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تقديم
• إن موضوع اإلشراف بصفة عامة واإلشراف التربوي على
وجه الخصوص يعتبر ضرورة الزمة للعملية التربوية
واإلدارية  ،إذ من خالله يتم استثمار وترشيد استعمال
وتوظيف وتوجيه كل اإلمكانات البشرية والمادية التي تتوفر
في المؤسسة بغية التحسين المستمر لجودة التعلمات  ,وعليه
فإن المشرف الناجح والفعال هو الذي يستطيع تحسين أداء
جميع المعنيين بالعملية اإلشرافية من أجل تحقيق أفضل
النتائج
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تقديم

تابع

لقد حدث تطور الفت في مفهوم اإلشراف التربوي خالل
العقدين األخيرين ،شأنه في ذلك شأن كثير من المفاهيم التربوية
التي تنمو وتتطور نتيجة األبحاث والدراسات التربوية المتواصلة،
وخصوصا بعد أن كشفت هذه الدراسات جوانب القصور في
ً
األنماط السابقة لإلشراف التربوي ،أو فيما كان يعرف بـ (التفتيش)
و (التوجيه التربوي) في محاولة لتالفي أوجه القصور.

مفهوم اإلشراف التربوي
يعرف على أنه" :عملية قيادية ديمقراطية تعاونية منظمة ،تعنى بـالموقف
التعليمـي بجميع عناصره من مناهج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلم وطالـب،
للعمـل علـى تحـسينها وتنظيمها وتحقيق أهداف التعلم والتعليم"
الترتوري محمد عوض

• اإلشراف:
• "هو التوجيه والرقابة لكل ما يدور في مجال العمل من أنشطة إدارية و
تنفيذية بغرض تحقيق أكبر قدر من اإلنتاجية بأقل التكاليف في الموارد
البشرية والمادية ”
تعريف مها فؤاد

اإلشراف التربوي
اإلشراف التربوي أحد جوانب اإلدارة التربوية ،الذي يعنى بالجانب
الفني فيها ،فإن العالقة بين اإلدارة واإلشراف التربويين تعتبر عالقة
عضوية ،ألن المـدير يعتبـر قائدا ً تربويا ً في مؤسسته التعليمية ،فهو
ليس إداريا ً محضاً ،ولكنه أيضا ً مشرف تربوي مقـيم.
ويشير أندرسون إلى أن اإلشراف التربوي الجديد والمتجدد ،هو
العملية األكثـر التـصاقا ً بالنمو المهني للعاملين التربويين ،واألقوى
أثرا ً في تطوير كفاياتهم األدائية التعليمية واإلدارية المساندة لعمليات
التعلم والتعليم ،وفي تطوير المناهج التربوية والمواد التعليمية؛ لزيادة
كفايات األنظمة التربوية وزيادة مردودها وإنتاجها.

المشرف هو :
•
•
•
•

الذي يعمل مع مجموعة من الناس؛
ينفذ العمل بواسطة اآلخرين؛
يتحمل مسؤوليات العمل الذي يشرف عليه؛
لديه صالحيات وسلطات على الموظفين.

أهداف اإلشراف
•
•
•
•
•

التأكد من سير األعمال وفقا ً للخطة؛
العمل على حل المشكالت التي تعترض التنفيذ؛
مساعدة العاملين على إتقان عملهم بأقصى كفاءة؛
إيجاد التوافق بين جهود العاملين والعمل بروح الفريق؛
تقييم األنشطة وفقا ً لمعايير األداء.

أنواع اإلشراف
اإلشراف
التصحيحي
اإلشراف
البنائي
•.

•يروم هذا النمط من اإلشراف تصحيح ومعالجة ما قد يقع من أخطاء
بأسلوب لبق  ،وفي جو من الود واالحترام والثقة المتبادلة  ،بحيث ال يؤدي
ذلك إلى اإلساءة للمخطئ أو التقليل من قدراته وفاعليته .
•هو إشراف يتعدى غاية التصحيح إلى غاية البناء وذلك من خالل تطوير وإنماء
كفايات المعنيين بغية تحسين مستوى أدائهم وانخراطهم الناجع والفعال

اإلشراف
الوقائي

•والمقصود به تنبؤ المشرف بما قد يقع فيه العاملون معه من أخطاء ومشكالت
فيعمل على رسم خطط مناسبة لتالفيها والتغلب عليها  ،استنادا لخبراته وتجاربه
وقدراته االستشرافية .

اإلشراف
اإلبداعي

•يقصد به تركيز المشرف على تجديد العملية التعليمية من خالل :
•تشجيع األطراف المعنية وتحفيزهم على اإلبداع و االبتكار .
•تزويدهم بالمعارف والمهارات الالزمة بأحدث الطرق وأنجع األساليب .
•بناء الثقة في أنفسهم باستمرارية النمو الشخصي والمهني
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أساليب اإلشراف التربوي
•

الزيارات الصفية  :يقوم بها المشرف التربوي لدراسة عمليتي التعليم والتعلم
والتحديات التي تواجه األساتذة في تدريسهم والقدرات والمواهب التي يتميزون بها
والطرق واألساليب المستخدمة ،و كذا التعرف على الوسائل المستخدمة في تقويم

نتائج التالميذ .
• المداوالت اإلشرافية :المقصود

بها ،ما يدور من مناقشات بين المشرف
والمدرس حول بعض األمور بالمجال التربوي (طرق التدريس  +تقنيات التنشيط
 +الوسائل الديداكتيكية أساليب التقويم والدعم )....

•

الدروس التطبيقية  :درس تطبيقي لتجريب طريقة تعليمية مبتكرة (الطريقة
المقطعية) ،لمعرفة مدى فاعليتها أو استعمال وسائل تعليمية حديثة .
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 تبادل الزيارات بين األساتذة :
يختار المشرف التربوي معلمين متميزين ذوو خبرة وتجربة  ،يستقبلون في فصولهم
أو يقومون بزيارات لزمالئهم الجدد الذين يعانون من بعض النقص في الكفايات
المهنية والمهارات التدريسية وذلك إلفادتهم وتحسين أدائهم  .ويعقب كل زيارة
،مناقشة عامة حول سير العملية التعليمية والطرق والبيداغوجيات المستعملة  ،وأثرها
على تعلم التالميذ .
المشغل التربوي أو الورشة التربوية  :نشاط تعاوني عملي لمجموعة من األساتذة
تحت إشراف قيادات تربوية ذات خبرة مهنية واسعة من أجل :
 تجريب أحسن طرق التدريس
 دراسة مشكلة تربوية مهمة
 إنجاز عمل تربوي محدد  :كتحليل محتوى وحدة دراسية .
القراءة الموجهة  :أسلوب إشراف هام يهدف إلى تنمية كفايات األساتذة من خالل
إثارة اهتمامهم بالقراءة الخارجية  ،وتبادل الكتب واقتنائها  ،وتوجيههم إليها
توجيها منظما مدروسا .
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•

•
•
•

•
•

االجتماعات واللقاءات اإلشرافية
هو أسلوب مفضل لتوفيره للوقت والجهد مقارنة باالجتماع الفردي
يتيح فرصة لتثبيت قيم العمل الجماعي وتقدير المسؤولية الـتضامنية .
يزيد وحدة المدرسيـن وتماسكهم وتعبئة جهودهم  .و بظهور االتجاه نحو
األخـذ باألساليب الديمقراطية ومساهمة المدرس في الجهود التي تبدل
لتحسيـن الـبرنامج التعليمي ،ظهرت أهمية الفرصة التي تتيحها االجتماعات
الجماعية لالســتعانة بالمساهمة الكاملة للمدرسين في تحسيـن مرد ودية
وجودة التعلمات في المدرسة
الندوات التربوية  :عرض لقضية أو موضوع محدد ثم فتح المجال بعد ذلك
للنقاش الهادف المثمر للحاضرين.
.
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كيف تكون مشرفا ً فعاالً ؟
•
•
•
•

معرفة ذاتك.
معرفة الموظفين الذين تشرف عليهم (المرؤوسين).
معرفة طبيعة العمل الذي تشرف عليه.
معرفة طبيعة العمل اإلشرافي.

خصائص المشرف الفعال
محفز
اتساع األفق

الشجاعة في
تحمل المخاطر
القدرة علي تقدير
المنفعة

عدم الرضا

القدرة على التفهم

النباهة

السخاء الفكري

يستغل الفرصة

بعد النظر
التنمية الذاتية

مبادئ اإلشراف
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إعطاء الموظف معلومات عن عمله والجهة التي يعمل بها.
مناقشة مشاكل العمل.
اإلشادة بالعمل الجيد.
استخدام النقد البناء لتحسين ضعف األداء.
إعطاء المرؤوسين فرصة إلظهار كفاءاتهم في تحمل المسؤولية.
عدم التعالي على المرؤوسين .
ضبط النفس.
عدم قطع وعود ال تستطيع الوفاء بها.
عدم نسب أفكار مرؤوسيك لنفسك.
االعتراف بأخطائك.

مبادئ اإلشراف (تابع)
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلخالص ألفراد مجموعتك.
العدالة في التعامل و التصرف.
تشجيع الموظفين على تطوير أنفسهم.
ضبط النفس.
معرفة كيفية إصدار األوامر.
معرفة كيفية اتخاذ القرارات.
معرفة كيف تقوم السلوك الوظيفي.
حسن الخلق.

األعمدة السبعة لإلشراف الفعال
األول :يجب أن يفهم األفراد بوضوح ما هو المتوقع منهم؛
الثاني :يجب أن يتوفر اإلرشاد لألفراد في أداء أعمالهم؛
الرابع :يجب تقدير العمل الجيد دائما ً وفي نفس الوقت أداؤه؛
الرابع :أن العمل غير الجيد يستحق النقد البناء حتى ال يتكرر؛
الخامس :أن يتمتع األفراد بالفرص الستعدادهم لقبول مسؤوليات أكبر؛
السادس :يجب أن يشجع األفراد علي تنمية أنفسهم؛
السابع :يجب أن يعمل األفراد في ظروف صحية آمنة.

وظيفة المدير كقائد ومشرف
أن يبين له قيمة العمل على حل المشكلة ويبرز له أن البحث عن أفضل إجابة
لها يعتبر من األمور الجديرة باالهتمام مع تشجيعه على حلها.
أن يكون المشرف على وعى ببعض األسباب التي أدت إلى خلق المشكلة لدى
الشخص ولكن ال يحيره بالخطأ الفني ومع ذلك يساعده على التوصل إلى طريقة
إيجابية لحل المشكلة وعلى اكتشاف الخطأ في تفكير الشخص.
أن يسأل المشرف األسئلة القيمة عن طبيعة المشكلة ،وعن أسباب حدوثها  ،وعن
أغراضها  ،وبذلك يساعد الشخص على أن يرى أهمية تشخيص المشكلة قبل
التفكير في إيجاد حلول لها.
أن يقوووم المشوورف بوضووع موووازين أو معووايير ف وي ضوووء األفكووار والحلووول ،وبهووذا
يسهل على الشخص تحديد األفكار المثمرة في حل المشكلة.

نتائج المساعدة التي يقدمها المشرف
• زيادة الدوافع على العمل على حل المشاكل.
• المحافظة على التماسك واالحترام.
• تعلم أساليب حل المشكالت وذلك يؤدى إلى زيادة القدرة على
معالجتها.

توصيات للمشرف الفعال
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اللوم للمخطئ ال يأتي بخير.
كشف الغموض للمخطئ.
استخدام العبارات اللطيفة.
ضع نفسك موضع المخطئ.
الرفق واللين.
دع اآلخرين يتوصلون لفكرتك.
ال تنس جوانب الصواب.
إحسان الظن والتثبت وعدم التفتيش عن األخطاء.
امدح على قليل الصواب.
الكلمة القاسية لها كلمة مرادفة.

مفهوم تقويم المدرس
نظرا ً لما يتميز به دور المدرس من أهمية في تربية الناشئة وضرورة
توفر أساسيات علمية تدعم أدائه التدريسي والتربوي للقيام بهذه المهمة
بنجاح ،فقد احتل تقويم عمل المدرس مكانته بين قائمة مواضيع
البحوث والدراسات التربوية “فالمدرس يمثل الدعامة األساسية التي
يُؤسس عليها النمو المتكامل لدى الناشئة في أي مجتمع من
المجتمعات ،وذلك ألن مهمة المدرس ال تقتصر فقط على تلقين المادة
العلمية باستخدام عدد من األساليب واألنشطة التعليمية ،وإنما تتعدى
ذلك ليكون قادرا ً على متابعة تعلم التالميذ ونموهم"
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يعرف تقويم أداء المدرس بأنه:
“العملية التي يتم فيها إصدار حكم حول أداء المعلم من الناحية المهنية.
ويقوم بإجراء هذه العملية كل من المدراء والمعلمين والموجهين للتأكد
من النمو المهني المستمر لديه”.
أما تقويم األداء التدريسي تحديدا ً فإنه“الحكم على مستوى امتالك المعلم
للمعارف والمهارات واالتجاهات الضرورية ألداء مهامه داخل حجرة
الدراسة لتحقيق أهداف درس محدد ،ويستدل على توفرها باإلنجازات
(األداءات)”.
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مجاالت تقويم المدرس
•
•
•

•
•

يأتي تعدد مجاالت تقويم المعلم نتيجة لتعدد المهارات األساسية التي يجب أن تتوفر لديه
وهذه المهارات هي:
أ -المهارات المعرفية
وهي حصيلة ما كونه المدرس من معلومات وأفكار من خالل سنوات تأهيله كمعلم أو من
خالل سنوات عمله بالتدريس ،وهذه الحصيلة تتصل بخصائص المدرسة التي يعمل فيها
وأهدافها ،ووسائل االتصال وقنواته ،ونظام المعلومات والحقائق المتعلقة بكيفية تسيير
العمل وتطويره وتقويمه.
ب -المهارات اإلنسانية
وهي تلك المهارات التي تتصل بفهم كيفية التعامل مع أنماط العالقات اإلنسانية المختلفة،
فالمدرسة تمثل نسيجا اجتماعيا بما تضمه من الزمالء ،والتالميذ وعائالتهم التي تنتمي
بدورها إلى شرائح متعددة من المجتمع ،باإلضافة إلى عالقات التالميذ مع بعضهم
البعض ،وكل هذا يمثل الوسط المدرسي.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ج -المهارات الفنية
وهي تلك الخبرة التي يمتلكها المدرس وتبدو فيما يقوم به من أداء تدريسي داخل
الفصل مثل مهارات التخطيط السليم للدرس ،االستخدام األمثل للوسائل التعليمية،
التنظيم الجيد لألنشطة المدرسية وغيرها.
ان مجاالت تقويم المدرس هي:
إعداده وتنميته المهنية وكفاياته ،وأداؤه التعليمي وإسهامه في العمل اإلداري
المدرسي ،واتصاله بأولياء األمور ،وعالقاته داخل المدرسة وخارجها والتزامه
بعمله ودوره القيادي والريادي”.
أما مجاالت المهارة المعرفية والمهارة الفنية التي يمكن أن يُقوم فيها المدرس
فهي :
المعرفة المتعلقة بالمادة العلمية وأساليب تدريسها.
المعرفة بعملية التعلم وخصائص المتعلمين.
المعرفة بإجراءات تصميم وتخطيط وتنفيذ وتقويم الدرس.
المعرفة المتعلقة بالنمو المهني لدى المدرس.
المعرفة المتعلقة بعالقة المدرسة بالمجتمع.

أهداف تقويم أداء المدرس
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ان أغراض تقويم المدرس يمكن إجمالها في اآلتي:
تطوير وتحقيق ممارسات جيدة :ويستهدف التقويم في هذه الحالة تحديد جوانب القوة
وهدف التقويم هنا مستقبلي،
تحقيق التحسن بصرف النظر عن الخبرة الذاتية للمعلم.
الوقوف على مدى الوفاء باحتياجات المدرسين والمتعلمين.
تحديد احتياجات االمدرسين من النمو المهني مستقبالً.
تحسين المهارات والكفاءات العلمية والتربوية الخاصة بفن التدريس.
تعزيز الحصول على الخبرات التدريسية.
تطوير األنشطة الصفية والالصفية.
تحسين قدرة المدرس على التحكم واالستثمار األمثل للوقت المحدد.

من يقوم المدرس

• عملية تقويم أداء المعلم يقوم بها أحد أو بعض أو كل األطراف
اآلتية:
• أ -هيأة التأطير التربوي
• وهدف المشرف من تقويم أداء المعلم العمل على كشف نقاط
الضعف ومحاولة معالجتها وفق متغيرات يحدد المشرف
اعتباراتها .ويُعتمد على نتائج تقويم المشرف للمدرس في إعداد
برامج الدورات التدريبية.

•
•

•
•
•
•
•
•

ب -مدير المدرسة
يقوم بعملية تقويم ومالحظة مباشرة ومستمرة لنشاط المعلم داخل الفصل وخارجه
ويفيد تقويم مدير
المدرسة للمدرس في إعطاء حكم حول النقط اآلتية:
– مدى عمل المدرس من أجل تحقيق أهداف المدرسة.
– مدى معرفة المدرس بواجباته وكل ما يتعلق بالعملية التربوية.
– مدى مواصلته والبحث والدراسة ومواكبته للمستجدات التربوية
– حسن استعداده للتدريس.
– مدى تعاونه مع اآلخرين واإلدارة المدرسية.

•
•
•
•
•

•
•

طرق تقويم المدرس

وتتضمن
 التقويم خالل العملوهي مالحظة المعلم أثناء عمله لجمع المعلومات المتعلقة بنوعية
التدريس ومهاراته.
 المقابالتتعتبر من األدوات الناجحة في جمع المعلومات والتي تعكس تفكير
المعلم وقدراته واهتماماته ولكنها في نفس الوقت قد تعكس نوعا من
التحيز الشخصي للمعلم ومن الصعب وضع الدرجات لها بصورة
صحيحة ودقيقة.
 التقويم الذاتيويستخدم للتحقق من نقاط الضعف لدى المعلمين في مهارات التدريس
وهو يفيد كمصدر مهم من مصادر المعلومات التي تساعد في تطوير
التدريس ولكنه غير مناسب التخاذ قرارات متعلقة بالمساءلة والمحاسبة.

•
•
•
•
•

 اختبارات الكفاءة:وتستخدم هذه االختبارات إلثبات كفاءة المدرس فى التدريس وإعطاء
األدلة والبراهين على قدرته على التدريس ومن سلبياتها عدم دقة درجة
صدقها.
قوم أيضا ً من خالل:
يمكن أن يُ ّ
 األثر الذي يحدثه في تالميذهوهنا تُحدد قدرة المعلمين ومقارنة مجهوداتهم على أساس اختبارات
التحصيل ،ويرى العديد من التربويين أن هذه الطريقة ال يمكن االعتماد
عليها خاصة وأن مجموعات التالميذ ليست متشابهة في القدرات العقلية
والظروف البيئية واالقتصادية ونمو العوامل الوجدانية.

 -1كيفيات تنقيط الموظفين
تمكن عملية التنقيط رئيس اإلدارة من التقدير الموضوعي إلنجاز األعمال الموكولة للموظف ومردود يته و
قدرته على التنظيم وسلوكه المهني ومؤهالته في البحث واالبتكار  .و تعبر هذه العملية عن مستوى أداء
الموظف  ،وتسمح بتقرير نسق الترقي.
معايير التنقيط .
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  2.05.1367بتاريخ  02دجنبر  2005بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي
اإلدارات العمومية فإن رئيس اإلدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض تقوم بتنقيط الموظفين انطالقا من
معايير للتقدير وسلم للتنقيط تمنح النقطة  ،سنويا  ،بناءا على النقط الجزئية التالية:
من  0إلى  : 5تمنح عن إنجاز األعمال المرتبطة بالوظيفة
من  0إلى  : 5تمنح عن المر دودية
من  0إلى  : 4تمنح عن السلوك المهني
من  0إلى : 3تمنح عن القدرة على التنظيم
من  0إلى  : 3تمنح عن البحث واالبتكار
و تشكل النقطة السنوية مجموع النقط الجزئية السالفة الذكر  ،و بناء على هذه النقطة تخول للموظف إحدى
الميزات التالية
تمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح بين  18و 20
تمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز  16وتقل عن 18
تمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية او تتجاوز  14و تقل عن 14
تمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية أو تفوق  10و تقل عن 14
تمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10

خاتمة
إن تقويم أداء المدرس عملية قد تتجدد معاييرها ومحاكاتها المرجعية التي
يجب أن تستند عليها حتى تكون عملية وموضوعية تفيد المدرس نفسه،
وتفيد األطراف التربوية األخرى ذات الصلة بتدريبه وتأهيله ،على أنه
ينبغي للمدرس أن يمد جسور المعرفة نحو ما يُستجد من تطبيقات تقنية
حتى يستطيع أن يؤدي أداء تدريسيا فعاال و ُمبدعا تظهر نتائجه في
مخرجات تعليمية نافعة لنفسه ولمجتمعه ،متكيفا مع عصره مساهما في
حل مشاكله ،مبدعا ومبتكرا

المراجع
•
•
•
•
•
•
•
•

دليل الحياة المدرسية
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الوضعية
عين أحمد مديرا بمدرسة ابتدائية وبعد مرور ثالثة أشهر من العمل ،أصدرت
الوزارة الوصية مذكرة الترقية باالختيار.
طلب السيد أحمد من األساتذة المعنيين تعبئة بطاقة الترقية .
بعد تصفح السيد المدير للملفات اإلدارية الخاصة باألساتذة المعنيين بالترقية ،
اكتشف أن كلهم يتوفرون على نقطة االمتياز  20/20من طرف هيأة التأطير
التربوي ،رغم ما الحظه من خالل زيارته الصفية لهم،أن بعضهم ال يؤدي
عمله على الوجه المطلوب فوقع في حيرة من أمره ،كيف سيقوم أداء هؤالء
المدرسين علما أن معايير التقويم غير دقيقة .
 ماهي اإلشكالية التي تطرحها الوضعية؟
بصفتك مديرا لهذه المؤسسة ماهي اإلجراءات التي ستتخذها لتقويم هؤالء
المدرسين؟

