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 امللخص
يناقش املقال واقع االتصال الرتبوي الفعاّل بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي 

ضوء التحدايت املعاصرة، واألدوار املستقبلية لكل منهما،  يف سلطنة ُعـمان، يف
إضافة إىل جماالت تفعيل ممارسات االتصال اليت تتمثل يف أربعة جماالت هي: 
التخطيط السرتاتيجي، تداول وتبادل املعلومات، والتنمية املهنية للمعلمني، 

ألدبيات املتعلقة والتواصل مع اجملتمع احمللي. مت مجع البياانت من خالل انتقاء ا
بواقع االتصال الرتبوي الفّعال. ومن خالل املنهج الوصفي التحليلي مت 

إن عملية االتصال يف املؤسسة ضرورية استخالص جمموعة من النتائج، هي: 
هناك جمموعة لتحقيق األهداف املشرتكة، والتعاون لتأدية واجبات املؤسسة. 

شرف الرتبوي مواجهتها؛ منها من التحدايت تفرض على مدير املدرسة وامل
وازدايد أمهية احلاسوب، النمو املتسارع لتكنولوجيا االتصال واملعلومات، 

واعتباره من أهم مصادر التعليم والتعّلم، وأمهية املواقع اإللكرتونية ابملدارس يف 
ظل التعّلم اإللكرتوين. األدوار املستقبلية لكل مدير املدرسة واملشرف الرتبوي 

االت التخطيط االسرتاتيجي، وتداول وتبادل املعلومات، والتنمية مشلت جم
يتكامل عمل املشرف الرتبوي مع  املهنية للمعلمني، والتواصل مع اجملتمع احمللي.

اإلدارة املدرسية يف تبادل البياانت اخلاصة ابملعلمني، وعقد اجللسات النقاشية 
توجيهية، وتنظيم حلقات بعد الزايرات الصفية، والتعاون يف إعداد نشرات 

نقاش حول املشكالت التحصيلية للطالب والعمل على حلها مع املعلمني، 
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تدارس االجتاهات احلديثة مع املعلمني حول تطوير املناهج الدراسية، وتوثيق 
 ودعوة أولياء األمور للمشاركة يفالعالقات بني اجملتمع املدرسي والبيئة احمللية. 

 سابقات الطالبية. وتفعيل دور اجملالس املدرسية.األنشطة املدرسية وامل
 

 تقبليةاملس دواراالتصال الرتبوي، التحدايت املعاصرة، األ: 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
ملعلومات االتصال أبنه عملية تبادل وتدفق ا (Bennis,2002)يعّرف بينيس 

ن ملومة و معواألفكار من شخص إىل آخر، ويشمل إرسال فكرة، أو حقيقة، أ
قل املعلومات نعلى أنه: "عملية  (Higgins)مرسل إىل مستقبل. ويعرّفه هيجنز 

 يلرودو ينما يعرفه بمن جهة إىل أخرى، بواسطة استعمال الرموز". ب
(Broadwell)  ب كفءعلى أنه "إيصال الرسالة إىل اهلدف الصحيح أبسلو ."

رف على ( فإن االتصال يعShertzer & Stone) ومن وجهة نظر شريتزر وستون
دية، إلرشاات اأنه "مهام رئيسة على املرشدين أن يطوروها؛ لتسهيل العالق

لفهم ال ا القدرة على إيصوليس عليهم فقط فهم املسرتشدين، بل أيضا  
 (.129: 2008، لألشخاص" )يف اخلرابشة

( االتصال Davies & Ellison, 1997: 231ويعّرف دايفس وإلسون )
الرتبوي على أنه: "عملية نقل األفكار واملعلومات الرتبوية يف نظام متبادل، من 

تحسني املدرسة إىل اإلدارة التعليمية، أو العكس، وتوظيف تلك املعلومات ل
األداء، واملسامهة يف عملية اختاذ القرار، وحتقيق أهداف املدرسة ورسالتها 

ويعّرف االتصال الرتبوي على أنه "وظيفة رئيسية من مهام القيادات  الرتبوية".
الرتبوية اإلشرافية، ومتطلب رئيس؛ الستمرارية العمل اإلشرايف املتنوع، فهو 

خلربات الرتبوية، واملهنية، واإلنسانية معرفة، عملية يتم من خالهلا نقل األفكار وا
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مهارة، اجتاه العاملني يف املدرسة؛ مدير مدرسة، مساعد مدير، معلم، إداري، 
فين من أجل تطويرها، وتوظيفها يف مواقف تعليمية تعلمّية خمتلفة؛ بغية حتسني 

ل الطلبة" األداء، وابلتايل حتّسن عملية التعليم والتعلم، وصوال  إىل حتسني حتصي
 (.202: 2008)عايش، 

يئة ل البداخ ملدير املدرسة دور مهم يف تنمية العالقات اإلنسانية
يئة ضاء هن أعاملدرسية وخارجها؛ حيث إنه مسؤول عن منو ونضج العاملني م

تتسم  درسيةئة مالتدريس واإلداريني والطالب، ويكون دائم اإلحساس خبلق بي
سرة أفراد ني أالحرتام املتبادل والثقة ببعالقات جيدة مبنية على أساس ا

لرتبويني، ارفني املشو املدرسة. فهو يتعامل مع الرؤوساء، واملوظفني اإلداريني، 
 .(2006 يع،واملعلمني، والطالب، وأولياء األمور، وأفراد اجملتمع )رب

( إىل أن تنمية العالقات ابجملموعات املتنوعة من 2008)ويشري عايش 
حلاجة إىل اضطالع مدير املدرسة بدوره اإلنساين وإثرائه األفراد تفرض ا

ابملهارات اإلنسانية. ومن أهم هذه العالقات عالقته مع اإلشراف الرتبوي، 
حيث إن االتصال يف اإلشراف الرتبوي، إذ ال تتم العمليات اإلشرافية السليمة 

لية نقل مبنأى عن االتصال بني أطراف العملية التعليمية التعلمّية، فهو عم
األفكار واملعلومات من املعلم، أو مدير املدرسة إىل املشرف الرتبوي، أو 
العكس. فمعظم الدراسات اليت ختتص مبمارسات السلوك اإلشرايف تشري إىل 

من وقتهم يف شكل من أشكال  %75 إىل% 50 أن املشرفني الرتبويني ميضون بني
النشرات التوجيهية، أو  االتصاالت، من خالل املذكرات، أو التقارير، 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 
 .(2003 ،الرتبوية )األسدي وإبراهيم

؛ ومن مث بويةالرت  فمدير املدرسة واملشرف الرتبوي يعتربان من القيادات
 تحسنيء التكون اتصاالهتما ذات أتثري على اآلخرين ذوي الصلة؛ إلجرا

فيها  ة يتمعمليوالتطوير يف األداء املدرسي؛ حيث إن االتصال ما هو إال "
يء عمل شر لفيز اآلختبادل وفهم املعلومات بني شخصني أو أكثر، بقصد حت
 .(2002 أو االمتناع عن عمل شيء أو االقتناع بشيء" )اهلواري،

 ،التعليمو وزارة الرتبية ؛ 2004،طافش؛ 2000،الفضلي)وتؤكد األدبيات 

ألداء قاء ابرتوالواثئق الرتبوية على أمهية دور املشرف الرتبوي؛ لال (2007
زيع ية تو عمل والتعاون يفاملدرسي من خالل تعاونه مع اإلدارة املدرسية، 

جه د تواقليت ااحلصص على املعلمني وبناء اجلدول املدرسي، وحل املشكالت 
 ق العالقاتتوثي ة، واملعلمني، ومعاونة اإلدارة املدرسية يف وضع خطتها السنوي

ئية، حوث اإلجراد البإعدااإلنسانية بني عناصر اجملتمع املدرسي والبيئة احمللية، و 
مني، املعلو ب،  تذليل الصعوابت اليت تواجه املدرسة، والطالاليت تساعد يف

يت لتحدايت المن ا تصالوأولياء األمور، واجملتمع احمللي. لذلك وتعترب عملية اال
، لى التعليمطلب عة التواجه كال  من مدير املدرسة واملشرف الرتبوي، جرّاء زايد

 علومات بنير واملفكااء واألوحتقيق املشاركة اجلماعية يف اإلدارة، وتبادل اآلر 
حل  هم يفاقشتأفراد اجلهاز اإلداري، وحتفيزهم على اختاذ القرارات، ومن
شكالت و املأهم، املشكالت اليت تعرتض العمل الرتبوي ابملدرسة، ومساع شكوا

 (.2005اليت تعرتضهم )عبدالرزاق،
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 الدراسةمشكلة 
ة من خالل نشودامل ق األهدافتلعب عملية االتصال دورا  مهما  وفاعال  يف حتقي

درسية يف رة املإلدااالعمل املشرتك بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي. فنجاح 
ف إلشرااهاز حتقيق أهدافها يرتبط بشكل كبري بنجاح عملية االتصال مع ج

نشطة  األلني يفعرب عملية االتصال توفري التغذية الراجعة للعامالرتبوي، 
ة يم والقيادالتنظو طيط بية والتعليم، سواء على مستوى التخاملختلفة يف جمال الرت 

 (.2003 العمري،)والتطوير والتقومي، والعالقات مع البيئة احمللية 

 طوير عمليةتن يف ـماوابلرغم من اهتمام وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عُ 
 تزويدهم، و دائهمأتوى التواصل بني مديري املدارس واملشرفني الرتبويني؛ لرفع مس

يف يف إلشرامل اابملعارف، وإكساهبم املهارات اليت تتصل بعملية تطوير الع
حقل يدانية للات املزاير احلقل الرتبوي، إال أن بعض التقارير اخلتامية اخلاصة ابل

ة تقرير دائر سي، و ملدر االرتبوي من قبل املختصني واملتابعني لنظام تطوير األداء 
ات التنسيق أشارت إىل وجود قصور يف عملي (؛2008)تطوير األداء املدرسي 

رسي على املد داءوالتواصل بني الفئات املعنية بعملية تنفيذ نظام تطوير األ
نسيق ة التضرور مستوى املنطقة التعليمية الواحدة، حني مت التأكيد على: "
العمل سي، و ملدر والتكامل بني املختصني ابإلشراف على نظام تطوير األداء ا

طقة ية يف املنملدير اسام اد اآللية املناسبة إلحداث التكامل بني دوائر وأقعلى إجي
ذة؛ اءات املنفاإلجر و وير التعليمية، وعلى املدارس إبراز اإلجيابيات وأولوايت التط

، خل...ا دارية من مشرف تربوي أو إللتغلب عليها ألي متابع لعمل املدرس
 ر".لتطويت اتغلب على أولوايواالستفادة منهم يف مساعدة املدرسة على ال
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راسة (، ود2007)وأظهرت نتائج بعض الدراسات كدراسة الشيزاوي 
اون بني ( إىل ضعف االتصال والتع1998)، ودراسة اليحمدي (2000)العويف 

التصال اليات ة عماملشرف الرتبوي ومدير املدرسة، وغياب التنسيق وقلة ممارس
قلة تشجيع و رية، إلداية اختاذ القرارات افيما بينهما، وسيادة املركزية يف عمل

راسة دأوصت و ية. مديري املدارس على املشاركة الفعلية يف املؤمترات الرتبو 
ع مارية ته اإلد( بدراسة عن مدى ممارسة مدير املدرسة التصاال2000)القامسي 

 املشرفني الرتبويني، والطالب، واجملتمع احمللي.  
ث لباحالدراسة من خالل خربة اكما جاء اإلحساس بوجود مشكلة 

بوية إلدارة الرت وي والرتباوعمله يف وزارة الرتبية والتعليم وخاصة يف جمال اإلشراف 
ير ن التقار مم وحىت اآلن(، ومن خالل الرجوع إىل جمموعة 1998) منذ عام 

اليت لرتبوية، و ااعات جتمواحملاضر اليت تتعلق ابلزايرات امليدانية، واللقاءات واال
 عف يفضمع مدير املدرسة ابملشرف الرتبوي، حيث أشارت إىل وجود جت

مشرف كدرسة  امل ممارسات عملية االتصال وآلياته بني املشرف الرتبوي ومدير
 تربوي مقيم.

ولتأكيد الباحث للمشكلة، قام إبجراء دراسة استطالعية هدفت إىل 
ي. وقد مت مجع تشخيص واقع عملية االتصال بني مدير املدرسة واملشرف الرتبو 

فقرة. وبلغت  (20)البياانت بتطبيق استبانة من تصميم الباحث اشتملت على 
( 20)مديرا  ومديرة مدرسة، و (20)فردا  هم  (40)عينة الدراسة االستطالعية 

مشرفا  تربواي  ومشرفة تربوية. وقد كشفت نتائجها عن وجود ضعف يف العديد 
الرتبوي بني مدير املدرسة واملشرف  من املمارسات اخلاصة بعملية االتصال

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

لرتبوي اشرف املسة و مناقشة تفعيل ممارسات عملية االتصال بني مدير املدر  (1
مات، علو يف ضوء جماالت: التخطيط السرتاتيجي، وتداول وتبادل امل

 ي.والتنمية املهنية للمعلمني، والتواصل مع اجملتمع احملل

ف املشر و سة التحدايت املعاصرة اليت تواجه كل من مدير املدر  مناقشة (2
 الرتبوي.

 ي.لرتبو ا شرفمناقشة األدوار املستقبلية لكل من مدير املدرسة وامل (3
 

نة  سلطيفوي جماالت تفعيل االتصال بني مدير املدرسة واملشرف الرتب
 ُعـمان
 جمال التخطيط االسرتاتيجي أواًل:

طة عمل يز خبيتم يعترب التخطيط مبثابة العمود الفقري ألي عمل انجح، والذي
ي يقوم و الذجح هقابلة للتنفيذ ملعاجلة مشاكل حمددة؛ حيث أن التخطيط النا

 مال،على أهداف حمددة وواضحة ودقيقة، ويؤدي إىل وصف دقيق لألع
عمل فراد، والفة لألختلواملهارات املختلفة املطلوب تنفيذها، وحتديد الواجبات امل

؛ حسان 2007؛ احلريري، 2008على استغالهلا ابلصورة املطلوبة )العجمي، 
 (.2007؛ منسي، 2007والعجمي، 
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ى أنه طيط االسرتاتيجي املدرسي علالتخ (2006) ويعّرف العويسي
ي يف شرف الرتبو م املفيه العملية اليت يقوم فيها مدير املدرسة واملشاركون له، مبا

يات العملو ءات عملية التخطيط بوضع تصور ملستقبل املدرسة، وتطوير اإلجرا
تبط به من ما ير ع، و والوسائل الضرورية لتحقيق ذلك التصور املستقبلي يف الواق

حلاصلة اريات التغو جابة للفرص والتهديدات املتضمنة للتحدايت اخلارجية االست
وارد ام املستخدايف البيئة الداخلية املؤثرة على العمل املدرسي، من خالل 

 واملصادر بصورة أكثر فاعلية.

 مل معتعاإن التخطيط االسرتاتيجي يركز على جوانب عدة، منها ال
ليت حتيط جية اخلار اجملتمعات، وفهم البيئة املستقبل، والتغريات احلاصلة يف ا

 ملتاحة مبااوارد امل ابملدرسة، وحتديد مواطن القوة والضعف ابملدرسة، واستخدام
صة فيما ( خاBeach,1993ش )حيقق أهداف املدرسة، وهذا ما أشار إليه بيت

 ملدرسي.اداء ر األيتعلق مبا جيب األخذ به يف التوجهات املستقبلية عند تطوي
أن  Bogorya- Buczkowski, 1987)وسكي )بكزك -رى بوجورايوي

ب جلوانني ابتطبيق منوذج التخطيط االسرتاتيجي حيل مشكلة ضعف التكامل 
يف الصري  ل مناألكادميية واإلدارية للمنظمات التعليمية، وهو ما ذكره ك

ملية ويتضمن النموذج ست خطوات متتابعة كع (.2001)، ومدبويل (2008)
 دورية، هي:مستمرة و 

 ضعف(.ة واللقو مراجعة البياانت املتعلقة ببيئة املنظمة )حتديد نقاط ا .1

 مراجعة رسالة املنظمة وأهدافها وأولوايهتا. .2

وما يتعلق  ية،وضع السياسات املرتبطة هبيكل املنظمة، والربامج الرتبو  .3
 ابلطالب واهليئة التدريسية.
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 ملدى.ا طة وقصريةتطوير خطة بعيدة املدى، وترمجتها إىل خطط متوس .4

 طط.ذ اخلنفيتوزيع املوارد املالية، والبشرية، واملادية الالزمة لت .5

 إدارة تنفيذ وتقومي اخلطط. .6

اعل ظام فد نويتطلب تنفيذ االسرتاتيجية للتخطيط االسرتاتيجي حتدي
لوكيات والس لقيمالالتصاالت، وقيادة قادرة على إجياد مناخ إجيايب، وتعزيز 

 ية الالزمةإلدار ارات ع االلتزام بني أفراد املنظمة على املهااإلجيابية، وتشجي
ة مالئمة، نظيميتافة لتنظيم املشاركة واالتصاالت، واختاذ القرارات، وإجياد ثق
 (.2004ي، هلنائة )اوحتقيق نظام متكامل لتقومي األداء اإلداري والفين للمنظم

اتيجي رت ( أن متطلبات جناح التخطيط االس2008)ويذكر الغمالسي 
ة وحتديد الفرت  دية،هي توفري العناصر البشرية املؤهلة، وتوفر اإلمكاانت املا

داخلية ملدرسية اليئة اللب الزمنية لتنفيذ اخلطة، وتوفري البياانت الدقيقة والشاملة
 ولة يفالسهو واخلارجية، وتنظيم عملية التخطيط من خالل توفر املرونة، 

 ة.االتصاالت، والتنفيذ، واملتابع
 أ املشاركة،( إىل ضرورة احلرص على حتقيق مبد2008)وتشري القرشويب 

لي، حيث مع احملجملتاوالتعاون بني مجيع األفراد العاملني يف املدرسة، وأفراد 
 ع؛ كيلجمياملشاركة يف وضع رؤية ورسالة واضحة، وأهداف اسرتاتيجية ل

لية يل عمتسه، و يسهل توزيع املهام، وإجراءات تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية
 املتابعة والتقومي.

ويف سلطنة عُـمان يسعى اإلشراف الرتبوي حسب ما أشار إليه كل 
(، ودليل 2001من دليل عمل مدارس التعليم األساسي )وزارة الرتبية والتعليم، 

(، ودليل نظام تطوير األداء 2007اإلشراف الرتبوي )وزارة الرتبية والتعليم، 
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إىل تفعيل االتصال يف جمال التخطيط  (،2009 ية والتعليم،املدرسي )وزارة الرتب
االسرتاتيجي بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي؛ من خالل القيام  ابألدوار 

 اآلتية:
درسة؛ ة للمرجيالعمل التعاوين يف تشخيص مكوانت البيئة الداخلية واخلا .1

 من أجل تطوير أدائها.

 رسي.املد داءوايت التطوير لألحتليل جوانب القوة والضعف، وحتديد أول .2

مع  تماشىيا التعاون يف وضع اخلطة املدرسية، وتنفيذها، وتقييمها، مب .3
 املستجدات الرتبوية.

يف مواجهة  وضع بدائل اسرتاتيجية لالرتقاء أبداء املدرسة وتطويره، .4
 الصعوابت.

فقا  ني؛ و علمبناء اجلدول املدرسي، وتوزيع املناهج الدراسية على امل .5
 وايت أدائهم.ملست

، ومتشيا  ريبيةلتدوضع خطط لإلمناء املهين للمعلمني؛ وفقا  الحتياجاهتم ا .6
 مع املستجدات الرتبوية.

 .حملليع اوضع خطة خلدمة البيئة، وتصعيد تواصل املدرسة مع اجملتم .7

يل تفعإعداد خطط إجرائية للنهوض ابملستوى التحصيلي للطالب، و  .8
 برانمج التنمية املعرفية.

سة، در طة ملشروعات النشاط املدرسي على مستوى الفصول واملوضع خ .9
 طالب.لل يف خدمة املنهج، مث تنفيذ املواهب، واخلربات، والقدرات

 نظام ه يفوضع آليات للتقومي الذايت للمدرسة، حسب ما هو معمول ب .10
 تطوير األداء املدرسي.
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 جمال تداول وتبادل املعلوماتاثنيا: 

تصال، ية االعمل وي مع اإلدارة املدرسية؛ من خالليتكامل عمل املشرف الرتب
ليت تتمثل ل، واستقبواستخدام وسائل االتصال املختلفة لتوصيل الرسالة إىل امل

واإلدارة  بوي،يف تبادل البياانت واإلحصاءات ذات العالقة ابإلشراف الرت 
شية لنقاالسات اجل املدرسية، واحلصول على املعلومات اخلاصة ابملعلمني، وعقد

جويد ية لتوجيهتبعد الزايرات الصفية للمعلمني، والتعاون يف إعداد نشرات 
، لطالبية لاألداء املدرسي، وتنظيم حلقات نقاش حول املشكالت التحصيل

مات؛ ملعلو اادل والعمل على حلها بطرق تربوية مع املعلمني، والعمل على تب
تبادل ءات للقاظيم اللصنع واختاذ القرارات املتعلقة ابملعلمني، وكذلك تن

ج ملناهير ااملعلومات وتدارس االجتاهات احلديثة مع املعلمني حول تطو 
وثيق العالقات (، وتBeaty,2001الدراسية، والعمل على تقومي العمـل املنجـز )

ملدرسي اتمع اجمل اإلنسانية بني عناصر اجملتمع املدرسي من جهة، وبني عناصر
ثية البح اريعوتبادل املعلومات حول املش والبيئة احمللية من جهة أخرى،

 (.2004)طافش،

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 

مثل توظيف اإلنرتنت، والربيد اإللكرتوين، والرسائل النصية اهلاتفية والرتبوي، 
SMS  متكني إدارة ، وتصميم مواقع إلكرتونية للمدارس. فهي تعمل على

املدرسة من االتصال والتواصل مع كل الفئات اليت هلا عالقة مباشرة ابملدرسة؛  
واملشرفني اإلداريني.  كاملعلمني والطالب، وأولياء األمور، واملشرفني الرتبويني،
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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  

عالقة ابلرتبية والتعليم، وكل املهتمني هبذا اجملال )نبهان، كل األطراف اليت هلا 
 (. 2005؛ الشبييب، 2007

 
 جمال التنمية املهنية للمعلمنياثلثا: 

 ة تسعى إىلتقبليف مسمن املعروف أبن برامج التنمية املهنية للمعلمني هلا أهدا
ني أو مملعلامن  حتقيقها ويكون ذلك  ابلتعاون واالهتمام ابملستهدفني سواء

؛ ريق الواحدح الفبرو  العاملني ابملدرسة، والعمل معا  على حتفيز العمل اجلماعي
 ملهينانمو وذلك من خالل اإلدارة التشاركية من أجل خلق فرص ساحنة لل

 إطار يفدفون ستهابملدرسة، ابإلضافة إىل توصيف األدوار الذين يقوم هبا امل
س مدار  ديريات املدرسية من مالتنظيم املدرسي، كما أنه إبمكان القياد

اعم للنمو خ الدملنا اومشرفني تربويني، ومعلمني أوائل، أن يعملوا معا  لتهيئة 
 (.2002، املهين ابملدرسة والسعي الستمراره ) مدبويل

ويف املؤمتر الرتبوي احلادي والعشرين الذي عقد يف مملكة البحرين يف 
ت عنوان )التعليم اإلعدادي والذي جاء حت م،2007 من يناير 25-24الفرتة 

تطوير وطموح من أجل املستقبل(، متت ترمجة مفهوم التنمية املهنية املستدامة 
(، هي: 2007، يف املنظومة الرتبوية إىل أهداف )وزارة الرتبية والتعليم ابلبحرين

تنمية ثقافة التمهن يف املؤسسة الرتبوية، واالرتقاء مبستوى أداء املعلمني، حتسني 
التميز العلمي، ورفع الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة الرتبوية، وإحداث  فرص
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تغيريات إجيابية يف سلوك، واجتاهات املعلمني، إاتحة الفرص أمام املتميزين، 
 واملبدعني الرتقي الوظيفي. وجتويد العملية التعليمية التعّلمية. 

يد دوحت اسةوعلى كل من مدير املدرسة واملشرف الرتبوي القيام بدر 
جات احلا ضوء احلاجات املهنية للمعلمني، ووضع برانمج للنمو املهين؛ يف
سني و حتحنجهة واإلمكاانت املتوفرة، والقيام بدراسات وأحباث مشرتكة، مو 

ى ستو العمل، وتطوير كفاايت املعلمني، ودراسات هتدف للنهوض ابمل
ية لرتبو ا اايالتحصيلي للطالب، وكذلك القيام بدراسات وأحباث لبعض القض

راسية، د الدملواااليت ختدم اجملتمع احمللي، والعمل على دراسة وحتليل خطط 
ادفة، عة اهللراجاومذكرات الدروس اليت يعدها املعلمون، وتزويدهم ابلتغذية 

ة ملنطقة واوتوظيف أساليب، وأدوات التدريب، والنمو املهين يف املدرس
، ل املعلمني؛ لعمستمرنظام للتقومي املالتعليمية؛ وفق التعاون املشرتك، وإجياد 

 (.2002، ؛ مدبويل2006، ومتابعتهم فرداي  ومجاعيا  )ربيع
 درسةامل ويف ضوء مفهوم التنمية املهنية فإن االتصال بني مدير

لواثئق اء يف ا جامواملشرف الرتبوي يف جمال التنمية املهنية للمعلمني، وفق 
 عمل مدارس دليل لة يفسلطنة ُعمان، واملتمثاخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم يف 

شراف الرتبوي )وزارة (، ودليل اإل2001، التعليم األساسي )وزارة الرتبية والتعليم
لتعليم، بية وا)وزارة الرت  (، ودليل نظام تطوير األداء املدرسي2007، الرتبية والتعليم

 (، يتمحور يف نقاط عدة منها:2009
 درسة. املة يفداعم لتنفيذ الربامج التدريبيهتيئة املناخ اإلجيايب ال .1

 .جاهتمتياترشيح املعلمني للدورات والربامج التدريبية؛ وفقا  الح .2

 س.دريتبادل اخلربات املهنية بني املدارس يف جمال أساليب الت .3
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 متابعة أثر التدريب على أداء املعلمني. .4

 حتليل معوقات برامج التنمية املهنية للمعلمني. .5

خالل  م، منديهلمني على تعزيز أساليب النمو املهين الذايت تشجيع املعل .6
تفكري الناقد ال(. ف(Stein, 2000ممارسة أساليب التفكري التأملي والناقد 

يبحث يف ها، و سندتحماولة الختبار احلقائق أو اآلراء يف ضوء األدلة اليت 
ضوعي ملو مصداقية املعلومات ودقتها، ويركز على التقومي الصحيح ا

 (.2005مي، لكر عبارات، واستخدامه للمهارات العقلية العليا )العبد الل

 هم.أدائ ويرتدريب املعلمني حنو ممارسة التقومي الذايت؛ لتحسني وتط .7
 

 جمال التواصل مع اجملتمع احمللي رابعاً:

ين ألفراد الذاة من موعاجملتمع احمللي هو البيئة اليت توجد فيها املدرسة؛ وهو جم
التقاليد دات و العايئة جغرافية واحدة، وجتمعهم اللغة، والدين، و يسكنون يف ب

يب حاجات أّن املدرسة أن تل (2007)(. ويذكر حمسن 2009، )الدويك وآخرون
كن متمع احمللي اجملتو رسة اجملتمع احمللي الذي تنشأ فيه. وأن إقامة عالقة بني املد

يشري و ت. حتياجامن معرفة حاجات كل منهما، والعمل على تلبية تلك اال
 لي منتمع احمل( إىل أن توثيق الصلة بني املدرسة واجمل2009)الدويك وآخرون 

لطرف ية اا أمهشأنه أن يقوي التفاعل بينهما، ويعمل على أن يدرك كل منهم
هذا من ته، و ؤسسااآلخر. فاملدرسة تعزز روح التعاون بينها وبني اجملتمع وم

 مسؤوليات مدير املدرسة.
فضل وسائل تعاون اجملتمع احمللي مع املدرسة؛ وجود ممثلني ولعل من أ

يف املدرسة، يشاركون ويسامهون يف القرارات اليت تتخذ لتعديل وتطوير براجمها 
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التعليمية والرتبوية، ويقرتحون اخلطط واإلجراءات لتنفيذ تلك القرارات. ويتضح 
احمللي؛ من خالل  دور مدير املدرسة واملشرف الرتبوي يف التعاون مع اجملتمع

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 

 (.2005 ة )صليوو،اجلماعي، والوصول إىل قرارات مجاعي
درسة ني املبقة يكون دور مدير املدرسة واملشرف الرتبوي يف دعم العال

ف على التعرّ ة، و واجملتمع احمللي من خالل عملية االتصال ووسائلها املختلف
 ( :2007 ،)حمسن

 طبيعة اجملتمع احمللي ومعرفته خصائصه الرتكيبية.  .1

  .اخلصائص الثقافية للمجتمع احمللي .2

سانٌد وٌر ما دعلى مراكز التأثري من األفراد، واجلهات، اليت هلالتعرف  .3
  .للمدرسة يف مشكالهتا

لتنسيق ابكالت ملشااملشكالت اليت تواجه اجملتمع احمللي، والتعامل مع هذه  .4
  .مع مؤسسات اجملتمع

تمع، ه اجملواجتعزيز الدور الذي تلعبه املدرسة يف حل املشكالت اليت ت .5
 بال .وتاليف وقوعها مستق

  .يدرسحصر املؤسسات، واملراكز اليت ميكن أن تفيد اجملتمع امل .6

 لبيئةادمة خبعمل مشاريع عامة، واليت من شأهنا أن هتدف إىل القيام  .7
 احمللية .
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ألبناء، اسب لملنا األسريعقد اللقاءات ألولياء األمور؛ لتوعيتهم ابملناخ  .8
ت شكالمل بعض ملساعدة يف حوا غري السوية، التنشئة أساليبوجتنب 

  .الطالب داخل املدرسة وخارجها

لطالبية، قات اساباملدرسية كامل ةنشطدعوة أولياء األمور للمشاركة يف األ .9
 تقدمي جوائز أوائل الطلبة وغريها.

ذ بعض تنفي زة يفاألمور أصحاب املهارات، أو اخلربات املمي أولياءدعوه  .10
  اللقاءات.

 كيفهمت ىومد ة،ائهم التحصيليإطالع أولياء األمور على نتائج أبن .11
 .االجتماعي يف املدرسة

 مان يفة عُ واالتصال بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي يف سلطن
ي )وزارة لرتبو اراف جمال التواصل مع اجملتمع احمللي، مت حتديده يف دليل اإلش

لتعليم، ابية و )وزارة الرت  (، ودليل نظام تطوير األداء املدرسي2007، الرتبية والتعليم
يف النقاط  ،(2008م، تعلي(، ودليل برانمج التنمية املعرفية )وزارة الرتبية وال2009

 -التالية:
 العملية علة يفلفاالتعاون يف بناء العالقات اإلنسانية مع مجيع العناصر ا .1

شكالت س املدار تالتعليمية، والعمل معهم بروح الفريق الواحد، وخاصة يف 
 التحصيلية والسلوكية للطالب.

 تنظيم؛ لالعمل على جعل املدرسة مدرسة للمجتمع؛ وذلك بوضع اخلطط .2
ات، فعالي اليفإىل املدرسة، وإشراكهم زايرات اآلابء، وأولياء األمور 

 ى البيئة.ظة علافواألنشطة املدرسية اهلادفة خلدمة اجملتمع احمللي، واحمل
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ع احمللي؛ جملتمت ااملشاركة يف اجتماعات جمالس اآلابء واملعلمني، وفعاليا .3
 لي.حملاهبدف بناء جو من الثقة والتعاون بني املدرسة واجملتمع 

 لي.مع احملتشاريع اليت تتبناها املدرسة مع اجملاإلسهام يف تسهيل امل .4

بوابة ين للرتو التواصل مع اجملتمع احمللي من خالل توظيف املوقع اإللك .5
 التعليمية.

ية يف ية والرتبو تعليمال املشاركة يف توعية اجملتمع احمللي أبمهية دعم املشاريع .6
 املدرسة، مستخدما  يف ذلك وسائل اتصال متعددة.

مة، ية املتعلّ القر  روعنفيذ برامج حمو األمية وتعليم الكبار، ومشاإلسهام يف ت .7
اتيجية السرت ة امع مراعاة التخطيط االسرتاتيجي هلذه املشاريع ضمن اخلط

 للمشرف الرتبوي.

ب، مع الطال موراملشاركة يف تنظيم لقاءات سنوية مع املعلمني وأولياء أ .8
درسة ر املديب كل من مالتأكيد هنا على صفات الرسالة اجليدة اليت يرغ

 بوية.لرت اواملشرف الرتبوي إيصاهلا إىل هؤالء خالل تلك اللقاءات 

 
 التحدايت املعاصرة

يف الفقرات التالية مناقشة واقع االتصال الرتبوي الفعاّل، بني مدير املدرسة 
واملشرف الرتبوي يف سلطنة عُـمان، يف ضوء التحدايت املعاصرة. فاستخدام 

علومات يف خمتلف مناحي احلياة، سوف ميكننا من حتسني جوانب  تكنولوجيا امل
كثرية من شؤون احلياة على املستوى الفردي، وعلى مستوى اجملتمع، ويف 

( إىل أن نظم Gupta,2000خمتلف جماالت األعمال. فقد أشار جوبتا )
املعلومات الناجحة الفعاّلة تؤدي خدمات مجة للمجتمعات، فهي تساعد هذه 
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ت يف بناء العالقات الناجحة مع عمالئها، وتساعد يف عمليات اختاذ املؤسسا
فقد أصبحت تكنولوجيا املعلومات من أهم . القرارات، وحتسني إنتاجية العمل

الوسائل اليت تستخدمها خمتلف املنظمات يف عملياهتا املختلفة، سواء أكان 
اإلدارية، أو  ذلك يف عمليات التخطيط، أو اإلشراف، أو التوثيق، أو الشؤون

غريها من أوجه النشاط. فاألنظمة املعلوماتية تزيد من قدرة املنظمة على تفعيل 
 (.2008 البياانت املتاحة )أبو بكر والربيدي،

رتبوي ال الالتصويف ضوء ذلك؛ فهنالك حتدايت معاصرة تواجه عملية ا       
ها، وجنمل واجهتمن م الفّعال بشكل عام، تؤثر يف اجملتمع الُعماين، وعليه البد

 ة:بعض لتحدايت على الصعيد العاملي واحمللي يف النقاط اآلتي
النمو املتسارع لتكنولوجيا االتصال واملعلومات، واعتماد االتصاالت  (1

اإلدارية على استخدام التقنية املتطورة، ابملقارنة أبي مرحلة سابقة، وهو ما 
شبكة املعلومات الدولية مثل استخدام  (2004جرينربج وابرون ) أشار إليه

(Internet) وتوظيفها يف نقل الرسائل ابلصوت والصورة ،Video- 

Mediated Communications وعقد االجتماعات الفورية ،Cyber 

meetings. 
إللكرتوين اعل التفاالندماج بني ثوريت املعلومات واالتصال، واملتمثل يف ا (2

 ر الصناعيةألقماايا يل وتكنولوجاملتبادل والفوري بني تكنولوجيا احلاسب اآل
 (.2002،)عزت

والتعّلم  تعليمال ازدايد أمهية احلاسوب بفضل اإلنرتنت؛ فأصبح أهم مصادر  (3
 حاجز يا  يف املدرسة، مكن الوصول إىل خربات وجتارب اآلخرين متخط

 (.2005البعد اجلغرايف )ابقر، 
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هلاتف ادمات ا خازدايد أمهية االتصاالت اهلاتفية لنقل املعلومات، ومنه (4
ل ن خال؛ مالنقال، فسّهل االتصال لألماكن اليت يصعب الوصول إليها

 .SMSالصوت، والرسائل النصية اهلاتفية 

وين، لكرت اإل املؤمترات عن بعد يف التواصل، كخدمة تستخدم يف االتصال (5
ة. حلديثاال وابلتايل أصبح هذا األسلوب جزءا  مهما  يف صناعة االتص

ون حضور دعقد اجتماعات عرب اإلنرتنت موضوع ( 2009)ة ويذكر أبو مسر 
ب خاطاألطراف، حبيث ميكن يف االجتماع التخاطب الكتايب، والت

 نقل رعة يفلسوا الصويت، والتخاطب ابلصوت والصورة املؤمترات املرئية،
 (.2005 ؛ عزت،2007 ،)علي وأبو زيتوناملعلومات عرب الربيد اإللكرتوين 

ليمي التع ظامقع إلكرتونية جلميع املدارس يف ظل النتصميم وإنشاء موا (6
 (.2005 ،احلديث، وإضافتها للشبكة العاملية للمعلومات )الشبييب

 سومديري مدار  حتديث تدريب مجيع الفئات الرتبوية، من مشرفني تربويني، (7
 ظل يفثة ومعلمني، وإداريني وغريهم، على استخدام التقنيات احلدي

اإلدارة  رانمجبيق ملعاصرة للنظام التعليمي، مثل تطباملستجدات الرتبوية ا
 ن.ماعُ املدرسية احملوسب، ومشروع البوابة التعليمية يف سلطنة 

 األخذ ابملداخل احلديثة يف اإلدارة؛  (8

 مقوماته يفرتكز ا  يكتطبيق مدخل اإلدارة الذاتية اليت تعد منهجا  متطور ا(  
 رية العامةاملدي)ها ملؤسسة وجناحعلى التطوير الذايت لزايدة فعالية أداء ا

 (. 2006، لللرتبية والتعليم حملافظة الباطنة جنوب

ومدخل إدارة اجلودة الشاملة الذي يرتكز على اجلودة يف التنظيم  (ب
اإلداري، ويبىن على مشاركة مجيع العاملني يف املؤسسة، ويستهدف 
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النجاح طويل املدى، وحتقيق منافع العاملني واجملتمع ككل 
 (. 2006،طاح)ب

جع ، يرانظّممومدخل التخطيط االسرتاتيجي الذي يعترب اجتاه حتليلي  (ج
عامل مع ى التن علجمرايت العمل، ووسيلة تقنية ملساعدة القادة واملديري

 (.2007،التحدايت اليت تواجه املؤسسة )احلريري

 
 بوياألدوار املستقبلية لكل من مدير املدرسة واملشرف الرت 

 ملشرفة وايل ممارسات عملية االتصال بني مدير املدرسميكن إمجال تفع
 تية:ط اآللنقااالرتبوي، والتعّرف على األدوار املستقبلية لكل منهما يف 

طط املشاركة يف وضع اخلطة االسرتاتيجية للمدرسة، متضمنة خ (1
، وخطط ايهتمكفابلالجتماعات الدورية ابملعلمني، وخطط تدريبية لالرتقاء 

 نشطةاأل ابملستوى التحصيلي للطلبة، وخطط لتنفيذ إجرائية للنهوض
دويك ا )الميهاملصاحبة للمناهج الدراسية، والعمل على متابعتها، وتقو 

؛ 2007 ة والتعليم،؛ وزارة الرتبي2009، ؛ وزارة الرتبية والتعليم2009، وآخرون

 (. 2001وزارة الرتبية والتعليم،

العمل و رسة، لمدة واخلارجية لاالشرتاك يف تشخيص مكوانت البيئة الداخلي (2
الرتبية  وزارةي )على حتليل جوانب القوة وأولوايت التطوير لألداء املدرس

وذجه من( يف Herman, 1992(، وكما أكدَّ عليه هريمان )2008، والتعليم
تضمن يذي املتعلق ابلتخطيط االسرتاتيجي للمؤسسات التعليمية، وال

ملستقبلية ارؤية لل اخلارجية، ووضع تصورحتديد املتغريات للبيئة الداخلية و 
 فيها. الضعفة و للبيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة، وحتليل جوانب القو 
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ني، هين للمعلمو امللنماالشرتاك يف بناء البدائل االسرتاتيجية ذات العالقة اب (3
يسون ز وألافيدورفع كفاءة العاملني ابملدرسة؛ وذلك وفق ما أشار إليه 

ل (؛ حبيث تتضمن مراحYin Cheang, 1996رها ين شانج )(، وذك2004)
امج لرب وخطوات أساسية البد من السري عليها عند إعداد وتنفيذ ا

 املستهدفة؛ لتحقيق التنمية املهنية ابملدرسة.

، ة والتعليملرتبيارة وضع خطة التقييم الذايت لألداء املدرسي، وتنفيذها )وزا (4
رة اإلداسة و ال فاعلة يف نطاق املدر (: التأكد من وجود قنوات اتص2009

سائل ل الر تقاالتعليمية؛ لتنظيم وتنسيق النشاطات الرتبوية، وضمان ان
هداف يق األتحقواملعلومات بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي؛ سعيا  ل

 . Hoy & Miskel,1991)؛ 2004، املشـرتكة بينهما )القـمزي
ع مخاصة و ة، اخل حميط املدرسالتعاون يف توفري مناخ اتصايل إجيايب د (5

ان املناخ ( أنه كلما ك2003)املعلمني والطالب. ويؤكد صادق وآخرون 
هارات ر املطويتاالتصايل العام داخل املؤسسة إجيابيا ؛ كلما ساعد على 

قيام ما الهل االتصالية لكل من مدير املدرسة واملشرف الرتبوي، وسّهل
لكفاءة ور ابلشعا اإلدارية، وهذا امبهامهما الرتبوية، وزاد من كفاءهتم

لتايل ، وابملهعوالقدرة على اإلجناز سيعمل على زايدة شعوره ابلرضا عن 
 ارتفاع إنتاجيته يف العمل.

العاملني؛ بوي و لرت تعزيز االجتاهات اإلجيابية بني مدير املدرسة واملشرف ا (6
؛ 2004،صغرية )المليمن خالل التعّلم والتدريب الذايت، والربامج والورش الع

 (.2001وزارة الرتبية والتعليم،
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رتبية ة ابلعنياالتصال والتواصل متعدد االجتاهات مع خمتلف الفئات امل (7
الرتبية  وزارةة )والتعليم؛ لتحقيق األهداف املرجوة اليت تنشدها املدرسـ

 (.2006، ؛ ربيع2007، والتعليم

، لواحداق ريغرس روح العمل اجلماعي، وبث التعاون، والعمل بروح الف (8
رب عرسة، ملدوترسيخ مبدأ العالقات اإلنسانية املتميزة كأسلوب عمل ا

 (.2009االتصال الفّعال )وزارة الرتبية والتعليم،

 ل والتواصلالتصايل ا( تصميم وإنشاء املنتدايت اإللكرتونية يف املدارس؛ لتفع9
ات ذ اانتلبياملستمرين، وخاصة فيما يتعلق مبجال تبادل املعلومات وا

مني، هين للمعلاء املمنالعالقة ابإلدارة املدرسية واإلشراف الرتبوي، وجمال اإل
مي التقو و س، وطرح كل ما هو جديد حول املناهج الدراسية، وطرق التدري

 (.2005؛ اللوايت، 2008، الرتبوي وغريها )وزارة الرتبية والتعليم

ليت ختدم اراء اآلفكار و ( تشجيع اللقاءات غري الرمسية، مبا يتيح تبادل األ10
 رسي يفملداالعمل املدرسي. وهو ما جاء يف دليل نظام تطوير األداء 

ليه دراسة كل ع(، وما أكدت 2009، سلطنة عُـمان )وزارة الرتبية والتعليم
 (.1998)(، واليحمدي 2000)والعويف  (،2005عبدالرزاق )من 

 على إجياد العمل، و ابملدرسة( مناقشة الصعوابت اليت تواجه اهليئة التدريسية 11
رفع  العمل، و اين يفلتفاحللول املناسبة هلا؛ لتقوية روح االنتماء للمدرسة، وا

 (.2007اإلنتاجية )وزارة الرتبية والتعليم،

الطالب، مني و عل( املشاركة معا  يف عملية اختاذ القرارات ذات الصلة ابمل12
 ّية )وزارةلتعلماة ة التعليميوالتشاور يف األمور اليت تتعلق جبوانب العملي

 (.1998؛ الطويل، 2007، الرتبية والتعليم
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ة )وزارة ملدرسا ا( إعداد البحوث اإلجرائية، لتذليل الصعوابت اليت تواجهه13
 (.2007 الرتبية والتعليم،

 التأملي لتفكريب ا( تشجيع املعلمني على التجديد واالبتكار، والعمل أبسالي14
 (.2001د، املسا؛ 2007 عريفج،؛ 2009 بية والتعليم،والناقد )وزارة الرت 

؛ خلدمة ألمثلايف ( تفعيل وسائل االتصال املختلفة بينهما، وتوظيفها التوظ15
 SMSاتفية ة اهلنصيجوانب العمل املدرسي، كالربيد اإللكرتوين، والرسائل ال

 (.2008، )وزارة الرتبية والتعليم

اتيجية السرت اائل معلمني وفق اخلطط والبدحتديد االحتياجات التدريبية لل (16
؛ 2009والتعليم  ؛ وزارة الرتبية2009،املوضوعة، وتنفيذها )الدويك وآخرون

 (.2007وزارة الرتبية والتعليم،

 رة الرتبية)وزا رها( اإلسهام يف تدارس عملية تقومي املناهج الدراسية وتطوي17
 (.2001 ة والتعليموزارة الرتبي؛ 2007وزارة الرتبية والتعليم  ؛2009 والتعليم

وب ى أسلعل ( التنوع يف استخدام األساليب اإلشرافية، وعدم اقتصارها18
والورش،  الزايرات الصفية، مثل النشرات التوجيهية، واالجتماعات،

وزارة ؛ 2008 مري،؛ العا2009 واملشاغل التدريبية )وزارة الرتبية والتعليم،
 (.2007الرتبية والتعليم، 

توثيق الصلة بني املدرسة، واجملتمع احمللي، وأولياء األمور، وتفعيل دور  (19
املدرسة كمؤسسة تربوية خلدمة اجملتمع، واالستفادة من اإلمكانيات املتاحة 

؛ وزارة 2009، يف اجملتمع؛ لرفع مستوى األداء املدرسي )وزارة الرتبية والتعليم
( أبن ضعف االتصال يف 2005)مي ويؤكد العبد الكر (. 2001الرتبية والتعليم، 

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.

فعيل تلى عاعات جمالس اآلابء واألمهات، والعمل ( املشاركة يف اجتم20
 املشاركة يفلي، و حملاقراراهتا، وتوصياهتا خلدمة اجملتمع املدرسي، واجملتمع 

درسة ني املبون فعاليات اجملتمع احمللي؛ هبدف بناء جو من الثقة والتعا
 (.2001رتبية والتعليم، ؛ وزارة ال2007، واجملتمع احمللي )وزارة الرتبية والتعليم

ل إقامة ن خالمة، ( جعل البيئة واجملتمع احمللي خمتربا  للمقررات الدراسي21
سة على الدرا، و املعسكرات الدراسية، واستغالل خامات البيئة وإمكاانهتا

ية األم امجالطبيعة، وحبث مشكالت اجملتمع، والنهوض ابجملتمع يف بر 
؛ 2007، بية والتعليمارة الرت ؛ وز 2009، وتعليم الكبار )وزارة الرتبية والتعليم

 (.1998 سليمان وضحاوي،

الرتبوي،  ملشرفة واوابستقراء األدوار املستقبلية لكل من مدير املدرس       
رى ليت جسس اتتحدد اجملاالت االتصال الفّعال القائم على املبادئ واأل

 توضيحها.
 

 اخلامتة
 ف الرتبوي،املشر و سة املدر  انقش املقال واقع االتصال الرتبوي الفعّال بني مدير

، يف بويوعرض جماالت تفعيل االتصال بني مدير املدرسة واملشرف الرت 
، ة للمعلمنيملهنيية اجماالت: التخطيط االسرتاتيجي، وتبادل املعلومات، و التنم

 و جمال التواصل مع اجملتمع احمللي.
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بوي كما انقش املقال التحدايت املعاصرة اليت تواجه االتصال الرت  
دوار ل األملقااالفعّال بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي. وأخريا  عرض 

طة ا اخلدمتهاملستقبلية لكل من مدير املدرسة واملشرف الرتبوي، ويف مق
خطط ني، و علمالسرتاتيجية للمدرسة، متضمنة خطط لالجتماعات الدورية ابمل

لي لتحصيى املستو تدريبية لالرتقاء بكفاايهتم، وخطط إجرائية للنهوض اب
والعمل على  للطلبة، وخطط لتنفيذ األنشطة املصاحبة للمناهج الدراسية،

 متابعتها، وتقوميها.
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 البشرية.
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 قدمة للربانمجل م. ورقة عمالتخطيط االسرتاتيجي(. 2007 مايومنسي، إبراهيم نظمي )
-22/5ة من  الفرت يفليم التدرييب التخطيط االسرتاتيجي إبشراف وزارة الرتبية والتع

 بفندق هولدي إن. مسقط: النخبة خلدمات التدريب. م23/5/2007
ا ار صفد. عمان: ملعلماإلشراف الرتبوي بني املشرف واملدير وا. (2007)نبهان، حيىي حممد 

 للنشر والتوزيع.

القاهرة: مكتبة عني  .21اإلدارة األصول واألسس العلمية للقرن الـ  (.2002)، سيد اهلواري
 مشس.

امعة ة يف كلية الرتبية جب(. اإلدارة االسرتاتيجي2004)اهلنائي، منرية بنت عبدهللا بن زاهر 
، لرتبيةالية السلطان قابوس: تصّور مقرتح. رسالة ماجستري غري منشورة، ك

 ، مسقط.جامعة السلطان قابوس
زارة و ري منشور، مسقط: غ. دليل نظام تطوير األداء املدرسي(. 2009)وزارة الرتبية والتعليم 

 الرتبية والتعليم.

لعلوم ا مواد طالب والطالبات يف(. دليل برانمج التنمية املعرفية لل2008)وزارة الرتبية والتعليم 
 م.بية والتعلية الرت زار ط: و والرايضيات ومفاهيم اجلغرافيا البيئية. غري منشور، مسق

ة . ورقأجل املستقبل التعليم اإلعدادي تطوير وطموح من. (2007)وزارة الرتبية والتعليم 
يناير  25-24ن عمل قدمت يف املؤمتر الرتبوي احلادي والعشرون يف الفرتة م

 م يف مملكة البحرين، املنامة.2007

ية ة الرتب. مسقط: وزار ـمانلرتبوي يف سلطنة عُ دليل اإلشراف ا (.2007)وزارة الرتبية والتعليم 
 والتعليم.

ية سقط: وزارة الرتبم دليل عمل مدارس التعليم األساسي. (.2001) وزارة الرتبية والتعليم
 والتعليم.

إلعدادية مدى ممارسة مديري املدارس ا (.1998) اليحمدي، محد بن هالل بن محود
جستري غري الة ما. رسفني تربويني مقيمنيوالثانوية يف سلطنة ُعـمان لدورهم كمشر 

 منشورة، جامعة السلطان قابوس، مسقط.



      ضوء االتصال الرتبوي الفّعال بني مدير املدرسة واملشرف الرتبوي يف سلطنة ُعـمان يف | 144
 التحدايت املعاصرة واألدوار املستقبلية          

 املراجع األجنبية:
Beach, R. (1993). Emerging Perspectives on Planning and Change Processes 

School leadership. Vol. 3 No. 6 PP 35-42. 

Beaty, P.J. (2001). Dialogic Communication in the Supervision Process:  A 

Humanistic Approach. J: Education vol.97 No.3, PP226- 232 

Bennis, Warren. (2002). Leadership& Communication. 

Bogorya. Buckzkowisi, Y. (1987). Strategic Management in Academic 

Institutions (as applied to several UWW institutions). Unpublished 

PDH Thesis. The Union for Experimenting Colleges and 

Universities. p112 

Davies, B. & Ellison L. (1997). School Leadership for the 21st Century. 

London & New York: Routledge. 

Gupta, U. (2000). Information Systems.USA: Prentice Hall. 

Herman, J. (1992). Strategic Planning: Reasons for Failed Attempts. 

Educational Planning, 8(4).pp 36-41. 

Hoy, W. & Miskel, C. (1991). Educational Administration: Theory, research, 

practice. New York: McGraw Hill. 

Stein, D. (2000). Teaching critical reflection, Myths and realities. ERIC. 

Yin, Cheang Cheng. (1996). School Effectiveness & School-Based 

Management: A Mechanism for Development. London: Falmer 

Press, pp 141-145.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Hakam bin Salim bin Hakam Al Farsi 

Ministry of Education - Sultanate of Oman 
Email: Hakam.s@moe.om  

 

mailto:Hakam.s@moe.om

