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الفعال بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي يف سلطنة
االتصال الرتبوي ّ
عُـمان يف ضوء التحدايت املعاصرة واألدوار املستقبلية
Hakam bin Salim bin Hakam Al Farsi

امللخص
يناقش املقال واقع االتصال الرتبوي الفعاّل بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي
يف سلطنة ُعـمان ،يف ضوء التحدايت املعاصرة ،واألدوار املستقبلية لكل منهما،
إضافة إىل جماالت تفعيل ممارسات االتصال اليت تتمثل يف أربعة جماالت هي:
التخطيط السرتاتيجي ،تداول وتبادل املعلومات ،والتنمية املهنية للمعلمني،
والتواصل مع اجملتمع احمللي .مت مجع البياانت من خالل انتقاء األدبيات املتعلقة
الفعال .ومن خالل املنهج الوصفي التحليلي مت
بواقع االتصال الرتبوي ّ
استخالص جمموعة من النتائج ،هي :إن عملية االتصال يف املؤسسة ضرورية
لتحقيق األهداف املشرتكة ،والتعاون لتأدية واجبات املؤسسة .هناك جمموعة
من التحدايت تفرض على مدير املدرسة واملشرف الرتبوي مواجهتها؛ منها
النمو املتسارع لتكنولوجيا االتصال واملعلومات ،وازدايد أمهية احلاسوب،
واعتباره من أهم مصادر التعليم والتعلّم ،وأمهية املواقع اإللكرتونية ابملدارس يف
ظل التعلّم اإللكرتوين .األدوار املستقبلية لكل مدير املدرسة واملشرف الرتبوي
مشلت جماالت التخطيط االسرتاتيجي ،وتداول وتبادل املعلومات ،والتنمية
املهنية للمعلمني ،والتواصل مع اجملتمع احمللي .يتكامل عمل املشرف الرتبوي مع
اإلدارة املدرسية يف تبادل البياانت اخلاصة ابملعلمني ،وعقد اجللسات النقاشية
بعد الزايرات الصفية ،والتعاون يف إعداد نشرات توجيهية ،وتنظيم حلقات
نقاش حول املشكالت التحصيلية للطالب والعمل على حلها مع املعلمني،
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 وتوثيق،تدارس االجتاهات احلديثة مع املعلمني حول تطوير املناهج الدراسية
 ودعوة أولياء األمور للمشاركة يف.العالقات بني اجملتمع املدرسي والبيئة احمللية
. وتفعيل دور اجملالس املدرسية.األنشطة املدرسية واملسابقات الطالبية
 األدوار املستقبلية، التحدايت املعاصرة، االتصال الرتبوي:كلمات مفتاحية
THE EFFECTIVE EDUCATIONAL COMMUNICATION
BETWEEN THE SCHOOL PRINCIPAL AND EDUCATIONAL
SUPERVISOR AT THE SULTANATE OF OMAN IN LIGHT OF
CONTEMPORARY CHALLENGES AND FUTURE ROLES
ABSTRACT
The article discusses the reality of effective educational
communication between the school principal and the educational
supervisor in the Sultanate of Oman, in light of the contemporary
challenges and future roles of each of them, in addition to the areas of
activating communication practices which are in four areas: strategic
planning, exchange of information with the community. Through the
analytical descriptive approach; to the selected data from the
literature on the reality of effective educational communication, a
series of results were drawn: the communication process in the
institution is necessary to achieve common goals and cooperation to
fulfill the duties of the institution. There are a number of challenges for
the school principal and educational supervisor to face; including the
rapid growth of information and communication technology, the
increasing importance of computers, the most important sources of
teaching and learning, and the importance of e-learning websites.
Future roles for each school principal and educational supervisor
included areas of strategic planning, information exchange and
exchange, professional development of teachers, and communication
with the local community. The work of the educational supervisor is
integrated with the school administration in exchanging teachers 'data,
holding discussion sessions after class visits, cooperating in the
preparation of guidance bulletins, organizing discussion sessions on
students' problems of achievement, working with teachers, studying the
latest trends with teachers on curriculum development, Relations
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between the school community and the local environment. And inviting
parents to participate in school activities and student competitions.
And activating the role of school councils.
Keywords: Educational Communication, Contemporary Challenges,
Future Roles

املقدمة
يعرف بينيس ( )Bennis,2002االتصال أبنه عملية تبادل وتدفق املعلومات
ّ
واألفكار من شخص إىل آخر ،ويشمل إرسال فكرة ،أو حقيقة ،أو معلومة من
ويعرفه هيجنز ( )Higginsعلى أنه" :عملية نقل املعلومات
مرسل إىل مستقبلّ .
من جهة إىل أخرى ،بواسطة استعمال الرموز" .بينما يعرفه برودويل
( )Broadwellعلى أنه "إيصال الرسالة إىل اهلدف الصحيح أبسلوب كفء".
ومن وجهة نظر شريتزر وستون ( )Shertzer & Stoneفإن االتصال يعرف على
أنه "مهام رئيسة على املرشدين أن يطوروها؛ لتسهيل العالقات اإلرشادية،
وليس عليهم فقط فهم املسرتشدين ،بل أيضا القدرة على إيصال الفهم
لألشخاص" (يف اخلرابشة.)129 :2008 ،
ويعرف دايفس وإلسون ( )Davies & Ellison, 1997: 231االتصال
ّ

الرتبوي على أنه" :عملية نقل األفكار واملعلومات الرتبوية يف نظام متبادل ،من
املدرسة إىل اإلدارة التعليمية ،أو العكس ،وتوظيف تلك املعلومات لتحسني
األداء ،واملسامهة يف عملية اختاذ القرار ،وحتقيق أهداف املدرسة ورسالتها
ويعرف االتصال الرتبوي على أنه "وظيفة رئيسية من مهام القيادات
الرتبوية"ّ .
الرتبوية اإلشرافية ،ومتطلب رئيس؛ الستمرارية العمل اإلشرايف املتنوع ،فهو
عملية يتم من خالهلا نقل األفكار واخلربات الرتبوية ،واملهنية ،واإلنسانية معرفة،
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مهارة ،اجتاه العاملني يف املدرسة؛ مدير مدرسة ،مساعد مدير ،معلم ،إداري،
فين من أجل تطويرها ،وتوظيفها يف مواقف تعليمية تعلميّة خمتلفة؛ بغية حتسني
حتسن عملية التعليم والتعلم ،وصوال إىل حتسني حتصيل الطلبة"
األداء ،وابلتايل ّ
(عايش.)202 :2008 ،
ملدير املدرسة دور مهم يف تنمية العالقات اإلنسانية داخل البيئة
املدرسية وخارجها؛ حيث إنه مسؤول عن منو ونضج العاملني من أعضاء هيئة
التدريس واإلداريني والطالب ،ويكون دائم اإلحساس خبلق بيئة مدرسية تتسم
بعالقات جيدة مبنية على أساس االحرتام املتبادل والثقة بني أفراد أسرة
املدرسة .فهو يتعامل مع الرؤوساء ،واملوظفني اإلداريني ،واملشرفني الرتبويني،
واملعلمني ،والطالب ،وأولياء األمور ،وأفراد اجملتمع (ربيع.)2006 ،
ويشري عايش ( )2008إىل أن تنمية العالقات ابجملموعات املتنوعة من
األفراد تفرض ا حلاجة إىل اضطالع مدير املدرسة بدوره اإلنساين وإثرائه
ابملهارات اإلنسانية .ومن أهم هذه العالقات عالقته مع اإلشراف الرتبوي،
حيث إن االتصال يف اإلشراف الرتبوي ،إذ ال تتم العمليات اإلشرافية السليمة
مبنأى عن االتصال بني أطراف العملية التعليمية التعلميّة ،فهو عملية نقل

األفكار واملعلومات من املعلم ،أو مدير املدرسة إىل املشرف الرتبوي ،أو
العكس .فمعظم الدراسات اليت ختتص مبمارسات السلوك اإلشرايف تشري إىل
أن املشرفني الرتبويني ميضون بني  %50إىل  %75من وقتهم يف شكل من أشكال
االتصاالت ،من خالل املذكرات ،أو التقارير ،أو النشرات التوجيهية ،أو
االجتماعات ،أو العالقات الشخصية ،أو االتصاالت اهلاتفية ،أو التحدث مع
اآلخرين ذوي الصلة ابلعمل الرتبوي .فمعظم االتصاالت الرمسية ذات الطابع
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اإلشرايف الرتبوي متر من خالله ،فهو مسؤول عن نقل املعلومات إىل املؤسسة
الرتبوية (األسدي وإبراهيم.)2003 ،
فمدير املدرسة واملشرف الرتبوي يعتربان من القيادات الرتبوية؛ ومن مث
تكون اتصاالهتما ذات أتثري على اآلخرين ذوي الصلة؛ إلجراء التحسني
والتطوير يف األداء املدرسي؛ حيث إن االتصال ما هو إال "عملية يتم فيها
تبادل وفهم املعلومات بني شخصني أو أكثر ،بقصد حتفيز اآلخر لعمل شيء
أو االمتناع عن عمل شيء أو االقتناع بشيء" (اهلواري.)2002 ،
وتؤكد األدبيات (الفضلي2000،؛ طافش2004،؛ وزارة الرتبية والتعليم،
 )2007والواثئق الرتبوية على أمهية دور املشرف الرتبوي؛ لالرتقاء ابألداء
املدرسي من خالل تعاونه مع اإلدارة املدرسية ،والتعاون يف عملية توزيع
احلصص على املعلمني وبناء اجلدول املدرسي ،وحل املشكالت اليت قد تواجه
املعلمني ،ومعاونة اإلدارة املدرسية يف وضع خطتها السنوية ،و توثيق العالقات
اإلنسانية بني عناصر اجملتمع املدرسي والبيئة احمللية ،وإعداد البحوث اإلجرائية،
اليت تساعد يف تذليل الصعوابت اليت تواجه املدرسة ،والطالب ،واملعلمني،
وأولياء األمور ،واجملتمع احمللي .لذلك وتعترب عملية االتصال من التحدايت اليت
جراء زايدة الطلب على التعليم،
تواجه كال من مدير املدرسة واملشرف الرتبويّ ،
وحتقيق املشاركة اجلماعية يف اإلدارة ،وتبادل اآلراء واألفكار واملعلومات بني
أفراد اجلهاز اإلداري ،وحتفيزهم على اختاذ القرارات ،ومناقشتهم يف حل
املشكالت اليت تعرتض العمل الرتبوي ابملدرسة ،ومساع شكواهم ،أو املشكالت
اليت تعرتضهم (عبدالرزاق.)2005،
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مشكلة الدراسة

تلعب عملية االتصال دورا مهما وفاعال يف حتقيق األهداف املنشودة من خالل
العمل املشرتك بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي .فنجاح اإلدارة املدرسية يف
حتقيق أهدافها يرتبط بشكل كبري بنجاح عملية االتصال مع جهاز اإلشراف

الرتبوي ،عرب عملية االتصال توفري التغذية الراجعة للعاملني يف األنشطة
املختلفة يف جمال الرتبية والتعليم ،سواء على مستوى التخطيط والتنظيم والقيادة
والتطوير والتقومي ،والعالقات مع البيئة احمللية (العمري.)2003 ،
وابلرغم من اهتمام وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عُـمان يف تطوير عملية
التواصل بني مديري املدارس واملشرفني الرتبويني؛ لرفع مستوى أدائهم ،وتزويدهم
ابملعارف ،وإكساهبم املهارات اليت تتصل بعملية تطوير العمل اإلشرايف يف
احلقل الرتبوي ،إال أن بعض التقارير اخلتامية اخلاصة ابلزايرات امليدانية للحقل
الرتبوي من قبل املختصني واملتابعني لنظام تطوير األداء املدرسي ،وتقرير دائرة
تطوير األداء املدرسي ()2008؛ أشارت إىل وجود قصور يف عمليات التنسيق
والتواصل بني الفئات املعنية بعملية تنفيذ نظام تطوير األداء املدرسي على
مستوى املنطقة التعليمية الواحدة ،حني مت التأكيد على" :ضرورة التنسيق
والتكامل بني املختصني ابإلشراف على نظام تطوير األداء املدرسي ،والعمل
على إجياد اآللية املناسبة إلحداث التكامل بني دوائر وأقسام املديرية يف املنطقة
التعليمية ،وعلى املدارس إبراز اإلجيابيات وأولوايت التطوير واإلجراءات املنفذة؛
للتغلب عليها ألي متابع لعمل املدرسة من مشرف تربوي أو إداري ...اخل،
واالستفادة منهم يف مساعدة املدرسة على التغلب على أولوايت التطوير".
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وأظهرت نتائج بعض الدراسات كدراسة الشيزاوي ( ،)2007ودراسة
العويف ( ،)2000ودراسة اليحمدي ( )1998إىل ضعف االتصال والتعاون بني
املشرف الرتبوي ومدير املدرسة ،وغياب التنسيق وقلة ممارسة عمليات االتصال
فيما بينهما ،وسيادة املركزية يف عملية اختاذ القرارات اإلدارية ،وقلة تشجيع
مديري املدارس على املشاركة الفعلية يف املؤمترات الرتبوية .وأوصت دراسة
القامسي ( )2000بدراسة عن مدى ممارسة مدير املدرسة التصاالته اإلدارية مع
املشرفني الرتبويني ،والطالب ،واجملتمع احمللي.
كما جاء اإلحساس بوجود مشكلة الدراسة من خالل خربة الباحث
وعمله يف وزارة الرتبية والتعليم وخاصة يف جمال اإلشراف الرتبوي واإلدارة الرتبوية
( منذ عام 1998م وحىت اآلن) ،ومن خالل الرجوع إىل جمموعة من التقارير
واحملاضر اليت تتعلق ابلزايرات امليدانية ،واللقاءات واالجتماعات الرتبوية ،واليت
جتمع مدير املدرسة ابملشرف الرتبوي ،حيث أشارت إىل وجود ضعف يف
ممارسات عملية االتصال وآلياته بني املشرف الرتبوي ومدير املدرسة كمشرف
تربوي مقيم.
ولتأكيد الباحث للمشكلة ،قام إبجراء دراسة استطالعية هدفت إىل
تشخيص واقع عملية االتصال بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي .وقد مت مجع
البياانت بتطبيق استبانة من تصميم الباحث اشتملت على ( )20فقرة .وبلغت
عينة الدراسة االستطالعية ( )40فردا هم ( )20مديرا ومديرة مدرسة ،و()20
مشرفا تربواي ومشرفة تربوية .وقد كشفت نتائجها عن وجود ضعف يف العديد
من املمارسات اخلاصة بعملية االتصال الرتبوي بني مدير املدرسة واملشرف
الرتبوي .حيث جاءت معظم الفقرات بتقديرات منخفضة ومتوسطة ،األمر
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الذي يدل على وجود مشكلة يف ممارسات عملية االتصال الرتبوي بني مديري
املدارس واملشرفني الرتبويني.
أهداف الدراسة
)1

مناقشة تفعيل ممارسات عملية االتصال بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي
يف ضوء جماالت :التخطيط السرتاتيجي ،وتداول وتبادل املعلومات،
والتنمية املهنية للمعلمني ،والتواصل مع اجملتمع احمللي.

)2

مناقشة التحدايت املعاصرة اليت تواجه كل من مدير املدرسة واملشرف
الرتبوي.
مناقشة األدوار املستقبلية لكل من مدير املدرسة واملشرف الرتبوي.

)3

جماالت تفعيل االتصال بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي يف سلطنة
عُـمان
أوالً :جمال التخطيط االسرتاتيجي
يعترب التخطيط مبثابة العمود الفقري ألي عمل انجح ،والذي يتميز خبطة عمل
قابلة للتنفيذ ملعاجلة مشاكل حمددة؛ حيث أن التخطيط الناجح هو الذي يقوم
على أهداف حمددة وواضحة ودقيقة ،ويؤدي إىل وصف دقيق لألعمال،
واملهارات املختلفة املطلوب تنفيذها ،وحتديد الواجبات املختلفة لألفراد ،والعمل
على استغالهلا ابلصورة املطلوبة (العجمي2008 ،؛ احلريري2007 ،؛ حسان
والعجمي2007 ،؛ منسي.)2007 ،
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ويعرف العويسي ( )2006التخطيط االسرتاتيجي املدرسي على أنه
ّ
العملية اليت يقوم فيها مدير املدرسة واملشاركون له ،مبا فيهم املشرف الرتبوي يف
عملية التخطيط بوضع تصور ملستقبل املدرسة ،وتطوير اإلجراءات والعمليات
والوسائل الضرورية لتحقيق ذلك التصور املستقبلي يف الواقع ،وما يرتبط به من
االستجابة للفرص والتهديدات املتضمنة للتحدايت اخلارجية والتغريات احلاصلة
يف البيئة الداخلية املؤثرة على العمل املدرسي ،من خالل استخدام املوارد
واملصادر بصورة أكثر فاعلية.
إن التخطيط االسرتاتيجي يركز على جوانب عدة ،منها التعامل مع
املستقبل ،والتغريات احلاصلة يف اجملتمعات ،وفهم البيئة اخلارجية اليت حتيط
ابملدرسة ،وحتديد مواطن القوة والضعف ابملدرسة ،واستخدام املوارد املتاحة مبا
حيقق أهداف املدرسة ،وهذا ما أشار إليه بيتش ( )Beach,1993خاصة فيما
يتعلق مبا جيب األخذ به يف التوجهات املستقبلية عند تطوير األداء املدرسي.
ويرى بوجوراي -بكزكوسكي ( (Bogorya- Buczkowski, 1987أن
تطبيق منوذج التخطيط االسرتاتيجي حيل مشكلة ضعف التكامل بني اجلوانب
األكادميية واإلدارية للمنظمات التعليمية ،وهو ما ذكره كل من الصرييف
( ،)2008ومدبويل
مستمرة ودورية ،هي:
 .1مراجعة البياانت املتعلقة ببيئة املنظمة (حتديد نقاط القوة والضعف).
(.)2001

.2
.3

ويتضمن النموذج ست خطوات متتابعة كعملية

مراجعة رسالة املنظمة وأهدافها وأولوايهتا.
وضع السياسات املرتبطة هبيكل املنظمة ،والربامج الرتبوية ،وما يتعلق
ابلطالب واهليئة التدريسية.
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.4
.5
.6

تطوير خطة بعيدة املدى ،وترمجتها إىل خطط متوسطة وقصرية املدى.
توزيع املوارد املالية ،والبشرية ،واملادية الالزمة لتنفيذ اخلطط.
إدارة تنفيذ وتقومي اخلطط.
ويتطلب تنفيذ االسرتاتيجية للتخطيط االسرتاتيجي حتديد نظام فاعل

لالتصاالت ،وقيادة قادرة على إجياد مناخ إجيايب ،وتعزيز القيم والسلوكيات
اإلجيابية ،وتشجيع االلتزام بني أفراد املنظمة على املهارات اإلدارية الالزمة
لتنظيم املشاركة واالتصاالت ،واختاذ القرارات ،وإجياد ثقافة تنظيمية مالئمة،
وحتقيق نظام متكامل لتقومي األداء اإلداري والفين للمنظمة (اهلنائي.)2004 ،
ويذكر الغمالسي ( )2008أن متطلبات جناح التخطيط االسرتاتيجي
هي توفري العناصر البشرية املؤهلة ،وتوفر اإلمكاانت املادية ،وحتديد الفرتة
الزمنية لتنفيذ اخلطة ،وتوفري البياانت الدقيقة والشاملة للبيئة املدرسية الداخلية
واخلارجية ،وتنظيم عملية التخطيط من خالل توفر املرونة ،والسهولة يف
االتصاالت ،والتنفيذ ،واملتابعة.
وتشري القرشويب ( )2008إىل ضرورة احلرص على حتقيق مبدأ املشاركة،
والتعاون بني مجيع األفراد العاملني يف املدرسة ،وأفراد اجملتمع احمللي ،حيث
املشاركة يف وضع رؤية ورسالة واضحة ،وأهداف اسرتاتيجية للجميع؛ كي
يسهل توزيع املهام ،وإجراءات تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ،وتسهيل عملية
املتابعة والتقومي.
ويف سلطنة عُـمان يسعى اإلشراف الرتبوي حسب ما أشار إليه كل
من دليل عمل مدارس التعليم األساسي (وزارة الرتبية والتعليم ،)2001 ،ودليل
اإلشراف الرتبوي (وزارة الرتبية والتعليم ،)2007 ،ودليل نظام تطوير األداء
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املدرسي (وزارة الرتبية والتعليم ،)2009 ،إىل تفعيل االتصال يف جمال التخطيط
االسرتاتيجي بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي؛ من خالل القيام ابألدوار
اآلتية:
 .1العمل التعاوين يف تشخيص مكوانت البيئة الداخلية واخلارجية للمدرسة؛
.2
.3

.4

.5

.6

.7
.8

.9

من أجل تطوير أدائها.
حتليل جوانب القوة والضعف ،وحتديد أولوايت التطوير لألداء املدرسي.
التعاون يف وضع اخلطة املدرسية ،وتنفيذها ،وتقييمها ،مبا يتماشى مع
املستجدات الرتبوية.
وضع بدائل اسرتاتيجية لالرتقاء أبداء املدرسة وتطويره ،يف مواجهة
الصعوابت.
بناء اجلدول املدرسي ،وتوزيع املناهج الدراسية على املعلمني؛ وفقا
ملستوايت أدائهم.
وضع خطط لإلمناء املهين للمعلمني؛ وفقا الحتياجاهتم التدريبية ،ومتشيا
مع املستجدات الرتبوية.
وضع خطة خلدمة البيئة ،وتصعيد تواصل املدرسة مع اجملتمع احمللي.
إعداد خطط إجرائية للنهوض ابملستوى التحصيلي للطالب ،وتفعيل
برانمج التنمية املعرفية.
وضع خطة ملشروعات النشاط املدرسي على مستوى الفصول واملدرسة،

يف خدمة املنهج ،مث تنفيذ املواهب ،واخلربات ،والقدرات للطالب.
 .10وضع آليات للتقومي الذايت للمدرسة ،حسب ما هو معمول به يف نظام
تطوير األداء املدرسي.
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اثنيا :جمال تداول وتبادل املعلومات

يتكامل عمل املشرف الرتبوي مع اإلدارة املدرسية؛ من خالل عملية االتصال،
واستخدام وسائل االتصال املختلفة لتوصيل الرسالة إىل املستقبل ،واليت تتمثل
يف تبادل البياانت واإلحصاءات ذات العالقة ابإلشراف الرتبوي ،واإلدارة
املدرسية ،واحلصول على املعلومات اخلاصة ابملعلمني ،وعقد اجللسات النقاشية
بعد الزايرات الصفية للمعلمني ،والتعاون يف إعداد نشرات توجيهية لتجويد
األداء املدرسي ،وتنظيم حلقات نقاش حول املشكالت التحصيلية للطالب،
والعمل على حلها بطرق تربوية مع املعلمني ،والعمل على تبادل املعلومات؛
لصنع واختاذ القرارات املتعلقة ابملعلمني ،وكذلك تنظيم اللقاءات لتبادل
املعلومات وتدارس االجتاهات احلديثة مع املعلمني حول تطوير املناهج
الدراسية ،والعمل على تقومي العمـل املنجـز ( ،)Beaty,2001وتوثيق العالقات

اإلنسانية بني عناصر اجملتمع املدرسي من جهة ،وبني عناصر اجملتمع املدرسي
والبيئة احمللية من جهة أخرى ،وتبادل املعلومات حول املشاريع البحثية
(طافش.)2004،
ويف ضوء النمو املتسارع لوسائل تكنولوجيا االتصال واملعلومات،
أصبح استخدام قنوات االتصال احلديثة ذات أمهية بني مديري املدارس
واملشرفني الرتبويني ،والبد من األخذ هبا وتفعيلها يف خدمة العمل املدرسي
والرتبوي ،مثل توظيف اإلنرتنت ،والربيد اإللكرتوين ،والرسائل النصية اهلاتفية
 ،SMSوتصميم مواقع إلكرتونية للمدارس .فهي تعمل على متكني إدارة
املدرسة من االتصال والتواصل مع كل الفئات اليت هلا عالقة مباشرة ابملدرسة؛
كاملعلمني والطالب ،وأولياء األمور ،واملشرفني الرتبويني ،واملشرفني اإلداريني.
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ابإلضافة إىل الفئات اليت هلا عالقة غري مباشرة ابملدرسة ،كاملسؤولني واألقسام
املختلفة يف املنطقة التعليمية اليت تقع املدرسة حتت مسؤوليتها ،واملؤسسات
احلكومية ،ومؤسسات القطاع اخلاص ،واهليئات واملؤسسات األهلية ،وكذلك
كل األطراف اليت هلا عالقة ابلرتبية والتعليم ،وكل املهتمني هبذا اجملال (نبهان،
2007؛ الشبييب.)2005 ،
اثلثا :جمال التنمية املهنية للمعلمني
من املعروف أبن برامج التنمية املهنية للمعلمني هلا أهداف مستقبلية تسعى إىل
حتقيقها ويكون ذلك ابلتعاون واالهتمام ابملستهدفني سواء من املعلمني أو
العاملني ابملدرسة ،والعمل معا على حتفيز العمل اجلماعي بروح الفريق الواحد؛
وذلك من خالل اإلدارة التشاركية من أجل خلق فرص ساحنة للنمو املهين
ابملدرسة ،ابإلضافة إىل توصيف األدوار الذين يقوم هبا املستهدفون يف إطار
التنظيم املدرسي ،كما أنه إبمكان القيادات املدرسية من مديري مدارس
ومشرفني تربويني ،ومعلمني أوائل ،أن يعملوا معا لتهيئة املناخ الداعم للنمو
املهين ابملدرسة والسعي الستمراره ( مدبويل.)2002 ،
ويف املؤمتر الرتبوي احلادي والعشرين الذي عقد يف مملكة البحرين يف
الفرتة  25-24من يناير 2007م ،والذي جاء حتت عنوان (التعليم اإلعدادي
تطوير وطموح من أجل املستقبل) ،متت ترمجة مفهوم التنمية املهنية املستدامة
يف املنظومة الرتبوية إىل أهداف (وزارة الرتبية والتعليم ابلبحرين ،)2007 ،هي:
تنمية ثقافة التمهن يف املؤسسة الرتبوية ،واالرتقاء مبستوى أداء املعلمني ،حتسني
فرص التميز العلمي ،ورفع الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة الرتبوية ،وإحداث
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تغيريات إجيابية يف سلوك ،واجتاهات املعلمني ،إاتحة الفرص أمام املتميزين،
واملبدعني الرتقي الوظيفي .وجتويد العملية التعليمية التعلّمية.
وعلى كل من مدير املدرسة واملشرف الرتبوي القيام بدراسة وحتديد
احلاجات املهنية للمعلمني ،ووضع برانمج للنمو املهين؛ يف ضوء احلاجات
واإلمكاانت املتوفرة ،والقيام بدراسات وأحباث مشرتكة ،موجهة حنو حتسني
العمل ،وتطوير كفاايت املعلمني ،ودراسات هتدف للنهوض ابملستوى
التحصيلي للطالب ،وكذلك القيام بدراسات وأحباث لبعض القضااي الرتبوية
اليت ختدم اجملتمع احمللي ،والعمل على دراسة وحتليل خطط املواد الدراسية،
ومذكرات الدروس اليت يعدها املعلمون ،وتزويدهم ابلتغذية الراجعة اهلادفة،
وتوظيف أساليب ،وأدوات التدريب ،والنمو املهين يف املدرسة واملنطقة
التعليمية؛ وفق التعاون املشرتك ،وإجياد نظام للتقومي املستمر؛ لعمل املعلمني،
ومتابعتهم فرداي ومجاعيا (ربيع2006 ،؛ مدبويل.)2002 ،
ويف ضوء مفهوم التنمية املهنية فإن االتصال بني مدير املدرسة
واملشرف الرتبوي يف جمال التنمية املهنية للمعلمني ،وفق ما جاء يف الواثئق
اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عُمان ،واملتمثلة يف دليل عمل مدارس

التعليم األساسي (وزارة الرتبية والتعليم ،)2001 ،ودليل اإلشراف الرتبوي (وزارة
الرتبية والتعليم ،)2007 ،ودليل نظام تطوير األداء املدرسي (وزارة الرتبية والتعليم،
 ،)2009يتمحور يف نقاط عدة منها:
.1
.2
.3

هتيئة املناخ اإلجيايب الداعم لتنفيذ الربامج التدريبية يف املدرسة.
ترشيح املعلمني للدورات والربامج التدريبية؛ وفقا الحتياجاهتم.
تبادل اخلربات املهنية بني املدارس يف جمال أساليب التدريس.
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.4
.5
.6

.7

متابعة أثر التدريب على أداء املعلمني.
حتليل معوقات برامج التنمية املهنية للمعلمني.
تشجيع املعلمني على تعزيز أساليب النمو املهين الذايت لديهم ،من خالل
ممارسة أساليب التفكري التأملي والناقد ) .)Stein, 2000فالتفكري الناقد
حماولة الختبار احلقائق أو اآلراء يف ضوء األدلة اليت تسندها ،ويبحث يف
مصداقية املعلومات ودقتها ،ويركز على التقومي الصحيح املوضوعي
للعبارات ،واستخدامه للمهارات العقلية العليا (العبد الكرمي.)2005 ،
تدريب املعلمني حنو ممارسة التقومي الذايت؛ لتحسني وتطوير أدائهم.

رابعاً :جمال التواصل مع اجملتمع احمللي

اجملتمع احمللي هو البيئة اليت توجد فيها املدرسة؛ وهو جمموعة من األفراد الذين

يسكنون يف بيئة جغرافية واحدة ،وجتمعهم اللغة ،والدين ،والعادات والتقاليد
(الدويك وآخرون .)2009 ،ويذكر حمسن ( )2007أ ّن املدرسة أن تليب حاجات
اجملتمع احمللي الذي تنشأ فيه .وأن إقامة عالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي متكن
من معرفة حاجات كل منهما ،والعمل على تلبية تلك االحتياجات .ويشري
الدويك وآخرون ( )2009إىل أن توثيق الصلة بني املدرسة واجملتمع احمللي من
شأنه أن يقوي التفاعل بينهما ،ويعمل على أن يدرك كل منهما أمهية الطرف
اآلخر .فاملدرسة تعزز روح التعاون بينها وبني اجملتمع ومؤسساته ،وهذا من
مسؤوليات مدير املدرسة.
ولعل من أفضل وسائل تعاون اجملتمع احمللي مع املدرسة؛ وجود ممثلني
يف املدرسة ،يشاركون ويسامهون يف القرارات اليت تتخذ لتعديل وتطوير براجمها

| 128

االتصال الرتبوي الفعّ ال بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي يف سلطنة عُـمان يف ضوء

التحدايت املعاصرة واألدوار املستقبلية

التعليمية والرتبوية ،ويقرتحون اخلطط واإلجراءات لتنفيذ تلك القرارات .ويتضح
دور مدير املدرسة واملشرف الرتبوي يف التعاون مع اجملتمع احمللي؛ من خالل
تنظيم األعمال وتسهيل مهمات العاملني يف اللجان واالجتماعات ،مبا يقدم
كل منهما من آراء وتوجيهات ،وإرشادهم إىل املصادر واملعلومات ،واملساعدة
ملختلف اللجان يف وضع وحتليل ،وتقييم األهداف ،وتنمية الشعور والتفكري
اجلماعي ،والوصول إىل قرارات مجاعية (صليوو.)2005 ،
يكون دور مدير املدرسة واملشرف الرتبوي يف دعم العالقة بني املدرسة
التعرف على
واجملتمع احمللي من خالل عملية االتصال ووسائلها املختلفة ،و ّ

(حمسن: )2007 ،
 .1طبيعة اجملتمع احمللي ومعرفته خصائصه الرتكيبية.
 .2اخلصائص الثقافية للمجتمع احمللي.
.3

ور مسان ٌد
التعرف على مراكز التأثري من األفراد ،واجلهات ،اليت هلا د ٌ
للمدرسة يف مشكالهتا.
املشكالت اليت تواجه اجملتمع احمللي ،والتعامل مع هذه املشكالت ابلتنسيق
مع مؤسسات اجملتمع.

.5

تعزيز الدور الذي تلعبه املدرسة يف حل املشكالت اليت تواجه اجملتمع،
وتاليف وقوعها مستقبال.
حصر املؤسسات ،واملراكز اليت ميكن أن تفيد اجملتمع املدرسي.

.7

القيام بعمل مشاريع عامة ،واليت من شأهنا أن هتدف إىل خدمة البيئة
احمللية .

.4

.6
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.8

.9

عقد اللقاءات ألولياء األمور؛ لتوعيتهم ابملناخ األسري املناسب لألبناء،
وجتنب أساليب التنشئة غري السوية ،واملساعدة يف حل بعض مشكالت
الطالب داخل املدرسة وخارجها.
دعوة أولياء األمور للمشاركة يف األنشطة املدرسية كاملسابقات الطالبية،

تقدمي جوائز أوائل الطلبة وغريها.
 .10دعوه أولياء األمور أصحاب املهارات ،أو اخلربات املميزة يف تنفيذ بعض
اللقاءات.
 .11إطالع أولياء األمور على نتائج أبنائهم التحصيلية ،ومدى تكيفهم
االجتماعي يف املدرسة.
واالتصال بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي يف سلطنة عُمان يف
جمال التواصل مع اجملتمع احمللي ،مت حتديده يف دليل اإلشراف الرتبوي (وزارة
الرتبية والتعليم ،)2007 ،ودليل نظام تطوير األداء املدرسي (وزارة الرتبية والتعليم،
 ،)2009ودليل برانمج التنمية املعرفية (وزارة الرتبية والتعليم ،)2008 ،يف النقاط
التالية-:
 .1التعاون يف بناء العالقات اإلنسانية مع مجيع العناصر الفاعلة يف العملية

.2

التعليمية ،والعمل معهم بروح الفريق الواحد ،وخاصة يف تدارس املشكالت
التحصيلية والسلوكية للطالب.
العمل على جعل املدرسة مدرسة للمجتمع؛ وذلك بوضع اخلطط؛ لتنظيم
زايرات اآلابء ،وأولياء األمور إىل املدرسة ،وإشراكهم يف الفعاليات،
واألنشطة املدرسية اهلادفة خلدمة اجملتمع احمللي ،واحملافظة على البيئة.
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.3

.4
.5

.6

.7

.8

املشاركة يف اجتماعات جمالس اآلابء واملعلمني ،وفعاليات اجملتمع احمللي؛
هبدف بناء جو من الثقة والتعاون بني املدرسة واجملتمع احمللي.
اإلسهام يف تسهيل املشاريع اليت تتبناها املدرسة مع اجملتمع احمللي.
التواصل مع اجملتمع احمللي من خالل توظيف املوقع اإللكرتوين للبوابة
التعليمية.
املشاركة يف توعية اجملتمع احمللي أبمهية دعم املشاريع التعليمية والرتبوية يف
املدرسة ،مستخدما يف ذلك وسائل اتصال متعددة.
اإلسهام يف تنفيذ برامج حمو األمية وتعليم الكبار ،ومشروع القرية املتعلّمة،

مع مراعاة التخطيط االسرتاتيجي هلذه املشاريع ضمن اخلطة االسرتاتيجية
للمشرف الرتبوي.
املشاركة يف تنظيم لقاءات سنوية مع املعلمني وأولياء أمور الطالب ،مع
التأكيد هنا على صفات الرسالة اجليدة اليت يرغب كل من مدير املدرسة
واملشرف الرتبوي إيصاهلا إىل هؤالء خالل تلك اللقاءات الرتبوية.

التحدايت املعاصرة
يف الفقرات التالية مناقشة واقع االتصال الرتبوي الفعاّل ،بني مدير املدرسة
واملشرف الرتبوي يف سلطنة عُـمان ،يف ضوء التحدايت املعاصرة .فاستخدام
تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف مناحي احلياة ،سوف ميكننا من حتسني جوانب
كثرية من شؤون احلياة على املستوى الفردي ،وعلى مستوى اجملتمع ،ويف
خمتلف جماالت األعمال .فقد أشار جوبتا ( )Gupta,2000إىل أن نظم
املعلومات الناجحة الفعاّلة تؤدي خدمات مجة للمجتمعات ،فهي تساعد هذه
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املؤسسا ت يف بناء العالقات الناجحة مع عمالئها ،وتساعد يف عمليات اختاذ
القرارات ،وحتسني إنتاجية العمل .فقد أصبحت تكنولوجيا املعلومات من أهم
الوسائل اليت تستخدمها خمتلف املنظمات يف عملياهتا املختلفة ،سواء أكان
ذلك يف عمليات التخطيط ،أو اإلشراف ،أو التوثيق ،أو الشؤون اإلدارية ،أو
غريها من أوجه النشاط .فاألنظمة املعلوماتية تزيد من قدرة املنظمة على تفعيل
البياانت املتاحة (أبو بكر والربيدي.)2008 ،
ويف ضوء ذلك؛ فهنالك حتدايت معاصرة تواجه عملية االتصال الرتبوي
الفعال بشكل عام ،تؤثر يف اجملتمع العُماين ،وعليه البد من مواجهتها ،وجنمل
ّ

بعض لتحدايت على الصعيد العاملي واحمللي يف النقاط اآلتية:
 )1النمو املتسارع لتكنولوجيا االتصال واملعلومات ،واعتماد االتصاالت
اإلدارية على استخدام التقنية املتطورة ،ابملقارنة أبي مرحلة سابقة ،وهو ما
أشار إليه جرينربج وابرون ( )2004مثل استخدام شبكة املعلومات الدولية
( ،)Internetوتوظيفها يف نقل الرسائل ابلصوت والصورة Video-
Cyber
 ،Mediated Communicationsوعقد االجتماعات الفورية
.meetings
)2

االندماج بني ثوريت املعلومات واالتصال ،واملتمثل يف التفاعل اإللكرتوين
املتبادل والفوري بني تكنولوجيا احلاسب اآليل وتكنولوجيا األقمار الصناعية
(عزت.)2002،

)3

ازدايد أمهية احلاسوب بفضل اإلنرتنت؛ فأصبح أهم مصادر التعليم والتعلّم
يف املدرسة ،مكن الوصول إىل خربات وجتارب اآلخرين متخطيا حاجز
البعد اجلغرايف (ابقر.)2005 ،
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)4

)5

ازدايد أمهية االتصاالت اهلاتفية لنقل املعلومات ،ومنها خدمات اهلاتف
فسهل االتصال لألماكن اليت يصعب الوصول إليها؛ من خالل
النقالّ ،
الصوت ،والرسائل النصية اهلاتفية .SMS
املؤمترات عن بعد يف التواصل ،كخدمة تستخدم يف االتصال اإللكرتوين،
وابلتايل أصبح هذا األسلوب جزءا مهما يف صناعة االتصال احلديثة.
ويذكر أبو مسرة ( )2009موضوع عقد اجتماعات عرب اإلنرتنت دون حضور
األطراف ،حبيث ميكن يف االجتماع التخاطب الكتايب ،والتخاطب
الصويت ،والتخاطب ابلصوت والصورة املؤمترات املرئية ،والسرعة يف نقل
زيتون2007 ،؛ عزت.)2005 ،

)6

)7

)8

املعلومات عرب الربيد اإللكرتوين (علي وأبو
تصميم وإنشاء مواقع إلكرتونية جلميع املدارس يف ظل النظام التعليمي
احلديث ،وإضافتها للشبكة العاملية للمعلومات (الشبييب.)2005 ،
حتديث تدريب مجيع الفئات الرتبوية ،من مشرفني تربويني ،ومديري مدارس
ومعلمني ،وإداريني وغريهم ،على استخدام التقنيات احلديثة يف ظل
املستجدات الرتبوية املعاصرة للنظام التعليمي ،مثل تطبيق برانمج اإلدارة
املدرسية احملوسب ،ومشروع البوابة التعليمية يف سلطنة عُمان.

األخذ ابملداخل احلديثة يف اإلدارة؛
ا) كتطبيق مدخل اإلدارة الذاتية اليت تعد منهجا متطورا يرتكز يف مقوماته
على التطوير الذايت لزايدة فعالية أداء املؤسسة وجناحها (املديرية العامة
لللرتبية والتعليم حملافظة الباطنة جنوب.)2006 ،
ب) ومدخل إدارة اجلودة الشاملة الذي يرتكز على اجلودة يف التنظيم
اإلداري ،ويبىن على مشاركة مجيع العاملني يف املؤسسة ،ويستهدف
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النجاح طويل املدى ،وحتقيق منافع العاملني واجملتمع ككل
(بطاح.)2006،
ج) ومدخل التخطيط االسرتاتيجي الذي يعترب اجتاه حتليلي منظّم ،يراجع
جمرايت العمل ،ووسيلة تقنية ملساعدة القادة واملديرين على التعامل مع
التحدايت اليت تواجه املؤسسة

(احلريري.)2007،

األدوار املستقبلية لكل من مدير املدرسة واملشرف الرتبوي
ميكن إمجال تفعيل ممارسات عملية االتصال بني مدير املدرسة واملشرف
التعرف على األدوار املستقبلية لكل منهما يف النقاط اآلتية:
الرتبوي ،و ّ
 )1املشاركة يف وضع اخلطة االسرتاتيجية للمدرسة ،متضمنة خطط
لالجتماعات الدورية ابملعلمني ،وخطط تدريبية لالرتقاء بكفاايهتم ،وخطط
إجرائية للنهوض ابملستوى التحصيلي للطلبة ،وخطط لتنفيذ األنشطة
املصاحبة للمناهج الدراسية ،والعمل على متابعتها ،وتقوميها (الدويك
وآخرون2009 ،؛ وزارة الرتبية والتعليم2009 ،؛ وزارة الرتبية والتعليم2007 ،؛
والتعليم.)2001،

)2

وزارة الرتبية
االشرتاك يف تشخيص مكوانت البيئة الداخلية واخلارجية للمدرسة ،والعمل
على حتليل جوانب القوة وأولوايت التطوير لألداء املدرسي (وزارة الرتبية
والتعليم ،)2008 ،وكما َّ
أكد عليه هريمان ( )Herman, 1992يف منوذجه
املتعلق ابلتخطيط االسرتاتيجي للمؤسسات التعليمية ،والذي يتضمن
حتديد املتغريات للبيئة الداخلية واخلارجية ،ووضع تصور للرؤية املستقبلية
للبيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة ،وحتليل جوانب القوة والضعف فيها.
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)3

)4

)5

االشرتاك يف بناء البدائل االسرتاتيجية ذات العالقة ابلنمو املهين للمعلمني،
ورفع كفاءة العاملني ابملدرسة؛ وذلك وفق ما أشار إليه دافيز وأليسون
( ،)2004وذكرها ين شانج ()Yin Cheang, 1996؛ حبيث تتضمن مراحل
وخطوات أساسية البد من السري عليها عند إعداد وتنفيذ الربامج
املستهدفة؛ لتحقيق التنمية املهنية ابملدرسة.
وضع خطة التقييم الذايت لألداء املدرسي ،وتنفيذها (وزارة الرتبية والتعليم،
 :)2009التأكد من وجود قنوات اتصال فاعلة يف نطاق املدرسة واإلدارة
التعليمية؛ لتنظيم وتنسيق النشاطات الرتبوية ،وضمان انتقال الرسائل
واملعلومات بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي؛ سعيا لتحقيق األهداف
املشـرتكة بينهما (القـمزي2004 ،؛ .(Hoy & Miskel,1991
التعاون يف توفري مناخ اتصايل إجيايب داخل حميط املدرسة ،وخاصة مع
املعلمني والطالب .ويؤكد صادق وآخرون ( )2003أنه كلما كان املناخ
االتصايل العام داخل املؤسسة إجيابيا؛ كلما ساعد على تطوير املهارات
وسهل هلما القيام
االتصالية لكل من مدير املدرسة واملشرف الرتبويّ ،
مبهامهما الرتبوية ،وزاد من كفاءهتما اإلدارية ،وهذا الشعور ابلكفاءة

)6

والقدرة على اإلجناز سيعمل على زايدة شعوره ابلرضا عن عمله ،وابلتايل
ارتفاع إنتاجيته يف العمل.
تعزيز االجتاهات اإلجيابية بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي والعاملني؛
من خالل التعلّم والتدريب الذايت ،والربامج والورش العملية (الصغري2004،؛
وزارة الرتبية والتعليم.)2001،
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)7

)8

االتصال والتواصل متعدد االجتاهات مع خمتلف الفئات املعنية ابلرتبية
والتعليم؛ لتحقيق األهداف املرجوة اليت تنشدها املدرسـة (وزارة الرتبية
والتعليم2007 ،؛ ربيع.)2006 ،
غرس روح العمل اجلماعي ،وبث التعاون ،والعمل بروح الفريق الواحد،

وترسيخ مبدأ العالقات اإلنسانية املتميزة كأسلوب عمل املدرسة ،عرب
الفعال (وزارة الرتبية والتعليم.)2009،
االتصال ّ
 )9تصميم وإنشاء املنتدايت اإللكرتونية يف املدارس؛ لتفعيل االتصال والتواصل
املستمرين ،وخاصة فيما يتعلق مبجال تبادل املعلومات والبياانت ذات
العالقة ابإلدارة املدرسية واإلشراف الرتبوي ،وجمال اإلمناء املهين للمعلمني،
وطرح كل ما هو جديد حول املناهج الدراسية ،وطرق التدريس ،والتقومي
الرتبوي وغريها (وزارة الرتبية والتعليم2008 ،؛ اللوايت.)2005 ،
 )10تشجيع اللقاءات غري الرمسية ،مبا يتيح تبادل األفكار واآلراء اليت ختدم
العمل املدرسي .وهو ما جاء يف دليل نظام تطوير األداء املدرسي يف
سلطنة عُـمان (وزارة الرتبية والتعليم ،)2009 ،وما أكدت عليه دراسة كل
من عبدالرزاق ( ،)2005والعويف ( ،)2000واليحمدي (.)1998
 )11مناقشة الصعوابت اليت تواجه اهليئة التدريسية ابملدرسة ،والعمل على إجياد
احللول املناسبة هلا؛ لتقوية روح االنتماء للمدرسة ،والتفاين يف العمل ،ورفع
اإلنتاجية (وزارة الرتبية والتعليم.)2007،
 )12املشاركة معا يف عملية اختاذ القرارات ذات الصلة ابملعلمني والطالب،
والتشاور يف األمور اليت تتعلق جبوانب العملية التعليمية التعلميّة (وزارة
الرتبية والتعليم2007 ،؛ الطويل.)1998 ،
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 )13إعداد البحوث اإلجرائية ،لتذليل الصعوابت اليت تواجهها املدرسة (وزارة
الرتبية والتعليم.)2007 ،
 )14تشجيع املعلمني على التجديد واالبتكار ،والعمل أبساليب التفكري التأملي
والناقد (وزارة الرتبية والتعليم2009 ،؛ عريفج2007 ،؛ املساد.)2001 ،
 )15تفعيل وسائل االتصال املختلفة بينهما ،وتوظيفها التوظيف األمثل؛ خلدمة
جوانب العمل املدرسي ،كالربيد اإللكرتوين ،والرسائل النصية اهلاتفية SMS
(وزارة الرتبية والتعليم.)2008 ،
 )16حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني وفق اخلطط والبدائل االسرتاتيجية
املوضوعة ،وتنفيذها (الدويك وآخرون2009،؛ وزارة الرتبية والتعليم 2009؛
وزارة الرتبية والتعليم.)2007،
 )17اإلسهام يف تدارس عملية تقومي املناهج الدراسية وتطويرها (وزارة الرتبية
والتعليم .)2001

والتعليم 2009؛ وزارة الرتبية والتعليم 2007؛ وزارة الرتبية
 ) 18التنوع يف استخدام األساليب اإلشرافية ،وعدم اقتصارها على أسلوب
الزايرات الصفية ،مثل النشرات التوجيهية ،واالجتماعات ،والورش،
واملشاغل التدريبية (وزارة الرتبية والتعليم2009 ،؛ العامري2008 ،؛ وزارة
الرتبية والتعليم،
 )19توثيق الصلة بني املدرسة ،واجملتمع احمللي ،وأولياء األمور ،وتفعيل دور
املدرسة كمؤسسة تربوية خلدمة اجملتمع ،واالستفادة من اإلمكانيات املتاحة
.)2007

يف اجملتمع؛ لرفع مستوى األداء املدرسي (وزارة الرتبية والتعليم2009 ،؛ وزارة
الرتبية والتعليم .)2001 ،ويؤكد العبد الكرمي ( )2005أبن ضعف االتصال يف
حميط املؤسسة التعليمية يؤدي إىل اختالف اآلراء حول املمارسات الرتبوية
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داخل تلك املؤسسة ،ووجود تفاوت ملحوظ بني آراء كل من املشرفني
الرتبويني ،ومديري املدارس ،وآراء املعلمني جتاه كثري من املمارسات
اإلشرافية.
 )20املشاركة يف اجتماعات جمالس اآلابء واألمهات ،والعمل على تفعيل
قراراهتا ،وتوصياهتا خلدمة اجملتمع املدرسي ،واجملتمع احمللي ،واملشاركة يف
فعاليات اجملتمع احمللي؛ هبدف بناء جو من الثقة والتعاون بني املدرسة
واجملتمع احمللي (وزارة الرتبية والتعليم2007 ،؛ وزارة الرتبية والتعليم.)2001 ،
 )21جعل البيئة واجملتمع احمللي خمتربا للمقررات الدراسية ،من خالل إقامة
املعسكرات الدراسية ،واستغالل خامات البيئة وإمكاانهتا ،والدراسة على
الطبيعة ،وحبث مشكالت اجملتمع ،والنهوض ابجملتمع يف برامج األمية
وتعليم الكبار (وزارة الرتبية والتعليم2009 ،؛ وزارة الرتبية والتعليم2007 ،؛
وضحاوي.)1998 ،

سليمان
وابستقراء األدوار املستقبلية لكل من مدير املدرسة واملشرف الرتبوي،
الفعال القائم على املبادئ واألسس اليت جرى
تتحدد اجملاالت االتصال ّ
توضيحها.
اخلامتة

انقش املقال واقع االتصال الرتبوي الفعاّل بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي،

وعرض جماالت تفعيل االتصال بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي ،يف
جماالت :التخطيط االسرتاتيجي ،وتبادل املعلومات ،و التنمية املهنية للمعلمني،
و جمال التواصل مع اجملتمع احمللي.
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كما انقش املقال التحدايت املعاصرة اليت تواجه االتصال الرتبوي
الفعاّل بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي .وأخريا عرض املقال األدوار
املستقبلية لكل من مدير املدرسة واملشرف الرتبوي ،ويف مقدمتها اخلطة
السرتاتيجية للمدرسة ،متضمنة خطط لالجتماعات الدورية ابملعلمني ،وخطط
تدريبية لالرتقاء بكفاايهتم ،وخطط إجرائية للنهوض ابملستوى التحصيلي
للطلبة ،وخطط لتنفيذ األنشطة املصاحبة للمناهج الدراسية ،والعمل على
متابعتها ،وتقوميها.
قائمة املراجع:

أبو بكر ،مصطفى حممود ؛ الربيدي ،عبدهللا بن عبدالرمحن .)2008( .االتصال الفعّال:
مدخل اسرتاتيجي سلوكي جلودة العالقات يف احلياة واألعمال .اإلسكندرية:

الدار اجلامعية.
أبو مسرة ،حممد ( .)2009االتصال اإلداري واإلعالمي .عمان :دار أسامة للنشر.
أبوعرقوب ،إبراهيم ( .)2005االتصال اإلنساين ودوره يف التفاعل االجتماعي (ط .)2عمان:
دار جمدالوي للنشر والتوزيع.
األسدي ،سعيد جاسم ؛ إبراهيم ،مروان عبد اجمليد ( .)2003اإلشراف الرتبوي .عمان :دار
الثقافة والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع.
ابقر ،عماد بن حسني ( .)2005اإلنرتنت والتعليم اإللكرتوين ،نشرة التطوير الرتبوي ،نشرة
تربوية شهرية تصدرها وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان ،العدد( ،)25ص.8
بطاح ،أمحد ( .)2006قضااي معاصرة يف اإلدارة الرتبوية .عمان :دار الشروق.
جرينربج ،جريالد ؛ ابرون ،روبرت ( .)2004إدارة السلوك يف املنظمات .ترمجة :رفاعي،
رفاعي حممد وبسيوين ،إمساعيل علي  .الرايض :دار املريخ.
احلريري ،رافدة ( .)2007التخطيط االسرتاتيجي يف املنظومة املدرسية .عمان :دار الفكر.
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حسان ،حممد إبراهيم حسان ؛ العجمي ،حممد حسنني ( .)2007اإلدارة الرتبوية .عمان:
دار املسرية.
اخلرابشة ،عمر حممد عبدهللا ( .)2008بناء برانمج تدرييب لتطوير كفاايت االتصال اإلداري
لدى العاملني اإلداريني يف اجلامعات األردنية الرمسية ،جملة احتاد اجلامعات العربية
للرتبية وعلم النفس ،اجمللد السادس ،العدد األول ،اجلمعية العلمية لكليات الرتبية
ومعاهدها يف اجلامعات العربية ،كلية الرتبية ،جامعة دمشق ،اجلمهورية العربية
السورية.
دائرة تطوير األداء املدرسي ( مايو  .)2008تقرير متابعة أعضاء فريق التدريب املركزي
للمناطق التعليمية لتنفيذ نظام تطوير األداء املدرسي للعام الدراسي
2008/2007م .مسقط :وزارة الرتبية والتعليم.
الدويك ،تيسري ؛ ايسني ،حسني ؛ عدس ،حممد عبدالرحيم ؛ الدويك ،حممد فهمي
( .)2009أسس اإلدارة الرتبوية واملدرسية واإلشراف الرتبوي (ط  .)4عمان :دار
الفكر للنشر والتوزيع.
ديفز ،برانت ؛ أليسون ،لندا ( .)2004اإلدارة املدرسية يف القرن الواحد والعشرين .ترمجة:
عبدالعزيز اهلواشي ،القاهرة :مكتبة النهضة املصرية.
ربيع ،هادي مشعان ( .)2006اإلدارة املدرسية واإلشراف الرتبوي احلديث .عمان :مكتبة
اجملتمع العريب للنشر والتوزيع.
سليمان ،عرفات عبد العزيز ؛ ضحاوي ،بيومي حممد ( .)1998اإلدارة الرتبوية احلديثة.
القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
الشبييب ،فيصل بن سيف بن حممد ( .)2005إدارة املدرسة واإلنرتنت ،نشرة التطوير
الرتبوي ،نشرة تربوية شهرية تصدرها وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان،
العدد( ،)25ص .11-9
الشيزاوي ،شيخة حممد علي ( .)2007تصور مقرتح لتحقيق التكامل يف اإلشراف الرتبوي
بني املشرف الرتبوي والقيادات املدرسية مبدارس التعليم العام يف سلطنة ُعمان.
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رسالة ماجستري غري منشورة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول
العربية ،القاهرة.
صادق ،حصة؛ الدرويش ،أنيسة؛ العماري ،بدرية ( .)2003الرضا عن العمل وعالقته
ابلرضا عن االتصال لدى مديري ومديرات مدارس التعليم العام بدولة قطر .جملة
العلوم الرتبوية ،العدد الثالث.
الصغري ،كليب أمحد عبدهللا ( .)2004بناء برانمج تدرييب لتطوير مهارات االتصال ملديري
املدارس الثانوية العامة يف حمافظة أربد يف ضوء احتياجاهتم التدريبية .رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات الرتبوية العليا ،جامعة عمان العربية
للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
صليوو ،سهى نوان ( .)2005اإلشراف والتنظيم الرتبوي .عمان :دار صفا للنشر والتوزيع.
الصرييف ،حممد ( .)2008التخطيط االسرتاتيجي .اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية.
طافش ،حممود ( .)2004اإلبداع يف اإلشراف الرتبوي واإلدارة املدرسية .عمان :دار
الفرقان.
الطويل ،هاين عبد الرمحن ( .)1998اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي .عمان :دار وائل
للنشر والتوزيع.
العامري ،علي بن حممد بن علي ( .)2008تصور مقرتح للمهام الفنية للمشرفني الرتبويني يف
سلطنة ُعـمان يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة ،رسالة ماجستري غري منشورة،
معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة.
عايش ،أمحد مجيل ( .)2008تطبيقات يف اإلشراف الرتبوي .عمان :دار املسرية للنشر
والتوزيع والطباعة.
عبد الرزاق ،حسني حممد علي ( .)2005فعاليات االتصال الرتبوي ابملدرسة الثانوية العامة
يف حمافظة اجليزة جبمهورية مصر العربية .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة
القاهرة.
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العبد الكرمي ،راشد بن حسني ( .)2005/1424ورقة عمل بعنوان :املمارسة التأملية أسلوب
للنمو املهين ،اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي ،جدة ،اململكة العربية السعودية.
العجمي ،حممد حسنني ( .)2008اإلدارة والتخطيط الرتبوي :النظرية والتطبيق .عمان :دار
املسرية.
عريفج ،سامي سلطي ( .)2007اإلدارة الرتبوية املعاصرة (ط .)3عمان :دار الفكر.
عزت ،حممد فريد حممود ( .)2005تكنولوجيا االتصال وأثرها يف تطور وسائل اإلعالم
وتداول املعلومات .جملة كلية الرتبية جبامعة الريموك ،جملد  ، 28عدد ، 3
األردن  ،إربد.
عزت ،حممد فريد حممود ( .)2002القاموس املوسوعي للمصطلحات اإلعالمية إجنليزي
عريب .القاهرة :العريب للنشر والتوزيع.
علي ،صباح محيد ؛ أبو زيتون ،غازي فرحان ( .)2007االتصاالت اإلدارية :أسس ومفاهيم
ومراسالت .عمان :دار احلامد للنشر والتوزيع.
العويف ،حممد بن علي بن مسعود ( .)2000واقع اإلشراف الرتبوي ابلتعليم العام يف سلطنة
عُمان واجتاهات تطويره .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة
السلطان قابوس ،مسقط.
العويسي ،رجب بن علي ( .)2006التخطيط االسرتاتيجي مسؤولية من مسؤوليات مديــر
املدرسة ،نشرة التطوير الرتبوي ،نشرة تربوية تصدرها وزارة الرتبية والتعليم،
مسقط.
الغمالسي ،حممد بن علي ( .)2008ورقة عمل بعنوان التخطيط االسرتاتيجي املدرسي.
وزارة الرتبية والتعليم ،مسقط ،سلطنة ُعمان.
الفضلي ،عائدة عبدهللا فضل ( .)2000مستوى العالقة بني املوجهني الرتبويني ومديري
املدارس وانعكاساهتا على عملية التوجيه الرتبوي يف حمافظة أبني ابجلمهورية
اليمنية .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة عدن.
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لفعال بني
القامسي ،عايدة بنت بطي بن راشد ( .)2000معوقات االتصال اإلداري ا ّ
مديرايت الرتبية والتعليم ابملناطق التعليمية ومديري املدارس الثانوية التابعة هلا
بسلطنة عُمان .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط.
القرشويب ،فاطمة بنت سيف بن حممد ( .)2008توظيف التخطيط االسرتاتيجي لدى
مديري مدارس التعليم األساسي يف حمافظة مسقط .رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية العلوم واآلداب ،جامعة نزوى ،سلطنة ُعمان.
القمزي ،سامل بن راشد بن تريس ( .)2004قضااي تربوية :دراسة حتليلية لعناصر العملية
التعليمية يف امليدان .القاهرة :دار الفكر العريب.
اللوايت ،طاهرة عبداخلالق ( .)2005التعليم احملوسب واإللكرتوين ،نشرة التطوير الرتبوي،
نشرة تربوية شهرية تصدرها وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان ،العدد(،)25
ص. 9
حمسن ،صاحل ( 6ديسمرب 2007م) .دور اجملتمع احمللي ووسائطه املختلفة يف توفري بيئة
مدرسية أمنة وحمفزة .ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الرتبوي "حنو بيئة آمنة وحمفزة
للتعليم والتعلم" الذي تعقده دائرة الرتبية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغزة ،غزة:
مركز التطوير الرتبوي بدائرة الرتبية والتعليم بغزة.
مدبويل ،حممد عبد اخلالق ( .)2002التنمية املهنية للمعلمني :االجتاهات املعاصرة املداخل
واالسرتاتيجيات .العني :دار الكتاب اجلامعي.
مدبويل ،حممد عبد اخلالق ( .)2001التخطيط املدرسي االسرتاتيجي .القاهرة :الدار العربية
للكتاب.
املديرية العامة للرتبية والتعليم حملافظة الباطنة جنوب ( .)2006اإلدارة املدرسية الذاتية.
السيب .سلطنة ُعمان :مطبعة السيب.
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