
  لمعلمة المنهج التكاملي الزيارة الصفية

تعتبر زٌارة المشرف التربوي للمعلم فً صفه من األسالٌب الفردٌة   

المباشرة فً اإلشراف والتوجٌه ، ولعل هذه الوسٌلة من أقدم أسالٌب 
. المتابعة والتقٌٌم التً لجأت إلٌها إدارات التعلٌم 

عد المشرف على اإلطالع والزٌارة الصفٌة بصورتها المباشرة تسا    
على عملٌة التعلم والتعلٌم كما تسٌر بصورتها الفعلٌة وال تتوقف عند 

وتعطً الزٌارة الصفٌة فرصة للمشرف لإلطالع . حدود الحدٌث عنها 
والبٌئة التً ٌعملون فٌها والوسائل  تالمٌذعلى عمل المعلم وعمل ال

ظمة تعلٌمٌة كثٌرة ولذلك نجد أن. واألدوات التً تستخدم فً التعلٌم 
 .تعتمد الزٌارة الصفٌة كوسٌلة أولى لإلشراف والتوجٌه 

: أهداف الزٌارة الصفٌة 

أن الهدف العام الشامل لإلشراف التربوي هوتحسٌن عملٌة التعلٌم 
: أما األهداف التفصٌلٌة فتشمل ما ٌلً . والتعلم  

عيمالحظة  (1 ي ب ط ضع ال و لمواقف التعلٌمٌة التعلمٌة بطرٌقة ل ال
. مباشرة ، وعلى شكلها الطبٌعً

 .الوقوف على مدى تطبٌق المعلم للمناهج  (2
 .مالحظة مدى تقدم التالمٌذ وتفاعلهم مع المعلم داخل غرفة الصف  (3
معرفة مدى مالءمة المواد الدراسٌة لقدرات التالمٌذ ، وحاجاتهم  (4

 .تربوٌة وتمكنهم من استٌعابها وفائدتها فً تحقٌق أهداف 
،  ذسالٌب المستخدمة فً تعلٌم التالمًطرق واألاالطالع على ال (5

 .ومدى صالحٌتها وتالؤمها مع سٌكولوجٌة التعلم 
المستخدمة فً تقوٌم نتائج التعلم ، وفً  األدواتالتعرف على  (6

 .الكشف عن صعوبات التعلم وتشخٌصها وعالجها 
مساعدة المعلمٌن فً تقوٌم أعمالهم ، ومعرفة نواحً القوة  (7

سهم ، وحل المشكالت الخاصة التً ٌعانون منها والضعف فً تدري
 .، ورفع مستوى أدائهم 

اكتشاف حاجات المعلمٌن ، وممٌزات كل منهم والقدرات والمواهب  (8
 .، لالستفادة منها على أفضل وجه ممكن التً ٌتمتع بها كل منهم 

تم االتفاق علٌه مع  إتاحة الفرصة للمشرف التربوي لمتابعة تنفٌذ ما (9
، ولتقوٌم برنامج اإلشراف ومعرفة مدى نجاحه فً رفع المعلمٌن 

. مستوى عملٌة التعلٌم 



: أنواع الزيارات 

وهً قلٌلة الحدوث فً الوقت الحالً ، ونادراً ما تكون : الزٌارة المفاجئة للمعلم  ·  
ندما ٌكثر التذمر من أحد مقررة فً خطة التوجٌه ، وإنما تنشأ الحاجة إلٌها ع

فٌقوم المشرف بمثل هذه . رة المدرسة أو الطلبة وأولٌاء األمور من إدا علمٌنالم
الزٌارة مرة أو أكثر لدراسة أحوال المعلم والتأكد من صحة الشكوى المرفوعة 

فهذه الزٌارة تفتٌشٌة ولٌست توجٌهٌة ، وهً ال تخدم المعلم كما ال تخدم . ضده 
. عملٌة التعلٌم بصورة مباشرة 

وهً زٌارة تخدم غرضٌن : فً خطة اإلشراف التربوي  المخطط لهاالزٌارة  ·  
. أولهما حق المعلم فً الحصول على خدمة التوجٌه وثانٌهما تقوٌم عمل المعلم 

بسبب حاجة المعلم : زٌارة بناء على طلب المعلم أو مدٌر المدرسة  ·       
. للمساعدة فً موقف تعذر على المعلم إٌجاد حل له 

بسبب حاجة المشرف لإلطالع على أسلوب  : لب المشرفزٌارة بناء على ط ·  

.  ممٌز ٌتبعه المعلم بغرض نقل التجربة إلى مدارس أخرى

: في المنهج التكاملياإلعداد للزيارة الصفية 

. أ ـ تحدٌد أهداف الزٌارة 

 من الزٌارات التقدٌر مدى إستفادته ةب ـ مراجعة سجل الزٌارات السابقة للمعلم
.  السابقة

. ج ـ مراجعة المعلومات واآلراء التربوٌة التً ٌمكن أن تخدم غرض الزٌارة 

. ـ مراعاة الظروف المناسبة فً توقٌت الزٌارة د 

: إجراءات الزيارة الصفية

دقائق تقرٌباً  5أو  10الفترة الدراسٌة لمدة قبل بدء علمة ٌلتقً المشرف بالم  *  
الذي ستنفذه فً هذه الفترة  وٌطلب منها إعطاءه نبذه مختصرة عن الدرس

 . وتخمٌن الصعوبات التً قد تواجهها أثناء التدرٌس وكٌفٌة حلها 

وال ٌتدخل فً الدرس ألي سبب إال إذا جرى االتفاق  ةالمعلم المشرفال ٌقاطع  *  
. مسبقاً على المساهمة والمشاركة  ةبٌنه وبٌن المعلم

اً من جانب المشرف ٌكون من المفٌد إذا كانت الحصة الدراسٌة قد لقٌت استحسان*   
 علمةأن ٌعبر عن رضاه وقبوله بالكالم الصرٌح أمام التالمٌذ تشجٌعاً للم

 . اوتعزٌزاً له



ذلك ٌقدم المشرف التغذٌة ثم بعد  ، والً أ ذاتٌا اتقٌٌم حصته ةالطلب من المعلم *  
. الراجعة حول الحصة 

ات المشرف على الحصة كل زٌارة صفٌة تنتهً بتقرٌر ٌتضمن مالحظ*   
. الدراسٌة 

للمنهج كتابة تقرٌر الزٌارة الصفٌة رشادات حول كٌفٌة توجٌهات وإ
: التكاملً

م العناصر وإنما تستخد عدم تعبئة جمٌع عناصر الزٌارة من خالل زٌارة واحدة( 1
ٌجب متابعتها أثناء فترة الزٌارة   التً للمشرف أو لألموره يكنقاط توجٌه

. الصفٌة

. قبل كتابة التقرٌر   ةمناقشة المعلمرورة ض( 2

: من عناصر الزٌارة مثال لقٌاس مستوى كل عنصر  ر نسبٌهمعاًٌوضع (   3
فً دلٌل توصٌف الزٌارة وضوح التخطٌط وفاعلٌته تم توصٌفها بسبعة أهداف 

 المعلم ن مستوىفإهداف من هذا العنصر سبعة أو ستة أذا حقق المعلم الصفٌة فإ
   أي جٌد  ن المستوىا إذا حقق خمسة أو أربعة أهداف فإم، أ (أ) أي ممتاز

فقط ا حقق هدفٌن ذ، أما إ( ج)، إذا حقق ثالثة أهداف فالمستوى مقبول أي ( ب)
خرى ٌرى أنها أهداف ة أوٌمكن للمشرف زٌاد(  د) فالمستوى غٌر مرضً أي
.  وهكذا فً بقٌة العناصر مناسبة للعنصر الموضوع

ل الجوانب التً ، واعطاء تغذٌة راجعة حوالتمٌز وتعزٌزها  براز جوانبإ( 4
. ومتابعتها فً الزٌارة القادمة تحتاج الى تطوٌر 

ناقشة ما بعد الزٌارة الصفٌة واالتفاق معها على الطلب إلى المعلمة تلخٌص م( 5
. خطة عمل لتالشً اإلخفاقات السابقة وتعزٌز جوانب القوة لدٌها

.  حولهاعطاء توصٌات إمن توجٌهات الزٌارة السابقة ونفٌذه ما لم ٌتم تمالحظة ( 6

ثر من زٌارة ٌجب أكحد العناصر بأهداف أق قًمالحظة تكرر عدم تح تذا تمإ( 7
. العنصر هذا  قتوضٌح كٌفٌة تحقً فٌه ٌتم تنفٌذ أي برنامج تدرٌبً 

ءة ما هو بقرا تقام اأنه منتأكد لل ةتوقٌع على التقرٌر من قبل المعلمضرورة ال( 8
. ووافقت علٌه مكتوب فً التقرٌر

 


