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امللدص:
تعػػػددت أنمػػػاط اإلشػػػراؼ التربػػػكم الحػػػديث نتيجػػػة التطػػػكرات التػػػ طػػػرأت عمػػػ مفهػػػكـ
اإلشراؼ التربكم ،كيعد نمط اإلشراؼ الكقػاي أحػد األنمػاط الحديثػة فػ اإلشػراؼ التربػكم التػ
تركػػز عم ػ المعمػػـ المبتػػدئ ،حيػػث يسػػاعد المشػػرؼ المعمػػـ ف ػ من ػ حػػدكث السػػمككيات غيػػر
المرغكب فيها مف الطالب ،كيحػدد السػياؽ الػذم مػف المحتمػؿ أف يحػدث فيػ هػذا السػمكؾ ،ثػـ
يقدـ بدايؿ كتعزيزات لمسمككيات المتكقعة .كقد ربطت عديد مف الدراسات بػيف اإلشػراؼ التربػكم
كادارة الصؼ؛ لذا كاف مف أبرز أهداؼ البحث الحال معرفة مسػتكل الممارسػات الكقاييػة التػ
يتبعها المكج الفن ف بعض عمميات إدارة الصػؼ مػف كجهػة نظػر المعممػيف حػديث التعيػيف
ف ػ المػػدارس االبتداييػػة بمحافظػػة اإلسػػكندرية ،كاتب ػ البحػػث المػػنهج الكصػػف المسػػح  ،كتػػـ
اسػتدداـ االسػتبانة كػ داة لجمػ البيانػات ،حيػػث بمغػت عينػة البحػػث  )516معمـ/معممػة ،ككػػاف
مف أهـ نتايج البحث أف تقدير عينة البحث لمممارسات الكقايية التػ يتبعهػا المكجػ الفنػ فػ
بعػػض عمميػػات إدارة الصػػؼ جػػاب بدرجػػة متكسػػطة) بمتكسػػط كزن ػ مقػػدار ٗ ،)5.0ال تكجػػد
فػػركؽ دالػػة إحصػػاييا عنػػد مسػػتكل داللػػة  )2.26بػػيف متكسػػطات عينػػة البحػػث ف ػ مسػػتكل
تبعػػا لمتغيػػر
الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة الصػػؼ ن
المؤهؿ العمم لممعمػـ ،بينمػا كجػدت فػركؽ دالػة إحصػاييا تعػزل لمتغيػرات التدصػص ،كاإلدارة
التعميميػػة ،كعػػدد الػػدكرات التدريبيػػة الحاصػػؿ عميهػػا المعمػػـ فػ إدارة الصػػؼ) ،كتػػـ اقتػراح دليػػؿ
إرشػػادم هػػدؼ إلػ نشػػر المعمكمػػات كتبادلهػػا حػػكؿ آليػػات تطبيػػؽ اإلشػراؼ الكقػػاي فػ بعػػض
عمميات إدارة الصؼ.
الكممػػػػات المفتاحيػػػػة دليػػػػؿ إرشػػػػادم  -اإلشػػػػراؼ التربػػػػكم -اإلشػػػػراؼ الكقػػػػاي  -إدارة
الصؼ -المعمـ المبتدئ-المدارس االبتدايية -محافظة اإلسكندرية.
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Proposed Guide for Applying the Preventive Supervision Style in some
Classroom Management Processes: A Field Study in Primary Schools
in Alexandria Governorate
As a result of developments in the concept of educational supervision,
there are many styles of modern educational supervision; one of the modern
styles of educational supervision that focuses on the novice teacher is the
preventive supervision style. The supervisor helps the teacher to prevent
undesired behaviors from students, identifies the context in which that behavior
is likely to occur, and then provides alternatives and reinforcements for the
expected behaviors. Several studies have linked educational supervision and
classroom management, so it was one of the most prominent goals of the
current research is to know the level of preventive practices that the technical
director follows in some classroom management processes from the viewpoint
of newly appointed teachers in primary schools in Alexandria Governorate, and
the research followed the descriptive survey method, and the questionnaire was
used as a tool to collect data, the research sample reached (315) teachers. The
research reached a set of results, the most important of which are: the
estimation of the research sample for the preventive practices followed by the
technical director in some classroom management processes came with a
degree (medium) with a weighted average of (3.2), and there are no statistically
significant differences at the level of significance (0.05) between the averages
of the research sample in the level of preventive practices that the technical
director followed in some classroom management processes according to the
variable of the teacher’s academic qualification, while statistically significant
differences were attributed to the variables of specialization, educational
administration, and the number of training courses obtained by the teacher in
classroom management. A guide has been proposed; it aimed at disseminating
and exchanging information about procedures and mechanisms for applying
preventive supervision in some classroom management processes.
Key Words: Proposed Guide - Educational Supervision - Preventive
Supervision - Classroom Management - Novice Teacher - Primary School Alexandria Governorate.
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مكدمْ البشح:
زاد االهتمػػاـ بالتربيػػة كالتعمػػيـ ف ػ الكقػػت الحػػال بسػػبب التغي ػرات المجتمعيػػة المسػػتمرة،
كالتنػػكع ف ػ مجمكعػػات الطػػالب كدصايصػػهـ كاحتياجػػاتهـ؛ كمػػف ثػػـ جػػابت أهميػػة إدارة هػػذا
القطاع بما يتكافؽ م مفاهيـ اإلدارة الحديثة الت ترتكز عم أهمية العامؿ اإلنسػان كاحترامػ
كتكجيهػ  ،كتقػديـ العػكف كالمسػػاعدة حتػ يقػكـ بت ديػة دكر بكفػػابة كفاعميػة ،كتػكفير المػكارد،
كتيسػػػير اإلمكانيػػػات ،كتهييػػػة الظػػػركؼ البيييػػػػة كاالجتماعيػػػة بمػػػا يحقػػػؽ األهػػػداؼ التربكيػػػػة
المنشكدة.
ػر ف ػ السػػنكات األديػػرة ،كجػػاب هػػذا
ػكر كبيػ نا
كقػػد تطػػكرت النظػػرة إل ػ اإلدارة التعميميػػة تطػ نا
التطكر نتيجة عدة عكامؿ ،منها االعتراؼ بػالقكل الجديػدة التػ تشػكؿ النظػرة الجديػدة لػ دارة
كالتكنكلكجيػػػا الحديثػػػة ،كالتركيػػػز عمػػػ اإلدارة التعميميػػػة بكصػػػفها ظػػػاهرة سػػػمكؾ كأداب كتفاعػػػؿ
اجتمػػاع كعالقػػات إنسػػانية ،األمػػر الػػذم انعكػػس بػػدكر عم ػ اإلدارة المدرسػػية لت ػ الطالػػب
محػػك نار لمعمميػػة التعميميػػة؛ ممػػا يسػػتكجب مػػف المدرسػػة تسػػدير كػػؿ إمكاناتهػػا كطاقتهػػا لددمػػة

الطالب ،كمساعدت عم التزكد بالعمـ كالمعرفة كالقيـ عبد الغفار.)25-20 0215 ،

كلك يتـ تنمية قدرات الطالب ف المػدارس كتحسػيف عمميػة الػتعمـ ف نػ يتعػيف كجػكد
معمـ متمكف مف مادتػ العمميػة ،يتفاعػؿ مػ الطػالب باحترافيػة دادػؿ الصػؼ الدراسػ  ،حتػ
تكػػكف هنػػاؾ مدرجػػات تعميميػػة ذات جػػكدة كنكعيػػػة عاليػػة ،سػػكاب عمػػ مسػػتكل المعمػػػـ أك
المػتعمـ ،كقػد أشػار "سابسػتيف" ك"هيرمػاف" ك"رينػؾ" (Sebastian; Herman; Reink,
) 2019:134إلػػػ أف ت نفيػػػذ المعممػػػيف لممارسػػػات إدارة الصػػػؼ يتػػػ ثر بالصػػػحة التنظيميػػػة
لممدرسة ،فه إحدل جكانب البيية االجتماعية األكس الت تػـ افت ار ػها لمتػ ثير عمػ تنفيػذ
التددالت ككذلؾ السياقات التنظيمية كاإلشرافية عم أداب المعمـ ،كالت يمكػف أف تػؤثر عمػ
تنفيذ لمتددالت الفعالػة؛ كمػف ثػـ تحسػيف بييػات الصػؼ الدراسػ كنتػايج الطػالب ،كأكػد كػؿ
مػف "كيػػاكج " ك"يممػػاز" ك"سػاهيف" )Sahin, 2017:160

;Yılmaz

; (Kayıkcıأف

اإلشراؼ التربكم يعد أداة لمساعدة المعمميف ،كتمكينهـ مػف تطػكير التعمػيـ كتحسػين  ،كتزيػد
مرتكز عم حقيقة مفادها أن كمما زاد عدد المعمميف المؤهميف كممػا زاد
نا
مف تحصيؿ الطالب،
عدد الطالب الذيف يتعممكف أكثر كأف ؿ.
كقد أشار الدليم

" )18 0215أف اإلشراؼ التربكم عممية تهدؼ إلػ تطػكير المعمػـ
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عممي ػا كمهني ػا كشدص ػيا ،كتحسػػيف مسػػتكل أداي ػ دادػػؿ الصػػؼ بصػػفة داصػػة ،كاطػػار العمػػؿ
المدرسػػػ بصػػػفة عامػػػة فػػػ منػػػاخ يسػػػكد االحتػػػراـ كالتعػػػاكف كركح العمػػػؿ الجمػػػاع ؛ كذلػػػؾ
باالرتقاب بمستكل العممية التربكية ف المدرسة ،كمستكل تحصيؿ التالميذ فيها".
كقػػد زادت أهميػػة التركيػػز عم ػ كيفيػػة إحػػداث تحسػػيف مسػػتمر فػػ العمميػػة التعميميػػة،
كتقػػديـ الػػدعـ كالمسػػاعدة لممعمػػـ كالطالػػب ،األمػػر الػػذم يتطمػػب تعزيػػز اسػػتدداـ كتطبيػػؽ أن ػكاع
جديدة مف التفكير كالمكاقؼ كالممارسات كاألسػاليب كاألنمػاط التربكيػة الحديثػة لتحسػيف نكعيػة
تعمػػيـ الطػػالب حسػػب مػػا تممي ػ الظػػركؼ كاحتياجػػات المكقػػؼ ،م ػ األدػػذ ف ػ االعتبػػار قػػدرات
المعمـ المهنية ،إ افة إل جمي العناصر الت تؤثر ف عمميت التعميـ كالتعمـ.
كيهتـ اإلشراؼ التربػكم -فػ األسػاس -بالعناصػر البشػرية المككنػة لمتنظػيـ اإلدارم أك
المؤسسػػة التربكيػػة ،كهػػك يهػػدؼ إل ػ إقامػػة عالقػػات إنسػػانية بكصػػف ددمػػة فنيػػة متدصصػػة،
يقػػدمها المشػػرؼ التربػػكم المدػػتص إل ػ المعممػػيف الػػذيف يعممػػكف مع ػ بقصػػد تحسػػيف عمميػػة
الػػتعمـ كالتعمػػيـ ،كتعمػػؿ الددمػػة اإلش ػرافية عم ػ تمكػػيف المعمػػـ مػػف المعرفػػة العمميػػة المطمكبػػة
كالمهارات األداييػة الالزمػة عمػ أف تقػدـ بطريقػة إنسػانية تكسػب ثقػة المعممػيف ،كتزيػد تقػبمهـ
كتحسف اتجاهاتهـ عبد الحكيـ.)555 0216 ،
كقػػد ركػػز اإلش ػراؼ المعاصػػر  Contemporary Supervisionعمػ تقيػػيـ العمميػػة
التعميمية التعممية كتطكيرها ،كاتداذ التدابير الالزمة لجعمها أكثر فعالية ،كمعرفة العناصػر التػ
ػتنادا إل ػ مبػػدأ العمػػؿ بػػيف األف ػراد المعنيػػيف لحػػؿ
تػػؤثر عميهػػا ،كيعػػد إنشػػاب عالقػػة ش ػراكة اسػ ن
أمر حيكيا؛ كذلؾ لتحسيف كفابة المعمـ ،كف الكقت نفس يعد المشػرفكف التربكيػكف
المشكالت نا

أشداصػػػا ينػػػاط بهػػػـ تػػػدريب الشػػػدص الدا ػػػ ل شػػػراؼ ،كاالهتمػػػاـ بػػػ أكثػػػر مػػػف مشػػػاكمهـ
ن
اإلشرافية؛ ذلؾ أف اإلشراؼ المعاصر يعتبر العممية التعميمية بيية ديمقراطية ف مجممهػا ترتكػز
عم التعاكف كالمشاركة كالعمؿ الجماع ).(Cetin, 2018:330
كقد ميز "أبكلكت كآدركف" ) (Apolot, et al., 2018:19بيف نكعيف مػف اإلشػراؼ،
كهمػا اإلشػراؼ العػاـ  ،General Supervisionكاإلشػراؼ التعميمػ

Instructional

 ،Supervisionكيشمؿ اإلشراؼ العاـ اإلشراؼ عم األنشطة الت تػتـ بشػكؿ أساسػ دػارج
الصػػؼ الدراس ػ  ،ف ػ حػػيف ينطػػكم اإلش ػراؼ التعميم ػ عم ػ األنشػػطة الت ػ تػػتـ دادػػؿ الصػػؼ
مكجها نحك النتايج أكثر لممتعمميف.
الدراس مف أجؿ تحسيف التدريس كالتعمـ؛ مما يجعم
ن
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كقد أشارت بعض الدراسات إل أهمية الربط بػيف اإلشػراؼ التربػكم كادارة الصػؼ ،فعمػ
سػػػبيؿ المثػػػاؿ أكػػػدت دراسػػػات كػػػؿ مػػػف "تشػػػاباال" )2013:30

)Tshabalala,؛ ك"إيجػػػك"

) (Egwu, 2015:99عمػ أف اإلشػراؼ مػف أهػػـ التقنيػػات لتحقيػؽ اإلدارة الفعالػػة لمصػػفكؼ
الدراسية ،كاإلشراؼ عم التدريس فػ الفصػؿ ،كتحفيػز تعمػـ الطػالب ،كأشػار عػامر0212 ،
 )66إلػ أف إدارة الصػؼ الدراسػ مػف أبػرز أهػػداؼ اإلشػراؼ التربػكم ،كأكػػد "دايػد" كآدػركف
)(Daud, et al, 2018:514عمػ أف تطبيػؽ اإلشػراؼ فػ التػدريس كالػتعمـ فػ الصػفكؼ
أمر أساسػيا لتكجيػ تػدريس المعمػـ فػ الفصػؿ كادارتػ لػ  ،ككػذلؾ لتعزيػز تحفيػز
الدراسية يعد نا
بػارز فػ تقيػيـ
دكر نا
المعمميف مف دالؿ التغذية الراجعة البنابة ،حيػث تػؤدم العمميػة اإلشػرافية نا
كفػػابة المعممػػيف مػػف حيػػث مهػػاراتهـ كمعػػرفتهـ كسػػمككهـ نحػػك التػػدريس كالػػتعمـ ف ػ الصػػؼ،
كتحقيػػؽ ال ػػبط الصػػف مػػف دػػالؿ إش ػراؾ الطػػالب ،كيسػػاعد اإلش ػراؼ المعممػػيف عم ػ تحسػػيف
كفابتهـ التدريسية حت يصبح المعممكف أكثر ثقة كقدرة عم التغمب عم المشكالت الصػفية،
كتحسػػيف كفػػابة التػػدريس ف ػ الفصػػكؿ الدراسػػية مػػف دػػالؿ تنميػػة القػػدرة عم ػ تقػػديـ محتػػكل
تعميم بشكؿ منهج كبطريقة منظمة؛ كذلؾ باستدداـ لغة يسهؿ فهمها مف قبؿ الطالب.
كأشػار"الدليم

 )07 0215إلػ أف ال ػعؼ فػ إعػداد المعممػيف كالمنػاهج كالكسػػايؿ

مػػؤدر عمػػ
نا
كاألسػػاليب كغيرهػػا مػػف الجكانػػب األدػػرل ،جعػػؿ التركيػػز

ػػركرة تطػػكير العمميػػة

اإلشرافية ،كالت كيد عم أهمية الػدكر الػذم ي ػطم بػ المشػرؼ دادػؿ حجػرة الصػؼ ،كأ ػاؼ
كػػؿ مػػف "ألتػػر" ك"هيػػادكف")Haydon, 2017:1

; (Alterأف مػػف أهػػـ مجػػاالت اإلش ػراؼ

التربػػكم المعاصػػر مػػا يػػتـ تنفيػػذ مػػف دػػالؿ اإلشػراؼ عمػ الصػػؼ كيسػػتددـ بشػػكؿ دػػاص فػ
التطكير المهن لممعمميف ،كفقنا لهذا يمكف لممشرؼ إجػراب تنبػؤات كتكقعػات حػكؿ مػا يمكػف أف
يحػػدث دادػػؿ البييػػة الصػػفية مػػف مشػػكالت ف ػ كافػػة مراحػػؿ اإلدارة الصػػفية كعممياتهػػا داصػػة

لممعمػػـ المبتػػدئ ،كهػػذا مػػا أف إدارة سػػمكؾ الص ػؼ الدراس ػ كمػػا يحػػدث في ػ مػػف مشػػكالت أك
صعكبات معركفة كمتكررة لممعمميف هك عممية مهمػة كمركبػة داصػة لػدل المعممػيف فػ بدايػة
حياتهـ المهنية.
كذكػػر "عميػػاف كآدػػركف"  )65 0228أف مػػف أهػػـ مهػػارات اإلش ػراؼ التربػػكم الحػػديث
تهييػػة المعممػػيف الجػػدد لعممهػػـ ،حيػػث يػػتـ إعػػداد المعممػػيف لممهمػػات التعميميػػة فػ الجامعػػات،
كتػػػدريبهـ عمػػػ مطالػػػب العمػػػؿ ميػػػدانيا أثنػػػاب الدراسػػػة ،كلكػػػنهـ مػػػف ناحيػػػة عمميػػػة يكاجهػػػكف
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مشكالت حقيقية عندما يباشركف أعمالهـ الفعمية ف المدارس الت يعينكف لمعمػؿ فيهػا ،كتقػ
عم جهاز اإلشراؼ التربكم مسؤكلية إعداد المعمميف الجدد لعممهـ.
كقػػد تعػػددت أنمػػاط اإلش ػراؼ التربػػكم المعاصػػر كتنكعػػت نتيجػػة التطػػكرات الت ػ ط ػرأت عم ػ
مفهػػػكـ اإلشػػػراؼ التربػػػكم كنظرياتػػػ كأهدافػػػ  ،كالتكسػػػ الكبيػػػر فػػػ مجاالتػػػ  ،كأشػػػار "العبيػػػدم"
 )121 0212إلػ ظهػػكر أنمػػاط إش ػرافية جديػػدة تسػػتهدؼ حمايػػة العمميػػة التعميميػػة مػػف الكقػػكع
ف ػ الممارسػػات الداطيػػة ،كهػػذا يتطمػػب مػػف المعممػػيف الجػػدد التكيػػؼ م ػ عممهػػـ الجديػػد ،كقػػد أكػػد
"الزهيرم" ك"السعيد" )026 0226

ػركرة تبنػ نمػكذج إشػراف مناسػب لفيػة المعممػيف ،مػا بػيف

حديث التعييف كذكم الدبرة ،كمف يعانكف مف صعكبات معينة فػ مجػاؿ عممهػـ التعميمػ  ،كأشػارت
"سالـ"  )266 0211أف فعالية المشرؼ التربكم تظهر بصكرة كا حة ف ادتيػار الصػحيح مػف
بيف األنماط الحديثة ،بما يسهـ ف إثراب العمميػة التعميميػة ،كيػدعـ العمميػة اإلشػرافية فػ آف كاحػد،
كأ ػاؼ سػتيف ) (Cetin, 2018:330أف محػكر اإلشػراؼ المعاصػر هػك أف الشػدص الدا ػ
ػييا مػػا مػػف اإلش ػراؼ؛ كمػػف ثػػـ يقػػكـ المشػػرؼ بػػدكر اإلدراؾ المبكػػر لمفج ػكات ف ػ
ل ش ػراؼ يػػتعمـ شػ ن

األداب الصف لممعمـ ،كتقديـ التكجي إل زالة هذ الفجكات كاقتراحات تحسيف الظركؼ قبؿ حدكثها.
مػػف منطمػػؽ أف أكثػػر الطػػرؽ فعاليػػة ه ػ الت ػ تركػػز عم ػ السػػمكؾ المرغػػكب باسػػتدداـ
فنيػػات اإلدارة الصػػفية الت ػ ترتكػػز عم ػ من ػ ظهػػكر المشػػكالت Problem Prevention
كاستدداـ استراتيجيات المنػ  Preventionأكثػر مػف محاكلػة تنػاكؿ المشػكالت بعػد حػدكثها،
األمػػر الػػذم يكجػػد بييػػة تعمػػـ جيػػدة كأقػػؿ قػػدر مػػف المشػػكالت حج ػ ،)186-185 0228 ،
كالمعمػػػـ الفعػػػاؿ هػػػك الػػػذم تعتمػػػد طريقتػػػ فػػػ معالجػػػة المشػػػكالت الصػػػفية عمػػػ الكقايػػػة مػػػف
المشكالت دادؿ حجرة الصؼ ،كمن كقكعها قبؿ حدكثها البدرم.)180 0226 ،
كيعػػد اإلشػراؼ الكقػػاي  Preventive Supervisionأك إشػراؼ مػػا قبػػؿ التصػػحيح
 Pre-Correctionأحد األنماط الحديثة ف اإلشراؼ التربكم التػ تركػز عمػ المعمػـ الجديػد
أك المبتدئ أك حديث التعييف ف مهنػة التعمػيـ ،حيػث يسػاعد المشػرؼ المعمػـ فػ منػ حػدكث
السمككيات غير المرغكب فيها ،كيحػدد السػياؽ الػذم مػف المػرجح أف يحػدث فيػ هػذا السػمكؾ،
ثػػػـ يقػػػدـ بػػػدايؿ كتعزيػػػزات لمسػػػمككيات االجتماعيػػػة كالتعميميػػػة المتكقعػػػة ،كأكػػػد كػػػؿ مػػػف الفػػػدا
)026-007 ،0211؛ كآؿ نػػػاج

 )560 0215عمػػػ أف اإلشػػػراؼ الكقػػػاي أحػػػد أنمػػػاط

تبعػػا لمنتػػايج المتكقعػػػة منػػ  ،حيػػػث يعمػػؿ المشػػػرؼ
اإلشػػراؼ التربػػكم ،كالػػػذم يمكػػف تصػػػنيف ن
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التربكم مف دالؿ دبرت عم مساعدة المعمـ ،كتنبيه مف الكقكع فػ الدطػ  ،كتسػيير العمميػة
التعميمية بالشكؿ الذم يتكقع المشػرؼ التربػكم الدبيػر؛ كبػذلؾ يمػنح اإلشػراؼ الكقػاي المعمػـ
القػػدرة عمػ أف يكتسػػب تقػػدير الطػػالب كاحت ػرامهـ ،كعمػ مكاصػػمة النمػػك كالتطػػكر فػ المهنػػة،
كمكاجهة مكاقؼ جديدة.
 )022 0218أف أهػػػـ مػػػا يميػػػز نمػػػط اإلشػػػراؼ

كأ ػػػاؼ كػػػؿ مػػػف حسػػػيف كالقثػػػام

الكقاي أن يعتمد عم إجرابات كقايية يجب أف يقكـ بها المشرفكف التربكيػكف بحيػث تمنػ أك
تحد عم األقؿ مػف كقػكع المعمػـ فػ األدطػاب دػالؿ ممارسػت العمميػة التعميميػة التعمميػة ،أمػا
االتجاهػػات أك األنمػػاط األدػػرل فتعتمػػد فػ مجممهػػا عمػ الناحيػػة العالجيػػة كالتصػػحيحية ،كهػػذا
الدكر يتـ بعد الكقكع ف الدط .
كهنػػاؾ عالقػػة قكيػػة بػػيف اإلشػػراؼ الكقػػاي كعمميػػات إدارة الصػػؼ ،حيػػث أف المشػػرؼ
التربكم الذم يتبن النمط الكقاي ف إشراف عم المعمميف هػك مسػؤكؿ عػف تقػديـ التعميمػات
كطػػرح التكقعػػات بش ػ ف المشػػكالت الصػػفية المحتممػػة ،كيعتمػػد عم ػ اسػػتراتيجيات مدتمفػػة عػػف
الت ػ يسػػتددمها المشػػرفكف ف ػ األنمػػاط اإلش ػرافية األدػػرل ،كمػػا أن ػ يعػػد مسػػؤكنال عػػف تقػػديـ
تكقعات تفصيمية لممعمـ حت يتمكف مف تسهيؿ مشاركة الطػالب فػ العمػؿ الصػف  ،مػ األدػذ

تمامػا مػػف األدطػػاب أك المشػػكالت فػ البييػػة الصػػفية،
فػ االعتبػػار أنػ ال تكجػػد منطقػػة داليػػة ن
كلكف يسع المشرؼ التربكم بشكؿ أك بآدر إل تقميمها أك من حدكثها ،أك الحد مػف تفاقمهػا
مف منطمؽ مبدأ "الكقاية دير مف العالج".
كمف أبرز نتايج العالقػة بػيف نمػط اإلشػراؼ الكقػاي كعمميػات إدارة الصػؼ ،هػ
صػػفكؼ دراسػػية س ػممية  Peaceful Classroomsكمػػا أطمػػؽ عميه ػا "مػػايك"

كجػكد

(Mayo,

) ،2000أك إدارة صػفية اسػتباقية  Proactive Classroom Managementكمػا أطمػؽ
عميهػا كػؿ مػف "ايفرسػتكف" ك"بػكؿ"; Poole, 2008) (Evertsonك"سايمكنسػف" ك "مػايرز"
 ،)0216أك

ػػبط كقػػاي لمصػػؼ Preventive Discipline

"بيراكتػػػار" ك"دكجػػػاف" )2017:31

كمػػا أطمػػؽ عميػ كػػؿ مػػف

 ،(Bayraktar; Dogan,كتهػػػدؼ هػػػذ النكعيػػػة مػػػف

الصػػػفكؼ إلػػػ مسػػػاعدة الطػػػالب عمػػػ أف يصػػػبحكا مػػػكجهيف ذاتيػػػيف فػػػ تعممهػػػـ كسػػػمككهـ،
كمعمميف استباقييف يشدصكف الكاق باستمرار ،كيجػددكف نظريػاتهـ حػكؿ كيفيػة إبػراز األف ػؿ
ف طالبهـ ،إنهػـ يفهمػكف قػكة ديناميكيػات المجمكعػة لمتػ ثير عمػ السػمكؾ الفػردم ،كيػدرككف
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أف أف ػػؿ طريقػػة لمن ػ المشػػكالت الصػػفية ه ػ تحفيػػز طالبهػػـ كاش ػراكهـ ف ػ العمػػؿ الصػػف ،
كدعػػػـ السػػػمكؾ اإليجػػػاب  ،كيعممػػػكف الطػػػالب الػػػذيف يعػػػانكف مػػػف مشػػػاكؿ االن ػػػباط المسػػػتمرة
مهارات اجتماعية جديدة كبنابة بمساعدة مشرؼ تربكم محترؼ ،يقدـ دبرت ف التدريس إلػ
المعمـ ف بداية حيات المهنية.
كعػػادة مػػا يعمػػؿ المعمػػـ المبتػػدئ ف ػ بدايػػة حيات ػ المهنيػػة بالمدرسػػة االبتداييػػة ،كه ػ
المدرسػػة الت ػ تقػػدـ مػػا يسػػمي التربكيػػكف الحػػد األدن ػ مػػف الثقافػػة) ،كهػػذا الحػػد ف ػ زيػػادة
ػر لمػػا يطمػػؽ عميػ
مسػتمرة ،نظػ نا

ثػػكرة المعرفػػة ،كاالنفجػػار المعرفػ  ،كالتقػػدـ العممػ كالتقنػ )،

تطكير لػدكر معمميهػا؛ كمػف ثػـ حاجتػ المسػتمرة ل شػراؼ التربػكم حجػ ،
نا
األمر الذم يتطمب
.)70 0228
كقػػد كػػاف مػػف أبػػرز االسػػتراتيجيات الحاكمػػة كالمكجهػػة لمدطػػة اإلسػػتراتيجية لمتعمػػيـ قبػػؿ
الجامع فػ مصػر  )0252-0212التركيػز عمػ المدرسػة االبتداييػة بمػا يؤهمهػا ألف تكػكف
قاعدة قكية لممراحؿ األعم  ،م االهتمػاـ الشػديد بتنميػة قػدرات التالميػذ لمػتمكف مػف أساسػيات
الحساب ،كمهارات الكتابة كالقرابة ،كالتعامؿ م التقنية فػ إطػار قيمػ ينمػ شدصػية الطفػؿ
ف جكانبها كافة ،باإل افة إل تكفير بيية مدرسية جاذبة كمن بطة كآمنة كداليػة مػف العنػؼ
كالسمككيات غير المرغكب فيها ،كتعمؿ طكؿ الكقػت عمػ احتػكاب الطػالب ،كاشػباع احتياجػاتهـ
التربكيػػػة كالتعميميػػػة ،كتػػػكفير الدػػػدمات كالرعايػػػة المتكاممػػػة لمطػػػالب كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ،
.)66 0216
كبمسح الكاق تبػيف لمباحثػة أنػ ال يكجػد دليػؿ لمتكجيػ الفنػ فػ مصػر فػ أم مرحمػة
مرجعا لألداب كما هك معمكؿ ب ف بعػض
دراسية ،بحيث يمتزـ المكج الفن بعناصر  ،كيككف
ن
الدكؿ العربية ،فعم سبيؿ المثاؿ يكجػد دليػؿ لممشػرؼ التربػكم فػ فمسػطيف العػاجز؛ حمػس،
 ،)0228كدليؿ اإلشراؼ التربكم ف سمطنة عماف دايرة اإلشراؼ التربكم فػ سػمطنة عمػاف،
 ،)0226كدليػػػؿ المشػػػرؼ التربػػػكم المتميػػػز لنيػػػؿ جػػػايزة التعمػػػيـ لمتميػػػز فػػػ المممكػػػة العربيػػػة
السعكدية كزارة التعميـ.)0217 ،
كمػػف دػػالؿ المعطيػػات السػػابقة سػػعت الباحثػػة إل ػ ربػػط اإلش ػراؼ التربػػكم بمجػػاؿ إدارة
الصؼ ،كداصة النمط الكقاي ف اإلشراؼ التربكم مف دالؿ اتباع المشرؼ التربػكم مجمكعػة
اإلجرابات الت تمن أك تحد أك تق المعمـ المبتدئ /حديث التعيػيف مػف الكقػكع فػ المشػكالت
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الت تحدث دادؿ الصؼ الدراسػ  ،األمػر الػذم يقمػؿ حػدكثها ،كيحػد مػف تفاقمهػا ،كػذلؾ العمػؿ
عم ك

دليؿ إرشادم لكيفية تطبيػؽ نمػط اإلشػراؼ الكقػاي فػ إدارة الصػؼ؛ ليكػكف بمثابػة

المرجعية لكؿ مف المشرؼ/المكج كالمعمـ حديث التعييف ف المرحمة االبتدايية فػ إيجػاد بييػة
صفية إيجابية سممية ،تحقؽ أهدافها كأهداؼ اإلشراؼ التربكم بكفابة كفاعمية.

مشكلْ البشح ًأصئلتى:

إف المتتب لكاق اإلشراؼ التربكم فػ مصػر يجػد أنػ يعػان عديػد مػف المشػكالت ،فقػد

تكصمت نتايج دراسػة "عػالـ"  )126 0212إلػ أف "ت هيػؿ القيػادات اإلشػرافية فػ مصػر لػـ
يدرج عف استصدار ق اررات سكاب عم مستكل المديريات كاإلدارات التعميميػة ،أك عمػ مسػتكل
المػػدارس" ،كمػػا تكصػػمت نتػػايج دراسػػة "عبػػد النعػػيـ"  )255-251 0215إل ػ عػػدـ كجػػكد
دطة إستراتيجية لعمؿ التكجي الفن فػ جمهكريػة مصػر العربيػة ،رغػـ أهميتػ فػ المسػاعدة
عم الت قمـ م البييػة الدارجيػة كالدادميػة لكػؿ مؤسسػة تعميميػة ،كعػدـ تقػديـ التغذيػة الراجعػة
لمعممػػيهـ ،كػػذلؾ ال يقػػكـ التكجي ػ بتػػدريب المعممػػيف عم ػ االسػػتراتيجيات الحديث ػة الت ػ ترف ػ
مستكل أدايهـ المهن كاألكػاديم  ،كتكصػمت نتػايج دراسػة "الصػيف "  )661 0217إلػ أف
هنػػاؾ مشػػكالت تكاجػ عمميػػة التكجيػ الفنػ فػ مرحمػػة التعمػػيـ األساسػ  ،كجػػابت المشػػكالت
ثير ،حيػػػث جػػػابت نسػػػبتها  )%52مقارنػػػة بنسػػػبة )%65
المتعمقػػػة بػػػالمعمـ هػػػ األكثػػػر تػػػ نا
بالنسبة لممشكالت المتعمقة بالمكج الفن .
ككشػػفت دراسػػة "سػػالـ"  )265 0211عػػف عػػدد مػػف المشػػكالت التػ تعػػكؽ اإلشػراؼ
التربكم ف المدارس االبتدايية ف مصر -عم كج الدصكص ،-كهػ

كثػرة األعبػاب الممقػاة

عم عاتؽ المشػرفيف التربكييف/المػكجهيف ،كعػزكؼ بعػض ممػف يتػكافر فػيهـ معػايير االدتيػار
لألعبػاب الكظيفيػػة ،أك صػػعكبة االنتقػػاالت بػيف المػػدارس التػ يػػتـ اإلشػراؼ عمػ معمميهػػا ،مػ
عدـ كجكد حكافز مناسبة لطبيعة عممية اإلشراؼ التربكم.
كما أشار مشركع البنؾ الدكل "دعـ إصالح التعميـ ف مصػر" أنػ ال يكجػد اتسػاؽ بػيف
اإلشراؼ التربكم كالحكافز ،كما أف هذا ال يعمؿ عمػ تحفيػز المعمػـ بمػا يكفػ لتحسػيف معرفتػ
أك ممارسػات التػػدريس الداصػػة بػ " ،فاإلشػراؼ التربػػكم فػ مصػػر ال يػزاؿ يعتمػد بصػػكرة كبيػػرة
عمػ الطػرؽ التقميديػة التػ يكػكف فيهػا المعمػـ محػكر العمميػة التربكيػة كلػيس الطالػب" البنػؾ
الدكل .)5 0217 ،
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كيبػػدك أف مراحػػؿ تطػػكر اإلشػراؼ التربػػكم فػ مصػػر تكقفػػت عنػػد مرحمػػة التكجيػ  ،كلػػـ
تطػكر إلػ مرحمػػة اإلشػراؼ التربػػكم ،كمػػا زاؿ المسػم الػػكظيف لممشػػرؼ التربػكم هػػك "مكجػ "
الزهيرم؛ السعيد ،)026 0226 ،كيتدرج كظيفيا بيف مكج عاـ مادة أك نشاط ،كمكجػ أكؿ
مادة أك نشاط ،كمكج مادة أك نشاط قرار رييس مجمس الكزراب رقػـ  )207لسػنة )0215؛
قرار كزارم رقـ .)0215 ،)152
كما أكصت بعض الدراسات مثؿ دراسة "سالـ" " )265 0211ب ػركرة إحػالؿ أنمػاط
إشرافية تهتـ بالجماعة كتعمؿ عم تطكير كتنمية قدرات المعمـ" ،كأكصت دراسة "عبػد الػرحمف"
 )526 0217ب ػػركرة ممارسػػة المشػػرفيف التربػػكييف أنمػػاط إش ػرافية حديثػػة ،كف ػ مقػػدمتها
اإلش ػراؼ الكقػػاي  ،مػػف دػػالؿ إعػػادة النظػػر ف ػ منظكمػػة اإلش ػراؼ التربػػكم كأنكاع ػ كأسػػاليب
المسػػتددمة تجػػا المعممػػيف ،كأكصػػت دراسػػة "يكسػػؼ" " )176 0215ب ػػركرة إعػػداد دليػػؿ
لممشرؼ التربكم ف مصر يت مف مفهكم كأهدافػ كأهميتػ كأسػاليب المدتمفػة الماليمػة لكػؿ
فية مف فيات المعمميف".
كف إطار ت كيد العالقة بيف اإلشراؼ التربكم كادارة الصؼ ،أكصت دراسػة "عبػد الفتػاح"
 )115 0226ب ركرة قياـ المكجهيف بدكر فاعػؿ فػ مجػاؿ إدارة الصػؼ ،كذلػؾ مػف دػالؿ
تعريػػؼ المعمػػـ بكػػؿ مػػا هػػك جديػػد كمفيػػد ف ػ مجػػاؿ إدارة الصػػؼ كمتابعػػة ذلػػؾ دكريػػا ،ل ػػماف
التحسػػيف المسػػتمر ،حيػػث كػػاف مػػف أبػػرز نتػػايج هػػذ الدراسػػة أف نسػػبة  )%65مػػف إجمػػال
معمم المرحمة االبتدايية ليس لديهـ فكرة مسبقة عف مفهكـ إدارة الصؼ ،كتجػدر اإلشػارة بػ ف
قػػػػرار ريػػػػيس مجمػػػػس الػػػػكزراب رقػػػػـ  )12 0215 )207اعتبػػػػر مجػػػػاؿ إدارة الصػػػػؼ مػػػػف
المجػػاالت الت ػ تحػػدد المعػػايير الممزمػػة لػػألداب التعميم ػ لكظػػايؼ المعممػػيف ف ػ كزارة التربيػػة
كالتعمػػيـ المصػػرية ،كالػػذم مػػف داللػ يػػتـ "اسػػتدداـ دطػػط كأسػػاليب تعميميػػة اسػػتجابة لحاجػػات
الطػػالب ،كتيسػػير دبػرات التعمػػيـ الفعػػاؿ ،كاشػراؾ الطػػالب فػ حػػؿ المشػػكالت ،كالتفكيػػر الناقػػد
كاإلبػػداع  ،كتػػكفير منػػاخ ميسػػر لتحقيػػؽ العدالػػة ف ػ التعامػػؿ مػ الطػػالب ،كاالسػػتدداـ الفعػػاؿ
ألسػػاليب متنكعػػة لتنشػػيط كتحفيػػز الطػػالب ،كادارة الكقػػت المدصػػص لمػػتعمـ بكفػػابة ،كالحػػد مػػف
الكقت الفاقد".
كفػ مصػر عمػ كجػ الدصػكص يحتػاج المعمػػـ الجديػد إلػ تكجيػ كارشػاد فيمػا يتعمػػؽ
نظر ال رتفاع كثافة الفصكؿ ،األمر الذم يؤدم إل
ب دارة الصؼ نا
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كتحكيمهػػا إل ػ سػػاحة مػػف الفك ػ  ،كال يممػػؾ بعػػض المعممػيف القػػدرة الت ػ تمكػػنهـ مػػف إعػػادة
ػر لطبيعػػة نمػػك الطػػالب ف ػ هػػذ
االن ػػباط ف ػ الفصػػكؿ داصػػة ف ػ المػػدارس االبتداييػػة ،نظػ نا

المرحمػػة ،كبالتػػال اندفػػاض الفايػػدة المرجػػكة مػػف كقػػت الحصػػة الباسػػؿ؛ عيسػػكم؛ الشػػربين ،
)566-565 0217
كعم مستكل محافظة اإلسكندرية تكصمت نتػايج دراسػة "يكسػؼ"  )175 0215إلػ
أف المشػػرؼ التربػػكم ال ينػػكع فػ أسػػاليب اإلشػرافية ،كيمجػ إلػ أسػػمكب إشػراف كاحػػد مػ كػػؿ
المعممػػيف بػػالرغـ مػػف الفػػركؽ كاالدتالفػػات المكجػػكدة بيػػنهـ؛ ممػػا يعػػرض المعمػػـ إلػ كثيػػر مػػف
المشكالت ،كمػا تكصػمت نتػايج دراسػة عطيػة )516 0216 ،إلػ
كاألسػػاليب اإلشػػرافية الحاليػػػة لتكػػكف مبنيػػة عمػػػ أسػػس كا ػػحة ،مػػػ

ػركرة تغييػر الممارسػات
ػػركرة التركيػػز عمػػػ

النماذج الحديثة ل شراؼ التربكم ،كالتكعية ب همية هذ النماذج كالتدريب عميها.
كقد أجرت الباحثة دراسة استطالعية انظر ممحؽ  )1هدفت إل معرفػة كاقػ االسػتفادة
مػػف اإلش ػراؼ الكقػػاي  ،مػػف دػػالؿ معرفػػة مفهػػكـ اإلش ػراؼ الكقػػاي  ،كتعػػرؼ طبيعػػة ممارسػػات
المشرؼ التربػكم فػ تكجيػ المعمػـ مػف حيػث ككنهػا كقاييػة أـ عالجيػة ،كمػدل االسػتفادة مػف
اإلشراؼ الكقاي ف إدارة الصؼ ،كأهمية اإلشػراؼ الكقػاي فػ تحسػيف األداب الصػف لممعمػـ،
كمػػدل معرفػػة المكج ػ الفن ػ لالتجاهػػات الحديثػػة ف ػ اإلش ػراؼ التربػػكم بصػػفة عامػػة كالكقػػاي
بصفة داصة.
كتككنت عينة الدراسػة االسػتطالعية مػف  )71معمػـ كمعممػة كمكجػ مػادة فػ المرحمػة
االبتدايية ف بعض اإلدارات التعميمية بمحافظػة اإلسػكندرية ،كقػد تكصػمت الدراسػة إلػ النتػايج
اآلتية
نسػػبة  )%52.6مػػف إجمػػال العينػػة ال تعػػرؼ ماهيػػة اإلشػراؼ الكقػػاي  ،كحػكال نسػػبة
 )%52لـ تكج المعمـ إل تطبيؽ الممارسات الكقايية دادؿ الصؼ.
تقريبػػا مػػف إجمػػال العينػػة أشػػارت إل ػ أف ممارسػػات المكج ػ الفنػ ف ػ
نسػػبة )%66
ن
تكجي المعمـ بصفة عامة عالجية ،كحكال نسبة  )%25ممارسات كقايية.
تقريبػػػا مػػػف إجمػػػال العينػػػة تعػػػرؼ ماهيػػػة االتجاهػػػات الحديثػػػة فػػػ
نسػػػبة )%52.6
ن
اإلشراؼ التربكم بصفة عامػة ،كحػكال نسػبة  )%57.5مػف إجمػال العينػة تعػرؼ ممارسػات
اإلشراؼ الكقاي بصفة داصة.
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أجمعػت نسػبة  )%85.7مػػف إجمػال عينػة البحػػث عمػ أهميػة تكجيػ المعمػـ لتطبيػػؽ
الممارسػػات الكقاييػػة دادػػؿ الصػػؼ الدراس ػ  ،كنسػػبة  )%80.5عم ػ أف الممارسػػات الكقاييػػة
كبير ف تحسيف أداب المعمـ دادؿ الصؼ الدراس .
دكر نا
يمكف أف تؤدم نا
كتشير مجمؿ نتايج الدراسة االستطالعية الت قامت بها الباحثة إل

ػعؼ الممارسػات

الكقايية ،كغمبة الممارسات العالجية فػ التكجيػ الفنػ فػ بعػض اإلدارات التعميميػة بمحافظػة
اإلسكندرية ،باإل افة إل قمة المعرفة بنمط اإلشراؼ الكقاي  ،سكاب مف كجهة نظر المػكجهيف
الممارسيف لػ  ،أك المعممػيف المتػ ثريف بػ  ،كأجمعػت العينػة عمػ أهميػة تكجيػ المعمػـ لتطبيػؽ
كبيػر فػ تحسػيف أدايػ فػ إدارة
دكر نا
الممارسػات الكقاييػة دادػؿ الصػؼ الدراسػ ككنهػا تػؤدم نا
الصؼ.
كف

كب ما تكصمت إلي البحكث كالدارسػات السػابقة مػف نتػايج ،كمػا انتهػت إليػ مػف

تكصػػيات ،كمػػا تكصػػمت إليػ الدراسػػة االسػػتطالعية مػػف نتػػايج ،سػػعت الباحثػػة إلػ معرفػػة كاقػ
الممارسات الكقايية لدل المكج الفن ف بعػض عمميػات إدارة الصػؼ فػ المػدارس االبتداييػة
بمحافظػػػة اإلسػػػكندرية ،كمحاكلػػػة إعػػػداد دليػػػؿ ل شػػػراؼ التربػػػكم فػػػ كيفيػػػة تطبيػػػؽ اإلشػػػراؼ
الكقاي ؛ ليككف بمثابة مرجعية لممكجهيف ف تحسيف ممارساتهـ اإلشرافية نحك تكقػ المكاقػؼ
كالمشػػػكالت الصػػػفية كالتدطػػػيط كفقنػػػا لػػػذلؾ ،ككػػػذلؾ المعممػػػيف فػػػ معرفػػػة اإلجػػػرابات الكقاييػػػة
المفترض اتباعها دادؿ الصؼ لتقميؿ حدكث المشكالت الصفية ،كعميػ سػعت الباحثػة لتحقيػؽ

ذلؾ مف دالؿ اإلجابة عم األسيمة اآلتية
ما األطر النظريػة ل شػراؼ التربػكم الكقػاي كاإلدارة الصػفية فػ

ػكب أدبيػات اإلشػراؼ

التربكم كاإلدارة المدرسية كالصفية؟
مػػػا ممارسػػػػات نمػػػػط اإلشػػػػراؼ الكقػػػػاي فػػػ بعػػػػض عمميػػػػات إدارة الصػػػػؼ التدطػػػػيط
الصف /التنظيـ الصف  /ال بط الصف /االتصاؿ الصف )؟
ما كاق إدارة كتنظيـ اإلشراؼ التربكم/التكجي الفن ف جمهكرية مصر العربية؟
مػػا مسػػتكل الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة
الصؼ مف كجهة نظر المعمميف حديث التعييف ف المدارس االبتدايية بمحافظة اإلسكندرية؟
مػػا إمكانيػػة كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػاييا بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات عينػػة البحػػث حػػكؿ
مستكل الممارسػات الكقاييػة التػ يتبعهػا المكجػ الفنػ فػ بعػض عمميػات إدارة الصػؼ تعػزل
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لمتغيػرات المؤهػػؿ العممػ  ،كتدصػػص المعمػػـ ،كاإلدارة التعميميػػة ،كالػػدكرات التدريبيػػة الحاصػػؿ
عميها ف إدارة الصؼ)؟
مػػا أبػػرز مككنػػات الػػدليؿ اإلرشػػادم المقتػػرح لتطبيػػؽ نمػػط اإلش ػراؼ الكقػػاي ف ػ بعػػض
عمميات إدارة الصؼ؟

أهداف البشح:

سع البحث الحال إل تحقيؽ األهداؼ اآلتية

 .1تحديػػد أهػػـ األطػػر النظريػػة ل شػػراؼ التربػػكم الكقػػاي كاإلدارة الصػػفية ف ػ
اإلشراؼ التربكم كاإلدارة المدرسية كالصفية.

ػػكب أدبيػػات

 .0تحديػػػد ممارسػػػات نمػػػط اإلشػػػراؼ الكقػػػاي فػػػ بعػػػض عمميػػػات إدارة الصػػػؼ التدطػػػيط
الصف /التنظيـ الصف  /ال بط الصف /االتصاؿ الصف ).

 .5تشػػديص كاقػ إدارة كتنظػػيـ اإلشػراؼ التربكم/التكجيػ الفنػ فػ جمهكريػػة مصػػر العربيػػة
مف دالؿ بعض النشرات كالق اررات الكزارية.

 .2معرفػػة مسػػتكل الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة
الصػػػؼ مػػػف كجهػػػة نظػػػر المعممػػػيف حػػػديث التعيػػػيف فػػػ المػػػدارس االبتداييػػػة بمحافظػػػة
اإلسكندرية.

 .6تعػػرؼ إمكانيػػة كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػاييا بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات عينػػة البحػػث حػػكؿ
الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكجػػ الفن ػ ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة الصػػؼ ،تعػػزل
لمتغيػػػرات المؤهػػػؿ العممػػػ  ،كتدصػػػص المعمػػػـ ،كاإلدارة التعميميػػػة ،كالػػػدكرات التدريبيػػػة

الحاصؿ عميها ف إدارة الصؼ).

 .5إعداد دليؿ إرشادم مقترح لتطبيؽ اإلشراؼ الكقاي ف بعض عمميات إدارة الصؼ.

أهنَْ البشح:

انطمقت األهمية النظرية كالتطبيقية لمبحث الراهف ف اآلت

األهنَْ اليظزٍْ:

دكر محكري ػا ف ػ تطػػكير العمميػػة التعميميػػة ،حيػػث يػػكفر اإلش ػراؼ
 يػػؤدم اإلش ػراؼ التربػػكم نامعا لتحسيف تعميـ الطالب كتعممهـ.
التربكم لكؿ مف المشرفيف كالمعمميف الفرصة لمعمؿ ن
 ركرة تقديـ األساليب الجديدة لتنمية المجاالت المعرفية كالمهارية لدل المعمـ عنػد قيامػ- 0660 -
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بالتدريس الصف  ،كأهمية الدكر الفعاؿ الذم يقكـ بػ المشػرؼ التربػكم فػ تنميػة مهػارات
المعمػػـ ،كداصػػة المعمػػـ المبتدئ/حػػديث التعيػػيف ،كمسػػاعدت عم ػ التعامػػؿ م ػ التحػػديات
مبػػدعا فػػ تدريسػػ ؛ كمػػف ثػػػـ
المتزايػػدة ،كالمشػػكالت المحتممػػة فػػ الصػػؼ؛ ممػػػا يجعمػػ
ن
تحسيف نكعية المدرجات التعميمية.

أساس ػا مػػف اإلنجػػاز ف ػ حجػػرة الصػػؼ ،كهػػك مػػا ال
 نجػػاح العمميػػة التربكيػػة برمتهػػا ينطمػػؽن
معػا ،مػف دػالؿ
يمكف تحقيق دكف كجكد إدارة صفية فعالػة كرشػيدة ت ػمف النظػاـ كالػتعمـ ن
امػػتالؾ المعممػػيف مهػػارات إدارة الصػػؼ ،كهػػذا يعنػ أف معظػػـ المشػػكالت التػ تعػػان منهػػا
النظـ المدرسية يككف مصدرها اإلدفاؽ ف اإلدارة الصفية.

بدال مف التصحيحية أك العالجيػة أصػبح
 -التركيز عم الممارسات اإلشرافية الكقايية ن

ػركرة

ممحة ف تحسيف أداب المعمـ المبتدئ/حديث التعييف ف إدارة الصؼ؛ لحمايتػ مػف الكقػكع

ف األدطاب ،كتدريب عم كيفية مكاجهة المشكالت أثناب اإلدارة الصػفية؛ كمػف ثػـ التقميػؿ
مػػف آثارهػػا ،كمسػػاعدت عم ػ اسػػتدداـ حمػػكؿ بعيػػدة المػػدل حت ػ يسػػتطي التغمػػب عميهػػا،
باإل افة إل تقكية ثقت بنفس كبمدرست كادارت كمهنت  ،كذلؾ ثقة طالب في .

 التركيز عمػ اإلشػراؼ التربػكم الػذم يهػتـ بتحسػيف ممارسػات اإلدارة الصػفية لػدل المعمػـ،كاألنشطة الت تتـ دادؿ الصؼ مف أجؿ تحسيف عمميت التعمػيـ كالػتعمـ؛ ممػا يجعػؿ أداب

بػارز فػ إيجػاد
دكر نا
مكجها أكثر نحك النتايج النكعية لمطػالب ،حيػث تػؤدم اإلدارة الصػفية نا
ن
الظػػػركؼ المكاتيػػػة ،كتػػػكفير الشػػػركط الماليمػػػة التػػػ يحػػػدث فػػػ إطارهػػػا الػػػتعمـ ،كتعزيػػػز
االتجاهات اإليجابية لدم الطػالب نحػك المدرسػة كالمعمػـ كالمػنهج كالمػكاد التعميميػة كالبييػة
الصفية.

األهنَْ التطبَكَْ:

 -يسػػػتفيد المعممػػػكف حػػػديثك التعيػػػيف فػػػ المرحمػػػة االبتداييػػػة فػػػ التعػػػرؼ عمػػػ الممارسػػػات

الكقاييػة التػ تمػارس فػ بعػض عمميػػات إدارة الصػؼ؛ كذلػػؾ مػف نتػػايج البحػث الميدانيػػة،
ككذلؾ مف دالؿ استجابتهـ عم أداة البحث الت سكؼ تزيد معرفتهـ حػكؿ ماهيػة مالمػح
الػػنمط الكقػػاي إلدارة الصػػؼ؛ كمػػف ثػػـ العمػػؿ عم ػ تبنيهػػا لمعمػػؿ عم ػ إيجػػاد بييػػة صػػفية
جاذبة كسممية.

 يسػػػتفيد المكجهػػػكف بػػػدرجاتهـ الكظيفيػػػة المدتمفػػػة فػػػ المػػػديريات كاإلدارات التعميميػػػة فػػػ- 0665 -
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الكقػػػكؼ عمػػػ كاقػػػ الممارسػػػات الكقاييػػػة لػػػديهـ فػػػ تحسػػػيف ممارسػػػات المعمػػػـ فػػػ إدارة
الصػػػؼ؛ كذلػػػؾ مػػػف دػػػالؿ نتػػػايج الدراسػػػة الميدانيػػػة لمبحػػػث الحػػػال  ،ككػػػذلؾ المشػػػرفكف
المقيمكف ف المدرسػة مػف مػديرم المػدارس كالمعممػيف الدبػراب كاألكايػؿ فػ معرفػة ماهيػة
الممارسػػات الكقاييػػة التػ يمكػػف تطبيقهػػا فػ مهػػاـ اإلشػراؼ الفنػ التػ يقكمػػكف بهػػا فػ
المدارس.

 يفيد الدليؿ اإلرشادم المقترح القيادات اإلشرافية ف المستكيات اإلداريػة المدتمفػة فػ معرفػةكيفية تطبيؽ نمط اإلشػراؼ الكقػاي  ،كتكجيػ المعمػـ إلػ إتقػاف مهػارة إدارة الصػؼ كالتػدريس

الفعػػػاؿ؛ كذلػػػؾ لتقميػػػؿ المشػػػكالت الصػػػفية المتنكعػػػة ،كايجػػػاد الفرصػػػة لتطبيػػػؽ اسػػػتراتيجيات
التدريس الحديثة كالمتطكرة.

 يسػػتفيد البػػاحثكف فػػ مجػػاؿ اإلدارة التعميميػػة كاإلشػػراؼ التربػػكم مػػف نتػػايج الدراسػػة النظريػػةكالميدانية لمبحث الحال لتكػكف نػكاة لمزيػد مػف البحػكث فػ أنمػاط اإلشػراؼ التربػكم كاتجاهاتػ

الحديثػػػة كالمعاصػػػرة ،عمػػػ النحػػػك الػػػذم يسػػػهـ فػػػ إصػػػالح العمميػػػة اإلشػػػرافية ،كالعمػػػؿ عمػػػ
ػادر عم ػ مكاجهػػة تحػػديات
تطكيرهػػا ،كيكسػػب المعمػػـ مػػا يحتاج ػ مػػف مهػػارات حديثػػة تجعم ػ قػ نا
المستقبؿ كمتغيرات  ،كمكاكبة مستجدات .

 مصطلشات البشح:تناكؿ البحث مجمكعة مف المصطمحات عم النحك اآلت
اإلشراؼ الكقاي

Preventive Supervision

يعنػ الفعػؿ "شػػرؼ" لغكيػا ابػف سػػيد األَشػراؼ أَعمػ اإلنسػػاف ،كأَش َػرؼ الشػ ب كعمػ
ؼ الشػػ ب عػػػال كارتفػػ ابػػػف منظػػػكر ،د.ت،
الشػػ ب َعػػػال  .كتَ َ
ؼ .كأَشػ َػػر َ
ؼ عميػػػ ك َش َػػر َ
شػػر َ
.)0021
كيعرؼ اإلشراؼ التربػكم ب نػ "عمميػة فنيػة تعاكنيػة ،تهػدؼ إلػ تحسػيف عمميػة التعمػيـ
كالتعمـ عف طريؽ مساعدة المعمميف عم النمك المهن مف دالؿ أساليب متنكعة" أبػك عابػد،
.)12 0226
أما الفعؿ "كق " يعن لغكيا كقا الل َكق نيا َككقاي نة ككاقي نة صا َن َ ،كقَيت الش ب أَقيػ إذا
كستَرتَ عف األَذل ،ككقػا صػا َن  .ككقػا مػا َيك َػر ككقػا َحمػا منػ  ،كالتدفيػؼ أَعمػ .
صنتَ َ
ػييا .ككقػػا الل كقايػػة،
ػت بػ شػ ن
الكقايػػة كالكقايػػة كالكاقيػػة كػػؿ مػػا كقَيػ َ
الكقػػاب كالكقايػػة ك َ
كالكقػػاب ك َ
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بالكسر ،أَم َحفظَ ابف منظكر ،د.ت.)2821 ،

كيشػػػير العبيػػػدم  )121 0212إلػػػ أف مصػػػطمح اإلشػػػراؼ الكقػػػاي يعنػػػ

"تفػػػادم

الدط ػ  ،كيسػػتهدؼ حمايػػة العمميػػة التعميميػػة مػػف الكقػػكع ف ػ الممارسػػات الداطيػػة عػػف طريػػؽ
معاكنة المعمميف الجدد عم التكيؼ م عممهـ ،كالقياـ بمسؤكلياتهـ بكفابة".
كيعػػرؼ "انيػػانج" ك"حسػػاف" ) (Inyang, Hassan, 2018:27اإلشػراؼ الكقػػاي ب نػ

نػػكع

مػػػف أنػػػكاع اإلشػػػراؼ التربػػػكم ،يتكقػػػ مػػػف داللػػػ المشػػػرؼ التربػػػكم الصػػػعكبات أك المشػػػكالت
المحتممػػة الت ػ يمكػػف أف يتعػػرض لهػػا المعمػػـ ،كيتنب ػ بم ػكاطف حػػدكث هػػذ المشػػكالت؛ كبػػذلؾ
يحفػػظ المعمػػـ مػػف التػػكترات كال ػػغكط الت ػ قػػد تنػػتج مػػف مكاجه ػة هػػذ المشػػكالت ،كاعطاي ػ
اقتراحات مناسبة لتفاديها.
كيقصػػد باإلشػراؼ الكقػػاي إجراييػا فػ البحػػث الحػػال

مجمكعػػة الممارسػػات كاإلجػرابات

الكقايية الت يقكـ بها المكج الفن  ،كالت تؤدم إلػ تجنػب المشػكالت الصػفية التػ تعتػرض
المعمـ حديث التعييف أثناب إدارت لمصػؼ ،مػف دػالؿ العمػؿ عمػ تحسػيف أدايػ  ،كتدريبػ عمػ
التدريس الجيد ،كتمكين مف المحتكل المعرف لمدرس ،كاإل لماـ بقكاعد اإلدارة الصػفية ،كالتنبػؤ
بالمشكالت الصفية التػ يمكػف أف يكاجههػا قبػؿ حػدكثها ،كك ػ الفر ػيات كالبػدايؿ لمكاجهػة
هذ المشكالت المحتممة ،كاتداذ إجرابات لحماية المعمػـ مػف التعثػر فػ حمهػا ،كمسػاعدت فػ
الحػػد منهػػا كتفاقمهػػا ،األمػػر الػػذم يػػؤدم إل ػ زيػػادة كفػػابة األداب الصػػف كفاعميت ػ  ،كتحسػػيف
عمميت التعميـ كالتعمـ.

إدارّ الصف

Classroom Management

يعػػرؼ "البػػدرم" ) )52 0226إدارة الصػػؼ ب نهػػا "العمميػػة التػ تت ػػمف عػػدة مفػػردات

كشػػرط لمػػتعمـ الفع ػاؿ كتشػػمؿ التدطػػيط الجيػػد لمػػدرس كفقنػػا لفت ػرات زمنيػػة محػػددة ف ػ الصػػؼ،
كاتباع أسمكب منظـ يهدؼ إل زيادة التحصيؿ العمم لمطالب ،كتقديـ تغذيػة راجعػة مػف دػالؿ

كسايؿ متعددة ،كادتزاؿ سمكؾ الطالب غير المقبكؿ".
كما عػرؼ كػؿ مػف "الزكػ " ك"الدزاعمػة" ك"السػدن "  )02-18 0215اإلدارة الصػفية
ب نهػػا "مجمػػؿ عمميػػات تكجي ػ الجهػػكد التػ يبػػذلها المعمػػـ كتالميػػذ ف ػ حجػػرة الصػػؼ لتػػكفير
مناخ مناسب لمقياـ بعممية التعميـ كالتعمـ مف أجػؿ بمػكغ األهػداؼ المدطػط لهػا ،كتنظػيـ المػكاد
كممتعػا دكف إهػدار فػ الجهػد
أمػر هادفنػا
كاألجهزة كأنماط السمكؾ الت تجعؿ مف عممية التعمـ نا
ن
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كالكقت".
كتعد إدارة الصؼ الدراس نشاطنا متعدد األكج  ،كيتجاكز تقنيات إدارة السػمكؾ التقميديػة

لمتعامػػؿ مػ الطػػالب ذكم السػػمكؾ غيػػر المرغػػكب  ،Undesired Behaviorsمػػف دػػالؿ تطػػكير
المعممػػيف لعالقػػات داعمػػة مػ الطػػالب كفيمػػا بيػػنهـ؛ كتنظػػيـ التعميمػػات كتنفيػػذها بطػػرؽ تمكػف
كصكؿ الطالب إل أف ؿ أنػكاع الػتعمـ ،كاسػتدداـ أسػاليب إدارة المجمكعػات التػ تشػج عمػ
مشػػاركة الطػػالب فػ المهػػاـ األكاديميػػة ،كتعزيػػز تنميػػة المهػػارات االجتماعيػػة لمطػػالب كال ػػبط
الػػذات  ،كاسػػتدداـ التػػددالت المناسػػبة لمسػػاعدة الطػػالب الػػذيف يعػػانكف مػػف مش ػكالت سػػمككية
).(Chandra, 2015:13

كيقصػػد بػ دارة الصػػؼ إجراييػا فػ البحػػث الحػػال أنهػػا اسػػتثمار المػكارد البشػػرية كالماديػػة
كالفكرية دادؿ حجرة الصؼ كدارجها عف طريؽ مجمكعػة مػف العمميػات المتمثمػة فػ

التدطػيط

الصػػػف  ،كالتنظػػػيـ الصػػػف  ،كال ػػػبط الصػػػف  ،كاالتصػػػاؿ الصػػػف )؛ لتحقيػػػؽ األهػػػداؼ التعميميػػػة
كالتعممية بكفابة كفاعمية.
المشرؼ التربكم Educational Supervisor

يقصد بالمشرؼ التربكم "الشدص المنكط ب عمميػة التػ ثير اإليجػاب فػ أداب المعمػـ،

كزيػػادة دافعيت ػ  ،كاثػػارة حماس ػ لمعمػػؿ دادػػؿ الصػػؼ كف ػ المدرسػػة مػػف دػػالؿ قيام ػ بالمهػػاـ
ػتددما ف ػ ذلػػؾ كسػػايؿ إش ػرافية متعػػددة كمتنكعػػة" لهػػكب0215 ،
اإلش ػرافية المسػػندة ل ػ مسػ ن
)15
كعػرؼ "ليػػك كآدػػركف" ) (Liu, et al., 2018:8المشػػرؼ التربػػكم ب نػ "الشػػدص المسػػؤكؿ
ػتنادا إلػ مبػػدأ الثقػػة
عػػف مالحظػػة سػػمكؾ المعمػػـ فػ الصػػؼ ،كمناقشػػة هػػذا السػػمكؾ مػ المعمػػـ اسػ ن
المتبادلة بينهما".
كيقصد بالمشرؼ التربكم إجراييا ف البحث الحال

الشدص الذم يقكـ بمهػاـ التكجيػ

الفن ف المديريات كاإلدارات التعميمية فػ كزارة التربيػة كالتعمػيـ المصػرية ،كالتػ مػف أهمهػا
ك ػ دطػػة ميدانيػػة لزيػػارة المػػدارس الدادمػػة ف ػ نطػػاؽ ادتصاص ػ لمكقػػكؼ عم ػ المسػػتكم
الدراسػػػػ لمطالػػػػب ،كمػػػػدم تنفيػػػػذ األنشػػػػطة التربكيػػػػة المصػػػػاحبة لمتدصػػػػص ،كمتابعػػػػة األداب
التدريس ػ لممعمػػـ كتقكيػػة أداي ػ  ،كتقػػديـ جمي ػ أن ػكاع المسػػاعدة كالػػدعـ الفن ػ الػػذم يحتاج ػ ،
كالػػذم يحمػػؿ مسػػم كظيف ػ "مكج ػ عػػاـ مػػادة" ،أك "مكج ػ أكؿ مػػادة" ،أك "مكج ػ مػػادة" ف ػ
المرحمة االبتدايية.
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املعله املبتدئ

The Novice Teacher

عػػرؼ كػػؿ مػػف "تسػػفاك" ك"هكفمػػاف" )(Tesfaw; Hofman, 2012: viii؛ ٗ"الػػذبيان "

 )65-66 0216المعمػػـ المبتػػدئ ب ن ػ
بمهنة التدريس ،كالذم ق

المعمػػـ ف ػ بدايػػة حيات ػ المهنيػػة كالممتحػػؽ حػػديثنا

عاميف عم األقؿ ف مهنة التدريس.

كيقصػػد بػػالمعمـ المبتػػدئ إجراييػػا فػػ البحػػث الحػػال

معمػػـ المرحمػػة االبتداييػػة حػػديث

التعيػػيف ،كالػػذم يشػػغؿ كظيفػػة "معمػػـ مسػػاعد" تشػػغؿ بالتعاقػػد لمػػدة سػػنتيف قابمػػة لمتجديػػد) ،أك
"كظيفة معمـ" كالػذم يق ػ مػدة بينيػة مقػدارها سػنة عمػ األقػؿ ،كال تزيػد عمػ ثػالث سػنكات
فػ ممارسػػة العمػػؿ الفعمػ فػ كظيفػػة معمػػـ مسػػاعد) ،ككالهمػػا يعػػادؿ الدرجػػة الماليػػة الثالثػػة؛
كذلؾ كفقنا لما جاب ف بطاقات كصؼ أع اب هيية التعميـ.

دلَل إرشادِ مكرتح

Proposed Guide

الدليؿ المرجعػ هػك نػكع مػف أنػكاع األعمػاؿ المرجعيػة التػ تهػدؼ إلػ تقػديـ المعمكمػة

ب بسط كأسرع شكؿ ممكف ،كقد يككف ف شكؿ كتيبػات تػكفر معمكمػات أك حقػايؽ عػف مك ػكع
معيف ،أك يساعد ف اإلرشػاد كتقػديـ التكجيهػات فػ

المهػف كالكظػايؼ المدتمفػة (Wikipedia,

).2020
كيقصد بالػدليؿ اإلرشػادم إجراييػا فػ البحػث الحػال

مجمكعػة مػف اإلجػرابات كالقكاعػد

االسترشادية المقترحة ،تككف بمثابة المرجعية لممكج الفن كالمعمـ المبتدئ فػ كيفيػة تطبيػؽ
نمػػط اإلش ػراؼ الكقػػاي ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة الصػػؼ؛ لزيػػادة فاعميػػة أداب المعمػػـ ف ػ إدارة
الصؼ ،كتحقيؽ هدؼ اإلشراؼ التربكم األسم  ،كهك تحسيف عمميت التعميـ كالتعمـ.

سدًد البشح:

اقتصرت حدكد البحث عم الجكانب اآلتية
الحػػدكد المك ػػكعية اقتصػػر البحػػث الحػػال عم ػ دراسػػة نمػػط اإلش ػراؼ الكقػػاي ك حػػد

األنماط الحديثة ف اإلشػراؼ التربػكم ،مػف دػالؿ تحديػد ممارسػات نمػط اإلشػراؼ الكقػاي فػ
بعػػض عمميػػات إدارة الصػػؼ ،كالتػػ تػػـ تحديػػدها ف ػ
كال ػػبط الصػػف  ،كاالتصػػاؿ الصػػف ) ف ػ

التدطػػيط الصػػف  ،كالتنظػػيـ الصػػف ،

ػػكب أدبيػػات اإلشػراؼ التربػػكم كادارة الصػػؼ ،كػػذلؾ

الكقكؼ عمػ كاقػ اإلشػراؼ التربكم/التكجيػ الفنػ فػ مصػر الكاقػ النظػرم) ،باإل ػافة إلػ
التعرؼ عمػ مسػتكل الممارسػات الكقاييػة التػ يتبعهػا المكجػ الفنػ فػ بعػض عمميػات إدارة
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أديػر اقتػراح دليػؿ إرشػادم لتحقيػؽ أقصػ اسػتفادة مػف هػذا الػنمط
الصؼ الكاقػ الميػدان ) ،ك نا
ف إدارة الصؼ.
احلدًد البشزٍْ اقتصر البحث ف حدكد البشرية عم

 المكج الفن الذم يعمػؿ فػ المػديريات كاإلدارات التعميميػة بدرجاتػ الكظيفيػة "مكجػ عػاـمػػادة" ،أك "مكج ػ أكؿ مػػادة" ،أك "مكج ػ مػػادة" ف ػ المرحمػػة االبتداييػػة كذلػػؾ لمعرفػػة مػػدل

تطبيقػ لػػنمط اإلشػراؼ الكقػػاي بكصػف الشػػدص المنػػكط بػ زيػارة المػػدارس لمكقػػكؼ عمػ
المسػػتكل الدراسػ لمطالػػب كمػػدل تنفيػػذ األنشػػطة التربكيػػة المصػػاحبة لمتدصػػص ،كمتابعػػة
األداب التدريس لممعمـ كتقكيـ أداي  ،فهك "مشرؼ متفرغ" لمهاـ التكجيػ الفنػ  ،كعميػ تػـ
استبعاد المشرفيف المقيمػيف فػ المػدارس االبتداييػة؛ لقيػامهـ ب عبػاب إداريػة كتدريسػية قػد
تقمػػػؿ أك تعػػػكؽ مػػػف مهػػػامهـ اإلشػػػرافية الفنيػػػة ،ككػػػذلؾ تػػػـ اسػػػتبعاد مكجػػػ النشػػػاط لبعػػػد
تدصص –نسبيا -عف عمميات إدارة الصؼ كفاعميات التدريس الصف .

الحكـ المحايد المك كع الذم يسػتطي تحديػد مسػتكل
 معمـ المرحمة االبتدايية كالذم يعد َالممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة الصػػؼ بكصػػف
الشػػدص المتػ ثر مباشػػرة لممارسػات المكجػ لهػػذا الػػنمط اإلشػراف  ،كهػػذا مػػا أكدتػ بعػػض
تحيػز مػف جانػب المكجػ
نا
نتػايج الدراسػة االسػتطالعية التػ أجرتهػا الباحثػة ،كالتػ أظهػػرت
ف حكم عم ممارست لنمط اإلشراؼ الكقاي  ،كاالسػتفادة منػ فػ اإلدارة الصػفية ،حيػث
كانت نسبة الممارسات الكقايية  )%67.5مف كجهة نظر  ،ف حيف حكػـ المعممػكف بغيػر
ذلػػػؾ ،حيػػػث أجمعػػػت نسػػػبة  )%62.1عمػػػ أف المكجػػػ الفنػػػ لػػػـ يطبػػػؽ نمػػػط اإلشػػػراؼ
الكقػػاي معهػػـ ف ػ إدارة الصػػؼ -انظػػر ممحػػؽ  -)1؛ لػػذا اقتصػػرت الباحثػػة ف ػ الدراسػػة
الميدانيػػػة الالحقػػػة) فػػػ البحػػػث الحػػػال عمػػػ معمػػػـ المرحمػػػة االبتداييػػػة لتعػػػرؼ مسػػػتكل
الممارسات الكقايية الت يتبعهػا المكجػ الفنػ فػ بعػض عمميػات إدارة الصػؼ مػف كجهػة
أمال ف مك كعية نتايج البحث.
نظر ن

 ادتص البحث فية المعمـ المبتدئ/حديث التعييف) كالذم يشػغؿ كظيفػة "معمػـ مسػاعد" ،أك"معمـ" ف المرحمة االبتدايية ،كالت عػادة مػا يمتحػؽ بهػا المعمػـ فػ بدايػة حياتػ المهنيػة،
كيحتاج المعمـ حديث التعييف إل اإلشراؼ الكقاي بصفة داصػة ليحميػ كيجنبػ مشػكالت
إدارة الصؼ ،كالت عادة ما تهدد استمرار ف مهنة التدريس ،أك تركها كتسػرب منهػا؛ لػذا
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فهػػك مػػف أكثػػر فيػػات المعممػػيف حاجػػة إلػ العػػكف كالمسػػاعدة مػػف قبػػؿ المكجػ الفنػ  ،كتػػـ
استبعاد معمػـ النشػاط لبعػد تدصصػ نسػبيا عػف إدارة الصػؼ كفعاليػات التػدريس ،كقػد بمػ
إجمال عدد عينة البحػث النهاييػة مػف المعممػيف حػديث التعيػيف  )516معمػـ كمعممػة بعػد
تطبيؽ معادلة تحديد حجـ العينة.
احلــــدًد املكاىَــــْ اقتصػػػػر البحػػػػث عمػػػػ المػػػػدارس االبتداييػػػػة الحككميػػػػة كالرسػػػػمية
التجريبية عرب كلغات) فػ اإلدا ارت التعميميػة الثمػان بمحافظػة اإلسػكندرية ،كهػ

المنتػز -

شرؽ  -كسط -غرب  -الجمرؾ -العجم  -العامرية -برج العرب.
احلــدًد الشميَــْ تػػـ تطبيػػؽ أداة البحػػث فػ الفصػػؿ الدراسػ الثػػان مػػف العػػاـ الدراسػ
0202/0218ـ.

ميور البشح:

إف طبيعػػة المشػػكمة كطريقػػة معالجتهػػا هػ التػ تحػػدد المػػنهج الػػذم يسػػير عميػ البحػػث،

كقد استددـ البحث الحال المنهج الكصػف الػذم "يهػدؼ إلػ كصػؼ الظػاهرة ،كتك ػيح العالقػة
كمقدارها ،كاستنتاج األسباب الكامنة كراب سمكؾ معيف مف معطيات سػابقة ،كمعرفػة مقػدار النمػك

كالتغير الذم يط أر عم استجابة أفراد العينة باسػتدداـ أسػاليب ،مثػؿ التحميػؿ الكثػايق  ،كالحصػر

الكم  ،كالبحث المسح أحد أبرز تصنيفات المنهج الكصف الذم يصؼ الظػاهرة المػراد دراسػتها

بكاسػػطة اسػػتجكاب جمي ػ أف ػراد مجتم ػ البحػػث ،أك عينػػة مػػنهـ بصػػكرة مباشػػرة أك غيػػر مباشػػرة
االستبانة)" العساؼ.)175-170 0225 ،

كالبحػػكث الكصػػفية ه ػ الت ػ "تعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عم ػ مػػا يقكل ػ المسػػتجكب كالبيانػػات

المتكفرة مف مصادر البيانات األكلية ،كتعد األبحاث الكصػفية ماليمػة إذا كانػت أهػداؼ الدراسػة

تت ػػمف تك ػػيح ظػػاهرة إداريػػة ،كتحديػػد درجػػة حػػدكثها ،كدرجػػة تػ ثير المتغيػرات اإلداريػػة عمػ

الظػػػاهرة ،كعمػػػؿ التنبػػػؤات بالنسػػػبة لحػػػدكث الظػػػاهرة اإلداريػػػة ،كالغػػػرض الػػػرييس منػػػ تزكيػػػد
معمكمات بالنسبة ألسيمة أك فر يات محددة" العالكنة.)55 1885 ،

كاعتمػػد البحػػث المػػنهج الكصػػف المسػػح مػػف دػػالؿ جمػ البحػػكث كالد ارسػػات السػػابقة

كتحميمهػػػػا -التػػػػ تناكلػػػػت اإلشػػػػراؼ التربػػػػكم كاتجاهاتػػػػ كأنماطػػػػ الحديثػػػػة ،كاإلدارة الصػػػػفية
كعممياتها كأنماطها-؛ لتحديد ممارسات نمط اإلشراؼ الكقاي ف بعػض عمميػات إدارة الصػؼ،

ثػػـ جمػ مجمكعػػة مػػف القػ اررات الكزاريػػة كالنشػرات كالدطابػػات الرسػػمية الداصػػة بالتكجيػ -أك
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أشارت إلي  -كتحميمهػا؛ لتتبػ كظػايؼ التكجيػ فػ الهيكػؿ التنظيمػ لػديكاف عػاـ كزارة التربيػة

كالتعميـ لرصد كاقػ اإلشػراؼ التربػكم فػ مصػر ،ثػـ إعػداد اسػتبانة تهػدؼ إلػ قيػاس مسػتكل

الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة الصػػؼ مػػف دػػالؿ

البيانات كالمعمكمات المستمدة مف استجابات المعممػيف حػديث التعيػيف فػ المػدارس االبتداييػة

أدير إعداد دليؿ إرشادم مقتػرح كتحكيمػ مػف قبػؿ الممارسػيف لمتكجيػ
بمحافظة اإلسكندرية ،ك نا
الفن ف التربية كالتعمػيـ ،كالمتدصصػيف مػف أسػاتذة الجامعػات المصػرية فػ ميػداف اإلشػراؼ

التربكم.

خطٌات الضري يف البشح:
ت مف السير ف
الدطكة األكل

البحث أربعة أقساـ ،كه :

تـ إعػداد القسػـ األكؿ مػف البحػث ،كالػذم تػـ مػف داللػ عػرض اإلطػار

العاـ لمبحث ،كت ػمنت مقدمػة البحػث  -مشػكمة البحػث كأسػيمت  -أهػداؼ البحػث  -أهميػة
البحث  -مصطمحات البحث  -حدكد البحث – منهج البحث  -دطكات السير ف البحث).
الدطػػكة الثانيػػة تػػـ بنػػاب اإلطػػار النظػػرم لمبحػػث ،كهػػك يمثػػؿ القسػػـ الثػػان مػػف البحػػث،
كتحديػػد أهػػـ مككنات ػ  ،كقػػد ت ػػمف أربعػػة مباحػػث أساسػػية ،حيػػث كػػاف الهػػدؼ مػػف المبحث ػيف
األكؿ ،كالثػػان هػػك اإلجابػػة عػػف السػؤاؿ األكؿ مػػف أسػػيمة البحػػث ،حيػػث قامػػت الباحثػػة بك ػ
مجمكعة مف األطر النظرية لنمط اإلشػراؼ التربػكم الكقػاي  ،مػف حيػث تحديػد مفهػكـ اإلشػراؼ
التربكم المعاصر كتطكر  ،كمفهكـ اإلشراؼ الكقاي  ،كأهداف  ،كدصايص  ،ك ػكابط  ،كمقارنػة
بيف نمط اإلشراؼ الكقاي كالتصحيح  ،كالعالقػة بػيف اإلشػراؼ الكقػاي كالمعمػـ المبتػدئ ،كهػذا
مات من المبحث األكؿ.
الدطػػكة الثالثػػة عر ػػت الباحثػػة ألهػػـ األطػػر النظريػػة إلدارة الصػػؼ ،كت ػػمنت مفهػػكـ
إدارة الصػػؼ كعالقت ػ باإلش ػراؼ التربػػكم ،كعػػرض ألهػػـ عمميػػات إدارة الصػػؼ ،كطبيعػػة الػػنمط
الكقاي ف إدارة الصؼ ،كهذا ما ت من المبحث الثان .
الدطكة الرابعة كالت هدفت إل اإلجابة عػف السػؤاؿ الثػان مػف أسػيمة البحػث ،كقػد تػـ
ف هػذ الدطػكة دمػج ممارسػات اإلشػراؼ الكقػاي فػ بعػض عمميػات إدارة الصػؼ التدطػيط
الصف  -التنظيـ الصف  -ال بط الصف  -االتصاؿ الصف ) ،لتككف المعيار الت سػكؼ تبنػ
عميها أداة البحث الحقنا ،كهذا ما ت من المبحث الثالث.
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الدطكة الدامسة كالت هدفت ل جابة عم السؤاؿ الثالػث مػف أسػيمة البحػث ،حيػث تػـ
جم كتحميؿ النشرات كالق اررات الكزارية التػ تناكلػت كاقػ اإلشػراؼ التربكم/التكجيػ الفنػ فػ
جمهكرية مصر العربية ،كت منت هذ الدطكة تطػكر مفهػكـ اإلشػراؼ التربكم/التكجيػ الفنػ
فػػػ مصػػػر ،كتنظيمػػػ  ،كمعػػػايير ادتيػػػار المشػػػرؼ التربكم/المكجػػػ الفنػػػ كتنميتػػػ المهنيػػػة،
كأساليب تقييـ أداي  ،كهذا ما ت من المبحث الراب كاألدير ف القسـ الثان النظرم).
الدطػػكة السادسػػة كت ػػمنت الدراسػػة الميدانيػػة ،كالتػ تمثػػؿ القسػػـ الثالػػث مػػف البحػػث،
كقػد تػـ عمػؿ إجػرابات الدراسػة الميدانيػة ،كالتػ تمثمػت فػ

تحديػد أهػداؼ الدراسػة الميدانيػػة،

كمجتم البحث ،كاعداد األداة كتحكيمها ،كأدذ دطابات المكافقة عم التطبيؽ ،كحسػاب صػدؽ
االستبياف كثبات  ،ككصؼ العينة األساسػية كاالسػتطالعية ،كاألسػاليب كالمعالجػات اإلحصػايية،
تمهيدا لعرض النتايج كتحميمها كتفسيرها.
كذلؾ
ن

الدطكة السابعة كهدفت إل اإلجابة عم السؤاليف الراب كالدامس مف أسػيمة البحػث،

كت ػػػمنت هػػػذ الدطػػػكة عػػػرض النتػػػايج ك تفسػػػيرها ،كمناقشػػػتها ،فػػػ

ػػػكب اإلطػػػار النظػػػرم

كالدراسػػات السػػابقة ،كقػػد اسػػتددمت الباحثػػة ف ػ التحميػػؿ اإلحصػػاي لمبيانػػات حزمػػة البػػرامج
اإلحصػػايية لمعمػػكـ االجتماعيػػة )SPSS 20؛ كذلػػؾ إلجػػراب المعالجػػات اإلحصػػايية ،كهػػذا مػػا
ت من القسـ الثالث مف البحث.
الدطػػكة الثامنػػة كالت ػ هػػدفت إل ػ اإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ السػػادس مػػف أسػػيمة البحػػث،
كت منت هذ الدطكة ك

مالمح الدليؿ اإلرشادم المقترح لتطبيؽ نمط اإلشراؼ الكقػاي فػ

بعض عمميات إدارة الصؼ ف المرحمة االبتدايية بمحافظة اإلسكندرية ،كهذا ما ت ػمن القسػـ
الراب كاألدير مف البحث.
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الكضه الجاىُ :اإلطار اليظزِ للبشح

يتناكؿ هذا القسـ مجمكعة مف األطر كالمرتكزات النظرية الت تسػع إلػ تحديػد المفػاهيـ
كت طيرهػػا فػػ مجػػاؿ اإلشػػراؼ التربػػكم عامػػة ،كاإلشػػراؼ الكقػػاي -ك حػػد األنمػػاط الحديثػػة فػػ
اإلش ػراؼ التربػػكم -داصػػة ،باإل ػػافة إل ػ اإلدارة الصػػفية كعالقتهػػا باإلش ػراؼ التربػػكم ،كبعػػض
ػر تشػػديص كتحميػػؿ نظػػرم لكاق ػ
عمميػػات إدارة الصػػؼ ،كالػػنمط الكقػػاي ف ػ إدارة الصػػؼ ،كأديػ نا

اإلشراؼ التربكم ف جمهكرية مصر العربية ،مف حيث تطكر كتنظيم  ،كأسػاليب ادتيػار كتعيػيف
كتدريب المشرؼ التربكم/المكج الفن .

املبشح األًل :األُطُز اليظزٍْ لينط اإلشزاف الرتبٌِ الٌقائُ:

ترتبط أنماط اإلشراؼ التربكم ارتباطنا كثيقنا ب نماط اإلدارة المعركفة ،كالقػيـ التػ يعتنقهػا

المشرؼ التربكم ،كسمات شدصيت  ،كطبيعة إعداد كتدريب  ،كهػذا يػؤدم إلػ اسػتنتاج مفػاد

ايػدا فػ
أف المشرؼ الذم يقكد فريقنا مف المعمميف لمساعدتهـ كنمكهـ المهن  ،البد أف يككف ر ن
مهنتػ  ،كمتمكنػػا مػػف فنيػػات العمػػؿ اإلدارم ،كقايػ نػدا تربكيػا يسػػع إلػ تحقيػػؽ األداب االبتكػػارم،
كقػادر عمػ التغمػػب عمػ العقبػػات لتحقيػػؽ أف ػؿ المدرجػػات التعميميػػة كتعمػػيـ الجػػكدة كالتميػػز،
نا
ػػتددما أنمػػػاط اإلشػػػراؼ التػػػ تناسػػػب متطمبػػػات المكقػػػؼ التعميمػػػ كمسػػػتكل دبرتػػػ كدبػػػرة
مسػ ن
معممي كاإلمكانات المادية كالتسهيالت المتاحة مف قبؿ إدارة المدرسة.

فػ

تفصػيال نظريػا لػنمط اإلشػراؼ الكقػاي فػ عػدة نقػاط ،تتمثػؿ
كسكؼ يعػرض هػذا المبحػث
ن

مفهػػكـ اإلش ػراؼ التربػػكم المعاصػػر كتطػػكر بصػػفة عامػػة ،كنمػػط اإلش ػراؼ الكقػػاي بصػػفة

داصػػة مػػف حيػػث أهداف ػ  ،كدصايص ػ  ،ك ػكابط  ،كنمػػط اإلش ػراؼ الكقػػاي مقابػػؿ التصػػحيح ،
كاإلشراؼ الكقاي كالمعمـ المبتدئ.

 - 1مفوٌو اإلشزاف الرتبٌِ املعاصز ًتطٌري:
كتطمبػا فػ أم منظمػة،
يعد اإلشراؼ عم عمؿ اآلدريف مف أهـ المهاـ كأكثرها صػعكبة
ن
أمػػا اإلش ػراؼ ف ػ مجػػاؿ التعمػػيـ يعػػد أكثػػر صػػعكبة لدصكصػػية أهػػداؼ التعمػػيـ كتعػػدد أنشػػطت ،
ك ػػدامة أعػػداد منسػػكب منظكمػػة التعمػػيـ ،س ػكاب مػػف اإلداريػػيف أك المعممػػيف أك الطػػالب أك
شػامال لكػؿ الفيػات ،كمجػدكنال زمنيػا
أكلياب األمكر ،كعمي يجب أف يكػكف اإلشػراؼ عمػ التعمػيـ
ن

سػكاب كػػاف إشػ ارفنا إداريػا لفحػػص حالػػة البنيػػة التحتيػػة الماديػػة لممؤسسػػة التعميميػػة ،أك متابعػػة

طػػػا
المعممػػػيف ،أك الميزانيػػػة ،أك متابعػػػة سػػػير أعمػػػاؿ االمتحانػػػات ،أك كػػػاف إشػػػ ارفنا فنيػػػا مرتب ن
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بالتدريس كالتنمية المهنية لممعمميف ذكم الدبرات التدريسية كالدرجات الكظيفية المدتمفة.
كقد تطكر اإلشراؼ الفن بطريقة تدريجيػة مػف أكادػر القػرف التاسػ عشػر كحتػ اآلف،
كيمكف أف تتميز مراحؿ تطػكر بسػت مراحػؿ تمثيميػة اإلشػراؼ كتفتػيش ،Inspectionكاإلشػراؼ
ككفابة اجتماعية  ،Social Efficiencyكاإلشػراؼ الػديمقراط  ،Democraticكاإلشػراؼ العممػ
 ،Scientificكاإلشػراؼ كقيػػادة  Leadershipكاشػراؼ عيػػادم Clinical

(Hamzah, et al.,

).2013:92
كقد صنؼ "ستيف"  )Cetin, 2018:330اإلشراؼ بشػكؿ عػاـ إلػ ثالثػة أنػكاع اإلشػراؼ
الكالسػػيك  ،Classical Supervisionكاإلش ػراؼ الحػػديث  ،Modern Supervisionكاإلش ػراؼ
المعاصػػر  ،Contemporary Supervisionكيمكػػف تك ػػيح تطػػكر مفهػػكـ اإلشػػراؼ فػػ كػػؿ
مرحمة كفقنا لهذا المنظكر المرتكز عم تطكر نظريات اإلدارة عم النحك اآلت

أ -اإلشزاف الكالصَكُ

Classical Supervision

يعتمد اإلشراؼ الكالسػيك عمػ النظريػة الكالسػيكية التػ ظهػرت أكايػؿ القػرف العشػريف
مػػف دػػالؿ أعمػػاؿ مػػاكس كيبػػر ،كهنػػرم فػػايكؿ ،كفريػػدريؾ تػػايمكر ،ككػػاف يهػػدفكف إل ػ تحقيػػؽ
أهػػػداؼ المنظمػػػات مػػػف دػػػالؿ االسػػػتفادة القصػػػكل مػػػف المػػػكارد البشػػػرية كالماديػػػة المتاحػػػة،
كاإلشراؼ الصارـ عمػ األداب ،ككتابػة التقػارير التػ يتحػدد فػ

ػكيها االسػتمرار فػ الكظيفػة

أك تركها أك الترق أك النقؿ.
كف أساليب اإلشراؼ التقميديػة ينظػر إلػ العمػاؿ كجػزب مػف األجػزاب القابمػة لمتبػديؿ فػ
اآللة ،حيث تحدد نظريات اإلشػراؼ الكالسػيكية التػ يػتـ اسػتددامها لزيػادة اإلنتاجيػة فػ هػذ
المؤسسػػات بك ػػكح كدقػػة مػػاذا ككيػػؼ كمت ػ كمػػاذا تفعػػؿ؟ كيد ػ العمػػاؿ لعقكبػػات صػػارمة،
مثؿ عمميات الفصؿ مف العمؿ إذا لـ يمتثمكا لهذ اإلرشادات الكا حة كالدقيقة ،كقد تػـ انتقػاد
أسػػػػػاليب اإلدارة الكالسػػػػػيكية فػػػػػ السػػػػػنكات التاليػػػػػة لككنهػػػػػا

ػػػػػيقة كمحػػػػػدكدة ،كميكانيكيػػػػػة

كبيركقراطيػػػػة ،كمػػػػف هػػػػذا المنطمػػػػؽ يػػػػتـ تنػػػػاكؿ نظريػػػػة اإلشػػػػراؼ الكالسػػػػيكية بػػػػنفس كجهػػػػة
النظر).(Cetin, 2018:330
كينتج عف اإلشراؼ التقميدم  Traditional Supervisionف التعمػيـ مشػكالت مدتمفػة،
فهػػك يسػػبب إثػػارة الدػػكؼ لػػدل المعممػػيف ،كيػػتـ إجػراؤ فػ المجػػاالت التػ يحتاجهػػا المشػػرفكف
ػدال مػػف المجػػاالت التػ يحتاجهػػا المعممػػكف ،بسػػبب هػػذ المشػكالت التػ نشػ ت فػ اإلشػراؼ
بػ ن
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التقميػػدم يقػػؿ التفاعػػؿ بػػيف المعمػػـ كالمشػػرؼ إل ػ أقػػؿ حػػد ،حيػػث إف التفاعػػؿ اإليجػػاب بػػيف
المشرؼ كالمعمـ هك بال ركرة شػرط مسػبؽ ل شػراؼ الفعػاؿ ،كاإلشػراؼ التقميػدم الػذم يهػدؼ
إل التحكـ كالمراقبة ال يؤدم إل التحسيف كالتطكير .(Kayıkcı, et al., 2017:160
كفػػػ حػػػاؿ نقمػػػت هػػػذ األفكػػػار كاالفت ار ػػػات إلػػػ اإلشػػػراؼ التربػػػكم تكػػػكف النظػػػرة إلػػػ
ػدادا متقن ػا كب نظمػػة تعميميػػة جػػاهزة،
المعممػػيف أنهػػـ أدكات لتنفيػػذ المػػنهج المدرس ػ  ،المعػػد إعػ ن
يميهػػا عمميػػة إشػرافية منتظمػػة ،يسػػع فيهػػا المشػػرفكف التربكيػػكف إلػ الت كػػد مػػف أف المعممػػيف
قػػايمكف بتنفيػػػذ مهػػػامهـ بحسػػػب مػػا صػػػمـ كدطػػػط لهػػػا ،مػػف دػػػالؿ عمميػػػات ال ػػػبط كالمراقبػػػة
كالمحاسبة عم الكفابة بالعمؿ الدليم .)57 0215 ،
كيمارس اإلشراؼ التربكم -كفقنا لهذ النظرة -بطريقة التفتػيش كتصػيد األدطػاب ،كبػات

أداب المعمـ مرهكنا بتقرير المشرؼ الذم عادة ما يكػكف نتيجػة لزيػارة صػفية كاحػدة ،كمفاجيػة،

يحددها المشرؼ التربكل دكف إشعار لممعمـ ،كهذا النػكع مػف اإلشػراؼ يقمػؿ الجكانػب اإلبداعيػة
ألداب المعمـ كاحتياجات المهنية ،كما يقمؿ مف ثقت بنفس كثقة طالب في .

ب -اإلشزاف احلدٍح

Modern Supervision

يهدؼ اإلشراؼ الحديث ف إدارة التعميـ إل تحسػيف عمميتػ

التعمػيـ كالػتعمـTeaching-

 ،Learning Processكيعػد المشػرؼ التربػكم كفقنػا لهػذا المػددؿ حػافز لمتغييػر Catalyst for

 ،Changeكيركػػز عمػػ العالقػػات اإلنسػػػانية كالعمػػؿ التعػػاكن كالمشػػػاركة فػػ عمميػػة التكجيػػػ
كالمساعدة كالت تعد مرتكزات أساسية ف اإلشراؼ التربكم الحديث ).(Cetin, 2018:330

كينظػػػػر اإلشػػػػراؼ التربػػػػكم الحػػػػديث إلػػػػ المفػػػػتش  –Inspectorالمسػػػػم فػػػػ المرحمػػػػة
السابقة -كمستشػار  ،Consultantكناصػح  ،Adviserكمسػاعد  ،Helperكمرشػد  ،Guideيقػكـ
بتقػػػديـ المشػػػكرة لممعممػػػيف حػػػكؿ أف ػػػؿ السػػػبؿ فػػػ عمميتػػػ التعمػػػيـ كالػػػتعمـ كالمنػػػاهج كالبييػػػة
المدرسػػية ،ككػػذلؾ تحسػػيف نظػػاـ التعمػػيـ عامػػة ،كيرتكػػز عم ػ مبػػادئ كتقنيػػات معينػػة تصػػبح مػػف
داللها عمميت التعميـ كالتعمـ أكثر فعالية ،فهك يهػتـ بشػكؿ أساسػ بػدعـ المعممػيف كمسػاعدتهـ
مػػػف دػػػالؿ تغييػػػر سػػػمككهـ ،كتقيػػػيـ سػػػمككيات التػػػدريس دادػػػؿ حجػػػرة الصػػػؼ الدراسػػػ  ،كتحديػػػد
المشكالت التعميمية أكثر مف تقييـ المعمـ ،كالسػع لمسػاعدة المعمػـ عمػ التعػرؼ عمػ األهػداؼ
العامػػة لممدرسػػة كقبكلهػػا ،كالعمػػؿ عم ػ تحقيقهػػا؛ لػػذلؾ تكجػػد دػػدمات كأنشػػطة تقػػدـ لممشػػرفيف
التربػػكييف لمسػػاعدة المعممػػيف عم ػ أداب عممهػػـ بشػػكؿ أف ػػؿ Bojo; Mustapha, 2017:395-
).)396
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ج -اإلشزاف املعاصز

Contemporary Supervision

يركز اإلشراؼ المعاصر عم العمؿ الجماع  ،أم عمؿ الفريػؽ ،كيػرل الفػرد عممػ مػف
منظكر المدرسة ككؿ ،كأف تحقيؽ النجاح ليس مػف منظػكر فػردم ،بػؿ مػف منظػكر مؤسسػ ،
كعمي االستعداد لدعـ اآلدريف كاحتراـ دبرتهـ كاستعداداتهـ المهنية ،كيعمػؿ المشػرؼ التربػكم
كقايد يسع إل تحسيف أداب المعمميف ،كيؤسس إل عالقػة تعاكنيػة لصػالح العمميػة التعميميػة
عطارم؛ عيساف؛ محمكد.)71-72 0226 ،
كيعػرؼ "سػتيف" ) (Cetin, 2018:330اإلشػراؼ المعاصػر ب نػ

تقيػيـ العمميػة التعميميػػة،

كاتدػػاذ اإلج ػرابات الالزمػػة لجعمهػػا أكثػػر فاعميػػة ،كيعػػد إنشػػاب عالقػػة ش ػراكة قايمػػة عم ػ مبػػدأ
مهمػا مػف حيػث العمػؿ عمػ تحسػػيف
معػا لحػؿ المشػكالت بػيف األشػداص المعنيػػيف نا
العمػؿ ن
أمػر ن
كفػػابة المعمػػـ ،كمػػا يركػػز اإلشػراؼ المعاصػػر عمػ البييػػة التعميميػػة الديمقراطيػػة ككػػؿ حيػػث يعػػد
بارز ف التعرؼ عمػ الثغػرات فػ التػدريس،
دكر نا
التعاكف مف أهـ دصايص  ،كيؤدم المشرؼ نا
كتقديـ التكجي لمق اب عم هػذ الثغػرات كتحسػيف الظػركؼ ،كهػذا مػا أكػد " كيػاج كآدػركف"
) (Kayıkcı, et al., 2017:160مػػف أف اإلش ػراؼ التربػػكم المعاصػػر يعبػػر عػػف نهػػج إش ػراف
ديمقراط ػ كقيػػادم ،يركػػز عم ػ التعػػاكف كالثقػػة كالمشػػاركة كالتحسػػيف كالتطػػكير لكافػػة عناصػػر
منظكمة العممية اإلشرافية.
كبػػذلؾ يعػػد اإلش ػراؼ التربػػكم بمفهكم ػ الحػػديث أك المعاصػػر نقمػػة نكعيػػة مػػف إش ػراؼ
تقميػدم هدفػ التفتػػيش كتصػيد األدطػػاب إلػ إشػراؼ هدفػ التطػكير كالتحسػػيف لعمميتػ التعمػػيـ
كالتعمـ ،كيكمف الفرؽ بػيف اإلشػراؼ الحػديث كالمعاصػر فػ أف األكؿ يركػز عمػ تكجيػ المعمػـ
كمسػػاعدت  ،ف ػ حػػيف أف األديػػر يركػػز عم ػ جمي ػ عناصػػر العمميػػة اإلش ػرافية كف ػ مقػػدمتها
الطالب.
كيعتمد اإلشراؼ عم كجهات نظر مدتمفة؛ كمف ثـ ما زالت مفاهيم كمدادم ف حالػة
تغيػػػر مسػػػتمر ،فقػػػد نالػػػ تػػػ ثيرات مػػػف الػػػتعمـ التجريبػػػ  ،Experiential learningكالبناييػػػة
 ،Constructivismكتعمػـ الفريػػؽ  ،Team Learningكمبػػدأ الػػتعمـ مػدل الحيػػاة Life-Long

 ،Learningكبالمثػػػؿ فػػػ ف ممارسػػػات اإلشػػػراؼ التربػػػكم متعػػػددة ،السػػػيما فػػػ مجػػػاؿ التعمػػػيـ
كالتدريس ،كل شراؼ بعض الميزات المتشابهة م مجمكعة مفاهيـ حصػرية كثيقػة الصػمة بػ ،
مثػػؿ التكجيػ المقػػدـ لممعممػػيف المبتػػدييف  ،Novices Teachersكتعزيػػز مسػػار نمػػكهـ المهنػ
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).(Alila; Uusiautti; Määttä, 2016:298
كيعػػػػرؼ كػػػػؿ مػػػػف "عميػػػػاف كآدػػػػركف" )6 0228؛ ك"عػػػػامر"  )22 0212اإلشػػػػراؼ
التربكم ب نػ

الجهػد الػذم يبػذؿ بهػدؼ إثػارة اهتمػاـ المعممػيف كتكجيػ نمػكهـ باسػتمرار كػ فراد

كأع اب ف جماعة ليتمكنكا مف فهـ كظيفة التعميـ كأداب أعمالهـ بفاعمية أكثػر ،كتكجيػ نمػك
مستمر ليككنكا قادريف عم المشاركة الفعالة ف المجتم المدرس .
نا
التالميذ نمكا
كاإلش ػراؼ التربػػكم عمميػػة فنيػػة شػػكرية قياديػػة إنسػػانية شػػاممة ،غايتهػػا تطػػكير العمميػػة
التعميمية كالتربكيػة كتقكيمهػا بكافػة محاكرهػا ،كهػك

ػركرة حتميػة ال يرتقػ العمػؿ التربػكم إال

بها المزيكد.)060 0216 ،
كمػػا أف اإلشػراؼ التربػػكم يمكػػف اعتبػػار عمميػػة اجتماعيػػة تشػػج المعممػػيف ،كتسػػاعدهـ فػ
تطػػكرهـ المهن ػ  ،كتركػػز عم ػ أنشػػطة الػػتعمـ كالتعمػػيـ ،كتق ػكيـ هيكػػؿ التحسػػيف كالتطػػكير لمنظكمػػة
العممية اإلشرافية ).(Kayıkçı, et al., 2017:160
كبذلؾ يمكف تحميؿ مفهػكـ اإلشػراؼ التربػكم مػف كجهػة نظػر إداريػة لمت كػد مػا إذا كانػت
اإلجػرابات التنظيميػػة تتماشػ مػ المبػادئ كالقكاعػػد المك ػػكعة ،أك مػف كجهػػة نظػر تؤكػػد أنػ
عممية فنية تركز عم أداب المعمـ ف التدريس مف أجؿ تحسيف التعمـ ،كزيػادة نجػاح الطػالب،
أك أف اإلشراؼ عممية قيادية تهدؼ إل تطكير التعميـ م تحسيف تعمـ الطالب بكصػف الهػدؼ
النهاي  ،كمف أهـ أهداؼ اإلشراؼ التربكم

ماف المحافظة عم فاعميػة المػدارس ،سػكاب تػـ

اإلش ػراؼ مػػف قبػػؿ إدارة المدرسػػة أك اإلدارة التعميميػػة كالمشػػرفيف المتفػػرغيف أك المقيمػػيف ،ف ػ ف
النتيجة المتكقعة ه أف المدرسة يمكف أف تنفذ األنشطة التعميمية بشكؿ فعاؿ ،كتعتمػد فعاليػة
المدرسة عم تحقيؽ األهداؼ التنظيمية كاإلدارية كالتعميمية عم المستكل المدطط.

 - 0مفوٌو اإلشزاف الٌقائُ ًأهدافى:
يرتكز نمػط اإلشػراؼ الكقػاي عمػ مػدل قػدرة المشػرؼ التربػكم عمػ التنبػؤ بالمشػكالت
الت ستكاج المعمـ سكاب كانت ف عالقت م مهنت أك إدارت أك زمال ي أك طالبػ  ،كحمايتػ
مػػف آثارهػػا ،كتعػػد المشػػكالت الصػػفية مػػف أبػػرز المشػػكالت التػ قػػد تعػػكؽ عالقتػ مػ طالبػ ،
كتؤثر ف ثقت بنفس  ،كف ر ا الكظيف  ،ككذلؾ ف اتجاه نحك المهنة؛ لذا يبرز هنػا دكر
الكقايػػة فػ حمايػػة المعمػػـ مػػف حػػدكث هػػذ المشػػكالت ،كتدريبػ فػ كيفيػػة التعامػػؿ معهػػا حػػاؿ
حدكثها.
- 0675 -

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

كترج أصكؿ كممة الكقاية) إل مجاؿ الصحة العامػة كعمػـ الطػب الكقػاي  ،كقػد اقتػرح
"جكردكف"  )22-24:1987 Gordonتصنيفنا ثالثيا ت مف ثالثػة مسػتكيات لمتػددؿ الكقػاي فػ

الطػػػب الكقايػػػة  ،Preventionكالعػػػالج  ،Treatmentكالحفػػػظ  ،Maintenanceكتنقسػػػـ فيػػػة
الكقاية إل ثالثة تصنيفات ،ه

الكقاية الشاممة أك العامػة  Universalكاالنتقاييػة Selective

كالتددالت  ،Interventionsكيمكف تك يح هذ المستكيات عم النحك اآلت
 .1كقايػػة عامػػة تسػػتهدؼ مجمػػؿ السػػكاف الػػكطف ،كالمجتم ػ المحم ػ  ،كالمدرسػػة ،كالح ػ )،
كتهػػدؼ إلػػ حمايػػػة جميػػ األفػػراد دكف فػػػرز ،كتػػكفر لهػػـ المعمكمػػػات كالمهػػارات الالزمػػػة
لمكقاية مف المشكمة.

 .0كقاية انتقايية تركز عم المجمكعات المعر ة لدطر تطكر المشكالت اإلفػراط ،كتسػتهدؼ
المجمكعات الفرعية الت تتميز بمجمكعة مف الدصايص ،مثؿ السػف ،كالجػنس ،كالتػاري
العايم  ،كالحالة االقتصادية.
 .5الكقايػػة التػ تهػػتـ بالتػػددالت تهػػتـ بعمميػػة الفػػرز ،كتهػػدؼ إلػ تحديػػد األفػراد ،كالمطابقػػة
يمكف أف تشمؿ تحديد هبكط الدرجات بيف الطالب ،أك مشكالت ا ػطرابات السػمكؾ ،كالبعػد
عف الكالديف ،كالمدرسة ،كمجمكعات األقراف االيجابية.
كقد طبؽ كػؿ مػف "سايمكنسػف" ك"مػايرز"  )0 0216تصػنيؼ "جػكردف"  Gordonفػ
الطب الكقاي ف مجاؿ التربية؛ كذلؾ ب ػركرة تحقيػؽ االسػتثمار فػ الكقايػة مػف دػالؿ ثالثػة
مستكيات ،المستكل األكؿ مكج إل كػؿ األفػراد ،كالمسػتكل الثػان
الذيف هـ ف ك

تحديػد األفػراد المسػتهدفة

الدطر ،كالمستكل الثالث يقدـ ألفراد لديهـ احتياجات داصػة أك مزمنػة أك

مهمة ،كعند تطبيق ف المدارس يظهر فػ صػكرة مثمػث ألنظمػة الػدعـ المتعػددة المسػتكيات،
ليسػػتددـ ف ػ دعػػـ السػػمكؾ األكػػاديم كاالجتمػػاع لمطػػالب ،كيصػػؼ الشػػكؿ اآلت ػ كيػػؼ تبػػدك
التددالت الكقايية عبر كؿ مستكل مف مستكيات الطالب بمساعدة المشرؼ التربكم.
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نستنتج مف الشكؿ السابؽ أف الممارسات الكقايية الت يستددمها المشرؼ التربكم مػ
المعمـ تتنكع بيف ممارسػات عامػة تػدرب المعمػـ عمػ تفػادم المشػكالت التػ يمكػف أف تكاجهػ
م المجمػكع الكمػ لمطػالب ،بصػرؼ النظػر عػف االدتالفػات فيمػا بيػنهـ ،كلكػف بع ػهـ يحتػاج
إل ػ عنايػػة داصػػة ،س ػكاب عم ػ مسػػتكل المجمكعػػات أك المسػػتكل الفػػردم ،قػػد يكػػكف ه ػؤالب
الطػػالب مػػف ذكم االحتياجػػات الداصػػة ،أك مػػف الطػػالب ذكم االنحرافػػات السػػمككية ،أك بطيي ػ
التعمـ ،أك غيرها مف المشكالت التػ تدػص فيػة قميمػة ،كال تدػص المجمػكع الكمػ أك األغمبيػة
مف الطالب.
كقد كصؼ "نبهاف"  )61 ،0227الكقاية ب نها قمب العممية التعميميػة؛ إذ يمكػف تجنػب
العديد مف السمككيات المعيقة لمدرس كأداب المعمـ قبؿ أف تصبح مشكالت جادة ،بحيػث يسػاعد
المشػػرؼ المعمػػـ فػ الحػػد منهػػا ،كيسػػاعد فػ تقميمهػػا بالممارسػػات التنظيميػػة الجيػػدة لمصػػؼ،
كعم المعمـ أف يراقب سمككيات الطالب بشػكؿ دكرم ليتحسػس المشػكمة منػذ بػدايتها ،أك حتػ
قبؿ كقكعها؛ إذ أف من حدكث المشكمة يككف أسهؿ بكثير مف كقكعها.
كيكاج المعمػـ فػ صػف عديػد مػف المشػكالت التػ يسػببها الطػالب ،كالتػ تتفػاكت فػ
حدتها حسب دمفيات الطالب ،كحسب قدرة المعمـ عم قيػادة الصػؼ ،كمػدل تمكنػ مػف تهييػة
البييػػة الصػػفية الصػػحية ،كتػػؤثر قػػكة شدصػػية المعمػػـ كمػػدل اهتمام ػ بالتعامػػؿ اإلنسػػان م ػ
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تالميذ كالتفاعؿ اإليجاب معهـ ،كتفهـ احتياجاتهـ كقدراتهـ كتبايف الفركؽ الفرديػة معهػـ فػ
التقميؿ مف احتماؿ ظهكر المشكالت الحريرم.)061 0212 ،
كتتعدد المشكالت السمككية الت يكاجهها المعمـ دادؿ الصؼ ،كالتػ ينبغػ مسػاعدت فػ
معالجتها لمحفاظ عم جك صف مناسب لمػتعمـ ،كػذلؾ مسػاعدة الطالػب فػ اكتسػاب سػمكؾ أكثػر
انسجاما م طالب الصؼ ،كتتعدد أنكاع المشكالت الصفية ،فبع ها تعميمػ  ،كبع ػها أكػاديم ،
ن
كبع ػػػها اآلدػػػر سػػػمكك  ،كاآلدػػػر إدارم ،كمػػػا أف بع ػػػها فػػػردم كاآلدػػػر جمػػػاع أبػػػك دميػػػؿ،
.)181 0211
معمما سابقنا ،كعمػؿ فػ هػذ المهنػة
كمف المعركؼ أف المشرؼ التربكم عادة ما يككف ن
طكيال ،كلدي دبرة ف مجاؿ التدريس ،كذلؾ مف دالؿ زياراتػ لممعممػيف ككقكفػ عمػ أسػاليب
ن

التدريس الت يتبعكها؛ لذا فمدي القدرة عم أف يتنب بالمشكالت الت تكاج المعمـ ،كهنػا تػ ت

مهمت ف التنبؤ بالصعكبات ،كالعمؿ عمػ تالفيهػا ،كالتقميػؿ مػف آثارهػا ال ػارة ،كأف ي دػذ بيػد
المعمـ ،كيساعد عم تقكيـ نفس  ،كمكاجه هذ الصعكبات الناصر.)126 0217 ،
كيعتمد اإلشراؼ الكقاي عمػ دبػرة المشػرؼ التربػكم فػ أف يعمػؿ عمػ أف تسػتقر فػ
نفػػس المعمػػـ بعػػض المبػػادئ الت ػ عػػف طريقهػػا يسػػتطي أف يعمػػؿ عم ػ الكقايػػة مػػف المتاعػػب
كالصػػعكبات ،كعم ػ المشػػرؼ التربػػكم أف يتب ػ الطػػرؽ كاألسػػاليب الت ػ تتناسػػب كتتكافػػؽ م ػ
طبيعػػة المكقػػؼ الػػذم يكاجه ػ  ،فقػػد يشػػرح المكقػػؼ كيمػػد المعمم ػيف بدطػػة لمكاجهت ػ  ،كطريقػػة
التغمػػب عمي ػ  ،أك تجنب ػ كتالفي ػ قبػػؿ أف يحػػدث م ػ إيمانػ بثبػػات المعممػػيف كحكمػػتهـ كحسػػف
تصرفهـ عامر.)72 0212 ،
برنامجػا إشػرافيا تػدريبيا أثنػاب الددمػة،
كلك يحقؽ المشرؼ التربكم ذلؾ عمي أف ينظـ
ن
لمسػػاعدتهـ عم ػ اكتسػػاب المهػػارات كالكفايػػات األداييػػة الالزمػػة ،لػػألداب الكػػؼب الفع ػاؿ ،كهػػذا
يعصػػـ المعمػػـ مػػف الكقػػكع فػ الدطػ  ،كيزيػػد مػػف ثقتػ بنفسػ كبالعمميػػة اإلش ػرافية ،كيمكػػف أف
يشكؿ تكظيؼ أسمكب التعمـ المصغر منطمقنا كقاييػا فعػ ناال فػ هػذا المجػاؿ أبػك عابػد0226 ،
.)16

كقػػد تباينػػت مترادفػػات اإلش ػراؼ الكقػػاي كفقنػػا لمغػػرض منهػػا ،فهػػك إش ػراؼ يعتمػػد عم ػ

تجنبػػػػا لحػػػػدكث المشػػػػكالت؛ لػػػػذا أطمػػػػؽ عميػػػػ
الحيطػػػػة كالحػػػػذر كاتدػػػػاذ التػػػػدابير االحترازيػػػػة ن
 ،Supervision Precautionaryكػػذلؾ هػػك إشػراؼ يعتمػػد عمػ االسػػتباقية كالمبػػادرة فػ تقػػديـ
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الحمكؿ؛ لذا أطمػؽ عميػ  ،Proactive Supervisionكمػا يعتمػد عمػ اتدػاذ اإلجػرابات القبميػة،
أم قبؿ حدكث المشكالت الصفية؛ لذا أطمؽ عمي إشراؼ ما قبؿ التصحيح Pre-Correction

 ،Supervisionكأي ػػػا إشػػػراؼ يهػػػدؼ إلػػػ حمايػػػة المعمػػػـ مػػػف الكقػػػكع فػػػ األدطػػػاب محتممػػػة
الحدكث؛ لػذا أطمػؽ عميػ  ،Protection Supervisionكألنػ يهػدؼ بطريقػة مباشػرة إلػ كقايػة
المعمػػػـ مػػػف حػػػدكث المشػػػكالت ،كالكقػػػكع فػػػ األدطػػػاب ،فهػػػك إشػػػراؼ كقػػػاي

Preventive

شػيكعا فػ
 ،Supervisionحيث تترجـ كممة "كقاية" ب نهػا  ،Preventiveكهػ الترجمػة األكثػر
ن
معاجـ العمكـ االجتماعية كأدبيات اإلشراؼ التربكم.
كيت مف اإلشراؼ الكقاي ف طيات سػمككيات اسػتباقية  ،Proactive Behaviorsكالتػ
تعنػ –فػ هػػذا السػػياؽ -أم شػ ب ينفػػذ المعمػػـ لمنػ السػػمككيات غيػػر المرغػػكب فيهػػا دادػػؿ
بدال مف انتظػار حػدكث المشػكالت ،كتقمػؿ
الصؼ الدراس مف دالؿ تكجيهات المشرؼ التربكم ن
مبادرات المشرؼ االستباقية احتماؿ حدكث المشػكالت ،كتعػزز ديػارات السػمكؾ اإليجابيػة دادػؿ

مهم ػا ف ػ جعػػؿ سػػمكؾ المعمػػـ يتصػػؼ بالسػػمكؾ االسػػتباق
الصػػؼ ،كهنػػا يػػؤدم المشػػرؼ نا
دكر ن
بدال مف سػمكؾ رد فعػؿ؛ األمػر الػذم يػؤدم إلػ تقميػؿ المشػكالت
المرتكز عم المبادرة كالكقاية ن
السمككية ف حجرة الصؼ ،كيزيد مف ثقت بنفس .

كأطمػؽ كػؿ مػف "دم بػرام" ك"سػكجي " ) (De Pry; Sugai, 2002:256عمػ السػمككيات
الكقاييػػة ف ػ اإلش ػراؼ التربػػكم مسػػم

التصػػحيح المسػػبؽ أك إش ػراؼ مػػا قب ػؿ التصػػحيح Pre-

ػر مػػف االسػػتراتيجيات القايمػػة عمػ
 Correction Supervisionكاعتبػ ا

السػكابؽ Antecedent-

 Based Strategiesلمحػػػػد مػػػف السػػػػمككيات المرتبطػػػػة بالمشػػػكالت فػػػػ إعػػػػدادات المدرسػػػػة،
كالتصػػحيحات المسػػبقة ه ػ أنشػػطة مدطػػط لهػػا ،كمكجهػػة مػػف قبػػؿ المعمػػـ تحػػدث قبػػؿ ددػػكؿ
الطالب ف

مكقػؼ يػرتبط بحػدكث السػمككيات المرتبطػة بالمشػكمة Occurrences of Problem

 ،Behaviorكالهدؼ مف التصحيح المسبؽ هك دف أك إشراؾ الطالب ف سػمكؾ اجتمػاع قبػؿ
تػذكير
نا
أف يحدث السمكؾ المشكؿ ،كقد يككف التصحيح المسبؽ لفظيا أك مكجػ غيػر لفظػ  ،أك
بالمعززات المحتممة المرتبطة بالسمكؾ الجيد.
كأشار "بريز كآدػركف" ) (Perez, et al., 2018 :89إلػ أف الهػدؼ مػف اإلشػراؼ الكقػاي
هػػك تجنػػب المشػػكالت قبػػؿ ظهكرهػػا إل ػ أقص ػ حػػد ممكػػف ،م ػ األدػػذ ف ػ االعتبػػار أن ػ لػػيس
متكقعػا عمػ الػرغـ مػف أف المشػرؼ
نظر ألف بعض المشكالت لػف يكػكف
إيجابيا ف كؿ مكقؼ نا
ن
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قد مػارس المالحظػة الدقيقػة ،كتكقػ المشػكالت التػ مػف المحتمػؿ أف تظهػر؛ ممػا يتػيح اتبػاع
طريقة معينة لمتعامؿ م المشكمة ف الكقت المناسػب ،عمػ الجانػب اآلدػر بػال شػؾ يقمػؿ هػذا
النكع مف اإلشراؼ مف فقداف ثقة المعمميف ب نفسهـ عف طريؽ تجنب األدطاب الت تسػتند إلػ
يؽ النظر ،كقمة دبرتهـ ف

مجاؿ التدريس.

فعم سبيؿ المثاؿ قد يكتشؼ المشرؼ التربػكم أف بعػض المعممػيف لػيس لػديهـ المهػارة
الكافيػػة التػػػ تمكػػنهـ مػػػف التح ػػير التربػػػكم أك األكػػاديم لمػػػدرس ،فػػ هػػػذ الحالػػة يدطػػػط
المشرؼ لمهمة كقايية

Preventive Task

ترتكز عمػ المحا ػرات ،كالػدكرات كالنػدكات كحمقػات

النقػػاش كغيرهػػا؛ لتحسػػيف العمميػػة التعميميػػة مػػف دػػالؿ مهاجمػػة الجكانػػب اإلشػػكالية الت ػ تػػـ
الكشؼ عنها مف دالؿ دبرت ف مجاؿ اإلشراؼ التربكم ).(Perez, et al., 2018 :89
كالمشػػرؼ التربػػكم عنػػدما يطبػػؽ نمػػط اإلشػراؼ الكقػػاي عميػ تحديػػد سػػمككيات المشػػكمة
الت يمكف التنبؤ بها ،كالسياؽ الذم مف المػرجح أف تحػدث فيػ  ،كبػذلؾ يتكقػ تمػؾ المشػكالت
كالسػػمككيات المرتبطػػة بهػػا ،كيقػػدـ أمثمػػة مػػف كاقػ دبرتػ لممعمػػـ ،ثػػـ يطمػػب مػػف المعمػػـ تعػػديؿ
السياؽ الذم مػف المػرجح أف يحػدث فيػ السػمكؾ المػرتبط بالمشػكمة ،مػ الحػرص عمػ تكجيػ
المعمػػػـ لترتيػػػب الفصػػػؿ الدراسػػػ بطريقػػػة تقمػػػؿ فػػػرص الطػػػالب لالندػػػراط فػػػ السػػػمككيات غيػػػر
المرغكبة ،كتزيػد فػرص االندػراط فػ األنشػطة الصػفية الهادفػة ،مػ تػكفير التعزيػز لمسػمككيات
المرغكبة ،كتسجيؿ البيانات ،كتدكيف االنجازات ،كمراقبة التقدـ ،كعدد المرات التػ يشػارؾ فيهػا
الطالب ف السمككيات المتكقعة يكميا ،كمتابعة هذا التقرير كمناقشت بصفة دكرية.

 - 3خصائص اإلشزاف الٌقائُ:
هناؾ مجمكعة مف الدصايص يتميز بها اإلشػراؼ الكقػاي عػف أنمػاط اإلشػراؼ التربػكم
األدرل ،كيمكف عر ها عم النحك اآلت

 اإلشراؼ الكقاي يهتـ بتدريب المعمـ عم تكد الحيطة ،كالحذر مف الكقػكع فػ بعػضاألدطاب عامر.)66 0212 ،

 المشرؼ التربكم الذم يطبؽ اإلشػراؼ الكقػاي يسػاعد مػف يشػرؼ عمػيهـ عمػ التكيػؼم المكاقؼ العممية حج .)76 0228 ،

 يسػػتطي المشػػرؼ التربػػكم بدبرت ػ التنبػػؤ بمػػا يمكػػف أف يقابػػؿ المعممػػيف مػػف معكقػػات؛كمف ثـ يعاكنهـ عم مكاجهتها حج .)76 0228 ،
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 يزيػػد مػػف ثقػػة المعممػػيف فػ أنفسػػهـ ،داصػػة فػ التعامػػؿ مػ المشػػكالت الصػػفية التػسبؽ أف ساعد المشرؼ ف تكقعها ،كطرح البدايؿ المتنكعة ف التعامؿ معها.

كقػػد أشػػار العػػاجز؛ حمػػس )55 0228 ،إل ػ أن ػ لك ػ يصػػؿ المشػػرؼ التربػػكم إل ػ
تحقيؽ نمط اإلشراؼ الكقاي بالشكؿ األكثر فاعمية ف ن يتطمب من ما ي ت
 مراعاة الفركؽ الفردية بيف المعمميف كفقا لقدراتهـ كامكاناتهـ كشدصيتهـ.أسمكبا ،إذ ال تتناسب المكاقؼ ف أسمكب كاحد.
 أف يستددـ لكؿ مكقؼن
 إعطاب الثقػة بػالمعمميف كحػثهـ عمػ مكاجهػة المكقػؼ بشػجاعة كحكمػة ،فهػـ األقػدر عمػحؿ هذ المشكالت كالصعكبات كايجاد الحمكؿ المناسبة.
كعندما يطبؽ المشػرؼ اإلشػراؼ الكقػاي فػ إدارة الصػؼ ،كيعتمػد فػ دطتػ اإلشػرافية
عم الدراسات العممية الت تستددـ أساليب التنبؤ بالمستقبؿ ،كتكقػ أحداثػ  ،يػتمكف المشػرؼ
مػػػف حصػػػر المشػػػكالت كالمعكقػػػات قبػػػؿ حػػػدكثها ،كي ػػػ االسػػػتراتيجيات كالبػػػرامج التػػػ تمنػػػ
حدكثها ،مف دالؿ التطبيػؽ الفعمػ لنتػايج هػذ الدراسػات ،لتكػكف النتيجػة صػؼ دراسػ هػادئ
كآمف ،كتزيد فيػ إيجابيػة الطالػب ،كيسػكد منػاخ صػف صػح تػزداد فيػ اإل نجػازات األكاديميػة
كالمهارية كالدمقية.
كيمكف تمديص سمككيات المشرؼ الذم يطبؽ النمط الكقاي فػ اإلشػراؼ التربػكم ب نػ
سمكؾ استباق  ،مبادر ،يرتكز عم استدداـ أساليب التنبؤ كالتكقػ بالمسػتقبؿ ،كحمايػة المعمػـ
مػػف حػػدكث المشػػكالت ،كك ػ الحمػػكؿ كالبػػدايؿ حػػاؿ حػػدكثها ،كيزيػػد مػػف ثقػػة المعمػػـ بنفسػ ،
كيرف مف ر ا الكظيف  ،كيعزز االتجا اإليجاب نحك مهنت  ،كالشكؿ اآلت يك ح سػمككيات
نمط اإلشراؼ الكقاي .
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 - 4ضٌابط اصتدداو اإلشزاف الٌقائُ:
أجممت الباحث مجمكعة مف ال كابط ،يتميز بها اإلشػراؼ الكقػاي عػف غيػر مػف أنػكاع
اإلشراؼ التربكم األدرل ،كه كما ي ت
التكقيػػت المناسػػب اإلش ػراؼ الكقػػاي يتنب ػ بحػػدكث المشػػكالت كالمعكقػػات قبػػؿ حػػدكثها،
كيتدذ التدابير الكقايية الت تمن حدكثها؛ لذا فهك عممية قبمية ،كعمي يجب أف يسػبؽ الزيػارة
الصػفية فػ لقػاب أك اجتمػاع مػػا قبػؿ الزيػارة الصػفية ،أك فػ االجتماعػات اإلشػ ارفية قبػؿ بدايػػة
العػػاـ الدراسػ ؛ ألنػ متػ انتقػػؿ المشػػرؼ دادػػؿ الصػػؼ كاكتشػػؼ األدطػػاب فقػػد أصػػبح يمػػارس
نكعا آدر مف أنماط اإلشراؼ التربكم قد يكػكف عياديػا أك تصػحيحيا أك عالجيػا ،حيػث تسػتددـ
ن
هػػذ األنمػػاط بعػػد الكقػػكع ف ػ الدط ػ كاكتشػػاؼ المشػػكالت؛ لػػذا فشػػرط التكقيػػت مهػػـ لتطبيق ػ
كاستددام .
مسػػتكل دبػػرة المعمػػـ يف ػػؿ اسػػتدداـ هػػذا النػػكع مػػف اإلش ػراؼ م ػ المعمػػـ المبتػػدئ أك
الجديػػد أك حػػديث التعيػػيف ،كالػػذم دبرت ػ ف ػ مهنػػة التػػدريس قميمػػة؛ كذلػػؾ بهػػدؼ من ػ كقػػكع
األدطاب قدر اإلمكاف ،كالتغمب عميها كالحػد منهػا ،فهػك أكلػ باالهتمػاـ ،كبشػكؿ أكبػر حيػث لػـ
يسبؽ ل أف مارس مهنة التعميـ مف قبؿ فاألمر جديد عميػ ؛ لػذلؾ فهػك بحاجػة ماسػة إلػ كػؿ
إرشاد كتكجي يدف بتككيف اتجا إيجاب نحك مهنت كمدرست كصف  ،كمف يرتقػ بقدراتػ فػ
مجاؿ مهنت الجديدة؛ مما يزيد ثقت بنفس .
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مستكل دبرة المشرؼ عم عكػس دبػرة المعمػـ يتطمػب هػذا النػكع مػف اإلشػراؼ مشػرفنا

دبير ،صاحب تجارب كاقعية ،مستمدة مف الدبرة الفنيػة فػ التػدريس كالعمػؿ اإلدارم كالتكجيػ
نا
الفن ػ كزيارات ػ الصػػفية لممعممػػيف ،هػػذ الدب ػرات الت ػ أسػػهمت ف ػ تنميػػة قدرت ػ عم ػ التنبػػؤ
بالمشػكالت التػ يمكػػف أف تكاجػ المعمػـ دادػػؿ الصػؼ ،فهػػك األقػدر مػف غيػػر مػف ذكم الدبػػرة

األقػػؿ عمػػػ التنبػػػؤ بالصػػػعكبات التػػػ يمكػػػف أف يكاجههػػػا المعمػػػـ فػػػ المسػػػتقبؿ قبػػػؿ كقكعهػػػا،
كالتقميػػؿ مػػف آثارهػػا ال ػػارة ،كمسػػاعدت عمػ كسػػب ثقتػ بنفسػ كثقػػة طالبػ فيػ  ،مػػف دػػالؿ
تمكن مف التغمب عم المشكالت الصفية كالتعامؿ معها بطريقة عممية مدططة.
األسمكب اإلشراف

مػف أف ػؿ األسػاليب اإلشػرافية التػ تسػتددـ فػ اإلشػراؼ الكقػاي ،

الػػػػدكرات ككرش العمػػػػؿ ،كأسػػػػمكب التػػػػدريس المصػػػػغر ،كالمقػػػػابات اإلشػػػػرافيةٗ ،المحا ػػػػرات،
كالندكات اإلشرافية كحمقات النقاش.

 - 5منط اإلشزاف الٌقائُ مكابل اإلشزاف التصشَشُ:
تتعدد كجهات النظر ف تصنيؼ أنماط اإلشراؼ التربكم فقػد صػنفها "حجػ " 0228
)76-75؛ ك"العبيػػػدم" 0212

 )121-122إلػػػػ ثالثػػػة أنمػػػػاط ،هػػػػ

اإلبػػػػداع كالبنػػػػاب،

كالتصػحيح  /تصػػحيح األدطػاب ،كالكقػػاي  /تفػادم األدطػػاب ،فػ حػيف صػػنفها كػؿ مػػف "عػػامر"
)71-68 0212؛ ك"بريز كآدركف" ) (Perez, et al., 2018 :89-90إل أربعة أنمػاط ،كهػ
اإلشػػػػػػػػراؼ التصػػػػػػػػحيح Supervision

 ،Correctiveكالكقػػػػػػػػاي  ،Preventiveكالبنػػػػػػػػاي

 ،Constructive Supervisionكاإلبػداع

 ،Creativeك صػنفها "اينػانج" ك"حسػاف" (Inyang,

)Hassan, 2018:27

إلػػػ دمسػػػة أنمػػػاط ،كهػػػ

اإلشػػػراؼ التصػػػحيح  ،كالكقػػػاي  ،كاإلبػػػداع ،

كاالستبدادم  ، Autocraticكالديمقراط . Democratic
كمف المالحظ أف نمطػ اإلشػراؼ التصػحيح كالكقػاي مػف األنمػاط المشػتركة فػ عػدة
ػتدداما مػػف قبػػؿ
شػػيكعا كاسػ
تصػػنيفات ،فهمػػا مػػف األنمػػاط القديمػػة الحديثػػة كالت ػ تعػػد أكثػػر
ن
ن
المشػػرؼ التربػػكم ،كيمكػػف تمدػػيص أبػػرز عناصػػر المقارنػػة بػػيف اإلشػػراؼ الكقػػاي كاإلشػػػراؼ
التصحيح عم النحك اآلت
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عذٗه (:)1
ٍقبسّخ ثَّ ِٞط ٜاإلؽشاف اى٘قبئٗ ٜاإلؽشاف اىزقؾٞؾ.ٜ
اإلؽشاف اىزقؾٞؾٜ
اإلؽشاف اى٘قبئٜ
ػْقش اىَقبسّخ
Corrective Supervision
Preventive Supervision
اىَغَٞبد إ ؽررررررررررررررشاف اىؾٞطررررررررررررررخ ٗاىؾررررررررررررررزس إؽررررررررررررشاف ر رررررررررررربػي،Reactive ٜ
 ،Precautionaryاعرررررررررررررررررررررررررزجبق ٜرؾخٞق.Diagnostic ٜ
ٍ ،Proactiveرررب قجرررو اىزقرررؾٞؼPre-
 ،correctionاىؾَبٝخ .Protection
اىزْجؤ ثبىغري٘مٞبد يٞرش اىَشير٘ة اٖٞرب اىزررذخو ىيزؼبٍررو ػيرر ٚاىغرري٘مٞبد يٞررش
ر٘قٞذ
االعزخذاً قجو ؽرذٗصٖب؛ ىرزا  ٝنرو ار ٜثذاٝرخ اىؼربً اىَشيررر٘ة اٖٞرررب ػْرررذ ؽرررذٗصٖب هررر٘اه
اىذساع ،ٜأٗ قجو دخ٘ه اىَؼيٌ اىقف .اىؼبً اىذساعٍٗ ،ٜالؽظخ اىَؼيرٌ داخرو
اىقف.
ؽَبٝخ اىَؼيٌ ٍِ اى٘ق٘ع ا ٜاىخطر قجرو ٍالؽظررررخ عرررري٘مٞبد اىَؼيَرررر ِٞداخررررو
األٕذاف
اىقفٝٗ ،غغو رىل ىيغٖبد اىَؼْٞخ.
أُ رؾذس.
رقيٞرررررو اىَؾرررررنالد اىقررررر ٞخ ٗ صبسٕرررررب ٍؼبىغرررررخ األخطررررربر اررررر ٜاىََبسعررررربد
اىق ٞخٍٗ ،ؾبٗىخ رقؾٞؾٖب.
اىَز٘قؼخ.
األعبىٞت
اإلؽشااٞخ
ائخ اىَؼيَِٞ
اىَغزٖذاخ

اىررررذٗسادٗٗ ،سػ اىؼَرررروٗ ،اىزررررذسٝظ اىضٝبساد اىق ٞخ اىَخططخ ،اىَالؽظرخ
اىَقغشٗ ،اىيقبراد اإلؽشااٞخ اىقجيٞخ .اىق ٞخ ،اىيقبراد اإلؽشااٞخ اىجؼذٝخ.
اىَؼيٌ ٍز٘عو اىخجشح.
اىَؼيٌ اىغذٝذ (ؽذٝش اىزؼ.)ِٞٞ

ّ٘ع اىخطو

اىخطو اى٘قبئٞخ.

اىخطررو اىؼالعٞرررخ ،أٗ اىزؾخٞقرررٞخ ،أٗ
اإلعشائٞخ ،أٗ اىزط٘ٝشٝخ.

اىغي٘مٞبد

اىزْجؤ ثبىَ٘قف ٗر بد ٛؽذٗصٔ.
ر رربد ٛؽررذٗس اىَؾررنالد ،ثؾررنو ٝؼقررٌ
اىَؼيررٌ ٍررِ أُ  ٝقررذ صقزررٔ ثْ غررٔ ػْ رذٍب
ر٘اعٖٔ ٍؾنالد ىٌ ٝؼذ ىَ٘اعٖزٖب .
أقرررشة إىررر ٚإٔرررذاف اإلؽرررشاف اىؾرررذٝش
ٗاىَؼبفش ٍِ ؽٞش إقبٍرخ ػالقربد اىر٘د
ٗاىزؼرررربُٗ ىضٝرررربدح صقررررخ اىَؼيررررٌ ثْ غررررٔ
ٍٗغبػذرٔ ا ٜاىَْ٘ اىَْٖ.ٜ
إ عررررررزشارٞغٞخ اىَْررررررغ (ٍْررررررغ اىغرررررري٘ك
اىغٞئ) Prevention Strategy
ر٘عٞررٔ اىَؼيررٌ ىدػررذاد اىغٞررذ ىيرررذسط-
االٕزَررربً ثغرررزة اّزجررربٓ اىطرررالةٗ-مرررغ
اىق٘اػذ اىق ٞخ -اىزذسٝظ اى ؼبه.

اىزؼبٍو ٍغ اىَ٘قف ثغي٘ك سد اى ؼو.
امزؾرربف األخطرربر ٗاىغررؼ ٜىَؼبىغزٖررب،
ٍغ ػذً اإلعبرح ىيَؼيٌ أٗ اىزؾنٞل اٜ
ٍٖبسارٔ أٗ قذسارٔ.
أقررشة إىرر ٚإٔررذاف اإلؽررشاف اىزقيٞررذٛ
اىقرربئٌ ػيرر ٚاىز زررٞؼ ٗرقررٞذ األخطرربر
ٗاالّزقبد.

اعزشارٞغٞبد
مجو اىقف

اىَقذس :إػذاد اىجبؽضخ.
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إعررزشارٞغٞخ اىزررذخو (إداسح اىغرري٘ك)
Intervention Strategy
اىزغبٕررررو اىَخطررررو ٗاىؾررررزس-اىزؼضٝررررض
اإلٝغررررربثٗ ٜاىَرررررذٝؼٍ -رررررْؼ اىطرررررالة
االخزٞبس ا ٜثؼرل اىَ٘اقرف -اىيقربراد
اىَْ شدح ٍغ اىطالة رٗ ٛاىغي٘ك يٞش
اىَشي٘ة.

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

كبشكؿ عاـ يجب أف تبق عالقة المعمـ م المشرؼ تكاممية تعاكنية عم مػدار سػنكات
ددمة المعمـ كممارست لمهنة التعميـ ،كيحتاج المعمػـ طػكاؿ تدرجػ الػكظيف فػ المدرسػة إلػ
أكثر مف أسمكب إشراف ؛ كذلؾ حسػب المكقػؼ التعميمػ  ،كقدرتػ كمسػتكل دبرتػ كابداعػ فػ
ػثال ربمػػا يحتػػاج إل ػ إش ػراؼ
طػػرؽ التػػدريس كغيرهػػا مػػف جكانػػب العمميػػة التعميميػػة ،فػػالمعمـ مػ ن
كقاي ف مكقؼ معيف ،كاشػراؼ عيػادم فػ مكقػؼ تعميمػ آدػر ،كيحتػاج إلػ تصػحيح فػ

مكقؼ ثالث ،ثـ إل بناي ف مكقؼ راب كهكذا ،المهـ أف المعمـ أثناب مسار الكظيف يحتػاج
إل أساليب كأنماط مدتمفة مف التكجي كاإلشراؼ التربكم.

 - 6اإلشزاف الٌقائُ ًاملعله املبتدئ:
التعمػػػيـ مهنػػػة ممتعػػػة كصػػػعبة فػػػ الكقػػػت نفسػػػ  ،حيػػػث يطمػػػب مػػػف المعمػػػـ أف يقػػػكـ
بممارسات تستند إل أدلة ،كتحقيؽ التمايز ف تعميم لتمبية احتياجػات كػؿ طالػب مػف الطػالب
الذيف ي تكف إل الصؼ بمزايا كتحديات سمككية كأكاديمية متنكعة ،كتقػديـ تعمػيـ عػال الجػكدة
بطريقة جذابة ،كتعميـ الطالب كفقنا لمعايير مقررة ،كالقياـ بعدد مف المهمات األدرل ،كالتػ قػد

ال تككف ف الكصؼ الػكظيف  ،كعديػد مػف المعممػيف  -داصػة ممػف هػـ فػ بػدايات مهنػتهـ-

يكاجهػػكف صػػعكبة ف ػ دعػػـ سػػمكؾ الطػػالب ،بػػؿ إف بعػػض المعممػػيف يدتػػاركف أف يترك ػكا هػػذا
المجاؿ بسبب إحباطاتهـ ف معالجة السمكؾ سايمكنسف ،مايرز.)0-1 0216 ،
كتشػػػير التكانسػػػة  )162 0210إلػػػ أف ثمانيػػػة معممػػػيف مػػػف أصػػػؿ عشػػػرة يتركػػػكف
التدريس مف السنة األكل بسبب المشػكالت الصػفية ،كعػدـ القػدرة عمػ معالجتهػا بفاعميػة؛ إذ
كيؼ سيتطكر الطالب سمككيا كأكاديميا كالصؼ الدراس ممػ ب بالمشػكالت ،فمهمػا بمػ المعمػـ
مف كفػابة أكاديميػة لػف يسػتطي إيصػاؿ هػذ المعػارؼ ،كهػك ال يػدرم كيػؼ يتػدبر مػا يػرل مػف
مشكالت.
كالمعمـ الجديد هػك معمػـ لػ أدكار متعػددة ،كيفتػرض أنػ قػادر عمػ أدايهػا ،داصػة مػف
حيث تفاعم م الطالب دادؿ الصؼ؛ لذلؾ فهك معن بػالمتغيرات المدتمفػة كمناسػباتها سػكاب
أكاف ذلؾ دادػؿ حجػرة الصػؼ أـ دارجهػا البػدرم ،)50-51 0226 ،كالمعمػـ المبتػدئ بشػكؿ
داص ف بداية حياتػ العمميػة قػد يكاجػ صػعكبات متعػددة ،كيعػكد أبػرز أسػبابها إلػ ادػتالؼ
دراست النظرية أثناب فترة إعداد م كاق العمؿ التربكم الذبيان .)62 0216 ،
كتعد ق ية إدارة الصؼ ك بط مف أهـ المشكالت الت تهػدد اسػتمرار المعمػـ المبتػدئ
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فػػػ التعمػػػيـ ،كعميػػػ فػػػ ف هنػػػاؾ مجمكعػػػة افت ار ػػػات ك ػػػعها "البػػػدرم"  )66 0226تتعمػػػؽ
بالمعمـ الجديد كالقدرة االستيعابية لممناخ الصف  ،كه
 المعمػػـ المبتػػدئ يمػػارس مػػا يعرف ػ  ،كمػػا تعمم ػ بصػػكرة نظريػػة ،كهنػػاؾ فجػػكة بػػيف النظريػػةكالتطبيؽ.
 المعمـ المبتدئ يتدرب تحػت إشػراؼ كبػار الدبػراب؛ ممػا يقيػد كيجعمػ هػدفنا لمنقػد كالتقيػيـ،كهذا ما يقمؿ مف مبادرات كمشركعات .

 -المعمػػـ المبتػػدئ يعػػان مػػف

ػػغط المعممػػيف السػػابقيف الدب ػراب ف ػ السػػيطرة عم ػ أذهػػاف

الطالب بفعؿ دبرتهـ؛ مما يجعم يحتاج امتالؾ األدكات ف كقت قصير.
 تػػزكد فكػػرة المحاكلػػة كالدطػ بمعكقػػات يعػػان منهػػا المعمػػـ المبتػػدئ كصػػعكبة الػػتدمص مػػفنتايجها.
كتق عم عاتؽ اإلشراؼ التربكم مسؤكلية تهيية المعمميف الجدد ،كتشمؿ هػذ التهييػة
تعػػريفهـ بمدارسػػهـ التػ سػيعممكف فيهػػا ،كالظػػركؼ االجتماعيػػة كاالقتصػػادية المحيطػػة بالبييػػة
المدرسػػية ،باإل ػػافة إل ػ األدػػذ ب يػػدم ه ػؤالب المعممػػيف الجػػدد مػػف دػػالؿ تعػػريفهـ بالكاجبػػات
المناط بهـ ،كالمناكبة كادارة الصؼ كالنظاـ المدرس بصفة عامة ،كأساليب المادة التػ سػكؼ
يدرسػػػكنها داصػػػة؛ كبػػػذلؾ يسػػػاعدهـ المشػػػرؼ التربػػػكم فػػػ ربػػػط النظريػػػة بػػػالتطبيؽ عػػػامر،
.)60 0212
كمػػف هنػػا تبػػرز أهميػػة اإلش ػراؼ التربػػكم الكقػػاي ف ػ إكسػػاب المعمػػـ المبتػػدئ مهػػارات
التنبػػؤ بالمشػػكالت الصػػفية مػػف دػػالؿ أسػػمكب التػػدريس المصػػغر ككرش العمػػؿ ك حػػد أسػػاليب
اإلشراؼ التربكم كايجاد مكاقؼ صفية تحتكم عم مشكالت مفتعمة ،يدرب المشرؼ المعمػـ مػف
داللهػػا عم ػ كيفيػػة التعامػػؿ معهػػا قبػػؿ ددكل ػ الصػػؼ ،أم قبػػؿ أف يكاجههػػا ،حيػػث تعػػد هػػذ
المهػػارات مكتسػػػبة يمكػػف تعممهػػػا كتطكيرهػػػا لتحسػػيف أداب المعمػػػـ دادػػػؿ الصػػؼ فػػػ المكاقػػػؼ
التعميمية المدتمفة ،حت تزداد ثقت بنفس  ،كيستطي مكاجهة طالب  ،كالتعامػؿ معهػـ ،كتفػادم
المشكالت الصفية بمصادرها كمسبباتها كآثارهػا المدتمفػة التػ قػد تعيػؽ أداب المعمػـ فػ بدايػة
حيات المهنية.
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املبشح الجاىُ :األطز اليظزٍْ إلدارّ الصف:
دكر حيكيػػا فػػػ إيجػػػاد
تعػػد إدارة الصػػػؼ أصػػغر مسػػػتكيات اإلدارة التربكيػػػة التػػ تػػػؤدم نا
الظركؼ كتكفير الشركط كال كابط الت يحػدث فػ إطارهػا الػتعمـ ،مػف منطمػؽ أف إدارة الصػؼ
الفاعمة متطمب أساس كشرط قبمػ لتحقيػؽ األهػداؼ التعميميػة ،كمثمهػا مثػؿ أم إدارة –بغػض
النظر عػف ادػتالؼ األنشػطة كاألهػداؼ -لهػا مجمكعػة مػف القػكانيف كاإلجػرابات الحاكمػة التػ
يػػتـ إقرارهػػا ،كااللتػػزاـ بهػػا مػػف قبػػؿ منسػػكبيها ،كتعتمػػد عمػػ سػػمات شدصػػية المعمػػـ كمػػدل
امتالك المهارات القيادية ،كأسمكب ف التعامػؿ مػ طػالب صػف  ،حيػث تكتسػب هػذ المهػارات
عف طريؽ التعميـ كالتدريب كالتكجي كاإلرشاد.
كيعػػرض هػػذا المبحػػث بعػػض األطػػر النظريػػة إلدارة الصػػؼ ،حيػػث يت ػػمف مفهػػكـ إدارة
الصؼ كعالقت باإلشراؼ التربكم ،كبعض عمميات إدارة الصؼ الت تبرز فيها قدرة المعمػـ فػ
تطبيؽ النمط الكقاي ف إدارة الصؼ كأهـ دصايص .

 -1مفوٌو إدارّ الصف ًعالقتى باإلشزاف الرتبٌِ

يعػػرؼ "بيراكتػػػار" ك"دكجػػػاف" ) (Bayraktar; Dogan, 2017:30إدارة الصػػػؼ الدراسػػػ

ب نهػػػا تهييػػػة بييػػػة تعميميػػػة مناسػػػبة ،كانشػػػاب كاسػػػتدداـ المرافػػػؽ كالمكػػػاف كالقكاعػػػد ،كنظػػػاـ
كعمميات التعمـ ،كالتقميؿ مف عقبات الػتعمـ إلػ أدنػ حػد ،كاسػتدداـ المصػادر ب ف ػؿ طريقػة،
كما أف أداب األنشطة التشاركية كالعمميػة أمػر

ػركرم لػ دارة الصػفية الجيػدة ،كأ ػاؼ "ميػك از

كآدػركف" ) (Muazza, et al., 2019: 1161أنهػا "مجمكعػة مػف التقنيػات كالمهػارات التػ تػكفر
لممعمميف مراقبة فعالة إليجاد كدمؽ بيية أف ؿ لألنشطة التعميمية".
مركب ػا يسػػمح بتيسػػير تعمػػـ الطػػالب ،كي ػػمف تحقيػػؽ
كتعػػد إدارة الصػػؼ الدراس ػ هػ ن
ػيكال ن
األهػػداؼ التعميميػػة ،كيتكػػكف مػػف السػػمككيات الت ػ يمارسػػها المعمػػـ مػػف أجػػؿ شػػرح المكاقػػؼ
التعميمية كالحفاظ عميهػا ،ككػذلؾ سػمككيات الطػالب المن ػبطة كالتفاعميػة ،كتحػدد فاعميػة إدارة
نظامػػا
الصػػؼ ف ػ كيفيػػة إدارة المكػػاف كالطػػالب كالمصػػادر كالمنػػاخ المعنػػكم؛ لػػذلؾ فه ػ تعػػد ن
تعميميػػا يعتمػػد نجاحػ عمػ معرفػػة المعمػػـ المسػػبقة بالتػػدريس الفعػاؿ سػكاب مػػف دػػالؿ اإلعػػداد

المهن قبؿ الددمة ،أك مف دالؿ التكجي الفن كاإلشراؼ التربكم أثناب الددمة.
كيعرفها "نبهاف"  )6 0227ب نها "مجمكعػة الممارسػات المنهجيػة كالالمنهجيػة التػ
يؤديها المعمـ أثناب تكاجد دادؿ حجرة الصؼ" ،كه عمـ ل أسس كقكاعد  ،كف الكقػت ذاتػ
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فه فف تطبيؽ هذا العمـ ،كتهدؼ إل مجمكعة مف األهداؼ ،تتمثؿ ف
 تكفير المناخ التعميم /التعمم الفعاؿ.
 تكفير البيية اآلمنة لمطالب.
 رف مستكل التحصيؿ العمم كالمعرف لدل الطالب.
 مراعاة النمك المتكامؿ لمطالب.
كاإلدارة الصفية الناجحة ه الت يحدث فيها انسجاـ كتكافػؽ بػيف تكقعػات المعمػـ كبػيف
قػػدرات الطػػالب ،كتكجهػػات اإلدارة المدرسػػية كرغبػػات أكليػػاب األمػػكر ،لينػػتج عػػف هػػذا االنسػػجاـ
إنجازات تعميمية كتحصيمية كسمككية تحقؽ األهداؼ المنشكدة مف التعميـ.
كما تهدؼ إدارة الصؼ الدراس إل تزكيد الطالب بمزيد مػف الفػرص لػتعمـ كػؿ األشػياب
الت ػ يقػػكـ بهػػا المعمػػـ لتنظػػيـ الطػػالب كالمسػػاحة كالكقػػت كالم ػكارد ،بحيػػث يمكػػف أف يػػتـ تعمػػـ
الطالب ،كما يجب أف يككف الطػالب قػادريف عمػ تنفيػذ أقصػ إمكانػاتهـ؛ ممػا يسػمح لمطػالب
بتطػػكير السػػمكؾ المناسػػب ،كيتعامػػؿ المعممػػكف م ػ األحػػداث غيػػر المتكقعػػة ،ألف لػػديهـ القػػدرة
عم ػ الػػتحكـ ف ػ سػػمكؾ الطػػالب ،باسػػتدداـ اسػػتراتيجيات فعالػػة إلدارة الصػػؼ الدراس ػ  ،كتعػػد
اإلدارة الفعالة لمصؼ الدراس كالبناب اإليجاب لممناخ الصف أهػدافنا أساسػية لجميػ المعممػيف
).(Nagler, 2016:163

دبيػر فػ تدصصػ  ،كمتمكنػا مػف المحتػكل العممػ فػ
نا
كمػف المفتػرض أف المعمػـ يعػد
المك ػػػكعات التػػػ يدرسػػػها ،كلكػػػف الدبػػػرة كالػػػتمكف مػػػف المحتػػػكل العممػػػ ال يكفيػػػاف إلحػػػداث
التػػدريس الجيػػد ،فمػػا يمتمكػ المعمػػـ مػػف سػػمات شدصػػية لػ آثػػار عمػ إدارة الصػػؼ الدراسػ ،
كتحقيؽ التػدريس الفعػاؿ ،باإل ػافة إلػ مهػارات تنظػيـ الصػؼ كتجهيػز األدكات ،كالتفاعػؿ مػ
ردكد أفعاؿ الطالب المتكقعة كغيػر المتكقعػة ،كك ػ اإلجػرابات الصػفية الركتينيػة كاالبتكاريػة،
كتنفيذها كتعديمها كاعػادة تشػكيمها -إذا اقت ػ األمػر ،-كصػياغة القكاعػد الصػفية ،كمشػاركة
الطالب ف ك عها صياغتها ،كتذكيرهـ بها ،كالتكجي كالمتابعػة كال ػبط كالتعامػؿ مػ السػمكؾ
غير السكم ب نماط المدتمفة.
كلتحقيؽ اإلدارة الصفية الفعالة البد مف االستفادة مػف اإلشػراؼ التربػكم كدبػرات المشػرؼ
ف جعؿ الصؼ الدراس بيية جاذبة لتطبيؽ أنشطة التعمػيـ كالتعمػيـ ،حيػث أكػد كػؿ مػف "هػاريس"
ك"ناكام" ك"بمككادنج" ) (Haris; Naway; Pulukadang, 2018:366-367عمػ أف اإلشػراؼ هػك
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عمميػػة تسػػهيؿ أك مسػػاعدة النمػػك المهن ػ لممعمػػـ مػػف دػػالؿ إعطاي ػ مالحظػػات حػػكؿ تفػػاعالت
الصؼ الدراسػ كمسػاعدت عمػ االسػتفادة مػف التغذيػة الراجعػة لجعػؿ التػدريس أكثػر فعاليػة مػف
دػػالؿ تعزيػػز كتحسػػيف دافعيػػة المعممػػيف كارشػػادات الصػػؼ الدراسػ  ،كأكػػدت نتػػايج دراسػػة "ابيمػ "
ك"أكلكفػػك" ) (Ebele; Olofu, 2017:83أف اإلشػػراؼ المدرسػػ يعػػػزز األداب التعميمػػ لكػػؿ مػػػف
المعممػػػيف كالمػػػدارس؛ كمػػػف ثػػػـ ف نػػػ يعػػػزز مسػػػتكل التػػػدريس كالػػػتعمـ؛ لػػػذا يجػػػب تكثيػػػؼ جػػػكدة
اإلشراؼ القايـ عم المدرسة مف أجؿ تعزيز جكدة التدريس كالتعمـ.
كبحكػػـ مػػا لػػدل المشػػرؼ مػػف دب ػرات تسػػهـ فػ تطػػكير المعمػػـ كالطالػػب ،كتسػػاعد عمػ
تحسػػيف عمميت ػ التعمػػيـ كالػػتعمـ ،كتنظػػيـ التفاعػػؿ بينهمػػا دادػػؿ الصػػؼ كاإلفػػادة مػػف الظػػركؼ
المحيطػػػة الدادميػػػة كالدارجيػػػة لصػػػالح العمميػػػة التربكيػػػة ،كمعالجػػػة الصػػػعكبات التػػػ تكاجههػػػا
العبيػػدم ،)125-120 0212 ،كمسػػاعدة المعممػػيف عم ػ ادتيػػار نمػػط التػػدريس المباشػػر
مع ػا؛ كذلػػؾ حسػػب نكعيػػة الطػػالب الػػذيف يتعامػػؿ معهػػـ ،فالتػػدريس
كغيػػر المباشػػر أك اال ثنػػيف ن
المباشر يصػمح لمطػالب ذات القػدرات المتدنيػة أك الػذيف يبػدك عمػيهـ القمػؽ أك طػالب الصػفكؼ
االبتدايية عبد الهادم.)102-118 0225 ،
كالمشػػرؼ التربػػكم ذك تػ ثير فػ دافعيػػة المعممػػيف كاثػػارة حماسػػتهـ لمعمػػؿ دادػػؿ الصػػؼ
كف ػ المدرسػػة ،كالمعمػػـ يعكػػس مػػدل ت ػ ثير المشػػرؼ مػػف دػػالؿ الحصػػة الصػػفية ،لمػػا يؤدي ػ
مهنيػا
اإلشراؼ مػف دكر فػ تحسػيف الكاقػ اإلشػراف  ،كالتقػكيـ المسػتمر ألداب المعمػـ كتنميتػ
ن
لهكب.)15 0215 ،

كما أف جكهر اإلشراؼ المعاصػر يػتـ مػف دػالؿ اإلشػراؼ الصػف  ،فهػك طريقػة تسػتددـ
بشكؿ داص لمتحسيف المهنػ لممعممػيف ،ككفقنػا لهػذا ،يمكػف لممشػرؼ التربػكم إجػراب تقييمػات
حػػكؿ صػػؼ المعمػػـ مػػف دػػالؿ إج ػراب اإلش ػراؼ عم ػ الفصػػؿ ،كيمكػػف لممشػػرؼ تقػػديـ المشػػكرة

لممعمػػـ حػػكؿ إدارة الصػػؼ الدراسػ قبػػؿ الػػدرس كبعػػد ) ،(Cetin, 2018:330كقػػد أكػػدت دراسػػة
"ايجػػك" ) (Egwu, 2015:104أف المشػػرؼ هػػك الشػػدص األهػػـ فػ متابعػػة الصػػفكؼ الدراسػػية،
كيجػػب أف يػػؤدم كظايف ػ فيمػػا يتعمػػؽ باإلش ػراؼ عمػ التػػدريس ف ػ الفصػػكؿ الدراسػػية بطريقػػة
متكقعة كمعقكلة بما يكف لالعتراؼ بها.
كبػػػػذلؾ يمكػػػػف تعريػػػػؼ إدارة الصػػػػؼ أف ػػػػؿ اسػػػػتثمار لممػػػػكارد الفكريػػػػة االعتقػػػػادات
كالتشريعات كأنماط اإلدارة المدرسية السايدة) ،كالماديػة بنيػة تحتيػة كتجهيػزات كأدكات كمبػان
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كفصػػكؿ) ،كالبشػػرية المشػػرؼ المقػػيـ كالمشػػرؼ الدػػارج المتفػػرغ كالمعمػػـ كالطالػػب كأكليػػاب
األمػػكر) مػػف دػػالؿ مجمكعػػة مػػف العمميػػات المتمثمػػة ف ػ التدطػػيط كالتنظػػيـ كالتكجي ػ كال ػػبط
كاالتصاؿ كالتقكيـ لتحقيؽ النمك الشامؿ المتكامؿ معرفيا كمهاريا ككجدانيا لمطالب.

 - 0عنلَات إدارّ الصف:

صنفت عديد مف الدراسات عمميات إدارة الصػؼ مػف كجهػات نظػر مدتمفػة ،فعمػ سػبيؿ

المثػػػاؿ صػػػنفها "عػػػدس"  )07-18 ،1886إلػػػ التدطػػػيط ،كالتنفيػػػذ ،كاإلشػػػراؼ كالمتابعػػػة،
كالتقػػكيـ ،كصػػنفها عريبػػات  )152-105 0226إل ػ التدطػػيط ،التنفيػػذ ،التنظػػيـ ،التقػػكيـ،
كصنؼ كؿ مف "الزك " ك"الدزاعمة" ك"السدن "  )62 0215عناصر العممية اإلداريػة الصػفية
فػ

التدطػػيط ،كالتنظػػيـ ،كالتنسػػيؽ ،كالقيػػادة ،كالتكجي ػ  ،كال ػػبط ،كالمراقبػػة ،كالتقػػكيـ ،كمػػا

صػػػػنفها "األغػػػػا" ك"عسػػػػاؼ"  )112-126 0216إلػػػػ

التدطػػػػيط ،كالتنظػػػػيـ ،كالتنسػػػػيؽ،

كالتكجي كالرقابػة ،كاالتصػاؿ ،كالقيػادة ،كالتقػكيـ ،كصػنفها "ميػك از كآدػركف" (Muazza ,et al.,

) 2019: 1161إلػ

المقدمػة ،كدصػايص التػدريس كالػتعمـ ،كتدطػيط التػدريس كالػتعمـ ،كدطػط

المنػػاهج كالػػدركس ،كتنفيػػذ عمميتػ التعمػػيـ كالػػتعمـ ،كتقيػػيـ عمميتػ التعمػػيـ كالػػتعمـ ،كاإلشػراؼ
عم عممية التعميـ كالتعمـ.
كستعرض الباحثػة فػ هػذا الجػزب بعػض عمميػات اإلدارة الصػفية ،كقػد اقتصػرت الباحثػة
عم عمميات إدارة الصؼ المتمثمة فػ

التدطػيط الصػف  ،كالتنظػيـ الصػف  ،كال ػبط الصػف ،

كاالتصاؿ الصف  ،ككنها عمميات مشػتركة فػ معظػـ أدبيػات اإلدارة الصػفية ،باإل ػافة إلػ أف
ػػر مػػػف التبعػػػات
الحػػػرص عمػػػ تجنػػػب المشػػػكالت الصػػػفية فػػػ هػػػذ العمميػػػات يقػػػ المعمػػػـ كثيػ نا
كالتػ ثيرات المرتبطػػة بتمػػؾ المشػػكالت؛ لػػذا يجػػب تعظػػيـ الممارسػػات الكقاييػػة فػ هػػذ العمميػػات
األمر الذم يمكف المعمـ مف تطبيؽ كافة النشاطات التعميمية كتحقيؽ األهداؼ المنشكدة.

أ  -التدطَط الصفُ:
تعػػد مهمػػات التدطػػيط الصػػف مهمػػات سػػابقة قبميػػة ،تقت ػ أف يقػػكـ بهػػا المعمػػـ قبػػؿ
ددكل الصؼ ،ككمما كانت أهػداؼ الػدرس كا ػحة كمحػددة كممػا كػاف مػف السػهؿ عمػ المعمػـ
ادتيار أساليب كاستراتيجيات كأنشطة التدريس كالتقكيـ ،كالكقكؼ عم مدل التقدـ الػذم حققػ
الطالب ف بمكغ األهداؼ المدطط لها.
كمػػا يعػػد التدطػػيط الصػػف مػػف المهػاـ اإلداريػػة التػ ي ػػطم بهػػا المعمػػـ دادػػؿ الصػػؼ،
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كهك يمثػؿ "أجنػدة" العمػؿ دادػؿ الصػؼ كدارجػ  ،حيػث يسػع المعمػـ إلػ ت ػميف دطػة العمػؿ
لعناصر المشاركة فػ عمميتػ التعمػيـ كالػتعمـ ،مثػؿ إدارة المدرسػة كاألدصػايييف االجتمػاعييف
كالنفسػػييف ،كتت ػػمف مهػػاـ مثػػؿ التدطػػيط لعمميػػة ال ػػبط ب سػػمكب ديمقراط ػ بحيػػث يسػػمح
لمطػالب ب بػداب رأيهػـ ،كتػدعيـ العالقػة بيػنهـ كبػيف اإلدارة المدرسػية المغربػ -57 0227 ،
.)58
كالتدطػػيط السػػميـ يبػػدأ مػػف المعمػػـ مػػف دػػالؿ ك ػ الدطػػط المدتمفػػة زمني ػا سػػنكية-
اعيػػػا الكسػػػايؿ كالتقنيػػػات
فصػػػمية -يكميػػػة) ،كتحديػػػد األنشػػػطة التعميميػػػة كالمحتػػػكل العممػػػ مر ن
كطرؽ التدريس الحديثة كمصادر الػتعمـ كاجػرابات التقػكيـ ،كلعػؿ أف ػؿ مػدادؿ التدطػيط لػدل
المعمػػـ هػػك برمجػػة األنشػػطة التعميميػػة بحيػػث يشػػارؾ الطمبػػة ف ػ تحديػػد األنشػػطة ذات القيمػػة
كالمعن

األغا؛ عساؼ.)126 0216،
كيعػػرؼ"زيتػػكف"  )218 1887الدطػػة اليكميػػة ب نهػػا "تنظػػيـ عمميػػة التػػدريس أثنػػاب

الحصة الكاحدة ،بصفتها عممية فكرية يقكـ بها المعمـ قبؿ التػدريس ،كتهػدؼ إلػ رسػـ صػكرة
كا حة لما يمكف أف يقكـ ب كطالب دالؿ المدة الزمنية الت سيق يها معهـ ف الحصة".
كيجػػػب اشػػػتراؾ الطػػػالب مػػػ المعمػػػـ فػػػ التدطػػػيط لمػػػدرس ،أك فػػػ صػػػياغة األهػػػداؼ
كتحديدها ،أك ف ادتيار األنشطة المصػاحبة ،كأدػذ رأيػ فيهػا ،ممػا يػؤدم إلػ إثػارة اهتمامػ ،
كيزيد مف رغبت ف الدرس كالتحصيؿ ،كاإلقباؿ عم المعمـ ألن يشعر بكيان  ،كبػ ف لػ كلرأيػ
قيمة كأهمية ،كهذا يقكم ثقت بنفس  ،كيرف مف ركح المعنكية ،كيشعر ب هميتػ  ،كينمػ فيػ
القدرة عم اإلبداع كاالبتكار عدس.)02 1886 ،
كالتدطيط الصف أكل عمميات إدارة الصؼ ،الت تهدؼ إل إيجػاد كافػة المتطمبػات لتحقيػؽ
بييػػة صػػفية صػػالحة لمػػتعمـ دادػػؿ الصػػؼ بك ػػ تصػػكر لممكاقػػؼ التعميميػػة التػػ يهييهػػا المعمػػـ
لتحقيؽ أهػداؼ الػدرس فػ مسػتكياتها المدتمفػة مػف دػالؿ دطػة تدريسػية تت ػمف مكاقػؼ تعميميػة
تقػػكـ عم ػ تحديػػد األهػػداؼ ،كادتيػػار األسػػاليب كاإلج ػرابات كاألنشػػطة كاسػػتراتيجيات التػػدريس الت ػ
تساعد عم تنفيذها كتقكيمها.

ب -

التيظَه الصفُ:
يسػػاعد التنظػػيـ الجيػػد لمصػػؼ عمػ تحقيػػؽ أهػػداؼ الػػدرس التػ تػػـ ك ػػعها فػ عمميػػة

التدطػيط الصػػف  ،كاتدػاذ الترتيبػػات لتنفيػػذ الدطػط المك ػػكعة ،كتحقيػػؽ االسػتثمار فػ المػكارد
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البشرية دادؿ الصؼ لكػؿ مػف المعمػـ كالطػالب ،كتنسػيؽ أدكارهػـ ،كتحقيػؽ االسػتفادة القصػكل
مف المػكارد الماديػة المتاحػة فػ المدرسػة؛ كبػذلؾ تػزداد كفػابة العمػؿ الصػف  ،كتقػؿ احتمػاالت
هدر كقت الحصة.
قكيػا عمػ مػدل فاعميػة العمميػة التعميميػة /التعمميػة،
نا
كتعد عممية التنظيـ الصف
مؤشر ن
فالمعمـ الػذم يػدير كقتػ بدقػة كفاعميػة قػادر عمػ االنتقػاؿ بػيف مراحػؿ الػدرس المدتمفػة بيسػر
معطيا كؿ مرحمػة منهػا مػا تسػتحق مػف الكقػت ،ففػ عمميػة التهييػة قػد يبػدأ الػدرس
كسهكلة،
ن
بادتبار قصير يقيس دبرات الطالب السابقة ،كمنتم لمك كع الدرس الجديد فػ الكقػت ذاتػ ،
أك يهيػػب بطػػرؽ حػػافزة مناسػػبة ،كهػػك مبػػرمج لحصػػت  ،فػػال يداهمػ الكقػػت قبػػؿ تحقيػػؽ أهدافػ
كقياسػػػها ،باإل ػػػافة إلػػػ الحفػػػاظ عمػػػ سػػػجالت المدتمفػػػة بطريقػػػة مرتبػػػة كمنظمػػػة نبهػػػاف،
.)8-7 0227
كذكػػػر "عكا ػػػة"  )15 0215أف إدارة الجكانػػػب الماديػػػة كالتنظيميػػػة تشػػػمؿ التنظػػػيـ
المادم لمصؼ ،كعم القكانيف كاإلجرابات؛ كمػف ثػـ عمػ األنظمػة المسػاعدة عمػ حسػف إدارة
ػر سػػبؿ المحافظػػة عم ػ السػػمكؾ
عمػػؿ الطػػالب كالحركػػات كالنظ ػرات كاألعمػػاؿ الركتينيػػة ،كأديػ نا
اإليجاب  ،كالتعامؿ م السمكؾ المشكؿ.

كمف أبرز مظاهر التنظيـ الصف ك

مػا يعػرؼ بالقكاعػد الصػفية أك القػكانيف الصػفية

 ،Classroom Rulesكيعرفهػا "ألتػر" ك"هيػادكف" ) (Alter; Haydon ,2017:2ب نهػا "العبػارات
الت يقػدمها المعممػكف لكصػؼ السػمكؾ المقبػكؿ كغيػر المقبػكؿ" ،كقػد ك ػ "ألتػر" ك"هيػادكف"
 Haydon ,2017:5-9) (Alter,سب دصايص لقكاعد الصؼ الفعالة ،كه
 -1عػػدد القكاعػػد  Number of Rulesيمكػػف أف تتػراكح عػػدد القكاعػػد مػػف اثنػػيف إلػ تسػػعة،
بمتكسػػط

 )2.56قاعػػدة ،إال أف بعػػض الدراسػػات لػػـ يحػػدد العػػدد اإلجمػػال لمقكاعػػد

المسػػتددمة ف ػ الفصػػكؿ الدراسػػية المدتمفػػة ،كالػػبعض اآلدػػر أشػػار إل ػ أف عػػدد القكاعػػد
يتبايف بشكؿ كبير كأف عدد قكاعد الفصؿ المستددمة لـ تميػز بػيف سػمكؾ المعممػيف األكثػر
فعالية.
 -0تك ػ بمشػػاركة الطػػالب  Created Collaboratively With Studentsبكصػػفها عمميػػة
تكراريػػة متعػػددة الدطػكات يػػتـ فيهػػا جمػ تعميقػػات الطػػالب كتسػػجيمها كمناقشػػتها ،ثػػـ تعيينهػػا
كقكاعد لمفصؿ الدراس .
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 -5ك ػػعها بطريقػػة إيجابيػػة  Stated Positivelyكيمكػػف اسػػتدداـ عبػػارة تصػػؼ السػػمككيات
بدال مف السمككيات غير المرغكب فيها.
المرغكبة ن

 -2محددة  Specific in Natureيجب صياغتها بطريقة تمكف المعمـ مف مالحظتها كقياسها.
 -6اإلعالف عنها  Publicly Postedعرض القكاعد عمنا كتكػكف مكتكبػة؛ ألنهػا تعمػؿ كمكجػ
بصرم لتعميـ الطالب كتذكيرهـ ،كتحفيز السمكؾ االجتماع .

 -5تدرس لمطالب Taught to Studentsمراجعة القكاعد يكميا مػف  5إلػ  6دقػايؽ ،كالتػذكير
بها ألكؿ يػكميف أك  5أيػاـ مػف الفصػؿ الدراسػ  ،ثػـ يػكـ فػ الشػهر األكؿ ،كبشػكؿ دكرم
بعد ذلؾ ،م إعطاب أمثمة لاللتزاـ بها أك مدالفتها.
 -6المكازنػػػػة بػػػػيف النتػػػػايج اإليجابيػػػػة كالسػػػػمبية

Negative

and

Positive

to

Tied

 Consequencesعػػػف طريػػػؽ اسػػػتدداـ التحفيػػػز الػػػذم يعػػػزز االمتثػػػاؿ لمقكاعػػػد ،كمعاقبػػػة
انتهاؾ القكاعد.
كيت ػػػمف التنظػػػيـ الصػػػف أي ن ػػػا تحقيػػػؽ المعمػػػـ أقصػػػ اسػػػتفادة مػػػف المػػػكارد الماديػػػة
المتاحػػة فػ المدرسػػة ،كالم ػكارد البشػػرية المتمثمػػة فػ الطػػالب أنفسػػهـ ،كالحػػرص عمػ تنظػػيـ
مشػػاركتهـ ،كتنسػػيؽ أدكارهػػـ ،كاسػػتبعاد كػػؿ مػػا مػػف ش ػ ن تكليػػد التناق ػػات كالمنافسػػات غيػػر
اإليجابية فيما بينهـ (الزك ؛ الدزاعمة؛ السدن .)65 0215،
كػػذلؾ يمكػػف أف يفػػكض المعمػػـ بعػػض السػػمطات لمطػػالب دادػػؿ الصػػؼ إلدارة كقت ػ مػػف
ناحيػػة ،كاش ػراؾ الطػػالب ف ػ العمػػؿ الصػػف كانشػػغالهـ ب ػ مػػف ناحيػػة أدػػرل ،كأرج ػ "البػػدرم"
 )152-108 0226أسػػباب فشػػػؿ الطػػػالب المفك ػػيف فػػػ إدارة العمػػػؿ الصػػف إلػػػ عػػػدـ
االدتيػػػار الػػػدقيؽ لمطالػػػب ،أك عػػػدـ تدريبػػػ عمػػػ صػػػي التفػػػكيض ،عمػػػ أف يحػػػتفظ المعمػػػـ
بمجمكعة مهاـ أساسية ال تفكض مثؿ تقكيـ الطالب كاالتصاالت كالعالقات اإلدارية م المػدير
كاإلدارة المدرسية.
كبػػذلؾ تهػػدؼ عمميػػة التنظػػيـ الصػػف إل ػ تمكػػيف المعمػػـ مػػف ترتيػػب عناصػػر المكقػػؼ
التعميم  ،كه

المعمـ ،كالطالب ،كالدبرة التعميميػة ،كالبييػة الصػفية الماديػة كالمعنكيػة ،بحيػث

تعمػػؿ جميعهػػا عم ػ تنظػػيـ تعمػػـ الطػػالب ،كتحقيػػؽ األهػػداؼ التعميميػػة عنػػد الطػػالب بسػػهكل
كيسر ،كحسف تنفيػذ الػدرس ،كمػا أف إعػداد كتنظػيـ القكاعػد الصػفية لػ نتػايج قكيػة فػ
سمككيات الطالب السمبية.
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ز – الضبط الصفُ:
يعػػػد ال ػػػبط الصػػػف عمميػػػة مهمػػػة لتحقيػػػؽ التحصػػػيؿ األكػػػاديم المطمػػػكب لمطػػػالب،
كالػػػتدمص مػػػف السػػػمككيات غيػػػر المرغكبػػػة ،كالهػػػدؼ الػػػرييس مػػػف ال ػػػبط الصػػػف هػػػك منػػػ
سمككيات الطالب السمبية الت تعكؽ استمرار عممية الػتعمـ ،كعمػ الػرغـ مػف اسػتدداـ ال ػبط
بمعان مدتمفة طبقنا لألنماط اإلدارية السايدة مف إدارة المدرسة ،كالمعمـ دادؿ الصػؼ ،إال أنػ

يعن ببساطة درجة تمكف المعمـ مف طرؽ التحكـ ف السمككيات السمبية ف الصؼ.

كيمج المعمـ لعممية ال بط عندما ينتقػؿ الطػالب إلػ المرحمػة االبتداييػة-كالمراحػؿ التػ
تميها -إيمانا من ب ف الطالب ف هذ المرحمة ال يعرفػكف معػايير العمػؿ الجمػاع ؛ كلهػذا البػد
مف التكجي كال بط مف أجؿ إكسابهـ االتجاهات كبناب معايير تمكنهـ مػف القػدرة عمػ إصػدار

أحكاـ عم مظاهر سمككهـ دادؿ حجرة الصؼ كدارجها األغا؛ عساؼ.)101 0216 ،
كهنػػاؾ نكع ػاف مػػف ال ػػبط الصػػف  ،همػػا ال ػػبط الدػػارج الػػذم يعن ػ إصػػدار األكامػػر
كالتعميمات مف المعمـ إل الطالب كالغاية مف ذلؾ حفظ النظػاـ دادػؿ الصػؼ ،كهنػاؾ االن ػباط
الذات الذم يعن أف االن باط مصدر المتعمـ ،فهك ال ينتظر أكامر أك تعميمػات تصػدر لػ مػف
المعمػػػـ ،بػػػؿ يسػػػتجيب لمتكجيهػػػات ،كيمػػػارس األنشػػػطة الصػػػفية بػػػداف ذاتػػػ

األغػػػا؛ عسػػػاؼ،

.)102-100 0216
كذكػػر "بيراكتػػار" ك"دكجػػاف" ) (Bayraktar; Dogan, 2017:31أنػ لجعػػؿ الصػػؼ أكثػػر
طا يمكف تبن ثالثة طرؽ عم األقػؿ الطػرؽ األدالقيػة The Ethical؛ كذلػؾ مػف دػالؿ
ان با ن
تكجي ػ التطػػكر األدالق ػ لمطػػالب ،كاإلنسػػانية  Humanizingمػػف دػػالؿ تشػػجي الطػػالب عم ػ

بػدال مػػف التفكيػر فقػػط فػ أنفسػهـ ،كالمعرفيػػة  Epistemicمػف دػػالؿ
العمػؿ مػف أجػػؿ اآلدػريف ن
دعـ التالميذ لالندراط ف عممية التعمـ كبناب المعرفة.

كعمي ف ف ال بط الصف الجيد هك الػذم يجمػ بػيف المكافػآت  ،Rewardsكالجػزابات
 Punishmentsلجعػػؿ الطػػالب يسػػتجيبكف لمبرنػػامج التعميم ػ  ،كيندرطػػكف ف ػ العمػػؿ الصػػف ؛
كبػذلؾ يػتعمـ الطػالب مهػارات عاطفيػة كاجتماعيػة ،كأطمػؽ "جيرتػرؿ" ) (Garterll, 2011:4عمػ
هذا الصؼ مسم "الصؼ التشجيع "  Encouraging Classroomالذم يشعر جميػ أع ػاؤ
بػ ف لػػديهـ قػػدرة عمػ الػػتعمـ كأنهػػـ ذك قيمػػة  ،Worthy Membersككػػؿ فػػرد بػػادتالؼ قدراتػ
يشعر أن مككف أساس مف مككنات ؛ كذلؾ مف دالؿ امػتالؾ المعمػـ مهػارات القيػادة اإليجابيػة
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م طالب كأكلياب األمكر كالمجتم .
ػػر عمػػػ درجػػػة انتبػػػا الطػػػالب،
إف طبيعػػػة نمػػػط ال ػػػبط السػػػايد دادػػػؿ الصػػػؼ يتػػػرؾ أثػ نا

كمسػػػتكيات تركيػػػزهـ ،كتفػػػاعمهـ دادػػػؿ الصػػػؼ؛ لػػػذا يجػػػب عمػػػ المعمػػػـ البحػػػث عػػػف الطػػػرؽ
كاأل نشػػػطة التػػػ تمهػػػب حمػػػاس الطػػػالب ،كتػػػؤدم إلػػػ تفػػػاعمهـ اإليجػػػاب  ،كقبػػػكؿ التعميمػػػات
اقتناعا كليس لككنها مفرك ة أك إجبارية.
كالتكجيهات الصادرة مف المعمـ رغبة ك ن

د  -االتصال الصفُ:

تسػػػاعد عمميػػػة االتصػػػاؿ الصػػػف فػػػ تدطػػػيط ممارسػػػات المعمػػػـ التدريسػػػية الصػػػفية،
كتنظيمهػػا كتحسػػينها ،كزيػػادة نتاجػػات الػػتعمـ لػػدل الطػػالب ،كالمرتبطػػة بمػػا يسػػكد مػػف عالقػػة
إيجابية بيف المعمـ كالطالب ،كالطالب بع هـ ببعض ،كجعؿ مكاقؼ التعمـ أكثر إثػارة كتشػكيقنا،
يشػػعر مػػف داللهػػا الطػػالب برغبػة حقيقيػػة لممشػػاركة فيمػػا يجػػرم مػػف مناقشػػات جميػ األطػراؼ

دادؿ الصؼ.
إف االتصاؿ /التفاعؿ الصف عممية إنسانية طبيعية يقػكـ بهػا الطػالب كالمعممػكف دادػؿ
الصػػؼ ،بهػػدؼ التكاصػػؿ كنقػػؿ األفكػػار كتبادلهػػا بيػػنهـ ،لتحقيػػؽ حالػػة مػػف االنسػػجاـ كلتكيػػؼ،
كاشػػاعة جػػك مػػف األمػػف كالعالقػػات السػػميمة ،كيعػػرؼ التفاعػػؿ الصػػف ب ن ػ

"مػػا يجػػرم دادػػؿ

الصػؼ مػف أفعػاؿ سػمككية معينػة ،لفظيػػة بالكممػات ،أك غيػر لفظيػة مثػؿ اإليمػابات كالحركػػات
الجسػػمية كتعػػابير الكج ػ  ،بهػػدؼ زيػػادة فاعميػػة المػػتعمـ لتحقيػػؽ تعمػػيـ أف ػػؿ" عبػػد الهػػادم،
.)101 0225
كأكػػدت التكانسػػة  )66 0210أف االتصػػاؿ الصػػف هػػك التفاعػػؿ الصػػف  ،حيػػث يحػػدد
نمػط كنكعيػػة هػذا التفاعػػؿ فاعميػػة المكقػؼ التعميمػ كاالتجاهػػات كاالهتمامػات كبعػػض السػػمات
كالدصايص التعميمية ،كما أف لمتفاعؿ الصف المتمثؿ ف أنمػاط التكاصػؿ بػيف أطػراؼ العمميػة
مؤثر ف أداب المتعمميف التحصيم كف أنماط سمككهـ.
دكر نا
التعميمية نا
كتمثػػؿ عمميػػة االتصػػاؿ/التفاعؿ دادػػؿ الصػػؼ فػػ تصػػنيؼ ،كانتقػػاب ،كارسػػاؿ الرمػػكز
ب سػػػػمكب يعػػػػيف الطالػػػػب عمػػػػ اإلدراؾ كاالستح ػػػػار الػػػػذهن  ،كهػػػػ عمميػػػػة تشػػػػمؿ االتصػػػػاؿ
المفظ -غير المفظ -الكتػاب ) التػ تعمػؿ عمػ تحقيػؽ أهػداؼ إدارة الصػؼ األغػا؛ عسػاؼ،
 ،)128 0216كمػػا يمكػػف لمتفاعػػؿ الصػػف أف يكػػكف مغمقنػػا) فتكػػكف السػػيطرة فيػػ لممعمػػـ

بشػػكؿ تػػاـ ،ليصػػبح هػػك المرسػػؿ كالطالػػب يسػػتقبؿ لمػػا يصػػدر عػػف معممػ  ،كقػػد يكػػكف التفاعػػؿ
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مفتكحػا ،كالفرصػة متػكفرة لممشػاركة الفعالػة فيعبػر
مفتكحا) ،كفيػ يكػكف المجػاؿ أمػاـ الطالػب
ن
ن

عػف أفكػػار  ،كيتقبػػؿ منػ المعمػػـ هػػذ األفكػار ،كيشػػجع عمػ السػؤاؿ كاالسػػتفهاـ ،كبسػػط اآلراب
كاألفكار عدس.)52 1886 ،
كمػػف أسػػس االتصػػاؿ الصػػف اسػػتدداـ التغذيػػة الراجع ػة  Feed Backمػػف قبػػؿ المعمػػـ
بدصػػكص أداب الطالػػب ،حيػػث تعػػد كسػػيمة لتك ػػيح التكقعػػات ،كأشػػارت "الحريػػرم" 0212

 )055إل أنها تعن تعزيز االسػتجابات الصػحيحة ،كتصػحيح االسػتجابات الداطيػة؛ لػذا ف نهػا
كثير ف تكجيػ السػمكؾ الجيػد كاسػتمرار  ،كالكػؼ عػف السػمكؾ السػيب كالتكقػؼ عػف تكػرار
تفيد نا
حدكث .
كأشػػار كػػؿ مػػف "جيكليػػؾ" ك"ليمػػؾ" ) (Gülec; Leylek, 2018:858إل ػ أن ػ يجػػب عم ػ
المعمميف أدذ بعض النقاط المهمة ف االعتبػار مػف أجػؿ تطػكير التكاصػؿ بػيف المعمػـ كالطالػب
إليجاد جك دافب ف الفصؿ الدراس  ،كمعاممة جمي الطالب عم قدـ المساكاة ،كاسػتدداـ لغػة
إيجابية كمكاف ة السمككيات المطمكبة ،هذ األنشطة الت تسػهـ فػ التكاصػؿ ،كتزيػد مػف تكػرار
ظهكر السمككيات المرغكبة ،كتقمؿ مف السمككيات غير المرغكب فيها؛ لػذا فػ ف امػتالؾ مهػارات
تكاصؿ جيدة ف إدارة الصؼ سيمكف معمم الصػفكؼ الدراسػية مػف تسػكية النزاعػات ،كالتغمػب
عم المشكالت ،كايجاد جك إيجاب لمصؼ الدراس  ،كمكاف ة السمككيات اإليجابية.
كمقياسػا
دكر حيكيا لمعمـ الصؼ ،فهك جكهر األنشطة الصػفية
نا
كيؤدم االتصاؿ الصف
ن
مهما لمتدريس الجيد ،بؿ إن ف حقيقة األمر أف كؿ ما يحدث مػف تفػاعالت دادػؿ الصػؼ هػك
ن
اتصػػاؿ بشػػكؿ أك بػػػآدر ،كفػػ الكقػػت نفسػػػ هػػك مهػػارة البػػػد أف يتقنهػػا المعمػػـ ،كاف السػػػمكؾ
التدريس كنمط االتصاؿ المستددماف مف قبؿ المعمـ يشكال ف األنماط السمككية لممػتعمـ ،األمػر
الذم يتطمب االهتمػاـ بعمميػة التفاعػؿ الصػف بصػكر كأشػكال المدتمفػة ،كرصػد سػمكؾ المعمػـ
أثناب التدريس.

 - 3الينط الٌقائُ يف إدارّ الصف:

هنػػاؾ عػػػدة تصػػنيفات ألنمػػػاط اإلدارة الصػػػفية ،صػػنفها "بيراكتػػػار" ك"دكجػػاف"

) )Bayraktar; 2017:31-32إل ػ ثالثػػة أنمػػاط ،ه ػ

Dogan,

الكقػػاي  ،Preventiveالػػذم يركػػز عم ػ

من السمكؾ الذم يسبب المشكالت ف الصؼ الدراسػ  ،كالػنمط الػداعـ  ،Supportiveكيعنػ
التػػددؿ م ػ الطالػػب مػػف دػػالؿ التػػددالت الداعمػػة كالمحفػػزة
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مشػػػكالت االن ػػػباط فػػػ الصػػػؼ ،كالػػػنمط التصػػػحيح  ،Correctiveكيرتكػػػز عمػػػ ممارسػػػات
تصحيح السمككيات غير المرغكب فيها كالت تحدث ف الصؼ الدراسػ عمػ الػرغـ مػف جميػ
الجهكد الكقايية كالداعمة.
بينمػػا أشػػار "البهكاش ػ " ) )060 0210أف هنػػاؾ اتجاهػػاف رييسػػاف ف ػ إدارة الصػػؼ،
همػػػا االتجػػػا الكقػػػاي الػػػذم يقػػػكـ عمػػػ اسػػػتدداـ كػػػؿ الكسػػػايؿ كاألسػػػاليب كاالسػػػتراتيجيات
كاإلجرابات الكفيمة بتجنب المشكالت الصفية ،كمن كقكعها ،كازالة مبرراتها كأسػبابها كدكافعهػا
تمهيػدا إليجػاد النظػاـ المػؤدم إلػ الػتعمـ الفعػاؿ ،أمػا االتجػا اآلدػر فػ
لمحيمكلة دكف بركزها
ن
إدارة الصؼ فهك االتجا العالج السمطكم الذم يعتمد عم السع لمعالجة المشػكالت كحمهػا
بعد كقكعها ،كعدـ التركيز عم اتداذ المبػادرات التػ تجهػض المشػكالت فػ مهػدها ،أم أنػ
اتجا اسػتجاب  ،يقػكـ عمػ ردة فعػؿ المعممػيف لممشػكالت الصػفية بعػد حصػكلها ،بػؿ ربمػا بعػد
تفاقمهػػا؛ ممػػا يػػؤدم إل ػ لجػػكب الكثيػػر مػػف المعممػػيف إل ػ أسػػمكب التجريػػب الػػذم يقػػكـ عم ػ
المحاكلة كالدط لمتغمب عم المشكالت الصفية المستجدة.
كت ت أهمية االتجػا الكقػاي فػ اإلدارة الصػفية مػف منطمػؽ أف أف ػؿ طريقػة لمعالجػة
اعتمػادا عمػ مبػدأ "الكقايػة ديػر مػف العػالج"،
المشكالت دادؿ حجرة الصؼ ه من كقكعها
ن
كتسمي بعض الدراسات مثؿ "ايفرستكف" ك"بػكؿ" )(Evertson; Poole, 2008:132؛ ك"سايمكنسػف"
ك "مايرز"  )2 0216ب دارة الصػؼ االسػتباقية  Proactive Classroom Managementالتػ
ترتكز عمػ التفكيػر المسػبؽ فػ ثالثػة مجػاالت اإلجػرابات االسػتباقية التػ يتدػذها المعممػكف
قبػػػؿ بػػػدب العػػػاـ الدراسػػػ  ،كيدطػػػط المعممػػػكف لمتفاعػػػؿ االسػػػتباق بمجػػػرد كصػػػكؿ الطػػػالب،
كيسػػتجيب المعممػػكف لػػردكد الفعػػؿ االسػػتباقية عنػػدما يسػ ب الطػػالب التصػػرؼ ،كتتكامػػؿ جميػ
هذ اإلجرابات ف نظاـ إدارة الفصؿ االستباق لتقميؿ اال طراب كالتشػتيت كالتػددؿ فػ الػتعمـ
األكاديم كاالجتماع  -العاطف لمطالب.
إف أف ػػؿ االسػػتراتيجيات التػػ يمكػػف أف يقػػكـ بهػػا المعمػػـ فػػ

ػػبط الصػػؼ تعتمػػد فػػ

األساس عم كسػايؿ الكقايػة المدتمفػة ،كمػف هػذ الكسػايؿ تػكفير جػك إيجػاب  ،مػف دػالؿ تزكيػد
الطالب بتعزيػزات إيجابيػة داصػة كمحػددة ،كاجػراب أسػمكب التفاعػؿ التبػادل  ،كتنظػيـ الصػؼ مػف
الػػدادؿ ،كك ػ الق ػكانيف الت ػ تػػنظـ طريقػػة عمػػؿ الطػػالب كتظهػػر السػػمككيات المطمكبػػة ،كادارة
المهمػػات المقعديػػة  Seat work Managementإلشػػغاؿ الطالػػب ف ػ مهمات ػ  ،كالمحافظػػة عم ػ
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تركيز  ،كبناب عالقات إيجابيػة عمػ المسػتكل الشدصػ  ،داصػة مػ الطػالب الػذيف قػد يتسػببكف
ف مشاكؿ سمككية التكانسة.)026 0210 ،
كحػػدد "البػػدرم"  )185-180 0226أربع ػة مجػػاالت لتحقيػػؽ الفصػػؿ الكقػػاي  ،كه ػ
معرفػػة كػػؿ مػػا يجػػرم ف ػ الصػػؼ ،كالتػػدادؿ بػػيف المهمػػات ،كالتركيػػز عم ػ المجمكعػػة ،كادارة
الحركػػة دادػػؿ الصػػؼ ،فػ حػػيف حػػدد "نبهػػاف"  )60-61 0227أربعػة أسػػاليب لمكقايػػة مػػف
المشػكالت الصػػفية ،كهػ

تحديػػد القػكانيف الصػػفية ،كالتح ػير الجيػػد ،كالعػدؿ كالثبػػات ،كاجػراب

التعديالت الالزمة أثناب الحصة.
كف هذا السياؽ حددت "الكيكمية"  )00 0212مجمكعة اسػتراتيجيات كقاييػة ،كالتػ
يمكػػػف أف يسػػػتددمها المعممػػػكف لمحػػػد مػػػف السػػػمككيات غيػػػر المرغػػػكب فيهػػػا ،كهػػػ

الترحيػػػب

بالطالب ،كمداطبة الطالب ب سػمايهـ ،كالتفاعػؿ المسػتمر مػ احتياجػات الطػالب كاهتمامػاتهـ،
كبنػػاب عالقػػة إيجابيػػة م ػ الطالػػب المشػػاغب ،كتبػػادؿ االهتمامػػات مع ػ  ،كمحاكرت ػ ف ػ جمسػػة
حكاريػػة دػػارج الصػػؼ ،كمشػػاركة الطػػالب فػ ك ػ القكاعػػد الصػػفية ،كتحديػػد بعػػض المهمػػات
الت يمكف لمطالب إنجازها ،كاحتراـ الفركؽ الفردية ف طرؽ التعمـ.
كأ اؼ كؿ مػف "األغػا" ك"عسػاؼ"  )512 0216أف إسػتراتيجية الكقايػة فػ معالجػة
المشكالت تعتمد عم التدطيط المسػبؽ ،كالتح ػير الػدقيؽ لمفعاليػات كاألنشػطة التػ سػتغط
الحصة كاممة ،كاالهتمػاـ بال ػبط المبكػر لمصػؼ منػذ المقػاب األكؿ أك بدايػة الحصػة ،ك ػركرة
إبقاب الصؼ ف حركة كنشاط مستمريف ،كتكريس قكاعد االن باط الصف .
كعم الرغـ مف أف االستراتيجيات الكقايية عادة فاعمة ،إال أف بعض المشػكالت الصػفية
تحدث مف بعػض الطػالب الػذيف يصػركف عمػ تحػدم المعمػـ ،كاثػارة الشػغب ،كفػ هػذ الحالػة
البد أف يتعامؿ معهػا المعمػـ كيتػددؿ باسػتدداـ اسػتراتيجيات تعػديؿ السػمكؾ ،كلكػف مػ الحفػاظ
عمػ اتزان ػ االنفعػػال  ،ك ػػركرة تطبيػػؽ أسػػاليب الث ػكاب كالعقػػاب ،كفػ حػػاؿ العقػػاب البػػد أف
يككف بطريقة تحفظ كرامة الطالػب كالمعمػـ ،مػ

ػركرة تػذكير الطػالب ب ػركرة اتبػاع القػكانيف

الصفية ،كمتابعتها كتقكيمها.
ػػاب عمػػػ مػػػا سػػػبؽ فػػػ ف االتجػػػا الكقػػػاي فػػػ إدارة الصػػػؼ ينطمػػػؽ مػػػف أف أسػػػهؿ
كبنػ ن
المشكالت الصػفية هػ التػ ال تحػدث مػف األسػاس ،أك هػ التػ يمكػف تجنبهػا بك ػ قكاعػد
لمنظػػاـ الصػػف  ،كصػػياغة قكاعػػد صػػفية ،كجعػػؿ الطػػالب منػػدمجيف بالعمػػؿ الصػػف ط ػكاؿ كقػػت
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الحصة ،كاالنتقاؿ السمس كالمدطط مف نشاط إل آدر.

المبحث الثالث ممارسات نمط اإلشراؼ الكقاي ف بعض عمميات إدارة الصؼ
أكػػد كػػؿ مػػف " تسػػفاك" كهكفمػػاف" )(Tesfaw; Hofman, 2012:33؛ ٗ"إيجػػك"

(Egwu,

) 2015:105عم أف اإلشراؼ الفعاؿ عم المعمميف يمثؿ إحػدل الطػرؽ المهمػة لتحسػيف تعمػيـ
الصؼ ،كف صناعة التعميـ بصفة عامة ،بػؿ يعػد أحػد أبػرز كظػايؼ القيػادة التعميميػة ،فعنػدما
أداب أف ػؿ فػ كظػايفهـ؛ كمػف ثػػـ
يػتـ تػكفير إشػراؼ فعػاؿ لممعممػيف ،فمػف المحتمػػؿ أف يػؤدكا ن
النجاح ف العمؿ دادؿ الصؼ كزيادة نتايج التدريس المكجهة.
كأشار كؿ مػف "األغػا" ك"عسػاؼ"  )111 0216إلػ أف هنػاؾ عػدة دصػايص لػ دارة
الصػػفية ،منهػػػا الشػػمكلية ،كتنطمػػػؽ هػػػذ الداصػػية مػػػف أف اإلدارة الصػػػفية تتعامػػؿ مػػػ عػػػدة
جكانػػب ،منهػػا المشػػرؼ التربػػكم الػػذم يشػػارؾ فػ حػػؿ مشػػكالت الطػػالب المدتمفػػة كفػ اتدػػاذ
القرار كالتدطيط لعمؿ المدرسة ،كتنفيػذ التعميمػات كالعمػؿ بالتكجيهػات ،كتػكفير متطمبػات العمػؿ
كمسػػػػتمزمات  ،كالعمػػػػؿ عمػػػػ التطػػػػكير ،كرفػػػػ مسػػػػتكل المعمػػػػـ المهنػػػػ  ،كاسػػػػتثمار الطاقػػػػات
كاإلمكانػػات ،كمػػػا أكػػد "القػػػرش"  )127 0228أف التنبػػؤ بالمشػػػكالت التػػ يكاجههػػػا المعمػػػـ
كاقتراح الحمكؿ المناسبة لها مف أهـ كفابات المشرؼ التربكم.
دكر حيكيا ف تشجي المعمميف كمساعدتهـ عم تطكير منػاخ
كيؤدم المشرؼ التربكم نا
إيجاب ف حجرة الصؼ حت يستطي الطالب إتقاف المهػارات األساسػية بنجػاح؛ فيػكفر المعمػـ
جكا مف الديمقراطية دادؿ الصؼ ،كالتنقؿ بيف الطالب ،كفحص أعمػالهـ ،كيجػب تقميػؿ إعطػاب
التكجيهات ،كتكزيػ األسػيمة عمػ جميػ الطػالب ،كقػد يسػتعيف بالتمميحػات ،أك إعػادة صػياغة
السؤاؿ ،أك طرح أسيمة أدرل عبد الهادم.)118 0225 ،
كلتطبيػؽ نمػػط اإلشػراؼ الكقػاي فػ عمميػػات إدارة الصػؼ نفتػػرض أف المشػػرؼ التربػػكم
مؤهؿ كمػدرب عمػ تطبيقػ  ،كذلػؾ ألنػ يتطمػب اإل لمػاـ بكافػة الجكانػب الفنيػة كالمهنيػة لعمميػة
التػػدريس كاإلدارة الصػػفية ،كمػػف المنطمػػؽ ذلػػؾ اهتمػػت بعػػض الػػنظـ عم ػ سػػبيؿ المث ػاؿ نظػػاـ
التعمػػػيـ فػػػ إندكنيسػػػيا  Indonesian Education Systemبتػػػدريب المشػػػرؼ التربػػػكم عمػػػ
سياسات التعمػيـ كتنفيػذها فػ المػدارس ،كتدطػيط التعمػيـ كاإلدارة المدرسػية ،كادارة التعمػيـ فػ
المػػػدارس ،كالقيػػػادة التربكيػػػة ،كالتطػػػكير المهنػػػ لممعممػػػيف ،كاالبتكػػػار كالتكنكلكجيػػػا فػػػ مجػػػاؿ
التعمػػػيـ ،كتقنيػػػات التػػػدريب كالمسػػػاعدة كاالستشػػػارة فػػػ إدارة الصػػػؼ ،كذلػػػؾ
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الكفابات األكاديمية كالتقنية كالمهنيػة لػدل المشػرفيف التربػكييف لتعػريفهـ بػالعمكـ كالتكنكلكجيػا
ذات الصمة ).(Haris, et al. 2018:373
كالجػػػزب اآلتػػػ يقػػػدـ محاكلػػػة لػػػدمج ممارسػػػات اإلشػػػراؼ الكقػػػاي المتمثمػػػة فػػػ

التنبػػػؤ

بالمشػػػكالت الصػػػفية كتكقعهػػػا قبػػػؿ حػػػدكثها ،كك ػػػ الفر ػػػيات كالبػػػدايؿ لمكاجهػػػة المشػػػكالت
الصػػفية المحتممػػة ،كك ػػ إج ػرابات لحمايػػة المعمػػـ الجديػػد مػػف التعثػػر ف ػ حػػؿ المشػػكالت،
كمساعدت فػ العمػؿ مػف الحػد منهػا كتفاقمهػا فػ بعػض عمميػات إدارة الصػؼ األكثػر ارتباطنػا

بدصايص كطبيعة اإلشراؼ الكقاي كاألكثر فعالية ف أداب المعمػـ الصػف  ،مػ افتػراض كجػكد
مشرؼ تربكم دبير مدرب كمؤهؿ ف مجاؿ اإلشراؼ ،كمعمـ متحمس لدي االسػتعداد كالدافعيػة
لمتدريس الجيد كادارة صف .

 -1ممارصات منط اإلشزاف الٌقائُ يف عنلَْ التدطَط الصفُ:

يعد التدطيط الصف ف جكهر عممية كقايية قبمية ،يتدذ المشػرؼ التربػكم مػف داللهػا

اإلجرابات الكقايية الت تهدؼ إلػ التنبػؤ بالمشػكالت الصػفية التػ يمكػف أف يكاجههػا المعمػـ،
كمسػػاعدت فػػػ ك ػػ البػػػدايؿ لمكاجهتهػػا ،كتدريبػػػ عمػػػ كيفيػػة اتدػػػاذ قػػرار مسػػػبؽ ،يتكقعػػػ
المشرؼ التربكم ف

كب دبرت ف مهنة التدريس.

كيمػػارس المشػػػرؼ التربػػػكم مػػػ المعمػػػـ فػػػ عمميػػػة التدطػػػيط الصػػػف مهػػػارات التفكيػػػر
االستباق  ،كاتداذ التدابير االحترازية ،كاستدداـ أساليب التكقػ كالتنبػؤ بالمسػتقبؿ ،كاالسػتعداد
كالتهييػػػة ،كتػػػكد الحيطػػػة كالحػػػذر ،ككمهػػػا ممارسػػػات تػػػتـ فػػػ المسػػػتقبؿ لتجنػػػب المدػػػاطر،
كمكاجهػػة المشػػكالت الصػػفية ،كاألدػػذ بمفهػػكـ األكلكيػػات ف ػ التعامػػؿ م ػ السػػمككيات األكثػػر
ػررا ،ككمهػػا ممارسػػات كسػػمككيات تعبػػر ف ػ مجممهػػا عػػف مفهػػكـ التدطػػيط كالكقايػػة ف ػ آف
ػ ن
كاحد.
كمػػا أف مسػػاعدة المشػػػرؼ التربػػكم لممعمػػـ فػػػ التدطػػيط الجيػػد لمػػػدرس ،كاإل لمػػاـ بكافػػػة
جكانب التدطيط الصف يساعد المعمػـ عمػ مكاجهػة المكاقػؼ التعميميػة بدرجػة عاليػة مػف الثقػة،
كثير مف المكاقؼ المحرجة أماـ الطػالب أك المكاقػؼ التػ تبػرز فيهػا المشػكالت الصػفية،
نا
كيجنب
كتحقيؽ األهداؼ التعميمية عند الطالب بسػهكلة كيسػر ،كالكقػكؼ عمػ أكلكيػات العمػؿ التدريسػ
بف ربيعة.)166 0215 ،
كيشارؾ المشرؼ التربػكم المعممػيف فػ التدطػيط لبػرامج التػدريس اليكميػة كاألسػبكعية،
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ككيفية التدطيط لمدرس اليكم  ،كمػدل مكابمتػ لكقػت الحصػة مػف دػالؿ االطػالع عمػ دفػاتر
التح ػير الداصػػة بػػالمعمميف ،كهػ مهػػارة تكتسػػب عػف طريػػؽ التفاعػػؿ المباشػػر بػػيف المشػػرؼ
التربكم كالمعمـ؛ مما يؤثر عم ثقة المعمـ بنفس كثقة الطالب في ؛ كبػذلؾ يػؤدم دكر كمرشػد
كمتػػاب لتدطػػيط المعمػػـ لمػػدرس ،كيسػػهـ فػ إكسػػاب المعمػػـ الثقػػة بػػالنفس الصػػيف 0217 ،
.)661
كيستددـ المشرؼ التربكم بعض األساليب اإلشرافية ،مثؿ أسػمكب التػدريس المصػغر،
أك الدركس التك يحية ،حيث يػدرب مػف داللهػا المعمػـ عمػ كيفيػة التػدريس الجيػد ،كتك ػيح
إجرابات ذلؾ ف دطة الدرس اليكمية ،مف منطمؽ أف التػدريس السػيب مصػدر مهػـ لكثيػر مػف
كثيػر مػف األزمػات كالمكاجهػات كالتػكترات التػ يمكػف أف
المشكالت السمككية الصػفية ،كيسػبب نا
كمػددال
تحدث دادؿ الصؼ؛ كلذلؾ يعد التدريس الجيد كسػيمة لتحقيػؽ اإلدارة الصػفية الفعالػة،
ن
مؤكدا لمكصكؿ إل أهداؼ إدارة الصؼ ،كتجنب المشكالت السمككية الصفية.
ن
كمف األمكر المهمة ف التدطيط الصف

ك

جدكؿ زمن لكؿ نشػاط ،مػف شػ ن أف يقػدـ

المحتكل العمم بطريقة ماليمة ،ت مف االنتقػاؿ المػنظـ كالمتسمسػؿ بػيف مفػردات المػادة الدراسػية،
كاعطاب الكقت األطكؿ لممهمة األهـ ،ككذلؾ السػيطرة عمػ المقاطعػات أك االسػتطراد فػ أمثمػة غيػر
منتميػػة لممكقػػؼ التعميم ػ ؛ ممػػا يترت ػب عمي ػ هػػدر لمكقػػت عم ػ حسػػاب مفػػردات أدػػرل ف ػ الحصػػة
عريبات.)107 0226 ،
كهنا ينبغ عم المشػرؼ التربػكم أف يكجػ المعمػـ ب عطػاب أهميػة داصػة لمكقػت الػذم
يستحق كؿ نشاط؛ كذلؾ لتحقيؽ أعم درجػة سػيطرة دادػؿ الصػؼ ،كتحقيػؽ فعاليػة التػدريس،
كتنظيـ عممية التعمـ كفقنا لدطكات مبرمجة زمنيا ،ك مانا الستغراؽ الطالب فػ النشػاط ،األمػر

الذم يحد أك يقمؿ األحاديث الجانبية ،كحدكث فك

دادؿ الصؼ.

كيجب عم المشرؼ التربكم معاكنة المعمػـ فػ ك ػ دطػة لمتابعػة الطػالب المتعثػريف
دراسػػػيا ،كالطػػػالب ذكم السػػػمكؾ غيػػػر المرغػػػكب فيػػػ  ،أك الػػػذيف يحتػػػاجكف إلػػػ عػػػالج نفسػػػ ،
باالشتراؾ م األدصػايييف االجتمػاعييف ،حيػث تعتبػر مػف أبػرز مهػاـ التدطػيط الصػف  ،كطمػب
تقارير دكرية عف سمككهـ ،كتقديمها إلدارة المدرسة المغرب .)61-58 0227 ،
كبذلؾ تكػكف أبػرز ممارسػات المشػرؼ التربػكم الكقاييػة فػ عمميػة التدطػيط الصػف
تكجي ػ المعمػػـ بتح ػػير الػػدرس بطريقػػة جيػػدة ،كالمعرفػػة التامػػة بمك ػػكع الػػدرس كالمحتػػكل
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العمم ػ  ،كا مػػداد بالمصػػادر الت ػ تمكن ػ مػػف المػػادة العمميػػة الت ػ يدرسػػها ل لمػػاـ بم ػكاطف
الصعكبة فيها؛ كذلؾ لكسب ثقة الطالب ،كمسػاعدت فػ تحديػد الكسػايؿ التعميميػة المناسػبة
لمحتكل الدرس ،كتدريب عم إ عداد الدطط البديمة ،كالتنبػؤ بصػعكبات الػتعمـ ،كربػط الػدرس
بالػػػدرس السػػػابؽ ،كتنكيػػػ األنشػػػطة الصػػػفية فػػػ دطػػػة الػػػدرس كفقػػػا لمفػػػركؽ الفرديػػػة بػػػيف

الطػػالب ،كمتابعػػة الطػػالب المتعثػػريف دراسػػيا ،األمػػر الػػذم يقمػػؿ حػػدكث المشػػكالت الصػػفية،
كفرص إثارة الشغب كالفك

دادؿ الصؼ.

 -0ممارصات منط اإلشزاف الٌقائُ يف حتضني عنلَْ التيظَه الصفُ:
يكجػػػ المشػػػرؼ التربػػػكم المعمػػػـ إلػػػ

ػػػركرة تطبيػػػؽ قكاعػػػد الصػػػؼ حيػػػث تعػػػد مػػػف

اإلج ػرابات التنظيميػػة الكقاييػػة الت ػ يمكػػف أف يسػػتددمها إلدارة الصػػؼ كتنظيم ػ بشػػكؿ فع ػاؿ؛
ػر ألنهػػا اقتصػػادية مػػف حيػػث التكمفػػة ،كتنفػػذ بسػػهكلة ،كتركػػز عم ػ من ػ السػػمككيات غيػػر
نظػ نا
المقبكلػػة قبػػؿ حػػدكثها ،كتعمػػؿ عم ػ تغييػػر سػػمككيات الطػػالب لألف ػػؿ؛ كمػػف ثػػـ تػػكفر الكقػػت
كالجهد كالمكارد المحتممة.
كأشػػػارت "الحريػػػرم"  )051 0212إلػػػ أف ك ػػػ المعمػػػـ قكاعػػػد سػػػمككية بمشػػػاركة
الطالب ينظـ التفاعؿ بيف الطػالب دادػؿ حجػرة الصػؼ ،مػ مراعػاة ترتيػب السػمككيات كالتعامػؿ
معها حسب ت ثيرها عم عممية التعمـ؛ ثـ ك

قكاعد كتعميمات تنظـ السمككيات األكثػر

بعممية التعمـ.

ػرر
نا

كتبرز أهمية اإلشراؼ الكقاي ف ت ميف ظركؼ تعمـ مناسػبة مػف دػالؿ عمميػة التكزيػ
المكان لممتعمميف ف الصؼ؛ كذلؾ ف إطار ت كيد المشرؼ لممعمـ أنػ ال يكجػد تكزيػ مكػان
لمطالب مثال أك مناسب ف كؿ الحػاالت كالظػركؼ ،حيػث يمكػف تكزيػ الطػالب عمػ المقاعػد
بشػػكؿ تقميػػدم ،أم ف ػ صػػفكؼ مسػػتقيمة ،أك عم ػ شػػكؿ نصػػؼ دايػػرة أك مجمكعػػات؛ كذلػػؾ
طبقنػا لدرجػػة تػكافر الشػركط كال ػكابط الحاكمػػة العتمػاد التنػكع فػ أشػكاؿ تكزيػ الطػػالب فػ

الصػػػؼ ،كمنهػػػا مسػػػاحة الصػػػؼ ،كعػػػدد الطػػػالب ،كمػػػدل تػػػكفر المقاعػػػد التػػػ تسػػػمح بحريػػػة
الحركة ،كاستراتيجيات التدريس المستددمة.
كيجمػ المشػػرؼ باالشػػتراؾ مػ المعمػػـ فػ بدايػػة العػػاـ الدراسػ بيانػػات مػػف السػػجالت
المدرسػػية عػػف أعػػداد الطػػالب ف ػ الصػػفكؼ المدتمفػػة ،كأعػػداد الفصػػكؿ كمسػػاحتها ،كنكعيػػة
تجنبػا لحػدكث المشػكالت المتعمقػة بسػكب
التجهيزات مف مقاعد كطاكالت قبؿ بدب العاـ الدراس
ن
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التكزي ػ المكػػان  ،حيػػث تسػػاعد هػػذ البيانػػات المعمػػـ ف ػ ك ػ رؤيػػة مدركسػػة عػػف الطريقػػة
المناسبة لجمكس الطالب كاعتماد أشكاؿ التنكع ف تكزي الطالب دادؿ الصؼ.
كما أف ترؾ مسافات أكبر بيف الطالب يؤدم إل التقميؿ مف حدكث السػمككيات المزعجػة
كالفك ػ دادػػؿ الصػػؼ ،كيزيػػد مػػف نسػػبة تركيػػز المعمػػـ كانتباهػ إلػ طالبػ  ،فػ حػػيف اقتػراب
الطالب إل بع هـ البعض يؤدم إلػ تشػتتهـ ،بسػبب عػدـ تركيػز انتبػاههـ فػ شػرح المعمػـ،
كالتحدث م بع هـ بسهكلة ،كالمبادرة باالتصاؿ الجسدم كاثػارة الفك ػ

التكانسػة0210 ،

.)020-021
كهنػػاؾ عػػدد مػػف اإلج ػرابات الركتينيػػة الت ػ يقػػكـ بهػػا المعمػػـ بنفس ػ كيمكػػف أف تسػػتنفذ
كقت الحصة ،كأحيانا طاقة المعمـ؛ لذا البد مف العمؿ عم استغالؿ قدرات الطػالب كاسػتعدادهـ

لممشاركة ف اإلدارة الصفية ،كتنمية اسػتعدادهـ لتحمػؿ المسػؤكلية ،األمػر الػذم يجعػؿ الصػؼ
مك

اهتمامهـ ،كذلؾ بتفكيض بعض أعماؿ الصؼ لهـ عريبات.)151 0226 ،
كيمكػػف أف يكجػ المشػػرؼ التربػػكم المعمػػـ بتفػػكيض بعػػض سػػمطات لػػبعض الطػػالب بمػػا

يتكافػػؽ مػ قػػدراتهـ كسػػماتهـ الشدصػػية ،كيمكػػف أف يكػػكف التفػػكيض كسػػيمة ال نهمػػاؾ الطػػالب
ذكم السػػمكؾ غيػػر المرغػػكب ،كعمي ػ يجػػب أف يك ػػح المشػػرؼ لممعمػػـ السػػمطات/المهاـ الت ػ
يمكػػف تفكي ػػها ،مثػػؿ الت كػػد مػػف انتظػػاـ المقاعػػد ،ككجػػكد الم ػكاد كالكسػػايؿ التعميميػػة ،كجم ػ
الكراسات ،كجاهزية السبكرة ،كيمكف تبػديؿ األدكار بػيف الطػالب إلتاحػة الفػرص المتسػاكية لهػـ
ف المشاركة ف العمؿ الصف .
كيمكػػف تمدػػيص أهػػـ ممارسػػات نمػػط اإلشػراؼ الكقػػاي فػ عمميػػة التنظػػيـ الصػػف فػ
التنظيـ المكان لسهكلة الحركة كالتنقؿ بيف الطػالب ،كك ػ قكاعػد كتعميمػات صػفية بمشػاركة
رر بعممية التعمـ ،م تذكير الطػالب بالقكاعػد الصػفية حػاؿ
نا
الطالب لتجنب السمككيات األكثر
حدكث بعض السمككيات غير المرغكب فيهػا ،كتطبيػؽ قكاعػد العػدؿ كاإل نصػاؼ مػ كػؿ الطػالب
تجنبػا السػتياب
كعدـ التحيز لفية معينة منهـ دكف األدرل ف حاؿ عدـ التزاـ القكاعد الصفية؛ ن
الطػالب ،كالػددكؿ معهػػـ فػ جػداؿ ،كتنظػػيـ دبػرات الػتعمـ ،كتفػػكيض بعػض السػمطات الداصػػة
بػػالمعمـ لتنظػػيـ الكقػػت مػػف جهػػة ،كتنميػػة اتجاهػػات إيجابيػػة لمهػػاـ الصػػؼ ،كأعمالػ مػػف جهػػة
أدرل.
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 -5ممارصات منط اإلشزاف الٌقائُ يف عنلَْ ضبط الصف:

أشػػار كػػؿ مف"بيراكتػػار" كدكجػػاف" ) (Bayraktar; Dogan, 2017:31إل ػ مصػػطمح ال ػػبط

الكقاي  Preventive Disciplineف الصؼ الدراس ب ن ممارسػات لمنػ السػمكؾ الػذم سيسػبب
مشػػكمة ال ػػبط ف ػ الصػػؼ الدراس ػ  ،كيت ػػمف النمػػكذج التحػػكط The Precautionary Model

اتداذ االحتياطات لعدـ التسػبب فػ رد فعػؿ كالحالػة غيػر المرغػكب فيهػا التػ تسػبب رد فعػؿ ،كعػدـ
االنح ػراؼ عػػف المكقػػؼ المطمػػكب ،حيػػث يجػػب أف تػػتـ الترتيبػػات ف ػ عمميػػة التػػدريس عػػف طريػػؽ
التدطػػيط المسػػبؽ ،كاتدػػاذ االحتياطػػات مػػف دػػالؿ اإلشػراؼ عمػ االحتمػػاالت ،كعنػػدما يػػتـ اسػػتدداـ
هذ المجمكعة مف الدطط كالبػرامج كالقكاعػد بعنايػة فمػف يكػكف هنػاؾ حاجػة إلػ النمػكذج التفػاعم
 Reactional Modelالقايـ عم رد الفعؿ.
إف عدـ االنصياع لألنظمػة كالقػكانيف مػف األمػكر المهمػة دادػؿ الصػؼ ،كمػا أف
القدرة عم

ػعؼ

بط الطالب كالتحكـ ف سمككهـ يؤدم إل كثير مػف الحػاالت ،مثػؿ كقػكع المعمػـ

ف ػ أدطػػاب عػػدة فقػػد ي ػػطر تحػػت ال ػػغط الممػػزكج بالغ ػػب إل ػ معاقبػػة الطػػالب أك تكجي ػ
اإلهانػة أك ال ػرب؛ كممػا ال شػؾ فيػ أف اسػتدداـ العقػاب البػدن  Physical Punishmentلػ
تػ ثيرات سػػمبية ،منهػػا هػػدر كرامػػة الطالػػب ،كانتقػػاص إنسػػانيت ف ػ نػال عػػف أن ػ يقػػكد إل ػ تبمػػد

الحػػس الػػذهن  ،كتكػػكيف اتجاهػػات سػػمبية تجػػا المدرسػػة كالمعممػػيف كتعزيػػز النزعػػة االنفعاليػػة
لديهـ ،كلعؿ المترتب عم اإليذاب النفس لمطالب أكثر مػف اإليػذاب الجسػدم (الطػاي 0216 ،
.)2
كيمكػػف لممشػػػرؼ التربػػكم أف يػػػدرب المعمػػـ عمػػػ اسػػتدداـ بعػػػض االسػػتراتيجيات التػػػ
ػر ف ػ السػػمكؾ مػػف دػػالؿ تثبيػػت أشػػكاؿ السػػمكؾ المرغػػكب فيهػػا ،كدفػػض معػػدالت
تحػػدث تغييػ نا
السػػمكؾ غيػػر المرغكب ػة ،كالت ػ يمكػػف تطبيػػؽ بع ػػها أثنػػاب مكقػػؼ الػػتعمـ ،حيػػث تتطمػػب كقتنػا

ػير كال تػػؤثر عمػ مجريػػات النشػػاط التعميمػ فػ الصػػؼ ،كالػػبعض اآلدػػر محػػاكالت مباشػػرة
قصػ نا
إليقاؼ السمكؾ السيب ،كلكنهػا تتطمػب كقتنػا أكبػر مػف المعمػـ؛ لػذا البػد مػف تػدريب المعمػـ عمػ
كيفيػػة اسػػتدداـ االسػػتراتيجيات المناسػػبة لتعػػديؿ السػػمكؾ كذلػػؾ لمعالجػػة المشػػكالت السػػمككية

المدتمفة كتكقيت استددامها.
كتظهػػػر سػػػمككيات المكافقػػػة كاالعتػػػراض لمطػػػالب فػػػ كقػػػت الحصػػػة مشػػػابهة لتقنيػػػات
"التعزيػز اإليجػاب كالعقػاب"  Positive Reinforcement and Punishmentالتػ تسػتددـ فػ
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تعديؿ السمكؾ ،كيمكف كصؼ سػمككيات المكافقػة فػ تعزيػز السػمككيات المناسػبة التػ يظهرهػا
فكر بعػد قيامػ بسػمككيات مناسػبة،
الطالب بمدح المعمـ ،كتشجيع  ،أك تقدير الطالب كتحفيز نا
ككػػذلؾ يػػتـ تك ػػيح سػػمككيات الػػرفض بػ ف ينتقػػد المعمػػـ الطالػػب أك يعيػػد فهمػ شػػفهيا أك غيػػر
فكر بعد صدكر السمككيات غير الاليقة من ).(Güner, 2012:154
لفظيا نا
كيبرز هنا دكر اإلشراؼ الكقاي ف من حػدكث مثػؿ هػذ األدطػاب بتكجيػ المعممػيف إلػ
استدداـ العقاب التربكم بكصف أحػد معػززات السػمكؾ فػ إطػار التعميمػ  ،كأهميػة دكر المشػرؼ
التربكم ف مساعدة المعمـ ف الحفاظ عم سمككيات الطالب اإليجابية ،كالتػ يت ػح دكرهػا مػف
دالؿ مكاقؼ تربكيػة مثمػ داعمػة ،يغمػب عميهػا االحتػراـ كالصػدؽ فػ التعامػؿ كالتفاعػؿ المتبػادؿ
لما ل مف ت ثير إيجاب نحك المعمـ كالمادة كالصؼ الدراس .
كطػػػػرح كػػػػؿ مػػػػف"بيراكتػػػػار" ك"دكجػػػػاف" ) (Bayraktar; Dogan, 2017:32مجمكعػػػػة
اسػػتراتيجيات يجػػب عم ػ المشػػرؼ التربػػكم اسػػتددامها لمن ػ مشػػكالت ال ػػبط الصػػف  ،كالت ػ
يمكف أف تكاج المعمـ دادؿ الصؼ ،كه
 يككف راض بش ف مهنت كطالب كمجاالت المكاد الدراسية.
 سمككيات الطالب ه انعكاس فيما يتعمؽ بالسمككيات الصفية المناسبة.
 يهتـ ب نشطة التعمـ.
 يجم بيف قدرات الطالب كأنشطة التعمـ كمتطمبات .
 يت كد مف أف الطالب يعرفكف كيفهمكف األعماؿ الركتينية.
 يتكق أكقات حدكث المشكالت الصفية.
 أال ينس أف الطالب ليسكا بالغيف.
 أف يظهر احترام لطالب صف .
رييسػػا مػػف األهػػداؼ التربكيػػة بػ ف ي ػػبط الطالػػب سػػمكك مػػف
كيعػػد ال ػػبط الػػذات هػػدفنا
ن
تمقػػاب نفسػػ كفػػػؽ قكاعػػد كقػػػكانيف الصػػؼ ،حيػػث يجػػػب أف تركػػز إرشػػػادات المشػػرؼ التربػػػكم
الكقايية لممعمـ عمػ تنميػة

ػبط الطػالب ألنفسػهـ ،مػف دػالؿ إقنػاعهـ ب هميػة ال ػبط الػذات

ثير
بعيػ نػدا عػػف الدػػكؼ كاإلك ػ ار كالقػػكة ،حيػػث إف ال ػػبط الػػذات الػػدادم أقػػكل كأكثػػر ثباتنػػا كت ػ نا
كاستمرارية مف ال بط الدارج ؛ كلذلؾ ف ف تحقيق يؤدم إلػ زيػادة قػكة الػتعمـ ،كدفػض عػدد
المشكالت السمككية كحدتها.
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كأشارت "الطاي "  )6 0216إل أف ال ػبط اإليجػاب  Positive Controlمػف مرادفػات
ال ػػبط الػػذات حيػػث يعػػرؼ ب نػػ مػػػدل االلتػػزاـ ذاتيػػا بالنظػػاـ ،كتقبػػؿ التكجيهػػات كالتعميمػػػات
كتنفيػػذها ،كيعتمػػد عم ػ دافعيػػة الفػػرد اإليجابيػػة نحػػك االمتثػػاؿ كالمسػػايرة ،كتقػػاـ عم ػ أسػػس
انػػدماج الفػػرد م ػ المعػػايير كالقػػيـ كتكقعػػات الػػدكر إيمان ػا بصػػدؽ المعيػػار ،أم االرتقػػاب نحػػك
بناب عم أسس عقمية أك تجريبية.
األف ؿ ن
كمػػف أبػػرز الممارسػػات الكقاييػػة لممشػػرؼ التربػػكم ف ػ عمميػػة ال ػػبط الصػػف

تكجي ػ

رييسػا مػف األهػداؼ التربكيػة
المعمـ بػالتركيز عمػ تنميػة ال ػبط الػذات لمطػالب باعتبػار هػدفنا
ن
ب ف ي بط الطالب سػمكك مػف تمقػاب نفسػ كفػؽ قكاعػد كقػكانيف الصػؼ؛ ألف ال ػبط الدػارج
يزيػػد مػػف صػػعكبة المحافظػػة عمػػ النظػػاـ فػػ الصػػؼ ،كيزيػػد مػػف صػػعكبة التحصػػيؿ؛ كمنػػ
اسػػتدداـ العنػػؼ م ػ الطػػالب بكافػػة صػػكر كأشػػكال  ،كتطبيػػؽ العػػدؿ كالمسػػاكاة بػػيف الطػػالب،
كسػػماع كجهػػات نظػػرهـ كاعطػػابهـ الفرصػػة لمتعبيػػر عػػف آػػػرايهـ ،كتعزيػػز المشػػاركة كالحػػكار
الهادؼ ،كالتقرب مف الطالب ،كمعرفة مشكالتهـ ،كمحاكلة إيجاد حمكؿ لها.

 -2ممارصات منط اإلشزاف الٌقائُ يف عنلَْ االتصال الصفُ:

دكر حيكيػا مػػف دػػالؿ اتصػػال م ػ الطػػالب بشػػكؿ يػػكم ؛ ممػػا ي ػػع ف ػ
يػػؤدم المعمػػـ نا
مكانة تؤهم لتقديـ بعض التددالت المساعدة لمطالب ف األكقات الحرجة ،كالشؾ أف التكاصػؿ

ثير فػػػ مسػػػاعدة الطػػػالب عمػػػ حػػػؿ مشػػػكالتهـ ،كعميػػػ يحتػػػاج المعمػػػـ
مػػػف أكثػػػر الكسػػػايؿ تػػػ نا
لمسػاعدة المشػرؼ التربػكم فػ تحقيػؽ االتصػاؿ/التفاعؿ الصػف اإليجػاب كتكجيهػ السػتدداـ
طرؽ تبادؿ المعارؼ كالمهارات كالقػيـ بينػ كبػيف الطػالب ،مػف دػالؿ إمػداد بالمعمكمػات حػكؿ
طريق ػة تدريس ػ دادػػؿ الصػػؼ ،كمعػػايير السػػمكؾ المرغػػكب في ػ  ،كتدريب ػ عم ػ أسػػس كقكاعػػد
اسػتنادا إلػ أف المعمػـ الػذم
نجاحا لمطػالب
االتصاؿ الفعاؿ إليجاد أجكاب تعميمية كتعممية أكثر
ن
ن
لدي مهارات اتصاؿ جيدة لديػ القػدرة عمػ التػ ثير عمػ طالبػ  ،كسػتؤدم تطبيػؽ اسػتراتيجيات
االتصاؿ الفعالة إل نجاح اإلدارة الصفية.
كقد ذكر "العمايرة"  )72 0226أف هناؾ ثالثة أهداؼ يسع المعمـ إل تحقيقها بتددم
 مساعدة الطالب عم التعبير عم دبراتهـ كاتجاهاتهـ المرتبطة باألزمة.
 مساعدة الطالب عم تطكير الفهـ المعرف الماليـ بش ف الظركؼ الصعبة.
 تمكيف الطالب مف تعزيز قدرتهـ عم الت قمـ ف حياتهـ اليكمية.
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كيمكف نقؿ األفكار كالمعمكمات كالتكقعػات بطػرؽ اتصػاؿ متنكعػة  -مػف دػالؿ التحػدث،
كمف دالؿ اإليمابات كلغة الجسد ،كمف دالؿ الكممة المكتكبػة ،حيػث يمكػف أف يسػاعد تػدريب
المعممػػيف عم ػ التكاصػػؿ الفع ػاؿ عم ػ "ح ػػكر" “Presenceالمعمػػـ ف ػ الصػػؼ الدراس ػ  ،األمػػر
فرصػػا جديػػدة لمتكاصػػؿ م ػ
الػػذم يحفػػز الطػػالب كيسػػهؿ الػػتعمـ م ػ تقػػديـ التقنيػػات الجديػػدة ،ك ن
الطالب ،كتفادم كثير مف مشكالت الصؼ ).(Duta, et al., 2015:1008
كالمشػػرؼ التربػػكم الكقػػاي يكج ػ المعمػػـ ب هميػػة االتصػػاؿ الفع ػاؿ لمتدفيػػؼ مػػف حػػدكث
المشػػكالت المتنكعػػة ،حيػػث يسػػاعد المشػػرؼ المعمػػـ ف ػ كيفيػػة تك ػػيح التعميمػػات مػػف دػػالؿ
اإلشارات كالتعبيرات غير المفظية-عم كج الدصكص -لمطػالب ،كتػذكيرهـ بالسػمكؾ المناسػب
كالمصاحب لمنشػاط المطمػكب ،كهػذا سػيدفعهـ بػال شػؾ لمعمػؿ بهػدكب مػ

ػركرة لجػكب المعمػـ

إل ػ تعزيػػز السػػمكؾ المرغػػكب ،كالحػػديث عم ػ انف ػراد م ػ الطػػالب ذكم السػػمكؾ غيػػر المرغػػكب
الحريرم.)060 0212 ،
كيؤكد المشرؼ التربكم عم المعمـ أهمية استدداـ التغذية الراجعة اإليجابية التػ تػدف
الطالب إل االستمرار عم إظهار السمككيات المرغكب فيهػا ،كتجنػب التغذيػة الراجعػة السػمبية،
كعدـ التركيز عم الدط  ،حيث تدف الطالب إل اإلصرار عم التصرؼ بشكؿ س ب ،ذلػؾ ألف
المعمػػػـ كػػػكف عنػػػ فكػػػرة سػػػيية مسػػػبقنا ،كعميػػػ يجػػػب أف يكجػػػ المشػػػرؼ التربػػػكم إلػػػ تعزيػػػز

السمككيات اإليجابية ،كالتقميؿ مف استدداـ التغذية الراجعة السمبية.

كمػػف أبػػرز الممارسػػات الكقاييػػة لممشػػرؼ التربػػكم ف ػ عمميػػة االتصػػاؿ الصػػف

تكجي ػ

المعمـ بالمحافظة عم صكت مػريح أك محايػد كػرد فعػؿ عمػ تنفيػذ الطالػب لمسػمكؾ المطمػكب،
األمر الذم يساعد عم التقميؿ مف السمككيات غير المقبكلة دادػؿ حجػرة الصػؼ ،كالكقايػة مػف
حػػػدكثها ،كتقػػػديـ التغذيػػػة الراجعػػػة اإليجابيػػػة التػػػ تػػػدف الطالػػػب إلػػػ االسػػػتمرار فػػػ إظهػػػار
السػػػمككيات المرغػػػكب فيهػػػا ،كتزكيػػػد الطػػػالب ببيانػػػات كمعمكمػػػات بشػػػ ف سػػػمككياتهـ الجيػػػدة،
كسػػمككياتهـ الت ػ تحتػػاج إعػػادة نظػػر ،كتػػدريب المعمػػـ عم ػ مهػػارة اإلنصػػات الجيػػد لمطػػالب؛
كداصػػة فيمػػا يعانكنػػ مػػف مشػػكالت ،كاإل كثػػار مػػف االتصػػاؿ غيػػر المفظ ػ مػػ الطػػالب غيػػر
المنتبهػػيف ،أك الػػذيف يحػػدثكف فك ػ دادػػؿ الصػػؼ ،كاإليمػػاب بػػالرأس ،أك تعبي ػرات الكج ػ  ،أك
االكتفػػاب بػػالنظر لمطالػػب ،أك الصػػمت؛ لجػػذب انتبػػاههـ مػػف جديػػد لمك ػػكع الػػدرس ،ك ػػركرة
تجاهؿ المشكالت الصفية البسيطة ،أك االلتفات إليها بشكؿ عابر.
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كالنتيجػػػة المنطقيػػػة لتطبيػػػؽ نمػػػط اإلشػػػراؼ الكقػػػاي فػػػ بعػػػض عمميػػػات إدارة الصػػػؼ
التدطػػيط الصػػف  ،التنظػػيـ الصػػف  ،ال ػػبط الصػػف  ،االتصػػاؿ الصػػف ) كجػػكد صػػؼ دراس ػ
كقػػػاي  ،أطمػػػؽ عميػػػ "مػػػايك" )" )Mayo, 2000:452الصػػػؼ الدراسػػػ

السػػػمم "" Peaceful

 "Classroomكالػػذم يتميػػز طالب ػ باالعتماديػػة كاالسػػتقاللية ،كيدشػػكف العقػػاب ،كيرغبػػكف ف ػ
المديح كالتشجي مف المعمميف ،كتقؿ التفػاعالت العدكانيػة فيمػا بيػنهـ ،كيزيػد تماسػؾ الطػالب،
كيثقكف ببع هـ البعض كالمعمـ ،كالحد مف السمكؾ التدريبػ  ،Disruptive Behaviorكيكػكف
الطالب مػكجهيف كمن ػبطيف ذاتيػا ،كقػادريف عمػ طمػب الػدعـ كتقديمػ  ،كقػادريف عمػ العمػؿ
بشكؿ جيد بدكن  ،كيتحمؿ الطالب مسؤكلية تعممهـ.
ممػػا سػػبؽ تبػػيف أف اإلشػراؼ التربػػكم الكقػػاي يعػػد نمػػط يهػػدؼ إلػ تحسػػيف عمميتػ التعمػػيـ
كالتعمـ ،كأف اهتمامات أصػبحت تػؤثر فػ جميػ العكامػؿ المػؤثرة عمػ عمميػات الػتعمـ ،كمنهػا إدارة
الصػػؼ الػػذم يعػػد المعمػػـ قايػػدها؛ كبػػذلؾ ف ػ ف نجػػاح المعمػػـ مرهػػكف بقيػػاـ المشػػرؼ التربػػكم ب ػ دكار
المتكقعػة منػ  ،كبتكامػػؿ أدكار المشػرؼ كأدكار المعمػػـ يتطػكر العمػػؿ التعميمػ عمػ مسػتكل النظريػػة
كالممارسة ،هذا الدمج الػذم يػؤدم فػ النهايػة إلػ تعمػيـ عػاؿ الجػكدة ،كمدرجػات تعميميػة متميػزة،
تتفؽ كمهارات القرف الحادم كالعشريف.

املبشح الزابعً :اقع اإلشزاف الرتبٌِ يف مجوٌرٍْ مصز العزبَْ:
سكؼ يتـ تناكؿ كاق اإلشراؼ التربكم ف جمهكرية مصػر العربيػة مػف دػالؿ مجمكعػة
بدبا مف تطكر المفهػكـ فػ مصػر ،كتنظػيـ اإلشػراؼ التربكم/التكجيػ الفنػ مػف
مف المككنات ن
حيث الهيكػؿ التنظيمػ لػكزارة التربيػة كالتعمػيـ فػ مصػر تتبػ كظػايؼ التكجيػ فيػ  ،كتصػنيفها
بالنسػػػبة لمسػػػػتكيات اإلدارة التعميميػػػػة كالكصػػػػؼ الػػػػكظيف لكظػػػػايؼ التكجيػػػػ الفنػػػػ  ،كنطػػػػاؽ
أدير المسار الكظيف لممشرؼ التربكم مػف حيػث معػايير ادتيػار كالتنميػة المهنيػة
اإلشراؼ ،ك نا
ل  ،كاجرابات الترق كأساليب تقكيـ أداي  ،كيمكف تفصيؿ ذلؾ عم النحك اآلت

تطٌر مفوٌو اإلشزاف الرتبٌِ يف مصز:
مرحؿ تطكر مفهكـ اإلشراؼ التربكم ف مصر عم النحك اآلت
يعرض هذا الجزب ا

أ  -مزسلْ التفتَش:
لقد ظهر التفتيش ف جمهكريػة مصػر العربيػة مػ نشػ ة التعمػيـ فػ عهػد محمػد عمػ )،
أساس ػا ف ػ
داصػػة م ػ إنشػػاب مػػدارس المبتػػدياف) ،كه ػ المػػدارس االبتداييػػة الت ػ تحػػدد هػػدفها
ن
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تح ػػير التالميػػذ كتهييػػتهـ إل ػ مػػدارس التجهيػػز المػػدارس الثانكيػػة) ،ككػػاف محمػػد عم ػ يهػػتـ
بالتقػػارير الت ػ كػػاف يكتبهػػا إليػ المفتشػػكف ،كالت ػ كانػػت ت ػػـ كػػؿ صػػغيرة ككبيػػرة عػػف المػػدارس
االبتداييػػة بكصػػفها المػػدارس المنش ػ ة باألقػػاليـ ،ككػػاف فحػػكل التفتػػيش مراقبػػة العمميػػة التعميميػػة
بكافػػة مككناتهػػا ،كالتبمي ػ عػػف أم تقصػػير أك مدالفػػة بتقريػػر مػػف أجػػؿ عقػػاب المدطػػب حج ػ ،
)75 0228؛ عامر)27 0212 ،؛ الدليم .)65 0215 ،
كف أثناب االستعمار البريطان صػدر أكؿ قػانكف يدػتص ب عػادة نظػـ التفتػيش ،كي ػ
أسسػػ عمػػ المػػدارس كالمعممػػيف ،كنػػص هػػذا القػػانكف عمػػ أف "المفتشػػيف هػػـ أعػػيف نظػػار
المعػػارؼ" -أم الػػكزراب -مطػػاكع ،)01 1872 ،كظػػؿ نمػػط التفتػػيش سػػارم إل ػ أف صػػدرت
الق اررات بش ف عممية التفتيش عم التعميـ كتنظيمها عاـ 1866ـ ،عندما صدر القػرار الػكزارم
رقػػـ  )251بتػػاري 1866/7/16ـ ،ككػػاف ذلػػؾ ف ػ عهػػد كمػػاؿ الػػديف حسػػيف) كقػػد حػػددت
المادة الدامسة من كظيفة المفتش مطاكع.)00 1872 ،
ككػػػاف أسػػػمكب الزيػػػارات المفاجيػػػة لممفػػػتش هػػػك األسػػػاس فػػػ إدارة التفتػػػيش مػػػف أجػػػؿ
الكقػػكؼ عم ػ حػػاؿ المدرسػػة ،كح ػػكر الحصػػص ،كاالسػػتماع إل ػ شػػرح المعمػػـ ف ػ الصػػؼ،
كفحػػص سػػجالت المدرسػػة ،ككانػػت هػػذ بمثابػػة كسػػايؿ أساسػػية لمتفتػػيش ،بػػؿ كػػاف هنػػاؾ مػػف
المفتشػػيف مػػف يغػػال فػ تممػػس عيػػكب) المعمػػـ كالمدرسػػة كتسػػجيؿ األدطػػاب ،كاإلبػػالغ عنهػػا
رسػػميا كف ػ ظػػؿ هػػذ الزيػػارات المفاجيػػة كأسػػاليبها

ػػاعت العالقػػات اإلنسػػانية ،كحػػؿ محمهػػا

حاالت الرعب كالتكتر النفس بيف العػامميف بالمػدارس ،كصػار التفتػيش مرتبطنػا بػالجبر كاإلكػ ار

لممعمميف حكؿ تنفيذ ما يؤمركف ب مف تعميمات كأساليب الدليم .)65 0215 ،

كبػػذلؾ كانػػت عمميػػة التفتػػيش كاألسػػمكب الػػذم تػػتـ بػ كالفمسػػفة التػ تقػػؼ دمفهػػا تقػػكـ
عمػػ مراقبػػػة العمميػػة التعميميػػػة بكػػػؿ مككناتهػػا ،كالتبميػػػ عػػػف أم تقصػػير أك مدالفػػػة ،ككانػػػت
ممارسػػة التفتػػيش كالمفتشػػيف تقػػكـ عم ػ اسػػتدداـ السػػمطة ،ككػػاف المعممػػكف ينظػػركف إلػػيهـ
بدكؼ؛ مما دمؽ جكا مف الرعب كالتكتر النفس بينهـ؛ ألف هدؼ" المفػتش" اصػطياد األدطػاب
كالمعاقبة عميها دكف الرغبة ف تقديـ أم مساعدة لممعمـ لتصحيحها عامر.)28 0212 ،
كلـ يبؽ حاؿ التفتيش هكذا ،بػؿ تطػكر إلػ مرحمػة أدػرل تركػز عمػ االعتػراؼ ب ػركرة
مفهكم ػا مفػػاد أف
األدػػذ بالتػػدريب كاإلرشػػاد كالتكجي ػ  ،كم ػ هػػذا ظمػػت هػػذ المرحمػػة تعكػػس
ن
المستكيات اإلدارية العميا تعرؼ أحسف مػف غيرهػا ،كأنهػا هػ التػ تقػرر الدطػط العالجيػة مػف
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أساليب كطرؽ كمكاد دراسية لممستكيات اإلدارية األقؿ.

ب  -مزسلْ التٌدَى الفين:
ف عاـ 1858ـ تحكؿ عمداب التفتيش إل مستشاريف لممػكاد الدراسػية ،كألحقػكا بػ دارة
از لحقيقة دكر التكجيػ ل صػالح قبػؿ
البحكث الفنية ،كعدؿ اسـ التفتيش إل التكجي الفن إبرنا
أف يكػػػكف كشػػػفنا لألدطػػػاب ،كقػػػد ألحقػػػت إدارة لمتكجيػػػ الفنػػػ بكػػػؿ مرحمػػػة تعميميػػػة مطػػػاكع،
.)05-00 1872

كأدذت مصر م بدايػة السػبعينات بمفهػكـ التكجيػ بك ػ دطػة لمتابعػة كػؿ مػا يتعمػؽ
بػػالمكاد الدراسػػية كتقييم ػ  ،كاعػػداد ب ػرامج الزيػػارات الميدانيػػة كتنفيػػذها لمتابعػػة كػػؿ مػػا يتعمػػؽ
بالمكاد الدراسية ،كاألنشطة كاعداد تقارير متابعػة دكريػة عػف الزيػارات ،كحصػر مشػكالت تنفيػذ
المكاد الدراسية ،كاقتراح حمكؿ لها ،كنشر التكجيهات الفنيػة الالزمػة لكػؿ مػادة دراسػية ،كك ػ
سياسػػة التػػدريب ،كاعػػداد الب ػرامج التدريبي ػة الالزمػػة ألع ػػاب هييػػة التػػدريس ،كعم ػ الػػرغـ أف
تطكر نحػك األف ػؿ إال أف أسػمكب اإلمػالب ظػؿ هػك المسػيطر ،كظػؿ دكر مػف
نا
هذ المرحمة تعد
غايبا إل درجة كبيرة حج )75 0228 ،؛ الدليم .)66 0215 ،
يكجهكف ن

أمػال فػ التحػرر مػف
كف الثمانينات طبؽ نظػاـ التعمػيـ المصػرم صػيغة التعمػيـ األساسػ
ن

السمبيات العديدة الت يتصؼ بها التعمػيـ االبتػداي كاإلعػدادم ،كالسػع لتحقيػؽ الكفػابة المهنيػة
لمعمم المرحمة األكل كتطكير المنػاهج التعميميػة ،كتكجيػ عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ ،كاإلسػهاـ فػ
إيجػػاد حمػػكؿ لممشػػكالت التعميميػػة ،كتكجي ػ العمػػؿ نحػػك تحقيػػؽ الغايػػات المرجػػكة من ػ ؛ ممػػا حػػتـ
السع لتطكير التكجي الفن لتحقيػؽ فعاليتػ فػ هػذ المرحمػة الهامػة البػكه ،)65 1880 ،
ػر فػ مهمتػ
كرغػػـ اعتمػػاد النظػػاـ التعميمػ المصػػرم التكجيػ إال أف هػػذا األسػػمكب لػػـ يػػنجح كثيػ نا
بسبب غياب األهداؼ الكا ػحة لمتكجيػ كعػدـ كجػكد المعػايير المحػددة الدتيػار المػكجهيف ،كقمػة
تدريبهـ عم مهاـ التكجي

البكه .)70 1880 ،

كف ػ التسػػعينات كػػاف ي ػرأس التكجي ػ الفن ػ ف ػ الػػكزارة ريػػيس قطػػاع بدرجػػة ككيػػؿ أكؿ
كزارة ،ثػػـ ريػػيس ل ػ دارة المركزيػػة لمتكجي ػ الفن ػ بدرجػػة ككيػػؿ كزارة ،ثػػـ مػػدير عػػاـ لكػػؿ إدارة
عامة لمتعميـ ،يتبع مستشارك المكاد ،ككانت إدارة التكجي الفن تتب ككيؿ كؿ مديريػة لمتربيػة
كالتعمػػيـ بمػػديريات التربيػػة كالتعمػػيـ بكػػؿ مديريػػة تعميميػػة ،كت ػػـ دمسػػة أقسػػاـ مدتمفػػة ،ه ػ
التكجيػ الفن ػ العػػاـ لكػػؿ مػػادة عمميػػة ،كالتكجي ػ الفن ػ العػػاـ لكػػؿ مػػادة فنيػػة ،كالتكجي ػ العػػاـ
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لمتربيػػػة االجتماعيػػػة ،كالتكجيػػػ العػػػاـ لألنشػػػطة الثقافيػػػة كالصػػػحية ،كالتكجيػػػ العػػػاـ لممكتبػػػات
الزهيرم؛ السعيد.)016 0226 ،
كأصػػبح ينظػػر إل ػ مفهػػكـ اإلش ػراؼ التربكم/التكجي ػ الفن ػ ف ػ هػػذ المرحمػػة عم ػ أن ػ
عممية إنسانية ،تهدؼ إل تقديـ المسػاعدة كالنصػح كاإلرشػاد لممعمػـ ،كتحسػيف عممػ كتنميتػ
مهنيا مف دالؿ الزيارات الصفية الت يقكـ بها المشػرؼ كالمقػابالت كاالجتماعػات التػ يعقػدها
م المعمميف كاعطايهـ التكجيهات الت تعيػنهـ عمػ الكفػاب بمهنػة التػدريس عػامر0212 ،
.)61
كيبػػدك أف مراحػػؿ تطػػكر اإلش ػراؼ التربػػكم ف ػ مصػػر تكقفػػت عنػػد مرحمػػة التكجي ػ كلػػـ
تطكر إل مرحمة اإلشػراؼ التربػكم ،كمػا زاؿ المسػم الػكظيف لممشػرؼ التربػكم هػك "مكجػ "،
كيتػػدرج كظيفيػا بػػيف مكجػ عػػاـ مػػادة أك نشػػاط ،كمكجػ أكؿ مػػادة أك نشػػاط ،كمكجػ مػػادة أك
حاليػا -تحمػؿ
نشاط ،كذلؾ ال تكجد كحدة تنظيمية ف الهيكؿ التنظيم لػكزارة التربيػة كالتعمػيـ -ن
مسػػم إدارة اإلش ػراؼ التربكم/التكجي ػ الفن ػ  ،بػػؿ المالحػػظ أف انصػػهرت كظػػايؼ التكجي ػ ف ػ
كحػػػػدات دادػػػػؿ الهيكػػػػؿ التنظيمػػػػ لممػػػػديريات كاإلدارات التعميميػػػػة المدتمفػػػػة عمػػػػ مسػػػػتكل
المحافظػػػات ،كأصػػػبحت مسػػػماها "التكجيهػػػات الفنيػػػة" ،كلهػػػا مكاتػػػب فػػػ المػػػديريات كاإلدارات
التعميمية تسم "المكتب الفن لمتكجي ".

 - 1تيظَه اإلشزاف الرتبٌِ يف مصز:
تعكس العممية التنظيميػة مػدل اهتمػاـ اإلدارات العميػا باإلشػراؼ التربكم/التكجيػ الفنػ ،
ػػارز فػػػ تكزيػػػ المهػػػاـ بشػػػكؿ سػػػميـ ،كتحديػػػد المكاقػػػ اإلشػػػرافية التػػػ تتمتػػػ
دكر بػ نا
كتػػػؤدم نا
بالصالحيات ،ككيفية التصرؼ ف المكارد البشرية كالمادية المتاحة ،كاتداذ القػ اررات بمػا يحقػؽ
األهػػػػداؼ المرجػػػػكة مػػػػف اإلشػػػػراؼ التربػػػػكم ،كيمكػػػػف تنػػػػاكؿ أهػػػػـ عناصػػػػر تنظػػػػيـ اإلشػػػػراؼ
التربكم/التكجيػػػ الفنػػػ فػػػ مصػػػر كالتػػػ حػػػددتها الباحثػػػة فػػػ

الهيكػػػؿ التنظيمػػػ  ،كالكصػػػؼ

الكظيف  ،كنطاؽ اإلشراؼ ،كيمكف تفصيؿ هذ العناصر عم النحك اآلت
أ -الهيكؿ التنظيم ل شراؼ التربكم ف مصر
قامػػػت الباحثػػػة بتحميػػػؿ مجمكعػػػة مػػػف القػػػ اررات الكزاريػػػة كالنشػػػرات كالدطابػػػات الرسػػػمية
الداصػػػة بالتكجيػػػ الفنػػػ مباشػػػرة -أك أشػػػارت إليػػػ  -كتػػػـ تتبػػػ كظػػػايؼ التكجيػػػ فػػػ الهيكػػػؿ
التنظيم لديكاف عاـ كزارة التربيػة كالتعمػيـ ،ككػذلؾ فػ المػديريات كاإلدارات التعميميػة ،كتصػنيفها
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بالنسبة لمستكيات اإلدارة عم النحك اآلت
أ 1/التكجي ف مستكل اإلدارة العميا ديكاف عاـ كزارة التربية كالتعميـ)
يبػػدأ قمػػة الهػػرـ التنظيمػػ ل ش ػراؼ التربػػكم مػػف مكتػػب الػػكزير ،كيتفػػرع عن ػ ثمانيػػة
قطاعػػات كادارات مركزيػػة تتب ػ الػػكزير مباشػػرة ،كي ػ ت ريػػيس قطػػاع التعمػػيـ العػػاـ

ػػمف هػػذ

القطاعات -الثمانية ،-يتبع دمس كظايؼ داصػة بػاإلدارة العميػا لرؤسػاب القطاعػات كاإلدارات
المركزيػػة ،كهػػػ

ريػػػيس اإلدارة المركزيػػػة لريػػػاض األطفػػػاؿ كالتعمػػػيـ األساسػػػ  ،كريػػػيس اإلدارة

المركزيػػة لمتعمػػيـ الثػػانكم كالدػػاص كالرسػػم لمغػػات ،كريػػيس اإلدارة المركزيػػة لشػػيكف التربيػػة
الداصة ،كريػيس اإلدارة المركزيػة لمعالجػة التسػرب التعميمػ  ،كالكظػايؼ التابعػة لػرييس قطػاع
التعميـ العاـ مباشرة ،كمنهػا مػديرك عمػكـ تنميػة المػكاد قػرار كزارم رقػـ -0 0212 ،)062
.)2
كيكمػػؼ "ريػػيس قطػػاع التعمػػيـ العػػاـ" –فيمػػا يتعمػػؽ بمهام ػ ف ػ التكجي ػ  -مػػدير عمػػكـ
تنمية المكاد /مستشار المادة بتشكيؿ المجاف الفنية لك ػ أسػيمة امتحانػات الشػهادات العامػة،
كيعتمد التشكيؿ مف السمطة المدتصة المادة  ،)6قرار كزارم رقـ .)0 0212 ،)88
كيم "رييس قطاع التعمػيـ العػاـ" فػ هػذا المسػتكل اإلدارم كظيفػة "مػدير عمػكـ تنميػة
المػػػكاد مستشػػػار المػػػادة)" ،كقػػػد نصػػػت المػػػادة  )1مػػػف القػػػرار الػػػكزارم رقػػػـ  )88بتػػػاري
 0212/5/0ـ ب ػ ف يشػػرؼ مستشػػار المػػادة أك النشػػاط بػػالتعميـ العػػاـ كالفنػػ عمػػ التكجيػػ
بالمديريات التعميمية مف الناحية الفنية ،كمػا نصػت المػادة  )0مػف نفػس القػرار عمػ أف يقػكـ
المستشار ب عداد تعميمػات ك ػكابط عمػؿ التكجيػ الفنػ  ،كيػكفر القػ اررات الكزاريػة كالتكجيهػات
الحديثػػة التػ تتبناهػػا الػػكزارة كمداطبػػة المػػديريات فػ حالػػة كجػػكد سػػمبيات تػػؤثر عمػ العمميػػة
التعميمية قرار كزارم رقـ .)1 0212 ،)88
كقػػد تػػـ تعػػديؿ المسػػم الػػكظيف لمستشػػار مػػادة أك نشػػاط بالدرجػػة الماليػػة مػػدير عػػاـ
بالمجمكعػػػة النكعيػػػة لكظػػػايؼ اإلدارة العميػػػا إلػػػ مػػػدير عػػػاـ تنميػػػة مػػػادة أك نشػػػاط قػػػرار كزارم
رقـ  ،)1 0212 ،)062كبذلؾ تتسػؽ مهػاـ كظيفػة مستشػار المػادة /مػدير عػاـ تنميػة مػادة أك
نشػػاط م ػ طبيعػػة مسػػتكل اإلدارة العميػػا كدصايصػػها ،ف ػ التركيػػز عم ػ ك ػ األهػػداؼ العامػػة
لمتكجي الفنػ كصػياغة السياسػات كالدطػكط العري ػة المكجهػة لمعمػؿ اإلشػراف فػ المسػتكيات
اإلدارية األدن مباشرة المديريات كاإلدارات التعميمية).
- 0505 -

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

أ 0/التكجيػػػ فػػػ مسػػػتكل اإلدارة الكسػػػط

المػػػديريات كاإلدارات التعميميػػػة عمػػػ مسػػػتكل

المحافظات)
نظػر لطبيعػة
دكر مفصػميا فػ متابعػة الدطػط اإلشػرافية كتنفيػذها نا
نا
تؤدم اإلدارة الكسػط
دكرهػػا اإلشػراف فػ األسػػاس ،باإل ػػافة إلػ أنهػػا حمقػػة الكصػػؿ بػػيف اإلدارة العميػػا الممثمػػة فػ
دي ػكاف عػػاـ الػػكزارة كاإلدارة التنفيذيػػة الممثمػػة ف ػ المػػدارس ،كف ػ مصػػر –عم ػ نحػػك دػػاص-
يتركػػز هػػذا المسػػتكل اإلدارم ف ػ المػػديريات كاإلدارات التعميميػػة كتظهػػر في ػ كظػػايؼ التكجي ػ
بدبا مف "مكج عاـ"" ،كمكج أكؿ" ،ك"مكج "؛ كذلػؾ فػ
الفن بمستكيات كمسميات المدتمفة ن
المراحؿ التعميمية المدتمفة ف جمي محافظات الجمهكرية.
كبدايػػة تظهػػر كظيفػػة "المكج ػ العػػاـ" ف ػ كػػؿ مديريػػة تعميميػػة ككالػػة الػػكزارة) ف ػ كػػؿ
محافظػػة مػػف المحافظػػات المصػػرية ،كهػ الكظيفػػة الت ػ تمػ مستشػػار المػػادة مباشػػرة ،كتحػػت
إشراف المباشر ،كيقكـ بمجمكعة مف المهاـ يمكف تك يحها عم النحك اآلت
 "ي ػ المكجػ العػػاـ فػ كػػؿ مديريػػة تعميميػػة دطػػة التكجيػ لمػػادة التدصػػص عمػ مسػػتكلالمديرية ف بداية العاـ الدراس  ،كيكزع أعماؿ التكجيػ عمػ المػكجهيف األكايػؿ كالمػكجهيف
كفػػؽ عػػدد المػػدارس ف ػ كػػؿ إدارة بمػػا ف ػ ذلػػؾ المػػدارس الداصػػة كمػػدارس التعمػػيـ الفن ػ ،
كمكج أكؿ كؿ إدارة مف المستكل األكؿ ،كيرسػؿ المكجػ العػاـ نسػدة مػف هػذ الدطػة إلػ
المستشػػار لتمكن ػ مػػف اإلش ػراؼ عمػ تنفيػػذها" المػػادة  ،)6ق ػرار كزارم رقػػـ 0212 ،)88
.)0
 "يعمؿ المكج العاـ بالمديرية كالمكجهكف األكايؿ كالمكجهكف كادارة التنسيؽ بالمديريػة عمػحؿ مشكمة سكب التكزي لممعمميف ف مجاؿ التدصص بالمديرية مف دػالؿ النػدب أك النقػؿ
مف المدارس الت بها زيادة إلػ المػدارس التػ بهػا عجػز طبقنػا لمقػرار الػكزارم رقػـ )020

لسػػػػنة 0215ـ المػػػػنظـ لػػػػذلؾ ،كادطػػػػار إدارة التنسػػػػيؽ لمتنفيػػػػذ" المػػػػادة  ،)5قػػػػرار كزارم
رقـ .)0 0212 ،)88

 "يكمػػؼ مػػدير المديريػػة المكج ػ العػػاـ بتشػػكيؿ لجػػاف ك ػ أسػػيمة امتحانػػات شػػهادة التعمػػيـاألساس

االبتدايية ،كاإلعدادية) ،كيعتمد التشكيؿ مػف السػمطة المدتصػة" المػادة  ،)6قػرار

كزارم رقـ .)0 0212 ،)88
كمػػػا تظهػػػر كظيفػػػة "المكجػػػ األكؿ" فػػػ مػػػديريات التربيػػػة كالتعمػػػيـ كاإلدارات التعميميػػػة
- 0502 -

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

المدتمفػػة عم ػ مسػػتكل المحافظػػات ،كه ػ الكظيفػػة الت ػ تم ػ المكج ػ العػػاـ مباشػػرة ،كتحػػت
إشراف المباشر ،كيقكـ بمجمكعة مف المهاـ يمكف تك يحها عم النحك اآلت
 "يكمػػػؼ مػػػدير عػػػاـ اإلدارة التعميميػػػة المكجػػػ األكؿ بتشػػػكيؿ لجػػػاف ك ػػػ أسػػػيمة امتحانػػػاتصفكؼ النقؿ مف لجػاف ت ػـ المكجػ كالمعممػيف بكػؿ مدرسػة ممػف ينطبػؽ عمػيهـ الشػركط،
عمػػػ أف يسػػػمـ االمتحػػػاف فػػػ ظػػػرؼ مغمػػػؽ قبػػػؿ االمتحػػػاف ب سػػػبكع عمػػػ األقػػػؿ إلػػػ مػػػدير
المدرسة" المادة  ،)6قرار كزارم رقـ .)0 0212 ،)88
 "يقػػكـ المكجهػػكف األكايػػؿ كالمكجهػػكف كػػؿ ف ػ تدصص ػ بمتابعػػة امتحانػػات نهايػػة الفصػػؿالدراس لكؿ اإلدارات التعميمية التابعة لممديريات تحت إشػراؼ المكجػ العػاـ بالمديريػة الػذم
يقػػػكـ برفػػػ تقريػػػر إلػػػ المستشػػػار بالنسػػػبة لمتعمػػػيـ العػػػاـ كالفنػػػ " المػػػادة  ،)6قػػػرار كزارم
رقـ .)5 0212 ،)88
ػر ف ػ هػػذا المسػػتكل اإلدارم تظهػػر كظيفػػة "مكج ػ " -يسػػم ف ػ بعػػض الق ػ اررات
كأديػ نا
الكزارية مكج فن  -ف اإلدارات التعميميػة المدتمفػة عمػ مسػتكل المحافظػات ،كهػ الكظيفػة
التػ تم ػ المكج ػ األكؿ مباشػػرة ،كتحػػت إش ػراف المباشػػر ،كيقػػكـ بمجمكعػػة مػػف المهػػاـ يمكػػف
تك يحها عم النحك اآلت
 يركز عمؿ المكج الفن دادؿ المدرسة عم الجكانب الفنية ،مف حيث متابعة المعممػيف فػمكاد التدصص بالمدرسة ،كتح ػيرهـ لدركسػهـ بشػكؿ عممػ  ،كاعػدادهـ الكسػايؿ التعميميػة
ال ػػركرية لمػػدرس ،كمتابعػػة مػػدل تحقيػػؽ الهػػدؼ مػػف الػػدرس؛ كذلػػؾ مػػف دػػالؿ األسػػػيمة
الشػػفكية كالتحريريػػة ،كتقيػػيـ كافػػة العناصػػر المدتمفػػة لمعمميػػة التعميميػػة كاألنشػػطة كمسػػتكل
أداب الطػػالب ،كمػػا يقػػكـ بنقػػؿ الدب ػرات إل ػ المعممػػيف ،كتفعيػػؿ تعميمػػات كتكجيهػػات كػػؿ مػػف
المستشػار كالمكجػ العػػاـ كالمكجػ األكؿ ،كامػػدادهـ بكػػؿ مػا هػػك جديػػد فيمػػا يدػػص المػػادة
تكزي ػ المنػػاهج -دطػػة الدراسػػة كالدريطػػة الزمنيػػة -إعػػداد جػػدكؿ م ػكاد التدصػػص....إل )
المادة  ،)5قرار كزارم رقـ .)0 0212 ،)88
 يحػػدد المكجػ نقػػاط القػػكة ،كأي ن ػػا النقػػاط التػ تحتػػاج إلػ تحسػػيف أك دعػػـ فػ أداب المعمػػـكالعممية التعميمية ،كيقدـ التكجي المناسب ،كيقترح الدطط المناسبة لمػدعـ كتحسػيف األداب،
كي ػ الدطػػط الالزمػػة ل ػػماف ت هيػػؿ المعممػػيف فػ نطػػاؽ تػػكجيههـ عمميػا كتربكيػا ،كيتػػاب
تنفيذها المادة  ،)2قرار كزارم رقـ .)0 0212 ،)88
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 -لهيية التكجي الفن عند كجكد أداب متميز أك

عؼ ف األداب كتابة تقرير يت ػمف أسػباب

التميز أك ال عؼ لممدير المسؤكؿ؛ كذلؾ التداذ اإلجراب المناسب المػادة  ،)12قػرار كزارم
رقـ .)2 0212 ،)88
 يشػػارؾ المكجػ فػ ك ػ دطػػة التػػدريب الصػػيف كاألنشػػطة الصػػيفية الداصػػة بالمػػادة م ػتقريػر بػذلؾ يرفػ لمجهػة األعمػ
نا
المعمميف ،كيتاب تنفيذها مف دػالؿ األجػازة الصػيفية ،كيعػد
المادة  ،)11قرار كزارم رقـ .)2 0212 ،)88
 يشػػارؾ المكجػ فػ ك ػ تقريػػر األداب السػػنكم لممعمػػـ مػ مػػدير المدرسػػة فػ نهايػػة العػػاـالدراس كفقا لاليحة التنفيذية لمقػانكف رقػـ  )166لسػنة 0226ـ كتعديالتػ الصػادرة بقػرار
رييس مجمس الكزراب رقـ  )207لسنة 0215ـ.
كبنظػػرة تحميميػػة لكظػػايؼ التكجي ػ الفن ػ بمسػػتكياتها كمسػػمياتها المدتمفػػة ف ػ مسػػتكل
المػػديريات كاإلدارات التعميميػػة ف ػ مصػػر نجػػد غمبػػة الجانػػب اإلدارم عميهػػا أكثػػر مػػف الجانػػب
الفن ػ  ،كتمثمػػت مظػػاهر غمبػػة الجانػػب اإلدارم ف ػ

التركيػػز عمػػ تنظػػيـ أعمػػاؿ االمتحانػػات،

كتكزيػػػ المعممػػػيف عمػػػ المػػػدارس ،إجػػػرابات نػػػدب أك نقػػػؿ المعممػػػيفٗ ،ك ػػػ الدطػػػط لمػػػادة
التدصػػص عم ػ مسػػتكل المديريػػة فػ بدايػػة العػػاـ الدراسػ  ،كتكزي ػ أعمػػاؿ التكجي ػ  ،كك ػ
تقػػارير األداب السػػنكم لممعمػػـ ،كغيػػاب الجانػػب الفنػ لمتكجيػ -بشػػكؿ ممحػػكظ -المرتكػػز عم ػ
تحسػػيف عمميتػ التعمػػيـ كالػػتعمـ لمطالػػب مػػف دػػالؿ تطػػكير أداب المعمػػـ المهنػ  ،كداصػػة أداب
الصػػػف ؛ كبػػػذلؾ يمكػػػف القػػػكؿ إف اإلشػػػراؼ التربكم/التكجيػػػ الفنػػػ فػػػ مصػػػر افتقػػػد "الفكػػػر
اإلشػػراف الحػػديث"؛ كالمسػػم الػػكظيف المتطػػكر"؛ كالممارسػػة اإلشػػرافية الفنيػػة" مػػف منظػػكر
االتجاهات الحديثة ف اإلشراؼ التربكم.
أ 5/التكجيػػ فػػ مسػػتكل اإلدارة التنفيذيػػة المػػدارس التابعػػة لػػ دارات التعميميػػة عمػػ
مستكل المحافظات)
تعػػػد كظػػػايؼ كبيػػػر المعممػػػيف كالمعمػػػـ الدبيػػػر كالمعمػػػـ األكؿ حمقػػػة الكصػػػؿ بػػػيف اإلدارة
المدرسػػية كالمعممػػيف حػػديث التعيػػيف ،كيمكػػف اعتبارهػػا كظػػايؼ قياديػػة كسػػط عم ػ مسػػتكل
المدرسػػة ،كاف كػػاف المػػدير مشػػرفنا تربكي ػا مقػػيـ ف ػ مدرسػػت  ،فالهييػػات التدريسػػية الت ػ تقػػكـ
بكظػػايؼ اإلشػػراؼ الفنػػ فػػ المدرسػػة هػػـ مشػػرفكف مقيمػػكف لمػػادة التدصػػص ،حيػػث تقػػكـ
بمساعدة المكج الفن كمدير المدرسة ف عممية اإلشراؼ التربكم.
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كيق ػ ف ػ قمػػة الهيكػػؿ التنظيم ػ ل ش ػراؼ الفن ػ ف ػ المػػدارس كظيفػػة "كبيػػر معممػػيف"،
كه ػ الكظيفػػة الت ػ تم ػ "مكج ػ " ف ػ اإلدارات التعميميػػة ،كتق ػ هػػذ الكظيفػػة بجمي ػ المػػدارس
حسػػب المرحمػػة التعميميػػة ،كهػػك معمػػـ يقػػكـ بتػػدريس النصػػاب المقػػرر كفق ػا لتدصص ػ  ،كلدي ػ
مجمكعة مف الكاجبات كالمسؤكليات ف عمميات التعميـ كالتعمـ ،كفػ اإلشػراؼ الفنػ كاإلدارم،
كالتنميػػة المهنيػػة كالت هيػػؿ ،ك ػػماف الجػػكدة كاالعتمػػاد ،كالمشػػاركة المجتمعيػػة قػرار كزارم رقػػـ
.)02-17 0215 ،)152
كيقكـ بمهاـ اإلشراؼ الفن أي ن ا الكظيفػة األقػؿ فػ الدرجػة الماليػة كالكظيفيػة مباشػرة
كهػ كظيفػػة" معمػػـ دبيػػر" ،يميػ "كظيفػػة معمػػـ أكؿ أ)" كهػ الكظيفػػة األقػػؿ فػ الدرجػػة الماليػػة
كالكظيفية مباشرة ،ثـ كظيفة "معمـ أكؿ" ،كتقػ هػذ الكظػايؼ بجميػ المػدارس حسػب المرحمػة
التعميميػػػة ،كيد ػػػ شػػػاغمك هػػػذ الكظػػػايؼ ل شػػػراؼ اإلدارم لهييػػػة اإلدارة بالمدرسػػػة ،كمػػػف
الناحيػػػػة الفنيػػػػة لممسػػػػتكل األعمػػػػ لهييػػػػة التعمػػػػيـ كالتكجيػػػػ الفنػػػػ المدػػػػتص قػػػػرار كزارم
رقـ .)12 0215 ،)152
كترسػػػ كظػػػايؼ كبيػػػر المعممػػػيف كالمعمػػػـ الدبيػػػر كالمعمػػػـ األكؿ فكػػػرة تػػػكطيف اإلشػػػراؼ
عمال يمارس عم مسػتكل المدرسػة ،مػف منطمػؽ قػربهـ مػف الرؤسػاب ،كأي ن ػا
التربكم ،كجعم
ن
قربهـ مف المعمميف حديث التعييف ،فهػـ عمػ درايػة بتكجهػات اإلدارة التعميميػة كالمدرسػية فػ

إحػػػداث النمػػػك المهنػػػ لممعممػػػيف ،كػػػذلؾ عمػػػ درايػػػة بنػػػكاح قػػػكة ك ػػػعؼ المعممػػػيف الجػػػدد،
كتكجيههـ ف

كب ذلؾ ،فهـ لهـ مجمكعة مػف المهػاـ فػ اإلشػراؼ الفنػ إلػ جانػب عممهػـ

كمعمميف كلكف بنصاب حصص أقؿ.
مقيما يقػكـ بمجمكعػة مػف الكاجبػات كالمسػؤكليات
كمدير المدرسة بكصف مشرفنا تربكيا ن
ف إطار االلتزاـ بالميثاؽ األدالق كقكاعد تنظيـ العمؿ كالمنهج الحقكق  ،كتتمثػؿ هػذ المهػاـ
ف

القيادة كاإلشراؼ المؤسس  ،كعمميات التعمػيـ كالػتعمـ ،ك ػماف معػايير الجػكدة كاالعتمػاد،

كالتنمية المهنية ،كالمشاركة المجتمعية قرار كزارم رقـ .)152-106 0215 ،)152
كمػػػ الت كيػػػد عمػػػ أف العمػػػؿ اإلدارم التربػػػكم يتكامػػػؿ مػػػ العمػػػؿ الفنػػػ  ،كانطالقنػػػا مػػػف أف

اإلشراؼ التربكم هك أحد جكانب اإلدارة التربكية الذم يعن بالجانب الفنػ فيهػا فػ ف مػدير المدرسػة

يعػػد قايػ نػدا تربكيػا فػ مدرسػػت  ،فهػػك يجمػ بػػيف المهػػاـ اإلداريػػة كاإلشػرافية ،كلكػػف مػػف المالحػػظ أف
تكصيؼ دكر مدير المدرسة ف النظاـ التعميمػ المصػرم يبتعػد –نسػبيا -عمػا هػك سػايد فػ الفكػر
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اإلدارم ،كالذم يكاد يتفؽ عم أف مدير المدرسة هك إدارم كمشرؼ تربكم مقيـ.
كمػػف دػػالؿ تحميػػؿ مهػػاـ مػػدير المدرسػػة تبػػيف ت ػػاؤؿ المهػػاـ اإلش ػرافية الفنيػػة بشػػكؿ
ممحكظ ،كغياب دكر ف تطكير المعممػيف ،كتنميػتهـ مهنيػا فػ الجكانػب المعرفيػة كالسػمككية،
كتطكير كفايتهـ التعميمية؛ كذلؾ كفقنا لما جاب ف بطاقات كصؼ أع اب هيية التعميـ.

كمػػف دػػالؿ العػػرض السػػابؽ يمكػػف تمدػػيص محاكلػػة تتب ػ كظػػايؼ التكجي ػ بمسػػمياتها

المدتمفة ف مستكيات اإلدارة التعميمية ف مصر عم النحك اآلت
 اإلدارة العميػػا الممثمػػة فػػػ ديػػكاف عػػاـ كزارة التربيػػػة كالتعمػػيـ مستشػػار المػػػادة ،كهػػك مػػػفالكظايؼ التابعة لرييس قطاع التعميـ العاـ مباشرة.
 اإلدارة الكسط الممثمة ف المديريات كاإلدارات التعميميػة تبػدأ بالمكجػ العػاـ ،ثػـ المكجػاألكؿ ،يمي مكج المادة.
 اإلدارة التنفيذيػػة الممثمػػة فػػ المػػدارس كهػػ مجمكعػػة كظػػايؼ تقػػكـ بمجمكعػػة كاجبػػاتكمس ػؤكليات منهػػا اإلش ػراؼ الفن ػ  ،كتتمثػػؿ ف ػ كظػػايؼ مػػدير المدرسػػة ،ككبيػػر معممػػيف،
كمعمـ دبير ،كمعمػـ أكؿ أ) ،كمعمػـ أكؿ ،كيد ػ

شػاغمك هػذ الكظػايؼ ل شػراؼ اإلدارم

لهيية اإلدارة بالمدرسة ،كمف الناحية الفنية لممستكل األعم لهييػة التعمػيـ كالتكجيػ الفنػ
المدتص .كالشكؿ التك يح اآلت يبيف كظايؼ التكجي طبقنػا لمسػتكيات اإلدارة التعميميػة

المدتمفة ف مصر.
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()1

ؽنو ( :)3رزجغ ٗظبئف اىز٘ع ٔٞاٍ ٜغز٘ٝبد اإلداسح اىزؼيَٞٞخ اٍ ٜقش

كممػػا سػػبؽ يتبػػػيف أنػػ ال يكجػػػد هيكػػؿ تنظيمػػ كا ػػػح المعػػالـ ،يت ػػػح فيػػ هيراركيػػػة
اإلشراؼ التربػكم ككظػايؼ التكجيػ الفنػ فػ مصػر ،كانمػا كجػدت مجمكعػة مػف الكظػايؼ فػ
التكجيػ غيػػر مترابطػة بطريقػػة مباشػرة ،كػػذلؾ لػـ تت ػػح دطػكط السػػمطة كامتػدادها ،كال دطػػكط
االتصػػاالت بػػيف كظػػايؼ التكجيػ بمسػػتكياتها المدتمفػػة ،األمػػر الػػذم أدل إلػ غمػػكض الكيفيػػة
الت تتكزع فيها األعماؿ ،ككذلؾ حجـ السمطات كطريقػة تفكي ػها ،كأسػاليب التنسػيؽ كالرقابػة
عميها.
( )1الش ككمل ت ككن ال ككتةم الماد ك ك ا ات ككا ا ل ككل التملتت ككات الك كتاا ة م ككال ااا ال ككت اا ا ككم ( )452ما ككااةخ
4112/4/17م مشأن :اليةمل الانظةتي تالتظةفي التسادث ل ةتان ام ت ااة الاامة تالاملةم.
- 0508 -

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

كتػدؿ طريقػة تجميػ الكظػايؼ كاألدكار كدطػكط السػمطة كالمسػؤكلية كاالتصػاالت -فيمػا
يتعمؽ بكظايؼ التكجي  -أف فمسفة العمؿ اإلشراف الت تعتنقها اإلدارة العميا ف مصػر تحتػاج
إل مزيد مف الك كح ،باإل افة إلػ أف اإلدارة العميػا لػـ تػكؿ اإلشػراؼ التربكم/التكجيػ الفنػ
كبيػر فػ الهيكػؿ التنظيمػ  ،بػؿ
حيػز نا
األهمية الكافية ،حيث ات ػح أف هػذ الكظػايؼ لػـ تشػغؿ نا
ادتزلت حيز كظايؼ التكجي في  ،كعمي يجب تنميػة الػكع بمفهػكـ اإلشػراؼ التربػكم الحػديث
كممارسات  ،ك ركرة االنتقػاؿ -السػري كالمػدركس -مػف مرحمػة التكجيػ إلػ مرحمػة اإلشػراؼ
كبير ف تطكير تصميـ الهيكؿ التنظيم ل شراؼ التربكم.
دكر نا
التربكم ،األمر الذم يؤدم نا

ب  -الٌصف الٌظَفُ لٌظائف التٌدَى يف مصز:

حددت المادة  )7مف قػرار ريػيس مجمػس الػكزراب رقػـ  )207لسػنة 0215ـ ،أعبػاب
العمؿ بالنسبة لشاغم كظايؼ التكجي عم

النحك اآلت :

أ -إعػػػداد الدطػػػة العامػػػة لمتكجيػػػ فػػػ مػػػادة التدصػػػص ،كفػػػ النشػػػاط المصػػػاحب كمتابعػػػة
تنفيذها.
ب -تحديد مكقؼ المادة أك النشاط مف حيث العجز كالزيادة ف المػدارس الدادمػة فػ نطػاؽ
ادتصاص المكج  ،كسبؿ عالجها.
ج -ك

دطة ميدانية لزيارة المػدارس الدادمػة فػ نطػاؽ ادتصػاص المكجػ لمكقػكؼ عمػ

المستكم الدراس لمطالب ،كمدل تنفيذ األنشطة التربكية المصاحبة لمتدصص.
د -متابعة األداب التدريس لممعمـ كتقكية أداي  ،كتقديـ جمي أنكاع المسػاعدة كالػدعـ الفنػ
الذم يحتاج كؿ معمـ.
ق -إعػػػداد البػػػرامج التدريبيػػػة عمػػػ المسػػػتكل المحمػػػ لمنهػػػكض بمػػػادة التدصػػػص لتنشػػػيط
المعممػػيف ،كاطالعهػػـ عمػػ مػػا يسػػتجد ف ػ مجػػاؿ التدصػػص ،كاقتػػراح السػػبؿ الالزمػػة
لتحقيؽ مستكل متميز مف التنمية المهنية لممعمميف.
ك -مكافػػػػاة األكاديميػػػػة المهنيػػػػة لممعممػػػػيف باالحتياجػػػػات التدريبيػػػػة لممعممػػػػيف فػػػػ مجػػػػاؿ
التدصص.
ز -المشاركة ف إعداد أسيمة االمتحانات لمادة التدصص ،كاإلشراؼ عمػ امتحانػات النقػؿ،
كتقدير الدرجات.

ح -مراجعػػػة نمػػػاذج مػػػف أكراؽ إجابػػػة الطػػػالب فػػػ االمتحانػػػات العامػػػة عمػػػ مسػػػتكل
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المحافظػػة؛ كذلػػؾ بهػػدؼ االرتقػػاب بمسػػتكل أداب الطػػالب ،كتػػكفير أسػػاليب التقػػكيـ
التربكم لالمتحانات.

ط -إبػػداب ال ػرأم ف ػ الكتػػب المناسػػبة لممكتبػػات المدرسػػية كالق ػرابة الصػػيفية كالمراج ػ الت ػ
يمكف االستفادة منها ف

ددمة المنهج كالبرامج التدريبية.

ل -تقػػديـ المقترحػػات كاعػػداد الدراسػػات كالبحػػكث الداصػػة بتطػػكير المػػادة أك النشػػاط ق ػرار
رييس مجمس الكزراب .)6-5 0215 ،)207
كقػػػد اعتمػػػدت كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ المصػػػرية بطاقػػػات كصػػػؼ كظػػػايؼ أع ػػػاب هييػػػة
التعمػػيـ كظػػايؼ المعممػػيف ،كمػػا يقابمهػػا مػػف كظػػايؼ األدصػػايييف االجتمػػاعييف كالنفسػػييف،
كأدصػػػاي التكنكلكجيػػػا ،كأدصػػػاي الصػػػحافة كاإلعػػػالـ ،كأمنػػػاب المكتبػػػات ،ككظػػػايؼ التكجيػػػ
الفنػػػ  ،ككظػػػايؼ اإلدارة المدرسػػػية ،ككظػػػايؼ اإلدارة التعميميػػػة ،كالبػػػال عػػػددها  )26بطاقػػػة
كصؼ .قرار كزارم رقـ )0215 1 ،)152
كيت ػػمف الكصػػؼ الػػكظيف لكظػػايؼ أع ػػاب هييػػة التعمػػيـ فػ القػرار السػػابؽ مجمكعػػة
مف العناصػر الداصػة بكػؿ كظيفػة ،فمكػؿ كظيفػة مسػم  ،كدرجػة ماليػة معادلػة ،ككصػؼ عػاـ،
كمجمكعة كاجبات كمسؤكليات ،كشركط شغؿ الكظيفػة؛ كذلػؾ كفقنػا لمػا مػا هػك معمػكؿ بػ فػ

إعػػداد الكصػػؼ الػػكظيف لمكظػػايؼ العامػػة ،كتمدصػػت كاجبػػات كمسػػؤكليات كظػػايؼ "مكجػػ "،
ك"مكجػ أكؿ" ،ك"مكج ػ عػػاـ" ،عمػ مسػػتكل مػػديريات التربيػػة كالتعمػػيـ كاإلدارات التعميميػػة ف ػ
الجدكؿ اآلت
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عذٗه (:)2
اى٘فف اى٘ظ ٜ ٞى٘ظبئف اىز٘عٍ٘( ٔٞعٔ ػبً ٍ٘ -عٔ أٗه ٍ٘ -عٔ)
()1
ا ٜاىَذٝشٝبد ٗاإلداساد اىزؼيَٞٞخ ثَقش
اى٘اعجبد
ٗاىَغئ٘ىٞبد
اإلؽشاف

ٍ٘عٔ ػبً

ٍ٘عٔ أٗه ٍبدح

ٍ٘عٔ ٍبدح

ٝؾشف ػي ٚاىَ٘عٖ ِٞاألٗائو
ىيزخقـ

ٝؾشف ػيٍ٘ ٚعٖ ٜاىزخقـ اىزبثؼِٞ
ىٔ

 ٝقرررررً٘ ثئػرررررذاد اىخطرررررخ اىؼبٍرررررخىيز٘عٞررررررٔ اى ْرررررر ٜاررررررٍ ٜرررررربدح
اىزخقررررـ ػيررررٍ ٚررررذاس اىؼرررربً
اىذساعررررررٝٗ ،ٜزرررررربثغ رْ ٞررررررزٕب
ثبالؽزشاك ٍغ اىَ٘عٖ.ِٞ
 ٝشارررغ رقررربسٝش اىَررربدح ٍرررِ ؽٞرررشاىؼغرررض أٗ اىضٝررربدح ارررٕٞ ٜئررربد
اىزؼيٗ ،ٌٞعجو ٍؼبىغزٖرب ىَرذٝش
ػرررررربً رَْٞررررررخ ٍرررررربدح ٍٗررررررذٝش
اىَذٝشٝخ.
 ْٝغرررع ٍرررغ اىرررذ٘ٝاُ ٗاىَذٝشٝرررخىزرررر٘اٞش اىنزررررتٗ ،اىز مررررذ ٍررررِ
ر٘صٝؼٖررررررب قجررررررو ثررررررذر اىؼرررررربً
اىذساع ٜث٘قذ مبف.
 ٝغزطيغ سأ ٛاىَر٘عٖ ِٞاألٗائرواررررٍ ٜغررررز٘ ٙاىَرررربدح ٕٗٞئررررخ
اىزؼيررررررٍ ٌٞررررررِ ؽٞررررررش ررررررر٘ااش
اىن بٝررررربد اى ْٞرررررخ ٗاىؼذدٝرررررخ،
ٗاىَؾرررررنالد اىزررررر ٜرؼزرررررشك
ٕٞئبد اىزؼير ٌٞأٗ األخقربئِٞٞ؛
ٗرىل ثٖذف اىَغبػذح ار ٜؽرو
ٕررزٓ اىَؾررنالد ىشاررغ ٍغررز٘ٙ
األدار اىزؼيَٞررررررررٗ ٜاىز٘عٞررررررررٔ
اىزشثررررررر٘ ٛرؾقٞقرررررررب ىَؼررررررربٞٝش
اىغ٘دح.

 ْٝغع ٍغ اىز٘عٞرٔ ثربإلداساد اىَخزي رخىزؾقٞرررع االمز ررربر ٍرررِ اىَؼيَررر ِٞارررٜ
اىزخقـ.
 ٝؾررررربسك اررررر ٜرؾرررررنٞو ىغررررربُ إػرررررذاداالٍزؾبّرربد ،مَررب ٝؾررزشك اررٗ ٜمررغ
أعرررئيخ االٍزؾبّررربد ٍٗشاعؼرررخ َّررربرط
ٍرِ أٗسا االٍزؾبّربد اىؼبٍرخ ٗاىْقرو
ثٖذف االسرقبر ثَغز٘ ٙاألدار.
 ٝزبثغ اىَ٘عٖ ِٞثؾنو ٍغرزَش ىيز مرذ ٍرِرْ ٞز خطخ اىز٘ع ٔٞاى ْ.ٜ
 ٝضرررررش ٛخجرررررشاد اىَررررر٘عٖ ِٞاىغرررررذد،ٗر ؼٞو اىزؼبُٗ ث.ٌْٖٞ
 ٝرر٘صع اىَررذاسط ٗػررذد اىَؼيَرر ِٞػيررٚاىَ٘عٖٗ ِٞاع اىْقبة اىَقشس.
 ٝررررذسط اىزقرررربسٝش ٗاىجٞبّرررربد اىرررر٘اسدحثؾررررر ُ اىخطرررررو ٗاىَْررررربٕظ ٗاىنزرررررت
ٗهش اىزرذسٝظ ٗاى٘عربئو اىزؼيَٞٞرخ
ٗيٞررش رىررل ٍررِ اىْرر٘اؽ ٜاىزرر ٜرزقررو
ثَبدرررررٔ أٗ األّؾررررطخ اىَزقرررريخ ثٖررررب،
ٗٝؼرررذ ٍرررزمشاد رزنرررَِ اىَالؽظررربد
ٗاألدار ٗاىَقزشؽرربد رؾقٞق رب ىَؼرربٞٝش
اىغ٘دح ٗٝشاؼٖب ىيَخزق.ِٞ
 ٝنررغ خطررخ ٍٞذاّٞررخ ىضٝرربسح اىَررذاسطىؾررو اىَؾررنالد اىزرر ٜرغزؼقرر ٜػيررٚ
اىَ٘عٖ ِٞؽيٖب.

اىزَْٞخ اىَْٖٞخ ٝ -ؼقذ اعزَبػبد دٗسٝرخ ىَر٘عٖٜ
اىَرربدح الهالػٖررٌ ػيرر ٚاىغذٝررذ
ٗاىَغررررررزؾذس ارررررر ٜاىَْرررررربٕظ
ٗاىنزررررررت ٗأعرررررربىٞت اىزقررررررٌ٘ٝ
ٗاىقشاساد اى٘صاسٝخ.
 ٝؾرررررشف ػيررررر ٚعَٞرررررغ أػَررررربهاىَرررر٘عٖٝٗ ،ِٞزرررربثغ أػَرررربىٌٖ
ٗاررررع اىخطررررخ اىَؼررررذح ثٖررررذف
رؾذٝرررررذ ع٘اّرررررت االٍزٞررررربص ،أٗ
ٍرررررر٘اهِ اىققرررررر٘سٗٗ ،مررررررغ
اىَقزشؽرررربد اىؼَيٞررررخ اىالصٍررررخ

 ٝنغ خطخ عْ٘ٝخ ىؼَئ ىزؾرَو رؾذٝرذاألٕررذاف اىؼبٍررخٗٗ ،عرربئو رؾقٞقٖررب،
ٗأعررررربىٞت رقَٖ٘ٝررررربٍ ،رررررغ دساعررررررخ
اىَْرربٕظ اىَقررشسح ارر ٜؽررز ٚاىَشاؽررو
ٗرؾيٞيٖررب ٗرْ ٞررزٕب ارر ٜمرر٘ر اىخطررخ
اىؼبٍررخ ىيز٘عٞررٔ اى ْررٝٗ ،ٜررْظٌ ػَررو
اىَنزرررت اى ْررررٍ ٜررررغ اىَ٘عررررٔ اىؼرررربً،
ٗٝؾرربسك اررٗ ٜمررغ اىؾيرر٘ه اىَالئَررخ
ىيَؾنالد اىزر ٜرؼزرشك اىَٞرذاُ ٍرِ
أعو ساغ ٍغز٘ ٙاىزخقـ.
ٝ -ررررررْظٌ اىغررررررغالد اىخبفررررررخ ثبىؼَررررررو

ٝؾشف ػيٍ ٚغَ٘ػخ ٍِ
اىَؼيَ ِٞهجقب ىيَؼذالد
اىَقشسح
 ْٝغررررررررررررع ٍررررررررررررغ اإلداسحاىَذسعرررررررررررررررررٞخ ٗاإلداسح
ىزؾقٞرررررع االمز ررررربر ٍرررررِ
اىَؼيَ ِٞا ٜاىزخقـ.
 ٝررذسط ّزرربئظ االٍزؾبّرربداررررٍ ٜغرررربه اىزخقررررـ،
ٗاعررزخالؿ اىَالؽظرربد
ىيخررشٗط ثْزرربئظ ىَؼبىغررخ
ّ٘اؽ ٜاىقق٘س.
 ْٝغررررررررررررع ٍررررررررررررغ اإلداسحاىَذسعرررررررررررٞخ ىزررررررررررر٘اٞش
اىَرر٘اسد اىَؼْٞررخ ىيؼَيٞررخ
اىزؼيَٞٞخ ٗاألّؾطخ.
 ٝؾررزشك اررٗ ٜمررغ أعررئيخاالٍزؾبّرررررررربد ٗرؾيٞررررررررو
ّزبئغٖب.
 ٝؾزشك ا ٜاإلؽرشاف ػيرٚرقذٝش دسعربد اىؾرٖبداد
اىؼبٍخ.
 ٝؾزشك اٍ ٜشاعؼرخ رقرذٝشدسعرررررررربد ٍ %11ررررررررِ
أٗسا إعبثرررربد اىطررررالة
ثبىَذاسط.
 ٝؾررررربسك اررررر ٜرقٞررررر ٌٞأداراىَؼيرررٌ ٍرررِ خررراله أسثرررغ
صٝبساد ػي ٚاألقو.
 ٝشؽرررررررذ اىَؼيَررررررر ِٞإىرررررررٍٚقرربدس اىزَْٞررخ اىَْٖٞررخ
ٗاىزؼيٌ اىَزبؽرخ ٗاىغذٝرذ
ارررررر ٜاىَررررررْٖظ ٍٗغرررررربه
اىؼَو.
 إثرررذار اىرررشأ ٛاررر ٜابػيٞرررخاىَررررررررررررْٖظ ٗاىنزرررررررررررربة
اىَذسعرررر ٜػررررِ هشٝررررع
اىزغزٝخ اىشاعؼخ.
 ٝقزررررشػ رؾغرررر ِٞأّؾررررطخٗؽذح اىزذسٝت ٗاىغ٘دح.

اىزخطٞو
ٗاىَزبثؼخ
ٗاىزقٌٞٞ

( )1الج ك تل تككن إ ك ا الماد ك ا اتككا ا لككل التملتتككات ال كتاا ة ككي ال كااا الككت اا ا ككم ( )142ماككااةخ
4114/3/11م مشأن :ا اتا مطا ات تلف أ ضاء ىةئ الاملةم.
- 0550 -

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:
اى٘اعجبد
ٗاىَغئ٘ىٞبد

ٍ٘عٔ ػبً

ٍ٘عٔ أٗه ٍبدح

ٍ٘عٔ ٍبدح

ىزؾغررررررررر ِٞاألدارٗ ،رؾقٞرررررررررع
ٍؼبٞٝش اىغ٘دح.
 ٝنرررررغ خطرررررخ ٍٞذاّٞرررررخ ىضٝررررربسحاىَذاسط ىؾرو اىَؾرنالد اىزرٜ
رغزؼق ٜػير ٚاىَر٘عٖ ِٞؽرو
ٍؾرررنالرٖبٗ ،رقرررؼٞذ اىَؾرررنيخ
ا ٜثؼل األؽٞبُ.
 ٝقررررً٘ ثئػررررذاد ثررررشاٍظ ىررررذٗسادرذسٝجٞرررررخ ٍرررررغ إداسح اىزرررررذسٝت
ثبىَذٝشٝررررررخ ػيرررررر ٚاىَغررررررز٘ٙ
اىَؾيررررررر ٜىيْٖررررررر٘ك ثَررررررربدح
اىزخقررـ ثْرربر ػيرر ٚاىزغزٝررخ
اىشاعؼخ ٍِ اىَ٘عّٖٗ ِٞزربئظ
االٍزؾبّرربد ٗاىزقرر٘ ٌٝاىَغررزَش
ع٘ار ثبىْغجخ ىيَؼيَر ِٞاىغرذد
أٗ ىزْؾرررٞو اىَؼيَررر ِٞاىقرررذاٍٚ
ثٖررذف اهالػٖررٌ ػيرر ٚاىؾررذٝش
ا ٜاىزخقـٗ ،اقزشاػ اىغرجو
ىزؾ ٞررض اىَؼيَررٗ ِٞاىَرر٘عِٖٞ
ىيزَْٞخ اىَْٖٞخ.
 ٝؾرررررشف ػيررررر ٚإػرررررذاد أعرررررئيخاالٍزؾبّررربد ىَررربدح اىزخقرررـ،
ٗمررررررررررزا اٍزؾبّرررررررررربد اىْقررررررررررو
ٗاإلؽررشاف ػيرر ٚىغرربُ رقشٝررش
دسعخ اىزخقـ.
 ٝشاعغ َّبرط ٍِ أٗسا اإلعبثرخالٍزؾبّرربد اىْقررو ٗاالٍزؾبّرربد
اىؼبٍررررررررررخ ػيررررررررررٍ ٚغررررررررررز٘ٙ
اىَؾباظرررررررخٗ ،رىرررررررل ثٖرررررررذف
االسرقررررررررررربر ثَغرررررررررررز٘ ٙأدار
اىطررررررالةٗ ،رطرررررر٘ٝش أعرررررربىٞت
اىزق٘ ٌٝاىزشث٘ ٛىالٍزؾبّبد.

(فررررؾ ٞخ أؽرررر٘اه اىَؼيَرررر -ِٞعررررغو
االعزَبػرررررربد اىذٗسٝررررررخ ىيَؼيَرررررر-ِٞ
أّررر٘اع األعررربىٞت ٗاى٘عررربئو اىَؼْٞرررخ
ىيَررربدح -عرررغالد اىْؾررربه)ٝٗ ،شعرررو
ّؾشح ثٖب ىيَذاسط.
 ٝؾررررررغغ اىَرررررر٘عٖ ِٞػيرررررر ٚاالثزنرررررربسٗاإلثذاع ىجزه أققر ٚهبقرخ ىرذ ٌٖٝارٜ
عجٞو ساغ ٍغز٘ ٙاىَبدح ثنو ٗعبئو
اىزؾغٞغ اىَزبؽخ ٗاىََنْخ.
 ٝشؽرررذ اىَررر٘عٖ ِٞػيررر ٚاىَغرررزؾذصبداىَزؼيقخ ثَبدرٔ أٗ األّؾرطخ اىَزقريخ
ثٖرررب اررر ٜاىرررجالد األخرررشٍ ٙرررِ ؽٞرررش
اىَْررربٕظ ٗاىنزرررت ٗهرررش اىزرررذسٝظ
ٗاى٘عررررررربئو اىزؼيَٞٞرررررررخ اىذساعرررررررٞخ،
ٗٝقزشػ ٍب َٝنِ أُ ٝقزجظ ٍْٖرب ارٜ
مر٘ر اؽزٞبعرربد ٗإٍنبّٞرربد ٍٗطبىررت
اىَغزَغ.
 ٝجذ ٛاىشأ ٛا ٜاىنزرت اىَْبعرجخ ىيَنزجربداىَذسعٞخ ٗاىقرشارح اىقرٞ ٞخ ٗاىَشاعرغ
اىزرررَٝ ٜنرررِ اإلاررربدح ٍْٖرررب اررر ٜخذٍررررخ
اىَْٖظ ٗاىجشاٍظ اىزذسٝجٞخ.
 ٝؾررربسك اررر ٜإػرررذاد اىذساعررربد ٗاىجؾررر٘ساىخبفرررخ ثزطررر٘ٝش اىَررربدح ثبىزؼررربُٗ ٍرررغ
اىَ٘عٔ اىؼبً اىَخزـ.
 ٝقً٘ ثئػذاد اىزقبسٝش اىؾٖشٝخ اىَزؼيقخثبىزخقررـٝٗ ،شاؼٖررب ىيَنزررت اى ْررٜ
ىيز٘ع ٔٞثبىَذٝشٝخ.
 ٝز مررررذ ٍررررِ ٍؼشاررررخ ٗاٖررررٌ اىَرررر٘عِٖٞىيقرررررررشاساد اى٘صاسٝرررررررخ ٗاىْؾرررررررشاد
اىذٗسٝخ.
 ٝؾررررررذد اؽزٞبعرررررربد اىزَْٞررررررخ اىَْٖٞررررررخىيَرر٘عٖ ِٞاىزرربثؼ ِٞىررٔٝٗ ،نررغ ٗ ْٝررز
خطرررخ رَْٞرررخ قرررذسارٌٖ ثبىزْغرررٞع ٍرررغ
اىغٖبد اىَؼْٞخ ثبىزَْٞخ اىَْٖٞخ.
 ٝقزررشػ رؾغرر ِٞثررشاٍظ اىزَْٞررخ اىَْٖٞررخاىَقذٍخ ىألخقبئٗ ِٞٞاىَ٘عٖ.ِٞ
 ٝقررٌَ ثررشاٍظ ٗأّؾررطخ ىزجرربده خجررشاداىَ٘عٖ ِٞاىزبثؼ ِٞىٔ.

 ٝؾررزشك اررٗ ٜمررغ رقرربسٝشاىن بٝرررررررررررررخ ىَؼيَرررررررررررررٜ
(اىزخقـ).
 ٝقرررررً٘ ثئػرررررذاد اىزقررررربسٝشاىؾررررررررررٖشٝخ اىَزؼيقررررررررررخ
ثبىزخقرررررررـٗ ،ساؼٖرررررررب
ىيَنزرررت اى ْررر ٜىيز٘عٞرررٔ
ثبإلداسح.
  ٝؾرررـ داررربرش اىزؾنررررٞشىيزؼشف ػيٍ ٚذ ٙاىغٖذ
اررررر ٜإػرررررذاد اىرررررذسٗط،
ٍٗررررذ ٙرْ ٞررررز اىزخطررررٞو
اىضٍْررر ٜىيَْررربٕظٗ ،دقرررخ
اىَؼيررررررررٌ ارررررررر ٜرقررررررررذٝش
اىذسعبد ٗرق ٌٞٞاىطالة.
 ٝزبثغ عٖ٘د ٕٞئبد اىزؼيرٌٞٗعررررررغالرٌٖ ّٗؾرررررربهٌٖ
ٗخططٖررررررررررررررٌ هجقررررررررررررررب
ىيزخقـ.

كمػػف دػػالؿ تحميػػؿ المهػػاـ السػػابقة لكظػػايؼ التكجي ػ عم ػ مسػػتكل المػػديريات كاإلدارات
التعميميػػة نجػػد أن ػ يكجػػد مسػػم المكتػػب الفن ػ لمتكجي ػ  ،كيكجػػد هػػذا المكتػػب عم ػ مسػػتكل
المػػديريات كاإلدارات التعميميػػة لمناقشػػة التقػػارير الشػػهرية المقدمػػة مػػف المػػكجهيف كالمػػكجهيف
األكايػؿ ،باإل ػافة إلػ أف المكجػ األكؿ يػنظـ عمػؿ المكتػب الفنػ مػ المكجػ العػاـ ،كيشػارؾ
ف ك

الحمكؿ الماليمة لممشكالت الت تعترض الميداف مف أجؿ رف مستكل التدصص.
كػذلؾ يت ػػح قمػػة الػػكع بػ ف جػػكهر اإلشػراؼ التربكم/التكجيػ الفنػ ددمػػة فنيػػة قايمػػة
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عمػ مسػاعدة المعمػػـ كدعمػ كتنميتػ المهنيػة ،كتحسػيف عمميتػ التعمػيـ كالػػتعمـ ،فعمػ الػػرغـ
مػػف

ػػركرة إعطػػاب المشػػرفيف/المكجهيف مراكػػز إداريػػة إلدارة العمميػػة اإلش ػرافية كتنظيمهػػا ،إال

أن يجب أف يتـ تقمػيص الحجػـ الدػاص بػذلؾ ،كعػدـ االسػتغراؽ فػ األعمػاؿ كالمهػاـ اإلداريػة
عم حساب المهاـ الفنية ،حيث تعد األديرة ه جكهر اإلشراؼ/التكجي الفن .
كعمػػػ مسػػػتكل المػػػدارس تظهػػػر كاجبػػػات اإلشػػػراؼ الفنػػػ كمهامػػػ فػػػ كظػػػايؼ "كبيػػػر
معمميف" ،كيقابمها ف الدرجة المالية العالية ،ك"معمػـ دبيػر" بدرجػة مػدير عػاـ ،ك"معمػـ أكؿ أ)"
ف ػ الدرجػػة األكل ػ  ،ك"معمػػـ أكؿ" ف ػ الدرجػػة الثانيػػة ،كلهػػـ مجمكعػػة مهػػاـ ككاجبػػات تتعمػػؽ
بالعمػػؿ المدرس ػ عامػػة ،كاإلش ػراؼ الفنػ بصػػفة داصػػة ،كيمكػػف عػػرض مجمكعػػة مػػف المهػػاـ
اإلشرافية التػ تتعمػؽ بكاجبػاتهـ كمسػؤكلياتهـ فػ اإلشػراؼ الفنػ دادػؿ المدرسػة فػ الجػدكؿ
اآلت
عذٗه (:)3
ٗاعجبد ٍٗغؤٗىٞبد اإلؽشاف اى ْ ٜاٗ ٜظبئف (مجٞش ٍؼيٍَ-ِٞؼيٌ خجٞشٍ-ؼيٌ أٗه(أ)ٍ-ؼيٌ أٗه) اٜ
(. )1
اىَذاسط ثَقش
مجٞش ٍؼيَِٞ
ٍ زبثؼررررررررخ رخطررررررررٞو ٗرْ ٞررررررررز
اىؼَيٞررربد اىزؼيَٞٞرررخ اىَخزي رررخ
ثبىَذسعررررخ ٍررررِ ؽٞررررش ٗمررررغ
األٕررذاف ٗهررش رؾقٞقٖررب اررٜ
ؽذٗد اإلٍنبّبد اىَزبؽخ.
ٍ زبثؼخ ػَيٞبد اىزؼيٗ ٌٞاىرزؼيٌ
ثبىَذسعخ ٗرقَٖ٘ٝب ثْبر ػيرٚ
ٍغررررز٘ ٙاعررررزٞؼبة اىزالٍٞرررررز
ٍٗغز٘ ٙأدار اىَؼيَ.ِٞ
 اإلؽشاف ػي ٚر ؼٞو اعرزخذاً
االعزشارٞغٞبد اىؾذٝضخ ىيزؼيٌٞ
ٗاىزؼيٌ ثبىَذسعخ.
 اىؼَو مَ٘عٔ ٍق ٌٞىيَبدح.
ٍ زبثؼررررخ رقٞرررر ٌٞأدار اىَؼيَررررِٞ
ا ٜاىَغز٘ٝبد األدّ.ٚ
 اىقٞررربً ثرررذٗس اىَؼيرررٌ اىَشؽرررذ
ىيَؼيَرررررررر ِٞاىغررررررررذدٍٗ ،ررررررررِ
ٝؾزبعُ٘ إى ٚاإلسؽبد.
 اإلؽررشاف ػيرر ٚهررالة اىزشثٞررخ
اىؼَيٞخ.

ٍؼيٌ خجٞش
 اىَؾرررربسمخ ارررر ٜرخطررررٞو ٗإداسح
اىؼَيٞررررربد اىزؼيَٞٞرررررخ اىَخزي رررررخ
ثبىَذسعرررررخ ٍرررررِ ؽٞرررررش ٗمرررررغ
األٕرررذافٗ ،هرررش رؾقٞقٖرررب ارررٜ
ؽذٗد اإلٍنبّبد اىَزبؽخ.
ٍ زبثؼررخ ػَيٞرربد اىزؼيررٗ ٌٞاىررزؼيٌ
ثبىَذسعررخ ٗرقَٖ٘ٝررب ثْرربر ػيررٚ
ٍغررررررز٘ ٙاعررررررزٞؼبة اىزالٍٞررررررز
ٍٗغز٘ ٙأدار اىَؼيَ.ِٞ
ٗ مررررغ خطررررو ىز ؼٞررررو اعررررزخذاً
االعرررزشارٞغٞبد اىؾذٝضرررخ ىيزؼيرررٌٞ
ٗاىزؼيٌ ثبىَذسعخ.
 اإلؽرررشاف ػيررر ٚثرررشاٍظ رؾغرررِٞ
أدار اىطالة اٍ ٜربدح اىزخقرـ
ٍٗزبثؼزٖب.
اإلؽشاف اى ْ ٜػير ٚأػَربه ٕٞئرخاىزذسٝظ ا ٜاىَغز٘ٝبد األدّ.ٚ
اىَؾبسمخ ا ٜرق ٌٞٞأدار اىَؼيَرِٞا ٜاىَغز٘ٝبد األدّ.ٚ
 اإلؽرررشاف ػيررر ٚهرررالة اىزشثٞرررخ
اىؼَيٞخ.

ٍؼيٌ أٗه(أ)
 اىَؾرررررربسمخ ارررررر ٜرخطرررررررٞو
ٗإداسح اىؼَيٞرررربد اىزؼيَٞٞررررخ
اىَخزي رررررخ ثبىَذسعرررررخ ٍرررررِ
ؽٞررررررش ٗمررررررغ األٕررررررذاف،
ٗهررش رؾقٞقٖررب ارر ٜؽررذٗد
اإلٍنبّبد اىَزبؽخ.
 اىَؾرررررررربسمخ ارررررررر ٜر ؼٞررررررررو
اعررررررزخذاً االعررررررزشارٞغٞبد
اىؾذٝضخ ىيزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ.
 اىَؾرربسمخ اررٗ ٜمررغ خطررخ
ثشاٍظ رؾغر ِٞأدار اىطرالة
اررررررررٍ ٜرررررررربدح اىزخقررررررررـ
ٍٗزبثؼزٖب.
 اىقٞرربً ثررذٗس اىَؼيررٌ اىَشؽررذ
ىيَؼيَرررررر ِٞاىغررررررذدٍٗ ،ررررررِ
ٝؾزبعُ٘ إى ٚاإلسؽبد.
 اإلؽرشاف اى ْرر ٜػير ٚأػَرربهٕٞئرررررررررخ اىزرررررررررذسٝظ ارررررررررٜ
اىَغز٘ٝبد األدّ.ٚ
 اىَؾرررربسمخ ارررر ٜرقٞرررر ٌٞأدار
اىَؼيَرررر ِٞارررر ٜاىَغررررز٘ٝبد
األدّ.ٚ

ٍؼيٌ أٗه
اإلؽرررررشاف اى ْررررر ٜػيرررررٚأػَررربه ٕٞئرررخ اىزرررذسٝظ
ا ٜاىَغز٘ٝبد األدّ.ٚ
اىَؾبسمخ ا ٜرقٞر ٌٞأداراىَؼيَررررررررررررررر ِٞارررررررررررررررٜ
اىَغز٘ٝبد األدّ.ٚ

( )1الج ك تل تككن إ ك ا الماد ك ا اتككا ا لككل التملتتككات ال كتاا ة ككي ال كااا الككت اا ا ككم ( )142ماككااةخ
4114/3/11م مشأن :ا اتا مطا ات تلف أ ضاء ىةئ الاملةم.
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كيت ػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف هػػذ الكظػػايؼ "كبيػػر معممػػيف" ك"معمػػـ دبيػػر" "معمػػـ

أكؿ أ)"" ،معمػػـ أكؿ" تق ػ ف ػ جمي ػ المػػدارس حسػػب المرحمػػة التعميميػػة ،كتعػػد مهػػاـ اإلش ػراؼ

الفن عمػ أعمػاؿ هييػة التػدريس فػ المسػتكيات األدنػ  ،كالمشػاركة فػ تقيػيـ أداب المعممػيف

فػ المسػػتكيات األدنػ مػػف المهػػاـ المشػػتركة فػ جميػ كظػػايؼ اإلشػراؼ الفنػ عمػ مسػػتكل

المدرسة.

باإل ػػافة إلػ ذلػػؾ يقػػكـ مػػدير المدرسػػة باإلشػراؼ عمػ العمميػػة التعميميػػة ،كيت كػػد مػػف

اسػػتدداـ االسػػتراتيجيات كاألسػػاليب التعميميػػة الحديثػػة ،بالتنسػػيؽ م ػ التكجي ػ التربػػكم ،كيقػػكـ

تحقيقنا لذلؾ بما ي ت قرار كزارم رقـ )108-107 0215 ،)152
بناب عمػ تحميػؿ نتػايج المتعممػيف كالبيانػات كاإلحصػابات الداصػة
 اتداذ الق اررات التعميمية نبالمدرسة كنظـ التقكيـ المعتمدة.

 دمػػؽ بييػػػة آمنػػػة تػػدعـ التحسػػػيف المسػػػتمر لػػػألداب كاالبتكػػار كتجتػػػذب المتعممػػػيف كأكليػػػاباألمكر.

 االعتماد عم نتايج البحكث اإلجرايية ف تحديد أف ؿ الممارسات التربكيػة ،كنشػر األفكػارالمتعمقة بها بيف العامميف.

 االعتماد عم المنهج الحقػكق فػ التعمػيـ ،كك ػ أسػاليب دمػج الفيػات المهمشػة ،كذكماالحتياجات الداصة ،كالمتميزيف مف المتعمميف ،كالعمؿ عم الحد مف التسرب الدراس .

ز – ىطاق اإلشزاف:
يعبػػر نطػػاؽ اإلشػراؼ عػػف "المػػدل الػػذم يسػػتطي فيػ الػػرييس أف يمػػارس اإلشػراؼ الفعػاؿ
احػدا" آؿ نػاج ،
رييسػا ك ن
عم مجمكعػة مػف المرؤكسػيف كيحػدد بعػدد المرؤكسػيف الػذيف يتبعػكف ن
.)025 0215
كقد حددت المادة  )8مف قرار رييس مجمس الكزراب رقػـ  )207لسػنة 0215ـ نسػب
كظايؼ التكجي الفن المدتمفة إلػ كظػايؼ التعمػيـ عمػ النحػك اآلتػ

مكجػ عػاـ مػادة كاحػد

بالمػديريات التعميميػػة ،كمكجػ أكؿ مػادة كاحػػد بالمػػديريات التعميميػة ،ككاحػػد بكػػؿ إدارة تعميميػػة
مف المستكل األكؿ ،أما مكج مادة فػ اإلدارات التعميميػة بكاقػ مكجػ لكػؿ  )22ع نػكا مػف
كظايؼ المعمميف قرار رييس مجمس الكزراب .)6 0215 ،)207
معممػا ،كيمكػف
كمف المالحظ أف نطاؽ اإلشراؼ كاس نسػبيا حيػث يػرأس المكجػ  )22ن
ت ييؽ نطػاؽ اإلشػراؼ بتعيػيف عػدد أكبػر مػف المػكجهيف ،أك زيػادة مسػتكل إدارم جديػد ،كفػ
- 0556 -

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

جمي األحكاؿ يجػب أف يػالبـ نطػاؽ اإلشػراؼ طػكؿ دػط السػمطة المناسػب الػذم يكفػؿ سػهكلة
اإلجرابات كانسيابها ،كسهكلة االتصاؿ بيف المستكيات اإلدارية المدتمفة.

 - 0املضار الٌظَفُ للنشزف الرتبٌِ يف مصز:
هنػػاؾ مجمكعػػة مػػف المراحػػؿ الت ػ تمػػر بهػػا كظػػايؼ التكجي ػ الفن ػ منػػذ اإلعػػالف عػػف
الكظيفة ،كحرص مديريات التربيػة كالتعمػيـ عمػ اسػتقطاب الدبػرات المميػزة فػ التكجيػ الفنػ
ػاب بمرحم ػ التقػػكيـ؛ لػػذلؾ ف ن ػ مػػف ال ػػركرم عػػرض
مػ نا
ػركر بالتنميػػة المهنيػػة كالترقيػػات كانتهػ ن
عممية تطكير المسار الكظيف كاإلجرابات المستددمة ف كؿ مرحمة مف المراحؿ ،حت تتحقػؽ
الفعالية كالكفابة عم المستكل الفردم كالتنظيم .
/5أ معايير ادتيار المشرؼ التربكم ف مصر
ك عت كزارة التربية كالتعميـ المصرية مجمكعة مف ال ػكابط كالقكاعػد كاألطػر المرجعيػة
الت يتـ مف داللهػا ترشػيح المعممػيف المتقػدميف لشػغؿ كظيفػة مكجػ أك مكجػ أكؿ أك مكجػ
عاـ عم مسػتكل المػديريات كاإلدارات التعميميػة ،كقػد قامػت الباحثػة بتحميػؿ مجمكعػة القػ اررات
كالنشرات الداصة بادتيار المشرؼ/المكج ف مصر كفقا لما ي ت
يتـ اإلعالف عف الحاجة إل كظايؼ المكجهيف دالؿ شهر يكليك مف كػؿ عػاـ ،عمػ أف
يتـ االنتهاب مف شغؿ هذ الكظايؼ قبػؿ بدايػة العػاـ الدراسػ بكقػت كػاؼ قػرار ريػيس مجمػس
الكزراب .)6 0215 ،)207
تنص المادة  )5مف قػرار ريػيس مجمػس الػكزراب رقػـ  )207لسػنة 0215ـ أف يكػكف
ادتيػػار شػػاغم كظيفػػة مكجػ مػػف بػػيف شػػاغم كظيفػػة معمػػـ أكؿ أ) ،ككظيفػػة مكجػ أكؿ مػػف
بيف شاغم كظيفة معمـ دبير ،ككظيفة مكج عاـ مف بيف شاغم كظيفػة كبيػر معممػيف لمػدة
ثػػالث سػػنكات قابمػػة لمتجديػػد لمػػرة كاحػػدة فػ مسػػابقة عامػػة فػ نطػػاؽ كػػؿ محافظػػة مػػف دػػالؿ
اإلعػػػالف فػػػ صػػػحيفتيف يػػػكميتيف كاسػػػعت االنتشػػػار ،كيجػػػب أف يت ػػػمف اإلعػػػالف البيانػػػات
المتعمقة بالكظيفة شركط شغمها ،كه ذاتها الشركط المطمكبة لمترقية ،كالمنصػكص عميهػا فػ
المادة  )71مف القػانكف رقػـ  )85لسػنة 0210ـ بتعػديؿ بعػض أحكػاـ القػانكف رقػـ )166
لسنة 0226ـ قرار رييس مجمس الكزراب .)6 0215 ،)207
كتدتص المجنة المنصكص عميها ف المادة العاشرة مف هذا القرار بػالنظر فػ الترشػيح
لشػغؿ هػذ الكظػايؼ عمػ أسػاس الحاصػؿ عمػ أعمػ الػدرجات كفقنػا لمتقيػيـ النسػب لممعػػايير
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كالمهارات كالقدرات المنصكص عميها ف ذات المادة ،كتراعػ المجنػة عنػد تقػدير هػذ المعػايير
كالقػػدرات نػػكع الكظيفػػة المعمػػف عنهػػا كبطاقػػة كصػػفها ،كيػػتـ ترتيػػب مػػف ينطبػػؽ عمػػيهـ هػػذ
الشركط مف المتقدميف لشغؿ الكظيفة كالمفا مة بينهـ كفقنا لمقكاعد اآلتية قرار ريػيس مجمػس
الكزراب .)6 0215 ،)207

 األعم ف
 األعم

درجات التقييـ.

مؤهال.
ن

 األعم ف

المستكل الكظيف .

تدرجا.
 األقدـ
ن

 األكبر سنا.

كقػػػد حػػػدد القػػػرار الػػػكزارم رقػػػـ  )152لسػػػنة 0215ـ شػػػركط شػػػغؿ كظيفػػػة "مكجػػػ "،
ك"مكجػ أكؿ" ،ك"مكج ػ عػػاـ" ،عمػ مسػػتكل مػػديريات التربيػػة كالتعمػػيـ كاإلدارات التعميميػػة ف ػ
اآلت


حاصال عم مؤهػؿ تربػكم مناسػب ،أك عمػ مؤهػؿ
أف يككف مف دريج كميات التربية أك
ن

عاؿ مناسب ،باإل افة إل شهادة أك إجازة ت هيؿ تربكم.

 تشػغؿ باالدتيػػار مػػف بػػيف شػاغم كظيفػػة معمػـ أكؿ أ) بالنسػػبة لكظيفػة مكجػ  ،كمػػف بػػيف
شػػاغم معمػػـ دبيػػر بالنسػػبة لكظيفػػة مكج ػ أكؿ ،كمػػف بػػيف شػػاغم كظيفػػة كبيػػر معممػػيف
بالنسبة لكظيفة مكج عاـ ،أك ما يقابمها لمدة ثالث سنكات قابمة لمتجديد لمرة كاحدة.
 الحصػػكؿ عم ػ تقريػػر تقػػكيـ أداب بمرتبػػة فػػكؽ متكسػػط عم ػ األقػػؿ ف ػ سػػنتيف سػػابقتيف
مباشػػرة عم ػ النظػػر ف ػ شػػغؿ كظيفػػة "مكج ػ " ،أك "مكج ػ أكؿ" ،أك "مكج ػ عػػاـ" مػػادة أك
نشاط.
 استيفاب برامج التنميػة المهنيػة المقػررة لشػغؿ الكظيفػة طبقػا لمػا تقػرر األكاديميػة المهنيػة
لممعمميف.
 الحصكؿ عم شهادة الصالحية لمزاكلة كظايؼ التكجي .
كقد أ اؼ اإلعالف رقـ  )0لسنة 0217ـ مجمكعة مف اإلجرابات لشػغؿ كظيفػة مكجػ
حاليػا ،كيعمػؿ بصػفة أصػيمة
ف محافظة اإلسكندرية ،منها أف يككف المتقدـ عم رأس العمػؿ ن
منتػدبا مػف محافظػة أدػرل ،كبالنسػبة لػكظيفت مكجػ أكؿ-
بمحافظة اإلسػكندرية ،كأال يكػكف
ن
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مكج عاـ) البد أف يككف المتقػدـ قػد أم ػ  6سػنكات عمػ األقػؿ فػ ممارسػة العمػؿ الفعمػ
بالكظيفة األدن مباشرة مف كظايؼ التكجي عم أف تدفض هذ المدة عاـ كاحػد) لمحاصػميف
عم الماجستير ك عاميف) لمحاصميف عمػ الػدكتك ار مديريػة التربيػة كالتعمػيـ ،إعػال ف رقػـ )0
.)1 0217،
مما سبؽ يت ح أن عم الرغـ أف نظاـ ادتيار المشرؼ/المكج ف مصر قد مزج بػيف
مجمكعػػػة معػػػايير لمك ػػػكعية عمميػػػة االدتيػػػار ،كالتػػػ شػػػممت الت هيػػػؿ التربػػػكم-األقدميػػػة-
الكفػػابة-التنميػػة المهنيػػة-شػػهادة مزاكلػػة المهنػػة) ،إال أف األقدميػػة المتمثمػػة ف ػ الدبػػرة كعػػدد
سنكات العمؿ هػ المعيػار الغالػب فػ عمميػة ادتيػار المشػرؼ التربػكم ،فعنػدما يدتػار المكجػ
مف فية معمـ أكؿ أ) البد أف تككف سنكات عممػ بػيف  10-12عػاـ؛ ألنػ يمػر بكظيفػة معمػـ
مسػػاعد ،ثػػـ معمػػـ ،ثػػـ معمػػـ أكؿ ،كلكػ يدتػػار مكجػ أكؿ مػػف فيػػة معمػػـ دبيػػر البػػد أف تكػػكف
ػدب مػػف معمػػـ مسػػاعد إلػ معمػػـ
سػػنكات عممػ مػػا بػػيف  16-10عػػاـ ليمػػر بجميػ الكظػػايؼ بػ ن
دبير ،ككذلؾ عندما يدتار المكج العاـ مف فية كبير معمميف البد أف تكػكف سػنكات عممػ مػف
 ،00-16األمػػر الػػذم يحػػرـ المعممػػيف األصػػغر سػػنا كالػػذيف يبػػدكف فعاليػػة ككفػػابة أكبػػر ف ػ
تكظيؼ مهاراتهـ ،كتحقيؽ طمكحاتهـ ف العممية اإلشرافية.
كػػػذلؾ عػػػدـ ك ػػػ معيػػػار الحصػػػكؿ عمػػػ الدراسػػػات العميػػػا فػػػ مجػػػاؿ اإلدارة التعميميػػػة
كاإلش ػراؼ التربػػكم مػػف أكلكيػػات شػػركط ادتيػػار المشػػرؼ /المكج ػ ف ػ مصػػر ،عم ػ الػػرغـ مػػف
قيمتػػ العمميػػة كحجػػػـ ت ثيراتػػ عمػػ األداب ،األمػػػر الػػذم أدل إلػػ

ػػػعؼ االهتمػػاـ بمػػػؤهالت

المكج الفن العممية ،كما حصؿ عمي مػف درجػات عمميػة سػكاب فػ الماجسػتير أك الػدكتك ار ؛
كذلػػؾ كفػػؽ قكاعػػد محػػددة ،بكصػػفها ثػػركة مػػف المعػػارؼ كالمبػػادئ كالمهػػارات الت ػ تعين ػ عم ػ
القياـ بالمهاـ المككمة إلي بنجػاح كفاعميػة فػ

ػكب النظريػات كالمعػارؼ كاالتجاهػات الحديثػة

فػ اإلش ػراؼ التربػػكم ،كاقتصػػر االهتمػػاـ بهػػذا المعيػػار ف ػ

تدفػػيض المػػدة البينيػػة لمتقػػدـ إل ػ

الكظيفػة عػػاـ كاحػػد) لمحاصػميف عمػ الماجسػػتير ،ك عػػاميف) لمحاصػميف عمػ الػػدكتك ار  ،كتعػػد
هذ اإلجرابات غير كافية.
أمػػا عم ػ مسػػتكل المدرسػػة فتتمثػػؿ شػػركط شػػغؿ كظيفػػة "معمػػـ أكؿ" ،ك"معمػػـ أكؿ أ)"،
ك"معمػػـ دبيػػر" ،ك"كبيػػر معممػػيف" باعتبػػار أف هػػذ الكظػػايؼ تقػػكـ باإلشػراؼ الفنػ عمػ أعمػػاؿ
هييػػة التػػدريس ف ػ المسػػتكيات األدن ػ  ،كالمشػػاركة ف ػ تقيػػيـ أداب المعممػػيف ف ػ المسػػتكيات
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األدن  ،كما ي ت

قرار كزارم رقـ )02-8 0215 ،)152

حاصال عم مؤهػؿ تربػكم مناسػب ،أك عمػ مؤهػؿ
 أف يككف مف دريج كميات التربية ،أك
ن
عاؿ مناسب ،باإل افة إل شهادة أك إجازة ت هيؿ تربكم.

 ق اب مدة بينية مقدارها دمس سنكات عم األقػؿ فػ ممارسػة العمػؿ الفعمػ فػ الكظيفػة
األدن  ،أك ما ف مستكاها كفقنا لمقكاعد الت يصدر بها قرار مف كزير التربية كالتعميـ.

 الحصػػكؿ عم ػ تقريػػر تقػػكيـ أداب بمرتبػػة فػػكؽ متكسػػط عم ػ األقػػؿ ف ػ سػػنتيف سػػابقتيف
مباشرة عم النظر ف الترقية.
 استيفاب برامج التنمية المهنية المقررة لشغؿ الكظيفة.
 الحصكؿ عم شهادة الصالحية لمزاكلة الكظيفة المرق إليها.
كفيمػػا يتعمػػؽ ب ك ػػاع المشػػرؼ التربػػكم فػػ مصػػر ،فقػػد أشػػار تقريػػر "البنػػؾ الػػدكل "
 )5 0217إل أن

"ال تتـ المفا مة ف األجكر كالمزايا عمػ أسػاس األداب ،كالركاتػب تزيػد

عامػا يحصػؿ المعمػـ أك المكجػ فػ
زيادة طفيفة عم مػدار الحيػاة المهنيػة ،فبعػد مػركر  )16ن
مصر الذم يمتمؾ أدن المؤهالت عم راتب يعادؿ  1.2عؼ أكؿ مربكط ل ".

كقػػػد تبػػػيف مػػػف العػػػرض السػػػابؽ أف كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ اتبعػػػت سياسػػػات التكظيػػػؼ

االسػػتقطاب/االدتيار /التعيػػيف) ك حػػد سياسػػات إدارة الم ػكارد البشػػرية ،كالت ػ يمكػػف تحميمهػػا عم ػ

النحك اآلت

ػاب عمػ تصػػكر كامػػؿ عػػف أعػػداد الكظػػايؼ الشػػاغرة المطمػػكب
 تحديػػد الكظػػايؼ الشػػاغرة بنػ ن
شغمها ،كف أم المستكيات اإلدارية كالكظيفية الت تق فيها هذ الكظايؼ.
 النظر ف تحميؿ الكظػايؼ كمراجعػة مكاصػفات شػاغم الكظيفػة لمعرفػة متطمبػات الكظيفػة
مػػػف كاجبػػػات كمسػػػؤكليات فػػػ

ػػػكب دليػػػؿ تكصػػػيؼ الكظػػػايؼ الػػػذم أعدتػػػ الػػػكزارة عػػػاـ

0215ـ ،كأي ن ػا مراجعػػة المكاصػػفات الت ػ ينبغ ػ تكافرهػػا ف ػ شػػاغؿ الكظيفػػة مػػف حيػػث
المؤهؿ ،كعدد سنكات الدبرة كنكعهػا ،كالػدكرات التدريبيػة ،كتقػارير تقيػيـ األداب ،كتػرديص
مزاكلة المهنة.

 اتبػػاع طػػرؽ كأسػػاليب اإلعػػالف عػػف الكظػػايؼ الشػػاغرة ،كات ػػح ذلػػؾ ف ػ اإلعػػالف رقػػـ )0
لسػػػنة 0217ـ حيػػػػث تػػػـ تحديػػػػد الشػػػػركط العامػػػة لكظػػػػايؼ التكجيػػػ  ،كاجػػػػرابات التقػػػػدـ

لممسابقة ،كقكاعد المفا مة بػيف المتقػدميف لكظػايؼ التكجيػ ألكؿ مػرة ،أك لشػغؿ كظػايؼ
أعم  ،كالمستندات كاألكراؽ المطمكبة ،كطرؽ كاجرابات تقديـ طمبات االلتحاؽ بالكظايؼ.
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 تطبيؽ إجرابات كمراحػؿ كأسػاليب االدتيػار لممفا ػمة بػيف المتقػدميف لشػغؿ الكظػايؼ كفقنػا
لمقكاعد المك حة ف قرار رييس مجمس الكزراب  )207لعاـ 0215ـ.
/5ب التنمية المهنية لممشرؼ التربكم ف مصر

تعد األكاديمية المهنية لممعممػيف مػف أهػـ أدكات التنميػة المهنيػة ألع ػاب هييػة التعمػيـ

ف ػ مصػػر ،كالت ػ تسػػع

لتحقيػػؽ جػػكدة أداب المعممػػيف كالمػػدربيف ،كك ػكادر التقػػكيـ كالقيػػادات

كاإلداريػػػيف ،كهػػػ تقػػػدـ بػػػرامج تنميػػػة كت هيػػػؿ القيػػػادات بكافػػػة مسػػػتكياتها ،كمنهػػػا القيػػػادات

اإلشرافية ،حيث تقكـ بتدريب المكجهيف الفنيػيف عمػ برنػامج تػدريب يحمػؿ مسػم " أساسػيات

التكجي الفن ".

كتنفػػػذ األكاديميػػػة المهنيػػػة لممعممػػػيف حقيبػػػة التكجيػػػ الفنػػػ فػػػ فركعهػػػا المعتمػػػدة عمػػػ

مستكل المحافظات بمعدؿ  )2ساعات تدريبية يكميا ،كلمدة  )6أيػاـ إدارة المكتػب الفنػ لمػدير

األكاديمية ،)0218 ،كأشار"عالـ"  )126 0212إلػ أف هػذ الػدكرات تعتمػد عمػ المطبكعػات
ككسايط تعميمية ،كعم المحا رات النظرية ،كتهمؿ البػث المسػمكع كالمريػ  ،كتنػاكؿ مك ػكعات

تقميدية ،كهذا يعد مف أهـ عكامؿ

عؼ الت هيؿ لمقيادات اإلشرافية ،باإل افة إلػ

ػعؼ المػكارد

المساندة ،مف مكتبات كمدتبرات كمصادر المعمكمات التربكيػة ،كعػدـ انػدماجها فػ صػمب عمميػة
الت هيؿ بهدؼ التنمية أك الترقية.

كعمي ػ ف ػ ف كجػػكد برنػػامج تػػدريب كاحػػد يحصػػؿ عمي ػ المكج ػ غيػػر كػػاؼ ف ػ تطػػكير

مهاراتػػػ اإلشػػػرافية ،كتنميتػػػ مهنيػػػا ،داصػػػة أف مك ػػػكع الػػػدكرة-أساسػػػيات التكجيػػػ الفنػػػ -
تقميػػدم يتنػػاكؿ أسػػس التكجيػ  ،كيفتقػػر محت ػكا إلػ االتجاهػػات الحديثػػة فػ اإلش ػراؼ التربػػكم

منظػكر أكبػر
نا
كأنماط  ،كالمرتبطة بتطكير العممية التربكية كاإلشػرافية التػ تعطػ لممكجػ الفنػ

كديارات أكثػر لمعمػؿ فػ ميػداف اإلشػراؼ التربػكم ،كهػذ االتجاهػات مفتكحػة لمتطػكير كالتعػديؿ

بما يناسب شدصية المشرؼ ،كدبرة المعمـ ،كالبيية التربكية كامكاناتها.
/5ج إجرابات الترق ف كظايؼ التكجي ف مصر

تعػػػد سياسػػػة الترقيػػػات مػػػف السياسػػػات المهمػػػة فػػػ إدارة المسػػػار الػػػكظيف لممشػػػرؼ

التربكم/المكجػػػ فبعػػػد اسػػػتكماؿ إجػػػرابات التعيػػػيف كمباشػػػرة الكظػػػايؼ كالتنميػػػة المهنيػػػة أثنػػػاب
الددمة ،يبدأ االهتماـ بالمستقبؿ الكظيف  ،ككيفية تدرجهـ الكظيف  ،كمػا يترتػب عمػ ذلػؾ مػف
مزايا ،سكاب لمشدص شاغؿ الكظيفة أك لممديريات كاإلدارات التعميمية.

كقػػد أجمػػؿ دطػػاب نايػػب مػػدير األكاديميػػة المهنيػػة كالمكج ػ إل ػ مػػدير مديريػػة التربيػػة
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كالتعميـ باإلسكندرية إجػرابات تغييػر المسػم لمسػادة أع ػاب هييػة التعمػيـ الػراغبيف فػ تغييػر

المسم الكظيف كالمستهدفيف لمترق عم

النحك اآلت :

 تجمي طمبات تغيير المسم الكظيف بالمديريات التعميمية بصكرة مجمعة معتمػدة مت ػمنةأصؿ المكافقة عم التغيير ،كتسمـ ف

اإلدارة العامة لمتنسيؽ بالكزارة.

 -تقكـ األكاديمية بمراجعة البيانات الكاردة مػف اإلدارة العامػة لمتنسػيؽ كلجنػة المػكارد البشػرية

بالكزارة ،يعقبها إصدار ق اررات تغيير المسم الػكظيف بصػكرة مجمعػة عقػب حصػكؿ المعمػـ

عم

متطمبات التنمية المهنية المعدة لهذا الغرض.

 ال يػػتـ تغييػػر المسػػم الػػكظيف إال عػػف طريػػؽ األكاديميػػة المهنيػػة لممعممػػيف ،كال يعتػػد ب ػ مق اررات تدالؼ القرار الكزارم رقـ  )066لسنة 0211ـ ،كالكتاب الػدكرم رقػـ  )66بتػاري

0215/10/1ـ األكاديمية المهنية لممعمميف.)0216 ،

كفػ الغالػػب يترقػ المعممػػكف أك المكجهػػكف عمػ أسػػاس سػػنكات الدبػػرة فقػػط ،كهػػك مػػا

يثبط همة المعمميف أك المكجهيف الكؼب الػذيف يتمتعػكف بالقػدرة عمػ االبتكػار كلػديهـ مهػارات

عالية البنؾ الدكل .)5 0217 ،

كتتب المػديريات التعميميػة نفػس إجػرابات التكظيػؼ فػ الترقيػات ،حيػث اجتيػاز برنػامج

"أساسيات التكجي الفن " ،كاستيفاب عدد سنكات الدبرة ،قبؿ الصػعكد إلػ كظيفػة جديػدة ،كيػتـ

المفا ػػػمة بػػػيف المرشػػػحيف كفقنػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة  )12مػػػف الاليحػػػة التنفيذيػػػة الصػػػادرة بقػػػرار
رقـ  )207لسنة0215ـ ،كيتـ اإلعالف عنها سنكيا ف الجريدة الرسمية.
/5د تقييـ أداب المشرؼ التربكم ف مصر

يعػػد تقيػػيـ األداب مػػف أهػػـ العكامػػؿ ال ػػركرية لنجػػاح سػػير عمػػؿ منظكمػػة التكجي ػ ف ػ

المديريات كاإلدارات التعميمية ،كما ي مف تحقيؽ مستكل عاؿ مف الكفػابة كالفعاليػة مػف دػالؿ

االعتماد عم عديد مف البيانات كالمعمكمات مف الرؤساب المباشػريف لممكظػؼ؛ كذلػؾ مػف أجػؿ
معرفة اإلنجازات ،كالقدرة عم تحسيف مناطؽ القكة ،كتقكية مناطؽ ال عؼ ف المستقبؿ.

كيتـ تقكيـ أداب شاغم كظػايؼ التكجيػ عػف مػدة سػنة تبػدأ مػف أكؿ سػبتمبر ،كتنتهػ

ف آدر أغسطس مف العاـ التال  ،كيك

تقرير تقػكيـ األداب دػالؿ شػهرم أكتػكبر كنػكفمبر،

كيعتمػػد مػػف لجنػػة الم ػكارد البشػػرية دػػالؿ شػػهر ديسػػمبر ،كيكػػكف تقريػػر تقػػكيـ األداب بالمراتػػب

اآلتية كؼب مف  ،)122-82فكؽ المتكسط مف  66إل أقػؿ مػف  ،)82متكسػط مػف 52

إل أقؿ مف  ،)66دكف المتكسػط مػف  62إلػ أقػؿ مػف ،)52
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كتعمػػف لممػػكجهيف معػػايير قيػػاس األداب التػ تطبػػؽ فػ شػ نهـ ،كادطػػار رؤسػػاؤهـ أف مسػػتكل

أدايهػػـ دكف المتكسػػط أك ػػعيؼ ب كج ػ الػػنقص ف ػ األداب طبقن ػا لنتيجػػة القيػػاس الػػدكرم أكنال
ب كؿ قرار رييس مجمس الكزراب .)00-01 0215 ،)207
كفػ حالػة حصػكؿ المػػكجهيف عمػ تقريػر تقػػكيـ أداب بمرتبػة دكف المتكسػط أك

ػػعيؼ

تدطر كؿ مديريػة تعميميػة ،ككػذلؾ تدطػر األكاديميػة المهنيػة لممعممػيف ب سػمايهـ كبمقترحاتهػا
ف ػ ش ػ ف تطػػكير أدايهػػـ لتحديػػد نػػكع التػػدريب الػػالزـ لرف ػ مسػػتكل أدايه ػـ ،كيجػػب إدطػػارهـ

بمكاعيػػد كأمػػاكف التػػدريب الػػالزـ ،أك الػػدكرات المقػػررة قبػػؿ مكعػػدها بكقػػت كػػاؼ ق ػرار ريػػيس
مجمس الكزراب .)05 0215 ،)207

كفػ إطػػار التشػػجي كالتحفيػز لممػػكجهيف تعقػػد مسػػابقة سػنكية الدتيػػار المكجػ المثػػال

بعػد ظهػكر نتػايج االمتحانػات بكػؿ مديريػة ،كيدتػػار أف ػؿ ثال ثػة مػكجهيف بػالتعميـ الفنػ عمػ

مستكل المديريػة ،كترصػد مكافػ ة ماليػة مناسػبة كحػافز إثابػة ،ثػـ تعقػد مسػابقة بقطػاع التعمػيـ

العػػاـ الدتيػػار أف ػػؿ ثالثػػة مػػكجهيف عمػ مسػػتكل الجمهكريػػة ،كترصػػد مكافػ ة ماليػػة مناسػػبة

لػػػذلؾ ،كيتقػػػدـ المكجػػػ ألم مػػػف المسػػػابقات بممػػػؼ إنجازاتػػػ كفقنػػػا لم ػػػكابط الػػػكاردة بالاليحػػػة
التنفيذية لمقانكف رقـ  )166لسنة 0226ـ كتعديالت قرار كزارم رقـ .)5 0212 ،)88
كقد قامت الباحثة بفحص مككنات نمكذج تقكيـ أداب رقػـ  )0لشػاغم كظػايؼ التكجيػ

مكج عاـ كمكج أكؿ كمكج طبقنا لمقانكف رقـ  )166لسنة 0226ـ ،حيث تكػكف مػف ثالثػة
أقسػاـ ،القسػـ األكؿ يتكػكف مػف بيانػات أساسػية مػػف كاقػ ممػؼ الددمػة ،كالتػ تشػمؿ االسػػـ
كاإلدارة كالمؤهالت كالكظيفة الت يشغمها كتاريدها ،كالقسـ الثان

يت ػمف الجػزابات الت ديبيػة

دالؿ عاـ التقكيـ ،كالقسـ الثالث بيانات تمأل بمعرفػة المكجػ  ،كيت ػمف األعمػاؿ البػارزة التػ

قاـ بها ف فترة التقكيـ كنكاح التقدير المادية كاألدبيػة ،ثػـ اسػتمارة تت ػمف عناصػر التقػكيـ

أداب العمػػؿ كمسػػتكا  ،كالقػػدرات اإلداريػػة كالفنيػػة ،كالمهػػارات السػػمككية) تمػػأل بكاسػػطة الػػرييس

المباشر كالرييس األعم .

جػدا ،كال تشػمؿ
كمف المالحظ أف اسػتمارة تقيػيـ أداب شػاغم كظػايؼ التكجيػ مدتصػرة ن
جمي عناصر األداب اإلشراف الكاجب قياسها ،كال المؤشرات الدالة عميها ،كداصة فيمػا يتعمػؽ

بالجكانب الفنية الت تتطمب إسهاـ المشرؼ التربكم/المكج الفن ف تطكير المػنهج كأسػاليب

تنفيػػذ  ،كمػػدل المشػػاركة فػ التدطػػيط لبػرامج التػػدريس كالمقػػررات الد ارسػػية ،كمػػف الكا ػػح أف

األداة ركػػزت عم ػ الجكانػػب اإلداريػػة بشػػكؿ أكبػػر ،إل ػ جانػػب عمكميػػة عنصػػر التقيػػيـ ك ػػعؼ
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اإلجرايية ،فعم سبيؿ المثاؿ هناؾ عبارة ف المهارات السمككية تنص عم " سػمككيات المكجػ

م المعمميف كادارة المدرسة" كه عنصػر تقيػيـ عػاـ ،فػ كاقعػ يت ػمف سػمككيات متعػددة لػـ
تحدد ف األداة ،إل جانب أنها عبارة مركبة ،كال تكجد المؤشرات الدالة عم قياسها.
مف العرض السػابؽ يتبػيف

ػركرة إعػادة النظػر فػ هيكمػة كظػايؼ التكجيػ فػ مصػر،

ك ػػركرة االنتقػػاؿ إل ػ مرحمػػة اإلش ػراؼ التربػػكم ،س ػكاب عم ػ مسػػتكل الفكػػر أـ عم ػ مسػػتكل

الممارسػة ،كتصػميـ هيكػؿ تنظيمػ يناسػب هػذا التكجػ  ،إلػ جانػب

ػركرة التركيػز عمػ فكػرة

تكطيف اإلشراؼ التربكم ف المدارس ،كاالهتماـ بمهاـ اإلشػراؼ الفنػ فػ المػدارس ،أمػا فيمػا

يتعمػػؽ بمعػػايير ادتيػػار المشػػرؼ التربػػكم فيجػػب أف يػػتـ المػػزج بػػيف معيػػارم األقدميػػة كالكفػػابة،
كأف يجػػرل تقيػػيـ كاقع ػ ألداب المشػػرؼ التربػػكم يرتكػػز عم ػ الجكانػػب اإلداريػػة كالفنيػػة بػػنفس

الػػكزف ،إل ػ جانػػب ك ػ مؤش ػرات لػػألداب كا ػػحة كقابمػػة لمقيػػاس ف ػ اسػػتمارة تقيػػيـ األداب
الداصة بشاغم كظايؼ التكجي ف مصر.

الكضه الجالح :الدراصْ املَداىَْ

يتنػػاكؿ هػػذا القسػػـ مػػف البحػػث إجػرابات الدراسػػة الميدانيػػة ،كمػػا يتنػػاكؿ النتػػايج التػ

تكصمت إليها الدراسة ،كمناقشتها كتفسيرها؛ كذلػؾ ل جابػة عمػ السػؤاليف الرابػ كالدػامس؛
الدليؿ اإلرشادم المقترح لتطبيؽ نمط اإلشراؼ الكقاي ف بعض عمميات إدارة

تمهيدا لك
ن
الصؼ؛ كذلؾ عم النحك اآلت

أكنال إجرابات الدراسة الميدانية

يتنػػاكؿ هػػذا الجػػزب مػػف البحػػث إج ػرابات الدراسػػة الميدانيػػة ،كهػػك ينطػػكم عم ػ عػػدة
جزييات ،منها أهداؼ الدراسة الميدانية ،كمجتم البحث ،كصدؽ االستبياف كثبات  ،ككصؼ
العينػػػػػة األساسػػػػػية كاالسػػػػػتطالعية ،كمراحػػػػػؿ إعػػػػػداد أداة البحػػػػػث ،كاألسػػػػػاليب كالمعالجػػػػػات
اإلحصايية ،كالت يمكف عر ها عم النحك اآلت :

أهداؼ الدراسة الميدانية
سعت الدراسة الميدانية إل تحقيؽ األهداؼ اآلتية
 .1معرفػػة مسػػتكل الممارسػػات الكقاييػػة التػ يتبعهػػا المكجػ الفنػ فػ بعػػض عمميػػات إدارة
الصػػػؼ مػػػف كجهػػػة نظػػػر المعممػػػيف حػػػديث التعيػػػيف فػػػ المػػػدارس االبتداييػػػة بمحافظػػػة
اإلسكندرية.
 .0معرفة إمكانيػة كجػكد فػركؽ دالػة إحصػاييا بػيف متكسػطات اسػتجابات عينػة البحػث حػكؿ
كاق ػ مسػػتكل الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة
- 0525 -

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

الصؼ ،كالتػ تع َػزل لمتغيػرات المؤهػؿ العممػ – تدصػص المعمػـ  -اإلدارة التعميميػة-
الدكرات التدريبية الحاصؿ عميها ف إدارة الصؼ).
مجتم البحث

تكػػكف مجتمػ البحػػث مػػف المعممػػيف حػػديث التعيػػيف ،كالػػذيف يشػػغمكف مسػػم كظيفػ
"معمػػـ مسػػاعد" ،ك"معمػػـ" بالمرحمػػة االبتداييػػة فػ المػػدارس الحككميػػة كالرسػػمية ،كالػػذيف بمػ
عددهـ ف جمي اإلدارات التعميميػة بمحافظػة اإلسػكندرية  )1661معمـ/معممػة ،كقػد بمغػت

نسبتهـ حكال  )%10.6مف إجمػال عػدد المعممػيف بالمرحمػة االبتداييػة ككػؿ إدارة تنسػيؽ

التعميـ العاـ.)0202 ،

عينة البحث
تمثمػت عينػػة البحػػث مػػف المعممػػيف حػػديث التعيػػيف ،كالػػذم بمػ عػػددهـ  )516معمـ/معممػػة

بعػػد تطبيػػؽ معادل ػة "كرجس ػ " ك"مكرجػػاف") (Krejcie; Morgan, 1970:607لتحديػػد حجػػـ العينػػة،
عم النحك اآلت

حيث أف n
N
P

D

حجـ العينة.
حجـ المجتم األصؿ.
نسػػػبة الحػػػد األقصػػػ لتػػػكافر الدصػػػايص المطمػػػكب دراسػػػتها فػػػ أم
مجتم  ،كقد اعتبرتها الباحثة %62؛ ألف هذا يعطػ أكبػر حجػـ عينػة
ممكف.
درجػػة الدقػػة كمػػا يعكسػػها الدط ػ المسػػمكح ب ػ  ،كقػػد اعتبرتهػػا الباحث ػة

.%6
 X2الدرجػػة المعياريػػة قيمػػة ادتبػػار كػػا )0المقابمػػة لمعامػػؿ الثقػػة الػػذم
 ،1كبػػذلؾ تكػػكف

ادتارتػ الباحثػػة ،كهػػك  %86عنػػد درجػػة حريػػة
الدرجة المعيارية المقابمة تساكل .1.85
كقد ادتيرت عينػة عشػكايية طبقيػة بمراعػاة حجػـ العينػة كنسػبتها إلػ حجػـ المجتمػ
األصؿ ،طبقنا ل دارة التعميمية؛ كذلؾ باستدداـ طريقة التكزي المتناسب ،حيػث تفتػرض هػذ
الطريقة ف حساب عدد العينة أف يككف تكزيعها يتناسب م عدد المعممػيف حػديث التعيػيف
تبعػػا لػ دارة التعميميػػة التػ ينتمػكف إليهػػا ،كعميػ فقػػد تػـ حسػػاب قيمػػة
فػ المجتمػ األصػؿ ن
الجػػزب عػػف طريػػؽ قسػػمة حجػػـ العينػػة بعػػد تطبيػػؽ المعادلػػة  )516عم ػ المجتم ػ األصػػؿ
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 ،2.1685051 )1661كتػػـ

ػػرب قيمػػة هػػذا الجػػزب ف ػ العػػدد الفعم ػ لممجتم ػ األصػػؿ

دادؿ كػؿ إدارة تعميميػة لمحصػكؿ عمػ عػدد العينػة المطمػكب فػ كػؿ إدارة تعميميػة ،كمػا هػك
مك ح ف الجدكؿ اآلت

عذٗه (:)4
ؽغبة ؽغٌ ػْٞخ ٍؼيَ ٜاىَشؽيخ االثزذائٞخ ؽذٝض ٜاىزؼ ِٞٞهجقب ىدداسح اىزؼيَٞٞخ اىزْٝ ٜزَُ٘ إىٖٞب
إعَبى ٜػذد ٗظ ٞخ ٍؼيٌ ّغجخ مو إداسح ٍِ اىؼذد اىَطي٘ة ا ٜمو إداسح
(ثؼذ اىزقشٝت)
إعَبى ٜػذد اىَغزَغ
ٍغبػذٍ ،ؼيٌ
اإلداسح اىزؼيَٞٞخ
اىؼْٞخ اىْٖبئٞخ
األفو
اىَغزَغ األفو
61
1..1
331
اىَْزضٓ
51
15..
276
ؽش
13
4.2
74
ٗعو
6
1..
31
اىغَشك
17
5.4
15
يشة
24
7.7
135
اىؼغَٜ
65
21..
364
اىؼبٍشٝخ
.1
25.4
445
ثشط اىؼشة
315
% 111
1751
اإلعَبىٜ

كيك ػػح الجػػدكؿ اآلت ػ كصػػؼ العينػػة األساسػػية ف ػ

ػػكب المتغي ػرات الديمكغرافيػػة

لمبحث.
عذٗه (:)5
ٗفف اىؼْٞخ األعبعٞخ ىيجؾش رجؼب ىيَزغٞشاد اىذَ٘ٝيشااٞخ ىيجؾش
اىْغجخ اىَئ٘ٝخ %
اىزنشاساد
ائبد اىَزغٞش
اىَزغٞش
75.6
23.
ثنبى٘س٘ٝط أٗ ىٞغبّظ
24.4
77
دساعبد ػيٞب
اىَؤٕو
111
315
اىَغَ٘ع
34.3
11.
ػيَ(ٜػيً٘ أٗ سٝبمخ)
أٗ
ػشثٞخ
ّظش( ٛىغخ إّغيٞضٝخ أٗ ىغخ
65.7
217
اىزخقـ
د ِٝأٗ دساعبد اعزَبػٞخ)
111
315
اىَغَ٘ع
11.1
61
اىَْزضٓ
15.1
51
ؽش
4.1
13
ٗعو
5.4
17
يشة
1.1
6
اىغَشك
اإلداسح اىزؼيَٞٞخ
21.6
65
اىؼبٍشٝخ
7.6
24
اىؼغَٜ
25.4
.1
ثشط اىؼشة
111
315
اىَغَ٘ع
11.1
35
ال ر٘عذ
22.1
72
دٗسح ٗاؽذح
اىذٗساد اىزذسٝجٞخ
15.1
51
دٗسربُ
ا ٜإداسح اىقف
51.2
15.
صالس دٗساد ا مضش
111
315
اىَغَ٘ع
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أداّ البشح:
تمثمػػت أداة البحػػث ف ػ االسػػتبانة ،كتػػـ إعػػداد اسػػتبياف إعػػداد /الباحثػػة) ممحػػؽ )0
لجم البيانات مف عينة البحث لتك يح نمط اإلشراؼ الكقاي  ،كتحديد درجة حدكث  ،كدرجة
ت ثير متغيرات البحث عم الظػاهرة؛ كذلػؾ فػ

ػكب مجمكعػة مػف المحػددات يمكػف عر ػها

عم النحك التال
أ -الهدؼ مف االستبياف يهدؼ إل قياس مستكل الممارسات الكقايية التػ يتبعهػا المكجػ
الفن ػ ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة الصػػؼ مػػف كجه ػة نظػػر المعممػػيف حػػديث التعيػػيف ف ػ
المدارس االبتدايية بمحافظة اإلسكندرية.
ب -كصؼ االستبياف تـ بناب االستبياف مف دالؿ اإلطار النظرم ،كالذم دمج ممارسات نمػط
اإلشػػػراؼ الكقػػػاي مػػػ بعػػػض عمميػػػات إدارة الصػػػؼ ،كداصػػػة االتجػػػا الكقػػػاي فػػػ إدارة
الصػؼ ،كقػػد تػػـ الرجػػكع إلػ بعػػض الدراسػػات كالبحػػكث لالسػتفادة منهػػا ،مثػػؿ الػػديراكم،
)0227؛ ك البهكاش ػ )0210 ،؛ ك الكمبػػان )0215 ،؛ ك عبػػد الػػرحمف ،)0217 ،كمػػا
اطمعت الباحثػة عمػ عديػد مػف الدراسػات كالبحػكث األجنبيػة فػ اإلشػراؼ الكقػاي  ،منهػا
دراسة "دم برام كسكجي " )(De Pry; Sugai, 2002؛ كدراسػة "بيريػز كآدػركف" (Perez,

) et al., 2018كدراسػة "اينػانج كحسػاف ) (Inyang; Hassan, 2018كدراسػات فػ الػنمط
الكقاي /االسػػػػتباق فػػػػ إدارة الصػػػػؼ "ايفرتسػػػػكف كبػػػػكؿ" )(Evertson; Poole, 2008؛
كدراسػػػة "بيراكتػػػار كدكجػػػاف" ) (Bayraktar; Dogan, 2017كػػػذلؾ اطمعػػػت الباحثػػػة عمػػػ
المقاييس كاالستبيانات الت تـ اسػتددامها فػ هػذ الدراسػات لقيػاس ممارسػات اإلشػراؼ
الكقػػاي  ،كعنػػد صػػياغة مفػػردات االسػػتبياف قامػػت الباحثػػة بمراعػػاة مػػا أشػػار إلي ػ " عػػالـ"
)655-650 0222


تجنب العبارات الت تشير إل حقايؽ.



تجنػػػب العبػػػػارات التػػػػ يحتمػػػػؿ أف يكافػػػػؽ عميهػػػػا أك ال يكافػػػػؽ عميهػػػػا جميػػػػ
المفحكصيف ،فمثؿ هذ العبارات ال تميز بيف درجات المكافقة أك األف مية.



تجنب استدداـ التعميمات أك العبارات الشمكلية مثؿ دايمان ،أبدان ،كؿ).

باإل افة إل التركيز ف صػياغة عبػارات االسػتبياف عمػ سػمككيات اإلشػراؼ الكقػاي
الذم يرتكز حكؿ التنبؤ بالمشكالت الصفية /تجنب حدكثها/ك
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التػػدريس الجيػػد /اإل لمػػاـ بالقكاعػػد الصػػفية؛ كذلػػؾ فػ كػػؿ عمميػػة مػػف عمميػػات إدارة الصػػؼ،
كبالتال تككنت األداة الحالية لمبحث ف صكرتها النهايية مف قسميف:
القسـ األكؿ يشمؿ البيانات األكلية ،كتت ػمف المؤهػؿ العممػ – كتدصػص المعمػـ
 كاإلدارة التعميمية -كالدكرات التدريبية الحاصؿ عميها المعمـ ف إدارة الصؼ).القسـ الثان

فقرات االستبانة ،كتتككف مػف الممارسػات الكقاييػة التػ يتبعهػا المكجػ

الفنػػ فػػ بعػػػض عمميػػات إدارة الصػػػؼ لػػدم معمػػـ المرحمػػػة االبتداييػػة حػػػديث التعيػػيف فػػػ
محافظة اإلسكندرية ،كالت تـ حصرها ف

 22عبارة) ،كيك ح الجدكؿ اآلت عػدد مفػردات

المدصصة لكؿ بعد مف أبعاد االستبياف
عذٗه (:)6
ػذد اىَ شداد اى َُخققخ ىنو ثؼذ ٍِ أثؼبد أداح اىجؾش
ػذد اىَ شداد
األثؼبد
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ
11
اىزخطٞو اىق .ٜ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ
12
اىزْظ ٌٞاىق .ٜ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ
11
اىنجو اىق .ٜ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ
11
االرقبه اىق .ٜ
44
اىَغَ٘ع اىني ٜىَ شداد االعزجٞبُ

ز  -صدق االصتبَان:

يشػػمؿ صػػدؽ االسػػتبياف الصػػدؽ الظػػاهرم صػػدؽ المحكمػػيف) ،كالصػػدؽ العػػامم لمت كػػد
مػػف أسػػيمة االسػػتبانة تقػػيس مػػا ك ػػعت لقياس ػ فعػ نػال ،كك ػػكح االسػػتبانة كفقراتهػػا كمفرداتهػػا
كمفهكمها لمفية المستجيبة عنها عينة البحث) ،كمػدل صػالحيتها لمتحميػؿ اإلحصػاي  ،كيمكػف
تك يح عم النحك اآلت
أ -صدق احملكنني تـ عرض االسػتبياف فػ صػكرت األكليػة عمػ عػدد  )8مػف أع ػاب هييػة
التػػدريس بالجامعػػات المصػػرية مػػف تدصصػػات اإلدارة التربكيػػة كالمنػػاهج كطػػرؽ التػػدريس
ػػر لكػػػكف اإلشػػػراؼ التربػػػكم كاإلدارة الصػػػفية مك ػػػ اهتمػػػاـ مػػػف تمػػػؾ
كأصػػػكؿ التربيػػػة نظػ نا

التدصصػػات ممحػػؽ)5؛ كذلػػؾ بهػػدؼ الت كػػد مػػف صػػالحية االسػػتبياف كصػػدق لقيػػاس مػػا

يسػػػع لقياسػػػ  ،كابػػػداب مالحظػػػاتهـ حػػػكؿ مػػػدل ماليمػػػة صػػػياغة مفػػػردات االسػػػتبياف،
كك ػػكحها  -كك ػػػكح تعميمػػات االسػػػتبياف -كمناسػػبة ديػػػارات اإلجابػػة -كاالتسػػػاؽ بػػػيف
- 0526 -

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

مفردات كؿ بعد مف أبعاد االستبياف م ما يقيسػ  -كتعػديؿ أك حػذؼ أك إ ػافة مػا يركنػ
مناسػ نػبا) ،كقػػد قامػػت الباحثػػة بحسػػاب نسػػب اتفػػاؽ المحكمػػيف مػػف أع ػػاب هييػػة التػػدريس
بالجامعات عم كؿ مفردة مػف مفػردات االسػتبياف مػف حيػث مػدم تمثيػؿ أبعػاد االسػتبياف
كمفردات لقياس أهداؼ االسػتبياف ،كمػا قامػت الباحثػة بحسػاب صػدؽ المحتػكل باسػتدداـ
معادلػة لػكش " "Lawshe Formulaلحسػاب نسػػبة صػدؽ المحتػكم Content Validity
) Ratio (CVRلكؿ مفردة مف مفردات االستبياف)(Cohen; Swerdlik, 2009: 190-191

كات ػػػح أف نسػػػب اتفػػػاؽ السػػػادة أع ػػػاب هييػػػة التػػػدريس بالجامعػػػات عمػػػ مفػػػردات
االسػػتبياف تت ػراكح بػػيف  ،)%122-77.8كمػػا ات ػػح اتفػػاؽ السػػادة المحكمػػيف عم ػ مفػػردات
االستبياف بنسػبة اتفػاؽ كميػة بمغػت  ،)%82.217كأف نسػبة صػدؽ المحتػكل ) (CVRعمػ
مفردات االسػتبياف تتمتػ بقػيـ صػدؽ محتػكل مقبكلػة ،كمػا بمػ متكسػط نسػبة صػدؽ المحتػكل
لالستبياف ككػؿ  ،)2.760كهػ نسػبة صػدؽ مقبكلػة ،كقػد اسػتفادت الباحثػة مػف آراب السػادة
المحكميف كتكجيهاتهـ ،حيث لـ يتـ استبعاد أم بعد مف أبعاد االسػتبانة ،كااللتػزاـ بتكجيهػاتهـ،
كالت يمكف تمديصها فيما ي ت
كحا.
 تعديؿ صياغة بعض مفردات االستبياف لتصبح أكثر ك ن

 إعادة ترتيب بعض المفردات بتقديـ بع ها عم البعض اآلدر كالعكس صحيح.
 ك

نظاـ مكحد عند تقدير الدرجات ف كؿ بعد.

 استبداؿ األفعاؿ غير القابمة لمقياس ب درل قابمة لمقياس.
 التركيػػز عمػػ إعطػػاب أمثمػػة مػػف المشػػكالت الصػػفية ،كتك ػػيح الممارسػػات الكقاييػػة لممشػػرؼ
التربكم فيها.
 تعديؿ صياغة بعض مفردات االستبياف لتصبح أكثر إجرايية.
 ادتصار العبارات حيث كانت بعض العبارات طكيمة.
كتػػػػـ إعػػػػداد االسػػػػتبانة فػػػػ صػػػػكرتها النهاييػػػػة ممحػػػػؽ  )2لمت كػػػػد مػػػػف الدصػػػػايص
السيككمترية الصدؽ -الثبات) ،كتطبيقها عم العينة االستطالعية كالعينة األساسية لمبحث.
ب -الصــدق العــاملُ تعػػد المهمػػة األساسػػية لمتحميػػؿ العػػامم هػ تحميػػؿ بيانػػات المتغي ػرات
نمكذجػا عػف
لمتكصؿ إل مككنات تت منها هذ المتغيرات ،حيث يقػدـ التحميػؿ العػامم
ن
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التكػػكيف النظػػرم ،كيتحػػدد هػػذا النمػػكذج مػػف العالقػػات الدطيػػة بػػيف المتغيػػرات مػػراد،
.)275 0211
كتـ الت كد مف الدصايص السيككمترية الصػدؽ -الثبػات) ألداة البحػث االسػتبانة) مػف
دػالؿ عينػة اسػػتطالعية ،تككنػت مػػف  )76معمـ/معممػة -مػػف دػارج عينػػة البحػث األساسػػية-
حديث التعييف بالمرحمة االبتدايية بمدتمؼ اإلدارات التعميمية بمحافظة اإلسكندرية.
كلحسػاب الصػدؽ العػامم لالسػتبياف اسػتددمت الباحثػة التحميػؿ العػامم االستكشػاف
 Exploratory Factor Analysisبطريقػة المككنػات األساسػية Principal Components

Methodمػ تػدكير المحػاكر بطريقػة الفاريمػاكس  ،Varimx Methodكمػا اسػتددمت الباحثػة
ادتبػػار بارتمػػت  Bartlett's Test of Sphericityلمت كػػد مػػف أف مصػػفكفة االرتبػػاط ال تسػػاكم
مصػفكفة الكحػدة ) ،(Field, 2009: 648ككانػت نتيجػة ادتبػار بارتمػت  Bartlett's Testدالػة
إحصػاييا عنػد مسػتكل داللػة  ،)2.21كهػذا يشػير إلػ دمػك مصػفكفة االرتبػاط مػف معػامالت
ارتباط تامة ،أم أف مصفكفة االرتباط ال تساكم مصفكفة الكحدة ،كأن يكجد ارتباط بػيف بعػض
سػميما إحصػاييا السػتدداـ أسػمكب التحميػؿ العػامم ،
أساسا
المتغيرات ف المصفكفة؛ مما يكفر
ن
ن
كقامػػت الباحثػػة بحسػػاب مصػػفكفة االرتباطػػات ألبعػػاد االسػػتبياف ،كالجػػذكر الكامنػػة لمصػػفكفة
االرتباطػػػات لالسػػػتبياف ،كتشػػػبعات أبعػػػاد االسػػػتبياف عمػػػ العامػػػؿ الكحيػػػد النػػػاتج مػػػف التحميػػػؿ
العامم  ،كيك ح الجدكؿ اآلت المصفكفة االرتباطية ألبعاد االستبياف.
ً
1
2
3
4

عذٗه (:)7
اىَق ٘اخ االسرجبهٞخ ألثؼبد االعزجٞبُ (ُ=).7
2
1
اىجؼذ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب
--اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ اىزخطٞو
اىق .ٜ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب
-**1.51.
اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ اىزْظٌٞ
اىق .ٜ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب
**1.5.6 **1.652
اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ اىنجو
اىق .ٜ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب
**1.631 **1.614
اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ االرقبه
اىق .ٜ
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كيك ح الجدكؿ اآلت الجذكر الكامنة لمصفكفة االرتباطات لالستبياف.

اىؼ٘اٍو
1
2
3
4

عذٗه (:).
اىغزٗس اىنبٍْخ ىَق ٘اخ االسرجبهبد ىالعزجٞبُ (ُ=).7
اىغزٗس اىَغزخيقخ ٍِ ػَيٞخ اىزؾيٞو
اىغزٗس اىنبٍْخ األٗىٞخ
اىْغجخ
ّغجخ
اىْغجخ
ّغجخ
اىقَٞخ اىزجب ِٝاىَ غش اىزغَٞؼٞخ
اىقَٞخ اىزجب ِٝاىَ غش اىزغَٞؼٞخ
%
%
%
%
...112
...112
3.524
...112
...112
3.524
14.531
6.411
1.257
17.466
2.135
1.117
111
2.534
1.111

كيػػػرل بشػػػير  )166 ،0225أف قيمػػػة الجػػػذر الكػػػامف الػػػذم يمكػػػف أف يفسػػػر التبػػػايف
الكم  ،بحيث ال يقؿ قيمت عػف كاحػد صػحيح ،كعميػ يت ػح مػف الجػدكؿ السػابؽ كجػكد عامػؿ
كاحد فقط يفسر التبايف الكم  ،بعػد إهمػاؿ العكامػؿ األدػرل ألف جػذكرها الكامنػة تقػؿ عػف قيمػة
الكاحد الصحيح؛ كبذلؾ يمكف القكؿ أف التحميؿ العامم قد كشؼ عف كجػكد عامػؿ كاحػد يفسػر
 )%77.110مف تبايف أداب العينػة االسػتطالعية فػ االسػتبياف ،حيػث أف محػاكر االسػتبياف
قد تشبعت بصكرة جكهرية ،كيبيف الجدكؿ اآلتػ تشػبعات أبعػاد االسػتبياف عمػ العامػؿ الكحيػد
الناتج مف التحميؿ العامم .

ً
1
2
3
4

عذٗه (:)1
رؾجؼبد أثؼبد االعزجٞبُ ػي ٜاىؼبٍو اى٘ؽٞذ اىْبرظ ٍِ اىزؾيٞو اىؼبٍي).7=ُ( ٜ
اىزؾجغ ػي ٚاىؼبٍو
األثؼبد
اى٘ؽٞذ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ
1.734
اىزخطٞو اىق .ٜ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ
1.754
اىزْظ ٌٞاىق .ٜ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ
1.751
اىنجو اىق .ٜ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ
1.717
االرقبه اىق .ٜ

كالتشب المقبكؿ كالػداؿ إحصػاييا يجػب أال تقػؿ قيمتػ عػف )2.52؛ كعميػ يت ػح مػف
الجػػدكؿ السػػابؽ أف أبعػػاد االسػػتبياف أظهػػرت تشػػبعات ﺯﺍﺩﺕ قيمتها عِ  )2.52عم العامو
الكحيد؛ كلذلؾ فه تشبعات دالة إحصاييا

حياف؛ عبد الحميد.)025 ،0220 ،
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كمف دالؿ حساب صدؽ االستبياف بطرؽ صدؽ المحكمػيف كالصػدؽ العػامم يت ػح أف
االستبياف يتمت بمعامؿ صػدؽ مقبػكؿ؛ ممػا يشػير إلػ إمكانيػة اسػتددام فػ البحػث الحػال ،
كالكثكؽ بالنتايج الت سيسفر عنها البحث.
د  -ثبات االصتبَان:
 معامػؿ ثبػات ألفػا كركنبػاخ  Cronbach's Alphaقامػت الباحثػة بحسػاب ثبػات االسػتبانة
باسػتدداـ طريقػة ألفػا كركنبػاخ كالجػدكؿ اآلتػ يك ػح قػيـ معػامالت الثبػات بطريقػة "ألفػػا
كركنباخ" لكؿ مفردة كمعامؿ الثبات الستبياف ممارسات اإلشراؼ الكقاي ككؿ.
عذٗه (:)11
قٍ ٌٞؼبٍالد اىضجبد ثطشٝقخ "أى ب مشّٗجبؿ" ىنو ثؼذ ٍِ أثؼبد االعزجبّخ منو (ُ=).7
اىَ شدح
1
2
3
4
5
6
7
.
1
11
11

ٍؼبٍو صجبد
ٍؼبٍو صجبد
االعزجٞبُ اٜ
االعزجٞبُ اٜ
اىَ شدح
اىَ شدح
ؽبىخ ؽزف
ؽبىخ ؽزف
اىَ شدح
اىَ شدح
23
1..25
12
1..25
24
1..2.
13
1..2.
25
1..21
14
1..27
26
1..25
15
1..26
27
1..16
16
1..31
2.
1..11
17
1..1.
21
1..23
1.
1..27
31
1..1.
11
1..1.
31
1..21
21
1..21
32
1..26
21
1..31
33
1..25
22
1..22
ٍؼبٍو صجبد االعزجٞبُ منو

ٍؼبٍو صجبد
االعزجٞبُ اٜ
ؽبىخ ؽزف
اىَ شدح
1..24
1..24
1..21
1..27
1..2.
1..21
1..31
1..14
1..31
1..24
1..31

ٍؼبٍو صجبد
االعزجٞبُ اٜ
اىَ شدح
ؽبىخ ؽزف
اىَ شدح
1..21
34
1..26
35
1..31
36
1..23
37
1..31
3.
1..26
31
1..31
41
1..31
41
1..17
42
1..11
43
1..16
44
1..32

كاذا كػػاف معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة ألفػػا لكػػؿ س ػؤاؿ مػػف أسػػيمة االسػػتبياف أقػػؿ مػػف قيمػػة ألفػػا
لمجمكع أسيمة االسػتبياف ككػؿ أسػفؿ الجػدكؿ فهػذا يعنػ أف السػؤاؿ هػاـ ،كغيابػ عػف االسػتبياف
سمبا عمي  ،أما إذا كاف معامؿ ثبات ألفا لكػؿ سػؤاؿ أكبػر مػف أك يسػاكم قيمػة ألفػا لالدتبػار
يؤثر ن
ككػػؿ أسػػفؿ الجػػدكؿ فهػػذا يعن ػ أف كجػػكد الس ػؤاؿ يقمػػؿ أك ي ػػعؼ مػػف ثبػػات االسػػتبياف غنػػيـ؛
صػػبرم ،)177 0222 ،كيت ػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف مفػػردات االسػػتبانة يقػػؿ معامػػؿ ثباتهػػا
عف قيمة معامؿ ثبات االستبياف ككؿ ،كه

.)2.750
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 معامػػؿ ثبػػات إعػػادة التطبيػػؽ قامػػت الباحثػػة بحسػػاب ثبػػات اسػػتبياف ممارسػػات اإلش ػراؼ
الكقاي

باستدداـ طريقة إعادة التطبيػؽ ،كيبػيف الجػدكؿ اآلتػ معػامالت ثبػات االسػتبانة

بطريقة إعادة التطبيؽ.
عذٗه (:)11
ٍؼبٍالد صجبد االعزجبّخ ثطشٝقخ إػبدح اىزطجٞع (ُ=).7
األثؼبد
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ اىزخطٞو
اىق .ٜ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ اىزْظٌٞ
اىق .ٜ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ اىنجو
اىق .ٜ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ االرقبه
اىق .ٜ
اىَغَ٘ع اىني ٚىَ شداد االعزجٞبُ

ٍؼبٍو صجبد
إػبدح اىزطجٞع
**1..42
**1..47
**1..53
**1..46
**1...1

يت ػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف معامػػػؿ ثبػػػات إعػػػادة التطبيػػػؽ لالسػػػتبانة ككػػػؿ بمػػػ
 ،)**2.771كهك معامؿ ثبات داؿ إحصاييا عند مسػتكم داللػة  ،)2.21كعميػ كمػف دػالؿ
حسػػاب ثبػػات االسػػتبانة بطريقت ػ ألفػػا كركنبػػاخ كاعػػادة التطبيػػؽ يت ػػح أف االسػػتبياف يتمت ػ
بدرجػػة مرتفعػػة مػػف الثبػػات؛ ممػػا يشػػير إل ػ إمكانيػػة اسػػتددام ف ػ البحػػث الحػػال  ،كالكثػػكؽ
بالنتايج الت سيسفر عنها البحث.
ق -تصحيح االستبياف تػـ تصػحيح أداة البحػث كفقنػا لتػدريج ليكػرت الدماسػ  ،كيك ػح
جدكؿ  )10الدرجات المستحقة عند تصحيح االستبياف.

عذٗه (:)12
اىذسعبد اىَغزؾقخ ػْذ رقؾٞؼ أداح اىجؾش
اإلعبثخ
اىَزغٞشاد
ٍشر ؼخ ع ّذا ٍشر ؼخ ٍز٘عطخ ٍْخ نخ
2
3
4
5
دسعخ اىَ شدح
221
اىْٖبئٞخ اىؼظَ ٚىالعزجٞبُ
44
اىْٖبئٞخ اىقغش ٙىالعزجٞبُ
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كحػػددت الباحثػػة مسػػتكل اسػػتجابات عينػػة البحػػث عم ػ مقيػػاس ليكػػرت الدماس ػ طبقن ػا

لممعادلة اآلتية

مدل االستجابة

ن
ن

مدل االستجابة

حيث إف "ف" تػمثؿ تدرج المقياس.
2.7

كقد تػـ إ ػافة هػذ القيمػة  )2.7إلػ أقػؿ قيمػة فػ المقيػاس ،كهػ الكاحػد الصػحيح؛
كذلؾ لتحديد الحػد األدنػ كاألقصػ لكػؿ تقػدير مقابػؿ ،كيك ػح جػدكؿ  )15المتكسػط الػكزن
كالنسبة الميكية كالتقدير المقابؿ.
عذٗه (:)13
اىَز٘عو اى٘صّٗ ٜاىْغجخ اىَئ٘ٝخ ٗاىزقذٝش اىَقبثو
اىْغجخ اىَئ٘ٝخ ىيَز٘عو
اىَز٘عو اى٘صّٜ
 %21ألقو ٍِ %36
 1ألقو ٍِ 1..
 %36ألقو ٍِ %52
 1..ألقو ٍِ 2.6
 %52ألقو ٍِ %6.
 2.6ألقو ٍِ 3.4
 %6.ألقو ٍِ %.4
 3.4ألقو ٍِ 4.2
%111 - %.4
5 -4.2

اىزقذٝش اىَقبثو
ٍْخ نخ ع ّذا
ٍْخ نخ
ٍز٘عطخ
ٍشر ؼخ
ٍشر ؼخ عذاّ

كمػػف ثػػـ فقػػد اعتمػػدت الباحث ػة عم ػ المتكسػػط الػػكزن لمتك ػ اررات كمحػػؾ لتحديػػد تقػػدير
مستكل الممارسات الكقايية الت يتبعها المكج الفن ف بعض عمميات إدارة الصؼ.

األصالَب اإلسصائَْ املضتددمْ يف البشح:
اسػػتددمت الباحثػػة مجمكعػػة مػػف األسػػاليب اإلحصػػايية التػ تتكافػػؽ مػ أهػػداؼ كمػػنهج
كعينة البحث ،كهذ األساليب ه
 -1التك اررات كالنسب الميكية كالمتكسط الكزن كنسبة التكافر كتقدير اإلجابة.
 -0نسػػبة صػػدؽ المحتػػكم باسػػتدداـ معادلػػة لػػكش Lawshe Content Validity Ratio
)(CVR

 -5معادلة ألفا كركنباخ  Cronbach's Alphaلحساب صدؽ االسػتبانة ،كقػدرتها عمػ قيػاس
المقصكد مف قياس .
 -2معامؿ ثبات إعادة التطبيؽ .Test – Retest Reliability
 -6معامؿ ارتباط بيرسكف "."Person Correlation
 -5تحميؿ التبايف األحادم ف

ف) اتجا .N – Way ANOVA
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 -6ادتبار شيفي البعدم لممقارنات المتعددة "."Scheffe

ثاىًَا :ىتائر البشح ًمياقشتوا ًتفضريها:
يتنػػػاكؿ هػػػذا الجػػػزب عػػػرض النتػػػايج ك تفسػػػيرها ،كمناقشػػػتها ،فػػػ

ػػػكب اإلطػػػار النظػػػرم

كالدراسات السابقة ،كاعتمدت الباحثة فػ التحميػؿ اإلحصػاي لمبيانػات ل جابػة عػف السػؤاؿ الرابػ
عمػػ

التكػػ اررات ،كالنسػػب الميكيػػة ،كالمتكسػػط الػػكزن  ،كنسػػبة التطبيػػؽ ،كتقػػدير اإلجابػػة ،كقػػد

اسػػتددمت الباحثػة فػ التحميػػؿ اإلحصػػاي لمبيانػػات حزمػػة البػرامج اإلحصػػايية لمعمػػكـ االجتماعيػػة
)SPSS 20؛ كذلؾ إلجراب المعالجات اإلحصايية.
كل جابػػة عػػف الس ػؤاؿ الراب ػ الػػذم يػػنص عم ػ

"مػػا مسػػتكل الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ

يتبعها المكج الفن ف بعض عمميات إدارة الصػؼ مػف كجهػة نظػر المعممػيف حػديث التعيػيف
فػػ المػػػدارس االبتداييػػػة بمحافظػػػة اإلسػػػكندرية؟" ،ككػػذلؾ إجػػػرابات تحقيػػػؽ الهػػػدؼ األكؿ مػػػف
أهداؼ الدراسة الميدانية ،كالذم ينص عمػ

"معرفػة مسػتكل الممارسػات الكقاييػة التػ يتبعهػا

المكجػ الفنػ ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة الصػػؼ مػػف كجهػة نظػػر المعممػػيف حػػديث التعيػػيف ف ػ
المػػػػدارس االبتداييػػػػة بمحافظػػػػة اإلسػػػػكندرية" اسػػػػتددمت الباحثػػػػة التكػػػػ اررات كالنسػػػػب الميكيػػػػة
كالمتكسط الػكزن كنسػبة التطبيػؽ كتقػدير اإلجابػة كالترتيػب؛ لتحديػد الممارسػات الكقاييػة التػ
يتبعها المكج الفنػ فػ بعػض عمميػات إدارة الصػؼ التدطػيط الصػف  -التنظػيـ الصػف -
ال ػػبط الصػػف  -االتصػػاؿ الصػػف ) ،كسػػكؼ يػػتـ عػػرض النتػػايج ف ػ كػػؿ عمميػػة عم ػ النحػػك
اآلت

أ  -املنارصات الٌقائَْ اليت ٍتبعوا املٌدى الفين يف عنلَْ التدطَط الصفُ:
لمتعرؼ عم مستكل الممارسات الكقايية الت يتبعها المكج الفن ف عمميػة التدطػيط
الصف اسػتددمت الباحثػة التكػ اررات كالنسػب الميكيػة كالمتكسػط الػكزن كنسػبة التػكافر كتقػدير
اإلجابػػة لتحديػػد مسػػتكل الممارسػػات الكقاييػػة ف ػ عمميػػة التدطػػيط الصػػف  ،كالنتػػايج يك ػػحها
الجدكؿ اآلت
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عذٗه (:)14
اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عو اى٘صّّٗ ٜغجخ اىز٘ااش ٗرقذٝش اإلعبثخ ٗاىشرجخ ىَغز٘ٙ
اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ اىزخطٞو اىق )315=ُ( ٜ
ك

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

..

.1

.11

.11

ٝغبػذك اىَ٘عٔ ا ٜإٝغبد ثذائو
ٍزؼذدح ا ٜأصْبر إػذاد اىخطخ اىٍٞ٘ٞخ
ىيذسط؛ ىَ٘اعٖخ أٍ ٛؾنيخ رؼ٘
رْ ٞزٕب.
ٝؾزشك ٍؼل اىَ٘عٔ اٗ ٜمغ اىخطو
اىجذٝيخ ا ٜؽبه ٍب ٝغزغذ ا ٜاىَ٘قف
اىزؼي ٍِ َٜٞظشٗف هبسئخ ىزغْت
اىغي٘مٞبد يٞش اىَشي٘ة اٖٞب
اىقبدسح ٍِ اىطالة.
ٝغبػذك اىَ٘عٔ ا ٜمٞ ٞخ اىزؼبٍو ٍغ
اىطالة اىَٕ٘٘ثٗ ِٞاىَزؼضشِٝ
دساعّٞب ٗرنَ ِٞرىل ا ٜخطخ
اىذسط.
ٝزؼبُٗ ٍؼل اىَ٘عٔ اٗ ٜمغ عذٗه
صٍْ ٜىنو ّؾبه ٝنَِ االّزقبه
اىغيظ ٍِ ّؾبه إى ٚخش ثغٖ٘ىخ؛
رغْجب ىؼذً االّزجبٓ ٍِ قجو اىطالة.
ٝؾزشك اىَ٘عٔ ٍؼل ا ٜاىزخطٞو
ىألّؾطخ اىق ٞخ؛ ىزؾغٞغ اىطالة
ػي ٚاالعزغشا ا ٜاىؼَوٗ ،رقيٞو
عي٘مٞبرٌٖ يٞش اىَقج٘ىخ.
ٝؾضل اىَ٘عٔ ػي ٚمشٗسح ٗم٘ػ
ٍنَُ٘ اىذسط؛ رغْجب ىيَؾنالد
اىق ٞخ اىزَٝ ٜنِ أُ رْزظ ػِ ػذً
اى ٌٖ ٗاالعزٞؼبة.
٘ٝمؼ اىَ٘عٔ مٞ ٞخ رْ٘ٝغ األّؾطخ
اىق ٞخ ا ٜخطخ اىذسط ٗاقب ىي شٗ
اى شدٝخ ث ِٞاىطالة؛ ٍْؼب إلصبسح
اىؾغت ٗاى ٘م ٚداخو اىقف ٍِ
قِجو اىَز خش ،ِٝأٗ اىَزؼضش ِٝدساعّٞب.
ٝغبػذك اىَ٘عٔ ا ٜاإلػذاد اىغٞذ
ىيذسط ثطشٝقخ رضٞش إزَبً اىطالة
ٗرقٍ٘ ٛؾبسمبرٌٖ اىق ٞخ.
ٝؾذد اىَ٘عٔ إَٔٞخ رْ٘ٝغ اى٘عبئو
اىزؼيَٞٞخ اىَؾ٘قخ ا ٜخطخ اىذسط
ىضٝبدح ؽٝ٘ٞخ اىزؼيٌٗ ،إصبسح دااؼٞخ
اىطالةٗ ،رقيٞو ؽؼ٘سٌٕ ثبىَيو.
ٝؤمذ اىَ٘عٔ ػي ٚإَٔٞخ اػزَبد
اىزق٘ ٌٝاىزؾخٞق ٜا ٜخطخ اىذسط
ىزؾذٝذ ٍ٘اهِ اىق٘ح ىزؼضٝضٕب،
ٗاىنؼف ىزؾغْٖٞب ىذ ٙاىطالة،
ٗإػذاد أّؾطخ ف ٞخ ريج ٜؽبعبرٌٖ.
َٝذك اىَ٘عٔ ثبىَقبدس اىز ٜرَنْل
ٍِ ٍبدرل اىؼيَٞخ اىز ٜرُذ ِّسعٖب؛
ىدىَبً ثَ٘اهِ اىقؼ٘ثخ اٖٞب؛ ٗرىل
ىنغت صقخ اىطالة.
اىَز٘عو اىني ٜىيَؾ٘س

ك

ك

اىشرجخ

ً

اىَ شداد

ٍشر ؼخ ع ّذا
%

ٍشر ؼخ
%

ٍز٘عطخ
%

ك

%

ّغجخ
اىز٘ااش
%
اىَز٘عو
اى٘صّٜ

رقذٝش اإلعبثخ
ٍْخ نخ

ٍْخ نخ
ّ
عذا
%
ك

رقذٝش
اإلعبثخ

26

..3

15

31

117

37

52

17

25

62.1 3.1 7.1

ٍز٘عطخ

6

26

..3

..

2.

111

35

65

21

27

61.3 3.1 ..6

ٍز٘عطخ

.

3.

12

72

23

115

37

61

22

21

62.3 3.1 6.7

ٍز٘عطخ

7

21

1.2

63

21

121

3.

61

22

33

51.1 3.1 11

ٍز٘عطخ

11

33

11

61

22

1.

31

.3

26

32

51.2 3.1 11

ٍز٘عطخ

11

3.

12

117

37

.1

2.

54

17

17

66.7 3.3 5.4

ٍز٘عطخ

2

41

13

11

31

11

31

54

17

23

65.1 3.3 7.3

ٍز٘عطخ

4

4.

15

71

25

111

35

61

11

11

64.1 3.2

ٍز٘عطخ

5

55

1.

114

36

.4

27

31

12

23

6... 3.4 7.3

ٍشر ؼخ

1

31

12

111

35

17

31

41

16

11

66.5 3.3

ٍز٘عطخ

3

36

11

74

24

17

31

71

25

21

61.6 3.1 1.2

ٍز٘عطخ

1

2..3 .1.2 11.. 37.1

113.2
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مػػف دػػالؿ عػػرض نتػػايج الجػػدكؿ  )12كتحميمهػػا يت ػػح أف الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ
يتبعها المكج الفن ف عمميػة التدطػيط الصػف جػابت بدرجػة "متكسػطة" ،كالمتكسػط الػكزن
 ،)5.0كتنكعت تقديرات العبارات ما بيف مرتفعة كمتكسطة ف هذا البعد ،كهػذا التقػدير بصػفة
عامة ال يرتق إل مستكل الدكر المتكق مػف المكجػ الفنػ فػ عمميػة التدطػيط الصػف  ،كال
تماما عمػ
نا
يكازم أهمية تكجي المعمـ ل عداد المسبؽ لدطة العمؿ ،األمر الذم يجعم
مسيطر ن
المكقػػؼ ،كتدتمػػؼ هػػذ النتيجػػة م ػ دراسػػة الػػديراكم ،)0227 ،حيػػث حصػػؿ بعػػد ممارسػػات
اإلشراؼ الكقاي ف التدطيط الصف عم تقدير

عيؼ) بكزف نسب مقدار .)68.61

 احتمػػػت مفػػػردة رقػػػـ  )8كالتػػػ نصػػػها "يحػػػدد المكجػػػ أهميػػػة تنكيػػػ الكسػػػايؿ التعميميػػػةالمشػػكقة ف ػ دطػػة الػػدرس لزيػػادة حيكيػػة الػػتعمـ كاثػػارة دافعيػػة الطػػالب ،كتقميػػؿ شػػعكرهـ
بالممػػؿ" المرتبػػة األكل ػ بػػيف الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ عمميػػة
التدطيط الصف بمتكسط كزن

 ،)5.2كبتقدير إجابة مرتفعة) ،كتعد العبارة الكحيػدة فػ

هػػذا البعػػد الت ػ حصػػمت عم ػ هػػذا التقػػدير ،كربمػػا يرج ػ هػػذا إل ػ أف الكسػػايؿ التعميميػػة
عنصر أساس ف تح ير الدرس ،كذلؾ تساعد عمػ إثػارة اهتمػاـ الطالػب ،كعػدـ إشػعار
اسػتعدادا لممشػاركة بشػكؿ إيجػاب  ،كأداة فعالػة
ب م ممؿ أثناب عممية الػتعمـ ،كتجعمػ أكثػر
ن
لكؼ السمككيات غير المرغكب فيها مف الطالب؛ لما تؤديػ مػف دكر فػ عػدـ تشػتت ذهػف
الطالػػب ،كزيػػادة تفاعمػ كتجاكبػ مػ المعمػػـ ،كاتفقػػت هػػذ النتيجػػة م ػ دراسػػة الػػديراكم،
 )0227حيػػث احتمػػت مفػػردة "تحديػػد الكسػػايؿ كاألسػػاليب المناسػػبة لتنفيػػذ الدطػػط" مرتبػػة
متقدمة كاف ادتمفت ف التقدير ،حيث حصمت هذ العبارة عم تقدير متكسط).
 -احتمت مفردة رقـ  )5كالت نصػها "يحثػؾ المكجػ عمػ

ػركرة ك ػكح م ػمكف الػدرس؛

تجنبا لممشكالت الصفية الت يمكف أف تنتج عف عدـ الفهـ كاالستيعاب" المرتبػة الثانيػة بػيف
ن

الممارسػات الكقاييػػة التػ يتبعهػػا المكجػ الفنػ فػ عمميػػة التدطػيط الصػػف بمتكسػػط كزنػ

 ،)5.5كبتقػػدير إجابػػة متكسػػطة) ،كربمػػا يرجػػ هػػذا إلػػ اعتبػػار تح ػػير الػػدرس مهمػػة
أساسػية لممعمػػـ بمػػا يمكػف الطػػالب مػػف اسػتيعاب الػػدرس كفهمػ  ،ف نػال عػػف مراعػػاة الفػػركؽ
الفرديػػة ،األمػػر الػػذم يجعػػؿ المعمػػـ متمكن ػا مػػف درس ػ كالمحتػػكل المعرف ػ  ،كه ػ كمهػػا أمػػكر
ػاعال معهػػـ ،األمػػر الػػذم يجعػػؿ الطالػػب يثػػؽ فػ معممػ ،
تجعػػؿ المعمػػـ مػ نا
ػؤثر فػ طالبػ  ،متفػ ن
كيستجيب لتكجيهات  ،كيشارؾ ف العمؿ الصف كيتفاعؿ مع .
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 كبصػػفة عامػػة فقػػد اتفقػػت هػػذ النتػػايج م ػ دراسػػة الػػديراكم ،)0227 ،فعم ػ الػػرغـ مػػفأهمية مجاؿ التدطيط لمػدركس إال أنػ حصػؿ عمػ المرتبػة الرابعػة كاألديػرة فػ اهتمامػات
المشرفيف التربكييف تجا المعممػيف الجػدد ،كالػذم كػاف تقػدير متكسػط) ،كنسػبت 68.61
)%؛ ممػػا يعكػػس صػػكرة العمػػؿ الصػػف ب نػ أقػػرب لمعشػكايية كيبتعػػد عػػف التدطػػيط ،بينمػػا
ادتمفت هذ النتيجة م دراسة الفدا )0211 ،الت احتمت فيػ مفػردات" التدطػيط لتالفػ
المشػػكالت المحتممػػة"؛ "كك ػ البػػدايؿ الممكنػػة التػ تمنػ المعمػػـ مػػف الكقػػكع فػ الدطػ "
مرتبة كبيرة) بمتكسط حساب

 )5.55 ،)5.06عم التكال مف كجهة نظر المعممات.

 احتمػػت مفػػردة رقػػـ  )2كالت ػ نصػػها "يتعػػاكف معػػؾ المكج ػ ف ػ ك ػ جػػدكؿ زمن ػ لكػػؿتجنبػا لعػدـ االنتبػا مػف قبػؿ
نشاط ي مف االنتقػاؿ السػمس مػف نشػاط إلػ آدػر بسػهكلة؛ ن
الطػػالب" المرتبػػة األديػػرة بػػيف الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ عمميػػة
التدطيط الصف  ،بمتكسط كزن  ،)5كبتقدير إجابػة متكسػطة) ،كربمػا يرجػ هػذا إلػ أف
الدرس عادة ما يشتمؿ عم عدة أنشط متنكعة يحتاج كػؿ منهػا إلػ تهييػة مناسػبة عنػد
ػاال
بدايػػة كػػؿ نشػػاط جديػػد أثنػػاب الػػدرس حتػ يكػػكف االنتقػػاؿ مػػف نشػػاط تعميمػ آلدػػر انتقػ ن
تدريجيا ،كذلؾ قد يؤدم
ن
زمن مسبقنا.

يؽ كقت الحصة ككثرة المشتتات إلػ صػعكبة فػ ك ػ جػدكؿ

ب -الممارسات الكقايية الت يتبعها المكج الفن ف عممية التنظيـ الصف
لمتعرؼ عم مستكل الممارسات الكقايية الت يتبعهػا المكجػ الفنػ فػ عمميػة التنظػيـ

الصف  ،استددمت الباحثة التك اررات كالنسػب الميكيػة كالمتكسػط الػكزن كنسػبة التػكافر كتقػدير
اإلجابػػة لتحديػػد مسػػتكل الممارسػػات الكقاييػػة ف ػ عمميػػة التنظػػيـ الصػػف  ،كالنتػػايج يك ػػحها
الجدكؿ اآلت
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عذٗه (:)15
اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عو اى٘صّّٗ ٜغجخ اىز٘ااش ٗرقذٝش اإلعبثخ ٗاىشرجخ ىيََبسعبد
اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜػَيٞخ اىزْظ ٌٞاىق )315=ُ( ٜ

ك
.1

.2

.3

%

ك

ٝزؼررررررربُٗ ٍؼرررررررل
اىَ٘عٔ اٗ ٜمرغ
قبئَررررررخ مرررررر٘اثو
الػزَرررربد اىزْرررر٘ع
ا ٜأؽرنبه ر٘صٝرغ
اىَزؼيَرررررر ِٞاررررررٜ
اىقررررررف عرررررر٘ار
ثؾنو رقيٞذ- ٛا71 7 22 ٜ
فررررررررررررررررررررررررر ٘ف
ٍغررررررررررررزقَٞخ -أٗ
ثؾرررررررنو ّقرررررررف
دائرررررررررررررررررررررررشح أٗ
ٍغَ٘ػررررربد ٍرررررغ
ٗعرررررر٘د ٍَررررررشاد
ىغٖ٘ىخ اىؾشمخ.
ٝغرربػذك اىَ٘عررٔ
إىرر ٚعَررغ ثٞبّرربد
ػررررررررررِ أػررررررررررذاد
اىطرررالةٗ ،أػرررذاد
اى قرررررررررررررررررررررررر٘ه
ٍٗغرررررررررررررررربؽزٖب،
ّٗ٘ػٞررررررررررررررررررررررررخ
اىزغٖٞررررضاد ٍررررِ 41 3.. 12
ٍقبػرررذ ٗهررربٗالد
قجررررو ثررررذر اىؼرررربً
اىذساعرررٜ؛ رغْجرررب
ىؾذٗس اىَؾنالد
اىَزؼيقررررخ ثغرررر٘ر
اىز٘صٝرررغ اىَنررربّٜ
ىيطالة.
ٝشؽرررذك اىَ٘عررررٔ
ارر ٜمٞ ٞررخ ٗمرررغ
ق٘اػررذ ٗرؼيَٞرربد
فررر ٞخ ثَؾررربسمخ
.1 7.3 23
اىطرررررالة ىزغْرررررت
اىغي٘مٞبد األمضرش
مررررررشسا ثؼَيٞررررررخ
اىزؼيٌ.

%

22

16

%

%

ك

17

.7

31

ك

12

21

33 115 2.

35 111 26
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75

24

اىشرجخ

ً

اىَ شداد

ٍشر ؼخ ّ
عذا

ٍشر ؼخ

ٍز٘عطخ

ٍْخ نخ

ّغجخ
اىز٘ااش %
اىَز٘عو
اى٘صّٜ

رقذٝش اإلعبثخ

ٍْخ نخ
ع ّذا
ك %

رقذٝش
اإلعبثخ

ٍ 57.1 2.1 11 34ز٘عطخ 11

ٍْ 51.1 2.5 21 62خ نخ 12

ٍ 61.1 3.1 ..3 26ز٘عطخ 11

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

ك
.4

.5

.6

.7

..

ٝؤمذ اىَ٘عرٔ ػيرٚ
إَٔٞررررررررخ رررررررررزمٞش
اىطرررالة ثبىق٘اػرررذ
اىقرررررررر ٞخ ؽرررررررربه
ؽرررررررذٗس ثؼرررررررل
اىغرررري٘مٞبد يٞررررش
اىَشي٘ة اٖٞب.
ٝؾررررزسك اىَ٘عررررٔ
ٍرررِ اىزؾٞرررض ى ئرررخ
ٍؼْٞخ ٍِ اىطرالة
دُٗ األخررش ٙاررٜ
ؽرربه ػرررذً اىزرررضاً
اىق٘اػررذ اىق ر ٞخ؛
رغْجررررررب العررررررزٞبر
اىطرررررررررررررررررررالة أٗ
اىذخ٘ه ٍؼٖرٌ ارٜ
عذاه.
ٝؤمررررررذ اىَ٘عررررررٔ
إَٔٞررررررخ ٍزبثؼررررررخ
اىزررررررضاً اىطررررررالة
اىق٘اػرررذ اىقررر ٞخ
ػرررررررررِ هشٝرررررررررع
ٍغَ٘ػررررررخ ٍررررررِ
األّؾررررررطخ اىزررررررٜ
رغبػذ ار ٜرؼضٝرض
اىغي٘ك اىَشي٘ة
ىذ.ٌٖٝ
ٝغرربػذك اىَ٘عررٔ
ا ٜرْظر ٌٞخجرشاد
اىرررررزؼيٌ ىيطرررررالة،
ٗسثطٖرررررب ث٘اقرررررغ
اىَغزَررررغ ،األٍررررش
اىزٝ ٛقنر ٜػيرٚ
اىَيررررروٝٗ ،غؼررررررو
ػَيٞخ اىزؼيٌ أمضرش
عبرثٞخ.
ُٝؼيَرررررل اىَ٘عرررررٔ
ثنرررشٗسح ر٘صٝرررغ
األدٗاس
ٗاىَغررررررررررؤٗىٞبد
ػيررررررررر ٚعَٞرررررررررغ

34

47

3.

33

3.

%

11

15

ك

1.

.1

%

31

11

ك

16

31

32 111 26

32 112 12

.2

%

%

16

31

33 115 26

33 113 12

11

31
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ك

61

64

61

71

57

11

21

11

22

1.

اىشرجخ

ً

اىَ شداد

ٍشر ؼخ ّ
عذا

ٍشر ؼخ

ٍز٘عطخ

ٍْخ نخ

ّغجخ
اىز٘ااش %
اىَز٘عو
اى٘صّٜ

رقذٝش اإلعبثخ

ٍْخ نخ
ع ّذا
ك %

رقذٝش
اإلعبثخ

ٍ 63.4 3.2 ..3 26ز٘عطخ .

ٍ 64.1 3.2 7.3 23ز٘عطخ 7

11

ٍ 65.1 3.3 6ز٘عطخ 6

ٍ 61.. 3.1 7.1 25ز٘عطخ 1

ٍ 65.5 3.3 5.7 1.ز٘عطخ 4
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ك
اىطررررالة؛ ىزقيٞررررو
ظٖ٘س اىغي٘مٞبد
يٞش اىَشي٘ثخ.
ٝ .1ؤمذ اىَ٘عٔ ػيٚ
رغْررررررررت ارخرررررررربر
قررشاساد اّ ؼبىٞررخ،
ٍضرررررررو :إػطررررررربر
هبىرررت فررر شا ،أٗ
اىؼقرربة اىغَرربػٜ
أٗ اىخررررشٗط ٍررررِ
اىقررررف ٗإٝقرررربف
اىْؾبه اىَطي٘ة،
األٍررش اىررزٝ ٛضٞررش
اىزررزٍش ٗاالعررزٞبر
ث ِٞاىطالة.
ٝ .11ررررزمشك اىَ٘عررررٔ
ثنررشٗسح إؽررشاك
اىطالة ار ٜارخربر
اىقشاساد اىخبفخ
ثٖرررٌ -اررر ٜؽرررذٗد
اىَؼقررر٘هٗ -اىزرررٜ
رغررٌٖ ارر ٜرٞغررٞش
ػَيٞررررررخ اىررررررزؼيٌ؛
ٗثررررزىل ٝزقجيررررُ٘
رْ ٞزٕب.
ٝ .11ؾررررررررررذد ٍؼررررررررررل
اىَ٘عرررررٔ ثؼرررررل
اىَٖرربً اىشٗرْٞٞررخ
اىزررررررررررَٝ ٜنررررررررررِ
ر ٘ٝنٖب ىيطالة،
ٍضرررررررررررو :أخرررررررررررز
اىؾنرررررررررررررررررررررر٘س
ٗاىغٞرربةٗ ،اىز مررذ
ٍررررررررررِ اّزظرررررررررربً
اىَقبػررذٗ ،ررر٘ااش
األدٗاد؛ ىزَْٞررررررخ
ارغبٕرربد إٝغبثٞررخ
ىَٖرررررربً اىقررررررف
ٗأػَبىٔ.
ٝ .12ؾررررررذد اىَ٘عررررررٔ
أعررربىٞت ٍؾررربسمخ

%

ك

%

%

%

ك

ك

اىشرجخ

ً

اىَ شداد

ٍشر ؼخ ّ
عذا

ٍشر ؼخ

ٍز٘عطخ

ٍْخ نخ

ّغجخ
اىز٘ااش %
اىَز٘عو
اى٘صّٜ

رقذٝش اإلعبثخ

ٍْخ نخ
ع ّذا
ك %

رقذٝش
اإلعبثخ

6.

32 111 22

77

24

51

16

ٍ 61.3 3.5 6.3 21شر ؼخ 1

41

33 115 13

.5

27

67

21

ٍ 65.2 3.3 5.7 1.ز٘عطخ 5

57

1.

21

7.

25

65

21

ٍ 65.. 3.3 7.6 24ز٘عطخ 3

46

3. 121 15

.5

27

45

14

ٍ 6..2 3.4 6شر ؼخ 2

11
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ك

%

ك

%

%

%

ك

ك

اىشرجخ

ً

اىَ شداد

ٍشر ؼخ ّ
عذا

ٍشر ؼخ

ٍز٘عطخ

ٍْخ نخ

ّغجخ
اىز٘ااش %
اىَز٘عو
اى٘صّٜ

رقذٝش اإلعبثخ

ٍْخ نخ
ع ّذا
ك %

رقذٝش
اإلعبثخ

اىطالة ار ٜاىؼَرو
اىقرررررر ٍ ،ٜضررررررو:
اىَْبقؾررررررررررررررررررررررخ
ٗاىؾرر٘اسٗ ،رجرربده
األدٗاسٗ ،رقررررررذٌٝ
اىْقذ اىَ٘مر٘ػٜ
اىجْررررررربر؛ ٗرىرررررررل
ىغؼرررررررو اىقرررررررف
ٍ٘مغ إزَبٌٍٖ.
اىَز٘عو اىني ٜىيَؾ٘س ٍ 63.1 3.1 ..3 26.2 21.3 67.6 21.6 12.1 2..7 11.2 12.3 3..2ز٘عطخ

مػف دػػالؿ عػرض نتػػايج الجػػدكؿ  )16كتحميمهػا ،يت ػػح أف الممارسػات الكقاييػػة التػ
يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ عمميػػة التنظػػيـ الصػػف جػػابت بدرجػػة "متكسػػطة" ،كمتكسػػط كزن ػ
 ،)5.1كتنكعػػت تقػػديرات العبػػارات بػػيف مرتفعػػة كمتكسػػطة كمندف ػػة فػػ هػػذا البعػػد ،كهػػذا
التقدير بصفة عامة ال يرتق إل مستكل الدكر المتكق مف المكجػ الفنػ فػ عمميػة التنظػيـ
الصػػف  ،كأهميػػة الممارسػػات الكقاييػػة فػ تنظػػيـ الطػػالب دادػػؿ حجػػرة الصػػؼ مػػف حيػػث تنظػػيـ
البييػػػة الماديػػػة كالمعنكيػػػة فػػػ الصػػػؼ ،كادتمفػػػت هػػػذ النتيجػػػة مػػػ دراسػػػة

(Hamzah, et

) ،al.,2013فقػد كػػاف مسػتكل بعػػد التنظػيـ عػػاؿ) بمتكسػط حسػػاب مقػدار  ،)2.162كبصػػفة
عامة كانت هذ الممارسة مف أقؿ ممارسات اإلشراؼ.
 احتمػػت مفػػردة رقػػـ  )8كالت ػ نصػػها "يؤكػػد المكج ػ تجنػػب اتدػػاذ ق ػ اررات انفعاليػػة ،مثػػؿصفرا ،أك العقاب الجماع  ،أك الدركج مف الصؼ كايقػاؼ النشػاط المطمػكب،
إعطاب طالب ن
األمػػر الػػذم يثيػػر التػػذمر كاالسػػتياب بػػيف الطػػالب" المرتبػػة األكلػ بػػيف الممارسػػات الكقاييػػة
الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ عمميػػة التنظػػيـ الصػػف  ،بمتكسػػط كزن ػ

 ،)5.6كبتقػػدير

إجابة مرتفعة) ،كربما يرج هذا إل أف مثؿ هذ الق اررات تتعارض م المكايح فيمػا يتعمػؽ
بالدرجات التحصيمية ،باإل ػافة إلػ أف آثارهػا قػد يمتػد إلػ دػارج الصػؼ ،فقػد تػؤدم إلػ
دكر فػ حمايػة المعمػـ مػف اتدػاذ
نا
استياب اإلدارة المدرسية كأكلياب األمػكر ،كيػؤدم المكجػ
هػػذ الق ػ اررات العش ػكايية الت ػ تنقصػػها العمميػػة كالمك ػػكعية ،األمػػر الػػذم يقمػػؿ مػػف حػػدة
المشكالت المرتبطة بها كتفاقمها.
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 احتمػت مفػػردة رقػػـ  )10كالتػ نصػػها "يحػػدد المكجػ أسػػاليب مشػػاركة الطػالب فػ العمػػؿالصػػف  ،مثػػؿ المناقشػػة كالح ػكار ،كتبػػادؿ األدكار ،كتقػػديـ النقػػد المك ػػكع البن ػاب؛ كذلػػؾ
لجعػػػؿ الصػػػؼ مك ػػػ اهتمػػػامهـ" المرتبػػػة الثانيػػػة بػػػيف الممارسػػػات الكقاييػػػة التػػػ يتبعهػػػا
المكج الفن ف عممية التنظيـ الصف  ،بمتكسط كزن

 ،)5.6كبتقدير إجابػة مرتفعػة)،

كربما يرج هذا إل أف تنظيـ مشاركة الطالب مف الممارسات الكقايية المهمة التػ تحقػؽ
اإلدارة الفعالػػة لمصػػؼ ،كتزيػػد مػػف ثقػػة الطػػالب ب نفسػػهـ ،كتشػػب دكافعهػػـ ،كتحقػػؽ متعػػة
التعمػيـ كالػتعمـ ،كقػد ادتمفػت هػذ النتيجػة مػ دراسػة ) (Daud, et al, 2018التػ تكصػمت
دعمػػا إشػرافيا لمتػػدريس بشػػكؿ كامػػؿ لتحسػػيف كفػػابة التػػدريس،
إلػ أف المعممػػيف لػػـ يتمقػكا ن
داصػة فػ مشػػاركة الطػالب فػ الفصػؿ الدراسػ  ،كأنهػـ غيػػر قػادريف عمػ زيػادة مشػػاركة
الطالب ف الفصؿ الدراس بمساعدة المشرؼ التربكم.
 احتمت مفردة رقـ  )0كالت نصها "يساعدؾ المكج ف جم بيانػات عػف أعػداد الطػالب،كأعػػػداد الفصػػػكؿ كمسػػػاحتها ،كنكعيػػػة التجهيػػػزات مػػػف مقاعػػػد كطػػػاكالت قبػػػؿ بػػػدب العػػػاـ
تجنبا لحدكث المشكالت المتعمقة بسكب التكزي المكػان لمطػالب" المرتبػة األديػرة
الدراس ؛ ن
بػػيف الممارسػػات الكقاييػػة التػ يتبعهػػا المكجػ الفنػ فػ عمميػػة التنظػػيـ الصػػف  ،بمتكسػػط
كزن

 ،)0.6كبتقدير إجابة مندف ة) ،كقػد يرجػ هػذا إلػ صػعكبة الحصػكؿ عمػ هػذ

البيانػػات قبػػؿ العػػاـ الدراسػػ بكقػػت كػػاؼ ،كربمػػا عػػدـ جاهزيػػة سػػجالت القيػػد ككشػػكفات
الطالب كتكزيعها عم الفصكؿ ،األمر الذم يقمؿ مف إمكانية التنبػؤ بتكزيػ أمػاكف جمػكس
الطػػالب ،كجاهزيػػة اسػػتدداـ اسػػتراتيجيات الػػتعمـ التعػػاكن  ،كاسػػتغالؿ كػػؿ جػػزب مػػف أركػػاف
الفصؿ لتحقيؽ تعمـ جيد.

ز  -املنارصات الٌقائَْ اليت ٍتبعوا املٌدى الفين يف عنلَْ الضبط الصفُ:
لمتعرؼ عم مستكل الممارسات الكقايية التػ يتبعهػا المكجػ الفنػ فػ عمميػة ال ػبط
الصف  ،استددمت الباحثة التك اررات كالنسػب الميكيػة كالمتكسػط الػكزن كنسػبة التػكافر كتقػدير
اإلجابػػة لتحديػػد مسػػتكل الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ عمميػػة ال ػػبط
الصف  ،كالنتايج يك حها الجدكؿ اآلت
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31
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مف دالؿ عرض نتايج الجدكؿ  )15كتحميمها ،يت ح أف مستكل الممارسات الكقاييػة
الت يتبعها المكج الفن ف عممية ال بط الصػف جػابت بدرجػة "متكسػطة" ،كمتكسػط كزنػ
 ،)5.5كتنكعت تقديرات العبارات ما بيف مرتفعة كمتكسطة ف هذا البعد ،كهػذا التقػدير بصػفة
عامػػة ال يرتق ػ إل ػ مسػػتكل الػػدكر المتكق ػ مػػف المكج ػ الفن ػ ف ػ عمميػػة ال ػػبط الصػػف ،
كتكجي المعمـ ف المحافظة عم النظاـ دادؿ صف  ،كعمػ جػذب انتبػا طالبػ  ،ليسػتجيبكا لػ
فيمػػػا يكمفهػػػـ بػػػ مػػػف أنشػػػطة بحمػػػاس كجديػػػة ،كاتفقػػػت هػػػذ النتيجػػػة مػػػ دراسػػػة الػػػديراكم،
 ،)0227حيث جاب التقدير العاـ لممارسة اإلشراؼ الكقػاي فػ عمميػة ال ػبط الصػف بدرجػة
متكسػطة) ،كادتمفػػت نتػػايج هػػذ الدراسػة مػ دراسػة كػػؿ مػػف )(Bayraktar; Dogan, 2017

الت ػ أشػػارت إل ػ أف معمم ػ المػػدارس االبتداييػػة يمارسػػكف ال ػػبط الكقػػاي ف ػ إدارة الصػػؼ
الدراس بمتكسط حساب

تماما).
 )2.26بتقدير مكافؽ ن

 احتمت مفردة رقـ  )12كالت نصها "يحذرؾ المكج مػف اسػتدداـ العقػاب البػدن تحػتأم ظرؼ لما يحدث مف آثار بدنية كنفسية لمطػالب كيػدينؾ قانكنيػا" المرتبػة األكلػ بػيف
الممارسات الكقايية الت يتبعها المكج الفن ف عممية ال بط الصف  ،بمتكسػط كزنػ
 ،)5.7كبتقدير إجابة مرتفعة ) ،إل تطبيػؽ المكجػ الفنػ لقػرار كزيػر التربيػة كالتعمػيـ
حظػرا مطمقنػا
رقـ  )681لسنة 1887ـ بش ف من العنؼ ف المػدارس ،كنصػ "يحظػر
ن
ف جمي مدارس مراحؿ التعميـ قبؿ الجامع إيذاب الطالب بدنيا بال رب عم الكجػ أك
ب ية كسيمة ،كيقتصػر تكجيػ الطػالب كمتابعػة أدايهػـ كنشػاطهـ عمػ اسػتدداـ األسػاليب
التربكية الت تكفؿ تككيف الطالب كاعداد  ،كتزكيد بالقدر المناسب مػف القػيـ" ،كيتحمػؿ
مػػديرم المػػدارس كالمػػكجهيف مسػػؤكلية متابعػػة تنفيػػذ هػػذا القػرار ،كمػػف المنظػػكر التربػػكم
يعكػػس ال ػػرب

ػػعؼ شدصػػية المعمػػـ ،كاتجاهات ػ الدكتاتكري ػة؛ كمػػف ثػػـ يتعػػارض م ػ

المبادئ الديمكقراطية لمتربية ،كقد ادتمفت هذ النتيجة م دراسػة الفػدا )0211 ،حيػث
حصمت مفردة "تبصر المشرفة المعممة ببعض المبػادئ التربكيػة التػ تجنبهػا الكقػكع فػ
األدطاب" ك حد الممارسات الكقايية الت تمارسػها المشػرفة التربكيػة عمػ درجػة ممارسػة
كبيرة) ،بمتكسط حساب

.)5.56

 احتمت مفردة رقـ  )1كالت نصها "يؤكد المكج عم العناية بال ػبط المبكػر لمصػؼ منػذالمقاب األكؿ ،أك بداية الحصػة بحيػث تظهػر شدصػيتؾ كدبرتػؾ فػ
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دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

الثانيػػة بػػيف الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ عمميػػة ال ػػبط الصػػف ،
بمتكسط كزن

 ،)5.7كبتقدير إجابة مرتفعة) ،كربمػا يرجػ هػذا إلػ أهميػة المقػاب األكؿ

بيف المعمـ كالطالب ككن الدطػكة األكلػ فػ بنػاب الثقػة بيػنهـ طػكاؿ فتػرة الدراسػة ،ككسػر
الحاجز النفس بينهما ،كأهمية تدريب المعمـ عم التحػدث عػف نفسػ بثقػة كثبػات ،كالبعػد
عف التكتر ،مف منطمؽ أف "االنطباع األكؿ يدكـ".
 احتمػػت مفػػردة رقػػـ  )5كالتػ نصػػها "يمػػدؾ المكجػ ب سػػاليب تنميػػة ال ػػبط الػػذات النػػاباقتناعػا ،كينصػرؼ إلػ
مف الطالب ،األمر الذم يجعؿ الطالب يحتػرـ النظػاـ الصػف رغبػة ك ن
الػػػػدرس بفاعميػػػػة ،كحماسػػػػة" المرتبػػػػة األديػػػػرة ،بمتكسػػػػط كزنػػػػ  ،)5.1كبتقػػػػدير إجابػػػػة
متكسػػطة) ،كقػػد يرج ػ هػػذا إلػ محدكديػػة معرفػػة المكجػ الفن ػ ب سػػاليب ال ػػبط الػػذات ،
كالتػ تشػػتمؿ عمػ كػػؿ الممارسػػات كالعكامػػؿ البيييػػة التػ تسػػهـ فػ تطػػكير سػػمكؾ هػػادؼ
من ػػبط ذاتيػا لػػدل الطػػالب ،حيػػث يت ػػمف ال ػػبط الػػذات إجػرابات كقاييػػة ،باإل ػػافة إلػ
العالجية.

د  -املنارصات الٌقائَْ اليت ٍتبعوا املٌدى الفين يف عنلَْ االتصال الصفُ:
لمتعرؼ عم مستكل الممارسات الكقايية الت يتبعها المكج الفن فػ عمميػة االتصػاؿ
الصف اسػتددمت الباحثػة التكػ اررات كالنسػب الميكيػة كالمتكسػط الػكزن كنسػبة التػكافر كتقػدير
اإلجابػػة لتحديػػد مسػػتكل الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ عمميػػة االتصػػاؿ
الصف  ،كالنتايج يك حها الجدكؿ اآلت
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عذٗه (:)17
اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عو اى٘صّّٗ ٜغجخ اىز٘ااش ٗرقذٝش اإلعبثخ ٗاىشرجخ ىَغز٘ ٙاىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ
اى ْ ٜا ٜػَيٞخ االرقبه اىق )315=ُ( ٜ
رقذٝش اإلعبثخ

.3

.4

.5

.6
.7

.8

.9
.11

.11

اىَز٘عو اىني ٚىيَؾ٘س

ّغجخ اىز٘ااش
%
اىَز٘عو
اى٘صّٜ

.2

رقذٝش اإلعبثخ

.1

ٝؤمررذ اىَ٘عررٔ ػيرر ٚرقررذ ٌٝاىزغزٝررخ
اىشاعؼرررررخ اإلٝغبثٞرررررخ اىزررررر ٜررررررذاغ
اىطبىرت إىرر ٚاالعررزَشاس ارر ٜإظٖرربس
اىغي٘مٞبد اىَشي٘ة اٖٞب.
ٝؾضل اىَ٘عرٔ ػير ٚرضٗٝرذ اىطرالة
ثجٞبّررررررررربد ٍٗؼيٍ٘ررررررررربد ثؾررررررررر ُ
عررري٘مٞبرٌٖ اىغٞرررذحٗ ،عررري٘مٞبرٌٖ
اىز ٜرؾزبط إػبدح ّظش.
ٝؤمذ اىَ٘عٔ ػي ٚإَٔٞخ اىَؾباظخ
ػيرر ٚفرر٘د ٍررشٝؼ أٗ ٍؾبٝررذ مررشد
اؼرررو ّؾررر٘ رْ ٞرررز اىطبىرررت اىغررري٘ك
اىَطير٘ة؛ ٍَرب ٝغربػذ ار ٜاىزقيٞررو
ٍِ اىغي٘مٞبد يٞش اىَقج٘ىخ داخو
ؽغشح اىقف.
ٝغبػذك اىَ٘عٔ ا ٜمٞ ٞخ ٍْبقؾخ
اىطبىررت ثؾررنو ارررشد ٛارر ٜاألٍررر٘س
اىزررر ٜرررر٘د رقرررؾٞؾٖب؛ ٍَرررب ٝقيرررو
رؼطٞو اىذسط أٗ إؽرذاس رؾر٘ٝؼ
أٗ ٗإسثبك اىطالة.
ٝزؼررربُٗ ٍؼرررل اىَ٘عرررٔ اررر ٜرْ٘ٝرررغ
اىَؼضصاد اإلٝغبثٞخ مئربؽخ اى شؿ
ىيطرررالة ىيَؾررربسمخ اررر ٜاألّؾرررطخ
اىق ٞخ اىَخزي خ.
ٝررررررذسثل اىَ٘عررررررٔ ػيررررررٍٖ ٚرررررربسح
اإلّقررربد اىغٞرررذ ىيطرررالة ،خبفرررخ
اَٞب ٝؼبّّ٘ٔ ٍِ ٍؾنالد.
ٝؤمرررذ اىَ٘عرررٔ ػيررر ٚاإلمضررربس ٍرررِ
االرقرربه يٞررش اىي ظررٍ ٜررغ اىطررالة
يٞرش اىَْزجٖر ،ِٞأٗ اىرزٝ ِٝؾرذصُ٘
ا٘مرررر ٚداخررررو اىقررررف؛ مبإلَٝرررربر
ثررربىشأط ،أٗ رؼجٞرررشاد اى٘عرررٔ ،أٗ
االمز ررررررربر ثررررررربىْظش ىيطبىرررررررت ،أٗ
اىقَذ؛ ىغزة اّزجبٌٕٖ ٍرِ عذٝرذ
ىَ٘م٘ع اىذسط.
ٝزمشك اىَ٘عٔ ثزغْت ؽش اىطالة
ػيرررررر ٚاإلعبثررررررخ سيَررررررب ػررررررٌْٖ،
ٗاىغرَبػ ىٖررٌ ث خررز اى٘قررذ اىنررباٜ
ا ٜاىز نٞش أٗ اىز عٞو.
ٝؤمررذ اىَ٘عررٔ ػيرر ٚإَٔٞررخ رغبٕررو
اىَؾرررنالد اىقررر ٞخ اىجغرررٞطخ ،أٗ
االىز بد إىٖٞب ثؾنو ػبثش.
ٝزؼررربُٗ ٍؼرررل اىَ٘عرررٔ ارررٗ ٜمرررغ
أعرررئيخ ٍشرجطرررخ ث ٕرررذاف اىرررذسط
ٍٗؾزرررررر٘آ؛ ٍَررررررب ٝضٞررررررش اىز نٞررررررش
اىَزَبٝض ىذ ٙاىطالة.
ٝؾرررررزسك اىَ٘عرررررٔ ٍرررررِ اعرررررزخذاً
اإلؽرررررررربساد ٗاإلَٝرررررررربراد يٞررررررررش
اىَقج٘ىخ ار ٜثؼرل اىؾربالد ٗػْرذ
ثؼرررررل اىطرررررالة؛ ؽزررررر ٜال ٝغررررربر
اَٖٖب؛ ٍِٗ صٌ رؼشمٌٖ ىيؾشط.

اىشرجخ

ً

اىَ شداد

ٍشر ؼخ ع ّذا

ٍشر ؼخ

ٍز٘عطخ

ٍْخ نخ

ٍْخ نخ
ّ
عذا

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

53

17

113

36

.5

27

4.

15

16

ٍ 6... 3.4 5.1شر ؼخ

1

35

11

116

34

16

31

5.

1.

21

ٍ 65.1 3.2 6.3ز٘عطخ

2

34

21

11

1.2

111

.6

32

27

13

115

31

33

71

73

23

23

17

22

ٍ 64.1 3.2 5.4ز٘عطخ

7

4

ٍ 61.7 3.1ز٘عطخ 11

41

13

.2

26

114

33

65

21

23

ٍ 63.4 3.2 7.3ز٘عطخ

7

41

13

77

24

112

32

65

21

31

ٍ 62.2 3.1 1.5ز٘عطخ

1

3.

12

13

31

15

31

65

21

24

ٍ 63.6 3.2 7.6ز٘عطخ

37

12

113

33

13

31

63

21

11

25

7.1

.6

27

116

34

6.

22

31

ٍ 61.5 3.1 1.5ز٘عطخ 11

3.

12

.6

27

11

31

67

21

25

.

33

11

113

33

12

21

63

21

24

6

ٍ 64.. 3.2ز٘عطخ

6

ٍ 62.1 3.1 7.1ز٘عطخ

ٍ 63.7 3.2 7.6ز٘عطخ

63.7 3.2 7.2 22.7 21.4 64.2 31.1 17.3 21.1 14.1 11.7 36.7
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دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

مف دالؿ عرض نتايج الجدكؿ  )16كتحميمها يت ػح أف مسػتكل الممارسػات الكقاييػة
التػػػ يتبعهػػػا المكجػػػ الفنػػػ فػػػ عمميػػػة االتصػػػاؿ الصػػػف جػػػابت بتقػػػدير إجابػػػة "متكسػػػطة"،
كمتكسػػط كزنػ

 ،)5.0كتنكعػػت تقػػديرات العبػػارات مػػا بػػيف مرتفعػػة كمتكسػػطة ف ػ هػػذا البعػػد،

كهذا التقدير بصػفة عامػة ال يرتقػ إلػ مسػتكل الػدكر المتكقػ مػف المكجػ الفنػ فػ عمميػة
االتصػػاؿ الصػػف  ،كأهميػػة الممارسػػات الكقاييػػة فػ تحسػػيف سػػمكؾ الطػػالب التحصػػيم  ،كأنمػػاط
دكر حيكي ػا ف ػ تحسػػيف عمميت ػ
سػػمككياتهـ المعرفيػػة كغيػػر المعرفيػػة ،حيػػث يػػؤدم االتصػػاؿ ن
التعميـ كالتعمـ ،كدعـ ركح الفريؽ بػيف جماعػة الصػؼ الدراسػ  ،كتكليػد الشػعكر باالنتمػاب إلػ
النظاـ المدرس

كالتكافؽ مع  ،كقد ادتمفػت هػذ النتيجػة مػ نتػايج دراسػة (Hamzah, et al.,

) ،2013فقػػد كػػاف مسػػتكل مهػػارات االتصػػاؿ عػػاؿ جػػدا) بمقػػدار  ،)2.512ككػػاف هػػك البعػػد
األعم ف ممارسات اإلشراؼ.
 احتمػػت مفػػردة رقػػـ  )1كالتػ نصػػها " يؤكػػد المكجػ عمػ تقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة اإليجابيػػةالت تدف الطالب إل االستمرار ف إظهار السمككيات المرغػكب فيهػا" المرتبػة األكلػ بػيف
الممارسات الكقايية الت يتبعها المكج الفن فػ عمميػة االتصػاؿ الصػف بمتكسػط كزنػ
 ،)5.2كبتقدير إجابة مرتفعة) ،كقد يرج هػذا إلػ معرفػة المكجػ بمػدل ارتبػاط التغذيػة
الراجعػة بػالمفهكـ الشػػامؿ لعمميػة التقػكيـ بكصػػفها إحػدل الكسػايؿ التػ تسػتددـ مػف أجػػؿ
تحقيؽ أقصػ مػا يمكػف تحقيقػ مػف الغايػات كاألهػداؼ التػ تسػع العمميػة التعميميػة إلػ
تحقيقها؛ لذا فهػ ممارسػة مركبػة كمهمػة لكقايػة المعمػـ مػف المشػكالت الصػفية المرتبطػة
بعمميت االتصاؿ كالتقكيـ الصف  ،كتتفؽ هذ النتيجة م دراسة عبػد الػرحمف،)0217 ،
حيػػػث جػػػاب تقػػػدير عبػػػارة "يتبػػػ المشػػػرؼ التربػػػكم التغذيػػػة الراجعػػػة التطكيريػػػة" بدرجػػػة
متكسػػػطة) بمتكسػػػط حسػػػاب

 )5.07بػػػيف ممارسػػػات اإلشػػػراؼ الكقػػػاي التػػػ يتبعهػػػا

المشرؼ التربكم مف كجهة نظر المعمميف.
 احتمت مفردة رقـ  )0كالت نصها "يحثؾ المكجػ عمػ تزكيػد الطػالب ببيانػات كمعمكمػاتبشػػػ ف سػػػمككياتهـ الجيػػػدة ،كسػػػمككياتهـ التػػػ تحتػػػاج إعػػػادة نظػػػر" المرتبػػػة الثانيػػػة بػػػيف
الممارسات الكقايية الت يتبعها المكج الفن فػ عمميػة االتصػاؿ الصػف بمتكسػط كزنػ
 ،)5.0كبتقدير إجابة متكسطة) ،كيرج هذا إل إدراؾ المكج أف التغذية الراجعػة يمكػف
اسػػػتددامها فػػػ إعطػػػاب المالحظػػػات اإليجابيػػػة كالسػػػمبية حػػػكؿ سػػػمككيات الطػػػالب ،كػػػذلؾ
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الصػػحيحة كالداطيػػة ،كتكجي ػ المعمػػـ ب ػػركرة تزكيػػد الطالػػب بمعمكمػػات عػػف سػػير أداي ػ
لمسػػاعدت فػ تثبيػػت هػػذا األداب إذا كػػاف يسػػير فػ االتجػػا الصػػحيح ،أك تعديمػ إذا كػػاف
بحاجة إل تعديؿ؛ كبذلؾ ال يقتصر استددامها عم المستكل التحصيم فقط.
 احتمت مفردة رقـ  )8كالت نصػها "يؤكػد المكجػ عمػ أهميػة تجاهػؿ المشػكالت الصػفيةالبسػػيطة أك االلتفػػات إليهػػا بشػػكؿ عػػابر" المرتبػػة األديػػرة بػػيف الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ
يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ عمميػػة االتصػػاؿ الصػػف بمتكسػػط كزن ػ

 ،)5كبتقػػدير إجابػػة

متكسػػطة) ،كربمػػا يرجػ هػػذا إلػ قناعػػة المكجػ الفنػ باالهتمػػاـ بكافػػة أنػكاع المشػػكالت
الصػػفية البسػػيطة كالمشػػكالت الجكهريػػة ذات األثػػر ،عم ػ الػػرغـ مػػف أف بعػػض المشػػكالت
الصػػفية البسػػيطة التػ تكاج ػ المعمػػـ فػ الصػػؼ قػػد تػػؤدم إل ػ إعاقػػة قػػدرة الطالػػب عم ػ
التعمـ ،أك تقمؿ مف قدرة المعمـ عم التدريس الجيػد ،كربمػا يػؤدل تجاهمهػا إلػ تفػاقـ تمػؾ
المشػػكالت لتصػػبح مشػػكالت جكهريػػة تجعػػؿ الطػػالب فػ صػراع مػ معممػ كزمال يػ دادػػؿ
الصؼ.
كالجدكؿ اآلت

 )17يك ح المتكسط الكزن كالنسب الميكيػة كالتقػدير كترتيػب إجمػال

أبعاد أداة البحث الحال  ،كالت تقػيس مسػتكل الممارسػات الكقاييػة التػ يتبعهػا المكجػ الفنػ
فػػػ بعػػػض عمميػػػات إدارة الصػػػؼ التدطػػػيط الصػػػف  ،كالتنظػػػيـ الصػػػف  ،كال ػػػبط الصػػػف ،
كاالتصاؿ الصف .
عذٗه (:)1.
اىَز٘عو اى٘صّٗ ٜاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىزقذٝش ٗرشرٞت إعَبى ٜأثؼبد اىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب
اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜثؼل ػَيٞبد إداسح اىقف (اىزخطٞو اىق  - ٜاىزْظ ٌٞاىق  - ٜاىنجو اىق - ٜ
االرقبه اىق 315=ُ )ٜ
ً

أثؼبد االعزجٞبُ (أداح اىجؾش)

1

اىََبسعرربد اى٘قبئٞررخ اىزررٝ ٜزجؼٖررب اىَ٘عررٔ
اى ْ ٜا ٜػَيٞخ اىزخطٞو اىق .ٜ
اىََبسعرربد اى٘قبئٞررخ اىزررٝ ٜزجؼٖررب اىَ٘عررٔ
اى ْ ٜا ٜػَيٞخ اىزْظ ٌٞاىق .ٜ
اىََبسعرربد اى٘قبئٞررخ اىزررٝ ٜزجؼٖررب اىَ٘عررٔ
اى ْ ٜا ٜػَيٞخ اىنجو اىق .ٜ
اىََبسعرربد اى٘قبئٞررخ اىزررٝ ٜزجؼٖررب اىَ٘عررٔ
اى ْ ٜا ٜػَيٞخ االرقبه اىق .ٜ
اإلعَبىٜ

2
3
4

اىَز٘عو
اى٘صّٜ

اىْغجخ اىَئ٘ٝخ

اىزقذٝش

اىزشرٞت

3.2

63.4

ٍز٘عطخ

اىضبىش

3.1

63.1

ٍز٘عطخ

اىشاثغ

3.3

67.1

ٍز٘عطخ

األٗه

3.2

63.7

ٍز٘عطخ

اىضبّٜ

3.2

64
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مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ يتبػػيف أف الممارسػػات الكقاييػػة التػ يتبعهػػا المكجػ الفنػ فػ بعػػض
عمميات إدارة الصؼ جابت بدرجة متكسطة) ،بمتكسط كزن مقدار  ،)5.0كقد يرجػ هػذا إلػ
محدكدية إعداد المكج الفن كتدريب  ،سكاب مػف دػالؿ الػدكرات التدريبيػة أك كرش العمػؿ ،حيػث
يحصؿ عم دكرة تدريبية كاحدة بعنكاف "أساسيات التكجيػ الفنػ " ،كيبػدك أف محتكاهػا يبتعػد عػف
األنماط كاالتجاهات الحديثة ف اإلشراؼ التربكم ،كقد ترجػ هػذ النتيجػة أي ن ػا إلػ كثػرة المهػاـ
اإلدارية المكمػؼ بهػا عمػ حسػاب المهػاـ الفنيػة المرتكػزة عمػ مسػاعدة المعمػـ ،ك ػعؼ التنميػة
المهنية ل  ،داصة فيما يتعمؽ بتكجي المعمـ إل مهاـ التػدريس الفعػاؿ ،كتعمػيـ قكاعػد كمبػادئ
اإلدارة الصفية ،كػذلؾ عػدـ ك ػ المكجػ الدطػط االسػتباقية الكقاييػة التػ تسػاعد فػ التنبػؤ
بالمشػػػكالت الصػػػفية ،كالصػػػعكبات المهنيػػػة التػػػ مػػػف المحتمػػػؿ أف تكاجػػػ المعممػػػيف فػػػ إدارة
الصػػؼ ،كتتفػػؽ هػػذ النتيجػػة م ػ دراسػػة كػػؿ مػػف" تسػػفاك" ك"هكفمػػاف" (Tesfaw; Hofman,

) 2012:33ف أف المعمميف المبتدييف قد أبػدكا كجهػة نظػر متكسػطة ) (M = 3.21حػكؿ تحسػف
إدارة الصؼ الدراس نتيجة ممارسات اإلشراؼ التربكم ،ككذلؾ تتفؽ م دراسػة عبػد الػرحمف،
 )0217حيث حصمت ممارسة اإلشراؼ الكقاي عمػ تقػدير متكسػط) ،كمتكسػط حسػاب قػدر
 ،)5.50كدراسة" بيريز" ) (Perez, et al., 2018كالت جابت ممارسة اإلشراؼ الكقاي بدرجػة
متكسػػطة) ،كبنسػػبة ميكيػػة  ،)56.2ف ػ حػػيف ادتمفػػت هػػذ النتيجػػة م ػ دراسػػة الكمبػػان ،
 ،)0216حيث حصمت ممارسػات اإلشػراؼ الكقػاي عمػ تقػدير كبيػرة) ،بمتكسػط حسػاب بمػ
 ،)0.66كدراسػػػة "ايجػػػك" ) (Egwu, 2015التػػػ تكصػػػمت إلػػػ أف متكسػػػط الدرجػػػة العظمػػػ
لمممارسػػػة  ،)0.88كهػػػك أعمػػػ مػػػف معيػػػار  )0.62المحػػػدد لمدراسػػػة ،كهػػػذا يعنػػػ أف أداب
أديػر ادتمفػت مػ دراسػػة
المػديريف فػ اإلشػراؼ عمػ تعميمػػات الفصػؿ الدراسػ جػاب فعػاؿ) ،ك نا
الفػػدا )0211 ،حيػػث كػػاف نمػػط اإلش ػراؼ الكقػػاي مفعػػؿ بدرجػػة كبيػػرة) ،بمتكسػػط حسػػاب
مقدار  )5.26مف كجهة نظر المعممات.
كاحتػػؿ بعػػد الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكجػ الفن ػ ف ػ عمميػػة ال ػػبط الصػػف
المرتبة األكل بتقدير عاـ متكسط) ،بم

 ،)5.5األمر الػذم يشػير إلػ محدكديػة الممارسػات

الكقايية الت يتبعها المكج الفن فػ عمميػة ال ػبط الصػف  ،كأف تقػدير متكسػط ال يرقػ إلػ
المستكل الم مكؿ ف تكجي المعمـ لتحقيؽ ال بط الصػف اإليجػاب كجعػؿ الصػؼ مكانػا أكثػر
جاذبية ،كمحدكدية اإلفادة مف ال بط ف عمميػة الػتعمـ كالحصػكؿ عمػ المتعػة أثنػاب التػدريس
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ل ػ كلطالب ػ  ،كعم ػ الجانػػب اآلدػػر ربمػػا يرج ػ تقػػدـ ترتيػػب هػػذا البعػػد كحصػػكل عم ػ المرتبػػة
عديدا مف المشػكالت التحصػيمية كالسػمككية لػدل الطػالب مصػدرها
األكل إل إدراؾ المكج أف
ن
كعدـ النظػاـ ،كتتفػؽ هػذ النتيجػة مػ دراسػة
عؼ قدرة المعمـ عم ال بط الصف كالفك
الػػديراكم ،)0227 ،حيػػث احتػػؿ بعػػد ممارسػػات اإلش ػراؼ الكقػػاي ف ػ مجػػاؿ ال ػػبط الصػػف
المرتبة األكل بتقدير عاـ متكسط) ،كبم الكزف النسب

.)55.85

كاحتؿ بعػد الممارسػات الكقاييػة التػ يتبعهػا المكجػ الفنػ فػ عمميػة التنظػيـ الصػف
المرتبػة الرابعػػة كاألديػػرة بتقػػدير عػػاـ متكسػػط) ،كبمػ

 ،)5.1ربمػػا يرجػ هػػذا إلػ تعػػدد مهػػاـ

عممية التنظيـ دادؿ الصؼ كتدادمها ف بعض األحياف ،مػف اسػتثمار البييػة البشػرية كالماديػة
كالمعنكيػػػة ،كتنظػػػيـ المجمكعػػػات الطالبيػػػة كتنظػػػيـ الكقػػػت كتفػػػكيض المهػػػاـ كتنظػػػيـ الدبػػػرات،
كاتفقت هذ النتيجة م دراسة "حمزة كآدركف" ) ،(Hamzah, et al., 2013حيث كانت ممارسػة
المشرؼ التربكم لعممية التنظيـ ف المراتب األديػرة ،ككانػت هػذ الممارسػة مػف أقػؿ ممارسػات
اإلشراؼ التربكم.
كل جابة السؤاؿ الدامس الذم ينص عم

"ما إمكانية كجكد فػركؽ دالػة إحصػاييا بػيف

متكسطات استجابات عينة البحث حكؿ مستكل الممارسات الكقايية الت يتبعهػا المكجػ الفنػ
ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة الصػػؼ تعػػزل لمتغي ػرات المؤهػػؿ العمم ػ  ،كتدصػػص المعمػػـ ،كاإلدارة
التعميمية ،كالدكرات التدريبية الحاصؿ عميها ف إدارة الصػؼ؟" ككػذلؾ إجػرابات تحقيػؽ الهػدؼ
الثػػان مػػف أهػػداؼ الدراسػػة الميدانيػػة ،كالػػذم يػػنص عم ػ " معرفػػة إمكانيػػة كجػػكد فػػركؽ دالػػة
إحصاييا بيف متكسطات استجابات عينة البحث حكؿ مستكل الممارسات الكقايية التػ يتبعهػا
المكج ػ الفن ػ ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة الصػػؼ تعػػزل لمتغي ػرات المؤهػػؿ العمم ػ  ،كتدصػػص
المعمـ ،كاإلدارة التعميمية ،كالدكرات التدريبية الحاصػؿ عميهػا فػ إدارة الصػؼ" ،كقػد اسػتددمت
الباحثة تحميؿ التبايف األحادم ف

ف) اتجا  N – Way ANOVAلحسػاب داللػة الفػركؽ،

كالنتايج يك حها الجدكؿ اآلت
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عذٗه (:)11
ّزبئظ رؾيٞو اىزجب ِٝاألؽبد ٛا )ُ( ٜارغبٓ ىذالىخ اى شٗ اٍ ٜغز٘ ٙاىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب
اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜثؼل ػَيٞبد إداسح اىقف رجؼب ىَزغٞشاد :اىَؤٕو اىؼيَٗ ،ٜرخقـ اىَؼيٌ،
ٗاإلداسح اىزؼيَٞٞخ ٗاىذٗساد اىزذسٝجٞخ (ُ=)315
ٍغز٘ٙ
ٍز٘عو
دسعبد
ٍغَ٘ع
قَٞخ (ف)
ٍقذس اىزجبِٝ
اىذالىخ
اىَشثؼبد
اىؾشٝخ
اىَشثؼبد
يٞش داىخ
267.
336.176
1
336.176
اىَؤٕو اىؼيَٜ
1.11 14.755 1.511.332
1
1.511.332
رخقـ اىَؼيٌ
1.11
3.213
4136.1.1
7
2.253.325
اإلداسح اىزؼيَٞٞخ
1.15
3.115
37.6.661
3
11351.1.4
اىذٗساد اىزذسٝجٞخ
1251.16.
312
3.1511.2.2
اىخط
315 671.261.111
اىنيٜ

يت ػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أنػػػ ال تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػاييا عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة
 )2.26فػ مسػتكل الممارسػات الكقاييػػة التػ يتبعهػا المكجػ الفنػ فػ بعػض عمميػػات إدارة
بكػالكريكس أك ليسانس/دراسػات عميػا) ،كربمػا يرجػ ذلػؾ

تبعػا لمتغيػر المؤهػؿ العممػ
الصؼ ن
إل أف مهارة إدارة الصؼ لػدل المعمػـ ال تػرتبط بالمؤهػؿ الدراسػ سػكاب فػ المرحمػة الجامعيػة
األكل أك الدراسات العميا ،باإل افة إل أف الدراسات العميا تدصصاتها مدتمفة قد يكػكف منهػا
األكاديم أك التربكم؛ كبذلؾ ال يحدث تغير مممكس ف معرفة المعمـ لمممارسات الكقايية لػدل
المكج الفن ف عمميات إدارة الصؼ ،كقد اتفقت هذ النتيجة م دراسة الفػدا )0211 ،مػف
حيث عدـ كجكد فركؽ دالة إحصاييا بيف األنمػاط اإلشػرافية كفقنػا لمنتػايج المترتبػة عميهػا –مػف

بينهػػػا اإلشػػػراؼ الكقػػػاي  -تعػػػزل لمتغيػػػر المؤهػػػؿ العممػػػ  ،كادتمفػػػت هػػػذ النتيجػػػة مػػػ دراسػػػة
"تشاباال" ) )Tshabalala, 2013حيث قمة معممػ المرحمػة االبتداييػة الحاصػميف عمػ المػؤهالت
التربكيػػة كالعميػػا قػػد أدل إل ػ آثػػار سػػمبية عم ػ عمميػػة اإلش ػراؼ ،حيػػث تحتػػاج هػػذ الفيػػة مػػف
المعمميف إل كثير مف االهتماـ مف المشرؼ لتكجيههـ حكؿ مهارات إدارة الصؼ.
فػػػ حػػػيف تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػػاييا عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة  )2.21فػػػ مسػػػػتكل
تبعػا لمتغيػر تدصػص المعمػـ لصػالح التدصػص
الممارسات الكقايية الت يتبعها المكج الفن
ن
النظرم لغة إنجميزية أك لغة عربية أك ديف أك دراسات اجتماعية) ،كربما يرج ذلػؾ إلػ إدراؾ
مػػكجه الم ػكاد النظريػػة أف التدصصػػات النظريػػة تركػػز عم ػ الق ػػايا اإل نسػػانية كاالجتماعيػػة
كاألدبيػػة كالقيميػػة ،كالت ػ تحتػػاج إل ػ مزيػػد مػػف التفاعػػؿ مػػف قبػػؿ الطػػالب ،إل ػ جانػػب تعػػدد
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أنشػػطتها كتنكعهػػا ،ككثػػرة المشػػكالت الصػػفية المرتبطػػة بػػذلؾ ،كحاجػػة المعمػػـ إل ػ تجنػػب هػػذ
المشكالت قدر اإلمكاف ،كتحقيؽ السيطرة كال بط إلنجاز المهاـ المطمكبة.
ككجػػػػدت فػػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػػاييا عنػػػػد مسػػػػتكي داللػػػػة  )2.21 ،2.26فػػػػ مسػػػػتكل
تبعػا لمتغيػرم اإلدارة التعميميػة
الممارسات الكقايية التػ يتبعهػا المكجػ الفنػ فػ إدارة الصػؼ ن
كالدكرات التدريبية.
كيك ح الجدكؿ اآلت قيـ "شيفي " لداللة الفركؽ ف مستكل الممارسػات الكقاييػة التػ
تبعا لمتغيػرات التدصػص كاإلدارة التعميميػة
يتبعها المكج الفن ف بعض عمميات إدارة الصؼ ن
كالدكرات التدريبية.
عذٗه (:)21
ق" ٌٞؽ "ٔٞ ٞىذالىخ اى شٗ اٍ ٜغز٘ ٙاىََبسعبد اى٘قبئٞخ اىزٝ ٜزجؼٖب اىَ٘عٔ اى ْ ٜا ٜثؼل ػَيٞبد إداسح
اىقف رجؼب ىَزغٞشاد اىزخقـ ٗاإلداسح اىزؼيَٞٞخ ٗاىذٗساد اىزذسٝجٞخ (ُ=)315
اىَز٘عو االّؾشاف
ائبد
اىؼذد
اىَزغٞش
اىؾغبث ٜاىَؼٞبسٛ
اىَزغٞش
اىزخقـ

اإلداسح
اىزؼيَٞٞخ

اىَزغٞش

2

1

قٞــٌ اى ــــــــــــــــــــــشٗ
5
4
3

6

7

.

34.12
37.54
31.64
44.51
33.17
33.23
16.61
33.74
35.16

ػيَ121..1 11. ٜ
ّظش147.13 217 ٛ
--- --------------اىَْزضٓ 141.13 61
--- ------------- 11.55
152.4. 51
ؽش
--- ----------21.63 11.11
ٗعو 131..5 13
--- --------- 14.27 6.36 4.1.
يشة 146.12 17
--- ------- 13.3. *27.65 7.12 17.57
اىغَشك 151.51 6
--- ----- 14.75 1.36 12.11 7.73 2..2
اىؼبٍشٝخ 144.75 65
--- --4.14 11.71 2.67 16.15 3.61 6..6
اىؼغَ14..71 24 ٜ
ثشط
--- *21.42 17.3. *32.13 1..74 4.47 *25.11 14.56 41.32 127.3. .1
اىؼشة
قٞــٌ اى ــــــــــــــــــــــشٗ
اىَز٘عو االّؾشاف
ائبد
اىؼذد
اىؾغبث ٜاىَؼٞبسٛ
اىَزغٞش
4
3
2
1

ال ر٘عذ 34.17 125..1 35
دٗسح
41.13 136.46 72
ٗاؽذح
اىذٗساد
اىزذسٝجٞخ دٗسربُ 26.71 144.11 51
صالس
دٗساد 31.15 145..1 15.
ا مضش

---

---

---

---

11.66

---

---

---

1..21

7.54

---

---

*21

1.35

1..1

---

يت ح مف الجدكؿ السابؽ أف
 -قيـ شيفي دالة إحصاييا عند مستكل داللة  )2.26ف

مستكل الممارسات الكقايية

بالنسبة لمتغير اإلدارة التعميمية بيف إدارة برج العرب) كادارة شرؽ) لصالح إدارة
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شرؽ) ،حيث تعتبر مف أكثر اإلدارات كثافة ف

أعداد المعمميف كالطالب ،إل

جانب

قربها كسهكلة الكصكؿ إل المدارس بها؛ لذا ينتظـ المكجهكف ف زيارات المدارس إل
حد كبير ،بينما إدارة برج العرب مف اإلدارات التعميمية المتطرفة البعيدة الت يصعب أف
تنتظـ فيها زيارات المكجهيف ،كما كجدت فركؽ بيف إدارة الجمرؾ) كادارة كسط) لصالح
إدارة الجمرؾ) ،حيث تعد إدارة الجمرؾ مف اإلدارات قميمة المدارس لكجكدها ف مناطؽ
قميمة الكثافة السكانية؛ كمف ثـ قمة الكثافة الطالبية ،كما تعد مف أقؿ اإلدارات ف عدد
المعمميف حديث التعييف ،كبيف إدارة برج العرب) كادارة كسط) لصالح إدارة الجمرؾ)،
كبيف إدارة برج العرب) كادارة العجم ) لصالح إدارة العجم ) ،كربما يرج هذا إل أف
إدارة العجم

مف اإلدارات الناشية كالحديثة ،كتتفؽ هذ النتيجة م دراسة الديراكم،

 ،)0227كالت تكصمت إل أن كجدت فركؽ ذات داللة إحصايية تعزل لمتغير المنطقة
التعميمية.
 -قيـ شيفي دالة إحصاييا عند مستكل داللة  )2.26ف

مستكل الممارسات الكقايية

بالنسبة لمتغير الدكرات التدريبية بيف فية ال تكجد) دكرات تدريبية كفية ثالث دكرات
ف كثر) لصالح فية ثالث دكرات ف كثر) ،ربما يرج ذلؾ إل أثر الدكرات التدريبية الت
حصؿ عميها المعممكف أثناب الددمة ف مجاؿ إدارة الصؼ ف جعؿ معرفتهـ باإلج اربات
الكقايية الت يجب أف يتبعها المكج الفن أكثر مف الذيف لـ يتمقكا أم دكرات تدريبية،
كذلؾ الدكر الت

تؤدي هذ الدكرات ف

تحسيف أداب المعمـ الصف  ،كادتمفت هذ

النتيجة م دراسة الفدا )0211 ،حيث لـ تكجد فركؽ دالة إحصاييا بيف األنماط
اإلشرافية كفقنا لمنتايج المترتبة عميها –مف بينها اإلشراؼ الكقاي  -تعزل لمتغير الدكرات

التدريبية ف إدارة الصؼ.

ملدص ىتائر البشح املَداىَْ:
 جاب تقدير الممارسات الكقايية الت يتبعهػا المكجػ الفنػ فػ بعػض عمميػات إدارة الصػؼبدرجة متكسطة) ،بمتكسط كزن مقدار  )5.0مف كجهػة نظػر المعممػيف حػديث التعيػيف
بالمرحمة االبتدايية ف محافظة اإلسكندرية.
 احتؿ بعد الممارسات الكقايية الت يتبعها المكج الفن ف عممية ال ػبط الصػف المرتبػةاألكلػ بتقػػدير عػػاـ متكسػػط) ،كبمػ

 ،)5.5كجػػاب بعػػد الممارسػػات الكقاييػػة التػ يتبعهػػا
- 0565 -

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

المكج الفن ف عممية االتصاؿ الصف ف المرتبة الثانية ،بتقػدير عػاـ متكسػط) ،كبمػ
 ،)5.0كجػػاب بعػػد الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ عمميػػة التدطػػيط
أديػر جػاب بعػد الممارسػات
الصف المرتبػة الثالثػة ،بتقػدير عػاـ متكسػط) ،كبمػ  ،)5.0ك نا
الكقايية الت يتبعها المكج الفن ف عممية التنظيـ الصػف فػ المرتبػة الرابعػة كاألديػرة،
بتقدير عاـ متكسط) ،كبم

.)5.1

 ال تكجد فركؽ دالة إحصاييا عند مستكل داللة  )2.26بػيف متكسػطات عينػة البحػث فػتبعػا
مستكل الممارسات الكقايية الت يتبعها المكج الفن ف بعض عمميات إدارة الصػؼ ن

لمتغير المؤهؿ العمم لممعمـ حديث التعييف بكالكريكس أك ليسانس/دراسات عميا).

 تكجػد فػػركؽ دالػػة إحصػػاييا عنػد مسػػتكل داللػػة  )2.21بػػيف متكسػطات عينػػة البحػػث فػتبعػا
مستكل الممارسات الكقايية الت يتبعها المكج الفن ف بعض عمميات إدارة الصػؼ ن

لمتغير تدصص المعمـ لصالح التدصص النظرم لغة إنجميزية أك لغػة عربيػة أك ديػف أك
دراسات اجتماعية).
 تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػاييا عنػػد مسػػتكي داللػػة  )2.21 ،2.26بػػيف متكسػػطات عينػػةالبحث ف مستكل الممارسات الكقايية الت يتبعها المكجػ الفنػ فػ بعػض عمميػات إدارة
تبعػػا لمتغيػػر اإلدارة التعميميػػة بػػيف إدارة بػػرج العػػرب) كادارة شػػرؽ) لصػػالح إدارة
الصػػؼ ن
شػػرؽ) ،كمػػا كجػػدت فػػركؽ بػػيف إدارة الجمػػرؾ) كادارة كسػػط) لصػػالح إدارة الجمػػرؾ)،
كبػػيف إدارة بػػرج العػػرب) كادارة كسػػط) لصػػالح إدارة الجمػػرؾ) ،كبػػيف إدارة بػػرج العػػرب)
كادارة العجم ) لصالح إدارة العجم ).
 تكجػد فػػركؽ دالػػة إحصػػاييا عنػد مسػػتكل داللػػة  )2.26بػػيف متكسػطات عينػػة البحػػث فػتبعػا
مستكل الممارسات الكقايية الت يتبعها المكج الفن ف بعض عمميات إدارة الصػؼ ن

لمتغيػػر الػػدكرات التدريبيػػة بػػيف فيػػة ال تكجػػد) دكرات تدريبيػػة كفيػػة ثػػالث دكرات ف ػ كثر)
لصالح فية ثالث دكرات ف كثر).
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الكضه الزابع :الدلَل اإلرشادِ املكرتح
فػ

ػػكب مػػا أسػػفرت عنػ الدراسػػة النظريػػة مػػف نتػػايج ،كالتػ تمثمػػت فػ تحديػػد األطػػر

المفاهيميػػة ل ش ػراؼ الكقػػاي كاإلدارة الصػػفية كأهميتهمػػا لممعمػػـ المبتػػدئ ،ثػػـ محاكلػػة الػػدمج
كالػػػربط بػػػيف اإلشػػػراؼ الكقػػػاي كعمميػػػات إدارة الصػػػؼ لتحديػػػد ممارسػػػات اإلشػػػراؼ الكقػػػاي
كتطبيقات ػ ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة الصػػؼ لتحسػػيف أداب المعمػػـ الصػػف كزيػػادة فاعميت ػ  ،ثػػـ
عػػػرض لكاقػػػ اإلشػػػراؼ التربكم/التكجيػػػ الفنػػػ فػػػ مصػػػر كتطػػػكر كتنظيمػػػ  ،كتتبػػػ المسػػػار
الكظيف لممكج الفن  ،كاالستفادة مف اإلطار النظرم ف بناب الدراسة الميدانيػة ،كالتػ هػدفت
إل ػ معرفػػة مسػػتكل الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يتبعهػػا المكج ػ الفن ػ ف ػ بعػػض عمميػػات إدارة
الصؼ لدل المعمميف حديث التعييف ف المرحمة االبتدايية بمحافظة اإلسكندرية.
كمػػف دػػالؿ مسػػح الكاق ػ النظػػرم كالميػػدان ل ش ػراؼ التربػػكم الكقػػاي  ،كبػػالرجكع إل ػ
الكثايؽ كالق ار ارت الكزاريػة الداصػة باإلشػراؼ التربػكم فػ مصػر ،كالتػ بينػت عػدـ كجػكد دليػؿ
إرشػػادم ل ش ػراؼ التربػػكم أك التكجي ػ الفن ػ ف ػ مصػػر؛ لػػذا بػػرزت الحاجػػة إل ػ ك ػ دليػػؿ
إرشػػادم ليكػػكف بمثابػػة مرجعيػػة لممػػكجهيف الفنيػػيف كالمشػػرفيف المقيمػػيف بالمدرسػػة كالمعممػػيف
الجدد؛ لتحسيف أدايهـ كتكجهيهـ إل أهمية تطبيػؽ نمػط اإلشػراؼ الكقػاي فػ بعػض عمميػات
إدارة الصؼ.
كقػػد تػػـ عػػرض الػػدليؿ اإلرشػػادم المقتػػرح عمػ مجمكعػػة مػػف الدبػراب انظػػر ممحػػؽ ،)5
كالذيف تككنكا مف مجمكعتيف ،المجمكعة األكل

مككنة مف بعض الدبػراب الممارسػيف لمتكجيػ

الفن ػ ف ػ مديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ كاإلدارات التعميميػػة بمحافظػػة اإلسػػكندرية لمعرفػػة إمكانيػػة
تطبيػػؽ الػػدليؿ ف ػ المرحمػػة االبتداييػػة كآليػػات االسػػتفادة من ػ  ،كالمجمكعػػة الثانيػػة مككنػػة مػػف
المتدصصػػيف ف ػ مجػػاؿ اإلدارة التربكيػػة كاإلش ػراؼ التربػػكم كالمنػػاهج كطػػرؽ التػػدريس؛ كذلػػؾ
لمحكػػـ عم ػ مككنػػات الػػدليؿ كعبارت ػ فيمػػا إذا كانػػت كا ػػحة أك غيػػر كا ػػحة ،كمػػدل إمكانيػػة
تطبيؽ نمط اإلشراؼ الكقػاي فػ بعػض عمميػات إدارة الصػؼ المحػددة ،كاعػادة صػياغة بعػض
الممارسػػات ،أك تعػػديؿ بنايهػػا المغػػكم إذا لػػزـ األمػػر ،كأيػػة اقتراحػػات أك تعػػديالت مقترحػػة إلقػرار
مف المجمكعتيف ،كقد تـ األدذ بآراب الدبراب ،كتـ ك

الدليؿ اإلرشادم فػ صػكرت النهاييػة،

كالذم تككف مف عدة مككنات رييسة ،كيمكف تك يحها ف الشكؿ اآلت
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أًلًا :عيٌان الدلَل اإلرشادًِ ،قائنْ احملتٌٍاتً ،املصطلشات األصاصَْ:
أ -عنكاف الدليؿ اإلرشادم دليؿ المشرؼ التربكم ف تطبيؽ نمػط اإلشػراؼ الكقػاي فػ بعػض
عمميات إدارة الصؼ.
ػػحا فيػػػ محتكيػػػات المػػػتف كأرقػػػاـ
ب -قايمػػػة المحتكيػػػات تت ػػػمف ،فهػػػرس الػػػدليؿ مك ػ ن
الصفحات.
ج -المصطمحات األساسية كتت مف مجمكعة مصطمحات أساسية ،كه
المشػػرؼ التربكم/المكجػ الفنػ

هػػك الشػػدص المنػػكط بػ تطػػكير أداب المعمػػـ الصػػف ،

كتنميت مهنيا ،كمساعدت عم التػدريس الفعػاؿ ،مػف دػالؿ اسػتدداـ أسػاليب متنكعػة ،تهػدؼ
إل إحداث التغييرات ف سمكؾ المعمـ كالطالب بشكؿ يحقؽ األهداؼ التعميمية المنشكدة.
اإلشراؼ التربكم العممية المدططة المنظمة الهادفة المكجهة نحػك أداب المعمػـ لمهامػ
الصػػػفية ،كمسػػػاعدت عمػػػ امػػػتالؾ مهػػػارات تنظػػػيـ تعمػػػـ الطػػػالب ،كتنفيػػػذ المػػػنهج كاألنشػػػطة
المصاحبة ،بشكؿ يؤدم إل تحسيف عمميت التعميـ كالتعمـ.
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اإلشــزاف الٌقــائُ مجمكعػػة الممارسػػات كاإلج ػرابات الكقاييػػة الت ػ يقػػكـ بهػػا المشػػرؼ
التربكم/المكج الفن  ،كالت تػؤدم إلػ تجنػب المشػكالت الصػفية التػ تعتػرض المعمػـ حػديث
التعييف أثناب إدارت لمصؼ؛ كذلؾ مف دػالؿ العمػؿ عمػ تحسػيف أدايػ  ،كامػداد بقكاعػد اإلدارة
الصفية ،كتدريب عم التدريس الفعاؿ لتحقيػؽ اإلدارة الصػفية الجيػدة ،كمسػاعدت عمػ التنبػؤ
بالمشكالت الصفية التػ يمكػف أف يكاجههػا قبػؿ حػدكثها ،كك ػ الفر ػيات كالبػدايؿ لمكاجهػة
المشكالت الصفية المحتممة ،كاتداذ إجػرابات لحمايػة المعمػـ مػف التعثػر فػ حمهػا ،كمسػاعدت
ف الحد منها ،األمر الذم يػؤدم إلػ زيػادة كفػابة كفاعميػة األداب الصػف كفاعميتػ  ،كتحسػيف
عمميت التعميـ كالتعمـ.

ثاىًَا :منت الدلَل اإلرشادِ:
يحتػػكم مػػتف الػػدليؿ عم ػ قسػػميف ،القسػػـ األكؿ يت ػػمف مقدمػػة مدتصػػرة عػػف الػػدليؿ
كأهداف الرييسة كالفرعيػة ،كالمسػممات األساسػية ،كمبرراتػ  ،كاألسػاليب اإلشػرافية المسػتددمة،
كالفيػػة المسػػتهدفة مػػف الػػدليؿ ،أمػػا القسػػـ الثػػان فيتنػػاكؿ الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ يجػػب أف
يتبعها المكجػ الفنػ مر ٜيجنػب المعمػـ المشػكالت الصػفية المحتممػة الحػدكث كالمرتبطػة بػبعض
عمميات إدارة الصؼ ،كيمكف تك يح ذلؾ عم النحك اآلت

اإلطار املزدعُ للدلَل اإلرشادِ:
أ  -مكدمْ الدلَل:
يعػػد المشػػرؼ التربكم/المكجػ الفنػ قايػػد العمميػػة اإلشػرافية ،فهػػك إدارم يمتمػػؾ سػػمطات
إدارية متنكعة ،كدبير كفن ف تدصص  ،يستطي مساعدة كافة المعمميف بجميػ مسػتكياتهـ
كدرجاتهـ الكظيفية كارشادهـ ،ككذلؾ المعمـ حديث التعييف ،إل قد ما يحدث فػ دادػؿ الصػؼ
مػػف مشػػكالت ،فهػػك قػػادر عم ػ أف يدل ػ عم ػ نقػػاط القػػكة كال ػػعؼ ،كلهػػذا يحم ػ المعمػػـ مػػف
الكقكع ف األدطاب أثناب إدارة الصؼ ،كمف مسؤكلية المشرؼ التربكم التنبؤ بهػا حتػ يدفػؼ
مػػػف حػػػدتها كآثارهػػػا ال ػػػارة ،كأف يمػػػد يػػػد المسػػػاعدة كالعػػػكف لممعمػػػـ المبتدئ/حػػػديث التعيػػػيف
ليستطي مجابهتها كالسيطرة عميها ف

كب تدريب المسبؽ عم كيفية مجابهتها.

كمف دالؿ معالجة المشرؼ التركم/المكجػ الفنػ لهػذ المشػكالت يػزكد المعمػـ بػبعض
االسػػتراتيجيات كالدطػػط البديمػػة كالحمػػكؿ التػ تناسػػب كػػؿ مشػػكمة كا ػ نػعا فػ اعتبػػار شدصػػية
المعمػػـ ،كقدراتػ المهنيػػة ،كيعتمػػد عمػ إش ػراؾ المعمػػـ فػ المناقشػػات كاالقتراحػػات كاالفت ار ػػات
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كيربط فيمػا بينهػا ،كالتػ تػؤدم إلػ تكقػ قػد مػا يحػدث لػ فػ المسػتقبؿ مػف أحػداث كمكاقػؼ
دادؿ الصؼ ،كبهذا تزداد ثقت بنفس ف مكاجهة المشكالت الصفية.
كيعد نمط اإلشراؼ الكقاي مف األنماط الحديثة ل شراؼ التربكم الت تركػز عمػ تجنػب
المشػػكالت التػ يمكػػف أف تحػػدث لممعمػػـ المبتػػدئ ،مثػػؿ صػػعكبة مكاجهتػ لطالب ػ فػ الصػػؼ
الدراس  ،كشعكر باالغتراب الكظيف كعػدـ التكافػؽ المهنػ  ،كالتفػاكت الممحػكظ بػيف مػا درسػ
فػ مؤسسػػات اإلعػػداد مػػف نظريػػات تربكيػػة نظريػػة كالكاقػ المدرسػ بمشػػكالت  ،باإل ػػافة إلػ
حمايت مف المشكالت الصفية ،تمؾ المشكالت الت تحد مف فاعميػة التػدريس كتحقيػؽ أهدافػ ؛
لػػذا فهػػك مػػف أشػػد فيػػات المعممػػيف حاجػػة إلػػ المسػػاعدة كالنمػػك المهن ػ مػػف قبػػؿ المشػػرؼ
التربكم.
كبذلؾ ت ت أهمية تبن المشرؼ التربكم/المكجػ الفنػ لػنمط اإلشػراؼ الكقػاي فػ أنػ
يحفظ المعمـ المبتدئ/حػديث التعيػيف مػف أف يفقػد ثقتػ بنفسػ عنػدما تكاجهػ مشػكالت صػفية
تصػػدر مػػف طالب ػ  ،كيمنح ػ القػػدرة عم ػ االحتفػػاظ بتقػػدير الطػػالب كاحت ػرامهـ ،كعم ػ مكاصػػمة
تحديات مهنة التعميـ ،كتنمية اتجاهات اإليجابية تجاهها.
لػػػذا يػػػ ت هػػػذا الػػػدليؿ لي ػػػ مجمكعػػػة أطػػػر أك إجػػػرابات تطكيريػػػة تسػػػتهدؼ القيػػػادات
اإلشرافية كالمعمميف الجدد/حديث التعييف ف محاكلة لتطػكير بعػض عناصػر العمميػة اإلشػرافية
رييس ػا مػػف مجتم ػ تعميم ػ  ،يتسػػـ بالمهنيػػة كالفاعميػػة ،مػػف دػػالؿ مجمكعػػة مػػف
ككنهػػا مككن ػا
ن
اإلج ػرابات كالقكاعػػد االسترشػػادية المقترحػػة تكػػكف بمثابػػة المرجعيػػة لممكج ػ الفن ػ ف ػ كيفيػػة
تطبيػػػؽ نمػػػط اإلشػػػراؼ الكقػػػاي فػػػ بعػػػض عمميػػػات إدارة الصػػػؼ؛ لزيػػػادة فاعميػػػة أداب المعمػػػـ
المبتػػدئ ف ػ إدارة الصػػؼ الدراس ػ  ،كتحقيػػؽ هػػدؼ اإلش ػراؼ التربػػكم األسػػم  ،كهػػك تحسػػيف
عمميت التعميـ كالتعمـ.

ب -

أهداف الدلَل:
يسع الدليؿ المقترح إل تحقيؽ هػدؼ عػاـ يتمثػؿ فػ

نشػر المعمكمػات كتبادلهػا حػكؿ

إجرابات تطبيؽ اإلشراؼ الكقاي كآليات ف بعػض عمميػات إدارة الصػؼ ،كهنػاؾ مجمكعػة مػف
األهداؼ الفرعية لتحقيؽ هذا الهدؼ الرييس ،تتمثؿ ف
سمبا عم نتايج العممية التعميمية.
 -1من المشكالت الصفية قبؿ حدكثها ،كالت تؤثر ن
 -0تنمية السمكؾ االستباق لدل المعمـ المبتدئ نحك تفادم حدكث المشكالت الصفية.
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 -5تحقيؽ التميز ف األداب الصف لممعمـ.
 -2زيادة ثقة المعمـ المبتدئ بنفس  ،كثقة طالب في .
 -6تحقيػػؽ التػكازف كالتكامػػؿ بػػيف عناصػػر إدارة الصػػؼ إليجػػاد بييػػة تعمػػـ جذابػػة كآمنػػة داعمػػة
كمحفزة لالبتكار.
متكامال لطالب المرحمة االبتدايية.
 -5تقديـ مدرجات تربكية إيجابية تحقؽ نمكا
ن

ز -

مضلنات الدلَل املكرتح:

 -1إف "الكقايػػة ديػػر مػػف العػػالج" مسػػممة أساسػػية لمكاجهػػة المشػػكالت الصػػفية ،كالتسػػميـ بهػػا

يعن ػ أف يقػػكـ المعمػػـ بكاجبات ػ كأدكار الصػػفية بكفػػابة كفاعميػػة ،كاإلدػػالص ف ػ التػػدريس

نظامػػػا كتطبيقنػػػا؛ كذلػػػؾ بػػػالحرص عمػػػ اسػػػتغالؿ الكقػػػت بمػػػا يفيػػػد تعمػػػـ الطػػػالب كنمػػػك
ن
شدصػياتهـ ،بػؿ إف إعػراض بعػض الطػػالب عنػ كعػدـ تعػاكنهـ فػ تنفيػذ أكامػر قػد يرجػ
إل شعكرهـ ب عؼ أداي العاـ ف التػدريس؛ كمػف ثػـ فقػدانهـ المبػرر لسػماع أك احتػراـ
سمطت .

 -0أف تبن النمط الكقاي ف اإلشراؼ التربكم كتػدريب المعمػـ عمػ تطبيقػ دادػؿ الصػؼ ال
تماما ،كلكن يعن التقميػؿ مػف حػدكثها ،كاليقظػة فػ
يعن الق اب عم المشكالت الصفية ن
كيفية التعامؿ معها؛ مما يعط المساحة الكافية لعناصر العمميػة اإلشػرافية فػ إيجػاد بييػة

تعمػػػـ مبدعػػػة سػػػممية ،كتقميػػػؿ المكاجهػػػات المسػػػتمرة مػػػ الطالػػػب كأكليػػػاب األمػػػكر كادارة
أبعادا قانكنية.
المدرسة ،كالت ف بعض األحياف قد تتدذ ن
 -5أف ما يميز اإلدارة الصفية الناجحة هك التفكؽ ف استدداـ كسايؿ من حدكث المشػكالت،
كليس القدرة عم حؿ هػذ المشػكالت بعػد حػدكثها ،كالنجػاح فػ

ػماف اسػتمرارية تعػاكف

الطالب دادؿ الصؼ ،كاندراطهـ ف التعمـ ،كاقامة بيية تعميمية فعالة.

 -2أف تجنب كقكع المعمػـ مػ الطػالب فػ مكاقػؼ محرجػة أف ػؿ مػف مكاجهتهػا ،كالتػ يكػكف
مغمكبػا ،كفػ النهايػة ال تكػكف فػ
غالبػا أك
ن
مف نتايج المكاجهة أف أحد الطػرفيف قػد يكػكف ن
صالح أم منهما.

 -6أف التدريس الجيد كالػتمكف مػف المحتػكل المعرفػ لمػدرس ،كاإل لمػاـ بقكاعػد اإلدارة الصػفية
هـ مف المسممات األساسية لمن لحدكث المشكالت الصفية.

 -5أف من ػ حػػدكث المشػػكالت الصػػفية

ػػركرة لكػػؿ الفيػػات كالجماعػػات المهتمػػة س ػكاب دادػػؿ
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المدرسة أـ دارجهػا ،كلػيس فقػط المعمػـ كطػالب الصػؼ؛ ألف أثرهػا السػمب يمتػد إلػ كلػ
األمر كاإلدارة المدرسية كاألدصاي االجتماع كالمكج الفن  ،فهػ مصػدر قمػؽ لكػؿ هػذ
الفيات تهدر الطاقات ،كتصرؼ الجمي عف تحسيف عمميت التعميـ كالتعمـ ،كتعظػيـ نكعيػة
مدرجاتها.

 -6أف درجة تمكف المكج الفن مف تطبيؽ نمػط اإلشػراؼ الكقػاي بكفػابة تتكقػؼ عمػ درجػة
إعػػداد كتدريب ػ عم ػ اسػػتددام  ،كعم ػ إجػػادة التدطػػيط كالتنظػػيـ ،كعم ػ مػػدل المتابعػػة
كالتقييـ لذلؾ النمط باستمرار ،كقياس ت ثير عم أداب المعمـ الصف .

د -

مربرات الدلَل اإلرشادِ املكرتح:

 -1الحاجػػػػػة الممحػػػػػة لػػػػػدليؿ لممشػػػػػرؼ التربػػػػػكم ،حيػػػػػث ال يكجػػػػػد دليػػػػػؿ إرشػػػػػادم ل شػػػػػراؼ
التربكم/التكجي الفن معتمد مف كزارة التربية كالتعميـ المصػرية ،أك مػف أم جهػة تعميميػة
رسػػمية أدػػرل ،يحتػػكم عم ػ مبػػادئ حاكمػػة مكجهػػة لػػألداب اإلش ػراف ف ػ كافػػة مسػػتكيات
اإلدارية.
 -0ركرة االنتقػاؿ السػمس كالمػدركس مػف مرحمػة التكجيػ إلػ مرحمػة اإلشػراؼ التربػكم مػف
دالؿ التدطيط المرحم لمعمػؿ اإلشػراف  ،كتغييػر ممارسػات التكجيػ كاسػتبدالها بممارسػات
اإلش ػراؼ القايمػػة عم ػ التدطػػيط الجمػػاع  ،كالمشػػاركة ف ػ صػػن الق ػرار ،كاالهتمػػاـ بكافػػة
عناصر العممية التعميمية.
 -5ػركرة تكثيػػؽ الجهػػكد فػ العمػؿ اإلشػراف لتعزيػػز مصػػداقيتها ،كالعمػؿ عمػ نشػػر الثقافػػة
كتنمية الكع  ،كااللتزاـ باإلجرابات العممية ف العمػؿ اإلشػراف  ،ك ػماف كجػكد المرجعيػات
الت ػ ت ػػمف فهػػـ كاسػػتيعاب مفهػػكـ اإلش ػراؼ التربػػكم المعاصػػر عم ػ المسػػتكييف النظػػرم
كالتطبيق .
 -2حاجة المعمـ المبتدئ /حديث التعييف فػ المرحمػة االبتداييػة إلػ اإلشػراؼ الكقػاي ليحميػ
كيجنب مشكالت إدارة الصؼ؛ كالت عادة ما تهػدد اسػتمرار فػ مهنػة التػدريس ،أك تركهػا
كتسػػرب منهػػا؛ مػػف منطمػػؽ أف معظػػـ مػػف يعينػػكف بهػػذ المدرسػػة مػػف المعممػػيف ،يػػددمكف
مهنػػػة التعمػػػيـ ألكؿ مػػػرة ،دكف أف يكػػػكف لػػػديهـ دبػػػرة مسػػػبقة فػػػ التػػػدريس ،مثػػػؿ هػػػؤالب
المعممكف لـ يحتككا بالطالب مف قَبؿ ،كلػـ يكاجهػكا مكاقػؼ التػدريس الفعميػة؛ لػذا فهػـ مػف
أكثػػر فيػػات المعممػػيف حاجػػة إل ػ التكجي ػ كالمسػػاعدة مػػف قبػػؿ المشػػرؼ التربكم/المكجػػ
- 0572 -

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

الفن .

 -6مػػا تكصػػمت إلي ػ نتػػايج الدراسػػة الميدانيػػة لمبحػػث الحػػال مػػف أف تقػػدير المعممػػيف حػػديث
التعيػػيف بالمرحمػػة االبتداييػػة ف ػ محافظػػة اإلسػػكندرية لمسػػتكل الممارسػػات الكقاييػػة الت ػ

يتبعها المكجػ الفنػ فػ بعػض عمميػات إدارة الصػؼ جػاب بدرجػة متكسػطة) ،كاحتػؿ بعػد

الممارسػات الكقاييػػة التػ يتبعهػا المكجػ الفنػ فػ عمميػػة ال ػػبط الصػف المرتبػػة األكلػ
بتقدير عػاـ متكسػط) ،فػ حػيف جػاب بعػد الممارسػات الكقاييػة التػ يتبعهػا المكجػ الفنػ

ف ػ عمميػػة التنظػػيـ الصػػف المرتبػػة الرابعػػة كاألديػػرة بتقػػدير عػػاـ متكسػػط) ،كهػػذا التقػػدير

بصفة عامػة ال يرتقػ إلػ مسػتكل الممارسػات الكقاييػة المتكقعػة أك الم مكلػة مػف المكجػ

الفن ف إدارة الصؼ.

ي -األصالَب اإلشزافَْ املضتددمْ:

هنػػػاؾ مجمكعػػػة مػػػف األسػػػاليب اإلشػػػرافية تتناسػػػب مػػػ دصػػػايص اإلشػػػراؼ الكقػػػاي

كفمسػػفت ؛ كذلػػؾ ككن ػ عمميػػة قبميػػة اسػػتباقية تركػػز عم ػ إج ػرابات مػػا قب ػؿ التصػػحيح ،كمنهػػا

كرش العمػػؿ ،كالػػدكرات التدريبيػػة،

أسػػمكب الػػتعمـ المصػػغر،

كحمقات النقاش ،كالمقابات اإلشػرافية ،كأسػمكب الممارسػة العمميػة ،كأسػمكب النمذجػة ،كأسػمكب

المشاهدة ألدابات مثالية.

كأما فيما يتعمؽ باألساليب اإلشرافية الت يمكف أف يستددمها المشرؼ التربكم/المكج

الفن لمتابعة نتايج تطبيؽ نمط اإلشراؼ الكقاي ف إدارة الصؼ ،كتقييـ مدل التزاـ المعمـ
بالتكجيهات كاإلرشادات قبؿ ددكل الصؼ ،فيجب عم

باستمرار ،كقياس ت ثير عم أداب المعمـ الصف

المكج متابعة كتقييـ هذا النمط

كيككف هذا مف دالؿ بطاقات المالحظة

الصفية كالت تستددـ مف دالؿ الزيارات الصفية المتفؽ عميها ،كبطاقات التقييـ الذات الت

يتـ تعبيتها مف قبؿ المعمـ ،حيث تساعد هذ األساليب اإلشرافية المكج الفن ف تقييـ مدل
نجاح األسمكب ف إدارة الصؼ ،كالسيطرة عم مشكالتها.

ً -
اآلت

الفئْ املضتودفْ:

هناؾ مجمكعة مف الفيات كالجهات المستفيدة مف الدليؿ اإل رشادم ،كه عم النحك

 -1اجلوات ًالفئات األصاصَْ

كالت تتمثؿ ف كزارة التربية كالتعميـ ف كافة مستكياتها اإلدارية ،عم النحك اآلت
 عم مستكل اإلدارة العميا مستشارك المكاد.- 0571 -
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 عم مسػتكل اإلدارة الكسػطكاإلدارات التعميمية.

المكجػ العػاـ-المكجػ األكؿ-المكجػ فػ المػديريات

 عم مستكم اإلدارة التنفيذية المشرفكف المقيمكف فػ المدرسػة ،مػدير المدرسػة -كبير المعمميف  -معمػـ دبيػر  -معمػـ أكؿ أ)  -معمػـ أكؿ ،كػذلؾ المعممػكف حػديثك
التعييف مف معمـ كمعمـ مساعد.

 -0اجلوات ًالفئات الجاىٌٍْ

كالت تتمثؿ ف كميات التربية بكصفها الجهات الت
التدريس ،كيمكف تك يح هذ الفيات عم النحك اآلت

تعد المعمـ قبؿ التحاق بمهنة

 الطػػالب المعممػػكف فػ كميػػات التربيػػة فػ الفرقػػة الثالثػػة كالرابعػػة؛ كذلػػؾ أثنػػاب تنفيػػذالتربية العممية كمقرر عمم ف المدارس.

 مشرؼ التربية العممية المشرؼ الجامع ) ،كالذم يقػكـ باإلشػراؼ عمػ الطػالب فػبرنامج التربية العممية.

 -1حمتٌى الدلَل

يشمؿ الدليؿ ممارسات نمط اإلشراؼ الكقاي الت يجب أف يتبعها المشرؼ
التربكم/المكج الفن ف بعض عمميات إدارة الصؼ التدطيط الصف  -التنظيـ الصف -
ال بط الصف  -االتصاؿ الصف ) لدل المعمـ ،كالت يمكف تك يحها ف الشكؿ اآلت
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س -ممارصات منط اإلشزاف الٌقائُ يف عنلَْ التدطَط الصفُ:

ك يجنب المكج الفن المعمـ المشكالت الصفية المحتممة الحدكث ،كالمرتبطة بعممية

التدطيط الصف  ،عمي أف يكج المعمـ كيساعد عم القياـ باآلت

أ 1-التح ير الجيد لمدرس

تمامػا عمػ
نا
 اإلعداد المسبؽ لدطة العمؿ أك دطة الدرس ،األمر الذم يجعؿ المعمـ
مسيطر ن
بػدال مػف التعامػؿ معهػا
المكقؼ التعميم ف كيفية التصرؼ قبػؿ حػدكث المشػكمة الصػفية ،ن
بعد حدكثها ب سمكب رد الفعؿ.

 تكق ػ المكقػػؼ ،كالتح ػػير ل ػ مػػف دػػالؿ دطػػة تهػػدؼ إل ػ السػػيطرة عمي ػ  ،كالتركيػػز عم ػ
ػدر لمشػػكالت سػػمككية
المهػػاـ التعمميػػة كالتعميميػػة ،كاألنشػػطة الصػػفية الت ػ قػػد تكػػكف مصػ نا
محتممة ،كتكق جكانب العمميػة التدريسػية التػ قػد تسػبب مشػكالت لمطػالب ،كتكقػ كيفيػة

معالجتها مسبقنا.

 اسػػتدداـ اسػػتراتيجيات تدريسػػية جيػػدة لمػػتمكف مػػف السػػيطرة عمػ المشػػكالت السػػمككية قبػػؿ
حدكثها ،مثؿ تكفير طرؽ تدريس ممتعة كمتنكعة ،كتزكيد الطمبػة بمحتػكل تػدريس ماليػـ
كمثير ،كرف دافعية الطمبة لمتعمـ.
 تحديد أهداؼ الدرس بشكؿ كا ح كادتيار األساليب كالكسايؿ التعميميػة المناسػبة ،كتجزيػة
الهدؼ العاـ إل أهداؼ فرعية أدػرل أصػغر يمكػف تحقيقهػا كقياسػها لمكقػكؼ عمػ مػكاطف
القكة لتعزيزها ،كمكاطف ال عؼ لتالفيها.

أ 0-تكق المشكالت الصفية ،كك

البدايؿ لحمها

 التدريس الناجح ككسيمة لتحقيؽ اإلدارة الصفية الجيػدة ،كاعتبػار المػددؿ العممػ لمكصػكؿ
إل أهداؼ إدارة الصػؼ ،مػف منطمػؽ أف التػدريس المتميػز يقػكد إلػ إدارة الصػؼ الفعالػة،
كيساعد عم تجنب المشكالت السمككية الصفية ،كتكجيهػ إلػ مراجعػة تدريسػ كفحصػ ،
كتقييم حاؿ كجكد دمؿ يحدث ف إدارة الصؼ.


اسػػتدداـ أسػػاليب التكقػ كالتنبػػؤ بالمشػػكالت الصػػفية التػ تعتمػػد عمػ التقػػدير الشدصػ
كدبػػػرة المشػػػرؼ التربػػػكم ،مثػػػؿ المشػػػكالت التػػػ تتعمػػػؽ بتحػػػرؾ الطالػػػب دادػػػؿ الصػػػؼ،
كمشػػػكالت تتعمػػػؽ بالتفاعػػػؿ المفظػػػ  ،أك مشػػػكالت متعمقػػػة بعمميػػػة الػػػتعمـ أك القػػػدرة عمػػػ
التحصيؿ ،أك مشكالت اجتماعية أك نفسية ،كما أن يككف أقدر مف غير عمػ دراسػة هػذ
المشػػكالت ،س ػكاب م ػ زمالي ػ المعممػػيف أك م ػ األدصػػاي االجتمػػاع أك أكليػػاب األمػػكر،
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كعم التكصؿ إل أف ؿ الحمكؿ لهذ المشكالت.
 ك

بدايؿ متعددة ف أثنػاب إعػداد الدطػة اليكميػة لمػدرس لمكاجهػة أم مشػكمة قػد تعػكؽ

تنفيذها دادؿ الصؼ.
 ك

الدطط البديمػة فػ حػاؿ مػا يسػتجد فػ المكقػؼ التعميمػ مػف ظػركؼ طاريػة لتجنػب

السمككيات غير المرغكب فيها الصادرة مف الطالب.
أ 5-اتداذ إجرابات كق اررات مسبقة قبؿ البدب بالتدريس
 الرجػػكع إل ػ السػػجالت كالممفػػات الداصػػة الت ػ تحتػػكم عم ػ معمكمػػات حػػكؿ الطػػالب ذكم
االحتياجػػات الداصػػة كذكم المشػػكالت السػػمككية ،كالمسػػتعدكف لمتعػػاكف مػ زماليهػػـ لفهػػـ
طبيعة الطالب كاحتياجاتهـ النفسية كاالجتماعية كأساليبهـ ف العمؿ ،كذلػؾ قبػؿ أف يمتقػ
المعمـ بطالب كاتداذ كػؿ القػ اررات كاإلجػرابات المسػبقة المترتبػة عمػ ذلػؾ ،مثػؿ التدطػيط
لألنشطة الصفية الت سيقدمها ،كالبيية الصفية اآلمنة التػ سػيكفرها ،كالػتعمـ الجيػد الػذم
سػػيقكـ بػػ  ،كالعالقػػة اإليجابيػػة الت ػ سػػيقيمها م ػ طمبتػػ  ،ككيفيػػة التعامػػؿ م ػ المكاقػػؼ
السمبية.

أ 2 -تدطيط األنشطة التعميمية الصفية

 تنكي األنشطة التعميمية الصػفية مػف أجػؿ زيػادة دافعيػة الطػالب لمػتعمـ ،كزيػادة اهتمػامهـ
بالػػدرس ،كابعػػادهـ عػػف االند ػراط فػ أم مشػػكالت سػػمككية صػػفية ،كتحاش ػ تػػرؾ الطػػالب
دكف عمػػؿ أك نشػػاط ،أك إجبػػارهـ عمػ االنتظػػار؛ كذلػػؾ عبػػر إتاحػػة الفػػرص أمػػامهـ لت ديػػة
كاجباتهـ ب نفسهـ ،كتزكيدهـ ب نشطة ممتعة كمتعددة تراع الفركؽ الفردية فيما بينهـ.
 ادتيػػار األنشػػطة الصػػػفية كفقَػػا لعػػدة معػػػايير ،منهػػا ربػػط األنشػػػطة باألهػػداؼ كالمحتػػػكل
الدراس  ،كمناسبتها لمستكل الطالب ،كتنكعها ،كتكاممها.

 االستمرارية كالتكازف ف تقديـ األنشطة الصفية ،كالتركيػز عمػ أكثػر مػف نشػاط صػف فػ
الكقػػت نفس ػ  ،ألف االهتمػػاـ بنشػػاط معػػيف عم ػ حسػػاب آدػػر مػػف ش ػ ن أف يشػػج بعػػض
الطالب عم اإلتياف بسمككيات سمبية ،كهك كسيمة إلدارة األنشطة المدتمفة ف كقػت كاحػد
بتنػػاغـ كت ػكازف ،بعيػ نػدا عػػف االنقطػػاع الػػذم يػػؤدم أحيانػػا إل ػ بعػػض المدالفػػات الطالبيػػة
السمككية الصفية.
 االنتقاؿ مف نشاط إل آدر بسالسة مف دالؿ تقديـ المادة التعميمية بسػرعة مناسػبة كبتػدفؽ
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ماليػػـ ،يناسػػب الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف الطػػالب ،بعيػ نػدا عػػف البػػدب الممػػؿ ،كمشػػتتات االنتبػػا ؛
كبذلؾ يسػتطي المعمػـ جػذب انتبػا طالبػ  ،ك ػماف انػدماجهـ كتفػاعمهـ فػ الػدرس ،كتقميػؿ

السمككيات غير المرغكبة.
 يكفر المعمـ لمطػالب ممارسػات عمميػة تنطػكم عمػ شػ ب مػف الغمػكض ،كالمشػكالت التػ
تتحدل قدراتهـ كتستثير تفكيرهـ.

ب  -ممارصات منط اإلشزاف الٌقائُ يف عنلَْ التيظَه الصفُ:

ك يجنب المكج الفن المعمـ المشكالت الصفية المحتممة الحدكث ،كالمرتبطة بعممية

التنظيـ الصف  ،عمي أف يكج المعمـ كيساعد عم القياـ باآلت
ب  1-تنظيـ البيية المادية لمصؼ

 ترتيب حجرة الصؼ ،كاعداد الكسايؿ كاألدكات كك ػعها فػ المكػاف المناسػب ،حيػث يعتمػدنجاح التعمـ عم مدل ترتيب البيية المادية كالفيزيقية التػ يػتـ فيهػا ،كالتػ تتعمػؽ بحجػرة
الصؼ كمقاعدها كا ابتها كأدكاتها ككسايمها التعميمية.
 -استغالؿ كؿ جزب كركف مف أركاف الفصؿ لتحقيؽ بيية تعمـ جيدة.

 التنكع ف أشكاؿ تكزي الطالب ف الصػؼ سػكاب بشػكؿ تقميػدم -فػ صػفكؼ مسػتقيمة-أك عم شكؿ نصؼ دايرة أك مجمكعػات بمػا يتفػؽ مػ طبيعػة الػدرس كأهدافػ  ،مػ مراعػاة
كجكد ممرات لسهكلة الحركة.
 إجػراب تغييػرات عمػ مكجػػكدات الصػػؼ الماديػػة كاعػػادة تنظيمهػػا كػػؿ فتػػرة ،ككفقنػػا لمتطمبػػاتالمكقؼ التدريس  ،فال يبق عم حػاؿ كاحػدة مػدة طكيمػة ،األمػر الػذم يبعػث ركح التجديػد
كالتغيير اإليجاب  ،كيق

عم الجمكد كالممؿ.

ب  0-تنظيـ البيية المعنكية /السيككلكجية لمصؼ

 االهتمػػاـ بكػػؿ مػػا يتعمػػؽ براحػػة الطػػالب كمشػػاعرهـ كانفعػػاالتهـ كاتجاهػػاتهـ اإليجابيػػة نحػػكالمعمـ كالمدرسة كالزمالب كالمكاد الت يدرسكنها ،األمر الػذم يػؤدم إلػ إقامػة بييػة صػفية
إيجابيػػة داعمػػة ،تجعػػؿ الطػػالب مندػػرطيف ف ػ عمميػػة الػػتعمـ ،كتسػػهـ ف ػ الػػتدمص مػػف
مشكالت كثيرة قبؿ كقكعها.
 إقامػػة عالقػػات إنسػػانية سػػكية ،كمنػػاخ نفسػ كاجتمػػاع يتسػػـ بػػالمكدة كالتعػػاكف ،كتشػػجعم التعمـ كبمعنػ آدػر بييػة صػفية يشػعر فيهػا الطالػب ب نػ يسػتطي أف يجػرب كيدطػب
كيصحح أدطاب كيتعمـ منها ،كال يشعر ب م حرج.
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ب 5-ك

القكاعد الصفية

 تحديد القكاعد الصفية كتك حيها كتشجي الطالب عم االلتزاـ بها كتذكيرهـ بها بػيف فتػرةكأدػرل يعػد مػف األسػس الحيكيػة فػ إدارة الصػؼ الكقاييػة ،حيػث إنهػا كسػايؿ لمكقايػة مػػف
المشكالت السمككية البسيطة.

ػاال يحتػػذل بػ فػ االلتػزاـ بػػالقكانيف كالقكاعػػد الصػػفية ،كتطبيػػؽ
 أف يكػػكف المعمػػـ قػػدكة كمثػ ناألنظمة كالجزابات عم جمي الطالب بطرؽ متساكية عادلة.

شػعكر دادميػا بػااللتزاـ بهػا
نا
 أف يشترؾ الطالب ف ك القكاعد الصػفية حتػ يتكلػد لػديهـأكثر مف تمؾ الت تفرض عميهـ فر ن ا.
 صياغة القكاعد الصفية بشكؿ إيجاب  ،أم إعطػاب الطػالب تعميمػات حػكؿ مػا يجػب القيػاـب  ،األمر الذم يسهـ ف تعمػيمهـ السػمكؾ المرغػكب فيػ  ،كاالبتعػاد عػف الصػياغة السػمبية
لمقكاعد الصفية ،كالت تككف ف شكؿ قايمة ممنكعات.

 إتاحػػة الفرصػػة لمطػػالب باإلش ػراؼ عم ػ مػػدل تطبيػػؽ القكاعػػد الصػػفية ،ف ػ ذا تجػػاكز أحػػدبدال مف أف تترؾ هػذ المهمػة
الطالب تطبيؽ القاعدة الصفية يقكـ زمالؤ بتنبيه إل ذلؾ ن
باستمرار لممعمـ.

ب 2-تنظيـ السجالت الصفية

 ترتيػػب السػػجالت كاعػػداد الممفػػات الت ػ تت ػػمف كشػػكفنا ب سػػماب الطػػالب ،كرصػػد غيػػابهـكح ػػكرهـ كتسػػجيؿ الػػدرجات التػػ يحصػػمكف عميهػػا ،كتقػػديـ تقػػارير عػػف تقػػدمهـ إلدارة

المدرسػة ،كيحفػػظ فيهػا بهػػذ المعمكمػات بطريقػػة منظمػػة بشػكؿ يسػػهؿ الكصػكؿ إليهػػا عنػػد
الحاجة.

 -االحتفاظ بسجؿ متابعة لسير العمميػة التربكيػة ،يك ػ فيػ الدطػط اآلنيػة كالمسػتقبمية فػ

التػػػدريس كمقترحػػػات تطػػػكير الكحػػػدات الدراسػػػية كأهػػػـ المالحظػػػات حػػػكؿ طريقػػػة تنفيػػػذها،
كتقديم ػ ل ػ دارة المدرسػػية كالمػػكجهيف ،كتعػػد هػػذ السػػجالت كسػػيمة مػػف كسػػايؿ التقػػكيـ

كمصدر لممعمكمات كالتغذيػة الراجعػة لممعمػـ كالطػالب كاإلدارة المدرسػية كالمػكجهيف
نا
الذات ،
كأدصاي المناهج.

ب 6 -تنظيـ دبرات التعمـ
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 -تنظػػػيـ دبػػػرات الػػػتعمـ لمطػػػالب بطريقػػػة تتناسػػػب مػػػ نمػػػكهـ الجسػػػم كالعقمػػػ كالنفسػػػ

كاالجتماع  ،بحيث يتـ تقديـ هذ الدبرات بطريقة منطقية ،كذلؾ ينبغ أف يػتـ تقػديـ هػذ

الدبرات بطريقة مرنة كعممية.

 -تقديـ دبرات حية مرتبطػة بكاقػ المجتمػ الػذم يعيشػكف فيػ سػكاب كػاف المجتمػ المحمػ

الذم تكجد في المدرسة ،أك المجتم الدارج  ،كما أن يقػدـ إلػيهـ دبػرات متنكعػة ككفيػرة
تغط كؿ جكانػب شدصػيتهـ ،كيتماشػ مػ مػا يكجػد بيػنهـ مػف فػركؽ فرديػة ،ممػا يجعػؿ
عممية التعمـ أكثر جاذبية كاستثارة الهتمامات الطالب ،كما أن يجعمها عممية مشكقة لهػـ،

كذلؾ ف ن يزيد مف الركابط بيف المعمـ كتالميذ .

 االرتكاز ف التعمـ عم مشكالت ذات سياؽ حقيق مف التحػديات المجتمعيػة ،كاالحتمػاالتمستقبال ،كتقييـ نكاتجهػا كفػؽ محكػات كمعػايير محػددة فػ دطػة المػنهج
الت تؤثر عميها
ن

مسبقنا.
ب 5-تنظيـ الكقت

شعكر بعدـ الجدية أك االهتماـ ،مف منطمػؽ أف
نا
 تجنب البداية المت درة لمدرس تنقؿ لمطالبالدقايؽ األكل لعممية التعميـ كالتعمـ تعد مهمة كحاسمة ف تقرير مػدل جديػة الطػالب فػ
التعامؿ م الحصة كاقبالهـ عميها ،كاستيعابهـ لم امينها.

 تجنػػب النهايػػة المبكػػرة أك المتػ درة لمػػدرس كمحاكلػػة غمػػؽ الػػدرس مػ نهايػػة الحصػػة عمػتجنبا لمسمككيات غير المقبكلة مف الطالب.
نحك فعاؿ ن
 -تفكيض بعض سمطات المعمـ كالت تحتكم عم إجػرابات ركتينيػة تػتـ دادػؿ الصػؼ كالتػ

يمكف أف تستنفذ كقػت الحصػة أك تهػدر طاقػة المعمػـ لػبعض الطػالب كداصػة المشػاغبيف،

يؤدم إل استثمار قدراتهـ كتنمية استعدادهـ لممشاركة ف أنشطة إدارة الصؼ.

جميعػا ل سػهاـ فػ
إعادة تبديؿ األدكار ما بػيف الطػالب إلتاحػة الفرصػة أمػاـ الطػالب
ن
إدارة الشؤكف الركتينية ف الصؼ ،كجعؿ الصؼ مك ػ اهتمػامهـ كحرصػهـ كمسػؤكلياتهـ.

ز  -ممارصات منط اإلشزاف الٌقائُ يف عنلَْ الضبط الصفُ:

ك يجنب المكج الفن المعمـ المشكالت الصفية المحتممة الحدكث المرتبطة بعممية

ال بط الصف  ،عمي أف يكج المعمـ كيساعد عم القياـ باآلت
ج 1-تنمية ال بط الدادم الذات لدل الطالب
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 تنميػػة الدافعيػػة الدادميػػة لػػدل الطػػالب ،كزيػػادة رغبػػتهـ فػػ الػػتعمـ ،لػػيس بسػػبب الثػػكابكالعقػاب فقػػط ،بػػؿ نتيجػة لمػػا يحققػ الػػتعمـ لهػـ مػػف تحقيػػؽ الػذات ،كاشػػباع ذاتػ  ،كتنميػػة

دكافعهـ نحك التعمـ كالتفكؽ.

 تكميػؼ الطػػالب بمهػاـ يسػػتطيعكف القيػاـ بهػػا ،كفقنػا لقػػدراتهـ كرغبػاتهـ ،بحيػػث ال يشػػعركفبالعجز كاإلحباط ،ف نال عف انعكاس ذلؾ ف شكؿ تقبمهـ لممعمـ.
 -تشػػجي الطػػالب كمػػدحهـ عنػػد إجػػابتهـ عػػف األسػػيمة إذا كانػػت صػػحيحة ،األمػػر الػػذم يػػدف

كدافعػا لمطالػػب
ػعيا إلػ تقػػدير المعمػػـ كر ػػاي ،
الطالػػب إلػ مزيػػد مػػف النجػػاح كاالجتهػػاد سػ ن
ن
المجد كلغير مف الطالب عم التفكؽ ف جك مف المنافسة العممية دادؿ الصؼ.

 تطبيؽ العدالة كالمساكاة بيف الطالب ف إعطاب كؿ طالب فرص متساكية فػ اإلجابػة عػفاألسػيمة الصػػفية التػ يػػتـ طرحهػا أثنػػاب الحصػػة ،كعػػدـ تمييػػز طالػب عػػف آدػػر سػكاب عنػػد
ادتيار ل جابة عف السؤاؿ ،أك ف تعزيز بعد اإلجابة إذا كانت صحيحة.

 سػػماع كجهػػات نظػػر الطػػالب كاعطػػايهـ فرصػػة لمتعبيػػر عػػف آرايهػػـ ،كتػػكجيههـ ب ػػركرةااللتزاـ باإلجرابات التنظيمية عنػد الحػكار كالنقػاش ،ك كاقنػاعهـ بػذلؾ ،كلػيس عػف طريػؽ

الدكؼ كالتهديد.

 إسػػناد المسػػؤكليات كاأل نشػػطة التعميميػػة المدتمفػػة إل ػ الطػػالب أثنػػاب الحصػػة ،ثػػـ تكمػػيفهـب جراب عممية تقكيـ ذات  ،األمر الػذم يعمػؿ عمػ إبػراز كيػاف الطالػب كشدصػيت  ،كاشػعار

ب هميت  ،كبقدرت عم العطاب كاإل نجاز.

ج– 0تجنب العقاب السمب

 التعزيز اإليجاب بهدؼ تقكية ظهكر أشكاؿ السمككيات المرغكب فيها ،كالتقميػؿ مػف ظهػكرأشكاؿ السمككيات غير المرغكب فيها ،كبناب أشكاؿ جديدة مف السمكؾ كتعزيزها.

تشجيعا لمطالب عم االستمرار ف العمػؿ الصػف كاإل نجػاز
 استدداـ الثناب كالمديح المفظن
األكاديم  ،دكف إسهاب أك تكرار حت يككف لهذا المديح قيمت ككزن .
 -تجنػػب تحقيػػؽ ال ػػبط ،كالسػػيطرة عمػػ المشػػكالت السػػمككية الطالبيػػة مػػف دػػالؿ العقػػاب

البدن فهك مرفكض ف كؿ األحكاؿ لما يحدث مف ت ثيرات سػمبية ،مػف أبرزهػا تراجػ قػدرة

الطالب عم التحصيؿ ،كزيادة عزلتهـ ،كانعداـ رغبتهـ ف االندراط ف األنشطة الصفية.

 التركيز عم السمكؾ كليس الطالب ،الطالب ليس المشػكمة فػ حػد ذاتػ  ،بػؿ يجػب التركيػزعم المشكمة أك مسببات السمكؾ غير المرغكب الصادر مف الطالب.
- 0577 -

دليل إرشادي مقترح لتطبيق نمط اإلشراف الوقائي في بعض عمليات إدارة الصف......................................:

 -مدح السمكؾ الجيد إليقاؼ السمكؾ غير المرغكب في الصادر مف بعض الطالب.

 تجنب تكجي العقاب بعد كقت طكيؿ مف حدكث السمكؾ ،بؿ البػد مػف تطبيقػ مباشػرة عقػبحدكث السمكؾ غير المرغكب.

 تجنب اسػتدداـ العقػاب عمػ نحػك متكػرر ،بمػا يحكلػ إلػ كسػيمة ميكانيكيػة مؤقتػة األثػر،يتعكد المتعمـ عميها ،األمر الذم يحد مف فاعميت إل درجة كبيرة.

ج 5-مراقبة الصؼ كاالنتبا لمسمككيات الصادرة مف الطالب

 مراقبػػة المعمػػـ المنتظمػػة لحجػػرة الصػػؼ ،كالكقػػكؼ أمػػاـ طالب ػ بطريقػػة تمكن ػ مػػف رؤيػػتهـأجمعيف ،كاإللماـ بكؿ ما يجرم ف حجرة الصؼ؛ مما قد يردع بعػض الطػالب الػذيف لػديهـ

نيػة ل قػداـ عمػ سػمكؾ سػ ب ،كيجعمهػـ يقمعػكف عنػ ؛ كبػػذلؾ يػتـ الػتدمص مػف مشػػكالت
محتممة قبؿ حدكثها ،كالق اب عم مشكالت سكب السمكؾ البسيطة المتكقعة قبؿ تفاقمها.

 مراقبة حركة الطالب دادؿ الصؼ ،كمدل التزامهـ بددكؿ الصؼ كدركجهـ من ف الكقػت.

تجنبا لحدكث الفك
المحدد لذلؾ؛ ن
 مراقبة سمككيات بعض الطالب كاإلشارات غير المباشرة منهـ ،كالعمػؿ عمػ جػذب انتبػاههـإل المعمـ ،كيقظتهـ لما يجرم دادؿ الحصة ،كاشػتراكهـ بتكجيػ األسػيمة أك اإلجابػة عنهػا
مف دالؿ الحكار كالنقاش ،كما يبدكن مف تعميقات كآراب.

 -مراقبة كادارة المهمات المقعدية ،كالت تت مف إشغاؿ الطالب فػ مهماتػ كالمحافظػة عمػ

تركيػػز  ،األمػػر الػػذم يتطمػػب مػػف المعمػػـ التجػػكؿ بشػػكؿ طبيع ػ  ،كيسػػاعد الطػػالب ف ػ حػػؿ

التمػػػاريف المرتبطػػػة بالػػػدرس ،كالت كػػػد مػػػف أف الفعاليػػػات التػػػ يقػػػكـ بهػػػا الطالػػػب مرتبطػػػة
ب هداؼ الدرس ،كاعطايهـ مهمات تعميمية مثيرة كعممية ،كف الكقت نفس تراعػ الفػركؽ
الفردية ،كؿ هذا يحافظ عم بقايهـ ف مقاعدهـ ،كيدفؼ مف إحداث الفك

.

د  -ممارصات منط اإلشزاف الٌقائُ يف عنلَْ االتصال الصفُ:

ك يجنب المكج الفن المعمـ المشكالت الصفية المحتممة الحدكث المرتبطة بعممية
االتصاؿ الصف  ،عمي أف يكج المعمـ كيساعد عم القياـ باآلت
د 1 -تطبيؽ نظاـ االتصاؿ متعدد االتجاهات دادؿ الصؼ

 االتصػػاؿ بػػيف المعمػػـ كالطػػالب مػػف دػػالؿ إقامػػة عالقػػات متكازنػػة م ػ الطػػالب ،كتهيي ػتهـلمتعمـ ،كاعطػاب صػكرة صػادقة حقيقيػة عػف نفسػ كػ يثػؽ بػ الطػالب كيحترمػك كيحبػك ،
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كالعمػػؿ عمػ احتػراـ الطػػالب كتقػػديرهـ ،كاقامػػة صػػؼ ديمقراطػ  ،كتشػػجي الحػكار كالنقػػاش
الجماع .

 -االتصاؿ بيف الطػالب بع ػهـ بػبعض مػف دػالؿ تنظػيـ مجمكعػات عمػؿ متعاكنػة ،كتنميػة

الشعكر بػ ف الطالػب ينتمػ إلػ مجمكعػة الصػؼ ،كيػرتبط ب قرانػ كزماليػ  ،أم أف إقامػة
ركابػػط قكيػػة بيػػنهـ تػػؤدم إلػػ زيػػادة الػػكد كالتعػػاكف بيػػنهـ ،كتجنػػب المشػػكالت ،كتػػدريب

الطالب عمػ حػؿ المشػكالت ،كتشػجي الػتعمـ التعػاكن  ،كالتفكيػر الناقػد ،كمهػارات القيػادة،
كتبادؿ اآلراب ،كالنقد البناب.

 تفاعؿ المعمـ كتعاكن م أكلياب األمكر بصفة مستمرة؛ مما يسهـ ف رف مستكل أبنػايهـاألكاديم  ،كالتغمب عم كثير مف مشكالتهـ.

 -تفاعؿ المعمـ م الزمالب مف المعمميف ،كداصة ذكم الدبػرة ،مثػؿ كبيػر المعممػيف كالمعمػـ

الدبيػػر كالمعمػػـ األكؿ كاقامػػة العالقػػة الجيػػدة معهػػـ ،كتبػػادؿ الدبػرات كاألفكػػار كالمعمكمػػات؛
مما يدعـ قدرة المعمـ عم التدريس الفعاؿ كادارة الصؼ.

د 0 -استدداـ التغذية الراجعة مف قبؿ المعمـ بدصكص أداب الطالب

 تكجي المعمـ ب عالـ الطالب بمػدل التقػدـ فػ التحصػيؿ ،كنتيجػة تعممػ سػكاب أكانػت هػذالنتيجة صحيحة أـ داطية ،عم أف تككف التغذية الراجعة فكرية كمفصمة كشاممة.

 -مراعػػاة أف تكػػكف التغذيػػة الراجعػػة متكاممػػة مػػف جميػػ جكانبهػػا ،كيجػػب أال تقتصػػر عمػػ

المالحظات السمبية ،بؿ يجب أف تشمؿ أي ن ا المالحظات اإليجابية.
غكبػػػا فيػػػ أـ غيػػػر
 تقػػػديـ التغذيػػػة الراجعػػػة فػػػكر مالحظػػػة السػػػمكؾ ،سػػػكاب أكػػػاف سػػػمك نكا مر نمرغكب ،األمر الذم يفيد الطالب ف جذب انتباه إلػ معمكمػات أك تكجيهػات معينػة عميػ
أف يسير بمكجبها.

 تكازف ردكد أفعاؿ المعمـ م السمككيات غير المرغكبة الصادرة مػف الطػالب ،حيػث إف ردكداألفعاؿ القكية تجا تصرفات بسيطة صادرة مف أحػد الطػالب تثيػر الفك ػ  ،كمقابمػة نفػس

السمكؾ بسمبية يتسبب ف تصاعد حدة المشكمة الت يثيرها هؤالب الطالب.
د 5 -ك

نظاـ كا ح لالتصاؿ الفعاؿ سكاب المفظ أـ غير المفظ

 الصػػمت مػػف قبػػؿ المعمػػـ حػػاؿ حػػدكث فك ػ دادػػؿ الصػػؼ انطالقن ػا مػػف قاعػػدة "إذا سػػكتالمعمـ سكت الطالب".
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 النظر إل الطالب المنشغميف بالحديث م بع هـ ،كتتب سمككيات الطالب بنظػرات العػيف،كتحركات المعمـ المنظمة بيف الطالب.

 -التحرؾ نحك الطالب ذم السمكؾ غير المرغكب ،كبالحركة المنتظمة دادؿ حجرة الصؼ.

 تعزيػػز السػػمكؾ اإليجػػاب بعبػػارات مشػػجعة ،م ػ تنكيػػ طبقػػات الصػػكت المدتمفػػة؛ لجػػذباالنتبا  ،كأحيانا لردع الطالب المشاغبيف.

 تعزيػز مبػػادئ احتػراـ الػرأم اآلدػر كسػػماع كجهػػات النظػر المدتمفػػة ،كاالسػتماع إلػ اآلدػػربهدكب كاحتراـ.

 -اسػػتدداـ أسػػيمة كاسػػعة كعري ػػة ،كالتقميػػؿ مػػف األسػػيمة ال ػػيقة التػ ال تحتمػػؿ إال إجابػػة

محددة ،مثؿ ال أك نعـ أك كممة كاحدة محػدكدة ،كعميػ يجػب أف يكثػر المعمػـ مػف األسػيمة

اسعا كاستثارة لمعمميات العقمية العميا.
نا
الت تتطمب
تفكير ك ن
 -المحافظة عم الهدكب ،ك بط االنفعاالت عند التعامؿ م المشكالت السمككية.

 تبػػديؿ كسػػايؿ االتصػػاؿ ليفػػرض عمػ الطػػالب الحاجػػة لتبػػديؿ المسػػتقبالت الحسػػية الالزمػػةلمتعمـ.

ثالجًا :متطلبات تيفَذ الدلَل اإلرشادِ املكرتح:

هناؾ مجمكعة مف المتطمبات الت يجب تكافرها لتنفيذ الدليؿ ،كتحقيؽ أقص استفادة

من مف قبؿ الجهات المعنية ،كتتمثؿ هذ المتطمبات ف

 - 1املتطلبات التشزٍعَْ ًالتيظَنَْ:

 -إصدار الق اررات الكزاريػة بتغييػر المسػم الػكظيف لممكجػ الفنػ مػف "مكجػ " إلػ "مشػرؼ

ػػر
تربػػػكم"؛ ليترسػػػ مفهػػػكـ اإلشػػػراؼ التربػػػكم لػػػدل القػػػايميف عمػػػ العمميػػػة اإلشػػػرافية فكػ نا
كممارسة.

ػاب عمػ المتطمػػب السػػابؽ بتغييػػر المسػػم الػػكظيف
 إعػػادة هيكمػػة كظػػايؼ هييػػة التعمػػيـ بنػ نلممكج ؛ ليبرز فيها المسم الجديد ،كيت ػح فيهػا دصكصػية اإلشػراؼ التربػكم مػف دػالؿ
كجػػكد كحػػدة تنظيميػػة ف ػ الهيكػػؿ التنظيم ػ لػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ تسػػم "اإلدارة العامػػة
ل ش ػراؼ التربػػكم" ،كيكػػكف لهػػا فػػركع ف ػ المحافظػػات المدتمفػػة ،كالفػػركع تت ػػمف مكاتػػب
تهػػدؼ إلػ تحسػػيف عمميتػ التعمػػيـ كالػػتعمـ فػ المػػدارس ،كمسػػاعدة اإلدارة التعميميػػة ف ػ

الحفػػاظ عم ػ تسػػهيؿ تنفيػػذ دططهػػا كبرامجهػػا اإلش ػرافية ،كمتابعػػة مسػػتكل أداب المشػػرفيف
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التربػػكييف بالمكتػػب لتحسػػيف عمميػػة اإلش ػراؼ التربػػكم ،كاقتػراح البػرامج التدريبيػػة المناسػػبة
لهـ بالتنسيؽ م األكاديمية المهنية لممعمميف.

 إعادة النظر ف شركط شغؿ كظايؼ التكجيػ  ،لتكػكف األكلكيػة فػ الترشػح لشػغؿ الكظيفػةمػػف الكفػػابات الحاصػػميف عم ػ درجت ػ الماجسػػتير كالػػدكتك ار ف ػ التربيػػة ،ثػػـ ي ػ ت معيػػار

األقدمية.

 ت ييؽ نطاؽ اإلشػراؼ بدفػض نصػاب المكجػ الفنػ مػف عػدد المػدارس التػ يتابعهػا ،أكالتػ يقػػكـ بزيارتهػػا -داصػػة عنػػد تباعػػدها جغرافيػػا -كػػذلؾ تدفػػيض عػػدد المعممػػيف الػػذيف
يشػػػرؼ عمػػػيهـ كيتػػػابعهـ حتػػػ يسػػػتطي القيػػػاـ بػػػدكر المتكقػػػ فػػػ مسػػػاعدة المعممػػػيف
كتكجيههـ بالطريقة العممية الصحيحة.

 -0المتطمبات البشرية

 -تشكيؿ فريؽ عمؿ يتككف مف عينة مدتارة مف المكجهيف كمديرم اإلدارات التعميمية لك ػ

آليػػػات اعتمػػػاد الػػػدليؿ المقتػػػرح –الحػػػال  -كتكثيقػػػ مػػػف كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ المصػػػرية،
كك ػػػ مسػػػارات كآليػػػات نشػػػر سػػػكاب أكػػػاف ذلػػػؾ فػػػ صػػػكرة كتيبػػػات مطبكعػػػة كرقيػػػا أك

إلكتركنيا.

 تػػدريب المػػكجهيف عمػ نمػػاذج كأنمػػاط كاتجاهػػات اإلشػراؼ التربػػكم الحديثػػة بصػػفة عامػػة،كاإلشراؼ الكقاي بصفة داصة عم أف يت مف هػذا التػدريب مجمكعػة بػرامج تدريبيػة فػ

االتجاهات الحديثة ف اإلشراؼ التربكم ،كأنماط المدتمفة ،كبػرامج داصػة لتػدريب المعمػـ
المبتػدئ فػ إدارة الصػػؼ ،كبػرامج عػػف ممارسػات نمػػط اإلشػراؼ الكقػػاي فػ إدارة الصػػؼ،
عمػػػ أف تتػػػكل األكاديميػػػة المهنيػػػة لممعممػػػيف تدطػػػيط هػػػذ البػػػرامج التدريبيػػػة كتنفيػػػذها
كتقكيمهػػػا بمشػػػاركة مػػػدربيف متدصصػػػيف فػػػ مجػػػاؿ اإلدارة كاإلشػػػراؼ التربػػػكم كالمنػػػاهج
كطرؽ التدريس مف كميات التربية المدتمفة.

 ت ميف محكر كامؿ فػ بطاقػة تقيػيـ أداب المكجػ الفنػ  ،يقػيس درجػة تمكنػ مػف تطبيػؽاالتجاهات الحديثة ل شراؼ التربكم كأنماط  ،كداصة نمط اإلشراؼ الكقاي .

 تطبيػؽ أسػمكب التقيػيـ الػذات فػ تقيػيـ أداب المعمػـ لتعزيػز مبػادئ التكجيػ الػذات كالػتعمـالمترابط ،ك تعزيز مشاركة المعمـ ف اتداذ الق اررات ،ليتعرؼ مػف داللػ عمػ نػكاح القػكة
فيدعمها ،كنكاح ال عؼ فيعالجها.
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رابعًا :األدلْ ًالشٌاهد ليذاح الدلَل:
هناؾ مجمكعة مف الشكاهد الت تدؿ عم نجاح الدليؿ ،كمف ثـ نجاح نمط اإلشراؼ

الكقاي ف إدارة الصؼ ،كالت يمكف تك يحها عم النحك اآلت

 -1زيادة نسب مشاركة الطالب ف األنشطة الصفية الت تمارس دادؿ حجرة الصؼ كالت

تساعد عم إكساب الطالب مهارات متعددة ،كتزيد مف اندراط ف العمؿ الصف  ،عم

سبيؿ المثاؿ بعض األنشطة االستهاللية ،مثؿ قرابة فقرة مف مصدر دارج ل عالقة

بمك كع الدرس ،أك عرض دريطة كطرح أسيمة تحميمية تركز عم ما تت من الدريطة
مف معمكمات تمهد لمك كع الدرس ،كتكظيؼ األحداث الجارية لمربط بيف دبرات الطالب
كمحتكل الدرس ،أك بعض األنشطة التنمكية ،مثؿ حؿ بعض التدريبات كاألنشطة

المصاحبة لمدرس ،أك البحث ف المعجـ ،أك تككيف الجمؿ ،أك رسـ الدرايط كتمكينها ،أك
تجربة لت كيد معمكمات ف

مك كع الدرس ،أك عرض فيديك تعميم

ب معمكمات تدعـ

مك كع الدرس ،أك تنظيـ مسابقة دادؿ حجرة الصؼ قد ينفذها الطالب بشكؿ فردم أك

مف دالؿ مجمكعات عمؿ.

 -0زيادة نسب التحصيؿ التعميم /األكاديم

مف دالؿ زيادة درجات الطالب ف االدتبارات

الشفكية كسؤاؿ المعمـ لمطالب ف الفصؿ كتقييم لهـ ،أك عف طريؽ األعماؿ المنزلية

الت يكمؼ بها المعمـ الطالب ،أك عف طريؽ االدتبارات التحصيمية كالتحريرية.

 -5قمة المشكالت الطالب السمككية ،مثؿ الفك
م

كعدـ النظاـ ،السمكؾ العدكان  ،التحدث

المعمـ بشكؿ غير اليؽ ،الشغب كالصكت العال

المشكالت السمككية األدرل الت

المدرسية.

مف بعض الطالب ،كبعض

قد تتطمب تددؿ األدصاي

 -2قمة استدعاب أكلياب األمكر كالمكجهة مف إدارة المدرسة إل

االجتماع

أك اإلدارة

أكلياب األمكر ف

السمكؾ غير الاليؽ مف الطالب سكاب أكاف م معمم أك زمالي أك مدرست .

حاؿ

 -6قمة شكاكل أكلياب األمكر مف المعمـ كذلؾ ألف المعمـ تفادل كثير مف المشكالت
الصفية ،كدرب عم

كيفية التعامؿ معها بمساعدة كتكجي المشرؼ التربكم/المكج

الفن  ،كأقاـ عالقات إيجابية م أكلياب األمكر مف دالؿ االتصاؿ الفعاؿ ،كالمشاركة
المستمرة بيف الطرفيف.
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حبٌخ مضتكبلَْ مكرتسْ:

تقترح الباحثة مجمكعة مف البحكث المستقبمية المقترحة ،كالت
دالؿ التحميالت النظرية كالميدانية لمبحث الحال  ،كه النحك اآلت

 -1دليػػؿ تنظيمػ مقتػػرح ل ش ػراؼ التربػػكم ف ػ مصػػر فػ

تكصمت إليها مف

ػػكب تكجهػػات اإلش ػراؼ التربػػكم

المعاصر.
 -0برنػػامج تػػدريب مقتػػرح لتػػدريب المشػػرفيف التربػػكييف عمػ األنمػػاط الحديثػػة فػ اإلش ػراؼ
التربكم ف

كب االتجاهات المعاصرة ف التدريب.

 -5آليػػات الػػربط بػػػيف اإلشػػراؼ التربػػػكم المعاصػػر كادارة الصػػػؼ الدراسػػ مػػػف كجهػػة نظػػػر
المشرفيف التربكييف.
 -2إسػػػتراتيجية مقترحػػػة لمتحػػػكؿ مػػػف مرحمػػػة التكجيػػػ إلػػػ مرحمػػػة اإلشػػػراؼ التربػػػكم فػػػ
جمهكرية مصر العربية.
 -6تطكير أداب المشرؼ التربكم ف

كب تجارب كدبرات بعض الدكؿ.

 -5دكر المشػػرؼ التربػػكم ف ػ تكجي ػ المعمػػـ لتطبيػػؽ اسػػتراتيجيات الكقايػػة ف ػ إدارة الصػػؼ
الدراس .
 -6درجة تطبيؽ المعمـ ألنماط إدارة الصؼ مف كجهة نظر المشرفيف التربكييف.
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املزادع
أًلًا :املزادع باللغْ العزبَْ:
 .1امن تنظتا. ( ،ت) .لسان الماب .اد ةق :م اهلل لي الممةا ،تآخاان .ال اىاة :اا التمااف.
 .4أمت خلةل ،ا ةا ( .)4111إ ااة اللف تام ةل السلتك اللفي .ال اىاة :اا النيض المامة .

 .1أمككت ام ك  ،تدتككت تدت ك ( .)4113التاجككي ككي ا ش كااف الاامككت تالمتلة ك ا ش ك اا ة  .األا ن :اا
المااب ال ا ي.

 .2إ ااة التماب الفني لت ةا األما ةتة  ،خطاب لا ا ماااةخ  ،4117/2/11مشأن مك ء د ةمك الاتجةكو
الفني الج ة ة مفاتع األما ةتة التينة للتملتةن لل تساتى التدا ظات.

 .3إ ااة انسككةق الاملككةم المككام ( .)4141إدلككاء ك تظةف ك تملككم تسككا
الاامة تالاملةم متدا ظ ا سمن اة  ،ا ااة المات للاملةم المام.

تتملككم لككل المككا ا .ت ةاة ك

مك ك التجةك ك ( .)4113إ ااة الل ككف اا ام ككااات الفماةك ك

 .4األغ ككا ،ل ككيةب مت ككالد س ككاف ،تدت ككت

تالتنيجة للتملم الملا  .غ ة :ستةا تنلتا للطما

تالنشا تالات ةي.

 .5األما ةتة التينة للتملتةن ( .)4115خطاب مشكأن املةتكات ايةةكا التسكتل الكتظةفي .تالتتجكو إلكل
ت ةا الاامة تالاملةم ما سمن اة .

 .6آل ن ككاجي ،تدتك ك م ككن مك ك اهلل ( .)4114ا ااة الاملةتةك ك تالت اس ككة  .الطممك ك السا سك ك  ،الاة ككا
تمام التلك ي التطنة .

 .7الماسككل ،تة ككا ة تدتك ك ككت د ةسككت  ،ات ة ككق ل ككي إس ككتا ةلد الشك كامةني ،س ككتا تدتك ك ش ككما

:
مك ك

الككادتن( .)4116تاطلمككات تتاجي ك تشككمل م ا ك الفلككتل مت ك اا الاملككةم ااما ك ائي ككي تةككاط.

تجل ال ا تالانتة  ،ع(.161-121 ،)111

 .11المك ا  ،طكااق مك الدتةك ( .)4113إ ااة الكاملم اللكفي األسك
للنشا تالات ةي.

تا جكااءات .تكان :اا ال ا ك

 .11مشةا ،سكم غلكتل ( .)4111لةلكك إلكل المانكاتإل ا دلكائي ) .(SPSSميك ا  :تنشكتاات التميك
المامي للا اةب تالمدتث ا دلائة .

 .14من امةم  ،ةتسف ( .)4111إسااااةجة ا م اع الاملةتي لل ضتء ا ااة اللفة  .تجلك المدكتث
الاامتة تالاملةتة  ،ع(.141-124 ،)2

 .11المنككك الكك تلي( .)4116تشككاتع

ككم إلككمح الاملككةم ككي تلككا .ت ة كك التشاتع/لككدةف مةانككات

ا جااءات الت ائة التاماتل  ،تادل الا ةةم التسمق.

 .12الميتاشككي ،السككة

م ك الم ة ك ( .)4114ا ااة الت اسككة تاللككفة مككةن الاج ة ك تالاجتة ك  .ال ككاىاة:
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 .13المتىي ،ااتق شت ي ( .)1774آااء تتجيي تتملتي الاملةم األساسي كي ا شكااف الفنكي :ااسك

ت اانك ك متدا ظك ك ا س ككمن اة (ج.م.ع) ت تلك ك المدك كاةن .تجلك ك ملةك ك الاامةك ك جاتمك ك ا س ككمن اة ،

تإل( ،)3ع(.112-51 ،)1

 .14الاتانس  ،اطت

م الادةم ( .)4114ااالال ا نساني مةن التملم تالطالب .تكان :اا تتمامك

الدات للنشا تالات ةي.

 .15دجي ،أدت إستا ةل ( .)4117إ ااة الت اس تا ااة اللف الاخطةط ااسااااةجي لضتان الجت ة
تاا اتا  .ال اىاة :اا الفما المامي.

 .16الداةا  ،اا ة ( .)4111تيااات ا ااة اللفة  .تان :اا الفما ناشاتن تتت تن.

 .17دسةن ،مان ا طو ال مةكاد ال كاتي ،تدتك مكن سكتان شك ا ( .)4117الكتا ت اكاح لاطمةكق نتكت ج
ا ش كااف الت ك تإل تككن تجي ك نظككا التملتككةن تالتشككا ةن الاامككتةةن ككي ضككتء اااجاىككات الد ة ك .

تجل الملتم النفسة تالاامتة  ،تإل( ،)6ع(.432-414 ،)1

 .41ائ كاة ا ش كااف الاامككت ( .)4113لةككل ا ش كااف الاامككت  .ت ااة الاامة ك تالاملككةم ،الت ةاة ك المات ك
للاملةم ،سلطن

تان.

 .41الك لةتي ،طكااق مك أدتك ( .)4114ا شكااف الاامككت تااجاىااكو التمالكاة .تككان :تامك
لاملم الافمةا.

 .44الك ةاات  ،إسككتا ةل إم كااىةم ( .)4116تا ا ش كااف الت ككائي ككي ادسككةن أ اء التملتككةن الج ك
الت اا الدمتتة متدا ظات غ ة .اسال تاجساةا ،ملة الاامة  :الجاتم ا سمتة غ ة.

ةمتنككت
ككي

 .41ال ك مةاني ،خال ك مككن تشككاف ( .)4115تا ككا ة الت ك اا ااما ائة ك الدمتتة ك ككي دككل التشككممت
الاك ككي اتاجك ككو التملك ككم التما ك ك ئ مت ةن ك ك الاةك ككا

الم ( ،)5الج ء األتل.145-52 ،
 .42ال مكي ،أدتك

 ،تجل ك ك جاتم ك ك الفةك ككتم للملك ككتم الاامتة ك ك تالنفسك ككة ،

مك الفاككاحد الخ ا لك  ،تدتك سكلتاند السككخني ،دسكةن( .)4111ا ااة اللكفة مككةن

النظاة تالاطمةق .تان :اا تائل للنشا تالات ةي.

 .43ال ىةكا  ،إمكااىةم مككا د السككمة  ،مك المظككةم( .)4113تا ككي ا شكااف الاامكت

ككي تلككا تسككلطن

تان تسمل اطتةاه ي ضتء اااجاىات الد ة  .تجل ملة الاامةك مالتنلكتاة ،ع،)37(.ج(،)4

.431-176

 .44ةاتن ،متال ( .)1776الا اة  :نتا جو تتيااااو .ا سمن اة  :التماب الجاتمي الد ةث.

 .45سككالم ،دنككان م ك اهلل تلككطفي ( .)4111ا ش كااف الاامككت

ككي الت اس ك ااما ائة ك ككي ضككتء اطمةككق

انتن ما ا التملم .تجل ملة الاامة  -جاتم متاسمة  ،ع( ،)7الج ء ال اني.241-216 ،
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 .46ساةتتنسن ،اان د تاةا  ،ةان ( .)4113إطاا الاك خمت تالك م للسكلتك ا ةجكامي لكل تسكاتى
اللف ،لةل لإل ااة اللفة ااساما ة  ،ااجت الطمم األتلل تدت تلطفل ت اطف ،الظياان:
اا المااب الاامت للنشا تالات ةي-ت اا الظياان األىلة .

 .47اللككةفي ،مككاى مك الاكتاب تدتك ( .)4116تشككممت الاتجةككو الفنككي ككي تادلك الاملككةم األساسككي
مةن التا ي تالاشاةي .تجل ملة الاامة مفا الشةخ ،تإل( ،)16ع(.561-531 ،)1

 .11ضككدةان ،سككمت د م ك الدتةك  ،ك ت ( .)4114تمالج ك المةانككات ماسككاخ ام مانككاتإل  ،SPSSالج ك ء
ال اني ،المااب الاامي سلسل مدتث تنيجة  ،الاةا

 :تمام التلك ي التطنة .

 .11الطكائي ،تكاةم تيك تل تدتك ( .)4115الضكمط ا ةجكامي تأسكالةب الاأ ةكب ااةجامةك الم ةلك  .كالم
الاامة  ،التؤسس المامة لمساشااات الملتة تانتة التتاا المشاة ،

 .14الماج  ،ؤا

لكيد دلك  ،ات اتةك

( ،)16ع(.11-1،)35

( .)4117لةكل التشكاف الاامكت لادسكةن تلةاكي الاملكةم

تالاملم .ملة الاامة  :الجاتم ا سمتة ي غ ة.

 .11ككاتا ،طككااق م ك الككاؤتف ( .)4111ا ش كااف الاامككت تالاتجةككو الفنككي .ال ككاىاة :تؤسس ك طةم ك
للنشا تالات ةي.

 .12م الدمةم ،ااتق جمفا ( .)4113التا ت ااح لاطمةق ا شااف الاامت التانتع ي الاملةم مل

الجك ككاتمي متلك ككا .تجل ك ك الملك ككتم الاامتة ك ك تالنفسك ككة  ،جاتم ك ك المد ك كاةن  -تام ك ك النشك ككا الملتك ككي،

تإل( ،)14ع(.145-111،)4
 .13م ك الككادتن ،إةتككان جتةككل م ك الفاككاح ( .)4116تا ككي تتااسكك األنتككاط ا ش ك اا ة الد ة كك لكك ى
التشا ةن الاامتةةن تأىتةايكا كي ضكتء اااجاىكات ا شك اا ة التمالكاة .تؤاك للمدكتث تال ااسكات،

تإل( ،)11ع(.131-117 ،)4

 .14م اليفاا ،السة أدت ( .)4111ا ااة الت اسة الد ة الفا ل  .ال اىاة :اا النشا للجاتمات.

 .15مك الفاكاح ،تنكال اشكا ( .)4113انتةك إ ااة اللكف الت اسكي تأسكالةب اطتةاىكا :ااسك تة انةك  .تجلك
ملة الاامة جاتم طنطا ،ع(.147-27 ،)12

 .16م النمةم ،تدت جكا أدتك ( .)4114الاخطكةط ااسكااااةجي لاطكتةا الاتجةكو الفنكي مكالاملةم المكام

التلا  :ااسك تة انةك متدا ظك سكتىاج .تامك اطكتةا الاملكةم الجكاتمي ،جاتمك

ع(.247-132،)12

كةن شكت ،

 .17مك اليككا  ،جككت ت ك ت ( .)4114ا ش كااف الاامككت تفاىةتككو تأسككالةمو لةككل لادسككةن الاك اة .
تان :اا ال ا للنشا تالات ةي.

 .21الممةك ك  ،تدتك ك جاس ككم ( .)4111ا شك كااف الاام ككت تا ااة الاملةتةك ك  .ت ككان :اا ال ا ك ك للنش ككا
تالات ةي.
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 .21ك ك

 ،تدتك ك

للنشا تالات ةي.

مك ك ال ككادةم ( .)1773ا ااة الل ككفة تالت اسك ك التنف ككا ة .األا ن :اا تجك ك ات

 .24اةم ككات ،مش ككةا تدتك ك ( .)4115إ ااة الل ككفتف تانظ ككةم مةئك ك الامل ككةم .ت ككان :اا ال ا ك ك للنش ككا
تالات ةي.

 .21المسككاف ،لككالم مككن دتك ك ( .)4114الت ك خل إلككل المد ككث ككي الملككتم الس ككلتمة  .الطممكك الااممكك ،
الاةا

 :تمام الممةمان.

 .22ط ككاا  ،ككااف ات ة ككقد ةس ككان ،ل ككالد

مك ك اهللد تدت ككت  ،نااةت ككان جتمك ك ( .)4113ا شك كااف

الاامت نتا جو النظاة تاطمة ااو المتلة  .المتةت :تمام الفمح للنشا تالات ةي.

 .23طة  ،أ ماا سمة ختة

( .)4113اؤة ت ااد لاطمةق ا شااف الاكأتلي كي تك اا الاملكةم المكام

متدا ظ ا سمن اة  .تجل ملة الاامة جاتم ا سمن اة  ،تإل(،)43ع (.114-413،)4

 .24ك ككمم ،لك ككمح ال ك ك ةن تدتك ككت ( .)4111ال ةك ككا

تالا ك كتةم الاامك ككت تالنفسك ككي أساسك ككةااو تاطمة ااك ككو

تاتجيااو التمالاة .ال اىاة :اا الفما المامي.
 .25مم ،تدت ةاسةن ل ةق( .)4112تا ي الانتة التينة لل ةا ات ا ش اا ة ي الاملةم المام ماسكاخ ام
ادلةل  ،SWOTتجل ال ااءة تالتما  ،جاتم

ةن شت  ،ع (.131-115 ،)125

 .26الممتن ك  ،لككي س ككلةم ( .)1774المدككث الملت ككي ككي المل ككتم ا ااة ك  .ت ككان :اا الفمككا للطما ك ك
تالنشا تالات ةي.

 .27لةكان ،سككلتاند أمككت اةك  ،الةك ال اسككمد سككن ات  ،خالك د ةك ان ،اائك ( .)4117ا شكااف الاامككت
مةن النظاة تالاطمةق .تان :اا ىاان للنشا تالات ةي.

 .31المتك ككاةاة ،تدت ك ك دسك ككن( .)4115التشك ككممت اللك ككفة السك ككلتمة -الاملةتة ك ك -األما ةتة ك ك تظاىاىك ككا،
أسماميا ،مجيا .الطمم ال انة  ،تان :اا التسةاة للنشا تالات ةي.

 .31تاض  ،ىاشم ( .)4114ا ااة اللفة  .سلسل التملغ الفمال ،جتمة التمااف ا سمتة .

 .34غنككةم ،أدت ك الا ككا يد لككما  ،نلككا تدتككت ( .)4111املككم منفسككك الادلةككل ا دلككائي للمةانككات
ماساخ ام ماناتإل ) .(SPSSال اىاة  :اا ماء للطما

 .31الفك ا ،ىنك

تالنشا.

مك الم ةك ( .)4111افمةكل األنتككاط ا شك اا ة الاامتةك كي التك اا ال انتةك الدمتتةك

للمنككات متدا ظك ا دسككاء تككن تجيك نظككا التشككا ات الاامتةككات تتملتككات الليك ا نجلة ةك  ،تجلك
الملتم الاامتة  ،ملة ال ااسات الملةا للاامة  ،تإل ( ،)17ع (.111-442 ،)1

 .32ااا ائة

تجل

الت ااء ا م( )246ماكااةخ  4111/2/45مشكأن :إلك اا المئدك الانفة ةك للمكاب

السككامي تككن ككانتن الامل ككةم ،جاة ك ة الت ككائي التل كاة  ،ع ( ،)75جتيتاةك ك تلككا المامةكك  :اليةئك ك
المات لشئتن التطامي األتةاة .
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 .33كااا ت اا ا كم( )142ماكااةخ  4114/3/11مشكأن :ا اتكا مطا كات تلكف أ ضكاء ىةئك الاملككةم،
ت ااة الاامة تالاملةم ،تماب الت ةا ،جتيتاة تلا المامة .

 .34كااا ت اا ا ككم( )452ماككااةخ  4112/4/17مشككأن :اليةمككل الانظةتككي تالككتظةفي التسككادث ل ك ةتان
ام ت ااة الاامة تالاملةم ،ت ااة الاامة تالاملةم ،تماب الت ةا ،جتيتاة تلا المامة .

 .35ااا ت اا ا م( )77ماااةخ  4112/1/4مشأن :ضتامط الاتجةكو الفنكي ،ت ااة الاامةك تالاملكةم ،ت ااة
الاامة تالاملةم ،تماب الت ةا ،جتيتاة تلا المامة .

 .36ال ككا  ،جتككال مككن إم كااىةم ( .)4117ال ةككا ة الاامتة ك لإلش كااف الاامككت  .الاةككا

 :ال ك اا المالتة ك

للنشا تالات ةي.

 .37الملمككاني ،ةككتن

ا شااف الاامت

مككن دتك ان مككن مك اهلل ( .)4114تك ى تتااسك التشككا ةن الاامككتةةن لككمم
ي ت اا الاملةم األساسي متدا ظ التسطل مسكلطن

ملة الملتم تاآل اب :جاتم ن ت .

أنتككاط

تكان .اسكال تاجسكاةا،

 .41المةتتة ك ك  ،لةلك ككل منك ككت تدت ك ك ( .)4111ااسك ككااااةجةات الت ائة ك ك تالممجة ك ك لضك ككمط اللك ككف .تجل ك ك
الاطتةا الاامت ،

( ،)6ع(.41-44 ،)33

 .41ليتب ،نااةتان ةتن
للنشا تالات ةي.

( .)4113ا شااف الاامكت

اجك ا لةاكو كي التك اا  .تكان :اا الخلكةإل

 .44ت ةاة الاامة تالاملةم ،متدا ظ ا سمن اة إ من ا م( )4لسن  ،4116اللا ا ي 4116/6/4
مش ككأن تس ككام

اتك ك م ككةن ش ككاغلي التظ ككائف الاملةتةك ك لش ككيل ك ك ت ككن تظ ككائف ا ااة تالاتجة ككو

الشاغاة ما سمن اة .

 .41تك ك اا  ،ل ككمح أدتك ك ( .)4111األس ككالةب ا دل ككائة ككي المل ككتم النفسك كة تالاامتةك ك تااجاتا ةك ك .
ال اىاة :تمام األنجلت التلاة .
 .42الت ةككت  ،اليككا

لككالم ( .)4113ا شككااف الاام ككت ض ككاتاةاو تداتةاككو .تجل ك جاتم ك ال ةاتن ك ،

ع( ،)2السن الاامم .461-451 ،

 .43تطكاتع ،إمكااىةم لككتت ،دسكن ،أتةنك أدتك ( .)1762األلككتل ا ااةك للاامةك  ،الطممك ال انةك ،
ال اىاة :اا التمااف.

 .44التيامي ،أدت ( .)4116إ ااة الفلل .ال اىاة :اا الفجا للات ةي تالنشا.

 .45النال ككا ،ككمء د ككامم( .)4116ا ااة تا شك كااف تالامل ككةم ال ككانت  .الطممك ك ال انةك ك  ،مة ككاتت :اا
الماب.

 .46نمي ككان ،ةد ككي تدتك ك ( .)4116ا ااة الل ككفة تااخام ككااات .ت ككان :اا الة ككا تا الملتةك ك للنش ككا
تالات ةي.
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 الاملكةم.4111 – 4112  الخط ا سااااةجة للاملةم مل الجكاتمي.)4113(  ت ااة الاامة تالاملةم.47
.  جتيتاة تلا المامة،التشاتع ال تتي لتلا

 التتلمك، ا ل ك اا ال الككث،  جككائ ة الاملككةم للاتةك.  التشككاف الاامككت التاتةك.)4116(  ت ااة الاملككةم.51
. المامة السمت ة

 أسككالةب ا ش كااف الاامككت تت ك ى تمءتايككا للفككاتق الفا ةك.)4111(  إةتككان تدتك تمككات، ةتسككف.51
 ملةك، اسال تاجساةا،) ا ة مت اا تدا ظ ا سمن اة ( ااس تة انة

مةن تملتي التادل ا

.  جاتم ا سمن اة: الاامة
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