، فالبنية هي اليت حتدد معىن كل عنصر 

يدا عن التفاعل الذي ها وجيعل التلميذ بعئاملشرف واحمليط يقلل ويضعف تلك البنية وجيز 
يضمن له االستقرار النفسي واالجتماعي فالبيئة التعليمة تساعد املعلم على رصد وحتديد 
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رح يغّيب بني املتعلم وأقرانه، وبينه وبني املعلم نفسه، واملشرف الرتبوي حسب هذا الط
متاما ذلك التنسيق وال جيسده إطالقا ضمن مساره املهين. واألستاذ ضمن تلك الرؤية غري 
مزود مبعارف وتقنيات ومناذج للتعامل النفسي واالجتماعي مع احمليط، فقدراته ال تتعدى 
ا 
العمل على التكوين وتنمية القدرات األخرى لألستاذ لريصد ويقاوم ويتجاوب إىل درجة 
التفاعل مع كّل ما يأيت من خارج حجرة الدرس بطرق ممنهجة وسليمة تضمن هلم 
مناخات أصغرية يتحرك يف إطارها ويضمن ذلك وغلى حدود معّينة على األقل إطالع 

نه أوفر على كل التفاصيل واجلزئيات ال يت خنص املتعلم، وبالتايل قد يدرك حقائق خفية متّك
من تقومي وتفعيل العملية الرتبوية بصورة صحيحة.

)47جدول رقم (
المشرف في نظر األستاذصورة 

%ك%كالتعلیلاإلجابة
12.38ألنھ یشجع ویحترم األستاذ

37.14یبـادر ویتجـاوز اإلجـراءات قائدا
24.76صوص القانونیةوالن

819.05لھ عالقات شخصیة مع األساتذة
614.291433.33ألن ظروف عملھ مطابقة لظروف عملزمیال

األستاذ
1126.19باعتباره منفذا للقوانین التربویة فقط 

614.292559.52ال یتكفل بالبعد النفسي واالجتماعي لألستاذمسؤوال
819.05یعتبر ناقال للمعارف وغیر مجدد لھا 

%42،100المجموع

حيمل اجلدول مؤشرات لوصف املشرف الرتبوي من منظور األستاذ ويظهر خالله 
، %59.52أن النسب الواردة متفاوتة فمن يعترب املشرف مسؤوال يشكل األغلبية؛ اي 
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، تقّر أن املشرف ميتثل للنص القانوين يف مهنته، %26.19منها نسبة جزئية واملتمثلة يف 
مما جيعله بعيدا عن التكفل بالبعد النفسي واالجتماعي ومن مث نسجل أّن أبعاد اإلشراف 

ترب املشرف زميال وذلك ما تشري له نسبة اإلدارة  الرتبوية واملدرسية. يف حني من يع
، يف تقديرنا أوال واستنادا إىل تصرحيات علنية مستمرة من طرف األساتذة 33.33%

حبكم أقدميتهم يف املهنة تربطهم تلك الزمالة باملشرفني ألّن املشرف القائد ال ميثل تواجد 
قبل األبعاد املادية كاف يف املؤسسة التعليمية والذي بإمكانه جتسيد البعد اإلنساين

والتقنية والفنية.
) 48جدول رقم (

ـیرفركز المشرف التربوي على توی

%كاإلجابة
2969.05كل ما ھو مادي وتقني 

614.29كل ما ھو إنساني 
716.67كالھما معـا
%42،100المجموع

كمل ما ييث يؤكد و ترتبط معطيات هذا اجلدول ارتباطا وثيقا باجلدول السابق ح
شراف الرتبوي يف املؤسسة التعليمية إنسعى إىل حتقيقه يف هذا احملور الرابع واخلاص بأبعاد 

اجلزائرية.
شبه انعدام للجانب القيادي يف عملية ّمت مالحظة اجلدول السابق بقراءة و 

؛ حيث قة غري مباشرةيبطر ذلك فالنسبة األعلى يف اجلدول أعاله تؤكد ؛اإلشراف الرتبوي
. على حساب ما هو إنساينتوفري كل ما هو مادي وتقينّمت ، أين %69.05بلغت 

وبالتايل املشرف حسب األستاذ يركز على تلك اجلوانب ويستشهدون لتأكيد ذلك 

-6(الملحق رقمنظر ی.(
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بالتقارير الرتبوية اليت يرسلها إليهم املشرف بعد زيارته هلم حيث ال حتمل أدىن إشارة إىل 
البعد اإلنساين.

) 49م (جدول رق
اطالع المشرف على الظروف االجتماعیة

%كاإلجابة
921.43نعم
3378.57ال

%42،100المجموع

ضمن املسعى ذاته أي ابعاد اإلشراف الرتبوي ميثل جدولنا هذا بصورة تكاد تكون 
بة قطيعة أّن املشرف ال يعري أدىن اهتمام للظروف االجتماعية لألستاذ وذلك ما تقرّه نس

سواء تعّلق األمر باللقاءات الصفية أو اجلماعية أو األوراش والندوات الرتبوية 78.57%
ساتذة تغيب منه شرايف الذي ينتهجه املشرف الرتبوي حسب األاإلفمهما كان األسلوب 

دائهم الرتبوي حيث كثريا ما يطرح أاالهتمام بالظروف االجتماعية واليت ترتبط حتما ب
ما قاليش حىت واش «األساتذة عقب زيا

قد ال ميكن تعميم هذه العبارة على باقي األساتذة ، ولكن طاملا صّرحوا ».صحتك
بعبارات مماثلة ترسخ فكرة انعدام االهتمام بالظروف االجتماعية، كاالطالع على ملف 

األساتذة الّصحي وغريها..
) 50جدول رقم (

اة المشرف ظروف عمل األساتذة داخل المؤسسةمراع

%كاإلجابة
1535.71نعم
2764.29ال

%42،100المجموع
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جيسد هذا اجلدول مدى اطالع املشرف على ظروف العمل لألستاذ داخل 
ترى أّن املشرف ال يكرتث بتلك الظروف %64.29املؤسسة التعليمية وإذا كانت نسبة 

ألقسام واحلجم الساعي الكبري املسند لألستاذ وكذا عدد األفواج من اكتظاظ داخل ا
الرتبوية املسندة ناهيك عن انعدام كل ما يؤّمن راحة األستاذ من شروط النظافة ايضا أو 
حماربة العنف داخل املؤسسة املمارس من طرف التالميذ. وحسب األساتذة فال يوجد 

على األقل. وهنا أيضا نسجل أن جمّرد شارة إىل تلك الظروف من باب التحسيس إحىت 
، تية خمتلفةعدم اطالع املشرف على ظروف عمل األستاذ كمورد بشري له جوانب حيا

فتسيريه لتلك املوارد البشرية وتأطريها خيص إذن اجلانب اإلداري ال غري.

) 51جدول رقم (
المجال التكویني الذي ینقص المشرف التربوي

%كاإلجابة
1126.19التخصص

1740.48النفسي االجتماعي
1433.33اإلداري والتربوي

%42،100المجموع

باجلوانب الواردة يف اجلدول أعاله من ختصص يف املادة أو العلوم اإلنسانية عموما مبا فيها 
وعلم االجتماع واإلدارة. وعلى ضوء ذلك نلمس أّن معطيات اجلدول وهي علم النفس 

متفاوتة إحصائية لكن كلها جتمع على وجود نقص ظاهر لدى املشرف الرتبوي خصوصا 
من اجلانب النفسي االجتماعي.

وإّن كان ذلك املشرف قد تلّقى تكوينا لكن بطريقة سريعة غري مؤهلة لالضطالع 
سة تعليمية فذلك القصور يف اجلانب التكويين ال يؤسس إلشراف مبهام قيادية يف مؤس

تربوي مبفهومه احلديث.
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في مجال الدراسة الميدانيةشراف التربويمعوقات اإلثانيا =

) 52جدول رقم (
العوامل المعرقلة للعملیة اإلشرافیة

%كاإلجابة
1433.33المشرف ذاتھ 

1535.71النصوص القوانین
1330.95یاالوصا

%42،100المجموع

يتبىن هذا اجلدول العوامل املعرقلة للعملية اإلشرافية، فالفئة اليت تعترب املشرف نفسه 
تقّر أّن اعتماد املشرف على منطية يف التسيري %33.33املسؤول عن ذلك واليت قوامها 

مزاجيته.قدمية تنبع حسب تعبريهم من ميوالته الشخصية يف أغلب األحيان أي
ترى أّن النصوص والقوانني هي %35.71أما النسبة األكرب وإن كانت غري طاغية وهي 

املعرقلة األساسي للعملية اإلشرافية، حيث ال ترتك هامشا ما احلرية للمشرف الرتبوي كي 
ميارس اجتهادات خاصة يكيفها حسب الذهنيات البشرية املؤطرة، فيكفي أن نقول أن 

التوجيهي نيحىت يف ظل القوان1976الرتبوي يف اجلزائر مل يتغري منذ مفهوم اإلشراف 
، وقد أشرنا إىل ذلك يف الفصل الثالث من خالل 2008جانفي 23لرتبية الصادر يف 

قراءتنا القانونية لنموذجني من التشريع املدرسي.
الوصايا يف اجلدول هو تلك اإلمالءات اليت تصل إىل املشرف بأما ما يقصد 

د مهامه. هذا ما يؤكده األال ساتذة خصوصا بعد انقضاء فرتة رتبوي من مسؤوليه، لتحّد
غابت النصوص والقوانني -حسبهم–اإلضرابات اليت شهدها حقل الرتبية والتعليم وهنا 

ك النقص احلاصل يف إجناز الدروس وبالتايل ار ليحل حملها قرارات جاهزة وارجتالية لتد
ره ا لوصاية وال تقرتح عليه.املشرف ينّفذ ما تقّر

mailto:+���@d�




189

) 53الجدول رقم (
مدى نجاح المشرف التروبي في مھامھ

%كاإلجــابة
614.29شرف مع مدیر المؤسسةمالتعاون

2457.14تدریب أثناء الخدمة للمشرف
1228.57تدریب أثناء الخدمة للمعلم

100%42المجمـوع

وثني يشريون اىل ضرورة وجوب إن معطيات اجلدول تبني بوضح بأن املبح
تكوين املسرفني أثناء اخلدمة يف شكل تدريب مستمر.

يتماشى ومتطلبات االشراف الرتبوي احلديث كما أن تلك النسبة العليا 
نفكت تصرح بأن املشرف الرتبوي مل يرق مستواه التأهيلي ااملوضحة يف اجلدول ما 

ستواه املشرف عليهم، مبا أنه يعد نطالقا من كونه مل يتعدى مااىل مصف املشرفني 
ذا املنظور تظل قاصرة اإلشرافيةأستاذ ذو أقدمية يف امليدان ليس إال وعليه فالعملية 

يف مداها العلمي احلديث ما مل تكن مقرونة ومرتبطة بتدريب متواصل كما مت تأكيد 
لمعلم، ما حسب املبحوثني دائما أن تكوين املشرفني يف حد ذاته يعد تكوين حتميا ل

دائهم أين يشريون أيضا أن تكوينهم أدام ذلك التكوين احلاصل سينعكس على 
وتدريبهم دون أن يشمل ذلك املشرف على وجه اخلصوص ال جدوى له من حيث 

تكريس العمل االشرايف احلقيقي.
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)54الجدول رقم (
المعوقات االقتصادیة على العملیة اإلشرافیةتأثیر

%كاإلجــابة
2354.76قلة الوسائل التعلیمیة
1945.24قلة الحوافز المادیة

100%42المجمـوع

إن الداللة االحصائية املبنية يف اجلدول أعاله تكاد تكون متساوية ومن هنا 
شرافية دهم للعامل املؤثر يف العملية اإليتضح جليا أن املبحوثني وأن انقسموا يف حتدي

على العامل االقتصادي عموما بغض النظر على نوعيته، لكن تعترب ذلك امجاع
وحسبهم دائما فإن التحضريات العلمية مطلب وعامل أساسي ال جناح العلمية 

ومنها جناح العملية التعليمية التعلمية.اإلشرافية

من أن احلداثة تستوجب جتهيز تكنولوجي يواكب العصرنة كما أن انطالقا
الرجعي على مردودية املشرفني وبالتايل على املعلمني.احلافز املادي له األثر 

حيث يشري بعض املعلمني يف هذا العدد أنه يف بعض الندوات اجلماعية تفتقر 
و األقراص أألدىن التجهيزات أو حىت التوثيق املطلوب سواء من وسائل الطبع 

املضغوطة أو أجهزة عاكسة للصور وغريها.

إشرافيةو أساليب ألشكل تلك الندوات اجلماعية ومن مث فامليزانية املرصدة 
باألغراض املرجوة منها وهنا تسجل طغيان األعمال يتفأخرى حمدودة جدا ال

النظرية وغياب كل ما هو جترييب يف اغلب األحيان مما يعيق العملية االشرافية فالعامل 
شراف الرتبوي. قتصادي هنا يشكل دعما أساسيا لإلاال
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)55الجدول رقم (
المعوقات الفنیة على اإلشراف التربويتأثیر

%كاإلجــابة
عدم تنفيذ بعض املعلمني 

921.43الرتبويلتعليمات املشرف

2047.62ضعف النمو املهين للمعلم
1330.95صعوبة املناهج

%42100المجمـوع

سابق من معوقات إن النسب املبينة يف اجلدول تأيت لتكمل ما أورده اجلدول ال
االشراف الرتبوي واليت مل تقتصر على اجلانب االقتصادي فحسب فنيا أيضا نالحظ 

تصرح أن ضعف النمو املهين للمعلم يعد عائقا للعملية %47.62أن نسبة 
ال يعطيه" أي مبعىن آخر، أن أحد املعلمني قائال: "فاقد الشيءاالشرافية وهنا يشري

عاد خمتلفة انطالقا من التكوين اجلامعي كخلفية علمية ضعف منوهم املهين مرده أب

عملية عكسية معقدة حيث أن املعلم ال ينمو مهنيا بسبب االشراف الرتبوي ويف 
ة االشرافية.الوقت ذاته يعد ذلك النمو املهين الضعيف للمعلم عائق أمام العلمي

تقر بصعوبة املناهج كمعرقل للعملية %.30.95كما ال ميكننا جتاهل النسبة 
االشرافية أي أن تلك املناهج تصدر بصفة فعلية من الوصايا املعنية دون ان يشارك 

ارسة االشرافية مفيها جبدية وعن كثب املشرف واملعلم، واليت تعد حمك حقيقي للم
عن املشاركة يف اصدار تلك املناهج تعرقل عملية التبادل امليدانية فبعد الطرفني 

والتفاعل بني املشرف واملعلم أن كل طرف قد ال يدرك تداعيات ومكونات تلك 
املناهج واليت دوما حسب رأيهم تصدر يف شكل صيغ أمرية للتنفيذ.
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)56الجدول رقم (
للعملیة اإلشرافیةللمشرف األعباء الموكلة مدى عرقلة

%كجــابةاإل
2047.62املعلمنيقلة عدد املشرفني بالنسبة لعدد 

2252.38الرتبويكثرة املؤسسات الرتبوية املسندة للمشرف
%42100المجمـوع

إذا ذكرنا يف اجلدول السابق أن املشرف الرتبوي يواجه صعوبة ضعف منو 
أن العملية االشرافية عامة هذا اجلدول  ليبنيأيتياملعلمني وكذا املناهج املفروضة، 

نادرة من حيث املمارسة حيث أن النسب الواردة نؤكد أن عدد املشرفني يعدون قلة 
أمام الكم اهلائل املعلمني وأيضا أن مهمتهم توزع على مقاطعات كثرية تقبل اىل حد 

واليات من 03معلم ضمن حيز مكاين يتجاوز 400مشرف واحد ألكثر من 
مقابل كثرة شرافية ة النطاق اجلغرايف مما يصعب من عملية التغطية اإلالوطن دون مراعا

ه نسبة  . %52.38املؤسسات الرتبوية املسندة إىل املشرف الرتبوي. وهذا ما تؤكّد
يدّل مما . %47.62اليت مل تتجاوز يف عدد املشرفني، النسبة قّلة سجل نومن مث 

وحىت ،ملشار اليها يف اجلانب النظرياعدم ممارسة أساليب اإلشراف املطلوبة، و على 
فمهما برمج .د يف ظل قلة املمارسة امليدانيةشراف الرتبوي ال ميكن أن جتسَّ أنواع اإل

ا عن جتسيد العمل دوات فاملعلم يبقى بعيدناملشرف من أعمال يف شكل زيارات و 
هائل وحيدث ذلك يف ظل كم،ألن دوره لن يأيت اىل بعد فارق زمين كبري؛شرايفاإل

واليت تتطلب تكاثف للجهود بني كل األوساط ،من االصالحات يف احلقل الرتبوي
الرتبوية. 
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)57الجدول رقم (
صعوبات ممارسة اإلشراف التربوي

%كاإلجــابة
1638.10املعلمني الذين يدرسون غري ختصصهم
2661.90املعلمني مل يشاركوين التخطيط الرتبوي

42100المجمـوع

تشري بأن العمل االشرايف %38.10يف اجلدول واملتمثلة يف القليلةإن النسبة 
يواجه صعوبة عدم ختصص املعلمني ومن مث جيد املشرفني عوائق كبرية يف تأطريهم أما 

جتزم ان العملية االشرافية تعاين عوائق خمتلفة %61.90واملتمثلة يف الكبريةالنسبة 
حنا للجداول السابقة.ذكرنا البعض منها يف طر 

عدم مشاركة املعلم يف التخطيط الرتبوي عرب كل مراحله سواء يف حتضري إنّ 
القوانني املؤطرة للعملية نّ وحىت يف سَ ،تب املدرسيةكصدار الإو أالربامج واملناهج 

املعلم ف؛شراف الرتبوي دوره وفاعليتهد اإلفقِ يُ ؛ فإّن هذا التغييب لدور املعلم الرتبوية
دىن مشاركة.أللعملية الرتبوية وال ميكن أن يتلقى قوالب جاهزة دون ايعد حمور 

؛الرتبويةتهم وتقنني نشاطه ينعكس سلبا على مردوديعلتنميط سلوك املأنّ امبو 
مادام هذا األخري علمداء الرتبوي للمتقومي األوأشرايف تقييم ال ميكن للعمل اإلفإنّه 
ميم او تصأهج امنيف خمتلف أشكاله سواء أ كانت جناز معريف إد عليه يف كل مَ عتَ مل يُ 

ينبثق بل من وراء المكاتبيُفرضني ال ثحو بفالتخطيط الرتبوي حسب امل.برنامج
.أمام السبورات والتالميذمن 
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)58الجدول رقم (
ھل لدیك مالحظات أخرى تودّ إضافتھا

%كاإلجــابة
819.05نعم
3480.95ال
%42100مـوعالمج

ّ رغبة املبحوثني يف اإلدالء بآرائهم حول الظاهرة  جاء هذا اجلدول ليبني
اض أغلبية عر نسجل إ. حيث املؤسسة التعليميةاملدروسة (اإلشراف الرتبوي) يف 

أبدى إضافة مالحظات حول املوضوع. يف حني عن %80.95نسبة املعلمني ب
من ء املوضوع بوجهات نظر متباينة، فمنهم) رغبتهم يف إثرا%19.05القليل منهم (

أّحل على ضرورة االرتقاء بالعملية اإلشرافية إىل مصاف اإلصالحات املسرتسلة واحملدثة 
القليلة ضرورة التخّلي عن 

تها (شكال ومضمونا)، مادامت مل تف  ية و مبتطلبات العملية الرتبالعملية اإلشرافية برّم
وطموحات األسرة الرتبوية.  
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لبحث :لالنتائج العامة

، شراف الرتبويالنتائج العامة واخلاصة يف جمال اإلمن البحث إىل مجلة هذا خيلص 
تتوزع بني اجلانبني النظري وامليداين كما يلي: 

،تطور مفهومها من التفتيش إىل التوجيه،اإلشراف الرتبوي عملية إنسانية قيادية-
مثّ أصبح يسمى اإلشراف الرتبوي.

د أصبح اإلشراف الرتبوي يف الدول العربية حيمل األبعاد اإلنسانية لق-
يف اجلزائر. وميكن تلّمس ذلك من "التفتيشحيمل اسم "واالجتماعية، يف حني ال يزال 

الوافدة خصوصا من املشرق العريب خالل اإلصدارات العلمية الكثرية 

حول ظاهرة اإلشراف الرتبوي الواردة يف يفمن خالل املعطيات النظرية والكم املعر -
، وهو ما ينعكس ارتباطات وثيقة بالسياسات الرتبويةهذه الدراسة، يّتضح أّن هلذه األخرية 

كما أّن اإلشراف .ايعلى السياسات التعليمية اليت ترسم أبعاد التعليم املمارس واقعحتما 
مة كعملية تؤدي دوراالرتبوي ق ري املوارد البشرية يف تأطاهاما ومصرييد بلغ مرحلة جد متقّد
وهو األمر الذي دعا إىل .ربامج التعليميةالفلسفات و القاعدة أساسية يف تنفيذ اليت تعّد 

تعقب الظاهرة من حيث طبيعتها وما يعرتضها من معوقات. 

على السؤال املركزي للدراسةفمن حيث طبيعة الظاهرة املدروسة فإّن اإلجابة -
.)؟يةاجلزائر املؤسسة التعليمية املمارس يف الرتبوي ما هي طبيعة اإلشراف (:ادهوالذي مف

حيث مت من معطيات؛ميكننا حتديد تلك الطبيعة من خالل ما أملته الدراسة امليدانيةفإنّه 
يف واقع املؤسسة التعليمية اجلزائرية متارس بأداءات قدمية على أّن العملية اإلشرافية الوقوف 

ويف ،وهذا يعين أن اإلشراف حيمل البعد التفتيشي،ق إىل مستوى اإلشراف الرتبويمل تر 
أو إلرشاد الناجتني عن عملية تنفيذية ،أحسن الظروف قد يبلغ مداه مستوى التوجيه

التساؤالت الفرعية:
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أنواع اإلشراف الرتبوي املمارس يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية؟/ ما هي1

قياسا مبا ورد يف اجلانب النظري من البحث، أّن اإلشراف الرتبوي وهنا نستنتج أنه 
.عاد خمتلفةباملمارس ميدانيا يف جمال الدراسة مل يوفر 

حيث لوحظ ؛ارسة كّل تلك األنواع من اإلشراف الرتبويمسلكيا ملمدّ عَ واملشرف غري مُ 
مع اإلشرافية املذكورة وإن أردنا مطابقة تلك األنواع .عدم تشجيع النمو املهين للمعلمني

اإلشراف التصحيحي القائم على اكتشاف . فال جند إّال توّفر اجلزائريةواقع املؤسسة 
الدرس.حجرةاألخطاء داخل 

الوقائي بعيدا عن واقع املمارسة مادام املعلم يبدي انزعاجا يف حني يبقى اإلشراف
قبل زيارة املشرف له، وهنا يكون توقع املشرف لذلك غري حمقق مما وّلد عدم جتاوب بني 

م من اخلطأ.لالطرفني ومن مثّ ال ميكن أن يعصم املع

على أنّه ال، فإّن ذلك يدل املشرفقبل أما عدم جتاوز اإلشراف التصحيحي من 
للعملية اإلشرافية  ةميارس اإلشراف البنائي وال اإلبداعي. مادام متقيدا بالنصوص احملدد
كما سبق وأن أوردنا ذلك يف قراءتنا القانونية الواردة يف الفصل الثالث.

اصة ذا احملور أّن اإلشراف بذلك ال  ات خ ا لبيان عد حتليلن ي  ّ تدل نس أن  ميكن  كما 
ما هو جمسد مقتصر فقط على اكتشاف األخطاء ويف أحسن مل البعد التغيريي مادام حي

األحوال تصحيحها. أما اإلشراف املعمول يه يف واقع املؤسسة التعليمية على غرار 
املعطيات هاإلشراف التصحيحي جند ممارسة نسبية لإلشراف الدبلوماسي. وذلك ما تؤكد

.مظهرياادميقراطيىيبقور املشرف ضمن هذه الرؤية إّن دحيث ؛البيانية احملللة

يف حني مل نعثر خالل دراستنا هلذا احملور على ما يسمى باإلشراف الدميقراطي أي مل ؛ هلم
جند ذلك التعاون املشرتك نتيجة تداخل الوظائف خصوصا مع املشرف املقيم ( رئيس 

التعليمية).املؤسسة 
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اإلطار أيضا يكتفي بالبحث على العمل دون هذاكما استنتجنا أّن املشرف ضمن
التشجيع على اإلبداع وبالتايل ال توجد تكاملية يف تسيري املهام لتحقيق كفاءة أداء عالية. 
وبالتايل ّمت التحقق من أّن اإلشراف دون هذا املستوى؛ أي الدميقراطي، ما هو إال مواقع 

علم.لة إشرافية أو مناصب قريبة من املمشغو 

يقة .ا صفة الثقة املتبادلة واالنسجامنومن ّمث انتفت حسب حتليل
على املعلم وحده، وغياب هذا النوع يف تقديرنا جعل املعلم حتت ممارسة إشرافية يُلقى

تلقينية وجيعله ايضا ضمن نطاق إشرايف استبدادي.

ل إن هناك نوعا من اإلشراف حمقق وله تواجد ميدانيا حسب كما ميكننا القو 
معطيات جداولنا أال وهو اإلشراف السليب حيث ملسنا اعتماد املشرف يف املؤسسة 
التعليمية على بعض املعلمني األكفاء ملباشرة أعماله فبمنظور املكلفني: العملية اإلشرافية 

النصوص والقوانني وال نعترب ذلك دميقراطية لكن يف تقديرنا أن ذلك خروج تام عن 
اجتهادا يف املمارسة ولكن سلبية يف التعامل من باب عدم االكرتاث باملهام املسندة 
للمشرف او للتخلص منها واجنازها عن طريق اآلخرين. كما نرسخ أيضا فكرة أن مثل 

وية أو الفكر هذا اإلجناز اإلشرايف املمارس ال ينطلق وال يتطابق وال يقرتن بالفلسفة الرتب
ل من املشرف يف هذه  القيادي ومن مث حيمل طابع املزاجية إّن مل نقل الفوضوية وكّل تدّخ

احلالة حيدث نفورا وفد يثري غضب املشرف عليهم أيضا.

وهنا نصرح أّن هذا نوع من اإلشراف املتوفر ال حيقق إال املصاحل الشخصية أو 
إشباع أغراض ذاتية.

بأنواع اإلشراف الرتبوي غياب كّلي لإلشراف اخلاصا املعطى ويف حتليينا أيضا هلذ
واليت تقوم بالوسائل اإلحصائية ونعين هنا ،ةميالذي يعتمد على البيانات املوضوعية والك

اإلشراف العلمي.
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لسلوكيذكرااهتمامرييعالالرتبوياملشرفأنالحظنا،نفسهطاراإلوضمن
ضعيفةاملشرفقدرةكانتمثومنيرصداللتعليميااملوقفأنحيث؛الصفياملعلمني

هييعتمدهااليتالوحيدةالوسيلةأنكماالدرسحجرةداخلحيدثماكلتسجيليف
واليتاملرئيةأوالصوتيةالتسجيالتاستعمالغيابيعينمماغريهدونالكتايبالتدوين

اهداإعادةميكن ميكنوذامباشرةبطريقةالسلوكاترصدميكنوهنامساعهاأومش
.ورةصأبسطيفحىتاالكلينيكيلإلشرافكليغيابالقول

املقيماملشرفبنيكتفاوتمتوفركانفإنشاركيتالشرافاإلخيصفيماأما
نسجلوبالتايل،فقطاملشرفنيالتقاءحلظةحيدثوآينمرحليفذلكالزائرواملشرف

بلوغميكنالوبالتايلالتشاركياالشرافعمليةيفمطلوبكمجالالتخطيطغياب
مادامشاركيتالاالشرافجماالتضمنأيًضاتوفرهاالواجبللمعلمنياملهنيةالتنميةجمال

يفمعهوتعاونهالرتبوياملشرفاملؤسسة،مديرمشاركةتنفيثنيو املبحمن% 88.10
.للمعلمنياملهنيةالتنمية

؟اجلزائريةالتعليميةاملؤسسةيفاملمارسالرتبوياإلشرافأساليبماهي-2

يف امليدانيةللمعطياتبالتحليلتناولنابعديف هذا السياق إقراراهميكنماإن
دخولهحلظةمنذاملعلموضعيةريقدّ الالرتبوياملشرفهو أّن عالقتها باجلانب النظري،

مباكرتاثهعدمخاللمنأو،املعلماجتاهحتيته نوعمنبداية،الدرسحجرةأو،القسم
حىتوالسجالتالوثائقبدراسةالرتبوياملشرفينشغلحيث؛جمهودمناملعلميقدمه

مترقدجزئياتهناكألن؛املعلمأداءعلىيؤثرذلكلكن.عملهصميممنكانتوإن
ما ته. وهكذا فإنّ مالحظمتمبااالهتماممنهتتطلبواليت،املشرفاليهاينتبهأندون

يباشرأينيةالصفةالزيار بعدال يلقى اهتماما من قبل املشرف، خصوصا املعلميقدمه
باجلوانباالبتداءأناملربونيرىوهنالذلكالتحضريدوناملعلممناقشةيفاملشرف
تتصلاإلشرافيةالعمليةأنويشعروالتوجيهالنقدلتقبليهيئهاملعلمعمليفاملضيئة

ممارسةإطاريفاملشرفأنكمااألهدافحتققالاليتاملمارساتجتاوزعلىمبساعدته
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مربراتهكانتومهمااملعلمنيالنظرلوجهاتلالستماعالفرصةمينحالافيةاإلشر العملية
هلماملقدمةالتوجهاتأنكمامعهممتجاوبًايكونأنبدفالالصوابعنحتيدقداليت

عناملدرسأغفلإذافمثالابيةجياإلاجلوانبعلىزالرتكيدونالقصورجوانبختص
ذلكيدونأناملعلممنيطلبفاملشرفلهيقدمهااليتوالتوجيهاتاتاملالحظتدوين
الباقةدونأي) كتباُ (أمريةبصيغة ختصواليتفعالةالتوجيهاتكانتإنخصوًص

.الناجحللتدريسالسليمةالرتبويةاألسس

سواءاإلشرافيةاألساليبأنّ الكشف عن أيضاميكننارحالطهذاخاللومن
ليستهالكنو ؛بوجودهادراستناتقرو ،ميدانًيامطبقةإشرافيةكصيغةالفرديةأواجلماعية
فاألساليبأخرومبعىن،حبثنامنالنظرينباجلايفتناولهمتالذينفسهباملنظور

بالندواتاألمرتعلقسواءخمتلفةبوضعياتمتارسالتحديدوجهعلىاجلماعيةاإلشرافية
. التكوينيةامللتقياتأوالدراسي،لليوماملصغرأو التعليم ،النموذجيةوالدروس،الرتبوية

ا  ّأ  ّ على-إليهااملتوصلالنتائجحسب-تعململإشرافيةآلياتجمرددائما تبقىإال
أاكما.اويواجهاليتواملهنيةلرتبويةاللمشكالتعمليةبدائلإجيادمناملعلمنيمتكني

اإلشرافأساليبضمنالثاينالفصليفذكرهسبقماوهذا؛املطلوبةالشروطتستوفمل
مثلوجودأننؤكدحيث؛ميدانًياإليهتوصلناماوبينمابينهاالقطيعةملسناإذ؛الرتبوي

.هلاأهدافحتديدندو الفراغملءمردهااجلماعيةاإلشرافيةاألساليبتلك

تواجههماليتاملشكالتحللللمعلمنيالفرصةتتحملفإنّه دراستنانتائجحسبو 
اتنميةومل تسمح هلم ب،علميبأسلوب ار ، جديدةخرباتومل متكنهم من اكتساب ممه

يفالدراساتأوالرتبويةالندواتلتلكرونحيضّ أممنالرغمعلى،بينهممايفالتعاونو 
.مجاعيكلش

حملالتعليميةاملؤسسةيفاإلشرافيةالعمليةيفاملنتهجةالفرديةاألساليبأما
البعدحتملعنهانقولأنميكنماأقلاليتيةالصفالزيارةمقدمتهاويف،الدراسة

وإمنا،الدرسصةحيفشاهدهماعلىتقوميهيفيعتدالاملشرفأنحيث؛التفتيشي
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خاللمنمنهالتأكدمتماوذلك،حمضةإداريطابعذاتأخرىوأدواتمؤشراتعلى
اإلداريوامللفالوثائقدراسةاملشرفيعتمدأين،احملورذااخلاصةللبياناتليلناحت

وإن،الدرسمالحظةأثناءتقريرًااملشرفحيررمثومن؛املديربرأياالستئناسأوللمعلم
علىكماحلإصدارألن، فإّن ذلك غري كاف؛اسناحملبعضالفورياإلجراءلذلككان
منمراحليفاملواقفبعضيتداركقدفاملعلم.ائهإوقبلبلوحتليلهدراستهقبلعمل

؟نقيضهسجلوقدالتحولهذامصريفما.فرتةبعدأداؤهوسيقيم. الدرس

امحسبعلمنياملمنفئاتتراعملالفرديةاألساليبأنكما اريةاإلدوضعي
إىلتصنيفهمدوناملعلمنيلكلذاتهاخلطابتوجيهميكنالأي؛التدريسيف

.كفاءةذويأو،اخلربةمتوسطيوأ،مبتدئني

: يأيتماعلىستدلناإلشرافبأساليباخلاصاحملورهذاحولتقدماممو 

خالهلايعتمدوالةاإلدارياجلوانبعلىوترتكزاملفاجئةالفرديةاإلشرافيةاألساليب-
من% 78.57نسبةتقرهماوذلكاملنافسةأثناءواملصادراملراجععلىاملشرف

.املتبادلةالزياراتعلىتركزالأاكمااملبحوثني

املقاربةتراعيالاإّ كما،  السلطويةالصورةمناإلشرافيةاألساليبختلوال-
.الرتبويةاحلياةجمرياتيفتتحكمةيوظيفكبيداغوجيةبالكفاءات

.الفرديةالوسيلة اإلشرافية لىعاجلماعيةاإلشرافيةالوسيلةيفضلوناملبحوثنيأغلب-

ما هي أبعاد اإلشراف الرتبوي املمارس يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية ؟ -3

املؤسسةيفاملمارسالرتبوياإلشرافأبعادحموردراسةمن خالل ناخلصلقد-
دافعيةإلثارةاملعنوياحملفزدوراجلزائريالرتبوياملشرفتقمصعدمإىلتعليميةال

األداءاتتلكمثلوجودضرورةعلى املبحوثنيتأكيدمن رغمعلى،للعملاألساتذة
أامناليت،السلوكية الوجدانيةالصعوباتجتاوزإىل يقودانورضاكفايةقخلش
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توصلنا إليه ميدانيا، مابني تقاطعنقطةمل نعثر على لرؤيةامن خالل تلك و .االجتماعيةو 
).والقيادياإلداريالفكرمدارسيف(النظريطرحنايفعرضهمتّ وما 

تشجيعوغياب املعلممشاعرتقديرصفةانتفاءيف اجلانب اإلنساين أيًضاسجلنا-
.واإلبداعاملبادرة

التفاعلانعدامتايلالبو الالزمةالشروطتوفرييفاحمليطلدورإشرافيةدعايةغياب-
.واالجتماعيالنفسياالستقرارللمعلميضمنالذي

% 69ونسبةالرتبوياإلشرافعمليةيفاإلنساينللبعدالقيادياجلانبانعدام-
.غريهمنأكثروالتقيناملادياجلانبتوفرتأكداملبحوثنيمن

داخلاألستاذعملظروفلوكذاتماعياالجبعدللاإلشرافيةالعمليةهلجتا-
.إنسانًياأونفسًياتكويًنايتلقملنفسهالرتبوياملشرفأنحيث؛املؤسسة

هذا فيما يتعلق بطبيعة اإلشراف الرتبوي أنواعا وأساليبا وأبعاًدا .

أما فيما يتعلق باملعوقات فقد ّمت رصدها كاآليت:

املسار التطوري مواكبة عنةعاجز ااذحديفالبشرياملوردتسيريمنطيةأن-
ااحديفالقواننيوالنصوصكون حيثلإلشراف الرتبوي؛ من  للعمليةةمعرقلذ

.املتوخاةالنمطيةتلكلتجاوزاالتفسحملإن هي اإلشرافية

وهكذا فإّن وترية التغيري تعد بطيئة وال تتماشى مع ما حيدث من تطورات يف اجلانب 
لمسألة يف دول أخرى. بل إنّه حىت وإن أحدثت بعض التغريات القانونية فإن القانوين ل

اهليئات القائمة على جتسيدها ليست مؤهلة ملتابعتها واستثمارها بشكل إجيايب ميدانيا، 
تلك اهليئات.بالنظر إىل الطابع االرجتايل واملزاجي املعتمد من طرف 
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وصحتهالرتبويللمشرفجتماعياالاملنشأمواصفاتأيضااستبعادميكنال-
وخياراتهاألخالقيةمبادئهمعالفلسفيةالرتبوياملشرفقناعاتفيهامتتزجواليتالنفسية،
.الثقافيةوخلفيتهاملعريف،ووالئهالقيميةوأولوياتهالسياسية
تدفعهاليتالديناميةوبالتايلاملشرفنيسائرعناملشرفمتيزقدالعناصرتلككلّ 

.فيما بينهاوتتفاعلآخرإىلمشرفمنتلفخت
العملسريورةمعنفسهاالوتريةاملشرف الرتبوي من مسايرة يتمكنالهناومن 

منولكناإلشرافيةالعمليةألداءليساملعوقاتأحدذلكاعتربناقد و .امليدايناإلشرايف
يفاإلشرافصورةنأإىلخنلصومنه.املشرفنيلدىاألداءاتوتشابهمتاثلعدمجهة

يفواحدةتكونأنميكنهاوال. عليهاملتعارفأيللشائعاالمتثالإىلضعختاملؤسسة
أساتذةبنيفرديةفروقاتوّلدمماوتسيريها،تأطريهاحيثمنالبشريةاملواردمعالتعاطي

يهوعل. اخلاصمشرفهاهلامادةكلّ ألن؛املشرفعلىيشاعماحسبسةاملدرَّ املواد
سأداءهمدافعيةيفاملشرفنيجتانسفعدم .األدائيالتوازنعدمكّر

واسرتسالكثافةأماماملستمراملشرفنيلتكويناخلدمةأثناءالتدريبعملياتانتفاء-
.الرتبويئهأدايفاملشرفويعيقأعاقممااجلزائريفالرتبيةجماليفاإلصالحات

اماكثرةأنأنفسهماملشرفنيفحسب- اع تم امج تقي وجداولقوامهااجلماعيةومل
ذلكرصدناوقد. للتطبيقمناشريشكليفوالقواننيالتوصياتجمالتتعدىالأعماهلا

.مع مثانية من املشرفني الرتبويني ملواد خمتلفةاحلرّةمقابالتناخاللمن
حيثمنملناهجاوصعوبةللمعلماملهيننمواملرتبطة بالخصوصافنيةمعوقاتوجود-

.مشرفهمبتعليماتاملعلمنياكرتاثعدمأواملهينالقصورذلكبسببسواءاعتمادها
أكثرلتمثلاإلشرافدائرةواّتساعاملعلمنيمناهلائلالكملتغطيةاملشرفنيعددقّلة-

أكثراجلهدوتسليطمهنتهجوانببكلإلحاطةعلى ااملشرفأعاقممامقاطعة،من
.الرتبويةمبهامهللقياماملعلمدوروتفعيلومساندةتأطريعلى

التخطيطعمليةيفوجوهريساسيأكمحوراملعلمدورإبعادحدّ إىلاالستغناء-
لمما الرتبوي، منطلقحسبفاألولسواء،حدّ علىوللمشرفللمعلمقصورايشّك
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الاملشرفأيوالثاين،جنازهاإيفيسهمملاليتاملناهجتطبيقلهميكنالامليدانيةدراستنا
.املعلمدوروتقييممراقبةلهميكن

مماعلىوبناء التعليميةاملؤسسةيفالرتبوياإلشرافحولطرحناحنوصلتقّد
:بقاملةبلخريثانويةامليدانيةلدراستناأمنوذجنامنانطالقااجلزائرية

احلقيقي؛الرتبويشرافاإلمصفإىليرقملاملمارسالرتبوياإلشرافطبيعةإنّ 
فهووبالتايليتطور،ملتقليديايعدّ املمارساإلشرافأنّ دراستناكشفتهماألنّ 

واإلرشادالتوجيهمرحلةإىلاملمارساتبعضيفارتقىأنّهدراستناأظهرتوإن" تفتيشي"
أسئلتنااورحمهيوتلكم. ومعوقاتهوأبعادهوأساليبهبأنواعهاإلشرافوليسالنفوذدافعها
.البحثإشكاليةيفالوارداملركزيسؤالناعناملنبثقةالفرعية

ال ينسجم بشكل  ،جمال الدراسةالتعليميةاملؤسسةيفاملمارسالرتبوياإلشرافإنّ 
كبري مع األسس النظرية لإلشراف الرتبوي ومدارس الفكر اإلداري والقيادي. فهو حبكم 

تسييجه مبنظومة قانونية أحالته
واألبعاد، فأضحى عملية غري مدجمة ضمن النسق احلديث يف تسيري املوارد البشرية وإدارة 

رؤية علمية حتمل كل األبعاد، ويف األفراد والعالقات اإلنسانية . ذلك النسق الذي يتطلب 
مقدمتها البعد اإلنساين واالجتماعي. 
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Résumé

Cette recherche porte sur le phénomène scientifique de
l'encadrement pédagogique dans l'établissement d'enseignement
algérien en général et dans l’enseignement secondaire au lycée
Mohamed Belkhier, lieu de l’étude pratique, en particulier; et ça dans
le but de révéler la nature de l'encadrement pédagogique pratiqué et
ses dimensions et aussi les difficultés et les contraintes fonctionnelles
rencontrées, notons que les fondements de cette étude émanent de la
réalité de l'éducation en Algérie et l'évolution rapide sous forme de
réformes continues qui ont caractérisé cette décennie en particulier.

Par conséquent, nous avons décidé de faire une recherche sur le
positionnement de l'encadrement pédagogique à la lumière de tous ces
nouveaux changements qui considèrent les ressources humaines
comme la base de toutes renaissance scientifique. D'autre part le
besoin accru d'encadrement moderne comme c’est le cas sur la scène
arabe, notamment dans le domaine de l'encadrement pédagogique, et
dans le monde en général.

Cette étude comprend dans le cadre de la méthodologie générale ce
qui suit:
- La problématique de la recherche.
- L'approche méthodologique adoptée dans la recherche.

L'approche adoptée est l’étude de cas,elle vise une connaissance
approfondie du phénomène et de ses composants internes et ainsi que
le déroulement historique de certaines technologies d'appui, et cette
étude est subdivisée en cinq chapitres distribués comme suit:

- Chapitre I: met en considération les fondements théoriques de la
recherche (concepts de base et complémentaires /qui aide à la
recherche, ainsi que les théories de base qui expliquent l'encadrement
pédagogique.
- Chapitre II: traite la nature de l'encadrement pédagogique et les
écoles de réflexion d’administration et de direction.

- Chapitre III: insiste sur l'encadrement pédagogique en Algérie en
mettant l’action sur :

- Lecture des textes juridiques qui régissent le processus de
l'encadrement pédagogique

- Rôle de l’encadreur de l’éducation en Algérie.



- Chapitre IV: met l’accent sur l'encadrement pédagogique dans
un établissement algérien d’enseignement secondaire, lycée
Mohamed Belkhir - modèle – pour des considérations
méthodologiques pratiques.

- Chapitre V: contient les données du terrain leur analyse et leur
interprétation en réponse au questionnement principal et aux
questions secondaires .

Et à la fin, on a exposé l'ensemble des résultats obtenus dans cette
recherche, qui ont révélé une réalité autre que celle espérée, loin de la
modernité et qui ne prend pas en considération le principe et les
objectifs de l'encadrement pédagogique, c’est pourquoi il y a une
inertie et une décadence ,ce qui met l'encadrement pédagogique dans
l’incapacité de suivre l’évolution imposée par la réforme.
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999ص ...................................اجتماعيةكعمليةاإلدارةنظرية.1

999ص ...............................................جتزلزأنموذج-أ
999ص ......................................جوباأنموذج-ب
999ص ...........................بازسونزتالكوتأنموذج-ج

999ص .........)جريفتأنموذج(القراراتخاذكعمليةاإلدارةنظرية.2
ص ............................)سيرزأنموذج(ومكوناتكوظائفاإلدارةنظرية.3

999



الفصل الثاني 
طبيعة اإلشراف التربوي ومدارس الفكر اإلداري والقيادي

ص ................................................................................................تمهيد
999

ص ....................................................................التربوياإلشرافطبيعة: أوال
999

ص ........................................................التربوياإلشراففلسفة.1
999

ص ...............................................:وأنواعهالتربوياإلشرافتطور.2
999

ص ......................................................التربوياإلشرافأهداف.3
999

ص ......................................................التربوياإلشرافأساليب.4
999

ص .............................والقيادياإلداريالفكرمدارسظل فيالتربوياإلشراف: ثانيا
999

ص ............................................................الكالسيكيةالمدرسة.1
999

ص ..............................................................السلوكيةالمدرسة2.9
ص ..................................................................الحديثةالمدرسة.3

999



الفصل الثالث
اإلشراف التربوي في الجزائر

999ص .............................................................................................:تمهيد

ص ............................التربوياإلشرافلعمليةؤطرةمالالقانونيةالنصوصفيقراءة: أوال
999

ص .......................................................والتكوينالتربيةمفتشدليل.1
999

ص ........................................2008الوطنيةللتربيةالتوجيهيالقانون.2
999

ص ...........................................................الجزائرفيالتربويالمشرفمهام: ثانيا
999
ص ...................................................................والتكوينالتوجيهمهام.1

999
ص ......................................................................والتقييمالمراقبةمهام.2

999



الفصل الرابع
اإلشراف التربوي في المؤسسة التعليمية الجزائرية

)أنموذجا(ثانوية محمد بلخير 
اعتبارات منهجية ميدانية

999ص ..............................................................................................تمهيد
ص .............................................................................الدراسةمجاالت: أوال

999
ص .............................................................)الجغرافي(المكانيالمجال.1

999

ص ..........................................................................الزمنيالمجال.2
999

ص ........................................................................البشريالمجال.3
999

ص .......................................................................البياناتجمعأدوات: ثانيا
999

ص ..................................................................والوثائقالسجالت.1
999

ص .............................................................................االستمارة.2
999

ص ................................................................................المقابلة.3
999

......بالمعايشةالمالحظة.4

9ص ...........................................................
ص .......................................................البحثمفرداتوخصائصالمعاينة: ثالثا

999



الفصل الخامس: البيانات الميدانية تحليلها وتفسيرها
....مهيدـت

999ص ..........................................................................................
.............................الدراسةمجالالمؤسسةفيالممارسالتربوياإلشرافطبيعة: أوال

999ص 
........الميدانيةالدراسةمجالالتعليميةالمؤسسةفيالممارسالتربوياإلشرافأنواع.1

999ص 
.... الميدانيةالدراسةمجالالتعليميةالمؤسسةفيالممارسالتربوياإلشرافأساليب.2

999ص 
........ الميدانيةالدراسةمجالالتعليميةالمؤسسةفيالممارسالتربوياإلشرافأبعاد.3

999ص 

ص ..............................................الدراسةمجالفيالتربوياإلشرافمعوقات: ثانيا
999
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