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   :الملخص
دفت الدرا ي          ھ اخ التنظیم سین المن ي تح وي ف شرف الترب ة الم ة ممارس رف درج ة تع س

ي تحول دون ممارسة المشرف            ات الت بمدارس التعلیم العام بمدینة الدمام، إلى جانب تعرف المعوق
ى      التربوي لھذه األدوار،   اد عل م االعتم ولتحقیق ھذه األھداف تم إتباع المنھج الوصفي المسحي، وت

ن      االستبانة في جمع ال    ة م ة الدراسة النھائی ت عین ام     ) ١٠٨(بیانات، وتكون یم الع دارس التعل دًا بم قائ
درھا       سبة ق ل ن ا یمث ك بم دمام، وذل ة ال ي للدراسة،    %) ٨. ٨٧(بمدین ع الكل ن المجتم د  م رت وق أظھ

  :نتائج الدراسة ما یلي
وي ألدواره          -١ راد الدراسة لممارسة المشرف الترب دیر أف ھ   أن درجة تق ي تحس  مجتمع اخ  ف ین المن

دمام جاءت بدرجة         د (التنظیمي بمدارس التعلیم العام بمدینة ال ن  ٣٢. ٣(، بمتوسط حسابي   )محای  م
ة      )٥ اد      %) ٤. ٦٦(، وبما یوافق نسبة مئوی ب األبع ث جاء ترتی اً (حی ي  ) تنازلی ا یل اني   : كم د الث البع
د الخامس   )٧٢. ٣(، بمتوسط حسابي   )االتصال( سانیة  (، فالبع ات اإلن . ٣( بمتوسط حسابي   ،)العالق

ع )٧٠ د الراب ا(، فالبع سابي )التكنولوجی ط ح د األول )٢٩. ٣(، بمتوس اذ  (، فالبع ي اتخ شاركة ف الم
ث     )١٧. ٣(، بمتوسط حسابي   )القرارات د الثال رة البع ة األخی ، بمتوسط  )الحوافز (، وجاء في المرتب
  ). ٧٥. ٢(حسابي 

ات   -٢ ود المعوق ة لوج راد الدراس دیر أف ة تق وي    أن درج شرف الترب ة الم ول دون ممارس ي تح الت
ة          ام لمدین یم الع ي التعل ة ف ألدواره في تحسین المناخ التنظیمي من وجھة نظر قادة المدارس الحكومی

ق (الدمام جاءت بدرجة     ن  ٨٨. ٣(، بمتوسط حسابي   )مواف ة     )٥ م سبة مئوی ق ن ا یواف  ٦. ٧٧(، وبم
ي %) ات ف رز المعوق ت أب شرف التر: ، وتمثل ف الم ن  تكلی اده ع ة وابتع ال إداری ز بأعم وي المتمی ب

شاركة              ة م وي، وقل ممارسة األعمال الفنیة، وكثرة أعداد المدارس التي یشرف علیھا المشرف الترب
  . المشرف التربوي في تخطیط المنھج وبنائھ

ABSTRACT 
Study Title: The Role of the Educational Supervisor in Improving the 

Organizational Climate in General Education Schools in Dammam City.  
The study aimed to identify practice degree of the educational 

supervisor to his roles in improving the organizational climate in the 
general education schools in Dammam city، in addition to identify the 
obstacles that prevent the educational supervisor from practice these roles، 
In order to achieve the objectives of the study، the descriptive (survey) 
method was used، a questionnaire was used as a tool for collecting data، 
and the final study sample included (108) male principals of the general 
education schools in Dammam City، which representing (87. 8%) of total 
study population.  

The results of the study showed that: 
1- The degree of study sample appreciation for the practice of educational 
supervisor to his roles in improving the organizational climate in the 
general education schools in Dammam city from perspectives of the 
general education schools male principals was with a (neutral) degree، with 
an average of (3. 32 from 5) and with a percentage of (66. 4%)، where the 
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dimensions (descending) order were as follows: the second dimension (the 
communication) was first with an average of (3. 72)، then the fifth 
dimension (the human relations) with an average of (3. 70)، then the fourth 
dimension (the technology) with an average of 3. 29، then the first 
dimension (the participation in decision-making) with an average of (3. 
17)، and the third dimension (the incentives) in last rank with an average of 
(2. 75).  
2– The degree of study sample appreciation for the presence of obstacles 
that prevent the educational supervisor from practice his roles in improving 
the organizational climate in the general education schools in Dammam 
city from perspectives of the general education schools male principals was 
with a (agree) degree، with an average of (3. 88 from 5) and with a 
percentage of (77. 6%)، where the most prominent obstacles were: 
assignment of the distinguished educational supervisor to administrative 
work، the large number of schools supervised by the educational 
supervisor، and the lack of participation of the educational supervisor in the 
planning and construction of the curriculum 

  :المقدمة
یعد العنصر البشري في المؤسسات التربویة من أھم األسس التي یعتمد علیھا لتحسین المناخ 

صر األساسیة في العملیة التعلیمیة فإن األنظمة التنظیمي، وبما أن اإلشراف التربوي یمثل أحد العنا
التربویة والتعلیمیة تحرص على تطویر نظمھا اإلشرافیة حفاظا على فاعلیتھا وكفاءتھا ،فالمشرف 
التربوي یعتبر من العناصر الفاعلة في العملیة التعلیمیة، وألن المشرف التربوي یعد قائدا تربویا 

ارھم، وھذا یترتب علیھ مسؤولیة إنسانیة تتمثل بإقامة العالقات فھو بذلك قدوة للمعلمین ومحط أنظ
  ). ٥٥٣، ص ٢٠٠٧سلمان، (اإلنسانیة بین جمیع أطراف العملیة التربویة 

ي                    ر ف ھ دور كبی ھ فعلی ذ مھام ام بوظائف اإلشراف، وتنفی ن القی والمشرف التربوي مسؤل ع
ات وال          دھم بالمعلوم دارس وتزوی ن شأنھا تطویر       تطویر المعلمین وقادة الم ي م ة الت ارات الالزم مھ
  )١٧٨، ص ٢٠١٤الفاضل، .  (العمل، وفق أسس علمیة ومنھجیة سلیمة تكفل تطویر أدائھم

داف                   ق أھ ي تحقی ر ف شكل كبی ساھم ب ي ت ة الت اءات القیادی ویعد المشرف التربوي من أھم الكف
ر الم        ع العناص ذلك جمی ة وك ة واإلداری ا التربوی ع جوانبھ ة بجمی رق   المدرس نھج وط ن م ؤثرة م

  ). ٢٨، ص ٢٠١٧الرویلي، (التدریس وكذلك المجتمع والطالب 
فالمعلم بحاجة إلى المشرف التربوي ؛ لتحسین فاعلیة التعلیم وتطویرھا نحو األفضل فھو 

؛ وألن التعلیم طریق التقدم كان )٤، ص ٢٠١٦العلي، (یقوم على تطویر كفایتھم الفنیة والتربویة 
بیئة تعلیم مناسبة تتالءم مع طبیعة العصر، فالتغیرات والتحدیات ال یمكن االستجابة إلزاما إلیجاد 

لھا إال باستراتیجیات مختلفة كمًا ونوعًا وھذا یتطلب من المشرف التربوي أن یكون متطورًا وفعاًال 
  ). ٢٨، ص ٢٠١٧الرویلي، (

 لتحقیق كل ما من شأنھ وتبرز أھمیة دور المشرف التربوي في تحسین أداء المعلمین والسعي
تسھیل مھامھم واالرتقاء بمستوى العملیة التعلیمة وتوفیر كل ما یخدم العمل ویحقق األھداف 
المنشودة، سواء من خالل نقل الخبرات من مدرسة ألخرى ،أو إشراك المدارس في نشاطات 
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، ٢٠١٤امبیض، (رس وفعالیات تسھم في نھوضھا ،أو تقدیم التوجیھ والتقویم للمعلمین وقادة المدا
  ). ٤ص

على أھمیة دور المشرف التربوي في تحسین المناخ ) ٢٠١٤(وقد أكدت دراسة المعایطة 
التنظیمي، وكانت تھدف إلى معرفة دور مدیر المدرسة الثانویة في تحسین المناخ التنظیمي من 

الدراسة وجھة نظر المشرفین التربویین والمعلمین في محافظتي عمان والزرقاء وقد أوصت 
بضرورة إجراء بحث یھدف إلى تحدید المعوقات التي یواجھھا مدیرو المدارس في ممارسة دورھم 

  . في تحسین المناخ التنظیمي في المدارس
على العالقة بین تحسین المناخ التنظیمي والروح ) ٢٠١٣(كما أكدت دراسة الكیالني 

أھمیة المناخ التنظیمي داخل المدارس، المعنویة للمعلمین في محافظة العاصمة عمان، وفي ضوء 
وأھمیة دور المشرف التربوي في تحسینھ، جاءت ھذه الدراسة لتحدید أھم األدوار التي ینبغي أن 
یمارسھا المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي في مدارس التعلیم العام بمدینة الدمام، 

 تحول دون ممارستھم ألدوارھم في تحسین ودرجة ممارستھم لتلك األدوار، وأھم المعوقات التي
  المناخ التنظیمي بھذه المدارس

فالمشرف التربوي ھو المعني بالدرجة األولى بتیسیر األمور بشكلھا السلیم حسب ما خطط 
لھا من خالل المھام والمسؤولیات المناطة بھ باعتباره شخصیة قیادیة، وإشرافیة وتعلیمیة 

  ).  ١٩٣، ص ٢٠١٤الشراري، (وتطویریة 
وبما أَن الحاجة للنمو المھني قائمة ومستمرة نظرًا لتسارع المعرفة المستمر یومًا بعد یوم 
ولكون اإلنسان محور ھذه العملیة فھي تتطلب جھداً كبیرًا ووقتًا كافیًا لتحقیقھا، فالمشرف التربوي 

ربوي معتمدًا على المقتدر یعمل من أجل إحداث التغییر اإلیجابي في سلوك المعلم الصفي والت
خبراتھ وإمكاناتھ، للوصول بشكل أفضل لتطویر النمو المھني للمعلم، وتطویر مھاراتھ وقدراتھ بما 

  ). ١٧٧، ص ٢٠١٤الفاضل، (یعود بالنفع على المتعلم 
ویعد المناخ التنظیمي من الموضوعات المھمة في المؤسسات التربویة لما لھ من أھمیة في 

یة والمناخ التنظیمي من المفاھیم المجازیة ؛ ألن منطوق ھذا المفھوم یرتبط تطویر العملیة التربو
بالجغرافیا وإذا استخدم إداریًا فیقصد الجو العام الذي تعیشھ المؤسسة والتفاعل مع البیئة المحیطة 

  ). ٤، ص٢٠١٥غراغروي، (تأثرا وتأثیرا 
تھا وخصائصھا وتفاعالتھا حیث ویمثل المناخ التنظیمي بیئة العمل الداخلیة بمختلف متغیرا

یلعب المناخ التنظیمي دورًا كبیرًا في ترسیخ السلوك األخالقي والوظیفي لألفراد العاملین من ناحیة 
تشكل القیم والعادات، ومن ھنا یمكن القول أن المناخ التنظیمي یمثل شخصیة المدرسة بكل أبعادھا، 

 شأنھ أن یشجع على خلق شخصیة المدرسة، ویشجع وأن نجاحھا في خلق المناخ المالئم لألفراد من
، ص ٢٠١٧اللحیاني، (على خلق أجواء عمل ھادفة ترسخ سبل الثبات واالستقرار والعمل واإلنتاج 

٩ .(  
وتمتلك كل مدرسة مناخًا خاصًا یؤثر على جمیع الموجودین فیھا ویشكل أنماط سلوكھم، 

سة على إعداد المعلم وتدریبھ، وھذا یبرز الدور ومن ھنا جاء تركیز جھود المناخ التنظیمي للمدر
الریادي للمدرسة في توفیر المناخ المالئم للمعلم الذي یساعد على تحقیق األھداف التي تم وضعھا، 
لما للمناخ من أثر بالغ على استقرار المعلم وإنتاجیتھ وبالتالي دافعتیھ للعمل، وأیضا الحیاة المدرسیة 

لعمل المدرسي فإنھ یستوجب عنایة خاصة لتوفیر مناخ إیجابي یساعد واالندماج بین مكونات ا
  ). ٤، ص ٢٠١٥أبو حمیدة، (المتعلمین على التعلم 
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ویعد المناخ التنظیمي حلقة وصل ضروریة بین البیئة التنظیمیة وسلوك المعلم، لذا یجب 
ئم الذي یعد مفتاح النجاح على القیادة التربویة أن تتحرك نحو تطویر ھذا المناخ، فتوفر المناخ المال

لإلدارة الفعالة، والمعرفة بالمناخ التنظیمي تكون ذات قیمة عظمى للقائد الناجح الذي تقع علیة 
  ). ٣، ص ٢٠١٥العبادي، (مسؤولیة تحقیق األھداف التنظیمیة 

ولكون المناخ التنظیمي یؤثر على العاملین في المنظمة باعتباره وسیط بین متطلبات الوظیفة 
وحاجات الفرد، لذا حرصت المنظمات والمؤسسات التربویة إلى إیجاد مناخ تنظیمي مالئم لكي 

خطاب (یستطیع األفراد أداء األدوار وسط أجواء مشجعة وبعیدة عما یؤثر على سیر أعمالھم 
؛ لذلك تظھر الحاجة إلى التعرف على درجة ممارسة المشرف التربوي ألدواره )٦٠، ص٢٠٠٨

ناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام بمدینة الدمام، والوقوف على أھم المعوقات التي في تحسین الم
  . تحول دون ممارسة ھذه األدوار

  :مشكلة الدراسة
یعد المشرف التربوي عنصرًا مھما من عناصر العملیة التعلیمیة؛ لما لھ من دور في تطویر 

ھام التي یقوم بھا والتي تتعلق بتنمیة المعلمین أداء المعلمین وتحقیق األھداف التعلیمیة من خالل الم
مھنیًا لتحقیق األداء المتمیز، ونتیجة إلحساس الباحث بالمشكلة من خالل عملھ في میدان التعلیم 

عامًا وتعاملھ مع عدد من مدیري المدارس حیث الحظ أن دور المشرف التربوي یعُد ) ١٦(لمدة 
  . ارس العامةكبیرًا في تحسین المناخ التنظیمي للمد

وقد سعت وزارة التعلیم بجھود حثیثة من أجل تذلیل الصعوبات التي تواجھ عملیة اإلشراف 
التربوي وتسخیر كل الجھود من أجل أن یقوم المشرف التربوي بتنفیذ مھامھ بكل سھولة ویسر، 

ظائفھ حیث إن ھذه اآللیة ھي إیجاد الحلول المناسبة من أجل تطویر أداء المشرف التربوي وو
ومھامھ، كما تقترح بإیجاد مشرف تربوي متعاون یكون مسؤوًال عن عدة مدارس تكون قریبة من 
مدرستھ األساسیة یشرف علیھا ویعزز عمل المشرف األساسي ویسھل كثیرا من المھمات 

 ). ٩٧ص، ٢٠١٠، المحمدي (
رشادھم؛ ویقع على المشرف التربوي مھام كثیرة في تطویر المعلمین أثناء خدمتھم وإ

لمواجھة التغیرات العالمیة المتسارعة في المعرفة العلمیة والتكنولوجیة من أجل خدمة العملیة 
وقد أصبح المعلم شریكًا في العملیة التعلیمیة والتربویة، . التعلیمیة والتربویة وتحقیق أھدافھا

م مشاعر المعلمین وأصبح عمل المشرف التربوي یفرض علیھ إتباع المقاییس الدیمقراطیة، واحترا
والحوار معھم وبذلك تحول دور المشرف التربوي من التفتیش إلى التوجیھ ثم تغییر إلى اإلشراف 
التربوي القائم على أسس علمیة ، وھذه التطورات جعلت عملیة اإلشراف التربوي مفتاحًا ھامًا 

بوي بشكل عام ونجاح المعلم في للتقدم في العملیة التعلیمیة والتربویة، والبد منھا لنجاح العمل التر
أداء واجبھ بشكل خاص، وبالتالي تطور المستوى التربوي والتعلیمي للطالب اللذین ھما محور 

 )١٤٩ص ، ٢٠١٤، البابطین . (العملیة التعلیمیة والتربویة 
  : أسئلة الدراسة

دارس ا        .١ اخ التنظیمي بم ي تحسین  المن وي ألدواره ف یم  ما درجة ممارسة المشرف الترب لتعل
  ؟العام بمدینة الدمام في بعد المشاركة في اتخاذ القرار من وجھة نظر قادة المدارس

یم          .٢ دارس التعل اخ التنظیمي بم ي تحسین  المن وي ألدواره ف ما درجة ممارسة المشرف الترب
  ؟العام بمدینة الدمام في بعد االتصال من وجھة نظر قادة المدارس

وي أل   .٣ یم       ما درجة ممارسة المشرف الترب دارس التعل اخ التنظیمي بم ي تحسین  المن دواره ف
 ؟العام بمدینة الدمام في بعد الحوافز من وجھة نظر قادة المدارس
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یم          .٤ دارس التعل اخ التنظیمي بم ي تحسین  المن وي ألدواره ف ما درجة ممارسة المشرف الترب
 ؟العام بمدینة الدمام في بعد التكنولوجیا من وجھة نظر قادة المدارس

وي     ما   .٥ درجة تقدیر أفراد الدراسة لوجود المعوقات التي تحول دون ممارسة المشرف الترب
 ألدواره في تحسین المناخ التنظیمي؟

 :أھداف الدراسة
تحدید أھم األدوار التي ینبغي أن یمارسھا المشرف التربوي لتحسین المناخ التنظیمي  .١

  . بمدارس التعلیم العام بمدینة الدمام
 المشرف التربوي ألدواره في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس تعرف درجة ممارسة .٢

 . التعلیم العام بمدینة الدمام من وجھة نظر قادة المدارس
تعرف أھم المعوقات التي تحول دون ممارسة المشرف التربوي ألدواره في تحسین المناخ  .٣

 . مدارسالتنظیمي بمدارس التعلیم العام بمدینة الدمام من وجھة نظر قادة ھذه ال
تقدیم مجموعة من التوصیات التي یمكن أن تسھم في تعزیز دور المشرفین التربویین في  .٤

 . تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام بمدینة الدمام
      :أھمیة الدراسة

  : للدراسة) النظریة (األھمیة العلمیة 
 .التعلیمیةأھمیة اإلشراف التربوي بصفة عامة ودوره في تحسین العملیة  .١
 .أھمیة المناخ التنظیمي باعتباره عامل مھم ومؤثر في العملیة التعلیمیة .٢
تعد الدراسة إضافة في مجال اإلشراف التربوي والمناخ التنظیمي، من خالل توضیح دور  .٣

  .  المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي
المشرف التربوي ألدواره تسھم الدراسة في تحدید أھم المعوقات التي تحول دون ممارسة  .٤

 .  في تحسین المناخ التنظیمي
 : للدراسة) التطبیقیة(األھمیة العملیة 

توجھ اھتمام قادة المدارس والمشرفین والعاملین في المؤسسات التربویة إلى أھمیة المناخ  .١
  .  التنظیمي اإلیجابي

ل اتخاذ مساعدة أصحاب القرار في رفع مستوى التعلیم وتطویر أسالیبھ؛ من خال .٢
اإلجراءات التي من شأنھا تعزیز دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي داخل 

 .  المدرسة
الكشف عن جھود المشرفین المتمثلة في تحسین العملیة التعلیمیة والمساعدة في تحسین  .٣

 .المناخ التنظیمي وإفادة قادة المدارس من ھذا الجھد
ن خالل الوقوف على مدى ممارستھم ألدوارھم ومن ثم یمكن أن تفید المشرفین أنفسھم م .٤

 .العمل على تطویرھا والتغلب على معوقاتھا
 . إفادة الباحثین من نتائج الدراسة وأھم توصیاتھا إلجراء دراسات مستقبلیة في نفس المجال .٥
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  :حدود الدراسة
لمناخ اقتصرت الدارسة على تعرف دور المشرف التربوي في تحسین ا: الحد الموضوعي .١

المشاركة في اتخاذ (التنظیمي من وجھة نظر قادة المدارس في مدینة الدمام في مجال 
  ). القرارات، االتصال، الحوافز، التكنولوجیا، العالقات اإلنسانیة

 . ه١٤٣٩-١٤٣٨طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : الحد الزمني .٢
لى المدارس الحكومیة في مراحل التعلیم الثالث اقتصرت الدارسة ع: الحد المكاني .٣

 .  بمدینة الدمام) االبتدائي، المتوسط، الثانوي (
 . اقتصرت الدارسة على قادة مدارس التعلیم العام في مدینة الدمام: الحد البشري .٤

  :مصطلحات الدراسة
، ٢٠١٧الرویلي، (. األنماط السلوكیة المتوقعة أو التي یؤدیھا فرد ما في سیاق اجتماعي: الدور .١

  ). ٣١ص 
المھام التي یمارسھا لمشرف التربوي لتحسین المناخ : ویعرفھ الباحث الدور إجرائیًا

المشاركة في اتخاذ القرارات، االتصال، الحوافز، (التنظیمي في مدارس التعلیم العام في مجاالت
 ). التكنولوجیا، العالقات اإلنسانیة

ح الذي یتم تعیینھ في وزارة التربیة والتعلیم، بناء على  ھو المعلم المرش:المشرف التربوي .٢
ترشیحھ من قبل إدارة التعلیم ؛ لإلشراف على المعلمین بھدف تحسین العملیة التعلیمیة التعلمیة 

 ). ١٥، ص ٢٠٠٧الودیان، (وتطویرھا 
 ھو الشخص المؤھل علمیًا وتربویًا، :   ویعرف الباحث المشرف التربوي إجرائیا

 رسمیًا من قبل وزارة التعلیم للقیام بمھمة تحسین أداء المعلمین في المدارس، وتطویر والمكلف
  . مھارات قادة المدارس، وفق ضوابط معینة

عبارة عن مرآة عاكسة لمھارات وسلوك المدیرین وكافة الظروف : المناخ التنظیمي .٣
ظام االجتماعي والمدرسي، والخصائص الممیزة لبیئة العمل ولعملیات التفاعل التي تتم داخل الن

، ص ٢٠١٧اللحیاني، (والتي تأثر على األداء الوظیفي للمعلمین وتحدد اتجاھاتھم في العمل 
٩٣    .(  

الجو العام الذي یسود المدرسة وتعكسھ : ویعرف الباحث المناخ التنظیمي إجرائیا بأنھ
  . التفاعالت االجتماعیة والمھنیة والعملیة لألفراد

  : م العاممدارس التعلی .٤
 القطاع الذي یقدم الخدمة التعلیمیة المجانیة في كافة المراحل المتعددة في نظام التعلیم بوزارة 

 الثانوي – المتوسط ثالث سنوات –التعلیم مقسمًا إلى ثالث مراحل، وھي االبتدائیة ست سنوات 
 )٧٩، ص ٢٠١٠الغامدي، . (ثالث سنوات

  :الدراسات السابقة
ھدفت ھذه الدراسة تعرف درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره ، )٢٠١٧(دراسة الرویلي

في عصر المعرفة والوقوف على إذا ما كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
معلمة بمدینة عرعر، وقد ) ١٦٨(معلما و)١٥٤(بین إجابات أفراد العینة وقد شملت ) ٠٥. ٠(

أن المشرف التربوي یمارس دوره في عصر : ومن أبرز النتائجاألسلوب المسحي الوصفي  استخدم
 . المعرفة في مجال دمج التقنیة بالتعلیم بدرجة متوسطة وفي مجاالت بیئات التعلم بدرجة متوسط
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ھدفت تعرف دور مشرفي المرحلة األساسیة في لواء وادي السیر في ، )٢٠١٧(دراسة یاغي 
عالقتھ بتحسین أداء المعلمین من وجھة نظرھم، وعینة التوسع باستخدام األسالیب اإلشرافیة و

من اإلناث بلواء السیر ) ٥٤(من الذكور و) ١٨٨(معلما ومعلمة منھم ) ٢٤٢(الدراسة تكونت من 
باألردن،وقد أظھرت نتائج الدراسة أن درجة المتوسطات الحسابیة كانت متوسطة كما بینت عدم 

بات أفراد العینة الدراسة تعزي لمتغیر المؤھل، وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات إجا
ووجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات إجاباتھم تعزى لمتغیر الخبرة ولصالح المعلمین ذوي 

وبناء على نتائج الدراسة تم تقدیم بعض التوصیات .  سنوات٥أقل من - ١الخبرة التي تتراوح بین 
ع في استخدام األسالیب اإلشرافیة على المعلمین، منھا تشجیع المشرفیین التربویین على التوس

  .  وتدریب المشرفین على استخدام األسالیب اإلشرافیة المختلفة
ھدفت تعرف دور المشرفین التربویین من وجھة نظر مدیري ، )٢٠١٧(دراسة السریحین 

لت الدراسة مدیرًا ومدیرة، وتوص) ٥٧(المدارس، وكانت عینة الدراسیة العینة القصدیة تكونت من 
أن دور المشرفین التربوي باألردن في تحقیق التنمیة المستدامة لمعلمي المدارس : إلى النتائج التالیة

الحكومیة في لواء الرمثاء من وجھة نظر مدیري المدارس كان عند مستوى متوسط، وعدم وجود 
تحقیق التنمیة المھنیة فروق دالة إحصائیا بین المتوسطات الحسابیة لدور المشرفین التربویین في 

المستدامة لمعلمي المدارس الحكومیة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة، وللمرحلة التعلیمیة، وللمؤھل 
تعزیز دور المشرف وبیان أھمیتھ ودوره في : العلمي، وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بما یلي

  . تحقیق التنمیة المستدامة للمعلمین
ھدفت تعرف المناخ السائد في الثانویة الحكومیة بمدینة مكة وقد ، )٢٠١٧(دراسة اللحیاني 

من وجھة نظر المعلمین وتحدید الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین متوسط استجابات أفراد 
الدراسة حول أبعاد المناخ المدرسي والتي تعزى للمؤھل والخبرة، وقد استخدم الباحث المنھج 

وكانت أبرز نتائج الدراسة أن . معلمًا بمكة المكرمة) ٣٠٥(الوصفي وتكون مجتمع الدراسة من 
العالقات اإلنسانیة، لوائح : (أغلب جوانب المناخ المدرسي تخدم سلوك المواطنة التنظیمیة مثل

وتبین كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات ) وأنظمة العمل، والعمل الجماعي
  . واقع المناخ المدرسي یمكن أن تعزى للمؤھل العلميتقدیر معلمي المدارس الثانویة حول 

ھدفت استقصاء درجة ممارسة المشرفین التربویین في المدارس ، )٢٠١٧(دراسة الخطیب 
الحكومیة األساسیة لعناصر دلیل المناخ التنظیمي من وجھة نظر المعلمین في محافظة العاصمة 

ن درجة استخدام المشرفین التربویین في المدارس أ: عمان وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
الحكومیة األساسیة في محافظة العاصمة األساسیة عمان كان متوسطًا من وجھ نظر المعلمین، 

، كما تبین وجود )الضبط والمراقبة(، یلیھ مجال )البعد اإلنساني(وجاء في المرتبة األولى مجال 
یل المناخ التنظیمي من وجھة نظر المعلمین تبعًا فروق ذات داللة إحصائیة لدرجة استخدام دل

وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة لدرجة ) البكالوریوس(لمتغیر المؤھل العلمي لصالح فئة 
ومن . استخدام دلیل المناخ التنظیمي من وجھة نظر المعلمین تبعا لمتغیري الجنس وسنوات الخبرة

ضرورة تدریب المعلمین من جمیع فئات الخبرات :  یليبین التوصیات التي خرجت بھا الدراسة ما
التعلیمیة وأصحاب المؤھالت العلمیة من فئة أقل من ماجستیر على مفاھیم دلیل المناخ التنظیمي 

 . وآلیات عملھ في المیدان التربوي
ھدفت الوقوف على دور المشرف التربوي في تطویر المناھج من ، )٢٠١٦(دراسة العلي 

علمین في مدیریة التربیة والتعلیم للواء قصبة المفرق في األردن، وتكونت عینة وجھة نظر الم
ومن أبرز نتائجھا إن . وقد استخدمت األسلوب المسحي الوصفي. معلما ومعلمة) ٩٧(الدراسة من 

ھناك دورًا للمشرف التربوي في تحسین المناھج، ففي مجال األھداف دلت أن المشرف التربوي 
  . اف، وفي مجال التخطیط دلت بأن دور المشرف التربوي في ھذا المجال عاليعلى وعي باألھد
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ھدفت معرفة دور المشرف التربوي في ترقیة أداء معلم المرحلة ، )٢٠١٥(دراسة السید 
الثانویة بمحلیة كرري، وكذلك معرفة أھم المشكالت التي تواجھ اإلشراف التربوي بالمرحلة 

 معلم ومعلمة، ١٠٠وقد تكونت عینة الدارسة من .  اف التربويوالمقترحات لتطویر عمل اإلشر
أن الدور الذي یقوم بھ اإلشراف التربوي في ترقیة : وقد توصلت الدراسة إلى أھم النتائج وھي

التخطیط للدرس، التنفیذ للدرس، اإلدارة الصفیة، : (األداء لمعلمي المرحلة الثانویة في المجاالت
مقترحات : ، وكانت نسب الموافقة بناء على المحاور كما یلي)ترحاتالتقویم، المشكالت، المق

تطویر عمل المشرف بنسبة عالیة، ثم مشكالت اإلشراف التربوي، ثم تلتھا دور اإلشراف في ترقیة 
: وكان من أبرز التوصیات ما یلي. المعلمین في مجال تنفیذ الدروس، ثم مجال تخطیط الدروس

سانیة بین المشرفین والمعلمین وإتاحة الفرصة للمشرف حضور ضرورة تدعیم العالقات اإلن
اللقاءات والندوات التي تساعده في تطوره الشخصي والمھني وتخفیف األعباء على المشرف 

 . التربوي
ھدفت معرفة دور المشرف التربوي في تطویر وتنمیة المعلمین ، )٢٠١٤(دراسة الفاضل 

معلما ومعلمة، وقد استخدم األسلوب المسحي ) ٢٥٠(بمحافظة جرش وقد كانت عینة الدراسة 
وكانت أبرز نتائج الدراسة أن المشرفین التربویین بمحافظة جرش یمارسون دورھم في . الوصفي

تطویر وتنمیة المعلمین مھنیًا بدرجة عالیة، وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
كذلك . االت بمتوسطات حسابیة أكثر من اإلناثلمجاالت األداة، وأن الذكور حققوا جمیع المج

اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر التخطیط والتدریس والوسائل التعلیمیة تعزى 
  . للخبرة لصالح الخبرة

ھدفت تعرف على األسباب التي تدعو إلى تطبیق إدارة الجودة ، )٢٠١٤(دراسة الدخیل 
ر المشرف التربوي في تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة، وقد تم الشاملة في النظام التعلیمي ودو

أن إدارة : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أھمھا. استخدام المنھج الوصفي التحلیلي
الجودة الشاملة في المجال التعلیمي تعتبر مجموع الجھود واإلمكانات المبذولة من قبل الجھاز 

مخرجات العملیة التعلیمیة؛ من أجل تحقیق رضا العمیل في النھایة، وكذلك التربوي لرفع مستوى 
یتوقف نجاح العملیة التعلیمیة على كفاءة المشرف والمدیر والمعلم، وقد أوصت الدراسة بضرورة 
تدریب المشرفین التربویین على مبدأ القیادة وضرورة اختیار المشرفین التربویین حسب معاییر 

 . ستخدام المشرف التربوي للبیانات لتحسین النظام ككلمحددة، وأیضًا ا
ھدفت تعرف على واقع المناخ التنظیمي وأھم أبعاده ومجاالتھ ) ٢٠١٤(دراسة العسكر 

ودرجة تحققھ بشكل عام ومدى تحققھ في كل مجال، إضافة إلى التعرف على أبرز معوقاتھ، وقد 
وكان . معلمًا بمدینة الریاض) ٣٥٠(سة من استخدم األسلوب المسحي الوصفي وتكونت عینة الدرا

من أبرز النتائج أن بعد العالقات اإلنسانیة احتل المرتبة األولى، ثم اإلدارة المدرسیة، ثم یأتي بعد 
كما تبین عدم وجود فروق . ذلك االھتمام بالعالقات مع أولیاء األمور، وأخرھا بعد بیئة المدرسة

عند ) ت المناخ التنظیمي في المدارس الحكومیة الثانویةمعوقا(ذات داللة إحصائیة في محور 
 ). المؤھل الدراسي، سنوات الخبرة: (تعزى لمتغیرات) ٠٥. ٠(مستوى 

ھدفت معرفة دور المدرسة الثانویة في تحسین المناخ التنظیمي ، )٢٠١٤(دراسة المعایطة 
ر المشرفین التربویین في محافظتي عمان والزرقاء بالمملكة األردنیة الھاشمیة من وجھة نظ

والمعلمین وبیان ما إذا ما كانت ھذه التصورات تختلف باختالف المركز الوظیفي والمؤھل العلمي، 
وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر الممارسات لدور المدیر في تحسین المناخ . والخبرة ،والجنس

ر مع المسئولین ثم شؤون عالقة المدی: التنظیمي من وجھة نظر المشرفین ھي على الترتیب التالي
العمل اإلداري وسیاستھ ثم البناء المدرسي وتجھیزاتھ، ثم العالقات اإلیجابیة، ثم شؤون الطلبة، ثم 
عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، وأخیرًا شؤون المعلمین، وأن أكثر الممارسات لدور مدیر 
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البناء : على الترتیب كالتاليالمدرسة في تحسین المناخ التنظیمي من وجھة نظر المعلمین ھي 
المدرسي وتجھیزاتھ، ثم عالقة المدیر مع المسئولین ثم عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، وأخیرًا 

 . شؤون المعلمین ونموھم المھني
 ھدفت تعرف عوامل المناخ التنظیمي وأثره على Brenda) 2014" (بریندا"دراسة 

وقد تم جمع البیانات باستخدام تقنیة .  معلمًا١٣٨لدراسة شارك في ا.  دافعیة العمل عند المعلمین
المسح وتحلیلھا باستخدام اإلحصاء الوصفي، وقد بینت النتائج أن المناخ التنظیمي یؤثر بشكل كبیر 

وقد وجد أن القیادة الجماعیة والعالقات المتبادلة من عناصر المناخ . على دوافع العمل عند المعلمین
مع المدرسي عوامل مھمة تؤثر على دافعیة العمل عند المعلمین، ونتائج ھذه التنظیمي في المجت

الدراسة لھا آثار على دور اإلداریین وبشكل خاص في تعزیز المدرسة إیجابیا من أجل تحفیز 
  . المعلمین لتحسین أدائھم

 ھدفت الكشف عن دور Ghavifekr &Ibrahim) ٢٠١٤(دراسة غافیفكر وإبراھیم 
. وي في تحسین األداء الوظیفي لمعلمي المرحلة الثانویة في كوااللمبور في مالیزیاالمشرف الترب

معلم )100(ولتحقیق ھدف الدراسة استخدمت أداة االستبانة أداة للدراسة، وتكونت عینة الدراسة من 
وأظھرت . من معلمي المدارس الثانویة الخاصة في كوااللمبور واستخدم المنھج الوصفي التحلیلي

ئج الدراسة أن المشرف التربوي یسھم بدرجة كبیرة في تحسین األداء الوظیفي لمعلمي المرحلة نتا
 .  الثانویة في كوااللمبور في مالیزیا

ھدفت معرفة دور مدیري المدارس الثانویة الخاصة في محافظة ، )٢٠١٣(دراسة الكیالني 
) ٢٢٧(علمیھم، وتكونت الدراسة من عمان في تحسین المناخ التنظیمي وعالقتھ بالروح المعنویة لم
إن دور مدیري : وكانت أبرز النتائج.  معلما ومعلمة، وقد استخدمت فیھا األسلوب المسحي الوصفي

المدارس الثانویة الخاصة في محافظة عمان في تحسین المناخ التنظیمي كان بدرجة متوسطة، 
ي محافظة عمان كانت متوسطة وكان ومستوى الروح المعنویة لمعلمي المدارس الثانویة الخاصة ف

  . ھناك عالقة ارتباطیھ بین المناخ التنظیمي والروح المعنویة
ھدفت الكشف عن درجة المناخ التنظیمي في المدارس الثانویة ، )٢٠١٣(دراسة الدیحاني 

بدولة الكویت وعالقتھ بدرجة اإلبداع اإلداري لمدیري المدارس من وجھة نظر المعلمین وقد 
وقد . معلمًا ومعلمة من منطقتي الفراونیة والجھراء بدولة الكویت) ٢٣٠(عینة الدراسة من تكونت 

كشفت النتائج أن درجة المناخ التنظیمي في المدارس الثانویة بدولة الكویت من وجھة نظر المعلمین 
ة الدفع، كانت بشكل عام متوسطة، وجاء في الرتبة األولى التركیز على اإلنتاج، وفي الرتبة الثانی

وفي الرتبة الثالثة االنتماء، وفي الرتبة األخیرة األلفة، وتبین أیضًا وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
في درجة المناخ التنظیمي في المدارس الثانویة في دولة الكویت تبعا لمتغیر الخبرة، وكانت الفروق 

اد برامج تدریبیة للمدیرین وفي ضوء نتائج الدراسة أوصي الباحث بإعد. لصالح الخبرة األطول
والمعلمین على كیفیة االرتقاء بالمناخ التنظیمي للمدرسة وتنمیة مھارات مدیري المدارس الثانویة، 

 . وضرورة إدراج المناخ التنظیمي في عملیات تقویم المؤسسات التعلیمیة
یجیات ھدفت تقییم وتحلیل االسترات Cano  Garcia (2013 (دراسة كل من كانو وجیراسا 

وأدوات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ إلیجاد نقلة نوعیة في اإلشراف التربوي، الذي بدوره 
وقد بینت النتائج . مشرفًا في ثالث مناطق) ٢٧٨(یعزز المدارس وطبقت الدراسة على ممارسات 

ول القائمة على أن المشرفین التربویین ال یتلقون تدریبًا كافیًا للتعامل مع التعلیم الرقمي والفص
  التكنولوجیا والمعلومات

ھدفت الدراسة تعرف دور المشرف التربوي ، )Ralf ،A) 2011" رالف والبیر"دراسة 
في تطویر النمو المھني لمعلمي ومعلمات المرحلة األساسیة في مدارس شرق والیة كارولینا وبیان 
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، واعتمد الباحث في معالجتھ أثر كل من متغیر الجنس والخبرة والمؤھل في تحدید ذلك الدور
: لموضوع الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي مستخدمًا استبانة موزعة على سبع مجاالت ھي

التخطیط للتدریس، الكتاب المدرسي، والمنھاج، األسالیب وطرائق التدریس، الوسائل التعلیمیة، 
) ٢٥٠( االستبانة على عینة حجمھا التقویم واالختبارات، إدارة الصف، العالقات اإلنسانیة، وطبقت

وقد أظھرت النتائج أن دور المشرف التربوي في تطویر النمو المھني للمعلمین كان . معلمًا ومعلمة
مرتفعًا، كما أكدت على أن مجاالت دور المشرف التربوي في تطویر النمو المھني للمعلمین أتت 

إدارة الصف، األسالیب وطرائق :  یليبھ مرتبة تنازلیا حسب آراء المعلمین والمعلمات كما
التدریس، التقویم واالختبارات، الكتاب المدرسي والمنھاج، التخطیط للتدریس، العالقات اإلنسانیة، 
الوسائل التعلیمیة، كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق فیما یتعلق بالجنس، بینما ھناك فروق فیما 

  . دریبیة لصالح األكثر حصوًال علیھایتعلق بالخبرة، وفیما یتعلق بالدورات الت
ھدفت بحث العالقة بین المناخ التنظیمي والتزام ، Douglas ) 2010"(دوجالس"دراسة 

المعلمین في المدارس االبتدائیة في والیة األباما األمریكیة، وقد استخدم الباحث استبانة شركة 
لقیادة الجماعیة، والسلوك المھني ا: أوراسكوم للمناخ التنظیمي وفحصت أربعة عوامل مستقلة ھي

للمعلم، وضغوط العمل، والبناء المؤسسي، باإلضافة إلى االلتزام بوصفھ متغیرًا تابعًا، وخلصت 
الدراسة إلى أن مؤشر السلوك المھني للمعلم أفضل مؤشر اللتزام المعلم باإلضافة إلى القیادة 

 الجماعیة 
 : ة وبین الدراسات السابقةأوجھ الشبھ واالختالف بین الدراسة الحالی

بالنظر إلى معظم الدراسات السابقة نجد أنھا تناولت دور المشرف التربوي في تحسین 
المناخ التنظیمي، حیث إن ھناك دراسات توافقت مع موضوع الدراسة الحالیة ومن بین ھذه 

  :الدراسات
  أوجھ الشبھ : أوًال

ي     .١ ة الرویل ع دراس ة م ذه الدراس ق ھ ة    وال) ٢٠١٧(تتف ى درج رف عل ى التع دفت إل ي ھ ت
  . ممارسة المشرف التربوي لدوره في عصر المعرفة

وي      ) ٢٠١٥(تتفق ھذه الدراسة مع دراسة السید   .٢ ة دور المشرف الترب ى معرف دفت إل وقد ھ
ي    شكالت الت م الم ة أھ ذلك معرف رري، وك ة ك ة بمحلی ة الثانوی م المرحل ة أداء معل ي ترقی ف

 . حلة، والمقترحات لتطویر عمل اإلشراف التربويتواجھ اإلشراف التربوي بالمر
راھیم            .٣ افیفیكر وإب ع دراسة غ ذه الدراسة م دف  Ibrahi &Ghavifek) 2014(تتفق ھ  وتھ

ة    إلى الكشف عن ة الثانوی دور المشرف التربوي في تحسین األداء الوظیفي لمعلمي المرحل
 . في كوااللمبور

سائد      )٢٠١٧(تتفق ھذه الدراسة مع دراسة اللیحاني        .٤ اخ ال ى المن ى التعرف عل  وقد ھدفت إل
 . في الثانویة الحكومیة بمدینة مكة من وجھة نظر المعلمین

اخ      ) ٢٠١٤(تتفق ھذه الدراسة مع ودراسة العسكر        .٥ ع المن ى واق ى التعرف عل التي ھدفت إل
 . التنظیمي وأھم أبعاده

ع   ) ٢٠١٠(تتفق ھذه الدراسة مع دراسة األسمري    .٦ ة واق ى معرف اخ التنظیمي   وھدفت إل  المن
 . في مدارس المرحلة الثانویة
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 أوجھ االختالف: ثانیًا
  تختلف ھذه الدراسة عن كل الدراسات السابقة، في عینة الدراسة فقد كانت جمیع مدیري 
مدارس التعلیم العام الحكومي بالدمام، واستخدم المنھج المسحي الوصفي بأسلوب الحصر الشامل 

مشرف التربوي وتأثیره على المناخ العام بمدارس التعلیم العام الحكومي وتطرقھا لموضوع دور ال
  . بمدینة الدمام

  :أوجھ استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة     
 . تحدید المنھج المناسب للدراسة وتحدید األسالیب والمعالجات اإلحصائیة المناسبة .١
 والتعرف على المجاالت والفقرات الممكن تحدید أداة الدراسة المناسبة وكیفیة بنائھا .٢

 . استخدامھا في أداة الدراسة بمحوریھا المختلفین اإلشراف التربوي أو المناخ التنظیمي
 .  صیاغة أسئلة الدراسة .٣
 . تكوین فكرة الدراسة الحالیة موضوع الدراسة .٤
 . االطالع على المصادر والمراجع التي تتناسب مع الدراسیة الحالیة .٥
 :یز بھ الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة ما تم-
  . توجیھ اھتمام قادة المدارس والعاملین في المؤسسات التربویة إلى أھمیة المناخ التنظیمي .١
تمیزت ھذه الدراسة بدراسة دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي في التعلیم  .٢

  ).  اسیة، الخبرة، المؤھل العلمي المرحلة الدر(العام بمدینة الدمام في ضوء متغیرات 
تمیزت ھذه الدراسة أنھا تطرقت إلى مفھوم تحسین المناخ التنظیمي عبر خمسة مجاالت،  .٣

 .  أشار إلیھا الباحث في أداة الدراسة
تمیزت ھذه الدراسة بأنھا استخلصت أھم المعوقات التي تواجھ المشرف التربوي في تنفیذ  .٤

 .  أھم أدواره
  :اإلطار النظري
  :اإلشراف التربوي: المحور األول

اإلشراف التربوي كمفھوم شأنھ شأن كثیر من المفاھیم التربویة قد اتخذ أشكاًال متعددة؛ لذلك 
ظھرت كثیر من التعریفات لمصطلح اإلشراف التربوي، وقد اختلفت آراء الباحثین والمربین حول 

 ومدى تصورھم لإلشراف التربوي تحدید ماھیة اإلشراف التربوي وذلك الختالف نظرتھم إلیھ
  -: ووظیفتھ، األمر الذي نتج عنھ عدة تعریفات لإلشراف التربوي وفیما یلي عرض لبعضھا

عملیة تربویة قیادیة إنسانیة ھدفھا : اإلشراف التربوي على أنھ) ٢٠٠٩(وقد عرف الشیخي 
 لجمیع أطراف العملیة من خالل مناخ العمل المالئم، الرئیسي تحسین عملیتي التعلیم والتعلم 

التعلیمیة والتربویة ، مع تقدیم وتوفیر كافة الخبرات واإلمكانات المادیة والفنیة لنمو وتطویر جمیع 
تلك األطراف، وما یلزمھا من متابعة، وفق تخطیط عملي وتنفیذ موضوعي بھدف رفع مستوى 

  )٢٧ص. (التعلیم وتطویره
عملیة منظمة ومخططة تھدف إلى : بوي بأنھاإلشراف التر) ٢٠٠٩( كما یعرف أبو شملة 

تحسین الناتج التعلیمي من خالل تقدیم الخبرات المناسبة للمعلمین والعاملین في المدارس، والعمل 
على تھیئة اإلمكانات والظروف المناسبة للتدریس الجید، الذي یؤدي إلى نمو الطلبة فكریًا وعلمیًا 

  ) . ٩ص. (ة في الدنیا واآلخرةواجتماعیًا، وتحقق لھم الحیاة السعید
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أنشطة لخدمة المعلمین في القضاء على مشكالتھم األدائیة والصفیة : ویعرف أیضا بأنھ
ویھدف إلى خدمة جمیع العاملین في جمیع مجال العمل المدرسي ؛ لبروز إمكاناتھم الشخصیة 

ھداف التربویة العامة  والمھنیة بما یحقق رفع المستوى التعلیمي والتحصیلي للطلبة ، وتحقیق األ
(Hismanoglu , 2010, p10)  

عملیة تربویة : ومن خالل استقراء التعریفات السابقة لإلشراف التربوي یعرفھ الباحث بأنھ
تھدف لمساعدة المعلم والطالب وقائد المدرسة، من أجل تطویر وتسھیل عملیة التعلیم والتعلم بجمیع 

  . التعلیمي والمعرفي والنفسي والعاطفيأبعادھا وتحقق نمو الطالب التربوي و
  : أھداف اإلشراف التربوي

 عامة أھداف إلى والباحثین المتخصصین من العدید أشار كما التربوي اإلشراف ینقسم
 ھو الشامل العام الھدف أن على منھم الكثیر ویتفق التربوي، لإلشراف تفصیلیة خاصة وأخرى
 تحسین ثم ومن الطالب نمو ھو النھائي الھدف أن إلى بعضھم ویشیر التعلم، عملیة تحسین

أن لإلشراف التربوي عدة أھداف ) ٢٠١٦(، وفیما یرى بعض المختصین ومنھم السماحي المجتمع
   :مھمة وھي

  . العمل على ما یكفل تحقیق األھداف االجتماعیة والتربویة .١
یدان مساعدة المعلمین على الوقوف واالطالع على أحسن الطرق وكل جدید في م .٢

 . تخصصھم واالستفادة منھا في تدریس موادھم
  . الكشف عن حاجات المعلمین وتكوین عالقات إنسانیة بین ھیئة التدریس .٣
  . احترام شخصیة المعلم وقدراتھ ومساعدتھ على توجیھ نفسھ وتحدید مشكالتھ وتحلیلھا .٤
  .  العمل على تنسیق البرامج التعلیمیة لتحسین العملیة التربویة-٥
اعدة المعلم على تقویم أعمال الطالب، وتقویم نفسھ لیعرف على نقاط قوتھ فیدعمھا ونقط مس-٦

   )٢٩ص. (ضعفھ فیعالجھا
وكما تھدف عملیة اإلشراف إلى تحقیق التعاون والتنسیق مع الجھات المختصة ذات العالقة 

لتعلم، والعمل على في التخطیط وتنفیذ برامج التعلم ،والتدریب والكتب والمناھج، واستراتیجیات ا
تفعیل المشاركة في المیدان التربوي، وعلى التقییم الذاتي وتقییم اآلخرین ،ما یكفل تحقیق األھداف 

 : وكان من ضمنھا ما یلي) ٢٠١٣(لإلشراف التربوي والتي ذكرھا المغیدي 
إتاحة المجال للطالب كي یواجھ الموقف التعلیمي بأكملھ على ارض الواقع ویتكیف معھ  .١
 . ما تؤھلھ لھ معلوماتھ ودراستھب

إعطاء الفرص الحقیقیة الكتساب الخبرات العلمیة والمھارات األساسیة الالزمة إلعداد  .٢
 . المعلم الناجح

استكمال النواحي الفنیة الالزمة، والجوانب العملیة التطبیقیة لمعلم المستقبل، والتي ال  .٣
  . یمكن استكمالھا إال عن طریق التربیة العملیة

  . األعمال المسندة إلیھ على تحمل المسؤولیة لجمیع األمر عوید المعلم في بدایةت .٤
تنمیة القدرة على النمو الذاتي والنقد البناء عن طریق مالحظة المعلم نفسھ ومالحظتھ من  .٥

 . قبل زمالئھ والمشرفین علیھ
  . ھااشتراك المعلمین فعلیًا في المشاركة في جمیع النشاطات داخل المدرسة وخارج .٦
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  . وضع الطالب في موقف تعلیمي طبیعي .٧
  . وأخالقیات المھنة عرض االتجاھات السلوكیة المرغوب فیھا، كآداب .٨
  ) ٢٢ص. (منح الفرص لتنمیة الروح القیادیة في المعلم كقائد للمجموعة .٩

  : وھناك من یرى أن من أھداف اإلشراف التربوي ما یلي .١٠
  .  بیة والتعلیممساعدة المعلمین على أن یحققوا غایات التر .١١
 . تطویر نمو المعلمین المھني ومساعدتھم على تحسین أنواع النشاط التي یقدمھا للطالب .١٢

، ٢٠١٤الدخیل، (المساھمة في تحقیق جودة العملیات التربویة وجودة مخرجاتھا  .١٣
 ) ٢١٣ص

وفي ضوء العرض السابق ألھداف اإلشراف التربوي یرى الباحث أن اإلشراف التربوي لھ 
 :  یسعى لتحقیقھا ومن أبرزھاأھداف

  . تحسین أداء النظام التعلیمي وتطویره نحو مزیدا من الفاعلیة والكفاءة واإلنتاجیة .١
 . مساعدة المعلمین على تطویر قدراتھم .٢
 . تشجیع المعلمین على اإلبداع واالبتكار .٣
 . لتعلیمیةالتعریف باستراتیجیات التعلم الحدیثة واالتجاھات للمناھج الدراسیة والوسائل ا .٤
 . تحسین الظروف المدرسیة بتحسین العالقات بین المعلمین وكذلك بین المعلمین واإلدارة .٥

  :أھمیة اإلشراف التربوي
 یحتاج اإلنسان إلى المساعدة والتعاون مع اآلخرین، ومن ھنا تنبع الحاجة للمشرفین 

إن أنظار المسؤولین في المجال التربویین الذین یحتلون مركزًا مھمًا في األنظمة التعلیمیة، لذا ف
التربوي تتجھ إلیھم، باعتبارھم قادة تربویین ومستشارین متخصصین في التربیة، والمناھج 
وطرائق التدریس، فاإلشراف التربوي یؤدي إلى تحسین عمل المعلمین والطالب على حد سواء، 

جدیدة من العالقات وذلك عن طریق تشجیع كًال من المعلم والطالب واقتراح وتعزیز أنماط 
، ٢٠١٣مالك، . (اإلنسانیة، التي ستصبح قوة موجھة لتنسیق الجھود وتحسین إنتاجیة التعلیم

  ) ٣٤ص
في كون اإلبداع ) ٢٠١٥(وتتجلى أھمیة السمة العلمیة للمشرف التربوي كما یرى البشر 

التربویین المستندة إلى واالبتكار في المجال التعلیمي یعتمدان اعتمادًا كبیرًا على قدرة المشرفین 
 التي تمخضت عن البحوث العلمیة واالبتكاراتالفھم العلمي واإلدراك الواعي ألحدث التجدیدات 

في مجال التربیة والتعلیم، وأن النشاطات التي یمارسھا المشرفون التربویون ینبغي أن تتركز في 
  :اتجاھین

م سواء في العملیة التعلیمیة أو في العملیة المھارات االتصالیة بینھم وبین العاملین معھ: األول .١
  . اإلداریة

استخدام التقنیات الحدیثة في حل المشكالت التي یصادفھا المعلمون، وإحباط كل : الثاني .٢
المعوقات التي تعیق العمل في المدرسة، وخلق المناخ التعلیمي الجید، ومن ھنا تبرز األھمیة 

 )٩ص. (یة لدى المشرفین التربویینالبالغة لضرورة تطویر القدرات اإلشراف
ونجد أن اإلشراف التربوي یساعد على االرتقاء بجودة التعلیم من خالل توفیر أفضل 

فھو الذي یحدد الطرق واالستراتیجیات للعملیة التعلیمیة، وینیر السبل ،الظروف التعلیمیة والتربویة 
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 عملیتي التعلم والتعلیم أو فشلھما وكذلك للعاملین في المیدان لبلوغ الغایات المنشودة، بل إن نجاح
دینامیتھا أو جمودھما یعتمد على المشرف التربوي وقدرتھ على إحداث التغییر في المدرسة 

  ) ٢٠، ص٢٠١٥البشر،. (ومحیطھا
لذلك فإن اإلشراف التربوي لم یعد مھمة رقابیة، بل أضیف إلیھ عناصر جدیدة لدراسة 

تدریس، والمنھج الدراسي ،ومستلزمات التقنیة، والوسائل ظروف المدرسة والمعلم، وطرق ال
التعلیمیة وممارسة التعلیم بأجواء تعبر تعبیرًا صادقًا عن الكیفیة التي تستطیع بھا الھیئة التدریسیة 
تحقیق رغبات ومیول واتجاھات الطلبة في محیط المدرسة والبیئة، وأصبح أداة لحمایة وصیانة 

ن كل ما یعتریھ من صعوبات تؤثر سلبًا في حاضر ومستقبل حیاة الطلبة حقل التربیة والتعلیم، م
  )١٨، ص٢٠١٣المغیدي، . (العلمیة والوطنیة

بأن اإلشراف التربوي عمل تعاوني یركز بشكل عام على تحسین ) ٢٠٠٧(ویضیف سلمان 
ة، والمشرف العملیة التعلیمیة والتربویة بجمیع عناصرھا ویتصدرھا المعلم بصفتھ الركیزة األساسی

التربوي مسؤول عن تلك العملیة بصفتھ حاضر في میدان العمل التربوي، وھذا ما یؤكد دوره 
المشرف التربوي في مساعدة المعلم والمتعلم في تبسیط المقررات الدراسیة واختیار الوسائل 

حفاظ على توفیر التعلیمیة، وأسالیب التقویم المناسبة؛ ولذا یجب االھتمام بالمشرفین التربویین، وال
 )ص. (احتیاجاتھم من الناحیة الفنیة والتربویة واإلداریة لممارسة عملھم

بأنھ اإلشراف التربوي یساھم من خالل المشرف التربوي ) ٢٠١٧(كما یضیف السریحین 
في اكتشاف مھارات وإبداعات المعلمین وتمیزھم، فیعمل على نشرھا كخبرات تربویة، یستفد منھا 

ن؛ لذا فإنھ یحتاج إلى إشراف تربوي فعال یحقق األھداف المرسومة للمنظمات سائر المعلمی
 ) ١٦ص. (التربویة والتعلیمیة

ویرى الباحث أنھ أھمیة وجود المشرف التربوي في المدرسة، تكمن في إضافة الشيء الكثیر 
اكبة من خبراتھ في مجال التدریب للمعلمین الجدد، وكذلك مساعدة المعلمین القدامى في مو

التطورات التربویة والعلمیة التي من شأنھا الرقي بعملیة التعلیم وتطویر أداء المعلم، خاصة في 
 . إرشاد المعلم إلى كیفیة التعامل مع المستجدات التربویة

ویتضح مما سبق أھمیة اإلشراف التربوي والحاجة الماسة إلیھ في میدان التربیة والتعلیم، إذ 
ن خطوات البناء التعلیمي بدءًا من عملیة التخطیط وحتى عملیة التقویم، إذ أنھ مالزم لكل خطوة م

أنھ ال نجاح لكل لبنة من لبنات التربیة والتعلیم إال في ظل وجود إشراف تربوي فاعل ومثمر، 
واإلشراف التربوي لھ الدور البارز في إنجاح العمل التربوي وتحسین أدائھ وتدعیمھ باألسالیب 

  . تمكنھ إتقان العمل ورفع ناتج المستوى التعلیمي والتربويالفعالة التي 
  :أنماط اإلشراف التربوي

الدیمقراطي، (یتناول ھذا الجزء أنماط اإلشراف التربوي بشكل عام ومن أھمھا 
) والتصحیحي، والوقائي، والبنائي، والعیادي، واإللكتروني، والمتنوع، والتطوري، وباألھداف

  : على النحو التالي) ٢٠١٣(نماط كما أوردھا المغیدي وفیما یلي عرض لھذه األ
  : اإلشراف الدیمقراطي .١

   یطلق علیھ المفھوم الدیمقراطي التعاوني ویعتمد على القیادة التي ترأس العملیة التعلیمیة، وھو 
یعتمد على احترام شخصیة المعلم، فالعالقة بین المشرف والمعلم عالقة طیبة یسمح للمعلم فیھا 

شاركة والمناقشة، فھذا المفھوم یثق في إمكانات المعلمین ویقوم على مبدأ التعاون، وفیھ یشترك بالم
المعلمون مع المشرفین والمھتمین بأمور التعلیم وأولیاء األمور في حل مشكالت التعلیم واإلشراف 
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ي الدیمقراطي الشامل ال یقتصر على توجیھ نشاط المعلم في الفصل، بل أصبح یتضمن نواح
   )٦١ص. (األنشطة المدرسیة ومواھب الطالب: األنشطة األخرى في المدرسة مثل

  ویتمثل اإلشراف الدیمقراطي باعتقاد المشرف التربوي بأن وظیفتھ ھي تقدیم المساعدة 
لآلخرین؛ لتحدید ما سیقومون بھ من أعمال، والتفكیر معھم في الطرق التي یؤدون بھا ذلك العمل 

فیذ الخطط وحل المشكالت، وأن یھیئ الظروف للمعلمین لتحقیق األھداف ونمو ومساعدتھم على تن
  ) ١٦، ص ٢٠١٦الرقب، . (المھارات

أن اإلشراف الدیمقراطي یعتمد على احترام شخصیة المعلم، فالعالقة ) ٢٠١٧(  ویرى األبیض 
لمبدأ الذي یتعامل فیھ بین المشرف والمعلم عالقة جیدة یسمح فیھا للمعلم بالمشاركة والمناقشة؛ ألن ا

المشرف التربوي مع المعلمین قائم على الثقة والتعاون والمشاركة في حل المشكالت التربویة 
  ) ١٢٥ص (والتعلیمیة 

  : اإلشراف الوقائي .٢
  یعتبر ھذا النوع من االتجاھات الحدیثة في اإلشراف التربوي، ومما یمیزه عن تلك االتجاھات 

قائیة یجب أن یقوم بھا المشرف التربوي ؛بحیث تمنع أو تحد على األقل أَنھ یعتمد على إجراءات و
  ) ٣٥، ص٢٠٠٨الدیداوي، . (من وقوع المعلم في األخطاء خالل ممارستھ العملیة التعلیمیة

  ویمتلك المشرف التربوي وفقا لھذا النمط عددا من السمات القیادیة التي تجعل المشرف 
لى المشرف التربوي أن یضع في حسبانھ عند إعداد الخطط یكتشف الخلل قبل وقوعھ، وھنا ع

اإلشرافیة حاجات المعلمین القدامى أو الجدد من خالل المالحظة الشاملة لما یدور حولھ في البیئة 
. الصفیة أو المدرسیة، فیضع الخطط الوقائیة التي تتضمن ضعف احتماالت الوقوع في األخطاء

  )  ٣٣، ص ٢٠١١العمري، (
  : ف التصحیحياإلشرا   .٣

دم اإلساءة           تكمن فاعلیة اإلشراف التصحیحي في توجیھ العنایة الجادة إلى إصالح الخطأ وع
ي                      ار الت دیر اآلث ا تق شاف الخطأ وإنم م اكت ن المھ یس م دریس، ول ى الت ھ عل إلى فاعلیة المعلم وقدرت

م   یمكن أن تترتب علیھ، وقد یكون خطأ المعلم بسیطًا یمكن تجاوزه إن لم یترتب ع       لیھ آثار ضارة ول
ة المشرف                 ال عنای ستدعي اإلصالح وینبغي أن ین د یكون جسیمًا ی ة، وق ة التعلیمی یؤثر على العملی

  ) ٢٤٢، ص ٢٠١٦العلي، .    (بمقدار مالھ من خطأ
ا                سبل بم ر ال د ینی وي، وقائ سر ترب ى المشرف كمی ي تنظر إل اط الت ن األنم نمط م ویعد ھذا ال

ن        بكفل تحقیق األھداف المنشو  دا ع اع بعی ى اإلقن ائم عل ادل الق رام المتب دة في أجواء من الثقة واالحت
ھ        دى زیارت ظ ل وي یالح شرف الترب صحیحي أن الم راف الت ي اإلش د ف سلط، ونج صب والت التع
ا،     صلیة أو غیرھ ة أو الف ة الیومی داد الخط ي إع اء ف ض األخط ھم بع ي مدارس ین ف ة للمعلم المیدانی

ك     م            فیستثمر المشرف التربوي تل ع المعل ذه األخطاء بالتحاور م ل ھ ي تصحیح مث ساعد ف ة وی  الحال
  ) ١٢٠، ص ٢٠١٧األبیض، .  (وتعریفھ بالبدائل التي یمكن أن تكون مناسبة

  : اإلشراف البنائي .٤
و ائي ھ راف البن ن أداء   :     اإلش ھ م ي تمكن بة الت رات المناس ارات والخب م بالمھ د المعل تزوی

دة       ة جی ة بطریق ات          المھام التعلیمی ارات والكفای ن المھ ھ م ي األخطاء، وإن تمكن وع ف ن الوق دًا ع  بعی
ع         شمل جمی ل ی دد، ب ین الج الالزمة تقلل من احتمالیة الوقوع في الخطأ، وال یقتصر ذلك على المعلم
ل         ضل مح الیب األف الل األس ى إح ائي عل راف البن ة اإلش صر مھم ث ال تقت یم حی ین للتعل الممارس

 ): ٢٠١٦( یتعدى إلى أبعد من ذلك كما ذكر السماحي األسالیب غیر النافعة بل
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 إشراك المعلمین مع المشرف التربوي في الرؤیة الجیدة لما یجب أن یكون علیھ التعلیم الجید .  

 تشجیع النشاطات اإلیجابیة وتحسین أدائھا . 

 يإثارة روح المنافسة بین المعلمین وتوجیھھا لصالح العمل التربوي وتشجیع النمو المعرف )
 )٥١ص

   ونجد أن دور المشرف التربوي في اإلشراف البنائي ھو االھتمام بالبیئة المدرسیة بشكل عام 
والبیئة الصفیة واالجتماعیة الداعمة لبناء المعرفة ،ویشمل ذلك المناخ المدرسي والصحي 

 .  لیھاوالتقنیات والبرامج الضروریة، والدعم التقني والعلمي للمعلم ضمن رؤیة واضحة متفق ع
أن اإلشراف البنائي عملیة متداخلة ومتكاملة، ویظھر ذلك ) ٢٠١١(وقد أشار العمري 

  : واضحا في النظریة البنائیة التي من أھم صورھا

 إن النظریة البنائیة تركز على المتعلم بوصفھ العنصر الفاعل  .  

 النظریة البنائیة تھتم بالعملیات المعرفیة الداخلیة للمتعلم  .  

 ٣٣ص .  (یة البنائیة تھیئ المتعلم أن یبني موقفھ بنفسھ وأن یستطیع أن یتعلم ذاتیاالنظر ( 
 : اإلشراف العیادي .٥

جاءت تسمیة ھذا اإلشراف نسبة إلى الصف الذي ھو المكان األصلي للتدریس وھو یركز 
 على تحسین عملیة التدریس معتمدا على جمیع المعلومات الدقیقة عن سیر عملیة التدریس في

الصف، ویقوم اإلشراف العیادي على مشاھدة أداء المعلم في مواقف حقیقة، یزود بعدھا بالتغذیة 
الراجعة عن األداء مع توضیح نقاط القوة وفرص التحسین في األداء، ویركز اإلشراف العیادي 

 . )٣٠، ص٢٠٠٧أبو ھاشم، (على تحلیل عملیات التعلیم والتعلم بین المعلم والمتعلم داخل الصف 
أن اإلشراف العیادي ھو الكشف عن سبب المشكالت التي قد تعترض ) ٢٠١٢( وذكر حسینة

أداء المعلمین في فصولھم، مما یخلق ثغرات في عملیات التعلیم والتعلم وتحول دون تحقیق 
األھداف المنشودة؛ لذا نجد أن اإلشراف العیادي یحاول حل تلك المشكالت التي قد تعترض العملیة 

  ). ٢٠٣ص.  (میة والتربویةالتعلی
وھذه المراحل تكون على شكل ) ((٢٠١١(یمر اإلشراف العیادي بمراحل كما أوردھا العمري 

حلقة دائریة متصلة ومستمرة التفاعل تسمى بدائرة اإلشراف العیادي وتتضمن ھذه المراحل الثالث 
ن عددًا من الخطوات وكل مرحلة تتضم)  التحلیل والتقویم– المالحظة –التخطیط (األساسیة 

في سیر العملیة اإلشرافیة ویتم تكرار المراحل كلما دعت األساسیة واإلخالل بأي منھا یؤثر سلبًا 
  ) ٣٦ص )) (الحاجة إلیھا

  : اإلشراف المتنوع .٦
ھو نموذج إشرافي ینظم عمل المشرفین التربویین في المیدان التربوي ویقدم آلیة عمل 

فــئــة : اخل المدرسة من خالل تصنیف المعلمین إلى فئات ثالثواضحة لعمل المشرف التربوي د
التطویر المكثف، وفئة النمو المھني، وفئة النمو الموجھ ذاتیًا، وینطلق اإلشراف المتنوع من فلسفة 
الفروق الفردیة لدى المعلمین، حیث أنھم یتفاوتون في قدراتھم وإمكاناتھم الشخصیة والمھنیة 

 ) ٣٣١، ص٢٠١١الرویشد،   (.ومستویاتھم العلمیة
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  : أن لإلشراف التربوي المتنوع عدة أبعاد على النحو التالي) ٢٠١٥(وقد ذكر عبد الحكیم 

 البعد المھني .  

 البعد التنظیمي . 

 طبیعة المشرف التربوي . 

 ٤٠ص. (طبیعة المعلم ( 
 : وفي ضوء ما سبق نجد أن لإلشراف المتنوع عددا من اإلیجابیات وھي كالتالي

 اختیار المعلم األسلوب اإلشرافي المناسب الحتیاجاتھ وقدراتھ  .  

 یتم على مبدأ الشورى لذلك فھو یسھم في إیجاد مناخ تربوي صحي  . 

 مراعاة الفروق الفردیة بین المعلمین  . 

 یركز ھذا النمط على تطویر قدرات المعلمین وتنمیتھم مھنیا  . 
 :ومما یؤخذ على ھذا النمط ما یلي

  إلى تھیئة وإعداد المشرفین والمعلمین لھذا النوع من اإلشراف وھذا یحتاج خطط طویلة یحتاج
  .  المدى وھي مكلفة من حیث الوقت والجھد

 ص ٢٠١٦العلي، .  (التباین بین البیئة المدرسیة والمجتمع المحلي فیما یتعلق بتطبیق الشورى ،
٤٠(  

  : اإلشراف اإللكتروني .٧
 بأنھ عبارة عن نمط إشرافي یقدم أعمال ومھام اإلشراف :یقصد باإلشراف اإللكتروني

التربوي عبر الوسائط المتعددة على الحاسب اآللي وشبكاتھ والجوال إلى المعلمین والمدارس، 
 )٣٢٢، ص٢٠١٠البستان وبولس، . (بشكل یتیح لھم إمكانیة التفاعل النشط مع المشرفین التربویین

  : وھي على النحو التالي) ٢٠٠٨(ردھا الدیداويولإلشراف اإللكتروني مجاالت كما أو

 المعامالت اإلداریة وحركة نقل المعلمین وإحصائیات المدارس (وتشمل : المجاالت اإلداریة
  ). والشؤون اإلداریة

 ٣٣ص ) (تقیم األداء الوظیفي، التعامیم، سجل الزیارات(وتشمل : المجاالت المیدانیة ( 
: یة اإلشراف التربوي اإللكتروني في التعلیم التي منھا  وفي ضوء ما سبق یظھر جلیًا أھم

اختصار الوقت والجھد وسرعة الحصول على المعلومة وتحقیق التواصل بین اإلدارات، ودقة 
 .   العمل اإلشرافي، وسرعة االندماج مع الحكومة اإللكترونیة

 : اإلشراف التطوري   
 األداء على وتأثیرھا للمعلم یةالتطور على المستویات نمط اإلشراف التطوري یركز

 الطالب، تطور عن عدیدة لنظریات نفسیة دراسات على ھذا المفھوم ویقوم الشخصیة، والعالقات
 ممكن تطور بأكبر تسمح لإلشراف طریقة على اختیار التطوري ویشجع اإلشراف وتطور المعلم،

 إلیجاد للمشرفین التربویین؛ الموجھ العنصر ھو معلم بأن یصبح من المعلمین األكفاء، وھذا لكل
           ، ٢٠١٤المطیري، .  (متقنین لعملھم  في العملیة التعلیمیة مھنیین العاملین لجعل أغلب طریقة

 ).  ٢٣ص 
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ویعد اإلشراف التطوري أحد االتجاھات العالمیة الحدیثة في مجال اإلشراف التربوي ویعد 
إلشراف التربوي التطوري والذي یتكون فیھ صاحب نظریة ا) carl Glikman" (كارل كلجمان"

أسلوب اإلشراف التربوي غیر المباشر، وأسلوب اإلشراف المباشر، : ثالثة أسالیب ھيمن 
  وأسلوب اإلشراف التشاركي 

على ) ٢٠١٤(نظریة اإلشراف التطوري كما أوردھا البابطین " كارل جلكمان"وقد بنى 
  : النحو التالي

 تفكیرھم ومستوى دافعتیھم للعمل؛ ألنھم مختلفون في خبراتھم یختلف المعلمون في مستوى 
  .  وشخصیاتھم

 یختلف المعلمون في مستوى قدراتھم العقلیة؛ لذا فھم بحاجة إلى أسالیب إشرافیة مختلفة  . 

  ضرورة السعي المتواصل لزیادة قدرات كل معلم؛ لیحقق أعلى مراحل التفكیر والدافعیة نحو
 ) ١٣٦ص . (العمل

  : راف باألھدافاإلش .٨
ھو عملیة مشاركة جمیع األفراد المعنیین بالعملیة اإلشرافیة في وضع األھداف المراد 
تحقیقھا ؛بغرض زیادة فاعلیة العملیة اإلشرافیة، وتتضمن ھذه العملیة تحدید أھداف واضحة وقابلة 

.  النتائج المتوقعةللقیاس والتطبیق، ونتائج محددة بدقة وبرامج واقعیة، وتقییمًا لألداء في ضوء
 ) ١٨١، ص٢٠١٤الفاضل، (

وھي ) ٢٠١١(نجد اإلشراف التربوي باألھداف یمر بعدد من المراحل كما ذكرھا أبو ھاشم 
  :كالتالي

  یقوم المشرف التربوي بتحدید أھداف مع المعلمین تكون واضحة ومحددة وقابلة للتحقیق في
  . فترة زمنیة معقولة

 األداءیقدم المشرف التربوي معاییر  . 

 اشتقاق أھداف جزئیة تنبثق عن األھداف السابقة . 

 وضع إجراء عملي لكل جانب من جوانب اإلشراف . 

 اشتراك المشرف والمعلمین في وضع معاییر لقیاس األھداف الجزئیة من أجل تقویمھا . 

 تقدیر مشترك من جانب المشرف التربوي والمعلمین لجدوى األھداف الجزئیة . 

 جزئیة بدیلة تستخدم عند فشل تحقیق األھداف األولىصیاغة أھداف  . 

 اشتراك المشرف التربوي والمعلمین في اختیار االستراتیجیات التي ستتبع في تحقیق األھداف . 

 تقییم المھام الموكلة لكل فرد من أفراد الفریق ومراجعة الخطط التفصیلیة . 

  أن تسیر مع العملیة اإلشرافیةدراسة أثر العملیات وضبطھا وھذه عملیة مستمرة یجب . 

 ٧٦ص. (تقویم األداء والنتائج (   
  ویرى الباحث أنھ ینبغي أن ال یقف المشرف التربوي عند نمط من ھذه األنماط ویتقید بھ 

فمھمة . ویحاول أن یفضلھ عن غیره؛ بل ینبغي أن یتبنى منھا ما یساعده على تحسین التعلیم
  .  عن أفضل األنماط وأنجع الوسائل التي تحقق األھداف التربویةالمشرف التربوي أن یبحث دائمًا
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 :مجاالت اإلشراف التربوي
تتسع مجاالت اإلشراف التربوي وتتشعب إلى حد یصعب حصره، ویمكن ذكر أھم المجاالت 

   - : في التالي) ٢٠٠٩(التي تندرج في اإلشراف التربوي كما أوردھا عثمان 

 عملیة التعلیمیة وسید الموقف التعلیمي والممارس القریب  وھو محور مھم في ال- : المعلم
  . والرئیسي للعملیة التربویة ؛ لذلك البد أن یھتم المشرف التربوي بھ

 وھو المحور األساس للعمل التربوي والھدف المنشود بل أن كل عملیة تربویة تدور : الطالب
یة تخدم الطالب في تعلیمھ في المحیط التربوي ھدفھا الرئیسي الطالب، وكل عملیة إشراف

 . وسلوكھ وتنمیة قدراتھ العقلیة والبدنیة وتطویر مھاراتھ

 حیث یشكل المنھج مادة التفاعل بین المعلم والمتعلم: المنھج  . 

 فال بد من أن یكون المبنى المدرسي مالئمًا للطالب وللعملیة التعلیمیة: البیئة المدرسیة . 

 ور التي تساعد في االنتقال من المحسوس إلى المجرد وتساعد فھي من األم: الوسائل التعلیمیة
على إدراك الحقائق والمفاھیم المجردة بأیسر الطرق، ویفعلھا المشرف بقدر المستطاع مستفیدًا 

 . من الخامات المحلیة إذا لم تتوفر الوسائل الحدیثة

 التربوي من دراستھ ھو أساس من أسس التعلیم ؛ لذا كان البد على المشرف: الكتاب المدرسي 
دراسة متأنیة ویفعل كل موضوع فیھ في المیدان التربوي، ویكرس خبراتھ التربویة في 

 . االستفادة منھ بشتى الوسائل والطرق

 وھي وسیلة متجددة لنشر الثقافة والبحث ؛ لذا فھي من المجاالت التي یعنى بھا : مصادر التعلم
المدرسة، والتأكد من سالمة الكتب التي فیھا المشرف التربوي من حیث تفعیل دورھا في 

 . ومحتواھا ومناسبتھا لألھداف التربویة، إلى جانب إزالة العوائق التي تحول دون الفائدة منھا

 مدى كفایة الوسائل واألسالیب واألجھزة ومدى فعالیة (وبھ یعرف المشرف التربوي : التقویم
وسائل مناسبة للقیاس باختالف درجاتھ للمعلم والبد أن یستعین ب) المنھج في تحقیق األھداف
  . وللطالب ولإلدارة المدرسیة

 وذلك من خالل استخدام القدرات الخاصة بالمعلمین، كما ال یغفل المشرف : النشاط المدرسي
بأن شعور المعلم باالرتیاح في اتصاالتھ غیر الرسمیة ،یعد عامًال ھامًا في تكیفھ مع الموقف 

برز من خالل النشاط المدرسي إلى جانب أنھا تكسب المعلم الخبرة في كیفیة التعلیمي ؛ وذلك ی
 )٤٠ص (التعامل مع الطالب، مما یعود بالفائدة على الموقف التعلیمي 

  : إلى مجاالت اإلشراف التربوي وھي تتمثل فیما یلي) ٢٠١٣(وقد أشار المغیدي 

 مجال العالقات اإلنسانیة .  

 مجال القیادة . 

 الطالب وتقویمھممجال حاجات  .  

 مجال المنھج . 

 مجال تطویر النمو المھني للمعلم . 

 مجال العملیة التعلیمیة والتربویة . 

 مجال عالقات المدرسة مع المجتمع . 
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 مجال التقویم . 

 ١٦ص. (مجال التدریب ( 
أن وباعتبار أن اإلشراف التربوي عمًال فنیًا یقتضي أن یقوم بھ ُأناس مؤھلون تأھیًال جیدًا، و

یكونوا على وعي بسیاسیة التعلیم وأھدافھ وعناصره التي تؤثر في العملیة التعلیمیة والتربویة ؛ لذا 
علیھ احترام الفروق الفردیة بین المعلمین وأن یرحب بمساھمة جمیع األفراد ویھیئ الفرص للجمیع 

 )١٨، ص٢٠٠٥عطاري، وآخرون . (لیعبروا عن آرائھم
عملیة قیادیة وإداریة فھو : ح للباحث أن اإلشراف التربويومن خالل العرض السابق یتض

یعمل على تنمیة قدرات واستعدادات المعلمین، وأیضا عملیة تعاونیة دیمقراطیة ؛ من أجل تحقیق 
أھداف المنظمة التربویة واالجتماعیة؛ ألن المشرف یعمل على تیسیر عملیة التعلم ودراسة العوامل 

درسة وداخلھا، فھو نظام متكامل یقوم على مدخالت وعملیات التي تسھل التعلم خارج الم
  . ومخرجات یرتبط بعضھا ببعض

  :كفایات المشرف التربوي
  :یمكن تصنیف الكفایات التي یجب أن یمتلكھا المشرف التربوي على النحو اآلتي

متقلب، تتمثل الكفایات الشخصیة في التمتع بالثبات االنفعالي والمزاج غیر ال: كفایات شخصیة .١
والثقة في اآلخرین والمثابرة في العمل، والقدرة على االستمرار فیھ واستخدام األسالیب 
الدیمقراطیة والقدرة على تحقیق العدالة بین المعلمین ودراسة كل ما یتعلق بالعمل اإلشرافي 

 )٣٨٨، ص٢٠١٥السعدیة، . (والوفاء بالوعد
اللھ تحقیق أھداف مھنة اإلشراف ویقوم  تستخدم كأسلوب علمي یتم من خ:كفایات التخطیط .٢

المشرف التربوي بالمواءمة بین الموارد واإلمكانات من جھة واالحتیاجات والمشكالت من 
 ). ٣٨٩، ص ٢٠١٥السعدیة، . (جھة أخرى

 وھي تشمل القدرة على تنظیم األعمال بشكل یتحقق فیھ االنسجام، :كفایات التنظیم والتنسیق .٣
وآخر، وكذلك القدرة على تحلیل الوظائف واألعمال المختلفة التي وعدم التعارض بین عمل 

 ). ٦٠، ص٢٠٠٩سالم، . (ینبغي توافرھا في شاغلي وظیفة التعلیم
 وھي تشمل التعامل مع المعلمین كأشخاص، ومساعدتھم في بناء :كفایات العالقات اإلنسانیة .٤

 عالقات طیبة معھم وتھیئة شخصیاتھم في جو من الثقة واألمن، واحترام شخصیاتھم، وإقامة
 ). ٨٠، ص ٢٠١٥شاھین، (البیئة المناسبة لھم 

  عندما یتعامل المشرف مع المعلمین بروح الفریق وإثارة دافعتیھم :كفایات العمل مع الجماعات .٥
للعمل الجماعي وإكسابھم المھارات الالزمة لممارستھ، مما یشجع المعلمین على القیادة 

وني، ویساعدھم على حل مشكالتھم التنظیمیة وعلى إدراك طرق التفكیر واالھتمام بالعمل التعا
  )٧٩، ص ٢٠١٥شاھین، . (الجماعي

 لیس شرطًا أن یكون المشرف التربوي خبیرًا في المناھج من :كفایات تطویر المنھج المدرسي .٦
 حیث وضعھا وتنفیذھا، ولكن ینبغي أن یكون على وعي تام بالفلسفة التي تقف وراء المناھج

والعوامل التي أدت إلى تصمیمھا بالشكل الذي صممت علیھ، واألسالیب والوسائل التي تؤدي 
إلى تطویرھا، ویكون المشرف قادرًا على تحلیل المناھج من حیث محتواھا، وأسالیب التقویم 
وأدواتھا المتضمنة فیھا، والقدرة على دراستھا وتقویمھا، فضًال عن تقدیم المقترحات التطویریة 

 ) ٦١، ص٢٠٠٩سالم، . (لخاصة بھاا
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 تتطلب ھذه الكفایات من المشرف التربوي أمرین :كفایات استخدام التكنولوجیا وتطویرھا .٧
أن یمتلك معرفة حالیة بالتقدم التكنولوجي في مجال عملھ، وأن یكون واسع : األول: مھمین

یا لكي یدرب المعلم االطالع في تلك المستجدات، ولدیھ القدرة على استخدام ھذه التكنولوج
فیتمثل في كونھ ذا خبرة جیدة في تطویر بعض أشكال ھذه التكنولوجیا من : أما الثاني. علیھا

  ). ٨٠، ص٢٠١٥شاھین، . (معطیات البیئة المدرسیة المحیطة
 وتشمل مھارات تقویم المشرف لعملھ فضًال عن المعلمین وجوانب العملیة :كفایات التقویم .٨

 وكذلك إكساب المعلمین مھارة التقویم بأنواعھ المختلفة بما في ذلك التقویم التربویة المختلفة،
الذاتي ومھارة توظیف نتائج التقویم؛ لتطویر العمل والقدرة على تقدیم التغذیة الراجعة 

 ). ٨٠، ص ٢٠١٥شاھین، . (للمعلمین
شرف امتالكھا القدرة  من الكفایات القیادیة التي ینبغي للم:الكفایات القیادیة وتحمل المسؤولیة .٩

على تطویر عالقات إنسانیة مع مختلف األفراد في المجتمع المدرسي، والقدرة على النمو 
المھني من الخبرات والمعارف التي تتطلبھا عملیة اإلشراف التربوي، وتوجیھ المھمات 

الجة التربویة مثل المناقشة، وتفسیر وتحلیل بیانات اإلدارة، والتعلم، وطرق التدریس ومع
صعوباتھا، وتقریر األھداف التربویة واالجتماعات العامة وإعداد التقاریر، والتخطیط والتنظیم 

 )٦٠، ص٢٠٠٣سالم، . (التربوي
 إن مجال اإلشراف التربوي یعمل على :كفایات العالقات بین المدرسة والمجتمع المحلي .١٠

لیاء األمور وأفراد المجتمع لدعم تنمیة وجذب االھتمام نحو العالقات اإلیجابیة بین المدرسة وأو
المدرسة وتحسین نظامھا، وتتضمن ھذه الكفایات قدرة المشرف على تنظیم وتطویر عالقة 
المؤسسة التعلیمیة التي یعمل فیھا بالمجتمع المحلي؛ بحیث تصبح ھذه المؤسسة مركزًا للنشاط 

 ). ٦١، ص٢٠٠٩الم، س(االجتماعي والتربوي، وكذلك العمل معھم لتطویر العمل المدرسي 
 تقتضي ھذه الكفایات أن یعرف المشرف التربوي مفھوم النمو :كفایات تنمیة المعلمین مھنیًا .١١

المھني ووسائلھ، وطرقھ، واستراتیجیاتھ من ندوات، ومحاضرات، وورش، وبرامج أكادیمیة 
یم البرامج وغیرھا، ویكون قادرًا على رصد االحتیاجات التدریبیة للمعلمین، واإلسھام في تصم

التدریبیة المناسبة الحتیاجاتھم وتنفیذھا، وبخاصة ما یتعلق بالمعلم المبتدئ الذي ھو بحاجة إلى 
 )٣٨٥، ص ٢٠١٤السعدیة، . (عنایة خاصة

 إن الكفایات اإلداریة تشمل وضع أولویات العمل بكفاءة والقدرة على تحدید :كفایات إداریة .١٢
الصراع المتمثلة في القدرة على تمییز مصادر الصراع المھام ذات األھمیة، كما تشمل إدارة 

والقدرة على إیجاد عملیة لتبادل األفكار البناءة، فضًال عن إدراج القدرة على إدارة االجتماعات 
 )٨٠، ص٢٠١٥شاھین، . (الفردیة والجماعیة للمعلمین ضمن ھذا النوع من الكفایات

 یعرف بالكفایات اإلشرافیة المعاصرة، حیث وتمثل تلك القدرات المھنیة للمشرف التربوي ما
تعتمد قدرة المشرف التربوي على إحداث التغییر اإلیجابي في مختلف مكونات الموقف التعلیمي 
بشكل مباشر على ما یمتلكھ من تلك الكفایات، فاختیار المشرف التربوي الذي یمتلك الكفایات 

  . لیمیةاألكثر ھو األنسب لتحقیق األھداف التربویة والتع
  :مھام المشرف التربوي وأدواره

للمشرف التربوي مھام متعددة، وجمیعھا تدور حول تحسین األداء التعلیمي والتربوي 
على النحو ) ٢٠١٥(وتجوید مخرجات النتاج التعلیمي لذا فإن من أھم تلك المھام ما ذكره السید 

  :  التالي

 لیة التعلیمیة والتربویةابتكار أفكار جدیدة وأسالیب مستحدثة لتطویر العم .  
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 مساعدة المعلمین على التكیف مع عملھم الجدید بنجاح والقیام بمسئولیاتھم بنجاح . 

 معالجة األخطاء وتقدیم الحلول لتفادیھا . 

 تقویم المعلمین وتقیم أدائھم لتحسین األداء . 

 ٤١ص. (تطویر عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي ( 
ن للمشرف مھام متعددة تتوقف عملیة اإلشراف على قیام أ) ٢٠١١(وكما أشار العمري 

 : المشرف التربوي بھذه المھام ومنھا

 متابعة المعلمین وتقویمھم وإرشادھم إلى الطرق الصحیحة .  

 متابعة إنجاز الطالب والعمل على تقویمھ وتنمیتھ . 

 دراسة الطرق التربویة الجدیدة المتعلقة بالمنھج وتبسیطھا للمعلمین . 

 التعاون الجماعي بین المعلمین لتحقیق األھداف المنشودةدعم  . 

 تحسین عملیتي التعلیم والتعلم . 

  ١١١ص(مساعدة المعلم لفھم أھداف التعلیم والمادة التي یدرسھا وكیفیة تحقیق تلك األھداف .( 
 ویرى الباحث أن مھام المشرف التربوي تنقسم إلى عدة أقسام بناء على ما تم االطالع علیھ

 : في دلیل مفاھیم اإلشراف التربوي، نوجز أھمھا فیما یلي
  . وھي تخطیط، توجیھ، رقابة، تقویم: مھام عامة .١

  وھي تتعلق بالطالب، وبتقویم المعلم) فنیة(مھام خاصة . 

 مھام تتعلق بالمنھج وتطویره . 

 مھام تتعلق بالتدریب . 

 مھام تتعلق باالختبارات . 

 مھام تتعلق بأنشطة المدرسة . 
  المناخ التنظیمي: المحور الثاني

 : مفھوم المناخ التنظیمي
ة         ة والبیئ ة للمدرس ة الداخلی ز البیئ ي تمی صائص الت ح الخ ي یوض اخ التنظیم وم المن إن مفھ
ة           روف االجتماعی ل والظ ذلك العوام ة، وك ي للمدرس اخ التنظیم ى المن اتھا عل ة وانعكاس الخارجی

ل     ة، والعوام ي المنظم سائدة ف سیة ال ة    والنف روف االجتماعی افة للظ ة باإلض ل المدرس ة داخ المادی
 . والنفسیة السائدة فیھا

ي       اخ التنظیم ُرف المن ث ع ي حی اخ التنظیم ات المن ددت تعریف ذا تع ن   : ل ة م ھ مجموع بأن
ي                 شر ف ن المؤسسات وتنت ا م ن غیرھ ا ع ي مؤسسة م الخصائص والصفات التي تمیز بیئة العمل ف

دركھا أعضاء المؤسسة       المؤسسة ككل بشكل شمولي وتتمتع    سبي وی  ھذه الخصائص باالستقرار الن
ة المحیطة            ل البیئی ل العوام أثر بك ؤثر ویت وح ی العاملون وتؤثر في سلوكھم، وھو یعبر عن نظام مفت

  ) ١٤، ص٢٠١٥الصمادي، . (بھ
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ھ   رف النویق ا ع ي ) ٢٠١١( كم اخ التنظیم صائص    : المن ن الخ ة م ن مجموع ارة ع ھ عب بأن
أثر سلوكھم         والصفات التي تش  ا ویت ن خاللھ ون م املون ویعمل دركھا الع ي ی كل بیئة العمل والبیئة الت

  ). ٣٦٦ص(بھا 
ي         : بأنھ) ٢٠١٤(ویعرف الجبالي    زة للمدرسة والت ن العناصر والخصائص الممی مجموعة م

راد اآلخرین،       ع األف یدركھا العاملون من خالل تفاعالتھم مع المتغیرات التنظیمیة في بیئة العمل وم
  ).   ١٣ص(وتتمتع ھذه الخصائص بقدرتھا على التأثیر على دوافع العاملین وسلوكیاتھم 

ھ            اخ التنظیمي بأن ام   : ومن خالل استقراء جمیع التعریفات السابقة یعرف الباحث المن الجو الع
  . الذي یسود المدرسة وتعكسھ التفاعالت االجتماعیة والمھنیة والعملیة لألفراد

  : یميأھمیة المناخ التنظ
ن دوره     ابع م ق ن ة والتطبی ستوى النظری ى م ي عل اخ التنظیم وع المن ام بموض إن االھتم
ة            ار لمواكب ر واالبتك د والتغیی ع التجدی ا م دافھا وتفاعلھ ق أھ ة وتحقی اح المدرس ي نج ي ف األساس

ي عمل      ًا ف ة  التطورات والمتغیرات المتسارعة للبیئة المعاصرة، كما وأن للمناخ التنظیمي دورًا مھم ی
ة        ن المدرس املین ع ا الع دى رض اس م ھ قی ن خالل ن م رًا یمك د مؤش و یع ي، فھ ویر التنظیم . التط

  )٣١٧، ص ٢٠١٤المعایطة، (
ي أي              املین ف سلوكیة للع ونجد أن أھمیة المناخ التنظیمي ودوره في التأثیر على المخرجات ال

ي ل         وظیفي واألخالق سلوك ال ورة ال ن     منظمة حیث یقوم المناخ التنظیمي ببل دارس؛ م ي الم املین ف لع
ع العمل،         حیث تشكیل وتعدیل القیم واالتجاھات التي یحملونھا، والسلوكیات التي یظھرونھا في مواق
كما أن نجاح المدرسة یعتمد على القدرة في خلق جو یسوده االستقرار والثقة والمعنویات العالیة بین  

  ) ٢٢، ص٢٠١٥الجبالي، .  (العاملین فیھا
ناخ التنظیمي تأثیر على الدافعیة، واألداء والرضا الوظیفي، بسبب ما یدركھ لذلك فإن للم

العاملون من طبیعة بیئة العمل وما ینتج عن ذلك من عوائد تعود علیھم اقتصادیًا واجتماعیًا ونفسیًا، 
ثر ففي المؤسسات التي یشعر العاملون أن فیھا مناخًا داعمًا ومشجعًا لھم یحقق العاملون إنتاجیة أك

ومستوى عاٍل من اإلبداع، ولذا یعد االھتمام بالمناخ التنظیمي والتعرف على مستویاتھ والعمل على 
تحسینھ أمرًا في غایة الضرورة، ویساعد المدرسة على تحقیق أھدافھا بكفایة وفاعلیة، إضافة إلى 

  ) ١٤٨، ص ٢٠١٥الشمري، . (أھداف العاملین وأھداف المدرسة
ناخ التنظیمي في ظل التحدیات العالمیة الجدیدة، والمنافسة الشدیدة، إلى أھمیة الم وننوه

واالتجاه نحو العولمة والتغیر التكنولوجي السریع، فكل ھذه التحدیات تفرض على المنظمات إذا ما 
أرادت البقاء مزیدًا من االنفتاح والتجدید والتطویر، وكل ھذه التحدیات تتطلب مناخًا تنظیمیًا 

  ) ٣٧٠، ص٢٠١١النویقھ، . (ایجابیًا
أنھ لكي نتمكن من تحقیق مناخ تنظیمي جید في مدارسنا البد من ) ٢٠١٤(وقد أشار العسكر 

  : مراعاة التالي

 حسن تعامل اإلدارة المدرسیة مع المعلمین والطالب .  

 مساندة المعلمین وتشجیعھم . 

 إشراكھم في اتخاذ القرارات . 

  والوضوحتمیز السیاسیات التنظیمیة بالثبات . 

 االھتمام بتطویر مھارات وقدرات المعلمین . 
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 العدالة في التعامل مع المعلمین . 

 االھتمام بالعالقات اإلنسانیة . 

 التقلیل من الرقابة التقلیدیة وتنمیة الرقابة الذاتیة .  

 التركیز على االنجاز ومكافأة المتمیزین . 

 ٧٤٣ص. (تنمیة العمل بروح الفریق الواحد( 
 :مناخ التنظیميخصائص ال

إن خصائص المناخ التنظیمي تتكون من العوامل اإلدراكیة كما یراه العاملون وفق تصوراتھم 
الخاصة، لذا فإن ثقافة المنظمة قد تختلف فیھا العناصر المكونة للمناخ التنظیمي ولكن ھناك ھویة 

أبو حجیلة . (اتھمتبقى دائمًا للمدرسة تتحدد بصفة جوھریة من سلوك العاملین بالمدرسة وصف
  ) ٤١٩، ص ٢٠١٣والحراحشة، 

ومن السمات التي تحدد المناخ التنظیمي تلك الخصائص التي تتسم بدرجة من االستمرار 
النسبي، إال أن تلك الخصائص خاضعة للتغییر وھذه الخاصیة مستمدة من كون شخصیة المنظمة 

نظیمي الذي نشأ في المنظمة ولھ تأثیر على عملیة مكتسبة وتتأثر بالمتغیرات ذات العالقة بالمناخ الت
  ) ٣٣، ص٢٠١٣المطرفي، . (سلوك العاملین

إلى بعض خصائص المناخ التنظیمي وھي ) ٢٠١٣(ومن زاویة أخرى أشار الدیحاني 
  : كالتالي

  أن المناخ التنظیمي نسبي ولیس مطلق؛ بسبب تداخالت الواقع الموضوعي واإلدراكي الذاتي
  .  بین الموضوعي والذاتيوالوصول إلى دمج ما

  یؤثر المناخ التنظیمي في العاملین في المنظمة سلبًا وإیجابًا ألنھ بمثابة الوسیط بین حاجات
 . الفرد ومتطلبات الوظیفة

  یعكس المناخ التنظیمي التفاعل بین الممیزات الشخصیة ویعبر عن خصائص المنظمة، كما یتم
 )  ٢٦ص . (ةإدراكھا من قبل العاملین في ھذه المنظم

  أن ھناك مجموعة من خصائص المناخ التنظیمي من أھمھا) ٢٠١٦(ویرى عبیدة : 

  أن المناخ التنظیمي ال یعني ثقافة المنظمة كما أنھ لیس بدیًال عنھا، فثقافة المنظمة تتسع لتشمل 
للعمل البعد اإلنساني المتمثل بالتصرفات اإلنسانیة، والجانب المادي المتمثل بالجانب المادي 

اإلنساني في منظمة ما ویتضمن ذلك األبنیة المختصة، أو تنظیم الوحدة وكذلك الموضوعات 
  . الحیویة

  بما في ) المادیة وغیر المادیة(إن المناخ التنظیمي یعبر عن خصائص البیئة الداخلیة للمدرسة
 . لقراراتذلك طبیعة الھیكل التنظیمي، ونمط االتصاالت، والقیادة والمشاركة في صناعة ا

  یختلف المناخ التنظیمي عن المناخ اإلداري، فیما یعد المناخ التنظیمي أحد المحددات األساسیة
 ) ٢٨ص . (للسلوك، والمناخ اإلداري أحد المحددات األساسیة للمناخ التنظیمي

  - : مجموعة من خصائص المناخ التنظیمي من أھمھا) ٢٠١٦(كما یضیف العزمي 

 یتصف بالثبات النسبي .  

 یؤثر على سلوك العاملین في المنظمة . 
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 یشیر إلى انطباعات العاملین حول المنظمة وبیئتھا الداخلیة . 

 الثقافة، والقیم، والعادات، واألعراف، واألنماط : یعبر عن البیئة االجتماعیة للمدرسة من حیث
 ). ٦٣ص (السلوكیة، والمعتقدات االجتماعیة 

 : عض الخصائص المشتركة للمناخ التنظیمي من أھمھاویرى الباحث أنھ یمكن استخالص ب

  أن المناخ التنظیمي یعبر عن مجموعة من الصفات والخصائص التي تعكس السمات الممیزة
  . للبیئة الداخلیة في المنظمة

 ھذه الخصائص تنتج نتیجة تفاعل القوانین واألھداف والسیاسات المطبقة في المنظمة . 

 یعمل األفراد لتحقیق أھداف المنظمة مما یؤثر على سلوك األفراد تتكامل ھذه الخصائص عندما 
 . إیجابیًا

  المناخ التنظیمي یوفر عنصرًا مھمًا في توفیر بیئة عمل مناسبة لألفراد مما یؤدي لتحسین
 وتطویر الخدمات 
  : أبعاد المناخ التنظیمي

بمجموعة أبعاد تحدد إلى أن المناخ التنظیمي یتأثر ) ٢٠١٣(أشار أبو حجیلة والحراحشة 
 : مناخھ العام على النحو التالي

  بناء المھنة في النظام ویتضمن ذلك أسس قیام اإلدارة في النظام بوضع تفاصیل محددة لمھام
  . النظام وأدواره التي یشملھا، وكذلك تحدید الخطط لمعتمدة إلنجاز مھامھ المختلفة

 ات والمكافآت والرواتب وكافة األمور المالیة یقصد بھ تحدید أسس العالو: المكافأة في النظام
 . األخرى وتحدید منطلقات ذلك سواء باألقدمیة أو الجدارة أم أیة أسس أخرى یعتمدھا النظام

  اتخاذ القرار في النظام یعني تحدید األسس التي یعتمدھا إدارة النظام في عملیة صناعة
 . ؤوسین في صناعة القرارالقرارات ومدى ممارسة عملیات التفویض وإشراك المر

 أي تحدید المنطلقات التي یعتمدھا العاملون في النظام لإلنجاز، ومدى : اإلنجاز في النظام
 . تأكیدھم وحرصھم على ذلك من خالل العمل

 وذلك من خالل تحدید األسس التي یعتمدھا النظام للقیام : التدریب والتطویر في النظام
  .بمحاوالت تحسین أداء العاملین

 یتضمن مدى ممارسة إدارة النظام وسعیھا واھتمامھا لتأمین إحساس : األمن الوظیفي في النظام
 . العاملین باألمن الوظیفي، والشعور بالثقة المتبادلة بین العاملین

 یتضمن ذلك مدى إحساس العاملین بمقدرتھم على االتصال ، ومناقشة : االنفتاح في النظام
 . انفتاح وحریةاألمور بصراحة وعقالنیة و

 یتضمن ھذا البعد شعور العاملین باھتمام إدارة عملھم وبما یقومون : التقدیر والدعم في النظام
 . بھ من أدوار، ومدى تشجیع النظام وتقدیره ودعمھ ومساندتھ لذلك

 یتضمن ذلك القدرة على التكیف ووضوح درجة األھداف التي یسعى النظام : مرونة النظام
ى تبني العاملین في النظام لذلك كما یتضمن قابلیة استشعار إدارة النظام للتنبؤ لتحقیقھا ، ومد

 ). ٤٢٠ص(واستشعار اآلفاق المستقبلیة 
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  : في ھذا المجال ومن أشھرھا) ٢٠١٤(ومن أشھر النماذج للمناخ التنظیمي ما یذكره السبیعي
 مركزیة –المكافأة والعقاب  –ھیكلة المھمة : عشرة أبعاد ھي" كامبل وزمالئھ"نموذج : أوًال

 المعنویة – الصراحة والصدق –المخاطرة واألمان -  التدریب والتطویر– تأكید اإلنجاز –القرارات 
  .   كفاءة ومرونة المنظمة بشكل عام– والتغذیة العكسیة – االعتراف بالجھود –والمكانة 

  : وھو سبعة أبعاد كالتالي" لیكرت" نموذج: ثانیًا
  .  الھیكل التنظیمي– المكافآت – االنفتاح –المخاطرة - الدفء– اتخاذ القرار

  :وھذا النموذج یتكون من ثمانیة أبعاد ھي: نموذج ھالبن وكرفت: ثالثًا
  )١٨٠ص. ( المراعاة– الدفع – التركیز على اإلنتاج – االنعزالیة –األلفة - االنتماء – اإلعاقة 

عالقات بین المشرف التربوي ومدیري أنھ یمكن تلخیص ال) ٢٠١٤(وقد أشار الشھري 
  : المدارس بأبعاد المناخ التنظیمي كاآلتي

 ویقصد بھ شعور مدیري المدارس عند القیام بأعمالھم: التباعد .  

 شعور مدیري المدارس أن المشرف یقف عائقا أمامھم في تأدیة أعمالھم: اإلعاقة . 

 جة إحساسھم بإشباع حاجاتھم االنتماء شعور مدیري المدارس باالرتباط بالمدرسة ودر
 . االجتماعیة

 ھي العالقات الحسنة القائمة على التجانس والتسامح بین العاملین: األلفة . 

 وھو مدى اھتمام مدیري المدارس بتنفیذ اللوائح والقوانین دون االھتمام : الشكلیة في العمل
 . بالعالقات الشخصیة واالجتماعیة

 لذي یظھر على المشرف التربوي ویكون مقبوال لدى مدیري وھو السلوك ا: القدوة في العمل
 ). ٢٨٠ص (المدارس والذي یعكس المثالیة والتصرف الحسن في شخصیتھ 

 : على النحو التالي) ٢٠١٢(وھناك تصنیف آخر كما أورده سلمي 

 ونقصد بھ البناء الذي یحدد التركیب الداخلي للمنشأة، حیث یوضح التقسیمات: الھیكل التنظیمي 
والتنظیمات والوحدات الفرعیة التي تؤدي مختلف األعمال واألنشطة الالزمة لتحقیق أھداف 
المنظمة، كما أنھ یعكس نوعیة وطبیعة العالقة بین أقسامھا وطبیعة المسؤولیات والصالحیات 

. لكل منھا، فضًال عن تحدید انسیابیة المعلومات بین مختلف المستویات التنظیمیة في المنظمة
 ). ٤٨ص(

 تمثل القیادة محورًا مھمًا في العملیة والممارسة التنظیمیة، حیث تشكل مع التنظیم : نمط القیادة
والتخطیط والرقابة ممارسة متكاملة، تعطي للمدرسة النجاح إذا ما أتقنت بكافة أبعادھا والقیادة 

ملون بمناخ في إطار الممارسة التنظیمیة ھي عملیات إلھام وتأثیر في اآلخرین لجعلھم یع
 ) ٤٨ص. (ایجابي إلنجاز المھام المطلوبة

 یحقق استخدام تكنولوجیا العمل في منظمات األعمال الكثیرة من الفوائد التي :  نمط التكنولوجیا
تعود على التنظیم وعلى األفراد، فھي تؤدي إلى تغییر في حیاة األفراد وكذلك حیاة التنظیمات 

رار ومواكبة المستجدات في البیئات المحیطة، ولكن حتى التنظیمیة من حیث البقاء واالستق
نتمكن من االستفادة من التكنولوجیا من الضروري وجود عناصر ماھرة وقادرة على التعامل 
معھا ومعرفة خصائصھا، وضرورة تطویر األنظمة التنظیمیة وأنظمة االتصاالت المعمول بھا 

ستفادة منھا والعمل على تدریب قوة العمل لكي تتمكن المنظمة من االستجابة للتغیرات واال
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وزیادتھا، وكذلك العمل على توفیر بیئة عمل جیدة ومناخ تنظیمي فعال قادر على تھیئة األجواء 
 )٥٠ص (المناسبة الستخدام التكنولوجیا

 ینظر للمشاركة على أنھا عملیة : نمط العمل الجماعي ومشاركة العاملین في اتخاذ القرارات
راد عقلیًا ووجدانیًا مع جماعات العمل في التنظیم وبطریقة تمكن األفراد من تعبئة تفاعل األف

الجھود والطاقات الالزمة لتحقیق األھداف التنظیمیة، وتحظى عملیة المشاركة من قبل األفراد 
العاملین في اتخاذ القرار، بأھمیة كبیرة فاألفراد العاملون لھم تأثیر كبیر على سیر العملیة 

تاجیة فھم األكثر معرفة بمشكالت العمل واألكثر خبرة في إیجاد الحلول، وقرار المشاركة اإلن
ھو األقرب لواقع الحال في المنظمات التنظیمیة؛ ألنھ قرار یتم تصنیعھ بشكل جماعي ونتیجة 
للمناقشات وتبادل اآلراء ومن ثم تكون القدرة على إیجاد الحلول المثالیة للمشكالت التنظیمیة 

 )٥٠ص(

 وھي اإلمكانیات المتاحة في البیئة المحیطة بالفرد والتي تستخدم لتحریك المزید من : الحوافز
. دوافعھ نحو سلوك معین وأدائھ لنشاطات محددة بالشكل واألسلوب الذي یشبع ویلبي رغباتھ

 ) ٥١ص(
نظیمي وفي ضوء اطالع الباحث على تصنیفات الكتاب والباحثین في مجال أبعاد المناخ الت

المشاركة في اتخاذ القرارات، : (رأى الباحث أن تقتصر الدراسة الحالیة على األبعاد التالیة
نظرا لسھولة قیاسھا وارتباطھا بدور المشرف ) االتصال، الحوافز، التكنولوجیا، العالقات اإلنسانیة

  . التربوي
  : أنماط المناخ التنظیمي

یة الشائعة في المنظمات المختلفة وتعد دراسة ھناك عددًا من األنماط للمناخات التنظیم
من أولى المحاوالت في ھذا المجال حیث قام بدراسة مسحیة لوصف ) likert، 1961"(لیكرت "

البیئة الداخلیة للمؤسسات الصناعیة، وتوصل إلى أربع أنماط لإلدارة تصف المناخ التنظیمي 
ائص التنظیمیة التي ترتكز على ثمانیة والسلوك القیادي داخل المدرسة من خالل مقاییس الخص

عملیات الدافعیة، والقیادة، التفاعل والتأثیر، االتصال، وصنع القرار، وعملیات الرقابة، : أبعاد
  . ووضع األھداف، والتدریب

(  ھذه األبعاد لتحدید نمط المناخ التنظیمي كما ذكرھا العسكرlikert" لیكرت"واستخدم 
  : على النحو التالي) ٢٠١٤

 ویتسم نمط اإلدارة بالدكتاتوریة واستغالل المرؤوسین:  النمط االستغاللي التسلطي .  

 ویتسم نمط اإلدارة بأنھ یشبھ األب في قسوتھ على أبنائھ مع شفقة : النمط الخیري التسلطي
 . وحرص على مصلحتھم

 یلزم نفسھ وھو الذي یحرص فیھ المدیر على استشارة العاملین معھ ولكن ال: النمط االستشاري 
 . بتنفیذ آرائھم

 وھو الذي یعطي المدیر صالحیة للعاملین معھ ویحرص على عدم التفرد : النمط التشاركي
 ).  ٧٤٨ص. (بالقرار وإشراك الفریق معھ في كافة شؤون المنظمة

من النماذج الرائدة في تحدید (، Halpin and Corft 1962" (ھالبن وكرافت"     كما أن نموذج 
على ) ٢٠١٣(لمناخ التنظیمي ونموذجھما یتكون من ستة أنماط كما أشار إلیھا الدیحاني أنماط ا
  : التاليالنحو 
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 ویمتاز بتمثیلھ للمنظمات الفاعلة، حیث یشعر العاملون في مثل ھذا النمط : النمط المفتوح
 بدرجة عالیة من االعتمادیة والمشاركة المتبادلة ویلبي ھذا النمط احتیاجات العاملین

االجتماعیة، كما یحقق للموظفین الرضا الوظیفي ویسود بینھم التعاون واالحترام داخل المنظمة 
وخارجھا، ویساعد المدیر العاملین ویوجھ سلوكھم دون التركیز على الشكلیة في األداء فھو 
بمثابة القدوة لھم، كما یتیح الفرصة لبروز قیادات جدیدة والجمیع یعمل من أجل استمرار 

  . ویر المنظمةوتط

  ویمارس المدیر في ھذا المناخ سلطاتھ بنوع من االستقاللیة ) اإلدارة الذاتیة(المناخ االستقاللي
ویشعر العاملون معھ بدرجة عالیة من الروح المعنویة، كما یسود المنظمة حریة شبھ كاملة 

 قیادات من أعضاء یتیحھا المدیر للعاملین معھ ألداء واجباتھم، ویساعد ھذا المناخ على ظھور
المنظمة، ویتسم األداء باإلنجاز واإلنسانیة وعدم التعقید، حیث یتعاون الجمیع وتسود روح 

  .  معنویة عالیة بینھم، وإن كانت بدرجة أقل من المفتوح

 وفي ھذا النمط یتركز االھتمام على العمل مع ضعف االھتمام بالعالقات : المناخ المنضبط
 . مام باحتیاجات العاملین الشخصیةاالجتماعیة وقلة االھت

 وفي ھذا المناخ یشبع العاملون احتیاجاتھم االجتماعیة ولكن تركیزھم على : المناخ العائلي
 . اإلنتاجیة یكون ضعیف

 ویكون القائد ھو المسیطر على جمیع الفعالیات التنظیمیة، وال یسمح للعاملین : المناخ األبوي
 . ضاھم، إضافة لتكوین انقسامات داخل الفریقبالمشاركة مما ینعكس على درجة ر

 ویتمیز ھذا المناخ بالفتور الذي یسود أعضاء المنظمة لعدم قدرة المدیر على : المناخ المغلق
 ) ٢٠ص. (إشباع حاجاتھم مما یؤدي إلى التسیب والالمباالة من قبل أعضاء المنظمة

 : قیاس المناخ التنظیمي   
في معرفة النمط السائد ومدى مالءمتھ للمدرسة التربویة وكذا یساعد قیاس المناخ التنظیمي 

  ) ٢٠١٥(العاملین في المدارس، وعلیھ فھناك طرق لقیاس المناخ التنظیمي كما ذكرھا الزطمة، 
حیث ینحصر المناخ التنظیمي في صفات : مدخل لقیاس الصفات التنظیمیة المتعددة .١

 . ستویات السلطة، وحجم التنظیمبالھیكل التنظیمي، و م: تنظیمیة یمكن قیاسھا
إلدراك لدى العاملین في المدرسة یعتبر صفة : مدخل القیاس اإلدراكي للصفات التنظیمیة .٢

ومیزة، حیث یتم قیاس المناخ التنظیمي عن طریقھا من خالل متوسط إدراك األفراد عن 
 . المنظمة

خالصات الموجزة یعتبر المناخ التنظیمي ھو ال: القیاس اإلدراكي للصفات الشخصیة .٣
لتصورات محددة لدى األفراد، ویتم قیاس ھذه التصورات عن طریق إدراك العاملین في 
المدرسة، وفي ھذا المدخل یرى أن المناخ التنظیمي صفة في الفرد أكثر مما تكون في 

  ). ١٧ص. (التنظیم
دید من األسالیب الشائعة لتح) ٢٠٠٧(ویعتبر أسلوب االستقصاء كما أشار ابن طریف 

نوعیة المناخ السائد ألي منظمة، ونموذج لتون وسترنجر من أفضل نماذج االستقصاء التي طورت 
  : لقیاس كل من

 شعور األفراد اتجاه ھیكلة المنظمة بما في ذلك األنظمة والقوانین واإلجراءات المتبعة .  

 شعور األفراد بمدى استقاللیتھم وتحملھم للمسؤولیة . 
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  جو مناسب یساعد على التحدي واإلبداعإحساس األفراد بوجود . 

 شعور األفراد بوجود سیاسة عادلة للمكافآت والترقیات . 

 مدى موضوعیة المعاییر لقیاس أداء الجماعة والفرد . 

 مدى اإلحساس بأھمیة االختالفات والنزاعات كظاھرة صحیة یمكن استثمارھا . 

 الصراحةإحساس الفرد بجود عالقات تفاعلیة مبنیة على الصدق و . 

 اإلحساس بوجود الدعم والمساندة من الرؤساء وأصدقاء العمل . 

 ٢١ص. (مدى شعور الفرد بأھمیتھ وبانتمائھ لفریق العمل وللمدرسة ( 
مقیاسًا آخر لقیاس طبیعة المناخ التنظیمي وتطرقًا لستة مجاالت " بیترسون وبیس"وقد قدم 

ثل في الثقة، والمشاركة، والمساندة، وفعالیة رئیسیة للوقوف على حقیقة البیئة الداخلیة وتتم
 ) ٢٢، ص ٢٠١٧الخطیب،(االتصاالت، والتشجیع، واالھتمام بمستوى األداء 

والجدیر بالذكر أن مقاییس ومؤشرات المناخ التنظیمي لم یتم االتفاق علیھا، فھناك من یولي 
ألجواء المناخیة المختلفة، أھمیة لمستویات اإلنجاز والعطاء واإلبداع الذي تم تحقیقھ في ظل ا

والبعض اآلخر یؤكد أھمیة الحماس والرضا الوظیفي والدفء والحنان التي یحسھا العاملون والتي 
، ٢٠١٤الجبالي، . (تعكس انتمائھم ووالئھم، وال عبرة إال باألداء الفعلي الذي یتأثر بعوامل أخرى

  )٢٥ص
 لھا عالقة مباشرة بقیاس المناخ والباحث یرى أن ھناك تفصیالت كثیرة ومؤشرات فرعیة

التنظیمي منھا اللقاءات، والزیارات المتبادلة بین العاملین، واتخاذ القرارات، والشكوى، وإشراك 
العاملین في وضع السیاسات والبرامج، وغیرھا لھا دورًا بارزًا في قیاس وتمییز المناخ التنظیمي 

  . الذي یعیشھ العاملون بالمدرسة
  :رة في المناخ التنظیميالعوامل المؤث

على  ) ٢٠١٣(ھناك عوامل كثیرة تؤثر في المناخ التنظیمي وقد صنفھا أبو حجیلة وآخرون 
 :   النحو التالي

 تتمثل في ظروف العمل، والبیئة الخارجیة، والبیئة التقنیة، والبیئة : العوامل الخارجیة
  . االجتماعیة

 ظیمي، والبعد القیادي، والمبالغة في المسؤولیات، تشمل طبیعة البناء التن: العوامل التنظیمیة
 . ونظام األجور والحوافز، وأھداف المنظمة، والصراعات التنظیمیة

 ٤١٠ص. (تشمل ھذه العوامل في القیم، ودرجة المخاطرة: العوامل الشخصیة( 
 : إلى مجموعة من العوامل المؤثرة في المناخ التنظیمي) ٢٠١٣(كما أشار الدیحاني 

 ات األداء الوظیفي للعمل وكل المكونات التي یحتویھا من أفكار قادرة على خلق اإلبداع متطلب
  . واالبتكار في األداء واالبتعاد عن الملل والروتین

 التدریب من خالل البرامج التدریبیة حیث یلعب التدریب دورًا مھما في تنمیة مھارة العاملین . 

 ب اإلدارة في التعامل مع العاملین وتحفیزھم، وإتاحة أسلوب التعامل مع العاملین حیث إن أسلو
الفرصة لھم في اتخاذ القرارات، والصدق واإلخالص معھم یؤدي إلى تعزیز روح االنتماء 

 . الوظیفي
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 فنمط التعامل والسلطة لھا دور في تحدید طبیعة المناخ التنظیمي، حیث : أنماط السلطة اإلداریة
 بالتسلط، والالمركزیة تتسم غالبًا بالمرونة وحب المشاركة مما إن مركزیة التعامل دائمًا تتسم

 . یسھم في عملیات في اإلبداع

 فالتحفیز دائمًا لھ صور الثواب والعقاب مما یشجع العاملین على ممارسة : أسلوب التحفیز
 . السلوك اإلیجابي واالبتعاد عن السلوك الغیر مرغوب فیھ

 تكیف مع المتغیراتالمرونة في التنظیم وقدرتھ على ال . 

 تشمل المنافع الوظیفیة المقترنة بالوظیفة والضمان الصحي، : األمن الوظیفي واالستقرار
 ). ٤٥ص(واالجتماعي

وفي ذات السیاق فإن لكل بیئة تنظیمیة ما یناسبھا من حیث أھدافھا وفلسفتھا، وھناك مجموعة 
ت المنظمة علیھا ووفرتھا كان لھا أثر التي لو ركز) ٢٠١٦(من العوامل التي أشار إلیھا عبیدة، 

 : قوي في تنمیة المناخ التنظیمي اإلیجابي ومنھا

  ودرجة التشویش السائدة وسھولة ) داخلي، خارجي(مدى االتصال األفقي والعمودي والبیئي
  . االتصال

 مستوى النمو والتغیر والتطویر وأن ال یكون أسیر الروتین والنمطیة . 

  وتصحیح المسار وإیجاد حلول ناجحة ومناسبة موفرة للوقت والجھدالقدرة على التعایش . 

  درجة وضوح وتحدید أھداف النظام لألفراد والعاملین فیھ ودرجة قبولھم لھا ومدى مالءمتھا
 . إلمكانیات األفراد العاملین

 مشاعر واتجاھات أفراد المدرسة ، وھي ترتكز على درجة رضاھم وقناعتھم في العمل .
 ) ٢٠ص(

 : نجد أن ھناك تقسیم للعوامل التي تؤثر في المناخ التنظیمي على ثالث مجموعاتو
  :  العوامل الخارجیة وتشمل-أ
 تعد ثقافة المنظمات من المتغیرات الرئیسة التي تحكم كیفیة أداء المنظمة فلھا : الثقافة التنظیمیة

 في كیفیة التفاعل مع تأثیر مباشر على تصرفات األفراد، وتؤثر أیضا على اتجاھات القادة
 ) ٣٨، ص ٢٠١٥السواعید، . (العاملین

 وھي البیئة المادیة التي یعمل بھا األفراد وعدم توفر البیئة السلیمة یؤثر على : ظروف العمل
 ) ٢٥، ص٢٠٠٦الوزان، . (سلوك األفراد وربما یؤدي إلى حدوث اإلحباط

 تي تؤثر على عمل المنظمة سواء وتمثل في مجموعة القیود الخارجیة ال: البیئة الخارجیة
، ٢٠١٣المطرفي، . (سیاسیة أو اقتصادیة وقد تؤدي إلى صراع أو تعارض بین العاملین

 ) ٢٠ص

 بحیث ینطلق إلحداث التغییر ولكن البد من توافر الكوادر من أصحاب : البیئة التكنولوجیة
، ٢٠١١النویقھ،  (.المھارات؛ من أجل متابعة ما یحدث في تلك البیئة من تطور تكنولوجي

 )٤٠٠ص

 لھا دورا كبیرًا في التأثیر على كفاءة اإلدارة سواًء على مستوى اإلنجاز أو : البیئة االجتماعیة
 ) ٢٢، ص ٢٠١٦عبیدة، (التفكیر أو التسلط والتفویض 
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  : وھي تشمل) ٢٠١٦( وقد ذكرھا المطرفي : العوامل التنظیمیة–ب 

 مة والسیاساتطبیعة التنظیم التنظیمي من حیث األنظ .  

 حیث یؤثر على األفراد بشكل مباشر لذا فإن القیادة المتوازنة تعمل على استثمار : النمط القیادي
 . الطاقات

 نظام األجور والحوافز . 

 كلما كانت األھداف والمسؤولیات واضحة كلما قل وجود التعارض وارتفعت : أھداف المدرسة
 ) ٢١ص(. الروح المعنویة لدى العاملین بالمدرسة

 وھي كالتالي ) ٢٠١٦( بنات. عدة نقاط كما أوردھا: العوامل الشخصیة وتشمل : 

 وھي القدرات التي تمكن الفرد من القیام بواجباتھ حسب ما ھو متوقع منھ وعدم :  قدرات الفرد
 . القدرة یكون مدعاة لإلحباط

 یم الموظف مما یسبب قد یتطلب العمل الوظیفي بعض القیم التي ال تتفق مع ق:  تناقض القیم
 . تأنیب الضمیر

 ٣١ص(وھو یسمح بمخاطرة معتدلة محسوبة تؤدي إلى مزیدا من اإلنجاز : درجة المخاطرة .( 
 : دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام

والذي للمشرف التربوي تأثیر مھم وكبیر على المناخ التنظیمي في المدارس التي یزورھا، 
یحدد السلوك الذي یمارسھ ومدى قدرتھ على التعامل بشفافیة بعیدًا عن أي ظروف تؤثر في العمل، 
وكذلك قدرتھ على اتخاذ القرارات والعمل بروح الفرق الواحد إلیجاد مناخ إیجابي یتسم فیھ 

  ) ٢٩٠، ص٢٠١٤الشھري، . (باالنفتاح والحریة واإلبداع نحو تطویر العملیة التعلیمیة
والمناخ التنظیمي اإلیجابي ھو أرضیة خصبة لتطویر المعلمین والطالب، وتوفیر بیئة 
مناسبة تتطور فیھ الشخصیة، فاالھتمام الخاص باألھداف التي تخص المعلمین والطالب والعمل 
على حل مشكالتھم یساعد على إیجاد جو من األمن واالرتیاح والعطاء، وحینھا یتحقق الرضا العام 

 التربویة وتتشكل لدى الجمیع االتجاھات اإلیجابیة نحو مدرستھم وھذا یخلق اإلبداع وزیادة للمدرسة
اإلنتاج، كما یلعب المناخ التنظیمي اإلیجابي دورًا كبیرًا في تحسین السلوك األخالقي والوظیفي 

  )٣٤، ص٢٠١٥الزطمة، . (لألفراد والعاملین وتعدیل القیم واالتجاھات نحو األفضل
رف الذي یستفید من أسالیب التغذیة الراجعة في اتصالھ مع مدیري المدارس، والذي إن المش

یسمح فیھ باالستقاللیة بقدر معقول لمدیري المدارس، فإنھم یسھمون بدرجة عالیة في إیجاد مناخ 
إیجابي یحقق األھداف ولذلك فسلوك المشرف التربوي تجاه مدیري المدارس یمثل مدخًال مھمًا ، 

إلى المجتمع التكنولوجي واإلداري الذي تكون أعمالھ ذات جودة عالیة، فعن طریق معالجة لنتقدم 
المناخ التنظیمي وتحویلھ إلى إیجابي إبداعي، نحصل على معالجة الروح المعنویة عند األفراد 

  ) ١١٦، ص٢٠١٣العمري،. (العاملین وتتولد السعادة في المدارس واإلبداع
أن المناخ التنظیمي للمدارس لھ أھمیة واضحة تبرز من خالل ومما سبق یستنتج الباحث 

تأثیره المباشر على قدرة المدرسة على تحقیق أھدافھا بكفاءة وكذلك قدرتھا على االستمرار 
والتطور وال یقتصر نجاح المدارس على المناخ التنظیمي فحسب بل ھناك عوامل أخرى یمكن أن 

نجاح إال أن دور المناخ التنظیمي في المدارس یظل أساسًا في تؤثر وتتأثر بشكل أو بآخر في ھذا ال
ذلك، وعلیھ یمكن تحدید أھم األدوار التي ینبغي أن یمارسھا المشرف التربوي لتطویر المناخ 

  : التنظیمي في المداس فیما یلي
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  : األدوار المتعلقة بالمشاركة في اتخاذ القرارات، ومن أھمھا: أوًال
 بوي القرارات بعد مشاورة المعلمینأن یتخذ المشرف التر .  

 أن یتیح المشرف التربوي للمعلمین حریة التعبیر عن آرائھم . 

 أن یشرك المشرف التربوي المعلمین في إقرار الخطة للتدریس . 

 أن یتبنى المشرف التربوي فكرة العمل الجماعي في صناعة القرار وحل المشكالت . 

 لمین في عملیة اتخاذ القراراتأن یوظف المشرف التربوي خبرات المع . 

 أن یتمتع المشرف التربوي بالمھارات الالزمة في مجال اتخاذ القرار . 

 أن یشرك المشرف التربوي المعلمین في عملیة تقییم أدائھم . 

 أن یوجد تعاون بین المشرف التربوي والمعلمین في اختیار استراتیجیات التدریس  . 
 : تصال، ومن أھمھااألدوار المتعلقة باال: ثانیًا
 أن ینادي المشرف التربوي المعلمین بأحب األسماء إلیھم .  

 أن یشجع المشرف التربوي المعلمین على االلتزام بآداب الحوار مع بعضھم البعض . 

 أن یجید المشرف التربوي استخدام لغة الجسد في تحسین التواصل مع المعلمین . 

  التقاریر الخاصة بھمأن یطلع المشرف التربوي المعلمین على . 

 أن یشجع المشرف التربوي على تبادل الخبرات التربویة والعلمیة بین المعلمین . 

 أن یطلع المشرف التربوي المعلمین على الكتب التعلیمیة كدلیل المعلم . 

 أن یحرص المشرف التربوي على تجنب االنتقاد الجارح أثناء مناقشة أداء المعلمین . 

 لتربوي على بناء عالقات إیجابیة بین المعلمینأن یحرص المشرف ا . 
 : األدوار المتعلقة بالحوافز، ومن أھمھا: ثالثًا

 أن یحرص المشرف التربوي على أن تتناسب مكافآت المعلمین مع مستوى إنجازھم  .  

 أن یقدم المشرف التربوي حوافز معنویة تشجیعیة للطالب  . 

  جدیدة ومبتكرة للمعلمینأن یتھم المشرف التربوي بتقدیم حوافز . 

 أن یسھم المشرف التربوي في منح المعلمین اإلجازات التي یستحقونھا  . 

 أن یسھم المشرف التربوي في تطویر نظم الحوافز في المدرسة وفق أسس موضوعیة . 

 أن یمیل المشرف التربوي إلى المكافأة والتحفیز بدل العقوبة . 

  المكافآت مع حاجات المعلمینأن یحرص المشرف التربوي أن تتناسب . 

  أن یشجع المشرف التربوي المعلمین إلى الحصول على الحوافز المادیة كالمشاركة في الجوائز
 . المحلیة والدولیة

  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربیة
١٧٦ 

  : األدوار المتعلقة بالتكنولوجیا، ومن أھمھا: رابعًا 
 أن یحرص المشرف التربوي على مواكبة آخر التطورات التكنولوجیة .  

 ى المشرف التربوي القدرات التي تساعده على التأقلم مع التغیرات التكنولوجیة في أن توجد لد
 . مجال عملھ

 أن تتمیز التكنولوجیا المستخدمة في عمل المشرف التربوي بالسھولة . 

 أن تنسجم التكنولوجیا المستخدمة في عمل المشرف التربوي مع متطلبات العمل . 

 یا التي تساعد المدرسة على التطورأن یطور المشرف التربوي التكنولوج . 

 أن یحرص المشرف التربوي على توظیف التكنولوجیا لرفع مستوى أداء المعلمین . 

 أن یحرص المشرف التربوي على توفیر وقت وجھد المعلمین من خالل استخدام التكنولوجیا . 

 أن ینجز المشرف التربوي أغلب أعمالھ بواسطة التكنولوجیا . 
 : وار المتعلقة بالعالقات اإلنسانیة، ومن أھمھااألد: خامسًا

 أن یتصف المشرف التربوي بالعدل في تعاملھ مع المعلمین .  

 أن یتبنى المشرف التربوي األسلوب الدیمقراطي في تعاملھ مع المعلمین . 

 أن یتقبل المشرف التربوي المقترحات التي یقدمھا المعلمین . 

 العالقات اإلنسانیة بین المعلمینأن یولي المشرف التربوي اھتماما ب . 

 أن یقدم المشرف التربوي المساعدة المطلوبة للعاملین عند الحاجة . 

 أن یعزز المشرف التربوي قیم التعاون والصداقة بینھ وبین المعلمین  . 

 أن یظھر المشرف التربوي مرونة في التعامل مع العاملین داخل المدرسة . 

 علمین من خالل المدح والثناء على إنجازاتھم بالمدرسةأن یشجع المشرف التربوي الم . 
  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

ھ           :منھج الدراسة  نھج لمالءمت ذا الم ار ھ اتبعت الدراسة الحالیة المنھج الوصفي المسحي وقد تم اختی
 . لطبیعة الدراسة، وحجم المجتمع المبحوث

 مجتمع الدراسة وعینتھا
دمام، خالل   یع یتألف مجتمع الدراسة من جم    قادة المدارس الحكومیة في التعلیم العام بمدینة ال
ي    ام الدراس ن الع اني م صل الث ب   ١٤٣٩/ ١٤٣٨الف صاءات لمكت سب اإلح ددھم بح الغ ع ـ، والب ھ

  . قائدًا) ١٢٣(التعلیم بشرق الدمام، ومكتب التعلیم بغرب الدمام 
ى كامل   ونظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة، فقد عمد الباحث إلى تطب    یق الدراسة المیدانیة عل

دارس        ادة الم المجتمع المبحوث بأسلوب الحصر الشامل، وبعد توزیع االستبانة إلكترونیًا على كافة ق
استجابة مكتملة وصالحة للتحلیل، ) ١٠٨(الحكومیة في التعلیم العام بمدینة الدمام، تم الحصول على   

  . ع الكلي للدراسةمن المجتم%) ٨. ٨٧(وذلك بما یمثل نسبة قدرھا 
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 أداة الدراسة 
ة بموضوع الدراسة                 ات المتعلق ات والمعلوم ع البیان أداة لجم تبانة ك ى االس ، اعتمد الباحث عل

ي             و تبانة ف ت االس ین ومقترحاتھم تكون ي ضوء آراء المحكم تبانة ف ى االس دیالت عل د إجراء التع بع
 : صورتھا النھائیة من

ة -أ ات األولی ضمنت ثال :  البیان ث ت ي حی رات، ھ ة متغی رة،   : (ث نوات الخب دد س ي، ع ل العلم المؤھ
  ). المرحلة الدراسیة

ام، وتضمن     :  القسم األول  -ب دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم الع
  :عبارة موزعة على خمسة أبعاد على النحو اآلتي) ٤٠(

  . ٨ إلى ١عبارات، أرقامھا من ) ٨(من المشاركة في اتخاذ القرارات، وتض:  البعد األول-١ 
  . ٨ إلى ١عبارات، أرقامھا من ) ٨(االتصال، وتضمن :  البعد الثاني-٢
  . ٨ إلى ١عبارات، أرقامھا من ) ٨(الحوافز، وتضمن :  البعد الثالث-٣
  . ٨ إلى ١عبارات، أرقامھا من ) ٨(التكنولوجیا، وتضمن :  البعد الرابع-٤
  . ٨ إلى ١عبارات، أرقامھا من ) ٨(قات اإلنسانیة، وتضمن العال:  البعد الخامس-٥
اخ          :  القسم الثاني  -جـ ي تحسین المن وي ألدواره ف المعوقات التي تحول دون ممارسة المشرف الترب

  . ١٠ إلى ١عبارات، أرقامھا من ) ١٠(التنظیمي، واشتمل على 
  :التحقق من صدق أداة الدراسة

 ):صدق المحكمین( الصدق الظاھري -١
دد                ى ع ة عل ي صورتھا األولی للتحقق من الصدق الظاھري لالستبانة، قام الباحث بعرضھا ف

ن أعضاء          ) ١٣( ة م ي مجال اإلدارة التربوی ثالثة عشر محكمًا من أصحاب الخبرة واالختصاص ف
صل،               ن فی رحمن ب د ال ام عب ة اإلم ك جامع ي ذل ا ف سعودیة، بم ات ال ن الجامع دد م دریس بع ة الت ھیئ

ة ا عود   وجامع ن س د ب ام محم ة اإلم رحمن، وجامع د ال ت عب ورة بن رة ن ة األمی عود، وجامع ك س لمل
ن               دد م ب ع ى جان دفاع الجوي، إل داهللا لل ك عب ة المل ة، وكلی ة طیب اإلسالمیة، وجامعة حائل، وجامع
ي اإلدارة              دكتوراه ف ى درجة ال ن الحاصلین عل وك م دة، وتب یم باإلحساء وج إدارات التعل املین ب الع

م   (ة  التربوی ث درجة وضوح           )١ملحق رق ن حی ا، م م فیھ داء آرائھ یم األداة وإب ك بغرض تحك ، وذل
ارات    راح عب ب اقت ى جان صیاغة، إل ة ال ھ، ودق درج تحت ذي تن د ال ا بالبع دى ارتباطھ ارات، وم العب

  . أخرى یرون مناسبة إضافتھا ألي یبعد من أبعاد االستبانة
م    وفي ضوء ما اقترحھ السادة المحكمین تم تعد      ث ت دیل، حی یل فقرات األداة باإلضافة أو بالتع

  : إجراء التعدیالت التالیة
ام،  :  فیما یتعلق بالقسم األول - دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم الع

ة متضمنًا         ي الصورة النھائی ى    ) ٤٠(تم تعدیل صیاغة بعض العبارات، لیصبح ف ارة موزعة عل عب
  . د على النحو السالف ذكرهخمسة أبعا

اخ          :  القسم الثاني  -جـ ي تحسین المن وي ألدواره ف المعوقات التي تحول دون ممارسة المشرف الترب
  . عبارة) ١٤(عبارات، لیصبح ھذا القسم متضمنًا لـ ) ٤(التنظیمي، تم إضافة 

دیالت   راء التع د إج ذكر-وبع الفة ال ین وآرائ - س سادة المحكم ات ال وء مقترح ي ض م،  ف ھ
  . أصبحت أداة الدراسة في صورتھا النھائیة
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  : صدق االتساق الداخلي-٢
ین            داخل ب دم الت ن ع قام البحث بالتحقق من صدق االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة، والتأكد م

یم     ) ٢٨(األبعاد بتطبیق االستبانة على عینة استطالعیة قوامھا    ي التعل ة ف دارس الحكومی من قادة الم
ام الدراسي              العام بمدی  ن الع اني م م خالل الفصل الث ـ،  ١٤٣٩/ ١٤٣٨نة الدمام، والمزاولین لعملھ ھ

ل      اد معام الل إیج ن خ ك م تبانة، وذل ة لالس ة الكلی د بالدرج ل بع ة ك اط درج امالت ارتب اد مع وإیج
دول   ح الج ون، ویوض اط بیرس ة   ) ١(االرتب این ألداة الدراس صدق التب ون ل اط بیرس امالت ارتب مع

  :وأبعادھا
  معامالت ارتباط بیرسون لصدق التباین ألداة الدراسة وأبعادھا) ١(جدول 

عدد  األبعاد م
 العبارات

معامالت 
 االرتباط

سم األول ي      : الق اخ التنظیم سین المن ي تح وي ف شرف الترب دور الم
 **٩٦٨. ٠ ٤٠ بمدارس التعلیم العام

 **٩٤٥. ٠ ٨ المشاركة في اتخاذ القرارات: البعد األول ١

 **٨٨٧. ٠ ٨ االتصال: لبعد الثانيا ٢

 **٨٧٢. ٠ ٨ الحوافز: البعد الثالث ٣

 **٨٥٦. ٠ ٨ التكنولوجیا: البعد الرابع ٤

 **٨٤٨. ٠ ٨ العالقات اإلنسانیة: البعد الخامس ٥

اني   سم الث وي     : الق ي تحول دون ممارسة المشرف الترب ات الت المعوق
 **٨٩٢. ٠ ١٤ ألدواره في تحسین المناخ التنظیمي

  )                       ٠١. ٠(دالة إحصائیًا عند مستوى ** 
ة        ) ١(یتضح من الجدول     سم والدرجة الكلی د أو ق ین درجة كل بع أن قیم معامالت االرتباط ب

ي  ) ٩٦٨. ٠(و ) ٨٤٨. ٠(لالستبانة ھي قیم عالیة، حیث تراوحت ما بین          وجمیعھا موجبة؛ مما یعن
  .  الداخلي بما یعكس درجة عالیة من الصدق لمجاالت االستبانةوجود درجة عالیة من االتساق
 :التحقق من ثبات أداة الدراسة

ى        تبانة عل للتحقق من ثبات أداة الدراسة قام الباحث بحساب درجة ثبات كل بعد من أبعاد االس
اخ    ا كرونب ل ألف تخدام معام ك باس دة، وذل تبانة   )Cronbach's Alpha(ح ق االس م تطبی ث ت ، حی

ا  رتھا األولیة على عینة استطالعیة  بصو ام        ) ٢٨(قوامھ یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ن ق م
ام الدراسي         ن الع اني م ك  ١٤٣٩/ ١٤٣٨بمدینة الدمام، والمزاولین لعملھم خالل الفصل الث ـ، وذل  ھ

دول               ح الج تبانة ككل، ویوض سام ولالس اد ولألق ات لألبع ن الثب امالت ) ٤-٣(ألغراض التحقق م  مع
سمي           اد ولق اخ لألبع ا كرونب ة ألف داخلي بطریق انس ال ات التج ل ثب تخدام معام ة باس ات الناتج الثب

  . االستبانة ولالستبانة ككل
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معامالت ثبات أداة الدراسة بطریقة التجانس الداخلي ألفا كرونباخ وفقًا ألداة الدراسة ) ٢(جدول 
  وأبعادھا

عدد  األبعاد م
 العبارات

معامالت 
 الثبات

سم األول ي      : الق اخ التنظیم سین المن ي تح وي ف شرف الترب دور الم
 ٩٧٩. ٠ ٤٠ بمدارس التعلیم العام

 ٩١٨. ٠ ٨ المشاركة في اتخاذ القرارات: البعد األول ١

 ٨٧٢. ٠ ٨ االتصال: البعد الثاني ٢

 ٩٦٨. ٠ ٨ الحوافز: البعد الثالث ٣

 ٩٤٠. ٠ ٨ التكنولوجیا: البعد الرابع ٤

 ٩٣٢. ٠ ٨ العالقات اإلنسانیة: لخامسالبعد ا ٥

اني  سم الث وي     : الق شرف الترب ة الم ول دون ممارس ي تح ات الت المعوق
 ٨٧٦. ٠ ١٤ ألدواره في تحسین المناخ التنظیمي

 ٩٥٥. ٠ ٥٤ الثبات الكلي ألداة الدراسة

ة مع  ) ٢(یتضح من الجدول    امل  أن أداة الدراسة تتمتع بثبات مقبول إحصائیًا، حیث بلغت قیم
ات          ) ٩٥٥. ٠(لألداة  ) ألفا(الثبات الكلیة    ل الثب ة معام ا بلغت قیم ة، كم ات عالی ا (وھي درجة ثب ) ألف

ام (للقسم األول من االستبانة     ) دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم الع
ات     )٩٧٩. ٠( ل الثب ة معام ا (، وبلغت قیم د األول  ) ألف ي ات  (للبع شاركة ف رارات  الم د  )خاذ الق ، والبع

ع    )الحوافز (، والبعد الثالث    )االتصال(الثاني   د الراب د الخامس    (، والبع ا، والبع ات  (التكنولوجی العالق
سانیة ین  ) ٩٣٢. ٠(، )٩٤٠. ٠(، )٩٦٨. ٠(، )٨٧٢. ٠(، )٩١٨. ٠) (اإلن ي ح والي، ف ى الت عل

وقات التي تحول دون ممارسة المشرف  المع(بلغت قیمة معامل الثبات ألفا للقسم الثاني من االستبانة   
ات       )٨٧٦. ٠) (التربوي ألدواره في تحسین المناخ التنظیمي      ى درجة ثب دلل عل یم ت ذه الق ، وجمیع ھ

  . عالیة یمكن الوثوق بھا في التطبیق المیداني للدراسة الحالیة
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا

ا درجة مما  : "نتائج السؤال األول الذي نص على ما یلي  وي ألدواره    م رسة المشرف الترب
اذ    ي اتخ شاركة ف د الم ي بع دمام ف ة ال ام بمدین یم الع دارس التعل ي بم اخ التنظیم سین  المن ي تح ف

 ". ؟القرار من وجھة نظر قادة المدارس 
د         ي بع ام ف یم الع للكشف عن دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعل

رار( اذ الق ي اتخ شاركة ف ة   ) اتالم ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ر ق ة نظ ن وجھ م
راد الدراسة         الدمام، تم حساب المتوسطات الحسابیة الموزونة، واالنحرافات المعیاریة الستجابات أف

ة المتوسط   ) تنازلیًا(على البعد األول من القسم األول لالستبانة، وقد جرى ترتیب العبارات       تبعًا لقیم
  :ذلك) ٣(ویوضح الجدول . الحسابي
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد الدراسة حیال دور ) ٣(جدول 
المشاركة في اتخاذ (المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام في بعد 

  )القرارات
 االستجابة

ة 
رج
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 م العبارات

 ١ ٨١. ٣ ٠٤. ١ موافق
ن    ر ع ة التعبی ین حری وي للمعلم شرف الترب یح الم یت

 ٢ . آرائھم

 ٢ ٣١. ٣ ٠٦. ١ موافق
ال     ي مج ة ف ارات الالزم وي بالمھ شرف الترب ع الم یتمت

 ٦ . اتخاذ القرار

 ٣ ٢٤. ٣ ١٨. ١ محاید
 صناعة یتبنى المشرف التربوي فكرة العمل الجماعي في     

 ٤ . القرار وحل المشكالت

 ٤ ١٣. ٣ ١٦. ١ محاید
ة      ي عملی ین ف رات المعلم وي خب شرف الترب ف الم یوظ

 ٥ . اتخاذ القرارات

 ٥ ١٢. ٣ ٢٧. ١ محاید
ار       یوجد تعاون بین المشرف التربوي والمعلمین في اختی

 ٨ . استراتیجیات التدریس

 ١ . رات بعد مشاورة المعلمینیتخذ المشرف التربوي القرا ٦ ٠٤. ٣ ١٤. ١ محاید

 ٧ ٩٦. ٢ ٢٤. ١ محاید
ة   رار الخط ي إق ین ف وي المعلم شرف الترب شرك الم ی

 ٣ . للتدریس

 ٨ ٨١. ٢ ٢١. ١ محاید
یم    ة تقی ي عملی ین ف وي المعلم شرف الترب شرك الم ی

 ٧ . أدائھم

 ١٧. ٣ ١٦. ١ محاید
 المتوسط الحسابي العام للبعد األول %)٤. ٦٣(

ن الجد   ي   )٣(ول یتضح م وي ف ال دور المشرف الترب ة حی راد الدراس تجابة أف ة اس  أن درج
د األول           ي البع ام ف یم الع دارس التعل رارات    (تحسین المناخ التنظیمي بم ي اتخاذ الق شاركة ف ن  ) الم م

ة       اءت بدرج دمام ج ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ر ق ة نظ د(وجھ ًا ) محای وفق
اییر المعتم   ذا       للمع ارات ھ ى عب راد الدراسة عل تجابات أف ام الس ط الع غ المتوس ث بل ة؛ حی دة للدراس

د  ن ١٧. ٣(البع اري )٥ م انحراف معی ة  )١٦. ١(، وب سبة مئوی ق ن ا یواف ا  %)٤. ٦٣(، وبم ؛ مم
د     ي بع ي ف اخ التنظیم سین المن ي تح وي ألدواره ف شرف الترب ة الم ة ممارس ى أن درج شیر إل ی

دارس               ) راراتالمشاركة في اتخاذ الق    ( ادة الم ة نظر ق ن وجھ دمام م ة ال ام بمدین یم الع دارس التعل بم
ة         اءت بدرج دمام ج ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف د (الحكومی ة    ) محای ة ممارس ق درج ا یواف أو بم

  ). متوسطة(
سابق   دول ال ن الج ظ م ا یالح ال   كم ة حی راد الدراس تجابات أف ي اس ة ف روق ظاھری ود ف وج

د وف  ذا البع ارات ھ ة     عب ین درج ا ب تجابات م ة االس اءت درج ث ج عھ، حی م وض ذي ت ك ال ق المح
ال         )محاید(إلى درجة  ) موافق( راد الدراسة حی ن استجابات أف ر ع ي تعب ارات الت ، وكانت أعلى العب

د     ي بع ام ف یم الع دارس التعل ي بم اخ التنظیم سین المن ي تح وي ف ي (دور المشرف الترب شاركة ف الم
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رارات   ا  )اتخاذ الق ي ج ق (ءت بدرجة  ، والت ي      ) مواف ا یل ت فیم راد الدراسة، تمثل ًا الستجابات أف : تبع
ارة  ى  ) ٢(العب صت عل ي ن م      : " الت ن آرائھ ر ع ة التعبی ین حری وي للمعلم شرف الترب یح الم ، "یت

ى  ) ٦(في المرتبة األولى، والعبارة ) ٨١. ٣(بمتوسط حسابي بلغ   ع المشرف   : " التي نصت عل یتمت
ارات الالزم    وي بالمھ رار    الترب اذ الق ي مجال اتخ غ    "ة ف ة  ) ٣١. ٣(، بمتوسط حسابي بل ي المرتب ف

  . الثانیة
ین    وربما یعود السبب في ذلك من وجھة نظر الباحث إلى أن        وي للمعلم إتاحة المشرف الترب

ا             ب علیھ ھ ال یترت رارات، إذ إن ي اتخاذ الق شاركة ف حریة التعبیر عن آرائھم تعد ممارسة شكلیة للم
ة       . عملیة اتخاذ القرارتأثیر مؤكد في   ارات الالزم ویین بالمھ ع المشرفین الترب في حین قد یرجع تمت

ى             دمام إل ة ال ام بمدین یم الع دارس التعل ادة م ة نظر ق ن وجھ ة م رار بدرجة عالی ي مجال اتخاذ الق ف
ا   د المتطلب ال كأح ذا المج ي ھ شرفین ف ة للم ة المھنی شرقیة بالتنمی ة ال یم بالمنطق ام إدارة التعل ت اھتم

  . الھامة للقیام بالعمل اإلشرافي
ي                 وي ف ال دور المشرف الترب راد الدراسة حی ن استجابات أف ر ع ي تعب ارات الت ل العب أما أق

رارات (تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام في بعد      ي جاءت   )المشاركة في اتخاذ الق ، والت
د (بدرجة   ت        ) محای راد الدراسة، تمثل ًا الستجابات أف ي  تبع ا یل ارة  : فیم ى   ) ٧(العب ي نصت عل : " الت

في المرتبة ) ٨١. ٢(، بمتوسط حسابي بلغ "یشرك المشرف التربوي المعلمین في عملیة تقییم أدائھم
ارة  رة، والعب ى ) ٣(األخی صت عل ي ن ة   : " الت رار الخط ي إق ین ف وي المعلم شرف الترب شرك الم ی

ارة   في المرتبة ) ٩٦. ٢(، بمتوسط حسابي بلغ  "للتدریس   ذلك العب ي نصت   ) ١(قبل األخیرة، وك الت
غ  "یتخذ المشرف التربوي القرارات بعد مشاورة المعلمین  : " على ي  ) ٠٤. ٣(، بمتوسط حسابي بل ف

  . المرتبة السادسة
دوث مشكالت   ویمكن تفسیر ھذه النتائج في رأي الباحث        بتخوف المشرفین التربویین من ح

دم       ونزاعات في حال تم إشراك المعلمین ف    ى ع ائج إل ذه النت د ترجع ھ ي إقرار الخطة للتدریس، أو ق
ي       ین والت ا المعلم ي یمتلكھ ات الت شأن الكفای ویین ب شرفین الترب ض الم دى بع افي ل اع ك ود اقتن وج

رارات          ة اتخاذ الق ي عملی شاورتھم ف ى   . تؤھلھم للمشاركة في إقرار الخطة للتدریس، أو م عالوة عل
ؤثر            عدم رغبة المشرفین التربویین ف     د ت ي ق ام الت اء والمھ ن األعب د م ین بالمزی ي إثقال كاھل المعلم

یم        سلبًا على دورھم الرئیسي، والمتمثل في تحسین مستوى التحصیل الدراسي للطالب بمدارس التعل
  . العام بمدینة الدمام

ما درجة ممارسة المشرف التربوي ألدواره في : إجابة السؤال الثاني الذي نص على ما یلي
ن  المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام بمدینة الدمام في بعد االتصال من وجھة نظر قادة تحسی

 ؟المدارس
د         ي بع ام ف یم الع للكشف عن دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعل

صال( م ح        ) االت دمام، ت ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ر ق ة نظ ن وجھ ساب م
اني         د الث ى البع المتوسطات الحسابیة الموزونة، واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد الدراسة عل

ارات      ب العب رى ترتی د ج تبانة، وق سم األول لالس ن الق ًا(م سابي  ) تنازلی ط الح ة المتوس ًا لقیم . تبع
  :ذلك) ٤(ویوضح الجدول 
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اریة الستجابات أفراد الدراسة حیال دور المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعی) ٤(جدول 
  )االتصال(المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام في بعد 
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 العبارات

 م

 ١ ٠٠. ٤ ٩٦٦. ٠ موافق
 الجارح  یحرص المشرف التربوي على تجنب االنتقاد     

 ٧ . أثناء مناقشة أداء المعلمین

 ٢ ٩٤. ٣ ٩٨٤. ٠ موافق
ة             ات إیجابی اء عالق ى بن یحرص المشرف التربوي عل

 ٨ . بین المعلمین

 ٣ ٩١. ٣ ٨٧٦. ٠ موافق
آداب       یشجع المشرف التربوي المعلمین على االلتزام ب

 ٢ . الحوار مع بعضھم البعض

 ٤ ٧٨. ٣ ٠١. ١ موافق
شرف التر ادي الم ماء  ین ب األس ین بأح وي المعلم ب

 ١ . إلیھم

 ٥ ٧٥. ٣ ٠٩. ١ موافق
ة      یشجع المشرف التربوي على تبادل الخبرات التربوی

 ٥ . والعلمیة بین المعلمین

 ٦ ٦٨. ٣ ١٣. ١ موافق
اریر   ى التق ین عل وي المعلم شرف الترب ع الم یطل

 ٤ . الخاصة بھم

 ٧ ٣٧. ٣ ٠٢. ١ محاید
 لغة الجسد في تحسین یجید المشرف التربوي استخدام  

 ٣ . التواصل مع المعلمین

 ٨ ٣٤. ٣ ١٦. ١ محاید
ة     یطلع المشرف التربوي المعلمین على الكتب التعلیمی

 ٦ . كدلیل المعلم

 ٧٢. ٣ ٠٢. ١ موافق
 المتوسط الحسابي العام للبعد الثاني %)٤. ٧٤(

ن الجدول    ال دور الم  )٤(یتضح م ة حی راد الدراس تجابة أف ة اس ي  أن درج وي ف شرف الترب
اني      د الث ي البع ام ف یم الع دارس التعل ي بم اخ التنظیم سین المن صال(تح ادة   ) االت ر ق ة نظ ن وجھ م

ة   اءت بدرج دمام ج ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ق(الم دة ) مواف اییر المعتم ًا للمع وفق
، )٥ من ٧٢. ٣(ت ھذا البعد للدراسة؛ حیث بلغ المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارا  

ى أن دورالمشرف    %)٤. ٧٤(، وبما یوافق نسبة مئویة     )٠٢. ١(وبانحراف معیاري    ؛ مما یشیر إل
د   ي بع ي ف اخ التنظیم سین المن ي تح وي ف صال(الترب ن ) االت دمام م ة ال ام بمدین یم الع دارس التعل بم

ق (مام جاء بدرجة وجھة نظر قادة المدارس الحكومیة في التعلیم العام بمدینة الد    ق   ) مواف ا یواف أو بم
 ). عالیة(درجة ممارسة 

سابق   دول ال ن الج ظ م ا یالح ال   كم ة حی راد الدراس تجابات أف ي اس ة ف روق ظاھری ود ف وج
ة        ین درج ا ب تجابات م ة االس اءت درج ث ج عھ، حی م وض ذي ت ك ال ق المح د وف ذا البع ارات ھ عب

ارات  )محاید(إلى درجة  ) موافق( ال        ، وكانت أعلى العب راد الدراسة حی ن استجابات أف ر ع ي تعب الت
د        ي بع ي  )االتصال (دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام ف ، والت
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ة   ق (جاءت بدرج ي  ) مواف ا یل ت فیم ة، تمثل راد الدراس تجابات أف ًا الس ارة  : تبع صت ) ٧(العب ي ن الت
ى ب اال    : " عل ى تجن وي عل شرف الترب رص الم ین     یح شة أداء المعلم اء مناق ارح أثن اد الج ، "نتق

غ    سابي بل ط ح ارة    ) ٠٠. ٤(بمتوس ى، والعب ة األول ي المرتب ى  ) ٨(ف صت عل ي ن رص  : " الت یح
ین    ین المعلم ة ب ات إیجابی اء عالق ى بن وي عل شرف الترب غ "الم سابي بل ط ح ي ) ٩٤. ٣(، بمتوس ف

  . المرتبة الثانیة
ك من وجھة نظ         ى  وربما یعود السبب في ذل ث إل ة    ر الباح ویین ألھمی  إدراك المشرفین الترب

ل                     ن العم داف المرجوة م ق األھ اخ إیجابي یحق ي إیجاد من سھم ف ا ی ین بم ع المعلم د م االتصال الجی
ي           ة الت ة والتنظیمی یم األخالقی اإلشرافي، إلى جانب تحلي المشرفین التربویین بمستوى مرتفع من الق

ع       تجعلھم یبتعدون عن االنتقاد الجارح     ة م ات إیجابی اء عالق دفعھم لبن ین، وت أثناء مناقشة أداء المعلم
  . المعلمین

ي                 وي ف ال دور المشرف الترب راد الدراسة حی ن استجابات أف ر ع ي تعب ارات الت ل العب أما أق
د (، والتي جاءت بدرجة  )االتصال(تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام في بعد   ًا  ) محای تبع

وي    : " التي نصت على) ٦(العبارة : اد الدراسة، تمثلت فیما یلي   الستجابات أفر  ع المشرف الترب یطل
م         غ    "المعلمین على الكتب التعلیمیة كدلیل المعل رة،    ) ٣٤. ٣(، بمتوسط حسابي بل ة األخی ي المرتب ف

ع  : "التي نصت على ) ٣(والعبارة   یجید المشرف التربوي استخدام لغة الجسد في تحسین التواصل م
  . في المرتبة قبل األخیرة) ٣٧. ٣(، بمتوسط حسابي بلغ "لمین المع

ى عاتق المشرفین     ویمكن للباحث أن یعزو ھذه النتائج إلى    ة عل كثرة األعباء اإلداریة الواقع
ین      ن المعلم رافي م صابھم اإلش اع ن ویین، وارتف اطالع     ، الترب امھم ب ة قی ن إمكانی د م ذي یح ر ال األم

افي     المعلمین على الكتب التعلی    ت الك إن     . میة كدلیل المعلم؛ نظرًا لعدم توفر الوق ة أخرى، ف ن جھ وم
د یعزى          ین، ق ع المعلم ضعف إجادة المشرفین التربویین الستخدام لغة الجسد في تحسین التواصل م
ة        اء الخدم شرقیة للمشرفین أثن ة ال إلى ندرة تقدیم الدورات التدریبیة التي تقدمھا إدارة التعلیم بالمنطق

  . لشأنلھذا ا
ي        ا یل ى م ص عل ذي ن ث ال سؤال الثال ة ال ي     : إجاب وي ألدواره ف ة ممارسة المشرف الترب ا درج م

ادة            تحسین  المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام بمدینة الدمام في بعد الحوافز من وجھة نظر ق
 ؟المدارس

یم ا     د    للكشف عن دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعل ي بع ام ف لع
وافز( ساب           ) الح م ح دمام، ت ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ر ق ة نظ ن وجھ م

ث          د الثال ى البع المتوسطات الحسابیة الموزونة، واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد الدراسة عل
ارات      ب العب رى ترتی د ج تبانة، وق سم األول لالس ن الق ًا(م ًا لق) تنازلی سابي  تبع ط الح ة المتوس . یم

  :ذلك) ٥(ویوضح الجدول 
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد الدراسة حیال دور ) ٥(جدول 
  )الحوافز(المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام في بعد 
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 م العبارات

 ١ ٠٠. ٣ ٣٥. ١ محاید
ى         ى الحصول عل ین عل وي المعلم یشجع المشرف الترب
ة      وائز المحلی ي الج شاركة ف ة كالم وافز المادی الح

 . والدولیة
٨ 

 ٢ ٨٧. ٢ ٢٥. ١ محاید
آت    ب مكاف ى أن تتناس وي عل شرف الترب رص الم یح

 ١ . المعلمین مع مستوى إنجازھم

 ٣ ٨٥. ٢ ٢٨. ١ دمحای
دل     ز ب أة والتحفی ى المكاف وي إل شرف الترب ل الم یمی

 ٦ . العقوبة

 ٤ ٨٤. ٢ ٣١. ١ محاید
شجیعیة       ة ت وافز معنوی وي ح شرف الترب دم الم یق

 ٢ . للطالب

 ٥ ٧٤. ٢ ٣٠. ١ محاید
رة    دة ومبتك وافز جدی دیم ح وي بتق شرف الترب تم الم یھ

 ٣ . للمعلمین

 ٦ ٦٧. ٢ ٢٧. ١ محاید
رص ال ع  یح آت م ب المكاف وي أن تتناس شرف الترب م

 ٧ . حاجات المعلمین

غیر 
 ٧ ٥٥. ٢ ٣٣. ١ موافق

ازات     ین اإلج نح المعلم ي م وي ف شرف الترب سھم الم ی
 ٤ . التي یستحقونھا

غیر 
 ٨ ٥١. ٢ ٢٧. ١ موافق

ي     وافز ف م الح ویر نظ ي تط وي ف شرف الترب سھم الم ی
 ٥ . المدرسة وفق أسس موضوعیة

   ٧٥. ٢ ٢٩. ١ محاید
 المتوسط الحسابي العام للبعد الثالث %)٠. ٥٥(

ن الجدول    ي   )٥(یتضح م وي ف ال دور المشرف الترب ة حی راد الدراس تجابة أف ة اس  أن درج
ث       د الثال ي البع ام ف یم الع دارس التعل ي بم اخ التنظیم سین المن وافز(تح ادة   ) الح ر ق ة نظ ن وجھ م

دم  ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ة الم اءت بدرج د(ام ج دة ) محای اییر المعتم ًا للمع وفق
، )٥ من ٧٥. ٢(للدراسة؛ حیث بلغ المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات ھذا البعد   

؛ مما یشیر إلى أن دور المشرف  %)٠. ٥٥(، وبما یوافق نسبة مئویة    )٢٩. ١(وبانحراف معیاري   
ة  ) الحوافز( بعد التربوي في تحسین المناخ التنظیمي في   بمدارس التعلیم العام بمدینة الدمام من وجھ

د (نظر قادة المدارس الحكومیة في التعلیم العام بمدینة الدمام جاء بدرجة       ق درجة    ) محای ا یواف أو بم
  ). متوسطة(ممارسة 

سابق   دول ال ن الج ظ م ا یالح ال   كم ة حی راد الدراس تجابات أف ي اس ة ف روق ظاھری ود ف وج
ین درجة       عبارات ھذا ا   د (لبعد وفق المحك الذي تم وضعھ، حیث جاءت درجة االستجابة ما ب ) محای

ال دور         )غیر موافق (إلى درجة    راد الدراسة حی ، وكانت أعلى العبارات التي تعبر عن استجابات أف
، والتي جاءت  )الحوافز(المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام في بعد   
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ي       ) موافق(بدرجة   ا یل ت فیم راد الدراسة، تمثل ًا الستجابات أف ارة  : تبع ى   ) ٨(العب ي نصت عل : " الت
وائز       ي الج شاركة ف ة كالم وافز المادی ى الح صول عل ى الح ین عل وي المعلم شرف الترب شجع الم ی

ة  ة والدولی غ "المحلی سابي بل ط ح ارة ) ٠٠. ٣(، بمتوس ى، والعب ة األول ي المرتب صت ) ١(ف ي ن الت
ى ازھم         : "عل ستوى إنج ع م ین م آت المعلم ب مكاف ى أن تتناس وي عل شرف الترب رص الم ، " یح

  . في المرتبة الثانیة) ٨٧. ٢(بمتوسط حسابي بلغ 
ى            ث إل ك من وجھة نظر الباح ة    وربما یعود السبب في ذل ویین ألھمی إدراك المشرفین الترب

ا     تشجیع المعلمین على الحصول على الحوافز المادیة؛ كالمشاركة في          ة، لم ة والدولی الجوائز المحلی
وظیفي                 ائھم ال ز مستوى انتم سیة، وتعزی اتھم التدری ع مستوى كفای ى رف ن  . لھ من أثر إیجابي عل وم

ع مستوى إنجازھم              ین م آت المعلم ى أن تتناسب مكاف وي عل جھة أخرى فإن حرص المشرف الترب
  . قید بھا المشرفین التربویینینطلق من قیمة العدل المستمدة من تعالیم الدین اإلسالمي التي یت

ي                 وي ف ال دور المشرف الترب راد الدراسة حی ن استجابات أف ر ع ي تعب ارات الت ل العب أما أق
ق  (، والتي جاءت بدرجة )الحوافز(تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام في بعد     ر مواف ) غی

ي   ا یل ت فیم ة، تمثل راد الدراس تجابات أف ًا الس ارة : تبع ى ) ٥(العب صت عل ي ن شرف : " الت سھم الم ی
س موضوعیة             ق أس ي المدرسة وف م الحوافز ف غ    "التربوي في تطویر نظ . ٢(، بمتوسط حسابي بل

ارة    ) ٥١ رة، والعب ة األخی ي المرتب ى  ) ٤(ف صت عل ي ن نح     : " الت ي م وي ف شرف الترب سھم الم ی
  . مرتبة قبل األخیرةفي ال) ٥٥. ٢(، بمتوسط حسابي بلغ "المعلمین اإلجازات التي یستحقونھا 

ائج        ذه النت ارتین      وقد ترجع ھ د بحصول العب ي تفی ى درجة استجابة    ) ٤(، و)٥(الت ر  (عل غی
عدم وجود نظام واضح للحوافز المادیة التي تمنح للمعلمین مما ساھم في مجيء العبارة      إلى) موافق

ق               ي المدرسة وف م الحوافز ف ي    المتعلقة بإسھام المشرف التربوي في تطویر نظ س موضوعیة ف أس
ي         . المرتبة األخیرة  ین اإلجازات الت نح المعلم وي بم ام المشرف الترب ومن ناحیة أخرى قد یرجع قی

یم           دارس التعل داد الطالب، وحاجة م ة بأع ین مقارن یستحقونھا بدرجة منخفضة إلى قلة أعداد المعلم
س      ى ت ویین عل شرفین الترب رص الم ا، وح ة معلمیھ دمام لكاف ة ال ام بمدین اءة دون  الع ل بكف ییر العم

  . حدوث خلل في أعداد المعلمین
ي       ا یل ى م ص عل ذي ن ع ال سؤال الراب ة ال ي     : إجاب وي ألدواره ف ة المشرف الترب ا درجة ممارس م

ا من وجھة نظر             د التكنولوجی تحسین  المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام بمدینة الدمام في بع
 ؟قادة المدارس

د     للكشف عن دور المشرف ال    ي بع ام ف یم الع تربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعل
ا( ساب   ) التكنولوجی م ح دمام، ت ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ر ق ة نظ ن وجھ م

ة الستجابات             ات المعیاری ة، واالنحراف التكرارات، والنسب المئویة، والمتوسطات الحسابیة الموزون
ارات   أفراد الدراسة على ال    اً (بعد الرابع من القسم األول لالستبانة، وقد جرى ترتیب العب ًا  ) تنازلی تبع

  :ذلك) ٦(ویوضح الجدول . لقیمة المتوسط الحسابي
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد الدراسة حیال دور ) ٦(جدول 
  )التكنولوجیا( التعلیم العام في بعد المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس
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 ١ ٦١. ٣ ٠٣. ١ موافق
ر       ة آخ ى مواكب وي عل شرف الترب رص الم یح

 ١ . التطورات التكنولوجیة

 ٢ ٤٣. ٣ ٠٠. ١ موافق
ي   درات الت وي الق شرف الترب دى الم د ل ساعده توج ت

ال    ي مج ة ف رات التكنولوجی ع التغی أقلم م ى الت عل
 . عملھ

٢ 

 ٣ ٤٠. ٣ ٩٤٧. ٠ موافق
شرف    ل الم ي عم ستخدمة ف ا الم ز التكنولوجی تتمی

 ٣ . التربوي بالسھولة

 ٤ ٣٤. ٣ ٩٨٧. ٠ محاید
شرف      ل الم ي عم ستخدمة ف ا الم سجم التكنولوجی تن

 ٤ . التربوي مع متطلبات العمل

 ٥ ٢٥. ٣ ١٧. ١ محاید
د       ت وجھ وفیر وق ى ت وي عل شرف الترب رص الم یح

 ٧ . المعلمین من خالل استخدام التكنولوجیا

 ٦ ١٩. ٣ ٢١. ١ محاید
ا           ف التكنولوجی ى توظی یحرص المشرف التربوي عل

 ٦ . لرفع مستوى أداء المعلمین

 ٧ ١٣. ٣ ٠٣. ١ محاید
طة   ھ بواس ب أعمال وي أغل شرف الترب ز الم ینج

 ٨ . التكنولوجیا

 ٨ ٠٠. ٣ ١٧. ١ دمحای
ساعد   ي ت ا الت وي التكنولوجی شرف الترب ور الم یط

 ٥ . المدرسة على التطور

%)٨. ٦٥ (٢٩. ٣ ٠٦. ١ محاید  المتوسط الحسابي العام للبعد الرابع

ن الجدول    ي   )٦(یتضح م وي ف ال دور المشرف الترب ة حی راد الدراس تجابة أف ة اس  أن درج
دارس التعل         اخ التنظیمي بم ع     تحسین المن د الراب ي البع ام ف ا (یم الع ادة     ) التكنولوجی ة نظر ق ن وجھ م

ة    اءت بدرج دمام ج ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی د(الم دة ) محای اییر المعتم ًا للمع وفق
، )٥ من ٢٩. ٣(للدراسة؛ حیث بلغ المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات ھذا البعد   

اري    انحراف معی ة   )٠٦ .١(وب سبة مئوی ق ن ا یواف ة    %)٨. ٦٥(، وبم ى أن درج شیر إل ا ی ؛ مم
د      ي بع ي ف اخ التنظیم سین المن ي تح وي ألدواره ف شرف الترب ة الم ا(ممارس دارس ) التكنولوجی بم

دمام            ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ة نظر ق ن وجھ دمام م ة ال ام بمدین یم الع التعل
  ). متوسطة(و بما یوافق درجة ممارسة أ) محاید(جاءت بدرجة 

سابق   دول ال ن الج ظ م ا یالح ال   كم ة حی راد الدراس تجابات أف ي اس ة ف روق ظاھری ود ف وج
ة        ین درج ا ب تجابات م ة االس اءت درج ث ج عھ، حی م وض ذي ت ك ال ق المح د وف ذا البع ارات ھ عب

ن استجابات      )محاید(إلى درجة  ) موافق( ر ع ي تعب ارات الت ال    ، وكانت أعلى العب راد الدراسة حی أف
د   ي بع ام ف یم الع دارس التعل ي بم اخ التنظیم سین المن ي تح وي ف شرف الترب ا(دور الم ، )التكنولوجی
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ة  اءت بدرج ي ج ق(والت ي ) مواف ا یل ت فیم ة، تمثل راد الدراس تجابات أف ًا الس ارة : تبع ي ) ١(العب الت
ى صت عل ورات التكنو   : " ن ر التط ة آخ ى مواكب وي عل شرف الترب رص الم ة یح ط "لوجی ، بمتوس
غ  سابي بل ارة ) ٦١. ٣(ح ى، والعب ة األول ي المرتب ى) ٢(ف صت عل ي ن شرف : " الت دى الم د ل توج

ھ   ال عمل ي مج ة ف رات التكنولوجی ع التغی أقلم م ى الت ساعده عل ي ت درات الت وي الق ط "الترب ، بمتوس
  . في المرتبة الثانیة) ٤٣. ٣(حسابي بلغ 

ة ن            ك من وجھ ي ذل سبب ف ى    وربما یعود ال ث إل ل وزارة      ظر الباح ن قب ام عام م وجود اھتم
ة             ن تطورات تكنولوجی ستجد م ا ی سوبیھا لم ة من ق بمواكب التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة فیما یتعل
شرفین         بعض الم رة ل نوات خب دد س اع ع ذلك ارتف ام، وك ھ ع ة بوج ة التربوی ة العملی أنھا خدم ن ش م

  . لم مع التغیرات التكنولوجیة في مجال عملھمالتربویین التي تكسبھم القدرة على التأق
ي                 وي ف ال دور المشرف الترب راد الدراسة حی ن استجابات أف ر ع ي تعب ارات الت ل العب أما أق

د          ي بع ا (تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام ف ي جاءت بدرجة    )التكنولوجی د (، والت ) محای
ا ی          ت فیم راد الدراسة، تمثل ي تبعًا الستجابات أف ارة  : ل ى   ) ٥(العب ي نصت عل یطور المشرف   : " الت

ة  ) ٠٠. ٣(، بمتوسط حسابي بلغ "التربوي التكنولوجیا التي تساعد المدرسة على التطور          في المرتب
ارة   رة، والعب ى  ) ٨(األخی صت عل ي ن طة     : " الت ھ بواس ب أعمال وي أغل شرف الترب ز الم ینج

  . رتبة قبل األخیرةفي الم) ١٣. ٣(، بمتوسط حسابي بلغ "التكنولوجیا 
ل    وربما یعود السبب في ذلك من وجھة نظر الباحث إلى          وافر عوام ب ت أن ھذه األدوار تتطل

وي بتطویر            مادیة وبشریة معینة ال یختص المشرف التربوي بتوفیرھا، حیث أن قیام المشرف الترب
ة   التكنولوجیا التي تساعد المدرسة على التطور یتطلب توافر مخصصات مالیة وموا  شریة مؤھل رد ب

وي                ام المشرف الترب إن قی ة أخرى ف ن جھ ة، وم ك الوسائل التكنولوجی ع تل ى التعامل م ومدربة عل
ت      یتطلب توافر  بإنجاز أغلب أعمالھ بواسطة التكنولوجیا     البنیة التحتیة من األجھزة وشبكات اإلنترن

رة     ذات السرعة الفائقة التي تساعده على إنجاز مھامھ بسرعة كفاءة، وھو م       سبة كبی وفر بن د ال یت ا ق
دمام      ة ال ام بمدین یم الع ي األدب النظري،         . من مدارس التعل ا ورد ف ع م ذه م ة النظر ھ سجم وجھ وتن

ري  ار المطی ث أش وي  ) ٢٠١٤(حی شرف الترب ام الم ن قی د م ي تح ات الت ن المعوق ة م ى مجموع إل
ة ف           ة التحتی ا ضعف البنی ي العمل اإلشرافي، ومنھ ا ف ف التكنولوجی زة   بتوظی ن األجھ دارس م ي الم

  . والشبكات وأسالیب االتصاالت الحدیثة وغیرھا
ائج و           ذه النت ین ھ اق ب صلة، یتضح وجود اتف سابقة ذات ال ات ال ا  وبمراجعة نتائج الدراس م

ج       ) ٢٠١٧(أظھرتھ بعض الدراسات؛ كدراسة الرویلي       ي مجال دم وي ف من أن دور المشرف الترب
ة      صر المعرف ي ع التعلیم ف ة ب ة       التقنی ة عرعر جاء بدرج ي مدین ات ف ھ المعلمون والمعلم ا یدرك كم
ا     انو وجیراس ویین ال      Garcia (2013(متوسطة، ودراسة ك ائج أن المشرفین الترب ت النت ي بین ، الت

ة              یم الرقمي والفصول القائم ع التعل یتلقون تدریبًا كافیًا في مجال التكنولوجیا، وخاصة في التعامل م
  . ماتعلى التكنولوجیا والمعلو

ي           ا یل ي       : إجابة السؤال الخامس الذي نص على م وي ألدواره ف ا درجة ممارسة المشرف الترب م
تحسین  المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام بمدینة الدمام في بعد العالقات اإلنسانیة من وجھة         

 ؟نظر قادة المدارس
د     للكشف عن دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس    ي بع ام ف یم الع  التعل

سانیة( ات اإلن م    ) العالق دمام، ت ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ر ق ة نظ ن وجھ م
د           حساب المتوسطات الحسابیة الموزونة، واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد الدراسة على البع

ارا        ب العب رى ترتی د ج تبانة، وق سم األول لالس ن الق امس م اً (ت الخ ط    ) تنازلی ة المتوس ًا لقیم تبع
  :ذلك) ٧(ویوضح الجدول . الحسابي
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد الدراسة حیال دور ) ٧(جدول 
  )العالقات اإلنسانیة(المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام في بعد 
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 م العبارات

 ١ ٨٩. ٣ ٩١٦. ٠ موافق
دح        ن خالل الم ین م یشجع المشرف التربوي المعلم

 ٨ . والثناء على إنجازاتھم بالمدرسة

 ٢ ٧٧. ٣ ٠١. ١ موافق
ع        ھ م ي تعامل دل ف وي بالع شرف الترب صف الم یت

 ١ . المعلمین

 ٣ ٧٥. ٣ ٠٠. ١ موافق
سانیة        ات اإلن یولي المشرف التربوي اھتماما بالعالق

 ٤ . بین المعلمین

 ٤ ٧٠. ٣ ٩٩٧. ٠ موافق
املین         ة للع ساعدة المطلوب یقدم المشرف التربوي الم

 ٥ . عند الحاجة

 ٥ ٦٨. ٣ ٠٠. ١ موافق

ع        ل م ي التعام ة ف وي مرون شرف الترب ر الم یظھ
  . العاملین داخل المدرسة

 
٧ 

 ٦ ٦٤. ٣ ٠١. ١ موافق
ھ          صداقة بین اون وال یعزز المشرف التربوي قیم التع

 ٦ . وبین المعلمین

 ٧ ٦١. ٣ ٠١. ١ موافق
ي   دیمقراطي ف لوب ال وي األس شرف الترب ى الم یتبن

 ٢ . تعاملھ مع المعلمین

 ٨ ٥٨. ٣ ٠٥. ١ موافق
دمھا   ي یق ات الت وي المقترح شرف الترب ل الم یتقب

 ٣ . المعلمون

   ٧٠. ٣ ٩٩٩. ٠ موافق
 المتوسط الحسابي العام للبعد الخامس %)٠ .٧٤(

ن الجدول    ي   )٧(یتضح م وي ف ال دور المشرف الترب ة حی راد الدراس تجابة أف ة اس  أن درج
ة نظر   ) العالقات اإلنسانیة(تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام في البعد الخامس    من وجھ

دة    ) موافق(لدمام جاءت بدرجة قادة المدارس الحكومیة في التعلیم العام بمدینة ا       اییر المعتم ًا للمع وفق
، )٥ من ٧٠. ٣(للدراسة؛ حیث بلغ المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات ھذا البعد   

اري  انحراف معی ة  )٩٩٩. ٠(وب سبة مئوی ق ن ا یواف ى أن دور  %)٠. ٧٤(، وبم شیر إل ا ی ؛ مم
اخ التنظیم         ي تحسین المن د   المشرف التربوي ف ي بع سانیة  (ي ف ات اإلن ام    ) العالق یم الع دارس التعل بم

ة         اء بدرج دمام ج ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ر ق ة نظ ن وجھ دمام م ة ال بمدین
  ). عالیة(أو بما یوافق درجة ممارسة ) موافق(

سابق   دول ال ن الج ظ م ا یالح ة حی  كم راد الدراس تجابات أف ین اس ة ب روق ظاھری ود ف ال وج
ة            ة بدرج تجابات كاف ة االس اءت درج ث ج عھ، حی م وض ذي ت ك ال ق المح د وف ذا البع ارات ھ عب

ق( شرف         )مواف ال دور الم ة حی راد الدراس تجابات أف ن اس ر ع ي تعب ارات الت ى العب ت أعل ، وكان
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د    ي بع ام ف یم الع دارس التعل ي بم اخ التنظیم سین المن ي تح وي ف سانیة(الترب ات اإلن ي )العالق ، والت
ة جاءت ب  ق (درج ي  ) مواف ا یل ت فیم ة، تمثل راد الدراس تجابات أف ًا الس ارة  : تبع صت ) ٨(العب ي ن الت

ى ة   : " عل ازاتھم بالمدرس ى إنج اء عل دح والثن الل الم ن خ ین م وي المعلم شرف الترب شجع الم ، "ی
ى  ) ٤(في المرتبة األولى، والعبارة     ) ٨٩. ٣(بمتوسط حسابي بلغ     ولي المشرف   : " التي نصت عل ی

و ین  الترب ین المعلم سانیة ب ات اإلن ًا بالعالق غ  "ي اھتمام سابي بل ط ح ة ) ٧٥. ٣(، بمتوس ي المرتب ف
  . الثانیة

إلى ارتباط ھذه الممارسات بتعالیم وربما یعود السبب في ھذه النتائج من وجھة نظر الباحث   
ال              دیر أعم ن خالل تق سانیة، م ات اإلن ام بالعالق ى االھتم ذي یحث عل اآلخرین،  الدین اإلسالمي، ال

ي               ن التحل ة م سنة النبوی رآن الكریم وال ھ الق دعو إلی وتشجیعھم بكلمات المدح والثناء، إلى جانب ما ی
ام إدارات    . بالعدل في كافة التعامالت مع اآلخرین سواء في مجال العمل أو خارجھ    ى اھتم إضافة إل

اخ التنظیمي م           ویین بتحسین المن ي المشرفین الترب ة ف یم ممثل ب التعل ات   مكات دخل العالق ن خالل م
ھ   صلة ب ة ذات ال ة األدوار المختلف ى ممارس رص عل سانیة، والح ذا  . اإلن حة ھ ى ص د عل ا یؤك ومم

ي   ھ الكیالن ار إلی ا أش سیر م زات   ) ٢٠١٣(التف م المحف ن أھ د م املین تع ة للع روح المعنوی ن أن ال م
  . منظمةللعمل، وإن عدم تشجیعھم والثناء علیھم یؤدي إلى إحباط العاملین في ال

ي                 وي ف ال دور المشرف الترب راد الدراسة حی ن استجابات أف ر ع ي تعب ارات الت ل العب أما أق
سانیة (تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام في بعد          ضًا    )العالقات اإلن ت جاءت أی ، وإن كان

ي        ) موافق(بدرجة   ا یل ت فیم راد الدراسة، تمثل ارة  : وفقًا الستجابات أف ى  الت ) ٢(العب : " ي نصت عل
ین              ع المعلم ھ م ي تعامل غ    "یتبنى المشرف التربوي األسلوب الدیمقراطي ف . ٣(، بمتوسط حسابي بل

ي  : " التي نصت على) ٣(في المرتبة األخیرة، والعبارة   ) ٦١ یتقبل المشرف التربوي المقترحات الت
 . في المرتبة قبل األخیرة) ٥٨. ٣(، بمتوسط حسابي بلغ "یقدمھا المعلمون 

ع   ائج م ذه النت ق ھ ب  وتتف ة الخطی رت أن مجال  ) ٢٠١٧( دراس ي أظھ ساني(الت د اإلن ) البع
ة             دارس الحكومی ي الم اخ التنظیمي ف ل المن ضمن مجاالت استخدام المشرفین التربویین لعناصر دلی
ھ             ا أوصت ب ع م ضًا م ق أی األساسیة في محافظة العاصمة األساسیة جاء بدرجة متوسطة، وھي تتف

ین      ) ٢٠١٥(ید  دراسة الس  سانیة ب ات اإلن دعیم العالق من ضرورة قیام اإلشراف التربوي بدوره في ت
  . مشرفین ومعلمین المرحلة الثانویة بوالیة الخرطوم

 ما درجة تقدیر أفراد الدراسة لوجود المعوقات :إجابة السؤال الخامس الذي نص على ما یلي
  تحسین المناخ التنظیمي؟التي تحول دون ممارسة المشرف التربوي ألدواره في

شرف         ة الم ول دون ممارس ي تح ات الت ود المعوق ة لوج راد الدراس دیر أف ة تق رف درج لتع
التربوي ألدواره في تحسین المناخ التنظیمي من وجھة نظر قادة المدارس الحكومیة في التعلیم العام  

ات ال            ة، واالنحراف راد    بمدینة الدمام، تم حساب المتوسطات الحسابیة الموزون ة الستجابات أف معیاری
ارات       ب العب رى ترتی د ج تبانة، وق اني لالس سم الث ى الق ة عل ًا(الدراس ط  ) تنازلی ة المتوس ًا لقیم تبع

  :ذلك) ٨(ویوضح الجدول . الحسابي
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة حیال درجة تقدیر أفراد الدراسة لوجود ) ٨(جدول 
  ون ممارسة المشرف التربوي ألدواره في تحسین المناخ التنظیميالمعوقات التي تحول د
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 م العبارات

 ١ ٠٨. ٤ ٨٨٧. ٠ موافق
ة  ال إداری ز بأعم وي المتمی شرف الترب ف الم تكلی

 ١٢   . وابتعاده عن ممارسة األعمال الفنیة

 ٢ ٠٧. ٤ ٩٧٣. ٠ موافق
ا المشرف          شرف علیھ كثرة أعداد المدارس التي ی

 ١٠ . التربوي

 ٣ ٠٥. ٤ ٨٧٣. ٠ موافق
نھج       قلة مشاركة المشرف التربوي في تخطیط الم

 ٧   . وبنائھ

  مكرر٣ ٠٥. ٤ ٨٧٣. ٠ موافق
اث   ي األبح وي ف شرف الترب شاركة الم ة م قل
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دول   ن الج ضح م ول دون    )٨(یت ي تح ات الت ود المعوق ة لوج راد الدراس دیر أف ة تق  أن درج
دارس         ادة الم ر ق ة نظ ن وجھ ي م اخ التنظیم سین المن ي تح وي ألدواره ف شرف الترب ة الم ممارس

عتمدة للدراسة؛ حیث وفقًا للمعاییر الم) موافق(الحكومیة في التعلیم العام بمدینة الدمام جاءت بدرجة      
د                ذا البع ارات ھ ى عب راد الدراسة عل ام الستجابات أف ن  ٨٨. ٣(بلغ المتوسط الع انحراف  )٥ م ، وب

اري  ة  )٩٧٥. ٠(معی سبة مئوی ق ن ا یواف راد    %)٦. ٧٧(، وبم دیر أف ة تق ى أن درج شیر إل ا ی ؛ مم
وي ألدواره ف     شرف الترب ول دون ممارسة الم ي تح ات الت ود المعوق اخ الدراسة لوج سین المن ي تح

ة       اءت بدرج دمام ج ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ر ق ة نظ ن وجھ ي م التنظیم
  ). عالیة(أو بما یوافق درجة تقدیر ) موافق(

ن       كما یالحظ من الجدول السابق       سم م ذا الق ارات ھ ال عب تقارب استجابات أفراد الدراسة حی
ت  )موافق( حیث جاءت درجة االستجابات كافة بدرجة   االستبانة وفق المحك الذي تم وضعھ،      ، وكان

ي تحول دون ممارسة      أعلى العبارات التي تعبر عن درجة تقدیر أفراد الدراسة لوجود المعوقات الت
ي           ة ف دارس الحكومی ادة الم ة نظر ق ن وجھ المشرف التربوي ألدواره في تحسین المناخ التنظیمي م

ا    ) موافق(لتي جاءت بدرجة   التعلیم العام بمدینة الدمام، وا     ت فیم تبعًا الستجابات أفراد الدراسة، تمثل
ن    : " التي نصت على  ) ١٢(العبارة  : یلي اده ع تكلیف المشرف التربوي المتمیز بأعمال إداریة وابتع

ة    غ    "ممارسة األعمال الفنی ارة     ) ٠٨. ٤(، بمتوسط حسابي بل ى، والعب ة األول ي المرتب ي  ) ١٠(ف الت
غ  "ة أعداد المدارس التي یشرف علیھا المشرف التربوي  كثر: " نصت على  . ٤(، بمتوسط حسابي بل

ى ) ٧(في المرتبة الثانیة، وكذلك العبارة  ) ٠٨ ي      : " التي نصت عل وي ف شاركة المشرف الترب ة م قل
  . في المرتبة الثالثة) ٠٥. ٤(، بمتوسط حسابي بلغ "تخطیط المنھج وبنائھ 

ن وجھ   ك م ي ذل سبب ف ود ال ا یع ى وربم ث إل ر الباح تم  ة نظ ي ی ة الت اء اإلداری رة األعب  كث
ا         دارس، مم داد الم ة بأع ویین مقارن إسنادھا للمشرف التربوي، والقلة النسبیة ألعداد المشرفین الترب

  . یدفع إدارة التعلیم إلى زیادة النصاب اإلشرافي للمشرفین التربویین من المدارس
ي األدب النظر         ا ورد ف ك    يوتتفق ھذه النتائج م ل مال ن قب ن     )٢٠١٣( م أن م د ب ذي یفی ، وال

ین،       ن المعلم رة م داد كبی وي بأع شرف الترب ف الم رافي تكلی ل اإلش ة للعم ات اإلداری رز المعوق أب
ھ                  ألدوار المناطة ب ى ممارستھ ل لبًا عل ؤثر س داني وت شاطھ المی ا  . وإسناد أعمال إداریة تحد من ن كم

سا   ) ٢٠٠٩(تتفق كذلك ما أورده سالم       ع        من أن ات دارس، م ھ الم د فی ذي یوج ي ال ع القطاع الجغراف
ة          ات الھام ن المعوق د م عدم توفر وسائل النقل المؤھلة التي تلبي الزیادة في نصابھم من المدارس یع

  . التي تؤثر على قیام المشرفین التربویین بمھامھم اإلشرافیة
ي تحول دون    أما أقل العبارات التي تعبر عن درجة تقدیر أفراد الدراسة لوجود ال         ات الت معوق

دارس         ادة الم ر ق ة نظ ن وجھ ي م اخ التنظیم سین المن ي تح وي ألدواره ف شرف الترب ة الم ممارس
ة        اءت بدرج ي ج دمام، والت ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف ق(الحكومی راد   ) مواف تجابات أف ًا الس تبع

ارة  : الدراسة، تمثلت فیما یلي   ى   ) ٣(العب ي نصت عل ة المشرف   : " الت ارات   ضعف ثق وي بمھ  الترب
ارة       ) ٥٣. ٣(، بمتوسط حسابي بلغ     "المعلمین وقدراتھم  رة، والعب ة األخی ي المرتب ي نصت   ) ١(ف الت

وي    : " على غ    "ضعف إلمام المشرف التربوي بأھداف اإلشراف الترب ) ٥٤. ٣(، بمتوسط حسابي بل
  . في المرتبة قبل األخیرة
راد     حصول المعوقات سالفة الذكر على در    ویفسر الباحث    ة نظر أف ن وجھ جة استجابة أقل م

ات األخرى       ن المعوق ا م ة بغیرھ ة جاءت بدرجة استجابة       -الدراسة مقارن ات كاف ت المعوق  وإن كان
ذلك           -)موافق( دراتھم، وك ین وق ارات المعلم ون بمھ ذین یثق ویین ال ض المشرفین الترب  إلى وجود بع

ة للمشرفین فیما یخص اإللمام بأھداف اإلشراف   اھتمام إدارة التعلیم بالمنطقة الشرقیة بالتنمیة المھین      
ي مجال                      ویین ف ن المشرفین الترب رة م سبة كبی رة لن دد سنوات الخب اع ع ى ارتف التربوي، عالوة عل

  . العمل اإلشرافي، والتي جعلتھم على إلمام جید بأھداف اإلشراف التربوي
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 : التوصیات
  :ة یمكن تقدیم التوصیات اآلتیةبناًء على النتائج السابقة التي توصلت إلیھا الدراس

اد    )الحوافز( في ضوء النتائج المتعلقة بالبعد الثالث         -١ رة ضمن األبع ، والذي جاء في المرتبة األخی
ة            ام وجھ یم الع دارس التعل اخ التنظیمي بم ي تحسین المن التي تعكس دور المشرف التربوي ف

د   ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ر ق ى  نظ ل عل ث بالعم ي الباح مام، یوص
ي    دمام ف ة ال ام بمدین یم الع دارس التعل ي بم اخ التنظیم سین المن ي تح شرفین ف ز دور الم تعزی
ي      ة الت مجال الحوافز، وذلك من خالل قیام وزارة التعلیم بصیاغة نظام واضح للحوافز المادی

و     ي تط ویین ف شرفین الترب ل دور الم ي تفعی سھم ف ا ی ین، بم نح للمعلم ي تم وافز ف م الح یر نظ
  . المدارس وفق أسس موضوعیة

رارات   ( في ضوء النتائج المتعلقة بالبعد األول         -٢ ي اتخاذ الق ة     )المشاركة ف ي المرتب ذي جاء ف ، وال
الرابعة ضمن األبعاد التي تعكس دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس       

ومیة في التعلیم العام بمدینة الدمام، یوصي الباحث التعلیم العام وجھة نظر قادة المدارس الحك    
ین           رص للمعلم وفیر ف دمام بت ة ال ام بمدین یم الع دارس التعل ویین بم شرفین الترب ام الم باھتم
رار الخطة     للمشاركة في اتخاذ القرارات من خالل إشراك المعلمین في عملیة تقییم أدائھم وإق

  . القراراتللتدریس، وكذلك مشاورتھم قبل عمیلة اتخاذ 
، والذي جاء في المرتبة الثالثة ضمن األبعاد )التكنولوجیا( في ضوء النتائج المتعلقة بالبعد الرابع    -٣

ة            ام وجھ یم الع دارس التعل اخ التنظیمي بم ي تحسین المن التي تعكس دور المشرف التربوي ف
دمام، یوصي الباح                  ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ام   نظر قادة الم ث بضرورة قی

ز درجة ممارسة المشرفین        ة لتعزی وزارة التعلیم بتخصیص الموارد المادیة والبشریة الالزم
ا،            ي مجال التكنولوجی ام ف التربویین ألدوارھم في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم الع

التطور، خاصة فیما یتعلق بممارسة دورھم في تطویر التكنولوجیا التي تساعد المدارس على      
شرفین     ة للم ات التدریبی صر االحتیاج شرقیة بح ة ال یم بالمنطق ام إدارة التعل ب قی ى جان إل
ا،                 ال اإلشرافیة بواسطة التكنولوجی ص إنجاز األعم ا یخ ام فیم یم الع دارس التعل التربویین بم

  . ومن ثم القیام بتصمیم حقائب تدریبیة تلبي ھذه االحتیاجات
ة         -٤ ائج المتعلق د الخامس    في ضوء النت سانیة  (بالبع ات اإلن ة      )العالق ة الثانی ي المرتب ذي جاء ف ، وال

یم      دارس التعل ضمن األبعاد التي تعكس دور المشرف التربوي في تحسین المناخ التنظیمي بم
ث       ي الباح دمام، یوص ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ر ق ة نظ ام وجھ الع

ى   الحرص عل ویین ب ن   المشرفین الترب یما م ین، الس ع المعلم ة م سانیة إیجابی ات إن اء عالق  بن
ي     خالل تبنى األسلوب الدیمقراطي في تعاملھم مع المعلمین، والعمل على تقبل المقترحات الت

  . یقدمھا المعلمون، والتي من شأنھا تحسین واقع العملیة التربویة بالمدارس
اد      )االتصال( في ضوء النتائج المتعلقة بالبعد الثاني    -٥ ى ضمن األبع ة األول ي المرتب ، والذي جاء ف

ة            ام وجھ یم الع دارس التعل اخ التنظیمي بم ي تحسین المن التي تعكس دور المشرف التربوي ف
ام             ث باالھتم ي الباح دمام، یوص ة ال ام بمدین یم الع ي التعل ة ف دارس الحكومی ادة الم ر ق نظ

ع   بالممارسات التي تسھم في إیجاد مناخ تنظیمي إیجابي فیما      د م  یتعلق باالتصال الفعال والجی
ة                 ب التعلیمی ى الكت ین عل اطالع المعلم ویین ب ام المشرفین الترب ن خالل قی ك م المعلمین، وذل

  . ، وغیرھا من المراجع والدوریات ذات الصلة بمجال تخصصھم)كدلیل المعلم(
ویین                -٦ ى عاتق المشرفین الترب ة عل ة الواقع ال اإلداری ھ    ضرورة تخفیف عبء األعم ا أظھرت ، لم

ة         ال الفنی ن ممارسة األعم اده ع الدراسة من أن تكلیف المشرف التربوي بأعمال إداریة وابتع
ي،    اخ التنظیم سین المن ي تح تھ ألدواره ف ول دون ممارس ي تح ات الت ة المعوق ي مقدم أتي ف ی
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ال          ق اإلدارة ب ة، وتطبی ة القدیم  ورق، ومن الممكن أن یتم ذلك بإلغاء األنظمة والنماذج الورقی
ام لإلشراف           ن اإلدارة الع صادرة م واالكتفاء بالنماذج الحدیثة في منظومة األداء اإلشرافي ال

  . التربوي
ا، نظرًا                  -٧ شرفون علیھ ي ی دارس الت ین والم دد المعلم ن ع ویین م صاب المشرفین الترب  تخفیض ن

ي ت       م ف ة دورھ ى ممارس درتھم عل ن ق د م ذي یح ر ال صابھم اإلشرافي، األم اع ن سین الرتف ح
  . المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام

یھم                  -٨ ي یجب عل ة الت ى األدوار الھام ة إل یم المختلف ي إدارات التعل لفت نظر المشرفین التربویین ف
ن خالل طباعة              ك م ام، وذل یم الع دارس التعل القیام بھا فیما یتعلق بتحسین المناخ التنظیمي بم

ھ الدراسة        مطویات توضح ماھیة ھذه األدوار ومجاال    ا توصلت إلی ن االسترشاد بم ا، ویمك تھ
  . من أدوار في ھذا الشأن

 المقترحات 
  :یقترح الباحث إجراء الدراسات واألبحاث العلمیة اآلتیة

ي    -١ اخ التنظیم سین المن ي تح وي ف شرف الترب ن دور الم شف ع ى بالك ة تعن ة مماثل راء دراس  إج
ة      ن وجھ دمام م ة ال ام بمدین یم الع دارس التعل ة    بم ائج الدراس ا بنت ین، ومقارنتھ ر المعلم  نظ

  . الحالیة
یم             -٢ دارس التعل اخ التنظیمي بم ي تحسین المن وي ف ن دور المشرف الترب  إجراء دراسة للكشف ع

  . بمناطق مختلفة من المملكة، مع استخدام أبعاد أخرى
ش    -٣ وي   إجراء دراسة لتعرف فاعلیة برنامج تدریبي مقترح في تعزیز درجة ممارسة الم رف الترب

  . لدوره في تحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام
ي  -٤ م ف ة دورھ ویین لممارس شرفین الترب ة للم ة الالزم ات التدریبی د االحتیاج ة لتحدی راء دراس  إج

  .  باستخدام أسلوب دلفايتحسین المناخ التنظیمي بمدارس التعلیم العام
ن العال    -٥ ین    إجراء دراسات ارتباطیھ للكشف ع ة ب ي       ق دوره ف وي ل درجة ممارسة المشرف الترب

ي  اخ التنظیم سین المن ة،    تح ة التنظیمی ة؛ كالفاعلی ة المھم رات التنظیمی ن المتغی دد م  وع
  . واالغتراب الوظیفي لدى المعلمین
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) رسالة ماجستیر غیر منشورة(بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء األسالیب اإلشرافیة المعاصرة 
  . جامعة مؤتة، األردن

ما یدركھا دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحدیثة ك). ٢٠١٧(األبیض، عادل عبدا لمعطي 
 . ١٦٨ - ١٠٣، ٩مجلة العلوم التربویة، .  المعلمون وعالقتھا بالدافعیة الذاتیة لدیھم

دور المشرف التربوي في حسین أداء المعلمین في مدارس القدس ). ٢٠١٤(امبیض، یسري صالح 
جامعة ) رسالة ماجستیر غیر منشورة(الحكومیة من وجھة نظر المعلمین والمدیرین 

  . ینفلسط. بیرزیت
درجة ممارسة المشرفین التربویین ألسالیب ). ٢٠١٤(البابطین، عبد الرحمن عبدا لوھاب 

 . ١٥٩-١٣٥، ) ١(٢٦مجلة العلوم التربویة ، .  اإلشراف التربوي بمدینة الریاض
اإلدارة ) ٢٠١٠(البستان، أحمد عبدا لباقي، عبدا لجواد، عبداهللا الیسر، بولس، وصفي عبد اهللا 

 . مكتبة الفالح للنشر والتوزیع: تربوي النظریة، البحث، الممارسة، األردنواإلشراف ال
تطویر دور المشرفات التربویات لتنمیة إدارة البیئة الصفیة لدى معلمات ). ٢٠١٥(البشر، مریم 

ریاض األطفال من وجھة نظر مدیرات المدارس في محافظة اإلحساء بالمنطقة الشرقیة 
 . ٧٧- ٦) ١(المجلة العربیة للدراسات وبحوث العلوم التربویة، . ةبالمملكة العربیة السعودی

الثقة التنظیمیة لدى مدیري المدارس االبتدائیة بوكالة الغوث الدولیة ). ٢٠١٦(بنات، عایدة سعید 
). رسالة ماجستیر غیر منشورة. (بمحافظات غزة وعالقتھا بالمناخ التنظیمي السائد لدیھم

 . فلسطین. إلسالمیةالجامعة ا. كلیة التربیة
المناخ التنظیمي السائد في المدارس ذات التحصیل العالي في ). ٢٠١٤(الجبالي، زكریا أحمد 

. كلیة العلوم التربیة)رسالة ماجستیر غیر منشورة. (الثانویة العامة في محافظة عجلون
 . األردن

لة دراسات عربیة في مج.  كیف یدرك المعلم دور المشرف التربوي). ٢٠١٢(حسینة، غازي أدیب 
 . ٢١٢- ١٩٩، ) ١(٢٣. التربیة وعلم النفس
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درجة ممارسة المشرفین التربویین في المدارس الحكومیة ). ٢٠١٧(الخطیب، عمار صالح 
األساسیة لعناصر دلیل المناخ التنظیمي من وجھة نظر المعلمین في محافظة العاصمة 

. جامعة الشرق األوسط.  التربویةكلیة العلوم).  رسالة ماجستیر غیر منشورة. (عمان
  . األردن

دور المشرف التربوي في تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في ). ٢٠١٤(الدخیل، عبداهللا محمد 
 . ٢٢٧-١٧٧، )٤(٢النظام التربوي التعلیمي السعودي ، مجلة المعرفة التربویة ، 

ارس الثانویة وعالقتھ بدرجة اإلبداع درجة المناخ التنظیمي في المد). ٢٠١٣(الدیحاني، علي فھد 
كلیة العلوم ). رسالة ماجستیر غیر منشورة. (اإلداري للمدیرین من وجھة نظر المعلمین

 . جامعة الشرق األوسط األردن. اإلداریة والتربویة
دور اإلشراف الوقائي في تحسین أداء المعلمین الجدد في ). ٢٠٠٨(الدیداوي، إسماعیل إبراھیم 

. الجامعة اإلسالمیة). رسالة ماجستیر غیر منشورة. (الحكومیة بمحافظة غزةالمدارس 
 . غزة

تقویم أنماط اإلشراف التربوي عند مشرفي التربیة الریاضیة من ). ٢٠١٦(الرقب، خالد عطیة 
رسالة ماجستیر غیر . (وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الریاضیة في لواء القویسمیة

 . األردن. سات العلیا جامعة مؤتةعمادة الدرا) منشورة 
دور المشرف التربوي في تطویر الكفایات التدریسیة من وجھة ). ٢٠١١(الرویشد، فیصل عبد اهللا 

 . ٣٥٥ - ٣٢٩) ١٤٥(١مجلة التربیة، . نظر المعلمین
دور المشرف التربوي في عصر المعرفة كما یدركھ المعلمون والمعلمات ) ٢٠١٧(الرویلي، سعود 

 . ٥٥- ٢٧) ١ (٢ة عرعر، مجلة الشمال للعلوم اإلنسانیة، في  مدین
واقع المناخ التنظیمي وعالقتھ بإدارة التمیز لدى مدیري المدارس ). ٢٠١٥(الزطمة، زیاد محمد 

 -غزة . جامعة األزھر. كلیة التربیة.  رسالة ماجستیر غیر منشورة. الثانویة بمحافظة غزة
 . فلسطین

المناخ التنظیمي الداعم لضمان الجودة دراسة تطبیقیة على جامعة ). ٢٠١٤(السبیعي، عبید عبد اهللا 
 . ٢٥٤-  ١٧١). ٦(مجلة العلوم اإلنسانیة واإلداریة، . المجمعة

دور المشرفیین التربویین في تحقیق التنمیة المھنیة المستدامة ). ٢٠١٧(السریحین، أشرف خلف 
رسالة .  (ة نظر مدیري المدارسلمعلمي المدارس الحكومیة في لواء الرمثاء من وجھ

 .  األردن.  جامعة آل بیت. كلیة العلوم التربویة). ماجستیر غیر منشورة 
الكفایات األدائیة الالزمة لدى المشرف التربوي من وجھة نظر ). ٢٠١٤(السعدیة، حمرة حمد 

. مدیري المدارس ومساعدیھم بوالیة السویق في محافظة شمال الباطنیة سلطنة عمان
 . ٨٣- ٧٦) ٦(٤جلة العلوم التربویة والنفسیة، م

الكفایات األساسیة للمشرف التربوي من وجھة نظر معلمي مرحلة ). ٢٠٠٩(سالم، منى جابر 
 . تونس. جامعة تونس).  رسالة دكتوراه غیر منشورة. (التعلم األساسي

المؤسسات تطویر أداة لقیاس أخالقیات المشرف التربوي في ). ٢٠٠٧(سلمان، خالد عطیة 
 . ٥٨٢-٥٥٣)٤(٣١مجلة كلیة التربیة ، . التعلیمیة

القیادة اإلبداعیة وعالقتھا بالمناخ التنظیمي في المدارس الحكومیة ). ٢٠١٢(سلمي، فھد نجیم 
المملكة . مكة المكرمة. جامعة أم القرى). رسالة ماجستیر غیر منشورة(بمدینة جدة 

 . العربیة السعودیة



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربیة
١٩٦ 

االحتیاجات التدریبیة للمشرف التربوي في التعلیم األساسي كما ). ٢٠١٦ (السماحي، حجازي محمد
 . ٥٤٤ -٥٠٧، ٦١مجلة كلیة التربیة، . یراھا المشرفون التربویون

المناخ التنظیمي السائد في المدارس الثانویة العامة في عمان وعالقتھ ). ٢٠١٥(السواعید، منصور 
كلیة ). رسالة ماجستیر غیر منشورة. (رسبفاعلیة اتخاذ القرارات لدى مدیري المدا

 . األردن. الجامعة الھاشمیة. التربیة
دور اإلشراف التربوي في ترقیة أداء معلم المرحلة الثانویة دراسة میدانیة ). ٢٠١٥(السید، شذى 

جامعة أم . كلیة التربیة).  رسالة ماجستیر غیر منشورة. (محلیة كردي: بوالیة الخرطوم
 . ة، السوداندرمان اإلسالمی

درجة امتالك ممارسة كفایات اإلشراف التربوي المعاصر ). ٢٠١٥(شاھین، عبد الرحمن یوسف 
المجلة الدولیة المتخصصة، . في ضوء خصائص مجتمع المعرفة بمنطقة المدینة المنورة

٨٣ - ٧٦) ٦(٤ . 
 المدارس دور مشرف اإلدارة المدرسیة في تطویر أداء مدیري). ٢٠١٤(الشراري، جمال صبیح 

مجلة التربیة جامعة األزھر، . من وجھة نظر مدیري المدارس في منطقة الجوف
٢٣٥-١٨٩، )٣(١٨٢ . 

األسالیب اإلشرافیة التي تتبعھا المشرفات وعالقتھا الرضا ). ٢٠١٦(الشھري، میعاد بنت عبد اهللا 
 رسالة(الوظیفي من وجھة نظر معلمات المرحلة االبتدائیة بمحافظة خمیس مشیط 

  . المملكة العربیة السعودیة.  جامعة الملك خالد. كلیة التربیة). ماجستیر غیر منشورة 
واقع اإلشراف التربوي على تعلیم التعبیر في الصفوف العلیا من المرحلة ). ٢٠٠٩(الشیخي، محمد 

 . مكة المكرمة. جامعة أم القرى. كلیة التربیة).  رسالة ماجستیر غیر منشورة. (االبتدائیة
المناخ التنظیمي في الجامعات األردنیة وعالقتھا بالوالء التنظیمي ). ٢٠١٥(الصمادي، رقیة محمد 

رسالة ماجستیر . (ألعضاء ھیئة التدریس من وجھة نظرھم في جامعة الیرموك وفیالدلفیا
 . األردن. جامعة جرش. كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة). غیر منشورة
اور      ة الرسمیة والخاصة         ). ٢٠١٥(العبادي، عائد من ات األردنی ي الجامع سائد ف اخ التنظیمي ال المن

سیة        ة التدری ضاء الھیئ ة نظر أع ن وجھ یم الوسط م شورة   . (لإلقل ر من ) رسالة ماجستیر غی
 . األردن. جامعة مؤتة

تصور مقترح لتطبیق اإلشراف التربوي المتنوع في التعلیم ) ٢٠١٥(عبد الحكیم، فاروق جعفر 
 . ٣٦٧-٣٣٣) ٢(٢١مجلة العلوم التربویة والنفسیة، . صرالجامعي بم
العالقة بین المناخ التنظیمي والسلوك اإلبداعي دراسة تطبیقیة على ). ٢٠١٦( عبیدة، سامي محمد 

).  رسالة ماجستیر غیر منشورة. (الھیئات التدریسیة في كلیات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة
  .  ة، فلسطینكلیة التجار. الجامعة اإلسالمیة

دلیل التدریب الذاتي للمبتدئین في مجال اإلشراف التربوي ). ٢٠٠٩(عثمان، مختار نور الدین 
 . حولي، الكویت، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع). ١ط(

. المناخ التنظیمي باإلدارات التعلیمیة وأثره على اتخاذ القرار). ٢٠١٦(العزمي، فیصل غالب 
 . ١٠٤- ، ٥٥) ٩٢(سیة، مجلة دراسات تربویة ونف
واقع المناخ التنظیمي في المدارس الثانویة الحكومیة ). ٢٠١٤(العسكر، عبد الكریم عبد الرحمن 

 دراسة میدانیة على عینة من معلمي المدارس - بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین
 . ٧٩١ -٧٣٥، )١(١٥٧مجلة التربیة، . الثانویة الحكومیة بمدینة الریاض
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اإلشراف التربوي نماذجھ النظریة ). ٢٠٠٥(، عارف وصالحة، عیسى وناریمان، جمعة عطاري
 . مكتبة الفالح للنشر والتوزیع: الكویت. وتطبیقاتھ العملیة

دور المشرف التربوي في تطویر المناھج من وجھة نظر لمعلمین ). ٢٠١٦(العلي، یسري یوسف 
مجلة المنارة . قصبة المفرق في األردنفي المدارس الثانویة في مدیریة التعلیم للواء 

 . ٢٥٧ - ٢٣٥، )٤(٢٢٠للبحوث والدراسات، 
أنماط السلوك اإلشرافي السائد لدى المشرفات التربویات وعالقتھا ). ٢٠١١(العمري، خالد مشرف 

بمستوى الرضا الوظیفي لمعلمات المدارس الثانویة الحكومیة في المملكة العربیة 
جامعة عمان .  كلیة العلوم التربویة والنفسیة). راه غیر منشورةرسالة دكتو.  (السعودیة

 .  األردن.  العربیة
سعودیة، ط       ). ٢٠١٠(الغامدي، حمدان أحمد     ة ال ة العربی ي المملك اض ٢تطور نظام التعلیم ف : ، الری

 . مكتبة الرشد
دیر عطا       ة           ). ٢٠١٥(غراغروي، غ دارس الثانوی ي الم سائد ف اخ التنظیمي ال ة المن ان   عالق ي عم ف

دارس      دیري الم سانیة وم ات اإلن شورة     . (بمستوى العالق ر من ة ). رسالة ماجستیر غی جامع
 . الشرق األوسط، األردن

دارس      ). ٢٠١٤(الفاضل، محمد محمود     ا بم دور المشرف التربوي في تطویر وتنمیة المعلمین مھنی
 . ٢٠١-١٧٣، ١٥٧مجلة القراءة والمعرفة، . محافظة جرش الحكومیة من وجھة نظرھم

ھ  ). ٢٠١٣(الكیالني، لبنى تیسیر    دور مدیري المدارس الخاصة في تحسین المناخ التنظیمي وعالقت
ان   ة العاصمة عم ي محافظ یھم ف ة لمعلم الروح المعنوی ة، . ب وم التربوی ة العل ، )١ (٤١مجل

٦٠-٤٦ . 
د   لطان محم اني، س ة التنظیم    ). ٢٠١٧. (اللحی سلوك المواطن ي ب اخ المدرس ة المن ي عالق ي لمعلم

 . ١٠٨-٨٧، ١٨٥. القراءة والمعرفة. المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة
دراسة : دور اإلشراف التربوي في رفع الكفایة المھنیة للمعلم). ٢٠١٣(مالك، عبد العزیز عبید 

رسالة ماجستیر غیر (تطبیقیة على المدارس الثانویة العربیة بوالیة أبشي بجمھوریة تشاد
 . السودان. جامعة عمان العربیة. لیة الدراسات العلیاك). منشورة

األدوار اإلداریة لمدیري اإلشراف التربوي بإدارات التربیة ). ٢٠١٠(المحمدي، منصور غازي 
كلیة ). رسالة ماجستیر غیر منشورة(والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة الواقع واألھمیة

 .  السعودیةالمملكة العربیة. جامعة طیبة. التربیة
المناخ التنظیمي ودوره في تطبیق إدارة المعرفة من وجھة نظر ). ٢٠١٣(المطرفي محمد سلیم 

جامعة نایف ). رسالة ماجستیر غیر منشورة(العاملین في إمارة منطقة المدینة المنورة 
 . الریاض المملكة العربیة السعودیة. العربیة للعلوم األمنیة

ة    ). ٢٠١٤(المعایطة، عبد العزیز    ن وجھ دور مدیر المدرسة الثانویة في تحسین المناخ التنظیمي م
دس،           ة الق ة جامع  ٢نظر المشرفین التربویین والمعلمین في محافظتي عمان والزرقاء، مجل

)٣٤٨-٣٠٥، )٤ . 
 . دار الخالدیة للنشر والتوزیع. ٣ط. أبھا. اإلشراف التربوي الفعال). ٢٠١٣(المغیدي، محمد حسن 

المناخ التنظیمي السائد في جامعة الطائف من وجھة نظر أعضاء ). ٢٠١١( عطا اهللا بشیر النویقھ،
 . ٣٨٤-٣٥٨، )١(٢٥مجلة البحوث التجاریة المعاصرة، . ھیئة التدریس
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رسالة ماجستیر غیر ( المناخ التنظیمي وعالقتھ بااللتزام التنظیمي). ٢٠٠٦(الوزان، خالد محمد 
 . الریاض، المملكة العربیة السعودیة. ة للعلوم األمنیةجامعة نایف العربی). منشورة

دور مشرفي المرحلة األساسیة الحكومیة في لواء وادي السیر في ). ٢٠١٧(یاغي إیمان عماد 
.  التوسع باستخدام األسالیب اإلشرافیة وعالقتھ بتحسین أداء المعلمین من وجھة نظرھم

جامعة .  بحث العلمي والدراسات العلیاكلیة عمادة ال). رسالة ماجستیر غیر منشورة(
  . األردن. جرش

Brenda،  T. (2014). "Organizational Climate and Teachers Work 
Motivation : A Case Study of Selected Schools in Prachinburi. 
Unpublished Master's Thesis،  Theresa International College، 
Thailand.  

Cano  ،E and Gracia، M. (2013). ICT strategies and tools for the 
improvement of instructional supervision : The virtual supervision 
 ،Turkish Online Journal of Educational Technology، 12(1)، 77-87.  

Douglass، M(2010). Organization climate and teaching commitment  ،
Unpublished PHD Thesis ، University of Alabama، Tuscan Coosa، 
Alabama.  

Ghavifekr، S. & Ibrahim، M. (2014). Head of Debarments Instructional 
Supervisory Role and Teachers  Job Performance : Teachers 
Perceptions ، Asian Journal of Social Sciences and Management 
Studies، 1(2)، 45-57.  

Ralf ، A. (2011). Educational supervisor role in the development Of growth 
of teachers in elementary schools in eastern Carolina. British 
journal in of in-service Education ،14 (3)،  234- 396.   

 


