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  ملخص الدراسة 
ویم ال     شرفي التق ة لم ات الالزم وفر الكفای ة ت ى درج رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ة ھ شامل بمنطق

ى    ) ١٢٥(عینة الدراسة من   تكونت   .الریاض التعلیمیة من وجھة نظرھم     ًا موزعین عل مشرفًا تربوی
اض  ة الری ة لمدین ة تابع شر إدارات تعلیمی تبانة  . ع ي االس ل ف في والمتمث نھج الوص تخدم الم د اس وق

د  .  فرعیةكفایة) ١٣٠( اشتملت على كفایات رئیسة) ١٠(اشتملت على    ى أن   توصلت ال وق دراسة إل
دًا         ) ١٧( رة ج ة  كفایة متوفرة بدرجة كبی ات  وأن بقی ت   الكفای رة    كان وفرة بدرجة كبی سبة   . مت ا بالن أم

وفر   ات لت د   كفای ات  فق ت كفای ر   كان وي أكث ویم الترب ات  التق دى مشرفي الت   الكفای وفرًا ل شامل   ت ویم ال ق
ة ات ،للمدرس اءت كفای ا ج ل  بینم ي أق ث العلم اتالبح وفرًاالكفای ة .  ت ائج الدراس رت نت دم  وأظھ ع

ات        وفر الكفای ة ت ي درج صائیة ف ة إح روق ذات دالل ود ف صف،   (وج وي،  وإدارة ال ویم الترب التق
ھ واإلرشاد       ،السیاسات واألھداف والقیادة التربویة،    دریس، والتوجی اھج وطرق الت واالتصال، والمن

ة الدراسة       ) البحث العلمي  وأخیرًا ، والتخطیط، والتنمیة المھنیة   ،الطالبي راد عین ة نظر أف ن وجھ م
روق   وكذلك أظھرت نتائج الدراسة بأنھ     . باختالف درجاتھم العلمیة   د ف ة إحصائیة    ال توج  ذات دالل

ات   الخبرة والتخصص سنوات  لمتغیر   د       . في درجة توفر الكفای ائج الدراسة فق ي ضوء نت أوصت  وف
ل       الدراسة بعدة توصیات أھمھا توجیھ البرامج التدریبیة والت  ویین قب د للمشرفین الترب ي تعق ة الت أھیلی

ًا          ًا وعملی الخدمة وأثنائھا إلى التدریب على الكفایات اإلشرافیة تدریبًا عملیًا بحیث تصبح سلوكًا أدائی
  .  لدیھم 

  :المقدمة
یؤدي اإلشراف التربوي بصفة عامة دورًا بارزًا في تحسین العملیة التعلیمیة ألنھ یعایش واقع       

سلبیات العمل الترب  سیق والتفاعل    و ،وي ومشكالتھ ویقومھ تقویمًا یبرز اإلیجابیات ویحدد ال وفر التن ی
ین (واالستفادة القصوى من اإلمكانیات المادیة والبشریة لخدمة العملیة التعلیمیة           ). ه١٤١٣، آل عثیم

ا      في المملكة العربیة السعودیة     المدارس تشھدو ن محاورھ ي ضوء  ف  تقدمًا مستمرًا في كل محور م
ر ستتع ا   م ة وتعزیزھ وال       ویات األداء اإلیجابی ات واألم ود والطاق ضل للجھ ف أف ل توظی ن أج م

ا   ع إلیھ ي یتطل داف الت ى األھ ول إل ة للوص سات التعلیمی ي المؤس رار ف حاب الق ة  (أص وزارة التربی
ة، وھ              ). ، ب ه١٤٢٥، والتعلیم ة تربوی ى المدرسة كمنظوم د ینظر إل وم جدی دیثًا مفھ ذه ولقد ظھر ح

دى                ا، وم ا وجودة أدائھ دى فاعلیتھ ى م ف عل ًا شامًال یق ویم المدرسة تقویم ا تق النظرة فرضت علین
ا            املین فیھ ا والع اءة معلمیھ دى كف دافھا، وم ق أھ ا   ). ه١٤٢٦الدوسري،  (قدرتھا على تحقی  أشار كم

ري   ي والدوس ة  ) ٢٠١٦(العجم ات الالزم شرفین للكفای تالك الم ویم أن ام ة التق ساعد لعملی ى  ی  عل
ة         ة بصورة علمی ھ        . النجاح في تقییم العملیة التربوی ة نظام یرتكز علی وي بمثاب د االشراف الترب ویع

یم     ة التعل ي بنی ل ف صحیح أي خل ل . (Hismanoglu & Hismanoglu, 2010)ت ث یمث  وحی
 االشراف التربوي اإلحاطة الواسعة بمجاالت اإلدارة والقدرة علـى متابعة كل جدید في ھذا المجال 

(Cornforth & Claiborne, 2008).    ى ع عل ث یق ى        حی درة عل ي الق رة ف المشرف مسؤولیة كبی
التقویم وفق أسس مقننة یتـوفر فیھـا الصـدق والموضوعیة واالستمراریة، بما في ذلك تقویم الخطط    
رئیس           وم ال و المق وي ھ  والبرامج، وكذلك القدرة على قیاس كفـاءة اإلداریین حیث أن المشرف الترب

ا        .)٢٠١٤السعدي،   (ألداء مدیر المدرسة   ق كل م ى تطبی سعودیة عل وحرصًا من المملكة العربیة ال
داف    ن األھ دیثھا ع ي ح ة ف ة الثامن ة التنمی ت خط د أوص وي فق ال الترب ي المج د ف دیث وجدی و ح ھ

س سنوا         شامل للمدرسة كل خم  ،وزارة التخطیط (ت المحددة للتعلیم بضرورة تطبیق نظام التقویم ال
ى   التربوي ی  أن توافر الكفایات لدى المشرف(Burke et al, 2011) وقد أشار .)ه١٤٢٥ ساعد عل

   .التوجھ اإلیجابي نحو تعزیز العالقة ما بین المشرف وبین العاملین في المدرسة
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 واقع المیدان التربوي من خالل التقویم الشامل للمدرسة  معرفةن من المھام الرئیسة للمشرفین      إ
ي  ل ف وة وجوان  المتمث ب الق ة جوان شف ومعرف ي   ك ل المدرس ر العم ي عناص ضعف ف وزارة (ب ال

ن        التوجھاتفالتقویم الشامل من    ). ه، ب ١٤٢٥،  التربیة والتعلیم  ا م م تطبیقھ ي ت ة الت ة الحدیث  التربوی
ھـ، وكان شعار ١٤٢٤/ھـ١٤٢٣قبل وزارة التربیة والتعلیم على مدارس التعلیم العام ابتداًء من عام       

ذا ال  امج  ھ ل عناصرھا     " برن اییس جودة المدرسة بكام شامل للمدرسة مق ویم ال ؤدي   ". التق ى ت وحت
ة       ى أدوات منھجی د عل عملیة التقویم الشامل للمدرسة دورھا حسب ما ھو مخطط لھا، فال بد أن تعتم
ة      ل أروق ري داخ ستمر وتج شكل م دیل ب ویر والتع ضع للتط ة، وتخ ة بعنای ة ومدروس مقنن

  ). ٢٠٠١عطوي،(المدرسة
ل          ات التأھی م أولوی وإشارة إلى ما سبق یتضح بأن إعداد المشرفین التربویین مھنیًا أصبح من أھ
ي،         ستواھم المھن ن م ع م املین ورف سین أداء الع ى تح یة عل ساعدة اإلدارة المدرس وي لم الترب
وي        ومساعدتھم على تشخیص ما یواجھون من صعوبات، فإن الكفایات التي یحتاجھا المشرف الترب

  .ینبغي أن تشتق أساسًا من الدور الذي یؤدیھ المشرف التربوي
  :مشكلة الدراسة 

 مما یستلزم بفعالیة أكبر  العملیة اإلشرافیةالمشرفیناإلشراف التربوي الحدیث إلى إشراك     اتجھ  
 حدیثة في اإلشراف  قوم على توجھاتتمن المشرف التربوي أن یكون لدیھ أسالیب ومھارات جدیدة     

   ).ه١٤٢٥، البابطین(ثل اإلشراف التعاوني والتشاركي والذاتي واألقران وغیر المباشر التربوي م
ل    دم التكام وح وع ة الوض ھ قل ویین یعتری شرفین الترب ار الم ان اختی دریبھم ،وإذا ك إن ت دون  ف

ھ     دراسة لتحدید االحتیاجات التدریبیة وغیر مخطط لھا بطرق     ھ لعمل ة أدائ ن فاعلی ق م ا   ،یعی ذا م  وھ
ن     توصل ي ( ت إلیھ دراسة كٍل م ي  (،)ه١٤٠٥ ،القطیف ي  (،)ه١٤٢١ ،العریف ي ،  )ه١٤٢٧ ،الروق  والت

ة المخصصة          دورات التدریبی ة ال أكدت أن أكثر المعوقات تأثیرًا في فاعلیة اإلشراف التربوي ھي قل
ویین    شرفین الترب دى الم رافیة ل اءة اإلش ع الكف سالم   . لرف ة ال ارت دراس د أش وفر )٢٠٠٧(وق  أن ت

ـویین   الك شرفین الترب دى الم تھا ل ة وممارس صیة والمھنی ات الشخ وف  فای ي الج ة   ف ة العربی بالمملك
ائج دراسة شاھین    . ة متوسطت بدرجةالسعودیة كان  تالك المشرفین   أن) ٢٠١٥(وكما أظھرت نت  ام

ذه    التربویین في مكاتب التربیة والتعلیم بالمدینة المنورة كانت بدرجة متوسطة   ب دراسة ھ ا تطل  ، مم
راف    ستوى األداء واالحت ن م ع م دف رف بة بھ ول المناس ح الحل ائج لوض ویم  النت ویم التق ة التق  عملی

شامل للمدرسة   ین الزدجالي   . ال د ب دم     ) ٢٠١٠(وق ھ المشرفین ھو ع ي تواج ر المشكالت الت إن أكث
دریب وال               ة الت دان نتیجة قل ي المی ع القضایا ف ي التعامل م دیھم ف ارات ل ة  توافر الكفایات والمھ معرف

ة ون . العلمی ارت ع ا أش م  ) ٢٠١٥(كم د أھ شرفین تع اءة الم عف كف ة وض دورات التدریبی ة ال أن قل
وي      ي تواجھ االشراف الترب ا سبق     .المشكالت الت ى م اء عل ي       وبن شكلة الدراسة ف ن صیاغة م یمك

ن  لیمیة الكفایات الالزمة لمشرفي التقویم الشامل بمنطقة الریاض التع  توفردرجة ما :السؤال التالي  م
  ؟ وجھة نظرھم
  : أسئلة الدراسة

  : تسعى ھذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالیة
ا  .١ دىم ات م وفر الكفای سیاسات     (  ت ة، ال ادة التربوی صف، والقی وي،  وإدارة ال ویم الترب التق

واألھداف، واالتصال، والمناھج وطرق التدریس، والتوجیھ واإلرشاد الطالبي، والتخطیط،          
اض       )البحث العلمي، میة المھنیة والتن ة الری شامل للمدرسة بمنطق ویم ال  الالزمة لمشرفي التق

 من وجھة نظرھم؟  
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ول       .٢ ة ح راد الدراس ر أف ات نظ ي وجھ تالف ف اك اخ ل ھن وفر ھ ة ت ة  درج ات الالزم  الكفای
ي مجال     (لمشرفي التقویم الشامل للمدرسة وفقًا لمتغیرات الدراسة      رة ف ة، الخب الدرجة العلمی

 ؟ ) شراف التربوياإل
  :أھداف الدراسة 

  :سعت ھذه الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة
ن  .١ شف ع وفر الك ة     ت ن وجھ اض م ة الری ي منطق ة ف شامل للمدرس ویم ال شرفي التق ات م كفای

  .نظرھم
شامل للمدرسة     حولمعرفة االختالف   .٢ ویم ال رات  الكفایات الالزمة لمشرفي التق  الدراسة  لمتغی

 ). الخبرة في مـجال اإلشراف التربوي،الدرجة العلمیة(
  :أھمیة الدراسة 

   :تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا مما یلي
و        سوف تساع  .١ ى درجة ت ذه الدراسة عل شامل      د نتائج ھ ویم ال ة لمشرفي التق ات الالزم فر الكفای

ستوى        ویر م ز وتط ي تعزی ا ف تناد إلیھ تم االس ات ی دة بیان وفر قاع دف ت رار بھ حاب الق ى أص إل
   .ات للمشرفینالكفای

د االحتیاجات     .٢ تساعد المسؤولین في إدارة التعلیم في وضع برنامج تدریبي متخصص في تحدی
 .التدریبیة للمشرفین في مجال التقویم الشامل

رارات       سوف تساعد  نتائج ھذه الدراسة المسؤولین     .٣ ى اتخاذ الق یم عل ة والتعل ي وزارة التربی  ف
ة   بة لغای ستوى  المناس ویر م ات تط ة ألداء      اكفای شامل للمدرس التقویم ال ویین ب شرفین الترب لم

  . أعمالھم بالشكل المطلوب في المدارس
   :حدود الدراسة 

وعیة دود الموض اض  :الح ة الری ة بمنطق شامل للمدرس ویم ال شرفي التق ة لم ات الالزم ذه  الكفای  وھ
ي ات ھ سیاسات    (الكفای ة، ال ادة التربوی صف، والقی وي،  وإدارة ال ویم الترب داف، التق واألھ

ة           ة المھنی ي، والتخطیط، والتنمی ، واالتصال، والمناھج وطرق التدریس، والتوجیھ واإلرشاد الطالب
  .)وأخیرًا البحث العلمي

  .  بمنطقة الریاضالمدراس الشاملة :الحدود المكانیة
  .مشرفي التقویم الشامل في إدارة التعلیم في منطقة الریاض: الحدود البشریة

   :ة الدراسمفاھیم 
ات ا: الكفای رف بأنھ دة   " : وتع ات الجدی ارات واالتجاھ ة والمھ درات المعرفی ة الق مجموع

ین           ي سیاق مع ي صورة سلوكیات ف المكتسبة والتي یمتلكھا المشرف التربوي ویمارسھا في عملھ ف
ھ     اءة وفاعلی ر كف ات أكث ق مخرج اھین " (.لتحقی ة    .)٨٠ ،٢٠١٥،ش صد بالكفای اً ویق ا : إجرائی  بأنھ

ن               مجموعة نھم م شامل للمدرسة تمك ویم ال  من المعارف والمھارات واالتجاھات یمتلكھا مشرفو التق
  .أداء المھام بمستوًى معین من اإلتقان یضمن تحقیق األھداف المحددة سلفًا

وي  شرف الترب د الم اھین  فق ھ ش ھ) ٨٠، ٢٠١٥( عرف ن و ازرة   " :بأن ف م وي مكل د ترب قائ
ة وتع    وي     التعمیم لتقدیم خدمات تربوی دان الترب ي المی املین ف ة للع وي    . "میمی ویقصد بالمشرف الترب

ذه الدراسة       یم ضمن        :بالتقویم الشامل للمدرسة في ھ ة والتعل ل وزارة التربی ن قب ف م شخص المكل  ال
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ق خطوا             ًا شامًال وف ة تقویم ة التعلیمی ویم العملی دارس وتق ارة الم ت فریق التقویم الشامل من أجل زی
  .میة مقننةمحددة وأدوات قیاس عل

إصدار حكم على المدرسة یتعلق  ": بأنھ)١٩، ١٩٩٧( أحمد    ویعرف :التقویم الشامل للمدرسة  
شامل   .ا أھدافھا التي تسعى إلى تحقیقھابجودتھا ومدى فاعلیتھا كمؤسسة تربویة لھ      ویقصد بالتقویم ال

ة  ذه الدراس ي ھ ل وزارة التر  :ف ن قب ھ م م تطبیق ذي ت د ال وي الجدی شروع الترب ى  الم یم عل ة والتعل بی
ق      ة وف ر المدرس ع عناص امًال لجمی ًا ش ا تقویم ا وتقویمھ ھ علیھ دار حكم ام إلص یم الع دارس التعل م

   .خطوات محددة وأدوات قیاس مقننة ومدروسة لتحقیق األھداف التربویة المرجوة
  :االطار والنظري 

ارت ال اتأش ى الكفای ات إل ن الدراس د م ا عدی رض امتالكھ ي یفت ویم  والت شرفي التق ل الم ن قب م
درة     الشامل، وقد نظرت ھذه الدراسات إلى الكفایات من    ة والق ق الغای منظور تربوي یھدف إلى تحقی

، وحیث اشتمل االطار النظري على االشراف وتقویم األشیاء من قبل المشرفین    على تقدیر وتعریف    
  :التربوي والتقویم الشامل والكفایات، وفیما عرض لھذا الموضوعات

  :االشراف التربوي: أوًال
دف    وي یھ راف الترب تعلم، وأن اإلش ة ال ي عملی تراتیجي ف د اس وي ذات بع راف الترب د االش یع

ت     . بصورة عامة إلى تحسین عملیتي التعلیم والتعلم       ا، وعمل ـھ عنایتھ د أولت كما أن األمـم المتقدمـة ق
  .  (Alarcao, 2009)على تلبیة متطلباتھ 

  :بوياالشراف الترماھیة  -١
ف عایش    اإلشراف التربوي منھا  مفاھیمتعددت   ھ   ) ٢٥: ٢٠١٠( تعری ذي أشار بأّن ة  : "وال عملی

ھ          صال بأنواع یلتھا االت ستمرة، وس املة وم ة، وش سانیة، ومنظم ة، وإن ة، وقیادی ة، وفنی دیمقراطی
ذلك المحور وكمنف                م كمحرك ل ة، والمعّل ة التعّلمی ة التعلیمی ذ للخطة  المختلفة، وغایتھا تطویر العملی

  ."التدریسیة
ھ  ا عرف ان   كم ة والزی ن قیط ل م ھ) ٣٤٠: ٢٠١٤( ك ذلھا    " :بأن ي یب ة الت ود المنظم ع جھ جمی

ا         ًا، وم یم مھنی سین التعل ال تح ي مج وي، ف ل الترب ي الحق املین ف ین والع ادة المعلم سؤولون لقی الم
وة، وإع           اط الضعف والق شخیص نق رامج،  یقومون بھ من نشاطات منظمة لتوجیھ المعلمین وت داد الب

ن شأنھ أن             ا م سلوكي، وكل م افي وال ي والثق لتنمیة المعلمین مھنیًا رغبة في تمكینھم من النمو المھن
  ".یرفع مستوى عملیة التعلیم والتعلم، ویزي من الطاقات اإلنتاجیة

   :أھمیة اإلشراف التربوي -٢
داد الطالب    تزاید االھتمام بعملیة اإلشراف التربوي نتیجة النتشار التعلیم و       ي أع النمو السریع ف

د  .  من حیث األھداف واألسالیبمسار التعلیموالمعلمین والمدارس، ونتیجة للتغیر الذي حدث في      وق
ح ي أوض ي اإلدارة       ) ٢٠١١ (الزرع ل بن زة الوص ون ھم م یمثل شرفین فھ ة دور الم ى أھمی إل

ي ت            ات الت ن الكفای د م تالكھم للعدی یھم ام ات   والعاملین، والذي یفرض عل ام بالواجب ي القی . ساعدھم ف
ن خالل وضع                ي أداء المدرسة م ن خالل معالجة أي قصور ف وي م وتتضح أھمیة االشراف الترب

بة  ول المناس ا  .الحل ذا م رون وھ ب وآخ ھ الخطی راف    )ه١٤٢٠(  بین الیب االش ویم أس الل تق ن خ  م
یم و ة والتعل اھیم التربی ور مف سیرتط وء لل ي ض ة والف وث التربوی ائج البح ة نت سیة الحدیث ذي  ،نف وال

ي   ) ٢٠٠٤( وبین طافش .القادر إیجاد الحلول المناسبة   المشرف التربوي   یتطلب إیجاد    املین ف أن الع
دان  وي المی ادین             الترب ل المی ي ك م ف ین لھ و المع وي ھ د، والمشرف الترب ة كل جدی  مطالبون بمتابع

الیبھم    لیجد المعلم بحاجة ماسة         ،دوا أفكارھم، ولیطوروا أس ذلك ف ى      ل شرف عل شخص متخصص ی ل
بأن األھمیة االشراف التربوي تتمثل ) ٢٠١٠( وھذا ما بینھ عایش .یح ویوجھھ التوجیھ الصح ،عملھ
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ین اإلدارة        ا ب ة م في متابعة العملیة التربویة، ثم وضع الحلول المناسبة لھا، حیث یعد االشراف الحلق
ا      المدرسیة وإدارة التعلیم باإلضافة إلى مساعدة اإلدارة ال  شودة، كم داف المن ق األھ ن تحقی مدرسیة م

  .تظھر األھمیة لإلشراف التربوي والتي من شأنھا تطویر أداء المدرسیة وتطویر العملیة التعلیمیة
  : مھام اإلشراف التربوي ووظائفھ -٣

ى     م عل ساعدة المعل ى م صر عل دة تقت ة واح دیث مھم ھ الح ي مفھوم د ف م یع وي ل راف الترب اإلش
الیبھ  ویر أس ع    تط ق م رة تتواف ام كثی وي مھ راف الترب بح لإلش ل أص صف، ب ة ال ي غرف ائلھ ف ووس

ره      ھ وعناص ع جوانب ي بجمی ف التعلیم ویر الموق و تط د وھ ھ الجدی ب وآ(مفھوم رونالخطی  ،خ
وي ھي       )ه١٤١٧ (وقد حدد الثمالي   ).ھـ١٤٢٠ ان وظائف لإلشراف الترب  ، والتنظیم ، التخطیط : ثم

  . والحفز، والتوجیھ، والتدریب، والتنسیق، واالتصال،والتقویم والمتابعة
دد  ا ح دي  كم ة  ) ٢٠٠٢( المغی ا متابع وي ومنھ راف الترب ائف اإلش ض وظ و  ال بع ور النم تط

ة  ة التعلیمی م  العملی ي للمعل ویر   ،المھن ى تط ل عل ي والعم المجتمع المحل ة ب ة المدرس ویم  ،عالق التق
ي وظائف       دلیل المشرف التربوي فقد حدد و  أما  . الشامل للمدرسة  ي اآلت وي ف ظائف اإلشراف الترب

شیطیة   ائف تن ة  وظ ة  ،إداری ائف تدریبی ة  ، وظ ائف بحثی ة  ، وظ ائف تقویمی ة    ، وظ ائف تحلیلی  وظ
 أن أھم وظائف اإلشراف التربوي وأكثرھا شیوعًا والتي    )١٩٩٩ (وتذكر الجنیدي . وظائف ابتكاریة 

ي      رافیة ھ ة اإلش ن العملی دف م ق الھ ى تحقی ا عل ل بمجملھ ھ  : تعم ع مكونات اج بجمی ویر المنھ  ،تط
ة  اء الخدم ین أثن دریب المعلم وفیر ،وت ى ت ین عل ساعدة المعلم ة  وم ة التعلیمی ھ العملی ا تتطلب ل م ،  ك

ویره    یم وتط ة التعل ل أمان ى حم ادرین عل ویین الق ادة الترب اء الق ى بن ساعدة عل ة ،والم یم العملی  وتقی
ي      أن أھم وأبرز أ   كما   .التعلیمیة من جمیع جوانبھا    ل ف ھ تتمث ھ ووظائف وي ومھام دوار المشرف الترب

ھ، ومشاعره            ،تحسین التعلیم  ھ، وقیم ام بحاجات م، واالھتم ھ ، وتحسین ظروف المعل وه  ، وتطلعات  ونم
ة      ، وبناء عالقات إنسانیة داخل المدرسة       ،الشخصي أحوال المدرسة التربوی ام ب  والتخطیط  ، واالھتم
ادة ،راقبة تنفیذ البرامج م و ، وتوجیھ المعلمین  ، واإلدارة ،والتنظیم ة     والقی داف التربوی ، وتوضیح األھ

اھج    ویر المن وث وتط راء البح بة، وإج ة مناس ة حدیث ائل تعلیمی تخدام وس ى اس دریبھم عل ین وت للمعل
ة     ة التعلیمی ویر العملی دي، (وتط ـ ١٤٢١الزای صون    ). ھ ون والمخت ق التربوی د اتف ب (ووق الخطی

رون ـ١٤٢٠ ،وآخ ادي ( و  )ھ د الھ ي      أن أ.)م٢٠٠٦ ،عب ل ف راف تتمث ائف االش م  وظ ویر  ھ تط
شمل  اھج وی یم         : المن تعلم والتعل ة ال ي عملی ینتج ف ذي س لوب ال وى واألس داف والمحت ویر األھ تط
  .علیمیةتقویم العملیة التو .وأسلوب التقویم

ة         شعبة ومتداخل ددة ومت ھ متع وي ومھام ام المشرف الترب  إال ،ویتضح مما سبق أن وظائف ومھ
تكاملة وتنصب في مجملھا على كیفیة تحسین العملیة التربویة من خالل االھتمام بالمتعلم الذي      أنھا م 

ف التعلیمي        ود الموق تم ف    ،ھو محور العمل اإلشرافي والمعلم الذي یق ي ی تعلم الت ة ال ا التفاعل    وبیئ یھ
  .بین المعلم والمتعلم

  : التقویم التربوي: ثانیًا 
ى  یتزاید االھتمام بالتعلیم في    معظم الدول األكثر تقدمًا ألنھ یمثل حًال للمشكالت االجتماعیة  فعل

ساتھ   یم ومؤس اتق التعل دمھا،  ع شعوب وتق اه ال سئولیة رف ع م الح  تق ذا اإلص دث ھ ن أن یح وال یمك
ي  ام التعلیم وي للنظ ویم الترب ق التق ن طری ویر إال ع د. والتط ول  فق ي حق املین ف ود الع صبت جھ  ان

رامج  ى الب ویم عل ؤاً  التق یًال وتنب ًة وتحل ة دراس سات التعلیمی ة والمؤس رة  ، التربوی الل فت وا خ  وتمكن
ل  ن جع زة م سات وجی دول  مؤس ن ال ر م ي كثی یم ف ساتالتعل ا  مؤس ا وبرامجھ ا خططھ ة لھ  محترف

  ). ھـ١٤٢٦ ،أبو عناب(المتكاملة 
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   : التقویم التربويماھیة -١
ي ا        وي  یعد التقویم التربوي من أكثر المجاالت المزدھرة ف ویم عنصر     ،لمجال الترب ا إن التق كم

ستوى    اس م ي لقی ة    أساس ة التأدی ن درج د م اءة والتأك راب   . الكف ین جخ د ب ویم  ) ٢٠١٠(ق إن التق
ن        ھ م ا تحتوی وء م ي ض ھا ف راد قیاس اھرة الم ى الظ م عل دار حك طتھ إص تم بواس ام ی ھ الع بمفھوم

شكل            وي ب ب الترب وي  یختص بالجان ویم الترب ن    وعام، وق  خصائص، غیر أن التق د م ھ العدی د عرف
  :الباحثین ومنھم

وق     ھ ) ١٨: ٢٠١٧(فقد عرفتھ معت ة لألشیاء ،      : " بأن ى بإعطاء قیم شخیص تعن ة ت ھ  عملی  وعلی
ة                   ن العملی داف المرجوة م ق األھ دى تحقی ة م ى معرف ة تعمل عل ة ودقیق ة ھادف فإن التقویم ھو عملی

  ".التربویة
ھ ) ٢٤: ٢٠٠٤(فقد عرفھ محمود     ة : "بأن ات          عملی ل البیان اس لتحلی ة الستخدام أدوات القی  منظم

  ".والتي من خالل یتم تقدیر قیمة األشیاء، وإصدار حكم عن مدى تحقیق األھداف التربویة المنشودة
بق     ا س الل م ن خ ضح  وم ع        یت ى جم دف إل ة تھ صودة ومنظم ة مق وي عملی ویم الترب أن التق

  .ب القوة وتعزیزھا وجوانب الضعف لعالجھا المعلومات عن جوانب العملیة التعلیمیة لتحدید جوان
   :أھداف التقویم التربوي -٢

ا                دف معالجتھ ة بھ ة التربوی ي العملی اط الضعف ف ة نق ى معرف ویم إل د  . یھدف التق ذكر شعلة   وق
ة  ) ٢٠٠٠( ھ العملی ي توجی ة ف ائف عام ددة ووظ داف متع ق أھ ى تحقی دف إل وي یھ ویم الترب أن التق

دى  ة وم ن  التعلیمی ا یمك الل    نجاحھ ن خ ا م بة     إیجازھ ة المناس ة والتعلیمی رارات التربوی اذ الق اتخ
ستویات       و. للمواقف التربویة والتعلیمیة   ا یتناسب وم صیاغة األھداف السلوكیة وتعدیلھا باستمرار بم

ھ المدرسة     والمتعلمین على أساس التجارب العملیة والخبرة       ذي تصل إلی الوقوف على مدى التقدم ال
دافھا   ق أھ ي تحقی ي       و ،ف شاط المدرس ي الن ضعف ف وة وال واحي الق ن ن شف ع م    .الك رى  ملح وی

ق             ) ھـ١٤٢١( ام أن تحق ر قی ا خی وم بعملھ أن أي مؤسسة تربویة كانت أو اقتصادیة إذا أرادت أن تق
ة  داف التالی ومة   معر: األھ داف المرس ق األھ دى تحقی ة م از اإلداري     و.ف ة الجھ ن فعالی شف ع الك

دى      و.األقسام والبرامج والتربوي لمختلف الدوائر و    ات وإحصائیات خاصة بم الحصول على معلوم
اط               ان نق ن مؤسساتھ وبی رار وللجمھور ع صانعي الق اریر ل ع التق اإلنجازات واألوضاع الراھنة لرف

 .  القوة والضعف في مؤسستھ
ي           مما سبق یتبین ب    ب الضعف ف ن جوان ي الكشف ع ا ف ن إجمالھ أن أھداف التقویم التربوي یمك

ة    ةالعملی ا             التعلیمی وة لتعزیزھ ب الق ن جوان ذلك الكشف ع ا وك ا وعالجھ ول المناسبة لھ لوضع الحل
   . األمر الذي یقودنا إلى القول بأن التقویم التربوي مدخل إلصالح وتطویر النظم التعلیمیة،وتدعیمھا

   : المؤسسات التربویة فيمداخل تقویم -٣
دءًا    ھناك مداخل متعددة تتبع في تقویم المؤسسات التر         ستویاتھا ب بویة بشكل عام على اختالف م

ة    من المستوى األقل وانتھاء بالمستوى األعلى المتمثل في النظام ال    سیاسة التعلیمی . تعلیمي ككل أو ال
دمھا   ، إال أن مدخلي األھداف ووقد تعددت مداخل التقویم   ا وأق دان أھمھ ، الدوسري (مصادر النظم یع

 تعددت المداخل المتبعة في تقویم المؤسسات التربویة وتنوعت   والجدیر بالذكر أنھ مھما    . )ھـ١٤٢٦
  :)٢٠٠٠( شعلة فإنھ یمكن إدراجھا تحت واحد أو أكثر من المداخل الثالثة التالیة التي أشار إلیھا

داف :أوًال دخل األھ ة         : م ة التنظیمی اس الفعالی تخدامًا لقی داخل اس دم الم ن أق داف م دخل األھ د م یع
ا           واعتمدت بقیة المداخ   دخل كأساس لبنائھ ذا الم ى ھ ا عل م التوصل إلیھ ذكر أخوا    .ل التي ت وی

یدة  ـ١٤٢٦(رش ین    )ھ ن افتراض ة م ة التنظیمی اس الفعالی ون لقی دخل ینطلق ذا الم اة ھ  أن رع
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ة  :الثاني و. منظمة غایة تسعى للوصول إلیھا     أن لكل  :األول :رئیسیین  أنھ باإلمكان تحدید الغای
   . قیاس مدى النجاح في تحقیقھاالنھائیة لكل منظمة ومن ثم

اً  اییر  :ثانی دخل المع ات ( م ات أداء       ):المحك ة محك ون بمثاب اییر تك د مع ى تحدی دخل عل ذا الم وم ھ یق
ا        ي أدائھ ا ف ھ    ،ینبغي على المؤسسة التربویة تحقیقھا والتوصل إلیھ ة األداء وتقویم تم مراقب  وت

    .والحكم علیھ في ضوء ھذه المعاییر أو المحكات
ًاثال ات:ث دخل االحتیاج ة    : م سة التربوی راد للمؤس ي ی ات الت د االحتیاج ى تحدی دخل عل ذا الم وم ھ یق

ذه االحتیاجات       ،الوفاء بھا وتحقیقھا   ى   . ویتم تقویم المؤسسة في ضوء مدى وفائھا بھ  یركز عل
ا       یم   (مختلف جوانبھا ومجاالت عملھ داف ونظام التعل دریس  ،كاألھ ة الت امج  ، وأداء ھیئ  والبرن

يالد الب ،راس دم للط ي تق ة الت دمات الرعای ة ، وخ ة واإلدارة المالی ادة التربوی ة ، والقی  وعالق
  ). وجھود التطویر الذاتي بھا،المؤسسة بالبیئة المحیطة بھا

  :الكفایات: ثالثًا 
د   ي المشرف  تع ا ف ب توافرھ ي یتطل ات الت اءة الكفای ة وكف أدواره بفاعلی ام ب وي القی ة  الترب  أھمی

ام            كبیرة ألنھا ت   دار االحك ات االشراف وإص ى عملی م عل وفر لھ الكیفیة التي یستطیع من خالل الحك
  . تربوي والتي من خاللھا یستطیع تحقیق األھداف التربویة المنشودةكمشرفالتي تمیزه 

   : االشرافیة الكفایاتماھیة -١
ت الدرا د اختلف ات  لق ف الكفای ا لتعری ي تناولھ ات ف رافیةس ي  االش ات الت ن الدراس  أوردت ، وم

شكٍل عام       ب  تعریفًا للكفایة ب ا ) ١٢: ٢٠٠٦(غری ة      :  "بأنھ ارات مركب شطة ومھ درات وأن مجموع ق
  "تتعمق بقدرة أو بنظام داخلي تجسده االنشطة واالنجازات

ین      المقدرة على عمل    " : بأنھا )٢٥: ٢٠٠٣ ( مرعى ویعرفھا شيٍء بكفاءة وفعالیة  وبمستوى مع
ن األداء ا العرین. "م ا یعرفھ ـ١٤٢٤(ي  كم ا)٧: ھ ي  " : بأنھ ات الت ارات  واالتجاھ ارف والمھ المع

ة              اءة وفعالی ة  بكف ھ التعلیمی رتبط بمھام ین ی ى أداء سلوك مع ادرًا عل رد لیكون ق سبھا الف ذا  " یكت وھ
ا    ) ٧٩: م٢٠١٥(ویعرف شاھین   . ألداء یمكن مالحظتھ وقیاسھ    ات االشراف بأنھ مجموعة  : " الكفای

ة والمھ درات المعرفی وي   الق شرف الترب ا الم ي یمتلكھ سبة والت دة المكت ات الجدی ارات واالتجاھ
  ".ویمارسھا في عملھ في سیاق معین لتحقیق مخرجات أكثر كفاءة وفاعلیة

  :أھمیة الكفایات -٢
ویم         ة التق ى عملی د عل یمثل تطور العملیة التربویة المھمة األساسیة لإلشراف التربوي الذي یعتم

ات األداء،     نظرًا للكوفي تحقیق مھامھ    دف تطویر عملی د  فایات التي یجب أن یمتلكھا المشرف بھ وق
دات       ) ٢٠١٥( شاھین   بین ن التجدی وي  وم دان والترب بأن أھمیة الكفایات تنبع من التطورات في المی

ویین     شرفین الترب داد الم ي إع ة ف ة المھم ة الحدیث ین وزارة  . التربوی ت ب د بین ة و وق تعلم التربی ال
ة           : ایات ومنھا بأھم الكف ) ه١٤٢٥( ا، وتنظیم العملی ة وإدارتھ ة التعلیمی تقدیم الخدمات المطلوبة للعملی

التعلیمیة، وتوفیر الخدمات األساسیة ذوي االحتیاجات الخاصة، وتنمیة المعلمین مھنیًا أثناء الخدمة،         
ة  وتوثیق العالقة بین المدرسة والمجتمع المحلي، باإلضافة إلى تنمیة العالقات اإلنسانیة و       أخیرًا تنمی

ت سعدیة           . العملیة التعلیمیة  د بین ا    ) ٢٠٠٤(ومن جھة أخرى فق ات ومنھ ن الكفای د م ات  ،العدی  وكفای
ي اج الدراس ویر المنھ ویم، والكتط ات التق سؤولیة ، وكفای ل الم ة وتحم ات القیادی ة فای ات تنمی ، وكفای

ة ات إداری ًا وكفای ین مھنی ین  .المعلم د ب لوق ویر وكوی ى أن  (Hauer &, Quill 2011) ,ھ إل
د          ات تع ى أن الكفای ات بمعن ذه المتطلب ة أداء ھ ا وكیفی ة م ة لوظیف ات الفعلی ل المتطلب ات تمث الكفای

بأن الكفایات تمثل ھمزة وصل   ) ٢٠٠٧(كما بین عبیدات   . ضرورة مھمة الستكمال المھام الوظیفیة    
رابط      شعب والت ى معالجة القضایا      في العملیة التربویة، وتـزداد أھمیتھا في التعدد والت درة عل ي الق ف
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ة صورة ذات فعالی عدیة.ب ت س ا  بین ات  ) ٢٠١٤( كم وافر الكفای ب ت وي یتطل ل الترب اح العم ان نج ب
وب    ا أشار   . الالزمة لدى المشرف التربوي لیستطیع القدرة على تقویم ما ھو موجود وما ھو مطل كم

الیة عملیة اإلشراف ومتابعة كل ما  الكفایات بصورة فعالة تؤدى إلى فع    امتالكأن  ). ٢٠٠٥(حمدان  
  .یستجد من اكتشافات علمیة وتربویة تخـدم العملیة التربویة والمجتمع

  :كفــایات اإلشــراف الــتربوي -٣
ة         ة التعلیمی داف العملی ق أھ وأن بات واضحًا أن المشرف التربوي یضطلع بدور رئیس في تحقی

ھ ولعل   ھناك عدة عوامل تساعده    ي عمل ات        على النجاح ف ا یعرف بالكفای ذه العوامل م ة ھ ي مقدم  ف
  :اإلشرافیة ویتفق معظم المربین على تصنیف الكفایات إلى األنواع التالیة

ة  )  ١ ات إدراكی صوریة(كفای ة      :)ت ر العملی ة عناص ى رؤی وي عل شرف الترب درة الم ي ق  وھ
س     ، ھمھا وإیجاد الترابط بین أجزائھا   التعلیمیة وف  ى م اج إل ات تحت ذه الكفای ر    وھ ن التفكی ا م تویات علی

  .)٢٠٠٢ ،السعود( تخلق من المعلمین مجموعة متفاعلةوالتي تتمیز باإلبداع و
ة  )  ٢ ات فنی ي         :كفای وي ف شرف الترب ستخدمھا الم ي ی ق الت الیب والطرائ ق باألس ي تتعل  وھ

تھ  ھممارس صادفھا،لعمل ي ی ف الت ھ للمواق ات ، ومعالجت ن المعلوم در م وفر ق ب ت س ،  وتتطل واألس
  .)٢٠٠٤ ، وجمیلنشوان( و  )٢٠٠٤ ،طافش(  تي یتطلبھا نجاح العمل اإلشرافيعلمیة والفنیة الال

سانیة   ) ٣ ات إن ة (كفای ي         ): اجتماعی املین ف ع الع ى التعامل م وي عل درة المشرف الترب ي ق وتعن
نھم    اعي بی ل الجم ق روح العم ودھم وخل سیق جھ ة وتن ق   و ،المدرس املین لتحقی ة للع ة الفرص إتاح

اتھمحاجاتھ  اتھم    ،م ورغب م ومقترح داء آرائھ املین إلب ان للع ة وعنصر األم وفیر الحری سعود( . ت ، ال
٢٠٠٢(.  

  :كفایات المشرفین الخاصة بالتقویم الشامل
ي ینبغي أن          ارات واالتجاھات الت تمثل كفایات مشرف التقویم الشامل مجموعة المعا رف والمھ

ة وإت      سبھا         یمتلكھا ویكون قادرًا على تطبیقھا بفاعلی ي اكت ًا شامًال والت ویم المدرسة تقویم اء تق ان أثن ق
وي   دان الترب ي المی صیة ف ھ الشخ ن خبرات ة وم اء الخدم دریب أثن رامج الت الل ب ن خ ع ، م د وض وق

ات  ) ه١٤٢٣(المختصون العدید من الكفایات  حسب ما أشارت إلیھ وزارة المعارف          ذه الكفای : أھم ھ
ى       شتمل عل ة ) ١٩(تنمیة المعلمین مھنیًا وت شتمل       . كفای ا وت ة وإدارتھ ة التعلیمی ات تنظیم العملی وكفای

ى  ى    ) ١٠(عل شتمل عل ا وت ة وإدارتھ ة التعلیمی ة للعملی دمات التقنی دیم الخ ات تق ات، وكفای ) ٩(كفای
ى    شمل عل اھج وت ویر المن ات تط ات، وكفای ة) ١٨(كفای ین  ،كفای ة ب ات إیجابی ة عالق ات تنمی  وكفای

شمل    شمل          كفا) ١٤(العاملین وت ي وت ع المحل ین المدرسة والمجتم ة ب ق العالق ات توثی ة، وكفای ) ٨(ی
شمل           ات ) ٨(كفایات، وكفایات توفیر الخدمات األساسیة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة وت . كفای

 .كفایة ) ١٣(واخیرًا كفایات تقویم العلمیة التعلیمیة وتشمل 
  :الدراسات السابقة 

س       ت           تناولت العدید من الدراسات ال ي تناول ابقة الخاصة بموضوع الدراسة سواء الدراسات الت
  :، وفیما یلي عرض لبعض ھذه الدراساتالشاملالتقویم والكفایات 

  :دراسات تطرق إلى الكفایات: أوًال
اھین   ام ش شرفین         ) ٢٠١٥(ق ة الم تالك وممارس ة ام ى درج رف عل ى التع دفت إل ة ھ بدراس

ین         التربویین لكفایات اإلشراف التربوي المع     ة ب ة، والعالق ع المعرف ي ضوء خصائص مجتم اصر ف
روق         ن الف شف ع ویین والك شرفین الترب ر الم ة نظ ن وجی ات م ة الكفای تالك والممارس ة االم درج

ة    رات الدراس صائیة لمتغی رة     : اإلح رافي، الخب صص اإلش ي، التخ ل العلم ع   . المؤھ ون مجتم وتك
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ة وال       ب التربی ي مكات ویین ف ن المشرفین الترب ا      الدراسة م م تطبیقی ورة، وت ة المن ة المدین یم بمنطق تعل
امعي   ام الج ن الع ي األول م صل الدراس الل الف ة ١٤٣٥/١٤٣٦خ ة الدراس ت عین ـ، وتكون ) ٧٥(ھ

ن     سة، وأظھرت        ) ٦٩(مشرفًا وقد تم تطویر استبانة مكونة م ات رئی ة كفای رة موزعة عمى ثمانی فق
ي ضوء خصائص      نتائج الدراسة أن درجة امتالك وممارسة كفایات اإلشر      وي المعاصر ف اف الترب

ة         مجتمع المعرفة من وجیة نظر المشرفین التربویین جاءت بدرجة متوسطة، ووجود عالقة ارتباطی
  .مرتفعة وموجبة بین درجتي االمتالك والممارسة

دى    ) ٢٠١٤(سعدیة  قامت بھا    كما ة ل ة الالزم بدراسة ھدفت إلى التعرف على الكفایات األدائی
ي محافظة شمال            المشرف الترب  سویق ف ة ال ساعدیھم بوالی دارس، وم دیري الم وي من وجیة نظر م

ان  سلطنة عم ة ب ة     . الباطن ة، والمرحم رة، والوظیف نوات الخب اعي، وس وع االجتم ن الن ل م ر ك وأث
ا أن        رز نتائجھ ن أب ة، وم أداة للدراس تبانة ك ي واالس في التحلیل نھج الوص ستخدمة الم ة، م التعمیمی

وی  شرفین الترب ات        الم ون كفای ان یمتلك سلطنة عم ة ب مال الباطن ة ش ي محافظ سویق ف ة ال ین بوالی
ا     المھارات األدائیة، والقدرات الفنیة واإلداریة الالزمة التي تمكنھم من تأدیة المھام التعلیمیة، أما فیم
ة             ات األدائی وفر الكفای ي ت روق ف دم وجود ف ى ع ائج إل  یتعمق بأثر متغیرات الدراسة فقد أشارت النت

الالزمة لدى المشرف التربوي من وجیة نظر أفراد العینة تعزى لكل من النوع االجتماعي وسنوات         
  الخبرة، والوظیفة، والمرحمة التعمیمیة

ھدفت الدراسة إلى تعرف أدوار مشرفي   (Kapusuzoglu & Balaban, 2010)دراسة و
ل آراء المعلمین والمشرفین المرحلة األساسیة في تدریب المعلمین على وظـائفھم، وذلك من خال

 مشرفًا یعملون في منطقتي بولو ودیوز) ٣٥(معلمـًا ) ٢٩٧(أنفسھم، وتكون مجتمع الدراسة من 
(Duzce & Bolu في تركیا، وتكونـت عینـة الدراسة من)مشرفًا، تم ) ٢٦(معلمًا، و) ١٥٢

فقرة، وأظھرت ) ٤٨(من اختیارھم بالطریقة العشوائیة البسـیطة، وأجـابوا على استبانة مكونة 
نتائج الدراسة أن المعلمین ال یعتقدون أنھم تلقـوا دعمًا كافیًا من المشرفین، بینما رأى المشرفون 

  .أنھم أدوا أدوارھم بشكل كبیر وكبیر جدًا
ي  شكور   فف د ال ة عب ي  )٢٠٠٧(دراس ة     والت ات الالزم ستوى الكفای ن م ق م ى التحق دفت إل ھ

ممارسـة مھامھم اإلشرافیة في مدارس التعلیم العام الثانوي بمحافظة عدن    للموجھین التربویین أثناء    
ن  ینم ـدیرین والمعلم ـر الم ـة نظ ن  ،وجھ ة م ة الدراس ت عین ة و )٣٤٠(وتألف ًا ومعلم ) ١٥(معلم

ـارھم بالط   م اختی دیرًا ت ن   م ـة العشوائیة م ـة الطبقی ًا    ) ١٥(ریق ام وفق انوي الع یم الث ن التعل مدرسة م
ن وكشفت نتائج الدراسة إ. ، موزعة على ثالث مجاالت رئیسیة    واستخدم استبانة  .لدراسةلمتغیرات ا 

ان متوسطًا،        امھم اإلشرافیة ك مستوى تحقیق الكفایات الالزمة للموجھین التربویین عند ممارسة مھ
الین   ن المج ل م ة (لك ة الفنی ة، والمھنی ر   )العلمی ة نظ ـن وجھ سـانیة م ات اإلن ًا للكفای ان مرتفع  ، وك

امھم اإلشرافیة           . المدیرین د ممارسة مھ ویین عن ة للموجھین الترب ات الالزم ق الكفای أن مستوى تحق
دیرین   وال. الت الدراسة من وجھة نظر المعلمینلكل مجا ) متوسطًا(كـان   ة الم  توجد فروق بین رؤی

ات العلم  ال الكفای و مج دن نح ة ع ي محافظ ام ف ـیم الع ة للتعل دارس الثانوی ین للم د والمعلم ة، وتوج ی
د     -فروق بین رؤیـة المدیرین والمعلمین نحو مجال الكفایات المھنیة      ین، وتوج صالح المعلم ة، ول الفنی

ة     ،فروق بین رؤیة المدیرین والمعلمین نحو مجال اإلنسانیة ولصالح المدیرین ین رؤی روق ب توجد ف
وق  ١٦(یلة ب الخبرة الطوالمدیرین والمعلمین تعزى إلى متغیر الخبرة، ولصـالح أصحا       ا ف .  سنة فم

رات      ى متغی زى إل دیرین تع ة الم ین رؤی روق ب د ف ة،  (ال توج ـل، والوظیف ـنس، والمؤھ الج
  .نحو مجاالت الدراسة) والتخصص

شـرفین    ) ٢٠٠٧(لسالم دراسة ا و ة للم ھدفت إلى تعرف درجة توافر الكفایات الشخصیة والمھنی
س      ة ال ة العربی وف بالمملك ة الج ـي منطق ـویین ف ر     الترب ة نظ ن وجھ ا م عودیة، ودرجة ممارستھم لھ

ات    ) ٢٧٨( وقد تكونت عینة الدراسة من    .المعلمین تبانة خاصة بالكفای معلمًا، قام الباحث بتطویر اس
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ى     ة       الشخصیة، والكفایات المھنیة، وتوصلت الدراسة إل ات الشخصیة والمھنی وافر الكفای أن درجة ت
ت م      روق    .توسطة وممارستھا لدى المشرفین التربـویین كان ي وجود ف ـات الشخصیة    ف ـوافر الكفای  ت

ة            ي المرحل صـالح معلم ـیة ول ة الدراس ر المرحل زى لمتغی ویین تع شرفین الترب دى الم ة ل والمھنی
رة         ن   (االبتدائیة، ولمتغیر الخبرة على مھارة تحفیز العاملین ولصالح المعلمـین من ذوي الخب ر م أكث

نوات١٠ روق  ).  س ود ف دم وج ي ع وف ة ت دى   درج تھا ل ة وممارس صیة والمھنی ـات الشخ افر الكفای
ویین    شرفین الترب ر الم زى لمتغی ل العلتع ي  المؤھ روق  . م ود ف ي  وج ـات  ف ـوافر الكفای ـة ت درج

الشخصیة والمھنیة لدى المشرفین التربویین تعزى لمتغیـر المرحلـة الدراسـیة علـى مھارات التقویم         
عدم . ةسطلین، ولصالح معلمي المرحلتین االبتدائیة والمتو  والمتابعة، وحل المشكالت، وتحفیز العام    

روق     ي   وجود ف ویین وف         ف دى المشرفین الترب ة ل ـات الشخصیة والمھنی وافر الكفای ر   درجة ت ًا لمتغی ق
ـة    . المؤھل العلمي والخبرة   ـات الشخصـیة والمھنی وجود ارتباط دال إحصائیًا بین درجة توافر الكفای

  .شرفین التربویینودرجـة ممارستھا لدى الم
وقد ھدفت إلى معرفة الكفایات الالزمة لمشرفات اإلدارة ) ھـ١٤٢٥(دراسة سعاد الغامدي 

یعتبر مجال  أبرز النتائج التي توصلت إلیھا وكان من. المدرسیة ودرجة أھمیتھا بالنسبة لھن
ھتمام وزارة المتابعة والتقویم في المرتبة األولى من حیث درجة التوفر ولعل مرجع ذلك إلى ا

التربیة والتعلیم بالمتابعة والتقویم والمتمثل في كثرة ما ترسلھ من تعامیم وقرارات حول ھذا 
احتل مجال القیادة والتوجیھ  و.أما بالنسبة لدرجة األھمیة فقد جاء في المركز الثالث. الموضوع

فة بالنظریات الترتیب الثاني من حیث درجة التوفر وسبب ذلك لعلھ یرجع إلى تأثر المشر
. واالتجاھات الحدیثة التي تناولت السلوك القیادي واحتلت المركز األول من حیث درجة األھمیة

احتل مجال التخطیط والتنظیم الترتیب الثالث أما من حیث درجة األھمیة فقد احتل الترتیب الرابع و
ما من حیث درجة األھمیة فقد أ. أما مجال االتصال والعالقات اإلنسانیة فقد جاء في الترتیب الرابع

أما الكفایات المتعلقة بتحلیل المشكالت وصنع القرارات فقد جاءت في  .جاء في المركز الثاني
  . المركز الخامس  ومن حیث درجة األھمیة فقد جاءت في المركز األخیر

وھدفت إلى وضع قائمة بالكفایات الضروریة للمشرف ) ھـ١٤٢٤(دراسة الدوسري مبارك 
فقرة ) ٤٦(معلمًا وصمم الباحث استبانھ تكونت من ) ٣١٩(بوي وتكونت عینة الدراسة منالتر

، التنفیذ، التخطیط، التنظیم والتنسیق، القیادة والتوجیھ: (موزعة على المجاالت الخمسة التالیة 
 في حین، كفایة بمدى كبیر) ١٩(وكان من أھم النتائج یمارس المشرفون التربویون ) التقویم

 .توزعت على مجاالت الدراسة بنسب متفاوتةكفایة بمدى متوسط و) ٢٧(سون یمار
وھدفت إلى التعرف على درجة تلك الكفایات ودرجة استخدامھا ) ھـ١٤٢١(دراسة الزایدي 

كفایة تندرج ) ٤٩(تضمنت ولتحقیق ھذا الھدف استخدم الباحث استبانة ، لدى المشرفین التربویین
، العالقات اإلنسانیةكفایة ، المناھجكفایة ، القیادةكفایة ،  التخطیطایةكف:  الكفایات ھي تحت سبعة

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع . التقویمكفایة ، النمو المھني للمعلمینكفایة ، االتصالكفایة 
مشرفًا تربویًا ومن أبرز نتائج ) ٤٢٦(المشرفین التربویین بمنطقة مكة المكرمة والبالغ عددھم 

 االتصال أكثر كفایة وتعد.  أھمیة للمشرفین التربویینالكفایاتالقیادة أكثر كفایة  تعدالدراسة 
 كفایةعتبر وت. الكفایات أھمیة للمشرفین التربویینالتخطیط أقل  وتعتبر كفایة .المجاالت استخدامًا

ویین إعداد المشرفین الترب: وقد أوصت الدراسة بتوصیات أھمھا .  استخدامًاالكفایاتالمناھج أقل 
  .إعدادًا مھنیًا قبل ممارسة العمل اإلشرافي وذلك بتدریبھم على الكفایات األدائیة

ھدفت تعرف العالقة بین كفایة المشرفین التربویین  (Queener & White, 2003)دراسـة 
االجتماعیة والشخصیة ومـدى مقدرتھم على التفاعل مع الطلبة والمعلمین، وقد تكونت عینة 

 مشرفًا ومشرفة تربویة یعملون في التعلیم في منطقة ینغستون) ٦٧(الدراسة من 
(Youngstown) بالوالیات المتحدة األمریكیـة، وقد اعتمدت الباحثة أسلوب المقابالت وتوجیھ 
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وتوصلت الدراسـة إلـى وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المشرفین . األسئلة إلى المشرفین
 على مقدرة وكفایة على التفاعل مع التالمیذ والمعلمین والتفاعل معھم الذكور إذ أنھم أثبتوا أنھم

  .بصورة جیدة أكثر من المشرفات اإلناث
  :دراسات في التقویم الشامل 

 كفایات التقویم الشامل فقد وجد الباحث القلیل من وفي ضوء البحث عن دراسات تطرقت إلى
  :ھذه الدراسة ومنھا

 ھدفت إلى معرفة واقع نظام التقویم الشامل المطبق بمدارس والتي) ـھ١٤٣٣(دراسة الروقي 
التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة وفق معیار مناسب لتقویم نظام التقویم الشامل في ضوء 

اشتملت عینة الدراسة على فئة  . ومنھج تحلیل النظم المنھج الوصفيواستخدم . إدارة الجودة الشاملة
مشرف ) ٨٧( وعددھم ،والشرقیة ،ل في منطقة الریاض، ومكة المكرمةمشرفي التقویم الشام

 .معلمًا) ٤٦٨(مدیر مدرسة، وعینة عشوائیة بعدد ) ١٤٢(للتقویم الشامل، وعینة عشوائیة بعدد 
یواجھ نظام التقویم الشامل عدة سلبیات  .أظھرت نتائج الدراسة بالنسبة لواقع نظام التقویم الشامل

 الحاجة إلى فریق للتقویم الذاتي في المدارس، وحاجتھ إلى نظام لإلجراءات :ونواحي قصور أھمھا
 وعدم وجود میزانیة مستقلة، وغیاب الحوافز المادیة والمعنویة ،المتخذة بناًء على نتائج التقویم

 وضعف متابعة ،للعاملین، وضعف متابعة الفریق لتوظیف الموارد البشریة والمادیة في المدرسة
حیات، وضعف متابعة المعلمین في مدى امتالك مھارات التعلم الذاتي، والجوانب تفویض الصال

وضعف المتابعة ، المعرفیة والمھاریة والوجدانیة، وضعف المتابعة لتوظیف نتائج التقویم للمتعلمین
لمدى ممارسة المتعلم لمھارات التفكیر وحل المشكالت، وامتالك مھارات قواعد السالمة، والتعامل 

 وغیاب ، ومتابعة المدرسة في إعداد البرامج االلكترونیة، والتعلم الذاتي،تقنیة المعلوماتمع 
 وضعف االستفادة من الموارد المتاحة في المجتمع المحلي، وضعف ،المتابعة لخطة المدرسة

 وعدم وجود نظام متابعة دوریة للتقویم ،متابعة توفر التجھیزات لجمیع مرافق المبنى المدرسي
 وال یحدد االحتیاجات ،كمیًا  والتقریر ال یعطي وصفًا كیفیًا وال،تي، وخطة لتحسین المدرسةالذا

 وال یوجد دور لفریق التقویم ، كما أنھ ال یحظى بالمتابعة من قبل التقویم الشامل،التدریبیة للمعلمین
ودوره ، یم الشاملواوصت الدراسة إلى إقامة لقاءات تعریفیة توضح أھداف التقو. الذاتي في متابعتھ

  في تحقیق الجودة في العملیة التعلیمیة
والتي ھدفت إلى قیاس فعالیة التقویم الشامل للمدرسة من وجھة ) ھـ١٤٢٦(الدوسري دراسة 

نظر أعضاء فریق التقویم الشامل ومدیري ومعلمي المدارس االبتدائیة المقومة بمنطقة مكة 
فعالیة التقویم الشامل عالیة في المحاور الخاصة بالدرس ومن أبرز النتائج التي أن درجة ، المكرمة

والموافق والمنشآت ومصادر ، والمحاور العامة عدا محوري عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي
توسطة في المحاور وأن درجة فعالیة التقویم الشامل م. التعلم من وجھة نظر مشرف التقویم الشامل

لعامة وذلك من وجھة نظر مدیري المدارس ویوافقھم في ذلك عالیة في المحاور االخاصة بالدرس 
كما توصلت إلى وجود فروق ذات داللة . المعلمون عدا المحاور العامة فیرون أنھا متوسطة

، التخطیط( إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد العینة حول محاور الوظائف اإلداریة األربعة 
 تعزى لمتغیر اإلدارة التعلیمیة حیث كان مستوى الداللة أقل من یمكن أن) التقویم، التوجیھ، التنظیم

واتضح أن الفروق كانت لصالح المشرفین  التربویین مقابل مدیري . في جمیع المحاور) ٠٫٠٥(
 .المدارس في محاور الوظائف اإلداریة األربعة

  
  
  



 

 ٣٠١ ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

  : إجراءات الدراسة 
   .استخدم  في ھذه الدراسة المنھج الوصفي: منھج الدراسة

ع الدراسة   ا مجتم ون : وعینتھ ع الدراسة   تك ن  مجتم عم ویین   جمی املین  المشرفین الترب ي  الع  ف
ددھم          غ ع ث بل اض حی ة الری ًا موزعین    ) ١٢٥(إدارات التقویم الشامل للمدرسة بمنطق مشرفًا تربوی

  .على عشر إدارات تعلیمیة تابعة لمدینة الریاض
ة ى   :أداة الدراس ة عل ذه الدراس دت ھ ت اعتم دان    بانةاالس ن المی ات م ع المعلوم سیة لجم أداة رئی  ك

وي ى  الترب تملت عل ات) ١٠( واش ة،      (كفای ادة التربوی صف، والقی وي،  وإدارة ال ویم الترب التق
ي،         اد الطالب ھ واإلرش دریس، والتوجی رق الت اھج وط صال، والمن داف، واالت سیاسات واألھ ال

ة  ة المھنی یط، والتنمی ي ، والتخط ث العلم رًا البح م  ،)وأخی د ت ا وق ى   تطویرھ وع إل الل الرج ن خ  م
سابقة   ات ال ة الدراس ین     ذات العالق ویین وآراء المحكم شرفین الترب ة وآراء الم رة المیدانی والخب

ادیمي  ، الدرجة العلمیة(وقد تكونت أداة الدراسة من المعلومات التالیة          .ومقترحاتھم ، التخصص األك
وي          ي مجال اإلشراف الترب ى   ) سنوات الخبرة ف ي ضمن     وعل ارة  ) ١٣٠(مجاالت الدراسة والت عب

داف     : تشمل كفایات مشرف التقویم الشامل  موزعة على مجاالت عشرة ھي      سیاسات واألھ مجال ال
ضمن  ارة) ١٤(ویت ضمن   .عب یط ویت ال التخط ضمن    ) ١١(ومج ة ویت ة المھنی ال التنمی ارة، مج عب

ارة،  ) ١٥(عبارة، مجال المناھج وطرق التدریس ویتضمن      ) ١٥( مجال إدارة الصف ویتضمن    عب
ضمن      ) ٦( ي ویت اد الطالب ھ واإلرش ال التوجی ارات، مج ارة) ١٤(عب وي   . عب ویم الترب ال التق مج

مجال البحث العلمي ویتضمن    . عبارة) ١٥(عبارة، مجال القیادة التربویة ویتضمن    ) ١٧(ویتضمن  
  .عبارة ) ١٥(عبارات، ومجال االتصال ویتضمن ) ٨(

  :صدق أداة الدراســـة
ن      دد م ى ع ھا عل م عرض ھ ت عت لقیاس ا وض اس م ي قی ة ف دق أداة الدراس دى ص ى م رف عل للتع
ة والمشرفین                    ة التربی ي كلی دریس ف ة الت ن أعضاء ھیئ ة م ي مجال التربی المحكمین المتخصصین ف

یم  ة والتعل وزارة التربی ویین ب ة والتعل ،الترب ددھم ، یموإدارات التربی غ ع د بل ًا،) ١٤(وق د محكم  وق
ات           طلب م  اس كفای بتھا لقی ارات ومناس دى وضوح العب ن م ن المحكمین إبداء مالحظاتھم وآرائھم ع

ھ         وإضافة  ، المشرف التربوي في التقویم الشامل للمدرسة وانتماء كل عبارة للمجال الذي وضعت فی
  .حیث تم االخذ بمالحظاتھم كافةأیة عبارة یرونھا مناسبة وحذف غیر المناسبة 

   :اســةثبات أداة الدر 
ل     اخ  (تم حساب معامل ثبات الدراسة باستخدام معام ا كرونب ین     ) الف ذي ب لمجاالت أداة الدراسة وال

ات أداة الدراسة    ) ٠٫٩٩٥٥(أن معامل الثبات الكلي لدرجة التوفر قد بلغ        مما یدل على أن معامل ثب
  .مرتفع ویمكن االعتماد علیھ

  :تطبیق أداة الدراســة 
ة              تم تطبیق أداة الدراس    اض التعلیمی ة الری ي منطق شامل للمدرسة ف ویم ال ى مشرفي التق ة میدانیًا عل

د    ) ١٢٥( وبعد أخذ اإلذن بتطبیقھا  تم توزیع   ، بعد التأكد من صدقھا وثباتھا       ا بع استبانة ورجع منھ
  .وھي التي أجریت علیھا الدراسة  % ) ٨٤٫٨( استبانات بنسبة بلغت  ) ١٠٦( التوزیع 
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   :راسة ومناقشتھاعرض نتائج الد 
سؤال  :أوًال ن ال ة ع صھ:األول اإلجاب ذي ن ا ( : وال دى م ویم م شرفي التق ة لم ات الالزم وفر الكفای  ت

ل           وفر ك ة درجة ت ة ؟ ولمعرف اض التعلیمی ة الشامل للمدرسة من وجھة نظرھم بمنطقة الری ن  كفای  م
  :یوضح ذلك) ١ (الكفایات لفقراتالكفایات رتبت حسب المتوسط الحسابي 

  )١(دول ج
  مشرفي التقویم الشامل لكفایاتالمتوسطات الحسابیة 

درجة 
 التوفر

عدد 
 الكفایات

المتوسط 
 م الكفایات الحسابي

 ١ التقویم التربوي ٤٫١٩ ١٧ كبیرة
 ٢ إدارة الصف ٤٫١٦ ٦ كبیرة
 ٣ القیادة التربویة ٤٫٠٦ ١٥ كبیرة

 ٤ السیاسات واألھداف ٤٫٠٥ ١٤ كبیرة
 ٥ صالاالت ٣٫٩٩ ١٥ كبیرة
 ٦ المناھج وطرق التدریس ٣٫٩٣ ١٥ كبیرة
 ٧ التوجیھ واإلرشاد الطالبي ٣٫٨٤ ١٤ كبیرة
 ٨ التخطیط  ٣٫٧٧ ١١ كبیرة
 ٩ التنمیة المھنیة ٣٫٦٩ ١٥ كبیرة
 ١٠ البحث العلمي ٣٫٦٢ ٨ كبیرة

   التقویم الشامللدرجة الكلیة للكفایات ٣٫٩٤ ١٣٠

  
ن   كفایاتإذ احتل ت  ر الكفایا  یتبین توف  )١(بالنظر إلى الجدول     ب األول م  التقویم التربوي الترتی

دره       سابي وق ط ح ى متوس ى أعل صولھ عل وفر بح ة الت ث درج ى   ) ٤٫١٩(حی ع إل ك یرج ل ذل ولع
ین     ویم أداء المعلم شامل     ،االھتمام المتزاید من قبل وزارة التربیة والتعلیم بتق ویم ال  ولعل مشرف التق

دارس         ھو المعني األول بھذا الجانب     ھ للم اء زیارت ویم أثن ى التق ھ عل  . حیث یتركز اھتمامھ وجل عمل
ة م   ذه النتیج ق ھ ارك   وتتف ري مب ة الدوس ـ١٤٢٤(ع دراس دي   ،)ھ ة الزای ع دراس ف م  وتختل

ة وأما  . التي احتل التقویم فیھا مرتبة متأخرة     )ھـ١٤٢١( اني      كفای ب الث ل الترتی د احت  إدارة الصف فق
صولھ    وفر بح ة الت ث درج ن حی دره  م سابي وق ى متوسط ح ام  ) ٤٫١٦(عل ى أن اھتم شیر إل ذا ی وھ

ا                 ذه وم م وتالمی ین المعل ن تفاعل ب ي حجرة الصف م مشرف التقویم الشامل ینصب على ما یدور ف
ث درجة       واحتلت كفایة   .یحدث فیھ من مواقف صفیة مختلفة    ن حی ث م ز الثال ة المرك القیادة التربوی

شامل        ) ٤٫٠٦(دره التوفر بحصولھ على متوسط حسابي وق      ویم ال أثر مشرف التق ى ت ك إل ویعزى ذل
ان                 ب األحی ي أغل ادة ف ادي وممارستھ للقی سلوك القی ت ال ي تناول ات الت  .باالتجاھات الحدیثة والنظری

دي      ھ دراسة الزای ا توصلت إلی ع م ذه النتیجة م ق ھ ـ١٤٢١(وتتف ر  )ھ ي تعتب ة  الت ر كفای ادة أكث  القی
ث ت ) ھـ١٤٢٤(ة الدوسري  مبارك فین التربویین ودراس أھمیة بالنسبة للمشر   الكفایات ل  حی ة حت  كفای

ز األول  ادة المرك دي ،القی ة الغام ـ١٤٢٥( ودراس اني )ھ ز الث ل المرك ي تحت ة . الت ت كفای ا احتل  بینم
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دره                ى متوسط حسابي وق وفر بحصولھ عل ث درجة الت ن حی ع م ب الراب السیاسات واألھداف الترتی
ى معرف  ) ٤٫٠٥( ھ إل ذا مرجع ة ا    وھ ام وسیاس یم الع داف التعل شامل بأھ ویم ال شرف التق یم  ة م لتعل

االتصال في المركز الخامس بحصولھ على متوسط حسابي وقدره وقواعده التنظیمیة  وجاءت كفایة    
صال        ) ٣٫٩٩( ب االت ام بجان رى أن االھتم ي ت ة الت ات الحدیث ھ الدراس ادي ب ا تن ع م ق م ذا یتف وھ

ق        والعالقات اإلنسانیة من شأنھ   وي نحو تحقی دان الترب ي المی املین ف اس الع أن یعمل على زیادة حم
) ھـ ١٤٢١(وقد ذھبت إلى ھذه النتیجة دراسة الزایدي  .أھداف المدرسة في جو من المودة والتعاون    

ة      )ھـ١٤٢٥(الغامدي  سعاد  و ي مجال العملی ة ف ات العام  وتؤكد جمیعھا على أھمیة االتصال والعالق
االتصال أكثر المجاالت استخدامًا بالنسبة للمشرفین التربویین سواًء من وجھة      ألن مجال   . اإلشرافیة

دریس      نظر المعلمین أو مدیري المدارس أو المشرفین التربویین أنفسھم أما مجال المناھج وطرق الت
دره              ى متوسط حسابي وق وفر بحصولھ عل ) ٣٫٩٣(فقد جاء في المركز السادس من حیث درجة الت

ة  وھذا یدل على أ  ن مشرف التقویم الشامل استفاد من عملھ مدرسًا باستخدام طرائق التدریس المختلف
) ھـ ١٤٢١(وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة الزایدي   .وما یتبع ذلك من تخطیط للمنھج ونقد لمحتواه      

دریس    ھ     .التي تذھب إلى أن أقل المجاالت استخدامًا ھو مجال المناھج وطرق الت وجاء مجال التوجی
دره     الكفایاترشاد الطالبي في المركز السابع      واإل ى    ) ٣٫٨٤( على متوسط حسابي ق ك إل ویرجع ذل

ذا             ھ وھ سجالت الخاصة ب رة ال شعبھا وكث ي وت د الطالب تعقیدات اإلرشاد الطالبي وتعدد مھام المرش
ذا المجال         ي ھ د   .مما ال یتقنھ مشرف التقویم الشامل بدرجة عالیة بل یحتاج إلى دورات تدریبیة ف وق

دره             ى متوسط حسابي وق وفر بحصولھ عل ث درجة الت ن حی امن م احتل مجال التخطیط الترتیب الث
ع        ) ٣٫٧٧( ذه الدراسة م وإن كان ھنا المتوسط مرتفعًا إال إنھ جاء في مرتبة متأخرة بالنسبة لنتائج ھ

ھ ی              ة إال أن ة التعلیمی ي العملی ي    إدراك المشرفین التربویین ألھمیة التخطیط وضرورتھ ف ر ف د أكث تأك
اء          كفایات ي أثن ھ ف ًا ل  اإلشراف التربوي خصوصًا وإن مشرف التقویم الشامل یعتبر التخطیط مالزم

ا            ة لمعالجتھ ب وضع خطة زمنی ي تتطل سة الت دارس الرئی ق  وتت .كتابة التقاریر ومعالجة قضایا الم ف
ة الع    ) ه١٤٢٦( الدوسري  دراسةھذه النتیجة مع   امتالك المعرف ي أشارت ب ویم    والت ة بمراحل التق الی

ة شامل، ودراس دي وال ـ١٤٢١( الزای ة ). ھ ع دراس ف م ي وتختل ى  ) ه١٤٣٣( الروق ت إل ي بین والت
شامل،   ویم ال ستوى التق ي م عف ف ود ض عادوج دي س ـ١٤٢٥(  الغام ارك  )ھ ري مب ة الدوس  ودراس

ـ١٤٢٤( ة ) ھ ب متقدم ا مرات یط فیھ ل التخط ي احت تًال  .الت ة مح ة المھنی ال التنمی اء مج ب  وج الترتی
دره               ى متوسط حسابي وق وفر بحصولھ عل ى أن    ) ٣٫٦٩(التاسع من حیث درجة الت ك إل ویعزى ذل

الوزارة     دریب ب ة للت ة واإلدارة العام ات التربی واله كلی ة تت اء الخدم ویین أثن شرفین الترب دریب الم ت
ج التي تشرف ودور المشرفین التربویین في ذلك محدود ال یتجاوز المشاركة أحیانًا في بعض البرام     

ة  ذھا اإلدارات التعلیمی ي تنف شیطیة الت دورات التن وزارة وال ا ال ات .علیھ اءت كفای رًا ج ث  وأخی البح
دره               ى متوسط حسابي وق وفر بحصولھ عل ث درجة الت ن حی ر م ي المركز األخی ) ٣٫٦٢(العلمي ف

یم وان             ة والتعل ل وزارة التربی ن قب سلبیة   ویعزى ذلك إلى ضعف االھتمام بالبحث العلمي م عكاساتھ ال
إن    .على العاملین في المیدان التربوي من معلمین ومدیري مدارس ومشرفین تربویین    وبشكل عام ف

سبل سواء      حرص المملكة العربیة السعودیة على تطویر قطاع االشراف س    ة ال وفیر كاف ي ت اھمت ف
تالك               ادة ام ى زی شامل وأدى إل ویم ال ات التق ن شأن عملی ع م ي  رف دوات ساھم ف التدریب أو عقد الن

شامل          ویم ال ات التق ن عملی ع م وفر    . الكفایات من قبل المشرفین والذي رف ة درجة ت ات  الولمعرف كفای
   : النحو التاليوعلى
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   : التقویم التربويكفایات :أوًال
  )٢(جدول 

  التكرارات والمتوسطات الحسابیة إلجابات أفراد الدراسة
  التقویم التربوي لدى مشرفي التقویم الشامل للمدرسةعن درجة توفر كفایات 

المتوسط   البیان  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ٠٫٧٣ ٤٫٥٣ إدراك أھمیة العمل الجماعي أثناء التقویم الشامل للمدرسة .١

 إدارة المدرسة بالقضایا الرئیسة الواردة في عریفالقدرة على ت .٢
 ٠٫٧٧ ٤٫٤٢ التقریر الختامي التي تحتاج إلى معالجة

القدرة على إعداد التقریر الختامي بعد عملیة التقویم الشامل  .٣
 ٠٫٨٣ ٤٫٣٧ للمدرسة

القدرة على تقویم المدرسة بكافة عناصرھا أثناء المدة الزمنیة  .٤
 ٠٫٨٥ ٤٫٣٦ المقررة

 ٠٫٩٢ ٤٫٣٢  بمجاالت التقویم الشامل للمدرسةمعرفةال .٥
 ٠٫٧٩ ٤٫٣٢ استخدام أدوات التقویم وأسالیب التحلیل بمھارة .٦
 ٠٫٨٧ ٤٫٢٨ القدرة على تقویم المعلمین ومدیري المدارس والمرشدین الطالبیین .٧
 ٠٫٨٩ ٤٫٢٨ الحرص على توظیف نتائج التقویم لتطویر العملیة التعلیمیة   .٨
 ٠٫٩٠ ٤٫٢٦ لى تحدید مفھوم التقویم الشامل للمدرسةالقدرة ع .٩

إرشاد المعلمین لالستفادة من نتائج التقویم في تحسین العملیة  .١٠
 ٠٫٨٧ ٤٫١٦ التعلیمیة

 ٠٫٩٤ ٤٫١٣  الحدیثة في التقویمالتوجھاتالقدرة على توظیف  .١١

القدرة على تحلیل النتائج التي تسفر عنھا عملیة التقویم باستخدام  .١٢
 ٠٫٩٦ ٤٫٠٥ لیب اإلحصائیة المناسبةاألسا

 ٠٫٨٧ ٤٫٠٢ معرفة مفھوم التقویم التربوي .١٣

القدرة على إیجاد قاعدة بیانات الستخدامھا في عملیة تقویم  .١٤
 ٠٫٩٧ ٤٫٠٠ المدرسة تقویما شامال

 ٠٫٩١ ٣٫٩٦ معرفة أنواع التقویم التربوي .١٥

 مساعدة المعلمین في تطبیق بعض االختبارات التي تكشف عن .١٦
 ١٫٠١ ٣٫٨٩ قدرات التالمیذ

 ٠٫٩٣ ٣٫٨٦ معرفة أسس التقویم التربوي .١٧
    ٤٫١٩  ة الكلیالكفایات  
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ات  یتبین أن قیم المتوسطات الحسابیة للكفایات في    )٢(بالنظر إلى الجدول     وي   كفای ویم الترب  التق
ویم  إدراك أھمیة العمل الجماعي أثن  (وكانت الكفایة التي نصھا     ) ٣٫٨٦ -٤٫٥٣(تراوحت بین    اء التق

دره         )الشامل للمدرسة  ى متوسط حسابي ق دًا بحصولھا عل  وجاءت  )٤٫٥٣( متوفرة بدرجة كبیرة ج
ب األول   ي الترتی ةف نص  الكفای ي ت شامل      " والت ویم ال اء التق اعي أثن ل الجم ة العم إدراك أھمی

شامل       ).٤٫٥٣("للمدرسة  للمدرسة  یدرك مشرف التقویم الشامل أھمیة العمل الجماعي أثناء التقویم ال
ویم         اء تق اعي أثن ى أن العمل الجم وھذه الكفایة متوفرة بدرجة كبیرة جدًا وھذا یدل داللًة واضحة عل
ة أو      ارات الفردی ال للزی شامل و ال مج ویم ال ل التق ا عم وم علیھ ي یق س الت د األس و  أح ة ھ المدرس

   .القرارات الشخصیة
ي الت      واردة ف سة ال د        أما تزوید المدرسة بالقضایا الرئی ى معالجة فق اج إل ي تحت امي الت ر الخت قری

دره        ي        ) ٤٫٤٢(جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي وق ود الت م البن ن أھ ى أن م ك إل ویعزى ذل
دافھا               ق أھ سة بموجب خطة مرسومة تحق امي للمدرسة معالجة القضایا الرئی یتضمنھا التقریر الخت

ي    أما القدرة على إعداد التقریر الختامي       .المدرسة سبب ف  بعد عملیة التقویم الشامل للمدرسة فلعل ال
ًا         ًا دقیق ھ فھم ھ أن یفھم ذي یتحتم علی ذلك یرجع إلى أن ھذا من صمیم عمل مشرف التقویم الشامل ال
د                 ام صادقة وموضوعیة بع ائج صحیحة وأحك ى نت ى یحصل عل ھ حت ة ب ة تام ى درای وأن یكون عل

ررة   أما القدرة على تقویم المد   .تقویم المدرسة  ة المق د رسة بكافة عناصرھا أثناء المدة الزمنی ذه  فبع  ھ
شرفین     ن الم ره م ن غی ا ع ز بھ ي یتمی زة الت شامل والمی ویم ال شرف التق ا م صف بھ ي یت صفة الت ال

م   كما تعد المعرفة .التربویین وإال لما كان ھناك حاجة إلى مشرف تقویم شامل     ن أھ  التقویم الشامل م
ى        األسس التي یجب على مشرف ال  ھ ال یقتصر عل ا وأن عمل دًا واإلحاطة بھ ا جی تقویم الشامل فھمھ

ع    تقویم المعلمین فقط بل یتعداه إلى الجوانب األخرى كاإلدارة المدرسیة و      شطة والمجتم ى واألن المبن
درة       )ھـ١٤٢٥(الغامدي  سعاد  ویؤكد ذلك دراسة    . المحلي وي الق ك المشرف الترب  التي ترى أن یمتل

ة   كما حصلت . ومدیري المدارس وبقیة عناصر العملیة التعلیمیة   على تقویم المعلمین   ة  "الكفای معرف
وي     على اقل تقدیر )٣٫٨٦(   على متوسط حسابي   أسس التقویم التربوي   ویم الترب س التق حیث أن أس

وأنواعھ ال یتقنھا المشرف التربوي بكل دقة ووضوح بل یحتاج إلى دورات تدریبیة في ذلك تساعده       
ى أداء عم ان عل ھ بإتق درات      .ل ن ق شف ع ارات للك ض االختب ق بع ي تطبی ین ف ساعدة المعلم ا م  أم

ت أو                  ارات سابقة فصلیة كان ن اختب م م ھ المعل ام ب التالمیذ فقد یكتفي مشرف التقویم الشامل بما قد ق
ع دراسة      . ئجھا إلى الكشف عن قدرات التالمیذشھریة یتوصل من خال ل نتا  ذه النتیجة م ف ھ وتختل

  ).ھـ١٤٢٦( والدوسري صالح )ھـ١٤٢١( والزایدي )ھـ١٤٢٥(امدي سعاد الغ
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   : إدارة الصفكفایات :ثانیًا 
  )٣(جدول 

  التكرارات والمتوسطات الحسابیة وترتیبھا وفقًا إلجابات أفراد عینة الدراسة
  إدارة الصف لدى مشرفي التقویم الشامل للمدرسةات كفایعن درجة توفر 

المتوسط   البیان  م
  الحسابي

نحراف اال
  المعیاري

 ٠٫٦٨ ٤٫٣٦ القدرة على مالحظة ما یقوم بھ المعلم بمھارة   .١

القدرة على مساعدة المعلمین حدیثي التعیین على التكیف    .٢
 ٠٫٨٤ ٤٫١٩ مع متطلبات المھنة الجدیدة

القدرة على استخدام األسلوب اإلشرافي المناسب للموقف    .٣
 ٠٫٨١ ٤٫١٧ الصفي

 ٠٫٧٣ ٤٫١٣ المناسب للمواقف الصفیةالقدرة على اتخاذ القرار    .٤

القدرة على توجیھ المعلمین للربط بین الجانبین النظري    .٥
 ٠٫٨٩ ٤٫٠٨ ٤٫١٦والتطبیقي في التدریس

 ٠٫٦٧ ٤٫٠٥ القدرة على تنظیم الموقف الصفي   .٦
    ٤٫١٦  ة الكلیالكفایات  

ي     ) ٣(بالنظر إلى الجدول     إدارة الصف تراوحت   یتبین أن قیم المتوسطات الحسابیة  للكفایات ف
ین  نص )٤٫٠٥ – ٤٫٣٦(ب ي ت ة والت صلت الكفای د ح م  " وق ھ المعل وم ب ا یق ة م ى مالحظ درة عل الق

ارة سابي" بمھ ط ح ى متوس ارة    ).٤٫٣٦ (عل م بمھ ھ المعل وم ب ا یق ة م ى مالحظ درة عل ث أن الق حی
ش         ویم ال ى أن مشرف التق دل عل ذا ی ھ  حصلت على الترتیب األول في مجال إدارة الصف وھ امل لدی

ن مواقف صفیة           األدوات المقننة التي تساعده على مالحظة ما یقوم بھ المعلم داخل حجرة الصف م
ة    .)ھـ١٤٢٤(وتتفق ھذه النتیجة مع ما ذھبت إلیھ دراسة الدوسري مبارك   .مختلفة ت الكفای بینما كان

ف الصفي       : "والتي تنص  ى تنظیم الموق درة عل ث  ).٤٫٠٥(الق ي المشرف الت   حی وي بمجرد   یكتف رب
ز           شرح المعلم وما یملیھ على الطالب نظریًا بل علیھ أن یھتم بالجانب التطبیقي ألھمیة ذلك في تعزی

ف   ن مواق ك م ل ذل ا یتخل واھبھم وم قل م الب وص م الط ا   .فھ تم بتنظیمھ ھ أن یھ ة علی فیة مختلف ص
   .ومتابعتھا
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   القیادة التربویة كفایات :ثالثًا
  )٤(جدول رقم 

  متوسطات الحسابیة وترتیبھا وفقًا إلجابات أفراد عینة الدراسةالتكرارات وال
  كفایات القیادة التربویة لدى مشرفي التقویم الشامل للمدرسةعن درجة توفر 

المتوسط   البیان  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ٠٫٧٤ ٤٫٣٢ تمثیل القدوة الحسنة بكل أبعادھا وصفاتھا .١
 ٠٫٧٥ ٤٫٢٤ تقبل النقد الھادف والبناء .٢
 ٠٫٨٤ ٤٫١٥ تكوین فرق عمل فعالة .٣
 ٠٫٨٦ ٤٫١٢ القدرة على إدارة الوقت .٤
 ٠٫٨١ ٤٫١١ القدرة على التأثیر اإلیجابي في اآلخرین .٥
 ٠٫٩٣ ٤٫٠٨ معرفة أدوار المشرف كقائد تربوي .٦
 ٠٫٨٤ ٤٫٠٨ القدرة على اإلقناع والحوار .٧

القدرة على تطبیق األسلوب العلمي في اتخاذ  .٨
 ٠٫٨٦ ٤٫٠٧ القرار

 ٠٫٨١ ٤٫٠٧ القدرة على التعامل مع ضغوط العمل .٩
 ٠٫٨٩ ٤٫٠٥ استخدام األسالیب العلمیة في اتخاذ القرار   .١٠

القدرة على تطبیق األسلوب العلمي في حل    .١١
 ٠٫٩١ ٤٫٠٣ المشكالت

 ٠٫٨٦ ٤٫٠٠ استخدام األسالیب العلمیة في حل المشكالت   .١٢
 ٠٫٨٩ ٣٫٩٥ بوياكتساب المھارات الالزمة للقائد التر   .١٣

القدرة على استخدام سلطة الجماعة بصورة    .١٤
 ٠٫٧٨ ٣٫٩٢ مناسبة

 ٠٫٩٤ ٣٫٧٧ فھم نظریة القیادة   .١٥
    ٤٫٠٦  الكفایات الكلیة  

ین   المتوسطات الحسابیة لكفایات یتبین أن قیم) ٤(بالنظر إلى الجدول    القیادة التربویة تراوحت ب
ل ال :  "حصلت الكفایة والتي تنص على   و )٣٫٧٧ -٤٫٣٢( ا وصفاتھا     تمثی ل أبعادھ دوة الحسنة بك " ق

ى      حیث   )٤٫٣٢(على متوسط حسابي     ة األول ل المرتب تمثیل القدوة الحسنة بكل أبعادھا وصفاتھا احت
ي شخصیتھ         في مجال القیادة التربویة وسبب  ذلك أن المشرف التربوي ال بد أن یكون قدوة حسنة ف

ك صفات وخصائص       وفي عملھ وتعاملھ ویتأكد ذلك أكثر في م  ذلك یمتل ھ ب شامل ألن شرف التقویم ال
دي  سعاد  و)ھـ١٤٢١( وھذا ما توصلت إلیھ دراسة الزایدي   .تفرض علیھ المثالیة في كل شيء      الغام

ـ١٤٢٥( ین       )ھ ر المعلم ة نظ ن وجھ ویین م شرفین الترب تخدامًا للم ر اس ات األكث ن  الكفای ا م  وأنھ
ط حسابي   " فھم نظریة القیادة: "ي تنص على فیما حصلت الكفایة والت .ومدیري المدارس  ى متوس   عل
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ة        )٣٫٧٧( أما فھم نظریة القیادة فمن المعروف أن النظریات ال یمكن تطبیقھا بأسسھا وقواعدھا بدق
  .خصوصًا على اإلنسان الحتوائھا على رموز یصعب فھمھا وتفكیكھا

  :كفایات السیاسات واألھداف :رابعًا
  )٥(جدول 

  التكرارات والمتوسطات الحسابیة وترتیبھا وفقًا إلجابات أفراد عینة الدراسة
  السیاسات واألھداف لدى مشرفي التقویم الشامل للمدرسةعن درجة توفر لكفایات 

المتوسط   البیان  م
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

اإللمام بأھداف التعلیم العام في المملكة العربیة    .١
 ١ ٠٫٨٧ ٤٫٢٧ السعودیة

المعرفة التامة بسیاسة التعلیم في المملكة    .٢
 ٢ ٠٫٨٧ ٤٫٢٤ العربیة السعودیة

 ٣ ٠٫٨٤ ٤٫٢١ القدرة على جمع المعلومات والبیانات   .٣

٤.   
لى التنسیق مع مدیري المدارس القدرة ع

والجھات األخرى ذات العالقة في وزارة 
 التربیة والتعلیم

٤ ٠٫٨٨ ٤٫١٩ 

 ٥ ٠٫٨٣ ٤٫١٥ اإللمام بالقواعد التنظیمیة للتعلیم العام   .٥
 ٦ ٠٫٧٣ ٤٫١٢ معرفة مفھوم اإلشراف التربوي   .٦

العمل على تحقیق األھداف التعلیمیة لكل    .٧
 ٧ ٠٫٨٣ ٤٫٠٥ مرحلة تعلیمیة

 ٧ ٠٫٨٢ ٤٫٠٥ االھتمام بالجوانب التنظیمیة إلدارة الوقف   .٨
 ٩ ٠٫٨٧ ٤٫٠٤ اإلمام بأسالیب اإلشراف التربوي   .٩

 ١٠ ٠٫٨٧ ٤٫٠١ معرفة اللوائح المنظمة للعمل اإلشرافي   .١٠

القدرة على استخدام الحاسب اآللي في حفظ    .١١
 ١١ ١٫٠٠ ٣٫٩٩ وتبویب المعلومات والبیانات

 ١٢ ٠٫٨٧ ٣٫٨٤ ف التربويمعرفة أنماط اإلشرا   .١٢

القدرة على توظیف االتجاھات الحدیثة في    .١٣
 ١٣ ٠٫٨٤ ٣٫٨١ اإلشراف التربوي

 ١٤ ٠٫٨٤ ٣٫٧٥ اإللمام بنظریات اإلشراف التربوي   .١٤
      ٤٫٠٥  الكفایات الكلیة  

وفر      أن قیم )٥(یتضح من الجدول    داف    المتوسطات الحسابیة لدرجة ت سیاسات واألھ ات ال كفای
اإللمام بأھداف التعلیم العام في "د جاءت  الكفایة والتي تنص على     وق )٣٫٧٥ -٤٫٢٧(ن  تراوحت بی 

ق               )٤٫٢٧  ("المملكة العربیة السعودیة   ا یتعل سعودیة وم ة ال ة العربی ي المملك یم ف تعتبر سیاسة التعل
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دارس  بھا من لوائح وأھداف من أھم أھداف التقویم الشامل التي یسعى إلى تحقیقھا بالوقوف على ال  م
م     وألن جّل عمل مشرف التقویم الشامل في المد  ،والتأكد من ذلك   ب المھ ذا الجان ى ھ  ،ارس یركز عل

ة  ).ھـ١٤٢٥(وھذا ما یتفق ودراسة الغامدي     وي     : " ونالت الكفای ات اإلشراف الترب ام بنظری " اإللم
سابي   ط ح ى متوس د ت         ).٣٫٧٥( عل وي ق راف الترب ى أن اإلش ود إل ك یع ي ذل سبب ف ل ال أثر ولع

ًا        ور أحیان ھ األم بنظریات اإلدارة إلى حٍد كبیر مما یوقع المشرف التربوي في متاھات قد تختلط علی
  .فال یمیز بین األنواع واألنماط واألسالیب وغیرھا

   : االتصالكفایات :خامسًا
  )٦(جدول 

  التكرارات والمتوسطات الحسابیة وترتیبھا وفقًا إلجابات أفراد عینة الدراسة
  كفایات االتصال لدى مشرفي التقویم الشامل للمدرسةة توفر عن درج

المتوسط   البیان  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

القدرة على تفعیل المناسبات الوطنیة بما یحقق االنتماء    .١
 ٠٫٧٩ ٤٫١٤ للوطن 

القدرة على دعم عوامل الوحدة الوطنیة والحفاظ على    .٢
 ٠٫٨٣ ٤٫١٣ مكتسبات الوطن

 ٠٫٧٩ ٤٫٠٨ ومیول المعلمین ومدیر المدارسفھم حاجات    .٣
 ٠٫٧٩ ٤٫٠٥ القدرة على كتابة التقاریر بأسلوب علمي    .٤

 ٠٫٨١ ٤٫٠٣ القدرة على إدارة االجتماعات المدرسیة وفق أسالیب علمیة   .٥

االستفادة من نتائج االجتماعات مع المعلمین والمجتمع    .٦
 ٠٫٩٠ ٤٫٠٢ المحلي

 ٠٫٨٣ ٣٫٩٩ معرفة وسائل االتصال   .٧
 ٠٫٨٥ ٣٫٩٨ معرفة مفھوم االتصال وأھمیتھ في بیئة العمل المدرسي   .٨

 ٠٫٨٢ ٣٫٩٨ القدرة على استخدام أسالیب االتصال الرسمیة وغیر الرسمیة    .٩
 ٠٫٨٩ ٣٫٩٥ توظیف وسائل االتصال الحدیثة في خدمة العملیة التعلیمیة    .١٠
 ٠٫٨٥ ٣٫٩٤ معرفة أنواع االتصال    .١١

قنیة الحدیثة في تنفیذ البرامج القدرة على استخدام الت   .١٢
 ٠٫٨٥ ٣٫٩٣ اإلشرافیة

 ٠٫٩٠ ٣٫٩١ إتقان مھارات االتصال   .١٣

القدرة على جذب أفراد المجتمع المدرسي والمحلي لعالج    .١٤
 ٠٫٨٣ ٣٫٨٩ المشكالت المدرسیة الواردة في ثنایا التقریر الختامي 

 ٠٫٩٠ ٣٫٨٢ إدراك معوقات االتصال    .١٥

  ٣٫٩٩ الكفایات الكلیة  
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دول   ى الج النظر إل سابیة    ی)٦(ب طات الح یم المتوس ین أن ق ین   تب ت ب صال تراوح ات االت لكفای
ة )٣٫٨٢ – ٤٫١٤( صلت الكفای ى  وح نص عل ي ت ا  "والت ة بم بات الوطنی ل المناس ى تفعی درة عل الق

م         .)٤٫١٤( على متوسط حسابي " یحقق االنتماء للوطن   ة ودع ل المناسبات الوطنی ى تفعی درة عل الق
ل   وطني           عوام اء ال ھ أن یعزز االنتم وي علی ب األول ألن المشرف الترب ى الترتی دة حصلتا عل الوح

ھ    رض ل ا یتع ضم م ي خ وطن ف سبات ال ظ مكت ا یحف ة وم دة الوطنی ل الوح دعم عوام ا ی ا . وكل م أم
ل متوسط حسابي   " إدراك معوقات االتصال"والتي تنص على     الكفایة  ).٣٫٨٢( فقد حصلت على اق

در   یعتبر إتقان مھا   رات االتصال مما یصعب على المشرف التربوي وعلى الرغم من دقتھا إال أنھ ین
ى    ة حت د دورات تدریبی ى عق ة إل ر الحاج ا یظھ ارات مم ك المھ تقن تل امل ی ویم ش شرف تق ود م وج

  .یتغلب في الوقت نفسھ على معوقات االتصال ألن أھمیة االتصال تتأكد في عمل التقویم الشامل
   :لمناھج وطرق التدریس اكفایات :سادسًا

  )٧(جدول 
  التكرارات والمتوسطات الحسابیة وترتیبھا وفقًا إلجابات أفراد عینة الدراسة

  كفایات المناھج وطرق التدریس لدى مشرفي التقویم الشامل للمدرسةعن درجة توفر 

المتوسط   البیان  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ٠٫٧٥ ٤٫٣١  استخدام الوسائل التعلیمیة المناسبة   .١

 ٠٫٧٩ ٤٫٢٥ القدرة على صیاغة األھداف السلوكیة للمقررات الدراسیة    .٢

 ٠٫٧٨ ٤٫١٩ القدرة على استخدام طرائق التدریس    .٣

 ٠٫٨٩ ٤٫٠٠ تشجیع المعلمین على ابتكار واإلبداع في التدریس    .٤

القدرة على تنفیذ األنشطة الصفیة المصاحبة للمقرر    .٥
 ٠٫٩٢ ٣٫٩٩ الدراسي 

 ٠٫٨٠ ٣٫٩٣ عرفة العلمیة الجیدة للتخصص العلمي الم   .٦

 ٠٫٨٣ ٣٫٩٣ معرفة االتجاھات الحدیثة في التدریس    .٧

 ٠٫٨٤ ٣٫٨٩ القدرة العلمیة على نقد محتوى المنھج المدرسي    .٨

القدرة على ترجمة األھداف العامة للمقررات الدراسیة إلى    .٩
 ٠٫٨٩ ٣٫٨٦ أھداف إجرائیة

 ٠٫٨٨ ٣٫٨٦ عیة نحو تنفیذ المنھج االھتمام بالمواقف اإلبدا   .١٠

 ٠٫٨١ ٣٫٨٤ القدرة على تحدید المفھوم الحدیث للمنھج    .١١

 ٠٫٨٣ ٣٫٨٣ معرفة طرق توظیف األنشطة المصاحبة للمنھج الدراسي    .١٢

تنمیة التفكیر الناقد لدى المعلمین ومساعدتھم على إكسابھ    .١٣
 ٠٫٩٢ ٣٫٧٥ للتالمیذ

 ٠٫٧٩ ٣٫٧٠ سةمعرفة األسس العلمیة للمناھج المدر   .١٤

 ٠٫٩١ ٣٫٥٧ القدرة على التخطیط لبناء المنھج المدرسي    .١٥

  ٣٫٩٣ الكفایات الكلیة  
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یم المتوسطات الحسابیة         یت )٧(بالنظر إلى الجدول     ین أن ق دریس     ب اھج وطرق الت ات المن لكفای
ین   ت ب ة      )٣٫٧٥ -٤٫٣١(تراوح ي كفای وفر ف ة ت ر درج ت أكب ة   ( وكان ائل التعلیمی تخدام الوس اس

ي         )٤٫٣١( بمتوسط حسابي وقدره   )المناسبة ى ف ة األول ي المرتب ة ف ر استخدام الوسائل التعلیمی  یعتب
ائل   ى الوس ز عل ام والتركی ر االھتم وي كثی شرف الترب دریس ألن الم رق الت اھج وط ال المن مج
ة           ا وكیفی ن أھمیتھ ھ ع ات أساسیة لدی وفر معلوم دریس ولت ي الت ري ف ب النظ دعمھا الجان ة ل التعلیمی

دریس                 ي مجال الت ة ف ھ العملی ة وخبرت ة الجامعی ي المرحل ادیمي ف داد األك استخدامھا من خالل اإلع
ارك          ھ دراسة الدوسري مب ت إلی ا ذھب ي       )ھـ ١٤٢٤( وھذا م ة ف ي جاء استخدام الوسائل التعلیمی  الت

نھج المدرسي    (وأقل درجة توفر في كفایة       .المرتبة  األولى   اء الم بمتوسط  ) القدرة على التخطیط لبن
ك ألن        تأتي كفایة التخطیط   ).٣٫٥٧(حسابي   رة ومرد ذل ل األخی ة قب م  لدى المعلمین في المرتب  المعل
  .یسعى إلى تدریس المقرر بدون جود خطط یسیر علیھا بطبیعتھ 

   التوجیھ واإلرشاد الطالبي كفایات :سابعًا
  )٨(جدول 

  فراد عینة الدراسةالتكرارات والمتوسطات الحسابیة وترتیبھا وفقًا إلجابات أ
  لكفایات التوجیھ واإلرشاد الطالبي لدى مشرفي التقویم الشامل للمدرسةعن درجة توفر 

المتوسط   البیان  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ٠٫٨٦ ٤٫١٠ تطبیق الئحة السلوك والمواظبة    .١

 ٠٫٨٢ ٤٫١٠ االھتمام برفع مستوى صحة الطالب وسالمتھم    .٢

 ٠٫٨٩ ٤٫٠٧ واإلرشادتفعیل لجنة التوجیھ    .٣

 ٠٫٩٠ ٤٫٠٧ القدرة على التعامل مع أولیاء األمور والمجتمع المحلي    .٤

 ٠٫٨٦ ٣٫٩٤ تقویة أواصر العالقة بین المرشد الطالبي والطالب    .٥

 ٠٫٨٤ ٣٫٩٢ القدرة على تفعیل إجراءات حمایة الطالب    .٦

 ٠٫٨٧ ٣٫٨٦ تقویة أواصر العالقة بین البیت والمدرسة    .٧

 ٠٫٩٦ ٣٫٨٣ لسجالت التنظیمیة لإلرشاد الطالبي معرفة ا   .٨

 ٠٫٨٧ ٣٫٨٢ معرفة خصائص نمو المتعلم    .٩

القدرة على تفعیل أسالیب مناسبة لمتابعة تقویم الطالب    .١٠
 ٠٫٩١ ٣٫٧٦ علمیا وسلوكیا 

 ٠٫٩١ ٣٫٧٣ معرفة النظریات التعلم    .١١

 ١٫٠١ ٣٫٥٦ القدرة على التعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة    .١٢

 ٠٫٩٧ ٣٫٥٥ رفة مراحل بناء الخطة اإلرشادیة مع   .١٣

 ١٫٠٠ ٣٫٤٦ القدرة على إعداد البرامج اإلرشادیة    .١٤

  ٣٫٨٤ الكفایات الكلیة  

ي    یتضح أن قیم المتوسطات الحسابیة  )٨(بالنظر إلى الجدول     ھ واإلرشاد الطالب لكفایات التوجی
ة  تط"وجاءت الكفایة والتي تنص على    ) ٣٫٤٦– ٤٫١٠(تراوحت بین    سلوك والمواظب " بیق الئحة ال

ة    ( حصلت الكفایة التي نصھا  )٤٫١٠( بأعلى متوسط حسابي  سلوك والمواظب ق الئحة ال ى  )تطبی  عل
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م       الل عملھ ن خ ویین م شرفین الترب ع الم حة لجمی ة وواض ة مفھوم ذه الالئح ب األول ألن ھ الترتی
ذكر  عوبة ت ة ص ا أی د بھ راف وال یوج ل اإلش ین قب ة .معلم ا الكفای رامج ":  أم داد الب ى إع درة عل الق

ادیة ط)٣٫٤٦( "اإلرش ل متوس ى اق ي  . عل صص ف ى أن التخ ود إل ذه یع صول ھ ي ح سبب ف ل ال  لع
ى    ھ عل صص أن یؤدی ر المتخ وي غی شرف الترب ستطیع الم دًا وال ی م ج ي مھ اد الطالب ال اإلرش مج

ھ أثن     ام بعمل ى القی ساعده عل ي ت یة الت ادئ األساس ي بالمب ل یكتف ل ب ھ األكم ة الوج ارة المدرس اء زی
ي أو أن         وتقویمھ لھا وھذا یتطلب إلحاق المشرف التربوي بدورات تدریبیة في مجال اإلرشاد الطالب

  .یكون ضمن أفراد التقویم الشامل مشرف متخصص في اإلرشاد الطالبي
   التخطیط كفایات :ثامنًا

  )٩(جدول 
  اد عینة الدراسةالتكرارات والمتوسطات الحسابیة وترتیبھا وفقًا إلجابات أفر

  لكفایات التخطیط لدى مشرفي التقویم الشامل للمدرسةعن درجة توفر 

المتوسط   البیان  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ٠٫٩٤ ٣٫٩٤ القدرة على تحلیل الواقع المدرسي    .١

سنویة (القدرة على إعداد خطة إشرافیة في عدة مستویات    .٢
 ٠٫٨٩ ٣٫٩٤ )فصلیة شھریة

 ٠٫٨٢ ٣٫٩٢ وظیف األسالیب اإلشرافیة في الخطط القدرة على ت   .٣

االستفادة من نتائج الخطط اإلشرافیة السابقة إلعداد خطط    .٤
 ٠٫٨٨ ٣٫٨٥ مستقبلیة

 ٠٫٩١ ٣٫٨٤ الحرص على التجدید في إعداد الخطط المستقبلیة   .٥

العمل على مشاركة منسوبي المدرسة في إعداد الخطط    .٦
 ٠٫٩١ ٣٫٧٨ المتعلقة بھم 

 ٠٫٨٦ ٣٫٧٦  على إتباع األسلوب العلمي في التخطیط القدرة   .٧

 ٠٫٨٠ ٣٫٦٨ معرفة مفھوم التخطیط التربوي    .٨

 ٠٫٩٨ ٣٫٦٤ معرفة مراحل بناء الخطة اإلشرافیة   .٩

 ٠٫٨٥ ٣٫٥٧ معرفة أنواع التخطیط التربوي    .١٠

 ٠٫٨٦ ٣٫٤٩ إدراك أسس التخطیط التربوي    .١١

    ٣٫٧٧  الكفایات الكلیة  

دول ى الج النظر إل ین   )٩( ب ت ب یط تراوح ات التخط سابیة لكفای طات الح یم المتوس ضح أن ق  یت
ط حسابي     "القدرة على تحلیل الواقع المدرسي    : "الكفایة وجاءت   )٣٫٤٩ – ٣٫٩٤( على أعلى متوس
وفر           )٣٫٩٤( ا یت ى م اًء عل یعتبر تحلیل الواقع المدرسي من مھام مشرف التقویم الشامل األساسیة بن

ات ومعل ن بیان ھ م رافیة   لدی ة اإلش ع الخط شیًا م ل تم الیب تحلی ن أدوات وأس ستخدمھ م ا ی ات وم وم
دي       ع دراسة الغام ب      ) ھـ ١٤٢٥(المعدة مسبقًا  وتتفق ھذه النتیجة م ة الترتی ذه الكفای ت ھ ث احتل حی

اني صلت    .الث ي ح ةف وي : "الكفای یط الترب س التخط سابي " إدراك أس ط ح ل متوس ذا  )٣٫٤٩ (اق ل
ین مصطلحاتھ           یحتاج المشرف التربوي   ز ب وي والتمیی ة لممارسة التخطیط الترب  إلى دورات تدریبی

  .المختلفة
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   : التنمیة المھنیةكفایات :تاسعًا 
  )١٠(جدول 

  التكرارات والمتوسطات الحسابیة وترتیبھا وفقًا إلجابات أفراد عینة الدراسة
  رسةلكفایات التنمیة المھنیة لدى مشرفي التقویم الشامل للمدعن درجة توفر 

المتوسط   البیان  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ٠٫٨٣ ٤٫١٣ الرغبة في استخدام أسالیب التدریب الحدیثة    .١

القدرة على توظیف نتائج التقویم في تحدید االحتیاجات التدریبیة    .٢
 ٠٫٨٦ ٣٫٩٢ للمعلمین ومدیري المدارس 

 على تحدید االحتیاجات التدریبیة للمعلمین ومدیري المدارس بناء   .٣
 ٠٫٩٨ ٣٫٨٩ منھجیة علمیة

الوسائل وأجھزة (القدرة على استخدام التقنیات الحدیثة في التدریب    .٤
 ٠٫٨٨ ٣٫٨١ )العرض المناسبة

االھتمام بإقامة البرامج التدریبیة لتنمیة مھارات المعلمین ومدیري    .٥
 ٠٫٩٢ ٣٫٨٠ المدارس 

 ٠٫٨٨ ٣٫٧٤ القدرة على إدارة الجلسات التدریبیة    .٦

 ٠٫٨٨ ٣٫٧٣ قدرة على استخدام التغذیة الراجعة لتحقیق النمو الذاتي للمتدربین ال   .٧

 ٠٫٩٩ ٣٫٧٣ الحرص على متابعة انتقال أثر التدریب إلى مجال العمل    .٨

القدرة على استثارة دوافع المعلمین ومدیري المدارس لاللتحاق    .٩
 ٠٫٩٢ ٣٫٧٢ بالبرامج التدریبیة

 ٠٫٨٥ ٣٫٥٨ التدریب معرفة االتجاھات الحدیثة في    .١٠

المحاضرة العصف الذھني (القدرة على تطبیق أسالیب التدریب المالئمة    .١١
 ٠٫٩٠ ٣٫٥٠ )تمثیل األدوار

 ٠٫٩١ ٣٫٥٠ القدرة على إعداد الحقائب التدریبیة    .١٢

 ٠٫٩٨ ٣٫٤٥ معرفة أسس تقویم البرامج التدریبیة   .١٣

 ٠٫٩٠ ٣٫٤٤ المتدربین القدرة على تصمیم البرامج التدریبیة وفقا الحتیاجات    .١٤

 ٠٫٩٠ ٣٫٤٢ معرفة الخطوات العلمیة في تصمیم البرامج التدریبیة    .١٥

    ٣٫٦٩  الكفایات الكلیة  

دول    یم المتوسطات الحسابیة      ی)١٠(بالنظر إلى الج ین أن ق ة تراوحت     تب ة المھنی ات التنمی لكفای
ین     )٣٫٤٢ -٤٫١٣(بین   ة ب ات المعیاری ي    )٠٫٨٣ -٠٫٩٩( وتراوحت االنحراف ة الت  وحصلت الكفای

ة         ( :نصھا دریب الحدیث ي استخدام أسالیب الت دره     )الرغبة ف ى متوسط حسابي وق ث  )٤٫١٣( عل  حی
ي نصھا          ة الت ا حصلت الكفای ب األول  بینم ي الترتی ي تصمیم      (جاءت ف ة ف ة الخطوات العلمی معرف

دریب  احتلت الرغبة في استخد ) ٣٫٤٢( على متوسط حسابي وقدره    )البرامج التدریبیة  ام أسالیب الت
یم        دث للتعل الحدیثة الترتیب األول حیث أن مشرف التقویم الشامل تملي علیھ متطلبات العصر وما ح
رى     ة األخ االت التعلیمی ن المج ره م دریب وغی ي الت د ف و جدی ا ھ ل م ستخدم ك ة أن ی ھ نوعی ن نقل م

ش          ى الم ي تفرض عل ي الت یم اإللكترون ة والتعل ا   خصوصًا ونحن في عصر التقنی وي تعلمھ رف الترب
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ھ        دیث ومعطیات ا   .واستخدامھا ألن األسالیب التقلیدیة لم تعد تتماشى مع العصر الح ي   أم ة والت الكفای
ة    " :تنص رامج التدریبی ط حسابي     " معرفة الخطوات العلمیة في تصمیم الب رة بمتوس ت األخی د كان  فق

ة درجة ت        الكفایةتعتبر ھذه     )٣٫٤٢( ة المھنی ات التنمی ل كفای رامج      أق ویم الب س تق ك ألن أس وفر وذل
سـد العجز الحاصل             درب متخصص ل ى م التدریبیة وتصمیمھا مما تحتاج اإلدارات التعلیمیة فیھا إل

    .في المدربین المتمكنین أنفسھم ولیس بالسھولة أن یتقنھا أي مشرف مھما كانت خبرتھ وتخصصھ
   البحث العلمي كفایات :عاشرًا

  )١١(جدول 
  متوسطات الحسابیة وترتیبھا وفقًا إلجابات أفراد عینة الدراسةالتكرارات وال

  كفایات البحث العلمي لدى مشرفي التقویم الشامل للمدرسةعن درجة توفر 

المتوسط   البیان  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

التعاون مع المعلمین ومدیري المدارس لالستفادة من نتائج    .١
 ٠٫٩٩ ٣٫٧٠ لمدرسي البحوث التربویة في تطویر العمل ا

 ٠٫٩٥ ٣٫٧٠ التمكن من إجراء دراسات میدانیة حول المشكالت التعلیمیة    .٢

القدرة على استخالص نتائج البحوث العلمیة والتربویة    .٣
 ٠٫٩٢ ٣٫٦٩ التي تفید العمل 

 ٠٫٩١ ٣٫٦٦ معرفة مناھج البحث العلمي   .٤

 ١٫٠٠ ٣٫٦٤ استخدام التقنیة الحدیثة في البحث العلمي    .٥

 ٠٫٩٢ ٣٫٥٦ مراعاة خطوات البحث العلمي في مجاالت التنمیة المھنیة    .٦

 ٠٫٩٥ ٣٫٥٦ مراعاة االتجاھات العلمیة في البحث    .٧

القدرة على إجراءات البحوث التربویة وفق أسالیب البحث    .٨
 ٠٫٩٣ ٣٫٤٩ العلمي 

    ٣٫٦٢  الكفایات الكلیة  

ات البحث العلمي تراوحت     سابیة  لین أن قیم المتوسطات الح  تب) ١١(وبالنظر إلى الجدول   كفای
ین   ین  )٣٫٤٩ -٣٫٧٠(ب ة ب ات المعیاری ت االنحراف ا تراوح ة )٠٫٩١ -١٫٠٠( كم صلت الكفای  وح

ل            (التي نصھا    ي تطویر العم ائج البحوث ف ن نت تفادة م دارس لالس التعاون مع المعلمین ومدیري الم
ي مجال البحث العلمي وق              )المدرسي ى متوسط حسابي ف ع    )٣٫٧٠(دره  على أعل اون م ر التع  یعتب

ة    ي المرتب ي ف ل المدرس ویر العم ي تط وث ف ائج البح ن نت تفادة م دارس لالس دیري الم ین وم المعلم
دھم           ا یفی دارس لكل م دیري الم األولى ویعزى ذلك إلى أن مشرف التقویم الشامل یوجھ المعلمین وم

واھبھم       ي م اتھم وینم ري معلوم م ویث ي عملھ ن إج      .ف تمكن م ا ال ول   أم ة ح ات میدانی راء دراس
ول         ة ح ات المیدانی راء الدراس وي إج شرف الترب ام الم ن مھ ى أن م ود إل ة فیع شكالت التعلیمی الم

ى .المشكالت التعلیمیة كالرسوب والتسرب وغیره    ى   : "  وقد جاءت الكفایة والتي تنص عل درة عل الق
ي        ث العلم الیب البح ق أس ة وف وث التربوی راء البح ة األ " إج ى المرتب سابي    عل ط ح رة بمتوس خی

ن         )٣٫٤٩( ة م ر عنای ام وكبی د اھتم ى مزی ھ ال تلق ي وخطوات ث العلم الیب البح ك أن أس رد ذل  وم
دود ضیقة              ي ح ت ف المسئولین عن التدریب سواًء في الوزارة أو في إدارات التربیة والتعلیم وما زال

  .في برامج التدریب المختلفة قلما تجد المتقن لھا والمتمكن منھا
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   :الثانيابة السؤال إج
   : والذي نصھالثانيلإلجابة عن السؤال 

ة لمشرفي        ات الالزم وفر الكفای  ھل ھناك اختالف في وجھات نظر أفراد الدراسة حول درجة ت
ة      رات الدراس ًا لمتغی ة وفق شامل للمدرس ویم ال راف      (التق ال اإلش ي مج رة ف ة، الخب ة العلمی الدرج

  ؟ ) التربوي
وتحلیل التباین األحادي ) ت( استخدام اختبار مان وتني واختبار ال فقد تمولإلجابة عن ھذا السؤ   

   :في الجدول التاليواضح  كما ھو
  )١٢(الجدول 

  لداللة الفروق في درجة توفر) Mann-Whitney( وتني -اختبار مان
  الكفایات من وجھة نظر عینة الدراسة باختالف درجاتھم العلمیة

المتوسط   ددالع  الدرجة العلمیة  الكفایات
  الحسابي

متوسط 
  الرتب

مجموع 
مستوى   Uقیمة   الرتب

  التعلیق  الداللة

 السیاسات كفایات ٤٧٥٦٫٥ ٥٢٫٨٥ ٤٫٠٤ ٩٠ بكالوریوس فأقل
 غیر دالة ٠٫٦٠٥ ٦٦١٫٥ ٩١٤٫٥  ٥٧٫١٦ ٤٫١١ ١٦ ماجستیر فأعلى واألھداف

 غیر دالة ٠٫٣٣٥ ٦١١٫٠ ٩٦٥٫٠  ٦٠٫٣١ ٣٫٨٨ ١٦ ماجستیر فأعلى التخطیطكفایات  ٤٧٠٦٫٠ ٥٢٫٢٩ ٣٫٧٥ ٩٠ بكالوریوس فأقل

التنمیة كفایات  ٤٦٧٣٫٠ ٥١٫٩٢ ٣٫٦٦ ٩٠ بكالوریوس فأقل
 غیر دالة ٠٫٢١٠ ٥٧٨٫٠ ٩٩٨٫٠  ٦٢٫٣٨ ٣٫٨٧ ١٦ ماجستیر فأعلى المھنیة

المناھج كفایات  ٤٦٨٥٫٥ ٥٢٫٠٦ ٣٫٨٩ ٩٠ بكالوریوس فأقل
 غیر دالة ٠٫٢٥٢ ٥٩٠٫٥ ٩٨٥٫٥  ٦١٫٥٩ ٤٫١٢ ١٦ ماجستیر فأعلى وطرق التدریس

 غیر دالة ٠٫٠٨٥ ٥٢٦٫٥ ١٠٤٩٫٥  ٦٥٫٥٩ ٤٫٤٣ ١٦ ماجستیر فأعلى إدارة الصفكفایات  ٤٦٢١٫٥ ٥١٫٣٥ ٤٫١١ ٩٠ بكالوریوس فأقل

التوجیھ كفایات  ٤٧٧٠٫٠ ٥٣٫٠٠ ٣٫٨٣ ٩٠ بكالوریوس فأقل
 غیر دالة ٠٫٦٩١ ٦٧٥٫٠ ٩٠١٫٠  ٥٦٫٣١ ٣٫٩٢ ١٦ أعلىماجستیر ف واإلرشاد الطالبي

التقویم كفایات  ٤٦٢٦٫٠ ٥١٫٤٠ ٤٫١٥ ٩٠ بكالوریوس فأقل
 غیر دالة ٠٫٠٩٥ ٥٣١٫٠ ١٠٤٥٫٠  ٦٥٫٣١ ٤٫٤٠ ١٦ ماجستیر فأعلى التربوي

القیادة كفایات  ٤٦٤٧٫٥ ٥١٫٦٤ ٤٫٠٣ ٩٠ بكالوریوس فأقل
 غیر دالة ٠٫١٣٩ ٥٥٢٫٥ ١٠٢٣٫٥  ٦٣٫٩٧ ٤٫٢٨ ١٦ ماجستیر فأعلى التربویة

 غیر دالة ٠٫٣٧٤ ٦١٩٫٥ ٩٥٦٫٥  ٥٩٫٧٨ ٣٫٧٦ ١٦ ماجستیر فأعلى البحث العلميكفایات  ٤٧١٤٫٥ ٥٢٫٣٨ ٣٫٦٠ ٩٠ بكالوریوس فأقل

 غیر دالة ٠٫١٨٥ ٥٧٠٫٠ ١٠٠٦٫٠  ٦٢٫٨٨ ٤٫١٨ ١٦ ماجستیر فأعلى االتصالكفایات  ٤٦٦٥٫٠ ٥١٫٨٣ ٣٫٩٦ ٩٠ بكالوریوس فأقل

لیة الدرجة الك ٤٦٨٢٫٥ ٥٢٫٠٣ ٣٫٩١ ٩٠ بكالوریوس فأقل
 غیر دالة ٠٫٢٤٢ ٥٨٧٫٥ ٩٨٨٫٥  ٦١٫٧٨ ٤٫١٠ ١٦ ماجستیر فأعلى للكفایات

وفي الدرجة الكلیة للكفایات، مما الكفایات غیر دالة في  ) ي(أن قیمة   ) ١٢(یتضح من الجدول    
ا             وفر الكفای ي درجة ت ة إحصائیة ف روق ذات دالل دم وجود ف ة     یشیر إلى ع ة نظر عین ن وجھ ت م

ب المشرفین             ل اإلحصائي أن أغل ائج التحلی الدراسة باختالف درجاتھم العلمیة حیث تبین لنا في نت
دبلوم  الوریوس وال ة البك ن حمل م م ویین ھ اختالف  الترب شرفین ب ة الم أن كاف ح ب ذا یوض ، وھ

شامل  مستویاتھم العلمیة یتشاركون بضرورة االطالع والتدرب المستمر على أسالیب ا    .الشراف ال
ودراسة السالم ) ٢٠٠٧(ودراسة عبدالشكور ) ٢٠١٤(وتتفق نتیجة ھذه الدراسة مع دراسة سعدیة 

  .والتي بینت إلى عدم وجود فروق في المراحل التعلیمیة في توافر الكفایات) ٢٠٠٧(
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  )١٣(جدول 
  اختبار تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق في درجة توفر الكفایات

  ة نظر عینة الدراسة باختالف خبرتھم في مجال اإلشراف التربويمن وجھ

مجموع   مصدر التباین  الكفایات
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   قیمة ف  المربعات

  التعلیق  الداللة

السیاسات كفایات  ٠٫٢٠ ٢ ٠٫٤١  بین المجموعات
  ٠٫٣٦  ١٠٣  ٣٧٫١٨  داخل المجموعات واألھداف

 غیر دالة ٠٫٥٧١ ٠٫٥٦

 ٠٫٠٥ ٢ ٠٫١٠  بین المجموعات
 التخطیطكفایات 

  ٠٫٥٠  ١٠٣  ٥١٫٣٥  داخل المجموعات
 غیر دالة ٠٫٩٠٣ ٠٫١٠

 ٠٫٥١ ٢ ١٫٠٢  بین المجموعات
 التنمیة المھنیةكفایات 

  ٠٫٤٩  ١٠٣  ٥٠٫٠٠  داخل المجموعات
 غیر دالة ٠٫٣٥٤ ١٫٠٥

المناھج وطرق كفایات  ٠٫١٠ ٢ ٠٫٢١  بین المجموعات
  ٠٫٤٥  ١٠٣  ٤٥٫٨٩  داخل المجموعات التدریس

 غیر دالة ٠٫٧٩١ ٠٫٢٤

 ٠٫٢٣ ٢ ٠٫٤٦  بین المجموعات
 إدارة الصفكفایات 

  ٠٫٤٤  ١٠٣  ٤٥٫٥٦  داخل المجموعات
 غیر دالة ٠٫٥٩٤ ٠٫٥٢

التوجیھ كفایات  ٠٫٠٥ ٢ ٠٫٠٩  بین المجموعات
  ٠٫٤٦  ١٠٣  ٤٧٫١٥  داخل المجموعات واإلرشاد الطالبي

 غیر دالة ٠٫٩٠٢ ٠٫١٠

 ٠٫٢٠ ٢ ٠٫٤٠  بین المجموعات
 التقویم التربويكفایات 

  ٠٫٥٢  ١٠٣  ٥٣٫٨٤  داخل المجموعات
 غیر دالة ٠٫٦٨٤ ٠٫٣٨

 ٠٫٠٥ ٢ ٠٫١١  بین المجموعات
 القیادة التربویةكفایات 

  ٠٫٥٠  ١٠٣  ٥١٫٢٩  داخل المجموعات
 غیر دالة ٠٫٩٠٠ ٠٫١١

 ٠٫٢٦ ٢ ٠٫٥٢  جموعاتبین الم
 البحث العلميكفایات 

  ٠٫٦٩  ١٠٣  ٧١٫٢٤  داخل المجموعات
 غیر دالة ٠٫٦٨٧ ٠٫٣٨

 ٠٫٠٥ ٢ ٠٫٠٩  بین المجموعات
 االتصالكفایات 

  ٠٫٥٢  ١٠٣  ٥٣٫٣١  داخل المجموعات
 غیر دالة ٠٫٩١٧ ٠٫٠٩

 ٠٫٠٢ ٢ ٠٫٠٤  بین المجموعات
 الدرجة الكلیة للكفایات

  ٠٫٣٧  ١٠٣  ٣٧٫٨٨  تداخل المجموعا
 غیر دالة ٠٫٩٤٨ ٠٫٠٥

ا   الكفایاتغیر دالة في ) ف( أن قیمة )١٤(یتضح من الجدول    ات مم  وفي الدرجة الكلیة للكفای
راد                 ة نظر أف ن وجھ ات م وفر الكفای ي درجة ت ة إحصائیة ف روق ذات دالل یشیر إلى عدم وجود ف

وي       راف الترب ال اإلش ي مج راتھم ف نوات خب دد س اختالف ع ة ب ك أن ،الدراس رد ذل م   وم ن ت  م
م             وي ل ذا المشروع الترب ذا المجال ألن ھ ي ھ ة ف رة الكافی ترشیحھم للتقویم الشامل لیس لدیھم الخب
ا           دة وإنم ة المنعق دورات التدریبی تنفذه الوزارة منذ زمن طویل یمكن للمشرف التربوي االلتحاق بال

ت   ) ٢٠١٤(وتتفق نتیجة ھذه الدراسة مع دراسة سعدیة      .ھو جدید على المیدان التربوي     ي بین والت
ات          وافر الكفای ي ت ة ف ع      . إلى عدم وجود فروق في المراحل التعلیمی ذه الدراسة م ف نتیجة ھ وتختل
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ن       ) ٢٠٠٧(دراسة السالم    ) ١٠(والتي أشارت إلى وجود فروق في سنوات الخبرة ولصالح أكثر م
  .سنوات

  :التوصیات 
د للمشرف        .١ ي تعق ة الت ة والتأھیلی رامج التدریبی ى      توجیھ الب ا إل ة أو أثنائھ ل الخدم ویین قب ین الترب

ًا             ًا وعملی ات سلوكًا أدائی ذه الكفای ث تصبح ھ ًا بحی دریبًا عملی التدریب على الكفایات اإلشرافیة ت
 .لدیھم

ویم          .٢ ة التخصصات ومشرفي التق ي كاف عقد اللقاءات الدوریة بین المشرفین التربویین عمومًا ف
رات    الشامل خصوصًا على مستوى المملكة الع      ادل الخب سعودیة لتب ة ال ، وطرح المشكالت  ، ربی

 .مما یساعد على ارتفاع مستوى كفایاتھم المختلفة
د     .٣ یم بتزوی ل إدارات التعل ة داخ شامل للمدرس ویم ال شرفي التق ة لم ات الالزم وفیر االمكان ت

ى              ساعدتھم عل دریس لم ق الت وي وطرائ ي اإلشراف الترب د ف وي بالجدی مكتبات اإلشراف الترب
 . لم الذاتيالتع

ا إدارات             .٤ ع لھ ة تتب ة والمالی ا استقاللیتھا اإلداری ة لھ إنشاء ھیئة علیا من خالل مؤسسة اعتباری
 .التقویم الشامل للمدرسة في المملكة العربیة السعودیة
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 المراجع
 .في التقویم التربوي مداخل واتجاھات، مطابع الحمیضي، الریاض). ه١٤٢٦(أبو عناب، سعد 

دراسة انتقادیة لبحوث دراسات التقویم الشامل للمدرسة، مجلة ). ١٩٩٧(لسید، شكري ا، أحمد
 .الریاض ). ٦٤(رسالة الخلیج العربي، عدد 

ة   یدة، عالی وا رش ـ ١٤٢٦(أخ شر    ). ھ د للن ة، دار الحام ي اإلدارة التربوی ة ف ساءلة والفاعلی الم
 .والتوزیع، عمان، األردن 

دور موجھي اإلدارة المدرسیة في تنمیة كفاءات مدیري ). ھـ١٤١٣(آل عثیمین، مسلم اسماعیل 
المدارس المتوسطة والثانویة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك 

 . سعود، الریاض 
واقع الممارسات اإلشرافیة الفنیة الممارسة في المدارس الثانویة ). ه١٤٢٥(البابطین، عبد العزیز 

طویره في ضوء االتجاھات العالمیة المعاصرة، مركز البحوث بمدینة الریاض وسبل ت
  .التربویة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض

رحیم    د ال رزاق عب د ال الي، عب ـ١٤١٧(الثم شرف   ). ھ ذ الم دى تنفی وي وم راف الترب ائف اإلش وظ
ة الطائف،   التربوي لھا من وجھة نظر المشرفین التربویین والمعلمین بالمرحلة المتوسطة        بمدین

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
رسالة ماجستیر . التقویم اللغوي طرقھ ومعاییره في المدرسة الجزائریة). ٢٠١٠(جخراب، سعاد 

  .الجزائر. جامعـــــة قاصـــدي مربــاح ورقلة. غیر منشورة
الواقع التدریبي والتدریب المأمول على االحتیاجات . )١٩٩٩-١٤٢٠(الجنیدي، نوران نفوز 

التدریبیة للمشرفین التربویین في فلسطین من وجھة نظرھم ونظر رؤسائھم، دراسة مقارنة، 
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة القدس، فلسطین 

 المدرسیة في المرحلة األساسیة دور المشرف التربوي في تطویر اإلدارة). ٢٠٠٥(حمدان، سناء 
رسالة ماجستیر غیر . الدنیا بمحافظات غزة من وجھة نظر المشرفین التربویین والمدیرین

  .الجامعة اإلسالمیة غزة. منشورة
ھ  رح وجی د، الف ب، رداح وأحم ة، دار ). ه١٤٢٠(الخطی ات حدیث وي اتجاھ راف الترب اإلدارة واإلش

  .األمل، اربد، عمان، األردن 
فعالیة التقویم الشامل من وجھة نظر مشرفي التقویم الشامل ). ھـ١٤٢٦(وسري، صالح محمد الد

ومدیري ومعلمي المدارس االبتدائیة المقومة بمنطقة مكة المكرمة، رسالة دكتوراه غیر 
 . منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

ایات الضروریة للمشرف التربوي ومدى الكف). ھـ١٤٢٤( الدوسري، مبارك محمد آل قنام 
ممارستھا من وجھة نظر المعلمین في محافظة وادي الدواسر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

 .كلیة التربیة، جامعة الیرموك، األردن 
تطویر نظام التقویم الشامل لمدارس التعلیم العام في ضوء إدارة الجودة ). ه١٤٣٣(الروقي، محمد 

  .السعودیة. جامعة االمام محمد. ماجستیر غیر منشورةرسالة . الشاملة
االحتیاجات التدریبیة للمشرفین التربویین بمدینة الریاض، ). ھـ١٤٢٧(الروقي، مطلق مقعد 

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض 
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ة للمشرفین التربویین في مراحل الكفایات األدائیة الالزم). ھـ١٤٢١(أحمد محمد خلف  الزایدي،
التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم 

 .القرى، مكة المكرمة 
تطویر اإلشراف التربوي في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة ). ٢٠١٠(الزدجالي، نجیب 
  .عمان.  نزوىجامعة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. بسلطنة عمان

درجة توافر الكفایات الشخصیة والمھنیة للمشرفین التربویین في منطقة ). ٢٠٠٧(السالم، نواف 
، رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، الجامعـة األردنیة، "الجوف بالمملكة العربیة السعودیة

  .عمان، األردن
سیة وأسالیب تنمیتھا في مدینة الكفایات الالزمة لمشرفات اإلدارة المدر). ھـ١٤٢٥ (سعاد الغامدي
 .الریاض. جامعة الملك سعود. رسالة ماجستیر غیر منشورة. الریاض

الكفایات األدائیة الالزمة لدى المشرف التربوي من وجیة نظر مدیري ). ٢٠١٤(حمده ، السعدي
المدارس ومساعدیھم بوالیة السویق في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان، مجلة العلوم 

  .٤١٥-٣٨١). ١(١٥ربویة والنفسیة، جامعة البحرین، الت
الكفایات األدائیة الالزمة لدى المشرف التربوي من وجنة نظر مدیري ). ٢٠١٤(سعدیة، حمدة 

مجلة العلوم . المدارس ومساعدیھم بوالیة السویق في محافظة شمال الباطنیة بسلطنة عمان
  .٤١٥-٣٨١)١(١٥. التربویة والنفسیة

ب سعود، رات ة،   ). ٢٠٠٢(، ال دمات الجامعی ارق للخ ز ط ة، مرك ات حدیث وي اتجاھ راف الترب اإلش
  عمان، األردن

درجة امتالك وممارسة كفایات اإلشراف التربوي المعاصر في ). ٢٠١٥(شاھین، عبدالرحمن 
- ٨٦).٦(٤. المجلة التربویة الدولیة. ضوء خصائص مجتمع المعرفة بمنطقة المدینة المنورة

١٠٠.  
علة، الج سمیع،    ش د ال د عب ل محم ات    ). ٢٠٠٠(می ة، اتجاھ ة التعلیمی وي للمنظوم ویم الترب التق

 .وتطلعات، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر 
ود    ان،        ). ٢٠٠٤(طافش، محم ان، عم وي واإلدارة المدرسیة، دار الفرق ي اإلشراف الترب داع ف اإلب

  .األردن
دار المسیرة للنشر : ، عمان)طبعة الثانیةال(تطبیقات اإلشراف التربوي، ). ٢٠١٠. (عایش، أحمد
 .والتوزیع

مستوى تحقق الكفایات الالزمة للموجھین التربویین عنـد ممارسة ). ٢٠٠٧(عبد الشكور، نواب 
، رسـالة ماجستیر غیر "مھامھم اإلشرافیة في مدارس التعلیم الثانوي العـام بمحافظـة عـدن

  .منشورة، جامعة عدن، عدن، الیمن
دریس،       ). ٢٠٠٦(دي، جودت عزت،   عبد الھا  ل لتحسین الت الیبھ دلی ھ وأس وي مفاھیم اإلشراف الترب

 . الدار العلمیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن
  .دار الفكـر، عمـان، األردن. استراتیجیات حدیثھ في اإلشراف التربوي). ٢٠٠٧(عبیدات، ذوقان 

التحقق من واقع الكفایات المھنیة لالزمة ). ٢٠١٦(ي، عبدالھادي العجمي، ناصر والدوسر
المجلة . لمعلمي التالمیذ ذوي اإلعاقة الفكریة وأھمیتھا من وجھة نظرھم بمدینة الریاض

  .٨٥- ٤٨).٣٩. (الدولیة لألبحاث التربویة
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ري فاعلیة مشرفي اإلدارة المدرسیة في تطویر مجاالت عمل مدی). ھـ١٤٢١(العریفي، سعود 
المدارس الثانویة في مدینتي الریاض وجدة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم اإلدارة 

  . ا لریاض ،التربویة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود
د اهللا    ي، عب ة          ). ٢٠٠٣-١٤٢٤( العرین ي المملك ام ف یم الع دارس التعل دیري م ات األساسیة لم الكفای

وراه غ    ة        العربیة السعودیة، أطروحة دكت ة، جامع ة التربی ة كلی سم اإلدارة التربوی شورة، ق ر من ی
 . الملك سعود، الریاض 

اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي،  أصولھا وتطبیقاتھا  عمان، الدار ). ٢٠٠١(عطوي، جودت 
  .العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع 

والمشرفات التربویات تحدیات االشراف التربوي من وجھة نظر المدیرات ). ٢٠١٥(عون، وفاء 
  .٢٣- ١). ٢(١. العلوم التربویة. في منطقة الریاض

مشكالت التوجیھ التربوي في المدارس الحكومیة الثانویة في مدینتي ). ھـ١٤٠٥(القطیفي، طیبة 
  . الریاض، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض 

درجة ممارسة المشرفین التربویین ألسالیب االشراف ). ٢٠١٤(قیطة، نھلة والزیان، دالیا 
مجلة القدس المفتوحة لألبحاث . التربوي في غزة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات

  .٣٦٤- ٣٢٨) ٦(٢. والدراسات التربویة والنفسیة
. دار األندلس للنشر والتوزیع. التقویم التربوي للمعلمین والمعلمات). ٢٠٠٤(محمود، حمدي 

  .السعودیة. ائلح
ات          ). ٢٠٠٣(مرعي، توفیق أحمد،     ن الكفای نھم م دى تمك ي م آراء المشرفین التربویین في األردن ف

األدائیة األساسیة ومدى استخدامھم لھا، دراسات تربویة، رابطة التربیة الحدیثة، المجلد السابع،      
 .مصر . القاھرة ). ٤٥(الجزء  

. ر المقاربة بالكفاءات ودوره في تحسین المسار الدراسيالتقویم في إطا). ٢٠١٧(معتوق، وسیلة 
  .الجزائر. جامعة محمد بوضیاف. رسالة ماجستیر غیر منشورة

د،  امي محم م، س ـ ١٤٢١( ملح شر  ).  ھ سیرة للن نفس، دار الم م ال ة وعل ي التربی ویم ف اس والتق القی
 .والتوزیع، عمان، األردن 

ر    ل عم وب  وجمی شوان، یعق سلوك). ٢٠٠٤(ن وي، دار    ال راف الترب ي اإلدارة واإلش ي ف  التنظیم
 .الفرقان، عمان، األردن 

 .الریاض ، وزارة التخطیط). ھـ١٤٢٥(وزارة التخطیط، 
دلیل التقویم الشامل للمدرسة في المملكة العربیة السعودیة، ). ھـ، ب١٤٢٥(وزارة التربیة والتعلیم 

 .اإلدارة العامة للتقویم الشامل، الریاض
وثیقة كفایات المشرفین التربویین، اإلدارة العامة لتقویم ). ه،أ١٤٢٥(تربیة والتعلیم وزارة ال

 .والجودة التربویة، الریاض
 .الریاض، اإلدارة العامة لإلشراف التربوي، دلیل المشرف التربوي). ھـ١٤٢٣(وزارة المعارف  
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