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  :ملخص
رف   ة تع دفت الدراس ي   ھ ستوى األداء المدرس سین م ي تح رافیة ف ة اإلش دور المنظوم

دف    ذا الھ ق ھ ویین، ولتحقی شرفین الترب ر الم ة نظ ن وجھ اض م ة الری ة بمدین ة الثانوی بالمرحل
ع     استخدمت الدراسة المنھج الوصفي مع االعتماد على االستبانة كأداة         ات، وتكون مجتم ع البیان  لجم

سعودیة،          الدراسة من    ة ال ة العربی اض بالمملك ة الری ة بمدین دارس الثانوی ي الم المشرفین التربویین ف
ا      ) ٣٠٠(وطبقت الدراسة على عینة بلغت    ن أھمھ ائج م ى نت : مشرفًا ومشرفة، وتوصلت الدراسة إل

اور     ى مجمل المح ة عل ة نظ ) متوسطة (أن درجة الموافق ن وجھ ا   م ت ترتیبھ ة وكان ة الدراس ر عین
 المحور األول الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء الصفي الخاص      كالتالي

ادي      ، ثم المحور الثالث الخاص      بالمعلمین ي تحسین األداء اإلداري والقی بدور المنظومة اإلشرافیة ف
یة،   ات المدرس ور الث  بالبیئ رة المح ة األخی ي المرتب اص وف ي   اني الخ رافیة ف ة اإلش دور المنظوم ب

الطالب  اص ب ادیمي الخ ستویات األداء األك سین م ت تح ث تراوح سبیة ، حی ط األوزان الن متوس
ین استجابات     ،  )1.805(و) 1.789( بین   لعبارات تلك المحاور   ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب

تبانة     ، بالنسبة ) إناث-ذكور(أفراد العینة تبًعا لمتغیر النوع     تبانة باإلضافة لالس إلجمالي محاور االس
دورات    ر ال ا لمتغی ة تبًع راد العین تجابات أف ین اس صائیة ب ة إح روق ذات دالل د ف ة، توج ر (مجمل غی

دة  -حاصل على دورة واحدة  ى دورة واح ن دورة    - حاصل عل ر م ى أكث ع   ) حاصل عل سبة لجمی ، بالن
ة،             تبانة مجمل ى لالس تبانة باإلضافة إل ین استجابات       محاور االس ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف توج

رة    أفراد العینة تبًعا لمتغیر    ن    (الخب ل م ن  - سنوات ٥أق ى   ٥ م ن   - سنوات ١٠ سنوات إل ر م  ١٠ أكث
  .، بالنسبة لجمیع محاور االستبانة باإلضافة لالستبانة مجملة)سنوات

  
  : المقدمة

ة عامة، وعلى مستوى الوطن العربي حظي المیدان التربوي على المستوى العالمي بصف           
على وجھ الخصوص باھتمام كبیر من جانب صانعي السیاسات؛ باعتبار أن العملیة التربویة ھي 

ومما الشك فیھ أن االرتقاء بالعملیة . األساس الذي ترتكز علیھ األمم في تحقیق نھضتھا ورقیھا
 أن یكتمل دون أن یكون ھناك متابعة التربویة وتحسین مستویات األداء المدرسي ھو أمر ال یمكن

  .  مستمرة لكافة العملیات واألنشطة التي تتم بداخلھا
وباألخذ في االعتبار أن مساعدة المدرسة لتحقیق فاعلیتھا بالدرجة المطلوبة تقع ضمن              

سة ومساعدتھا اھتمامات المخططین التربویین والمنشغلین بالتربیة والتعلیم فإن تحسین فعالیة المدر
لتحقیق أھدافھا تقع على عاتق اإلشراف التربوي باعتباره أحد أھم العناصر التي تؤثر في عملیتي 

  ).  ٢، ٢٠١٠القرني، (التعلیم والتعلیم 
وبالتأمل في طبیعة العملیة اإلشرافیة في األوساط التربویة فإنھ یمكننا مالحظة أن ذلك 

ل التطویر والتغییر بما یتفق مع االتجاھات والنظریات المصطلح قد طرأ علیھ العدید من أشكا
اإلداریة التي ساعدت على إجراء العدید من أشكال التغییر على المبادئ، واالفتراضات، 

، Memduhoğlu)واالتجاھات الخاصة باإلشراف بما یتفق مع النظریات اإلداریة المستحدثة 
Aydın ،Yılmaz ،Güngör & Oğuz ،2007 ،56 .(   

قد أدركت وزارة التربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة أھمیة اإلشراف التربوي ول
، وحرصت على تطویر وتحدیث ممارساتھ لتواكب التوجھات العالمیة، )ھـ١٣٧٣(منذ إنشائھا عام 

 وأحدث ما توصل إلیھ علماء التربیة، فأنشأت قسًما یسمى التفتیش العام لتقویم العملیة التعلیمیة
وتم تطویر ھذا القسم لتواكب ممارساتھ ذلك العصر . والوقوف على مدى تحقیق الوزارة ألھدافھا

فأصبح یسمى بالتوجیھ التربوي، واتسع منظوره لیشمل العدید من جوانب العمل التربوي كتطویر 
ن حرص وانطالًقا م. المناھج وطرائق التدریس، وتقدیم المشورة اإلداریة والفنیة إلدارات المدارس
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) م١٤١٦(وزارة التربیة والتعلیم على مواكبة االتجاھات الحدیثة في التربیة قامت الوزارة عام 
بتطویر مفھوم التوجیھ التربوي لیصبح إشراًفا تربوًیا قائًما على تحسین التفاعل بین عناصر العملیة 

سة والبحث المستمر عن التعلیمیة ومرتكًزا على أحدث األسس التربویة العلمیة القائمة على الدرا
  ).  ٢، ٢٠١٣الغامدي، (البدائل األفضل لتطویر المدرسة وجمیع أركان العمل التربوي 

وبھذا یتضح التطویر الكبیر لمفھوم اإلشراف التربوي فلم یعد مقصوًرا على ما یجري 
 داخل الصف، بل أصبح یھتم بالموقف التربوي من جمیع جوانبھ، وھذا التطور أدى إلى تنوع

وتعدد الوظائف والمھام المناطة باإلشراف التربوي، والذي یھتم كثیًرا بتنمیة العالقات اإلنسانیة، 
، ٢٠١٠القاسم، (والتنسیق بین مختلف أوجھ النشاط، وتقدیم المعونة الفنیة وتوجیھ العمل الجماعي 

٥ .(  
بوي داخل ولقد أكدت البحوث التربویة والدراسات المعاصرة على أھمیة اإلشراف التر

الحقل التعلیمي، وبینت ضرورتھ بالنسبة للمعلمین والمتعلمین باعتبار المشرف التربوي صاحب 
الكفاءة والخبرة والدراسة الواسعة باألسالیب التدریسیة الحدیثة، ومن مھامھ مساعدة المعلمین 

  ).    ٨، ٢٠١١غداد، بور(والسیر بھم إلى االرتقاء بالعملیة التعلیمیة، وتحقیق اإلنجازات المطلوبة 
وعلیھ فإنھ یمكن القول أنھ من بین األسس الفلسفیة التي ترتكز علیھا المنظومة اإلشرافیة 
اإلیفاء باالحتیاجات التقنیة والتربویة واألخالقیة الخاصة بالمعلمین؛ ذلك ألن كافة المعلمین 

واجھھم، والتعرف على یحتاجون إلى العملیة اإلشرافیة من أجل الوقوف على المشكالت التي ت
  . (Kayaoğlu ،2012 ،103)جوانب القوة ومواطن الضعف في األداء بداخل بیئات التعلم الصفیة 

وعلیھ فإنھ یمكن القول بأن المنظومة اإلشرافیة وفًقا لذلك المنظور تستھدف اإلیفاء 
ساعد المعلمین على باالحتیاجات الفردیة للمعلمین وتعزیز مستوى الخبرات المختلفة بالشكل الذي ی

). (Williams, 2007, 3التجریب، والتأمل، مما یوثق روابط العالقات ما بین المعلم والمشرف 
، Tubsuli" توبسولي، وجولسوان، وتیسابوتا"وھو نفس األمر الذي تم التأكید علیھ من جانب 

Julsuwan & Tesaputa ,2017, 245)(داخلیة من ، والذي أفاد بأن المنظومة اإلشرافیة ال
شأنھا أن تجعل العملیة التربویة أكثر كفاءة، ومن ثم تحسین السلوكیات التدریسیة الخاصة 

على فاعلیة الدور الذي یقوم بھ المشرف ) ٢٠٠٨" (المنصور "كما أكدت نتائج دراسة. بالمعلمین
  .   التربوي في تنمیة الكفاءة المھنیة للمعلمین

اإلشرافیة التربویة من منطلق كونھا وسیلة أساسیة في وتبرز األھمیة الخاصة بالمنظومة 
تطویر وسائل التواصل ما بین البیئات المدرسیة واإلداریة وبین أولیاء األمور، األمر الذي ینعكس 

، El-Gamal, Mohamed ،2016(باإلیجاب على مستویات األداء األكادیمي الخاص بالطالب 
20 ،Amin & .(   

الشامل بجمیع جوانب العملیة التربویة، ویعد وسیلة مھمة لتطویر ویھتم اإلشراف التربوي 
نوعیة التعلیم باعتبار ھذا التطویر الھدف األول لإلشراف التربوي؛ لیحقق التعلیم أھدافھ وغایاتھ 

وبالتأمل في األدبیات السابقة فإننا نجد أن ھناك العدید من ). ٣، ٢٠١١البلوي، (بكفاءة وفاعلیة 
افیة بداخل المنظومة التعلیمیة والمتمثلة في التحسین الدائم للجودة التربویة، وتحقیق الوظائف اإلشر

النمو وااللتزام المھني للمعلم، وتقییم عملیة التعلم الخاصة بالطالب، وتحسین عملیة اإلدارة 
 ،Mosavi ،2014)الصفیة، وتحدید األھداف التعلیمیة والتدریسیة، وتقییم مستویات أداء الطالب 

741 .(  
ویمكن القول بأن جودة العملیة التعلیمیة وكفاءتھا رھن بجودة وكفاءة اإلشراف التربوي 
وفاعلیة أجھزتھ، ومن ھنا یمكن القول بأن اإلشراف التربوي وعملیاتھ محور رئیس في تحقیق 

ا یؤكد وتأكیًدا على الفكرة السابق ذكرھ). ٣٨٣، ٢٠٠٧الشربیني، (إدارة الجودة في التعلیم العام 
أن الممارسات اإلشرافیة تعتبر ذات أھمیة قصوى وبخاصة )  (Chigudu,2016, 3" تشیجودو"
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وھو نفس األمر الذي . فیما یتعلق بتحسین الجودة التعلیمیة ورفع معدالت النجاح الخاصة بالطالب
ول النامیة والذي أفاد بأن الكثیر من الد) Kebede ,2014, 1" (كیبیدي" تم التأكید علیھ من جانب 

في ھذه اآلونة تعتمد على المنظومة اإلشرافیة من أجل تحسین الجودة المدرسیة وتحسین مستویات 
" أوزدمیر ویرسي"كما أكدت النتائج الخاصة بدراسة . التحصیل الدراسي الخاص بالطالب

Ozdemir & Yirci (2015)ة  على فاعلیة الدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة في تحسین الجود
المدرسیة، والحفاظ على االستدامة الخاصة بالنظم التربویة، والتغلب على أوجھ القصور المدرسي، 
وضمان تطویر كافة عناصر المنظومة التعلیمیة، وترسیخ نظم التعاون بین كافة العاملین في البیئة 

  .  المدرسیة
  : مشكلة الدراسة

 البیئة السعودیة قد تقلصت وضاقت على أن مسئولیة المدرسة في) ٥، ٢٠١٠(یؤكد القرني 
دائرتھا، وانحصرت مسئولیة المعلم على ما یدور داخل حجرة الصف بمفھومھا الضیق، ومن ثم 
أصبحت مسئولیة المشرف التربوي الزیارة الصفیة وما یتبعھا من مداوالت، وانكفأت المدرسة على 

ما ُیستجد، ھذا إضافة إلى انفصال نفسھا حتى أصبحت في منأى وعزلة عن المجتمع وما یدور فیھ و
المراحل الدراسیة، واستقالل كل مرحلة بوجودھا، ومن ھنا َصُعب على المدرسة تحدید احتیاجات 
بیئتھا؛ فغلب على العملیة التربویة الروتین واآللیة، وفقدت جزًءا مھًما من عناصرھا، فضًلا عن 

لمراحل الثالث بحیث ال یراعى ما وصل إلیھ الھدر التربوي الناتج عن ھذا االنفصال التام بین ا
الطالب من مھارات ومعارف، ومن ثم ال تتحقق أھداف المرحلة في ظل فقدان مفاھیم ومھارات 

  . ومعارف المرحلة التي قبلھا
والتي أكدت على ضعف ) ٢٠٠٩" (الشاعري"ھذا إضافة إلى ما أشارت إلیھ دراسة 

كة العربیة السعودیة بعملیات تحدید االحتیاجات لتحسین اھتمام مدیري المدارس الثانویة بالممل
األداء المدرسي قبل وضع خطة تحسین األداء، وقلة البرامج التدریبیة المتخصصة في مجال 

  . التخطیط لتحسین األداء المدرسي، وضعف المھارات القیادیة لدى مدیري المدارس
ة العربیة السعودیة أصبحت قائمة إضافة إلى أن عملیة تقویم األداء المدرسي في المملك

على التحلیل والتقییم والتركیب بعد أن كانت تعتمد على التذكر، مما زاد العبء على القادة 
التربویین، وأظھر الحاجة إلى ضرورة تضافر جھود كل من المشرف التربوي ومدیر المدرسة 

ذه التغیرات واالرتقاء بأداء حتى تتسق ممارستھم وتتكامل أدوارھم لتكون أداة فعالة لمواجھة ھ
  ).  ٤، ٢٠١٣الغامدي، (المدرسة لتحقیق أھداف التربیة 

وتأسیًسا على ما تقدم، وباألخذ في االعتبار الدور الخاص باإلشراف التربوي في تطویر 
القرشي، (وتحسین البیئة التعلیمیة، والعمل على رفع األداء، وتحسین عملیتي التعلیم والتعلم 

، والرغبة الملحة في تحسین مستویات األداء المدرسي في ) ١٢، ١٤٣٣القرمطي، ؛ ٢٨، ١٤٢٩
بیئات المملكة العربیة السعودیة من أجل االرتقاء بمخرجات العملیة التعلیمیة ككل، وقلة الدراسات 
على حد علم الباحث التي استھدفت التعرف على أثر المنظومة اإلشرافیة على تحسین األداء 

یئة المدرسیة ككل دون االقتصار على عنصر من عناصرھا دون األخر، تتبلور مشكلة المدرسي للب
الدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة في تحسین مستوى األداء الدراسة الحالیة في التعرف على 

المدرسي من خالل استعراض أثر ذلك الدور على ثالثة عناصر أساسیة من عناصر المنظومة 
  . ، والطالب، واإلدارة المدرسیةالمدرسیة وھي المعلم

  : أسئلة الدراسة
ما ھو الدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة في : یتمثل التساؤل الرئیسي لتلك الدراسة في

تحسین مستوى األداء المدرسي في البیئات المدرسیة بالمملكة العربیة السعودیة؟ ویتفرع من ذلك 
  :   كما یليالتساؤل الرئیس العدید من األسئلة الفرعیة 
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ما الدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء الصفي الخاص  .١
  بالمعلمین؟ 

ما الدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء األكادیمي الخاص  .٢
 بالطالب؟ 

 ما الدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة في تحسین األداء اإلداري والقیادي بالبیئات .٣
 المدرسیة؟ 

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد العینة فیما یتعلق بالدور الخاص  .٤
بالمنظومة اإلشرافیة في تحسین مستوى األداء المدرسي في البیئات المدرسیة بالمملكة 

النوع، الخبرة التدریسیة، الدورات (العربیة السعودیة تعزى إلى متغیرات الدراسة 
 ؟  )التدریبیة
  :  أھداف الدراسة

ھدفت الدراسة تعرف الدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة في تحسین األداء المدرسي في 
المملكة العربیة السعودیة من خالل التركیز على استعراض األثر الخاص بذلك الدور على 

داء اإلداري مستویات األداء الصفي للمعلمین، ومستویات األداء األكادیمي للطالب، ومستویات األ
والقیادي بداخل البیئات المدرسیة كأحد اإلستراتیجیات التي یمكن من خاللھا تحسین المخرجات 
الخاصة بالعملیة التعلیمیة، وأخیًرا الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد 

داء المدرسي في العینة فیما یتعلق بالدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة في تحسین مستوى األ
النوع، سنوات الخبرة (البیئات المدرسیة بالمملكة العربیة السعودیة تعزى إلى متغیرات الدراسة 

  ؟)التدریسیة، الدورات التدریبیة
  : أھمیة الدراسة

  :  األھمیة من الناحیة النظریة
یة توضیح الدور الخاص بالعملیة اإلشرافیة في تحسین األداء الخاص بالبیئات المدرس .١

  .  الثانویة
سوف تسھم ھذه الدراسة في إثراء األدب النظري المتعلق بالمنظومة اإلشرافیة في البیئة  .٢

 . السعودیة
یمكن اعتبار الدراسة الحالیة بمثابة نواة تسھم في االرتقاء بمستویات األداء والجودة  .٣

 . الخاصة بالبیئات المدرسیة
اإلشراف التربوي باعتباره أحد أبرز تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة موضوع  .٤

األسس التي یتم االرتكاز علیھا في تطویر المنظومة التعلیمیة من خالل متابعة سیر 
 . عملیاتھا المختلفة

 :  األھمیة من الناحیة التطبیقیة
سوف تسھم الدراسة الحالیة في مساعدة صانعي القرار في المملكة العربیة السعودیة في  .١

ل اإلستراتیجیات التي یمكن من خاللھا تحسین مستوى األداء المدرسي التعرف على أفض
 . باالستعانة بالمنظومة اإلشرافیة

تنبع أھمیة الدراسة من كونھا دراسة میدانیة تقترب كثیرًا من الواقع الحالي والتي ترصد  .٢
 . الدور الخاص باإلشراف التربوي في تحسین األداء المدرسي

ائج الدراسة الحالیة توجیھ االھتمام نحو الدور الخاص بالمشرفین یأمل الباحث من خالل نت .٣
التربویین وتوفیر البرامج التدریبیة التي تساعدھم على االرتقاء بالكفایات التي یتمتعون بھا 

 . لمساعدتھم على اإلیفاء بمتطلبات دورھم في تحسین األداء المدرسي
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  : حدود الدراسة
 سة الحالیة على تناول الدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة تقتصر الدرا: الحدود الموضوعیة

  .  في تحسین مستوى األداء المدرسي في المملكة العربیة السعودیة
 یقتصر تطبیق الدراسة الحالیة على المدارس الثانویة بمدینة الریاض : الحدود المكانیة

  . بالمملكة العربیة السعودیة
 ة الحالیة في الفصل الدراسي الثاني من العام األكادیمي سیتم تطبیق الدراس: الحدود الزمانیة

  . ھـــ١٤٣٩
 یقتصر تطبیق الدراسة الحالیة على المشرفین التربویین في المدارس : الحدود البشریة

  . الثانویة بمدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة
  : مصطلحات الدراسة

  : الدور
أنھ نموذج یتركز على بعض الحقوق الدور على ) ٣١- ٣٠، ٢٠٠٨" (زغینة"یعرف 

والواجبات، ویرتبط بوضع محدد للمكانة داخل جماعة أو موقف اجتماعي معین، ویتحدد دور 
الشخص في أي موقف عن طریق مجموعة توقعات یعتنقھا اآلخرون، كما یعتنقھا الشخص نفسھ، 

خاص لسلوك غیرھم ویقوم البناء االجتماعي بتحدید متطلبات معینة تنعكس على توقعات األش
  . الخاص في أوضاع معینة

، Elgendy ،Morad" الجندي، ومراد، والمنجي، وخلف اهللا، وأبو جبل "ویعرف
Elmongui ،Khalafallah & Abougabal (2017 ،(464 الدور على أنھ الوظیفة الخاصة 

كلة إلیھ بموجب ذلك بالفرد بداخل البیئة التنظیمیة، والتي عادة ما ترتبط بعدد من المسئولیات المو
  .   الدور

ویعرفھ الباحث إجرائًیا بأنھ طبیعة المھام والمسئولیات الملقاة على عاتق المشرف التربوي 
  . والمتعلقة بتحسین وتطویر األداء في البیئات المدرسیة العلیا بالمملكة العربیة السعودیة

  : المنظومة اإلشرافیة
في تعریفھم للمنظومة ) ٣٠٨، ٢٠١٤(لراسبي یشیر المحرزي، والفھدي، والعریمي، وا

اإلشرافیة على أنھا نظام شامل یتكون من ھیكل تنظیمي وأھداف وأسس اختیار المشرفین، وأسالیب 
إشرافیة، وخطط تنظم عمل المشرفین؛ بھدف تنمیة مھارات المعلمین لالرتقاء بمستوى العملیة 

  .  التعلیمیة التعلمیة
في تعریفھما للمنظومة اإلشرافیة على أنھا ، Atluru & Deshpande 2009, 2 یشیر

تلك المنظومة التي تعتمد على التنسیق والتكامل بین عدد من العملیات القائمة على الرصد والتحكم 
بما یسھم في إیجاد حلول مثالیة للمشكالت المختلفة األمر الذي یترتب علیھ الوصول إلى مستوى 

  . جیةالجودة المطلوبة وتعزیز اإلنتا
  ویعرفھا الباحث إجرائًیا بأنھ تلك المنظومة التي تتولى مسئولیة اإلشراف والمتابعة على 
كافة العملیات واألنشطة التي تتم بداخل المدارس الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة من أجل تحسین 

ارسات اإلداریة أداء المعلم، ورفع مستویات التحصیل الدراسي للطالب، واالرتقاء بمستوى المم
  . والقیادیة

  : األداء المدرسي
، على أنھ Edenfield 2014, 12یمكن التطرق إلى تعریف األداء المدرسي كما حدده 

مستوى األداء الكلي الخاص بالبیئة المدرسیة فیما یتعلق باالختبارات المعیاریة مقارنة بالمعیار 
  . المحدد من قبل الوالیة فیما یتعلق باألداء
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یمكن التطرق إلى تعریف األداء المدرسي على أنھ الفاعلیة الخاصة بالسلوك المدرسي كما 
  ). (Stan & Manea, 2015, 498في السیاقات التعلیمیة المتنوعة 

ویعرفھ الباحث إجرائًیا بأنھ مدى الكفاءة والفاعلیة الخاصة بالممارسات التنظیمیة واإلداریة 
  .   تي تتم في البیئات المدرسیة الثانویة بالمملكة العربیة السعودیةوالتقنیة والتعلیمیة والتعلمیة ال

 " الدراسات السابقة
یشتمل ھذا الجزء على الدراسات والبحوث العربیة واألجنبیة المتصلة بموضوع الدراسة 
والتي سعى الباحث إلى االطالع علیھا، وذلك بھدف االستفادة منھا في توضیح الحاجة إلى إجراء 

ھذا فضًال عن معرفة أھم ما توصلت إلیھ من نتائج قد تفید في بناء . ة الحالیة وتحدید منھجھاالدراس
الدراسة الحالیة، وتأصیل إطارھا النظري، وأخیًرا إبراز موقع الدراسة الحالیة بالنسبة للدراسات 

  .السابقة، وما یمكن أن تسھم بھ في ھذا المجال وفي تلك المرحلة
  :عربیةالدراسات ال: أوًال
ھدفت تعرف دور مؤشرات األداء اإلشرافي في زیادة فاعلیة )  ھـ١٤٣٧(دراسة األشقر  .١

المشرف التربوي في محافظة األحساء، والتعرف على الصعوبات التي تحد من دور 
مؤشرات األداء اإلشرافي في زیادة فاعلیة المشرف التربوي، وقد اشتملت عینة الدراسة على 

المكون من جمیع المشرفین التربویین التابعین إلدارة اإلشراف جمیع مجتمع الدراسة 
مشرفًا، واستخدم الباحث ) ١١٣(التربوي في محافظة األحساء التعلیمیة، والبالغ عددھم 

المنھج الوصفي المسحي كمنھج للدراسة، واستعان باالستبانة كأداة للدراسة، وقد توصل 
مؤشرات األداء أسھمت في مھارة توثیق المشرف أن : الباحث إلى العدید من النتائج أھمھا

ألدائھ من خالل الشواھد المطلوبة، وحفزت مؤشرات األداء المشرفین األقل أداًء ودفعتھم 
أنھ لم : نحو اإلنجاز، أن أھم المعوقات التي تحد من دور مؤشرات األداء اإلشرافي تمثلت في

ان والمؤتمرات، ولم تراع الفروق تراع مؤشرات األداء التكالیف األخرى للمشرف كاللج
الفردیة بین المشرفین التربویین؛ وغموض بعض مؤشرات األداء مثل برامج المعلمین 
األولى بالرعایة یؤدي إلى صعوبة تطبیقھا بالشكل المالئم، وقد أوصت الدراسة بالعدید من 

جراءات العمل، التوصیات أھمھا التركیز على الجودة والعمل بروح الفریق ولیس سیاسات وإ
 .والتركیز على المقیمین الذین یعالجون األخطاء ال الذین یتصیدون األخطاء

ھدفت تعرف واقع تطبیق المشرفین التربویین لمنظومة قیادة األداء ) ھـ١٤٣٧(دراسة نواوي  .٢
اإلشرافي من وجھة نظر أفراد العینة، والتعرف على صعوبات تطبیق المشرفین التربویین 

دة األداء اإلشرافي من وجھة نظر مدیري مكاتب التعلیم بمنطقة مكة المكرمة، لمنظومة قیا
وقد اشتملت عینة الدراسة على جمیع مجتمع الدراسة المكون من جمیع مدیري ومدیرات 

مدیًرا ومدیرة بمنطقة مكة المكرمة ) ٦٠(مكاتب التعلیم ومن في حكمھم، والبالغ عددھم 
 واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي المسحي كمنھج للدراسة والتي تشمل مدینة مكة المكرمة،

أن : واستعانت باالستبانة، كأداة للدراسة، وقد توصلت الباحثة إلى العدید من النتائج أھمھا
مستوى تطبیق المشرفین التربویین لمنظومة قیادة األداء اإلشرافي كان مرتفع، أن أھم 

عدم : ة قیادة األداء اإلشرافي ھي على التواليصعوبات تطبیق المشرفین التربویین لمنظوم
تفریغ أخصائي التقویم أو تخفیض نصابھ مما یزید العبء علیھ اللتزامھ بمھامھ كمشرف 
تربوي ومطالبتھ بتحقیق مؤشرات المنظومة كأي مشرف تربوي، وزیادة نصاب المشرف 

ب البعض خالل العام معلم نتیجة تسر) ٦٠(عن النصاب المحدد لھ ) من المعلمین(التربوي 
الدراسي بسب النقل أو التقاعد، وتكلیف المشرف التربوي بأعمال تخص اإلدارات األخرى 
مما یضاعف العبء على المشرف التربوي وال یسمح لھ بتحقیق جمیع المؤشرات المطلوبة 
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بالمنظومة، وقد أوصت الدراسة  بالعدید من التوصیات أھمھا ضرورة العمل على إكساب 
رفات التربویات مھارة تشخیص نقاط القوة والضعف وتحدید االحتیاجات المھنیة، المش

 .وتفعیل مجتمعات التعلم المھنیة داخل مجتمع اإلشراف التربوي
ھدفت تعرف دور منظومة قیادة األداء اإلشرافي في تطویر أداء ) ٢٠١٦(دراسة الردادي  .٣

فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلم من وجھة نظر عینة الدراسة، والكشف عن وجود 
متوسط درجات عینة الدارسة في دور منظومة قیادة األداء اإلشرافي في تطویر أداء المعلم 
تعزى لمتغیرات الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من مدراء ووكالء مدارس التعلیم العام 

علمي جنوب المدینة مدیرًا ووكیًال، وم) ١٩٠(بإدارة جنوب المدینة المنورة البالغ عددھم 
مدیرًا ووكیًال، ) ١٩٠(معلمًا، واشتملت عینة الدراسة على ) ١٨٩٠(المنورة البالغ عددھم 

معلمًا، واستخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي كمنھج للدراسة، واستعان ) ٤٥٠(و
فقرة موزعین على ثالث محاور رئیسة ھي الزیارات الصفیة ) ٣٥(باالستبانة المكونة من 

لدروس التطبیقیة والورش التربویة واللقاءات التربویة، وبرامج فئة األولى بالرعایة، وا
إن إسھام : وقیاس أداء المعلم بصدق وثبات، وقد توصل الباحث للعدید من النتائج أھمھا

للمشرف التربوي في تحسین األداء التدریسي ) الزیارات الصفیة(مؤشرات األداء اإلشرافي 
ة نظر القیادات المدرسیة والمعلمین بالمدارس التابعة لمكتب تربیة جنوب للمعلمین من وجھ

المدینة المنورة جاءت بدرجة عالیة، وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات 
في تطویر أداء ) الزیارات الصفیة(عینة الدارسة في دور منظومة قیادة األداء اإلشرافي 

سة تعزى لمتغیر المؤھل العلمي بین حاملي دبلوم وحاملي المعلم من وجھة نظر عینة الدرا
الدراسات علیا لصالح حاملي الدراسات علیا، وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط 

في تطویر ) الزیارات الصفیة(درجات عینة الدارسة في دور منظومة قیادة األداء اإلشرافي 
متغیر المؤھل العلمي بین حاملي أداء المعلم من وجھة نظر عینة الدراسة تعزى ل

البكالوریوس التربوي وحاملي الدراسات علیا لصالح حاملي الدراسات علیا، وقد أوصت 
الدراسة بالعدید من التوصیات أھمھا توعیة الھیئة اإلداریة والتعلیمیة بأھمیة منظومة قیادة 

 .لتربوییناألداء اإلشرافي، وتخفیف األعباء اإلداریة والفنیة عن المشرفین ا
ھدفت تعرف درجة إسھام منظمة قیادة األداء اإلشرافي ) ٢٠١٦(دراسة الخلیوي والیحیى  .٤

في تحقیق الشفافیة اإلداریة، والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط 
درجات عینة الدراسة في إسھام منظومة قیادة األداء اإلشرافي في تحقیق الشفافیة اإلداریة 

غیرات الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من المشرفات التربویات بمدینة الریاض تعزى لمت
مفردة، واستخدمت ) ١٢٦(مشرفة، واشتملت عینة الدراسة على ) ٧٣٣(البالغ عددھم 

) ٥٦(الباحثتان المنھج الوصفي التحلیلي كمنھج للدراسة واستعانتا باالستبانة المكونة من 
 إسھام منظومة قیادة األداء اإلشرافي في تحقیق الشفافیة، فقرة تقیس محورین ھما درجة

ومعوقات إسھام منظومة األداء اإلشرافي في تحقیق الشفافیة، وقد توصلت الباحثتان للعدید 
إن إسھام منظمة قیادة األداء اإلشرافي في تحقیق الشفافیة اإلداریة :  من النتائج من أھمھا

ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات عینة جاءت بدرجة متوسطة، ال توجد فروق 
الدراسة في إسھام منظومة قیادة األداء اإلشرافي في تحقیق الشفافیة اإلداریة تعزى لمتغیر 
المؤھل العلمي، ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات عینة الدراسة في 

إلداریة تعزى لمتغیر سنوات إسھام منظومة قیادة األداء اإلشرافي في تحقیق الشفافیة ا
الخدمة، وقد أوصت الدراسة بالعدید من التوصیات أھمھا الحرص على كفاءة وعدالة نظام 
الحوافز والمكافئات في منظومة قیادة األداء اإلشرافي، والتحدید الدقیق لمعاییر منظومة قیادة 

 .األداء اإلشرافي
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شراف التربوي على التطویر المھني ھدفت تعرف أثر أسالیب اإل) ٢٠١٦(دراسة المالكي  .٥
للمعلمین، وتعرف تأثیر األھداف الموضوعة لإلشراف التربوي على التطویر المھني 
للمعلمین، وتعرف أثر مھام اإلشراف التربوي على التطویر المھني للمعلمین، واشتملت عینة 

لوصفي التحلیلي مشرفًا تربویًا في الطائف، واستخدم الباحث المنھج ا) ١٥٠(الدراسة على 
كمنھج للدراسة، واستعان باالستبانة كأداة للدراسة، وقد توصل الباحث للعدید من النتائج 

وجود أثر إیجابي ألسالیب اإلشراف التربوي على التطویر المھني للمعلمین، وجود :  أھمھا
د أثر أثر إیجابي لألھداف الموضوعة لإلشراف التربوي على التطویر المھني للمعلمین، وجو

إیجابي لمھام اإلشراف التربوي على التطویر المھني للمعلمین، وقد أوصت الدراسة بالعدید 
من التوصیات أھمھا ضرورة زیادة تدریب المشرفین، وتطبیق التطورات الحدیثة للتقنیات 

 .الحدیثة التربویة
  :الدراسات األجنبیة: ثانیًا

اسة إلى دراسة أثر اإلشراف التعلیمي ھدفت ھذه الدر) Dangara ،2015(دراسة دانجارا  .١
على األداء األكادیمي لطالب المدارس الثانویة في والیة نصراوة، وقد تكون مجتمع الدراسة 

معلم، وقد استخدم ) ٩٢(من المعلمین في المرحلة الثانویة، أما عینة الدراسة فقد اشتملت على 
شراف التعلیمي والتحصیل األكادیمي الباحث المنھج الوصفي المسحي القائم على استبانة اإل

اإلشراف التدریسي المنتظم :  للطالب، وقد توصلت ھذه الدراسة إلى نتیجة رئیسة ھي
باستخدام استراتیجیات إشراف صارمة مثل التحقق من دفاتر الطالب، وزیارة الفصول 

ة المالحظات الخاص/التفتیش من قبل مدیري المدارس، وفحص خطة الدروس/ الدراسیة 
بالمدرسین، والتفتیش على سجالت المدرسین، یرتبط ارتباًطا وثیًقا بأداء المعلمین وتحقیقھم 
األكادیمي، والطالب في المرحلة الثانویة، وأوصت الدراسة بالعدید من التوصیات أھمھا 
المواءمة السلیمة لسیاسات الحكومة مع االحتیاجات التعلیمیة للمجتمع ، وتوفیر مواد تعلیمیة 

الئمة وذات صلة بالتدریس، والتدریب المنتظم أثناء الخدمة لتطویر قدرات المعلمین، وإلغاء م
  .   تسییر برامج التعلیم المجانیة والتقییم السلیم لإلجراءات اإلداریة المدرسیة والتعلیمیة

ھدفت ھذه الدراسة إلى دراسة ) Kotirde &Yunos ،2015(دراسة كوتیردي ویونس  .٢
ف في النظام التعلیمي بالمدارس الثانویة في نیجیریا، وقد استخدم الباحث المنھج عملیات اإلشرا

الوثائقي القائم على مراجعة األدبیات والوثائق المتوفرة في نطاق اإلشراف في النظام التعلیمي 
وأثره علیھ، واحتیاجاتھ في المدرسة، والغرض منھ، والمشاكل التي تواجھھ، والمشرف، 

تعد :  ومسؤولیتھ، وقد توصلت ھذه الدراسة إلى العدید من النتائج من أھمھاوأھمیة المشرف
عملیة اإلشراف في المدرسة الثانویة في نیجیریا ذات أھمیة قصوى في تحقیق أنشطة مراقبة 
المدارس الثانویة للتنمیة الوطنیة وإدارة المدارس بالكامل، یستخدم كل من المشرفین والمعلمین 

لفة لإلشراف لمراقبة أنشطة الطالب عندما یكونون في المدرسة، عملیة استراتیجیات مخت
اإلشراف أصبحت مشكلة خطیرة ال یزال یتعین معالجتھا بشكل صحیح في مدرسة نیجیریا 
الثانویة، یجب على اإلشراف على كل المستویات المحلیة والوطنیة والدولیة أن یتحمل 

. ألنشطة التعلیمیة التي یمكن أن تعزز مھاراتھممسؤولیاتھم بجدیة من خالل المشاركة في ا
وتشمل ھذه، من بین أمور أخرى، الندوات االستراتیجیة وحلقات العمل، والزیارات المنتظمة 
وبرامج التبادل لمؤھالت التعلیم العالي والمشرفین، وأوصت الدراسة بالعدید من التوصیات 

لى المدرسة وأن تتضمن الدراسات عینات أھمھا إجراء دراسات مستقبلیة حول أثر اإلشراف ع
من المدراء والمعلمین لدراسة أدوارھم اإلشرافیة وأثرھا على الطالب وعلى المستوى 

  . التعلیمي



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٣٨

ھدفت دراسة تأثیر ممارسات اإلشراف التربوي لدى ) Lempira ،2014(دراسة لمبیرا  .٣
ینیا في مقاطعة لویتوكیتوك المدرسین على أداء التالمیذ في شھادة التعلیم االبتدائي في ك

الفرعیة، وقد تكون مجتمع الدراسة من المدراء والمعلمین، أما عینة الدراسة فقد اشتملت على 
معلمًا، وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي القائم على استبانات تم ) ٣٢٠(مدیرًا، و) ٣٠(

: ید من النتائج من أھمھاتوزیعھا على المعلمین والمدراء، وقد توصلت ھذه الدراسة إلى العد
یقومون بفحص السجالت المھنیة للمدرسین، وھو أمر ) ٪٩٥(غالبیة مدراء المدارس االبتدائیة 

غیر متكرر للمساعدة في تحسین األداء األكادیمي للتالمیذ، ال یحمل معظم المدراء تعلیمًا 
شراف على الفصول نموذجیًا إللھام عملیة تعلیمھم للمدرسین رغم أن معظمھم یقومون باإل

الدراسیة، وتتم ھذه الممارسات اإلشرافیة بطریقة سلبیة لتجنب الصراعات مع المعلمین الذین 
تضع أھداًفا لمعلمیھا لضمان تحسین األداء ) ٪٩١(لدیھم سلبیات، لكن األغلبیة الساحقة 

 أن یركز علیھ األكادیمي، الرصد المنتظم للوثائق المھنیة ھو المجال األكثر أھمیة الذي ینبغي
مدیرو المدارس، ال سیما فیما یتعلق بخطط العمل وخطط الدروس ومذكرات الدروس 
وسجالت الدروس ألن المستندات تعكس خطة تغطیة المقرر وتساعد أیضا في رصد التقدم في 
تغطیة المنھج الدراسي، وأوصت الدراسة بالعدید من التوصیات أھمھا أن تؤكد وزارة التربیة 

م من خالل مدیري المدارس على تطبیق معاییر الجودة واإلشراف المنتظم على األمور والتعلی
  .  المدرسیة والموارد التعلیمیة وعلى المعلمین والطالب

ھدفت دراسة مفھوم اإلشراف وممارسات ) Parveen et al ،2011(دراسة بارفین وآخرین  .٤
مجتمع الدراسة من المعلمین اإلشراف على المستوى االبتدائي في باكستان، وقد تكون 

والمدراء والمسئولین عن المنطقة والمنطقة التعلیمیة ونواب المسئولین عن المنطقة، أما عینة 
فردًا، وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي القائم على استبانة تم ) ٤٠(الدراسة فقد اشتملت على 

المشرفون ال : ن النتائج من أھمھاتوزیعھا على العینة  وقد توصلت ھذه الدراسة إلى العدید م
یزورون المدارس لتسھیل عملیة المعلمین في حل مشاكل الصفوف الدراسیة، حیث إنھم 
یتصرفون معھم بطریقة استبدادیة وسلطویة، والمعلمین غیر قادرین على مشاركة مشاكلھم 

شورة وتحفیز معھم، ال یؤمن المشرفون بمفھوم اإلشراف كعملیة لمشاركة ومساعدة وتوجیھ وم
المعلمین على حل المشكالت التي یواجھونھا أثناء التدریس في الفصول الدراسیة، كما تم 
الكشف عن أن أغلبیة رؤساء المؤسسات غیر مؤھلین بما یكفي لتوجیھ موظفیھم ألداء األنشطة 

ي فھم ال یفوضون المسؤولیات إلى الموظفین وال یشركونھم ف. التعلیمیة في الفصل الدراسي
عملیة صنع القرار، ونتیجة لذلك، لن یضع أعضاء الفریق جمیع جھودھم في النشاط ویأخذوه 

أن یتم تصمیم وتدریب برنامج تدریبي  كعبء، وأوصت الدراسة بالعدید من التوصیات أھمھا
للمشرفین العاملین على المستوى االبتدائي لتحسین معرفتھم ومھاراتھم ومواقفھم ألداء 

  .ر ومرشد ومحفز ومساعد وقائد فریقواجباتھم كمیّس
ھدفت دراسة عملیة اإلشراف في النظام ) Aydin et al ،2007(دراسة آیدین وآخرین  .٥

التعلیمي في تركیا من حیث الغرض منھ وھیكلھ والعملیة في حد ذاتھا، وقد تكون مجتمع 
أما عینة الدراسة الدراسة من المشرفین والمشرفیین الوزاریین في إحدى المدارس االبتدائیة، 

فقد اشتملت على عدد من المشرفین والمشرفین الوزاریین، وقد استخدم الباحث المنھج الكمي 
القائم على اختبار قام أفراد العینة باجتیازه ومقابلة تم عملھا معھم، وقد توصلت ھذه الدراسة 

لى أي مدى یتم توفیر تم إنشاء مجالس رقابة من أجل تحدید إ: إلى العدید من النتائج من أھمھا
تم في . الخدمات التعلیمیة في تركیا وفًقا لألھداف والمشرفین الذین تم تعیینھم في ھذه المجالس

وقت الحق تغییر نظام اإلشراف الذي یعود إلى الحقبة العثمانیة من خالل العدید من 
ور، تمثل األھداف اإلصالحات خالل فترة الجمھوریین والنظام الموجود الیوم ھو نتاج ھذا التط



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٣٩

الرئیسیة لإلشراف التربوي في تحدید العیوب والممارسات غیر السلیمة من خالل التحكم في 
عمل الموظفین التربویین واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنعھم، وتزوید الموظفین بالتنسیق، 

ظیفي وتحفیز الموظفین من خالل التوجیھ والمساعدة المھنیة، وزیادة مستویات الرضا الو
والمساھمة في التكامل لجمیع المؤسسات التعلیمیة مع البیئة، ُینظر عموما إلى اإلشراف على 

ومع ذلك، وبسبب حقیقة أن جودة أعمال . أنھ مؤسسي ویتم تخصیص الموارد لھذا اإلشراف
الرصد التي تتحسن تدریجیًا لم یتم دمجھا مع خدمات اإلشراف، فإن أعمال اإلشراف على 

ارة ال تزال غیر كافیة، لیس لدى المشرفین الوقت والمواد الكافیة للعمل كمرشدین، مجلس اإلد
ومع ذلك، . ویحتاجون إلى تحسین أنفسھم أوال من خالل القیادة التعلیمیة، والتدریب، والتوجیھ

ال یتمتع المشرفون بفرصة لتحسین المعلمین وأنفسھم للعمل كمرشدین، وذلك بسبب أحمال 
، مستویات القلق لدى المعلمین مرتفعة فیما یتعلق بعملیة اإلشراف والمشرفین، العمل الثقیلة

وبالتالي قد تكون الطریق مغلقة أمام مساھمات المشرفین في تطویرھم المھني، وأوصت 
الدراسة بالعدید من التوصیات أھمھا الحاجة إلى المزید من اإلصالحات الجذریة واإلجراءات 

نشطة اإلشراف من أجل حل المشاكل المذكورة في النظام التعلیمي الفعالة لزیادة كفاءة أ
  .التركي

  "التعلیق على الدراسات السابقة
الدراسات السابقة التي أجریت في ھذا الموضوع استعرض الباحث عددًا  من خالل عرض

تلفة من الدراسات العربیة واألجنبیة ورغم أن ھذه الدراسات أجریت في بیئات، وأنظمة تعلیمیة مخ
 ومن خالل تحلیل الدراسات - خاصة الدراسات العربیة -إال أنھا مشابھة لمجتمع دراسة الباحث 

السابقة ثم رصد أوجھ الشبھ، وأوجھ االختالف بین البحث الحالي، والدراسات السابقة، وتمیز 
 ؛ والتيالبحث الحالي عن الدراسات السابقة، وأوجھ استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة

  .بناء الدراسة الحالیة في أثر لھا كان
  :أوجھ الشبھ بین البحث الحالي والدراسات السابقة: أوًال
 دراسة الخلیوي والیحیى : اتفق البحث الحالي في ھدفھ مع العدید من الدراسات السابقة مثل

، ودراسة األشقر )ھـ١٤٣٧(، ودراسة نواوي )٢٠١٦(، ودراسة الردادي )٢٠١٦(
  .في تناولھا دور منظومة قیادة األداء اإلشرافي في تحسین األداء المدرسي) ـھ١٤٣٧(

 دراسة آیدین وآخرین : واتفق البحث الحالي في ھدفھ مع العدید من الدراسات السابقة مثل
)Aydin et al ،2007( ودراسة بارفین وآخرین ،)Parveen et al ،2011( ودراسة ،

، )Kotirde &Yunos ،2015(كوتیردي ویونس ، ودراسة )Lempira ،2014(لمبیرا 
في تناولھا دور اإلشراف ) ٢٠١٦(، ودراسة المالكي )Dangara ،2015(ودراسة دانجارا 

 .التربوي في تحسین األداء المدرسي
  كما اعتمد البحث الحالي على المنھج الوصفي كمنھج للبحث وھو ما یتفق مع العدید من

، ودراسة لمبیرا )Parveen et al ،2011(فین وآخرین الدراسات السابقة مثل دراسة بار
)Lempira ،2014( ودراسة دانجارا ،)Dangara ،2015( ودراسة المالكي ،)٢٠١٦( ،

، )ھـ١٤٣٧(، ودراسة نواوي )٢٠١٦(، ودراسة الردادي )٢٠١٦(ودراسة الخلیوي والیحیى 
 ).ھـ١٤٣٧(ودراسة األشقر 

  ألداة البحث وھي االستبانة مع العدید من الدراسات كذلك اتفق البحث الحالي في استخدامھ
، Lempira(، ودراسة لمبیرا )Parveen et al ،2011(دراسة بارفین وآخرین : السابقة مثل

، ودراسة الخلیوي )٢٠١٦(، ودراسة المالكي )Dangara ،2015(، ودراسة دانجارا )2014
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، ودراسة األشقر )ھـ١٤٣٧ (، ودراسة نواوي)٢٠١٦(، ودراسة الردادي )٢٠١٦(والیحیى 
 ).ھـ١٤٣٧(

 أما فیما یتعلق بعینة البحث، فقد اتفق البحث الحالي في اختیاره المشرفین التربویین مثل :
، ودراسة الخلیوي )٢٠١٦(، ودراسة المالكي )Aydin et al ،2007(دراسة آیدین وآخرین 

 ).ھـ١٤٣٧(، ودراسة األشقر )٢٠١٦(والیحیى 
 :الف بین البحث الحالي والدراسات السابقةأوجھ االخت: ثانیًا
 دراسة آیدین : كما اختلف منھج البحث الحالي وھو المنھج الوصفي عن البحوث اآلتیة مثل

التي اعتمدت على المنھج الكمي، ودراسة كوتیردي ویونس ) Aydin et al ،2007(وآخرین 
)Kotirde &Yunos ،2015 (التي اعتمدت على المنھج الوثائقي .  

 دراسة آیدین : ختلفت أداة البحث وھي االستبانة مع العدید من الدراسات السابقة مثلا
 .التي اعتمدت على مقابلة) Aydin et al ،2007(وآخرین 

 دراسة بارفین وآخرین : اختلفت عینة البحث الحالي مع عینة بعض الدراسات السابقة مثل
)Parveen et al ،2011( ودراسة دانجارا ،)Dangara ،2015  ( التي اشتملت على

التي اشتملت )  ٢٠١٦(، ودراسة الردادي )Lempira ،2014(المعلمین،  ودراسة لمبیرا 
 .التي اشتملت على جمدیري ومدیرات مكاتب التعلیم)  ھـ١٤٣٧(على المدراء، ودراسة نواوي 

 :ثالثا أوجھ تمیز البحث الحالي عن الدراسات السابقة
الدور الخاص   الذي تناول - على حد علم الباحث-البحث الوحیدیتمیز البحث الحالي بأنھ 

وھو ما یمیز البحث الحالي ویسلط الضوء بالمنظومة اإلشرافیة في تحسین مستوى األداء المدرسي 
نحو إجراء المزید من الدراسات العربیة واألجنبیة حول ھذا الموضوع، نظرًا لقلة الدراسات 

  .ف ھذا الموضوع الھامالعربیة واألجنبیة التي تستھد
  : أوجھ االستفادة من الدراسات السابقة:  رابعًا

  : أھمھا من أمور عدة في السابقة الدراسات استفاد الباحث من

 عرض اإلطار النظري وفي المراجع المستخدمة .  
  الدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة في تدعیم اإلطار النظري بنتائج دراسات وأبحاث حول

 ى األداء المدرسيتحسین مستو
  بناء مشكلة البحث من خالل اطالع الباحث على العدید من الدراسات المشابھة للدراسات

  .السابقة بشكل مالئم

 منھج البحث وبناء أداة البحث اختیار. 
 للبحث المناسبة اإلحصائیة المعالجات نوع إلى التعرف . 

 یم التوصیات والمقترحاتاستفاد البحث الحالي من نتائج الدراسات السابقة في تقد . 
  ساعدت الدراسات السابقة الباحث في دراسة أسلوب استنتاج نتائج البحث، من خالل ما تحصل

علیھ من نتائج الدراسة المیدانیة ورصد مدى االتفاق، أو االختالف بین نتائج البحث الحالي، 
 .والدراسات السابقة
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  :اإلطار النظري للدراسة
  :ء المدرسيالمحور األول األدا

من أھم الموضوعات التي شغل بال المسئولین في جمیع الدول " األداء"یعد موضوع 
وخطورة تأثیره في " األداء"وبقدر تلك األھمیة القصوى لموضوع . المتقدمة والنامیة على السواء

ین حیاة األفراد والمجتمعات بقدر ما حظ ھذا الموضوع باھتمام كبیر من جانب العدید من الباحث
والمنظرین، فتعددت الدراسات حول ماھیة األداء، ومحدداتھ، وكیفیة قیاسھ، وأصبح الفكر اإلداري 
متضخمًا بالعدید من المفاھیم والمداخل التي كانت تبحث دائمًا عن األداء الفعال، ذلك األداء الذي 

  ).١٥، ٢٠٠٠جودة، (یعكس القدرة على تحقیق األھداف المطلوبة 
أداء األفراد في إطار وحداتھم التنظیمیة : ھي، ثالثة أبعاد المؤسسي منیتكون األداء و

المتخصصة، و أداء الوحدات التنظیمیة في إطار السیاسات العامة للمنظمة، و أداء المنظمة في 
  .)٩، ٢٠٠٠مخیمر، وآخرون، (إطار البیئة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

  :مفھوم األداء
احیة اإلداریة بأنھ القیام بأعباء الوظیفة من مسئولیات وواجبات وفقًا یعرف األداء من الن

ویمكن معرفة ھذا المعدل عن طریق تحلیل . للمعدل المفروض أداؤه من العامل الكفء المدرب
أي دراسة كمیة العمل والوقت الذي یستغرقھ وإنشاء عالقة  performance analysis األداء
ظف تجرى لھ اختبارات أداء ویعتمد في ذلك على تقاریر أداء العامل وإلمكان ترقیة المو. بینھما

ویشیر ھذا التعریف إلى أنھ یمكن  ).٧٥، ١٩٩٢السلمي، (لعملھ ومسلكھ فیھ في فترة زمنیة محددة 
معرفة معدل أداء الفرد وتقییمھ عن طریق اختبارات األداء المعتمدة على تقاریر األداء في فترة 

  .ك یتم ترقیتھمحددة وعلى ضوء ذل
ویعرف أیضًا بأنھ اإلنجاز الذي یتحقق نتیجة ما یبذلھ الفرد في عملھ من مجھود بدني 

عبد (وذھني وبالتالي فھو انعكاس لمدى نجاح الفرد أو فشلھ في تحقیق األھداف المتعلقة بوظیفتھ 
  ).٤٠، ١٩٩٣الوھاب، وخطاب، 

الل اإلنجاز الذي یؤدیھ من خالل یؤكد التعریف السابق على أن أداء الفرد یظھر من خ 
  .وما یقوم بھ من عمل في تحقیق أھداف العمل سواء بنجاح أو فشل  عملھ

العمل الذي یؤدیھ الفرد واإلنجازات التي یحققھا وفقًا للمعاییر "ویعرفھ آخرون بأنھ 
ي وسلوكھ في وظیفتھ وسلوكھ مع زمالئھ ورؤسائھ ف) الكمیة والنوعیة والزمنیة(الموضوعیة 

أو قیام الفرد بإنجاز األھداف التي تسعى إلیھا المنظمة ). Daft ،Richard. ،2001 ،5" (العمل
یختلف ھذا التعریف ). William Scott ،2003. 26( باستخدام الموارد المتاحة بفاعلیة وكفاءة

 المنظمة عن سابقیھ باھتمامھ لما یحققھ الفرد وفقًا للمعاییر والسلوك الوظیفي بھدف إنجاز أھداف
  .بفاعلیة وكفاءة

  :مفھوم األداء المؤسسي
یرى البعض أن األداء المؤسسي ھو نتیجة محصلة التفاعالت المتداخلة والمعقدة بین الناس 

مخیمر، وآخرون،  ( وبین المواد واألجھزة التي یستخدموھا، والبیئة والثقافة التي یعملون في سیاقھا
یف اھتم بتفاعالت البیئة الداخلیة والخارجیة لألداء ولم ویرى الباحث أن ھذا التعر .)٩، ١٩٩٣

  .یأخذ في االعتبار أثر أداء المنظمة ككل
ویعرف األداء المؤسسي بأنھ المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المنظمة في ضوء تفاعلھا مع 

ھالل، (ة ھي واألداء وفقًا لھذا المفھوم یشتمل على أبعاد ثالث. عناصر بیئتھا الداخلیة والخارجیة
١٣، ١٩٩٦:(  
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 أداء األفراد في إطار وحداتھم التنظیمیة المتخصصة.  

 أداء الوحدات التنظیمیة في إطار السیاسات العامة للمنظمة.  

 أداء المنظمة في إطار البیئة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.  
على أنھ  لمؤسسيھو النظر إلى األداء ا یشیر ھذا التعریف إلى أن مفھوم األداء المؤسسي

والمقصود بھ في ھذا البحث أداء القیادات  البعد الفردي: منظومة متكاملة تتكون من ثالثة أبعاد ھي
وھو أداء  وھو أداء األقسام العلمیة، والبعد البیئي الجامعیة وأعضاء ھیئة التدریس، والبعد التنظیمي

بد أن یعكس األداء المؤسسي للجامعة الكلیة أو الجامعة في البیئة الخارجیة وبناء على ذلك فال
  .بمستویاتھ الثالثة على وظیفة البحث العلمي

سلوك أو جھد مبذول لتحقیق األھداف المطلوبة، ویؤدي إلى  ویتحدد األداء المؤسسي بأنھ
أو أحد العاملین بالمؤسسة، استجابة " الفرد"نتیجة في البیئة والمجتمع، أو بمعنى آخر ما یفعلھ 

" الرؤساء" اآلخرین ة فرضت علیھ وفقًا لمجموعة القواعد والقوانین المنظمة أو من قبللمھمة معین
یشیر ھذا التعریف إلى أن سلوك الفرد یؤثر في البیئة والمجتمع نتیجة  ).١، ١٩٩٩صائغ، (

  .للقوانین واألنظمة التي یتبعھا من قبل اإلدارة العلیا
  :أھداف تحسین األداء المدرسي

ستویات  .١ ویر م ویر    تط ط التط ع خط ي، ووض ع المدرس راد المجتم ي واإلداري ألف  األداء المھن
امال       اء متك ب بن صیة الطال اء شخ ق بن ا یحق ة، بم ستقبلي للمدرس و الم ا (والنم ا –علمی  – عقلی

 .)٥٩، ١٩٩٧فتحي،  ( ) نفسیا– اجتماعیا – ثقافیا – تربویا –جسمیا 
ین العناصر ا        .٢ دة ب ة الجی ات التنظیمی ذ       توافر العالق ى تنفی شریة داخل المدرسة، واإلشراف عل لب

 .المشروعات التعلیمیة الحالیة والمستقبلیة
دارس    .٣ دیري الم ویر األداء اإلداري لم الل تط ن خ ة، م ة بالمدرس ة التعلیمی ودة العملی تحسین ج

ة         اتھم الكامن ى إدراك طاق ساعدتھم عل ال، وم شكل فع ائفھم ب سئولیات وظ اتھم وم ام بواجب للقی
م       وتنمیتھا إ ستمر لھ ي الم و المھن ق النم ن، وتحقی ، Board Policy ،2001(لى أقصى حد ممك

50.( 
ن التحصیل أو                 .٤ ي كال م ب الضعف ف شاف جوان ن خالل اكت تحسین مستویات إنجاز الطالب م

ات       اكتساب المھارات أو المشاركة في األنشطة، والعمل على تحسینھا باستمرار من خالل عملی
 .)Lesley Saunders  ،et.al ،2000. 3 ( التغذیة المرتدة

ة                .٥ ال الفنی سیق لألعم ن تخطیط وتنظیم وتن ة بالمدرسة م ات اإلداری ب العملی تطویر بعض جوان
 .واإلداریة في المدرسة بما یحقق سرعة إنجاز األعمال

م       .٦ تحقیق المشاركة المجتمعیة في تخطیط وتنفیذ أنشطة تطویر األداء المدرسي بشكل فعال، ودع
شطة التطو   شطة      أن ي أن شاركة ف سنوي للمدرسة، والم ر ال ھ التقری سین المدرسي وكتاب یر والتح

د أوج  ة، وتحدی ذاتي للمدرس ویم ال رارات ھالتق اذ الق ة واتخ ة للمدرس وارد المالی رف الم  ص
   )European Commission  ،2004. 38 ( المدرسیة المھمة

  :جوانب تحسین األداء المدرسي
ال    .١ م للط وي مالئ اخ ترب ة من ین تھیئ ب  : ب والمعلم ث یج وار    حی واب الح تح أب ا ف دائم

ى    الب عل ساعد الط ي ت ادیة الت دمات اإلرش وفیر الخ بعض، وت ضھم ال ع بع م وم شاور معھ والت
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ق          ھاختیار ما یدرسون وتدلھم على أوج      ي تتف شطة المدرسیة الت ي تناسبھم، واألن  التخصص الت
ال ف      ة دور فع ون للمدرس ن أن یك ن الممك ل م ولھم، ب ع می د   م ى تحدی الب عل ساعدة الط ي م

ل      وق العم ن س ة ع ات الدقیق م المعلوم وفر لھ أن ت د التخرج، ب وظیفي بع ي أو ال ستقبلھم المھن م
  . )٥٥، ٢٠١٣مجاھد، وعناني،  ( وطبیعة األعمال التي یمكنھم االلتحاق بھا

دة      : تطویر جوانب العملیة التعلیمیة    .٢  ویعنى ھذا المجال بضرورة مالحظة التطورات الجدی
ن خالل تطویر       في میدان التربیة، وما یستجد فیھ من اتجاھات حدیثة وطرق وأسالیب مبتكرة م
ي            ة الت ك بتطویر أسلوب األداء والطریق وى، وذل العملیة التعلیمیة في بعدین؛ ھما األداء والمحت
ذلك           ذا المجال ك ھ لھؤالء الطالب، ویفرض ھ ا تعلم تعلم بھا الطالب، وكذلك تطویر محتوى م

سلیمة             ضرو ة ال رارات التربوی ن أجل اتخاذ الق ك م رة القیام بالتقویم الذاتي المستمر لألداء، وذل
  .)Lorraine Brodio  ،2004 ،5 ،6(التي تساعد في تطویر العملیة التعلیمیة 

تراتیجي .٣ یط اإلس ا   : التخط صد بھ ي یق سنویة الت ة ال سمى بالخط ا ی داد م تم إع ھ ی ن خالل وم
ذي      هفیذإعطاء صورة عما سیتم تن     ت ال  على مدار شھور العام الدراسي، وتشتمل عادة على الوق

صر      یف مخت ع توص ھ م ط ل ل المخط ة العم ا، وماھی و تحقیقھ داف المرج ذ واألھ ھ التنفی تم فی ی
  .)٣٦٦، ٢٠٠١سلیمان،  ( ألسالیب التنفیذ، ثم التقییم والتقدیر لمدى النجاح في تحقیق األھداف

ة .٤ ات اإلداری ویر الممارس یة ال   فط: تط رد بخاص ة ینف دیر المدرس وظیفي لم ع ال ة الوض بیع
ین               ة، وب ن جھ اء األمور م توجد في وظائف أخرى، فھم یؤدون دور الوسیط بین الطالب وأولی
ي اإلدارات      ین ف المعلمین من جھة أخرى، ثم بین ھذه الفئات وبین المسئولین التربویین واإلداری

ي اإلدارة   العلیا، وكذلك فإن مدیر المدرسة مطالب بم       تابعة تنفیذ المعلمین لتوجیھات المسئولین ف
ا یصدر     ھالعلیا، وكذلك من مسئولیات    ن    ه أن یتأكد من امتثال المعلمین لكل م سئولین م  ھؤالء الم

دیر المدرسة أن تظل عالقات            م لم ن المھ إن م ت ف س الوق المعلمین  ھقرارات ونشرات، وفي نف  ب
  ). ١٧، ٢٠٠١ربنتر، كا(على مستوى متمیز من الود واالحترام 

املین بالمدرسة    .٥ ة للع ة المھنی ا    : التنمی دوا دائم ى أن یعی ین عل شجیع المعلم ث ینبغي ت  حی
ذه    وا ھ ة، وأن یطرح رة الدراس ارج حج ل وخ ة داخ اتھم الیومی ي ممارس ل ف ر والتأم التفكی

ستمر ألدا            یم الم ة التقی ى عملی ء الممارسات للبحث والنقاش مع زمالئھم، وضرورة الحرص عل
دف التعرف             ن بھ العاملین داخل وخارج ھیئة التدریس، لیس بھدف اتخاذ إجراءات عقابیة، ولك
سین         راءات التصحیحیة لتح ى اتخاذ اإلج ساعد عل ا ی ي األداء، مم وة والضعف ف اط الق ى نق عل
اھیم             ویر المف ة وتط ة المھنی د للتنمی ة األم ة طویل ع خط ع وض ر، م ت الحاض ي الوق األداء ف

ي  یة الت ى        األساس ة إل صبو المدرس ي ت ة الت داف التعلیمی د األھ دریس، وتحدی ة الت ق بمھن  تتعل
ا                    داف، مع ضرورة اتخاذ م ذه األھ ق ھ ي تضمن تحقی ة الت تحقیقھا، وتقدیر االحتیاجات الالزم
ین لالشتراك        ع المعلم ى جمی سیر عل یلزم من إجراءات لتنظیم البرامج التدریبیة المالئمة مع التی

 ). ٥٣، ٢٠٠٣ني، مجاھد، وعنا(فیھا 
 ویشیر ھذا المجال إلى أن فعالیة األداء تتحقق من خالل توفیر  : تنمیة العالقات االجتماعیة   .٦

راد                ین أف دة ب ن االتصاالت الجی اء شبكة م ة الطالب وبن راز فردی ى إب الظروف التي تساعد عل
ع     و المجتم ابي نح دور إیج ي ب ع المدرس راد المجتم ام أف ذلك قی ي وك ام المدرس الل النظ ن خ م

ة،         ات المادی دیم اإلمكان ى لتق ع المحل ز المجتم ا، وتحفی ي حلھ ساھمة ف شكالتھ والم ة م دراس
ات             ل العالق ستواھا، وتتمث ع م ة ورف ة التعلیمی داف العملی ق أھ ي تحقی سھم ف ي ت ساعدات الت والم
ھ،                 ب بأقران ة الطال ى، وعالق المجتمع المحل ة المدرسة ب ي عالق ا ف  االجتماعیة المرغوب تنمیتھ

 ).٣٤٠، ٢٠٠٧الشیخ، (وعالقة المعلم بالطالب، وعالقة المعلمین بعضھم 
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شریة  .٧ ر الب ة العناص ع    : تنمی دریب لجمی وفیر الت ي ت ادة ف ى دور القی ال إل ذا المج شیر ھ وی
املین      راك الع راد، وإش ین األف سیق ب اعي والتن ل الجم یم العم ة وتنظ املین بالمدرس راد الع األف

ي اتخاذ         والطالب في تخطیط أوجھ النش   ذلك ف ة، وإشراكھم ك ة التعلیمی ذ العملی ة لتنفی اط المختلف
اء        القرارات التعلیمیة المتعلقة برسم السیاسات اإلداریة المنظمة للعمل وتوفیر فرص متنوعة لبن
القدرات وتحسین المھارات وتوفیر بیئة تعلیم وتعلم آمنھ تتسم باإلثراء المعرفي، ویعطى فرصا          

دعم   للتجریب ویروج لجلسا  ت الحوار والمناقشات حول التفكیر الواعي في ممارسات األداء، وی
تعلم         واتج ال ات األداء ون ن مخرج ات ع ات والبیان ة للمعلوم ة الراجع  Jaap Van(التغذی

Lakerveld. 2003  ،3(  
ل   :تطویر اإلمكانات المادیة   .٨  ویعنى ھذا المجال بتوفیر المعلومات المتعلقة باألدوات والمعام

ورش و ذلك     وال شاط، وك یة وأدوات الن ات المدرس ة والمكتب ائل التعلیمی ة والوس زة العلمی األجھ
ن       ات ع توفیر معلومات عن كیفیھ تشغیل األجھزة العلمیة وبرامج صیانتھا، وأیضا توافر معلوم
شئون       ن ال مدى صالحیة المباني المدرسیة، وعدد الفصول وتوزیعھا، وكذلك توفیر معلومات ع

وائ ة، والل ف  المالی الكم والكی ات ب ذه المعلوم وافر ھ ل، ألن ت ي العم ة ف ات المتبع ح والتعلیم
  .)Jaap Van Lakerveld ،2003 ،2 ( المطلوب یفید في تطویر اإلمكانات المادیة للمدرسة

ذا        : االستفادة من التكنولوجیا اإلداریة المعاصرة     .٩ ي ھ ة ف اءات المطلوب وافر الكف حیث یعد ت
ون    المجال من متطلبات تطویر و   ذلك یجب أن تك تحسین عملیة التعلیم والتعلم داخل المدرسة ول

ا، وأن         دان التكنولوجی ي می ستمر ف دم الم تیعاب التق م واس ى فھ درة عل ة الق دیر المدرس دى م ل
یم واالتصاالت، وأن         ة والتقی یستطیع توظیف ھذا التقدم في عملیات التخطیط، واألعمال اإلداری

ى         یكون على قناعة تامة بأھمیة دو      ة عل دمات المعین ى الخ سیر الحصول عل ر التكنولوجیا في تی
وفرة            ة المت التعلیم، وأن یحسن االستفادة من المصادر المتعددة للمعلومات، ومن الموارد التعلیمی

ة   ة المھنی ث والتنمی ال البح ي أعم تخدامھا ف ك باس ت، وذل بكة االنترن ع ش ى موق د،  ( عل مجاھ
  .)٥٦، ٢٠١٣وعناني، 
  :اإلشراف التربوي: يالمحور الثان

  :تطور اإلشراف التربوي
ة      ر العملی ن عناص ًا م صرًا أساس د عن ة یع شرفة التربوی ى أن دور الم ون عل د التربوی یؤك
ة               ل المعلم شكل مباشر بعم رتبط ب ك الن عمل المشرفة ی التربویة التعلیمیة في أي نظام تعلیمي، ذل

ھم المشرفة التربویة بدورھا في اإلشراف على المسؤولة عن تعلیم وتربیة األجیال الصاعدة، كما تس    
طھا      یة ومناش اھج الدراس ذ المن ات تنفی صر ومتطلب رات الع ع متغی ب م ا یتناس دریبھا بم ة وت المعلم
ى       ح وأفضل إل وكذلك في مساعدتھا في خلق بیئة تعلیمیة مناسبة، وتحقیق ظروف تعلم أبسط وأوض

ق أس        ن طری ى       أن عملیة تحسین أداء المعلمة الصفي ع دف إل ا تھ ة، ومخطط لھ ة وحدیث الیب منظم
وي                  ع المشرف الترب اون م دریس بالتع ة الت ة الصف، وتحسین عملی تعدیل سلوك المعلم داخل غرف

  ).١٨م، ص٢٠٠٨العمري، (
ا              ًا إذا م یم أصبح رھن ق أفضل تعل ة وتحقی ة التعلیمی ستمرة للنھوض بالعملی إن العملیات الم

ق       اقترنت بالتقنیات الحدیثة، بغیة   شكل سریع ولتحقی الم ب مواجھة المتغیرات التي أصبحت تغزو الع
صور   ھ الق ا أوج ي یتخللھ ة والت اع القائم سین األوض ع لتح شدھا المجتم ي ین ال الت ات واآلم الطموح
ة           ات الحدیث ن خالل االستعانة بالتقنی ة م والضعف فلذلك كان لزامًا تطویر العملیة التربویة والتعلیمی

ات        لخدمة كافة عناصر ا    ذه المجتمع ة لھ لعملیة التعلیمیة وبالتالي تتمكن من تلبیة االحتیاجات المختلف
  ).٢٣٨، ص٢٠١٢السعایدة، والكاید، (
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ور        ن ظھ د م ان الب ة ك ھ التربوی وي واتجاھات وم اإلشراف الترب ي مفھ ذا التطور ف ام ھ وأم
ة          ار أسالیب حدیث دة، وابتك داف الجدی ًا،    أسالیب إشرافیة قادرة على تحقیق األھ دفھا جمیع وأصبح ھ

ع                    ر أحوال المجتم وي یتطور ویتغی ة، فاإلشراف الترب ر التربی یھم أم ن یعن ین م التعاون اإلیجابي ب
ا         ا یكتنفھ ذه األمور وم اختالف ھ وبتغیر األھداف التربویة، وبتغیر المواقف التربویة، وھو یختلف ب

ال،     من متغیرات، ومن ثم سیجد المشرف التربوي نفسھ أمام أكثر من    ن احتم ر م ال أكث متغیر، وحی
ف               ات المواق ا لیواجھ متطلب ذا األسلوب أو ذاك، أو المزج بینھم وقد یجد نفسھ مضطرًا الستخدام ھ

ا      شرف علیھ ى تحسین      ). ٤٣م، ص٢٠٠٨زكري ،   . (التعلیمیة التي ی وي إل دف اإلشراف الترب ویھ
ؤثرة عل   ل الم ع العوام سین جمی الل تح ن خ یم م تعلم والتعل ة ال ي  عملی صعوبات الت ة ال ا، ومعالج یھ

  . تواجھھا وتطویر العملیة التعلیمیة في ضوء األھداف التي تضعھا وزارة والتعلیم
  :مفھوم اإلشراف التربوي

یعرف اإلشراف التربویة بأنھ النشاطات التربویة المنظمة التعاونیة المستمرة التي یقوم بھا 
المعلمات أنفسھن بغیة تحسین مھارات المعلمین المشرفون التربویین ومدیرو المدارس واألقران و

  ).١١٠، ص،٢٠١٣بركات، . (التعلیمیة وتطویرھا، مما یؤدي إلى تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة
عملیة دیمقراطیة " اإلشراف التربوي بأنھ ) ١٥، ٢٠٠٣(كما عرف األسدي وإبراھیم

اھج ووسائل وأسالیب وبیئة ومعلم تعاونیة منظمة تعنى بالموقف التعلیمي بجمیع عناصره من من
وطالب، وتھدف إلى دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف، وتقییمھا للعمل على تحسینھا 

  ".وتنظیمھا، من أجل تحقیق أفضل ألھداف التعلیم والتعلم

اإلشراف التربوي بأنھ ذلك الدور  )٣٥، ٢٠٠٩( وفى سیاق متصل یعرف عامر الشھري
بھ نخبة من التربویین، غایتھم مساعدة المعلمین على رفع مستوى كفایاتھم التربوي الذي یقوم 

الفنیة، والمھنیة من خالل تبادل الخبرات واآلراء فیما بینھم إلحداث تغییر إیجابي یرتقي بمستوى 
  .العملیة التربویة والتعلیمیة

یة اإلشراف التربوي بوصفھ عملیة تربویة قیاد )٢٧، ٢٠٠٩( ویعرف محمد الشیخي
إنسانیة ھدفھا الرئیسي تحسین عملیتي التعلیم والتعلم من خالل مناخ العمل المالئم لجمیع أطراف 
العملیة التعلیمیة والتربویة مع تقدیم وتوفیر كافة الخبرات واإلمكانات المادیة والفنیة لنمو وتطویر 

موضوعي بھدف رفع جمیع تلك األطراف، وما یلزمھا من متابعة، وذلك وفق تخطیط علمي وتنفیذ 
  .مستوى التعلیم وتطویره

وقد اختلف التربویون في طبیعة العملیة اإلشرافیة، فمنھم من رأى أنھا تقوم على مجموعة 
تنظیم عملیة اختیار األسالیب اإلشرافیة بدقة وبما : من االفتراضات، ومن ھذه الفرضیات أوًال

دیمة في اإلشراف الذي كان یعتمد على تصید تجنب األسالیب الق: ثانیًا. یحسن من أداء المعلمین
ومنھا من رأى أن بعض والمعلمین . أخطاء المعلمین والتركیز علیھا دون النظر ألدائھ اإلیجابي

والمعلمات ال یمتلكون المعرفة الكافیة لما یجب أن یفعلوه وكیف یبحثون عن المعرفة الحدیثة 
 یتابعھم ویبحث ویستقصي المعرفة لھم ویقوم لذلك فھم یحتاجون إلى مشرف. واألفكار الجدیدة

بتدریبھم؛ ومنھم من نظر إلیھا على أنھا عملیة تفاعل ثنائیة بین المشرفة والمعلمة تھدف إلى تحسین 
عملیة التعلم والتعلیم باإلضافة إلى النمو الشخصي والمھني للمعلمة والمشرفة على حد سواء، بینما 

لة من التفاعالت واألحداث التي تتم بین المعلمة والمشرفة یتصورھا فریق ثالث على أنھا سلس
التربویة أي عملیة لھا مدخالت ومخرجات على أن تكون المخرجات على نحو أفضل من ذي قبل 

)Treslan,2009:2-4.(  
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ین      (Colantonio,2005,p32)فقد رآه كوالنتونیو     تم ب ة تفاعل ت  أنھ عملیة اإلشراف عملی
ات وا  ي  المشرفات التربوی ة ھ صلة النھائی ون المح ث تك ن بحی ویر أدائھ اء وتط دف إنم ات بھ لمعلم

تعلم،                   ر سلوك الم ى تغی دف العمل عل ذا الھ ق ھ د یتضمن تحقی تعلم، وق م للم السعي لتقدم أفضل تعل
  .وتعدیل المناھج، وإعادة تشكیل البیئة بحیث تخدم العملیة التعلیمیة

دف    p11 (Gordon & Ross,2005(وینظر إلیھا جوردون وروس  ة تھ ا عملی ، على أنھ
ون              ال یجب أن یك وي الفع دان أن اإلشراف الترب ا یؤك إلى تطویر جمیع عناصر الموقف العلمي كم
ة،     ة التعلیمی ى الھیئ وي آراءه عل شرف الترب رض الم ث ال یف ة بحی دة دیمقراطی ى قاع ًا عل مبنی

ن التربویین والمعلمین تبنى على واإلشراف الدیمقراطي ما ھو إال تجسید لفكرة التعاون بین المشرفی    
ل         ي تعم جھد المعلم من خالل مشاركة المشرف التربوي في صیاغة األھداف، ووضع األسالیب الت

  .على تحسین العملیة التعلیمیة والوصول إلى األھداف
رى  رافیة ) P8) Lizzio & Wilson,2005وی الیب إش وي ألس شرف الترب اع الم أن إتب

ى المشرف             منفردة لن تؤدي أھمیة ك     ل عل و والتطور، ب دم والنم ى التق ین عل شجیع المعلم برى في ت
اع        ك بإتب ین، وذل ة للمعلم رافیة الحدیث الیب اإلش دیم األس ي تق ع ف راط والتنوی ة االنخ اع عملی إتب

یم     ة التقی ذه االستراتیجیة تنظیم      . استراتیجیة حدیثة في استخدام تلك األسالیب وفي عملی ود ھ ن بن وم
ف التعلیمي، ومتناسبة           عملیة اختیار    ة الموق نظم، ومرتبطة بطبیع سق وم األسالیب بدقة، وبشكل من

ات      ات المعلم ى            .  مع قدرات وتوجیھ دم فرض األسالیب عل ة ع ذه االستراتیجیة المتبع ود ھ ن بن وم
ع       النمط اإلشرافي المتب المستفیدین منھا في وقت واحد، مما یؤدي إلى تحقیق األھداف المرغوبة، وب

  .لمشرفین التربویینمن قبل ا
ف أسالیب ووسائل  اإلشراف      ) Caires &Almeida,2007,p6(وقد أشار  ى أن توظی إل

سمات،            صائص وال ن الخ ة م ة مجموع شرفة التربوی دى الم وفر ل ب أن یت ة یتطل ة الحدیث التربوی
ي      ة، وھ صائص الحدیث الیب والخ ك األس ف تل ي توظی ساعدھا ف ي ت ارات الت وم  : والمھ ود مفھ وج

ابي  ام        إیج اعي، واإللم ردي والجم ل الف ى التواص درة عل ة، والق شرفة التربوی دى الم ذات ل ن ال ع
ارات              ن خالل مھ دریس م بالمعرفة والثقافة المتعلقة بالتعلم والتعلیم والقدرة على تجزئة وتجریب الت
ع           ل م ت، والتعام اراة الوق ى مج درة عل سانیة، والق ات اإلن تالك العالق ة، وام ة والمالحظ المتابع

رق،       ا الیب وط ن أس راف م ة لإلش ارات المھنی ة المھ ام بكاف وتر، واإللم ى الت ب عل صب والتغل لتع
  .والقدرة على ممارستھا وتقویمھا

  :أھمیة اإلشراف التربوي
لإلشراف التربوي أھمیة كبرى في المجال التربوي في حال توظیفھ التوظیف السلیم، حیث 

 أداءه التربوي في المھام التدریسیة المختلفة، ومن یعد الموجھ األول للمعلم والمسئول عن تطویر
خالل الوقوف على مفھوم اإلشراف التربوي والتعرف على أھدافھ الشاملة یمكن التوصل إلى أھمیة 

إلى أن ) ٨٧، ٢٠٠٨(اإلشراف التربوي على أنھ أداة لتطویر البیئة التعلیمیة، ولقد أشار الدیراوي
  : النقاط التالیةأھمیة اإلشراف التربوي تنبع من 

التربیة لم تعد محاوالت عشوائیة أو أعماًال ارتجالیة، لكنھا عملیة منظمة لھا نظریاتھا ولھا  -
  .مدارسھا الفكریة المتعددة، والتي تسعى جمیعًا إلى الرقي باإلنسان

اإلنسان بطبیعتھ یحتاج إلى المساعدة والتعاون مع اآلخرین ومن ھنا تنبع حاجة المعلم  -
التربوي كونھ مستشارًا مشاركًا، فضًال عن أن عمل المشرف التربوي یكمل في كثیر للمشرف 

  .من جوانبھ عمل المعلم ویتممھ
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أن التحاق عدد من غیر المؤھلین تربویًا للعمل في مھنة التدریس یتطلب وجود مخطط  -
  .ومدرب ومرشد، وھذا یتحقق في المشرف التربوي

لمؤھلین تربویًا بواقع قد یختلف في صفاتھ وإمكاناتھ اصطدام عدید من المعلمین القدامى ا -
  .عما تعلموه في مؤسسات إعداد المعلمین

تشیر المالحظة الیومیة والخبرة إلى أن المعلم المبتدئ مھما كانت صفاتھ الشخصیة،  -
 . واستعداده وتدریبھ یظل في حاجھ ماسة إلى التوجیھ والمساعدة

على االتجاھات المعاصرة والطرق الحدیثة في التدریس وجود المعلم القدیم الذي لم یتدرب  -
یؤكد الحاجة إلى عملیة اإلشراف وذلك لتوضیح فلسفة التطویر األدائي ومبرراتھ أمام المعلم 
الذي ما مازال متمسكًا باألسالیب التقلیدیة التي اعتاد علیھا في عملیة التدریس، ذلك ألن مثل 

تغییر وتطویر في البرامج التعلیمیة حتى یعي أھدافھ ھذا المعلم عادة ما یزال یقاوم كل 
 .ومبرراتھ وتقنیاتھ

في حسن استثمار وتوظیف اإلمكانات المتاحة في كما تتبلور أھمیة اإلشراف التربوي 
ومن ھنا نبعت أھمیة اإلشراف التربوي بدءا من . المدرسة التي تخدم عملیة تنفیذ المنھاج والخطط

لمتوقعة، التي بمجملھا تسعى إلى تحسین عملیة التعلیم والتعلم، تلك سلطتھ ومھامھ واألدوار ا
عكاري، وعیسان، ومحمود، (السلطة التي تعتمد أساسا على الثقة واالقتناع والحوار المتبادل 

كما أنھ یمثل حلقة االتصال بین المیدان التربوي واألجھزة المسئولة عنھ، فھو یرتبط ). ٨٦، ٢٠٠٥
ارة التربیة والتعلیم ویمدھا بالمعلومات الحقیقیة عن إیجابیات العمل ومناحي بالجانب الفني لوز

  )٣٧، ٢٠٠٢اإلبراھیم، (تطویره التي في ضوئھا یتم اتخاذ القرارات 
ودة          ق ج یم و تحقی ویر التعل ي تط وي ف راف الترب ة اإلش إن أھمی سابق ف وء ال ى ض وف

ة ال       ات التربوی ن العملی ھ م ھ كون سین نوعیت یم وتح ي     التعل تعلم ف یم وال ة التعل صاحبة لعملی م
ات          ى احتیاج رف عل ة للتع راءات الالزم الیب واإلج ع األس اذ جمی وم باتخ ث یق ة، حی المدرس
ھ              ا وأن تمكن، كم ى ال وال إل شامل وص ا ال ستوى أدائھ سین م ات تح ة ومتطلب ة التربوی العملی

و ی   ھ، فھ سئولة عن زة الم وي واألجھ دان الترب ین المی صال ب ة االت ل حلق ب یمث رتبط بالجان
  . الفني لوزارة التربیة والتعلیم ویمدھا بالمعلومات عن إیجابیات العمل ومناحي تطویره

  : األسس النظریة لإلشراف
تأثر اإلشراف التربوي بالعدید من النظریات وخاصة النظریات اإلداریة، مثل نظریة اإلدارة 

الحدیثة، وقد أثرت ھذه النظریات على فكر العلمیة، ونظریة العالقات اإلنسانیة، والنظریة العلمیة 
، أن أغلب المھتمین والمشتغلین في مجال )٩ھـ، ص١٤٢٥(وسلوك التربویین ویذكر البابطین، 

  . التربیة والتعلیم یدركون العالقة الوثیقة بین حقول التربیة المتنوعة
ھور ومن المعروف أن اإلشراف التربوي خرج من البیئة الصناعیة وخصوصًا بعد ظ

، في محاضراتھ )ھـ١٤٢٨(المدرسة العلمیة في اإلدارة ورائدھا فردریك تایلر، ویذكر العبد الكریم 
لطالب دكتوراه المناھج وطرق التدریس بجامعة الملك سعود أن ھناك ثالث مدارس أثرت في 

  . اإلشراف التربوي
نھا اإلشراف الصفي المدرسة السلوكیة وقد انتشرت في أمریكا ومن روادھا سكنر، وقد خرج م .١

في وسط الستینات المیالدیة، وھي تركز على سلوك المعلم داخل الصف، وتنطلق من فرضیة 
أن التدریس عبارة عن خطوات متتالیة ومحددة یمكن ألي معلم بعد التدریب وتھیئة الظروف 

  . المناسبة أن یقوم لھا
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كیر ولیس السلوك وقال وركزت على الخبرة العقلیة وعملیات التف: المدرسة المعرفیة .٢
المعرفیون أن ھناك خطوة قبل السلوك وھو المعرفة، ومن أشھر العلماء في ھذه المدرسة 

  . بیاجیھ ولھ نظریتان
  . مراحل النمو العقلي أو المعرفي وقد تركھا في آخر حیاتھ: األولى
ة في اإلشراف نظریة التعلیم وھي استقبال المعلومات وحفظھا، وقد أثرت ھذه المدرس: الثانیة

  .التربوي وظھر منھا اإلشراف التطوري الذي اھتم باحترام المعلم والتركیز على التفكیر الناقد
وھذه المدرسة ال تركز على السلوك وال على المعلومة ):  الممارسة التأملیة(المدرسة البنائیة  .٣

  . بل تركز على المعنى، ماذا تعني لك ھذه المعلومة
، )ھـ١٤٢٦(ربوي المتنوع من ھذه المدرسة، وقد فصل العبدالكریم وقد خرج اإلشراف الت

الحدیث عن ھذا النوع من اإلشراف، وذكر عددًا من الممیزات التي تجعل ھذا النموذج ممیزًا 
  : وقابًال للتطبیق ومنھا

فھو یشتمل على بعض نشاطات نماذج اإلشراف مثل نموذج اإلشراف الصفي : الشمول .١
 . واإلشراف التطوري

بحیث یعطي ھذا النموذج الحریة للمشرف والمعلمین ببناء نموذج یتناسب مع : المرونة .٢
 . المدرسة

 . البعد عن النظرة التقویمیة والتركیز على التطویر .٣
  : وقد خرجت مدارس من البنائیة مثل

  . المدرسة البنائیة المعرفیة .١
  . المدرسة البنائیة الردیكالیة .٢
   .المدرسة البنائیة االجتماعیة .٣

كما أن ھناك مدارس أثرت في اإلشراف التربوي مثل مدرسة العالقات اإلنسانیة والتي 
ظھرت بعد المدرسة العلمیة، وأخیر ینبغي ذكر أن اإلشراف التربوي الحدیث خرج في الوالیات 

  . المتحدة األمریكیة بدایة
  :عناصر اإلشراف التربوي

افر عوامل محددة بدون واحد أو أكثر اإلشراف التربوي كعملیة اتصال ھادفة تستلزم تو
 )٦٥، ٢٠٠٨(منھا قد ینعدم مفھومًا أو یؤدي بھ لتدني الفاعلیة أو التأثیر، وتلخص دراسة الحالق

  : عناصر اإلشراف التربوي فیما یلي

ویتكون ھؤالء من األفراد الذین یدیرون عملیات اإلشراف : المشاركون في اإلشراف -
اإلشراف كالمعلمین أو اإلداریین أو العاملین المدرسین ثم كالمشرف أو المدیر ومواضیع 

  .الخدمات البشریة المساعدة لتنفیذ اإلشراف كالتالمیذ
وھو الفراغ المكاني الذي تتم بھ عملیات اإلشراف المیدانیة، حیث تقوم : محیط اإلشراف -

ثیر بالغ إیجابیًا مكونات وخصائص ھذا المحیط البشریة والنفسیة والشكلیة والمادیة بممارسة تأ
  .أو سلبیًا على تنفیذ اإلشراف ونتائجھ
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ویمثل ھذا عادة موضوع اإلشراف أو الھدف المتوخي من إنجازه، وقد : تركیز اإلشراف -
  .یكون المعلم أو اإلداري المدرسي أو أحد عوامل التدریس المدرسیة أو االجتماعیة المحلیة

ا لجمع المعلومات الخاصة بموضوع وھي الطریقة التي یستعان بھ: وسیلة اإلشراف -
  .اإلشراف، وقد تكون ھذه الوسیلة أداة مالحظة أو استطالع أو غیرھا

البیانات التي یتم توافرھا بخصوص موضوع اإلشراف : نتائج اإلشراف وتكون في نوعین -
ثم التقویم الناتج عن معالجة ھذه البیانات، وما تشیر إلیھ من تعدیل أو تحسین أو تطویر أو 

  . تغذیة للحاجات المدرسیة
ن                ن مجموعة م امًال یتكون م ًا متك ل نظام وي یمث إن اإلشراف الترب ا سبق ف ى ضوء م وف
ستطیع      العناصر یلعب فیھ كل عنصر دورًا ھامًا في تحقیقھ ألھدافھ المختلفة، فالمشرف التربوي ال ی

  . بةأداء مھامھ دون توافر البیئة المدعمة لذلك والوسائل التربویة المناس
  :كفایات اإلشراف التربوي
ج   رض دری راف     ) ٣٥-٢٢: ٢٠٠٦(ع ال اإلش ي مج ات ف دأ الكفای ق مب ًا لتطبی نموذج

ین،          ع المعلم التربوي، متضمنا مھام متعددة یقوم بھا المشرف التربوي بدءا من االتصال اإلیجابي م
بة إل  روف المناس ة الظ ي، وتھیئ و المھن ى النم شجیعھم عل تھم، وت ارة دافعی الزم وإث ر ال داث التغی ح

ة   ة التعلیمی ویر العملی ى      –لتط وم عل ي تق صي الت أثیر الشخ لطة الت تخدام س الل اس ن خ ة م  التعلمی
النزاھة والصراحة والثقة بدال من سلطة األنظمة والقوانین الرسمیة، ومن خالل ما اكتسبھ المشرف      

ام   ك المھ ضویا بتل رتبط ع ي ت ات والت ن كفای تھ بقائ . م ت دراس ا خرج ات  كم ام والكفای ن المھ ة م م
ات    ویر، وكفای ات التط ث، وكفای ات البح ة، وكفای ة، والتعلیمی ات العلمی ة بالكفای سیة المتمثل الرئی
ویم         ات التق سیق، وكفای التخطیط وكفایات التنشیط التربوي واالبتكار والتجدید، وكفایات التنظیم والتن

  .والمتابعة
  معاییر اختیار المشرف التربوي

 في مھم بدور ھذا الجھاز یقوم آلخر، إذ قطر من التربوي اإلشراف جھاز دور یختلف
 منطقة كل تقوم اإلدارة، حیث في الالمركزیة نظام وفق تسیر التي البلدان في المعلمین اختیار
 بھ، وفي ستقوم الذي ضوء العمل في معلمیھا وتختار مناھجھا وتضع برامجھا بتخطیط تعلیمیة

ومؤھلھ،  وخبرتھ شخصیتھ وعلى أساس بھا سیعمل التي واالقتصادیة ةاالجتماعی الظروف إطار
 أساسھا على تتم التي المعاییر جمیعھا وتطویر المعاییر ھذه بین التنسیق اإلشراف جھاز ومھمة
 تعیین مسئولیة العربیة، تقع كالبالد المركزي النظام وفق تسیر التي البلدان في  أما.االختیار عملیة

 ویستطیع عملھم مراكز تعیین اإلشراف جھاز والتعلیم، ومھمة التربیة وزارة عاتق المعلمین على
ویعرف  علیھا یشرف التي المدارس في العمل بظروف لمعرفتھم وفقا التوزیع بھذا أن یقوم

منطقتھ  في التي المدارس احتیاجات ویدرس المعلمین تنقالت في الھام الدور ولھ احتیاجاتھا
  ).٤، ٢٠٠٣الخطیب، (

جاء في التعمیم الصادر من وزارة التربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة معاییر 
القفعي،  (ھـ تتمثل في١٨/١١/١٤٢٨ وتاریخ ١٠٠/٣١الختیار المشرف التربوي وذلك برقم 

  )١٣٢، ١٣١ھـ، ١٤٣٢
  :معاییر مھنیة

 بعد  تربویًا أو حاصًالمؤھلھ یكون التخصص، أن البكالوریوس في درجة على حاصال یكون أن .١
  . دراسي عام عن تقل ال التربیة لمدة في دبلوم على البكالوریوس
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 . سنتین آخر  في )ممتاز  (عن یقل ال بأداء سنوات ست عن تقل الخبرة   أال-٢
 . لھ المرشح اللمجا في العمل رأس على یكون أن  -٣
لمي والجوانب المعرفیة واللوائح  اختبارات تحریریة لقیاس التمكن من المادة التخصص الع-٤

  .والنظم التربویة واإلداریة ، وفي المجال المرشح لھ
 ، المحاضرات التربویة، وإلقاء التربویة كالمشاغل البرامج بعض تنفیذ أو تخطیط في  المشاركة-٥

  میدانیة تجارب وتنفیذ ، عمل أوراق أو بحوث وإعداد
الوطني للقیاس والتقویم، بناء على التعمیم رقم  إرفاق ما یثبت أدائھ الختبار المركز -٦

  .ھـ الصادر من وزارة التعلیم٢٥/٣/١٤٣٥ في ٣٥٥٥٥٢٥٨
  :معاییر شخصیة

  .                               الحسنة  التحلي باألخالق اإلسالمیة والقدوة-١
  .والتأثیر، الحلم واألناة والصبر القیادة .٢
  .                   سلیمة عربیة وبلغة بطالقة دیری عما التعبیر على القدرة .٣
  .منطقي، سالمة الفكر والمنھج بتسلسل عرض األفكار على القدرة .٤ 

  .                             الصریح الرأي وإبداء األدبیة بالشجاعة التمتع .٥
 . االنفعالي واإلقناع،  االتزان الحوار على القدرة .٦ 

                                               .اإلعاقات نم البدن سالمة . ٧
  .التربویة المواقف استثمار على القدرة .٨  
  .االطالع وسعة العامة الثقافة . ٩

 سلوكھ، یشوب ما على أو عملھ في تقصیره على یدل ما صدر بحقھ قد یكون كما یجب أال
  .قائمة قضیة طرفا في یكون وأال
  مشرف التربويتدریب ال: ثانیًا

یتم تنسیق البرامج لتدریب المشرفین عن طریق المناقشات الرسمیة وغیر الرسمیة، 
: واالجتماعات المھنیة، والورش التربویة، والبعثات الداخلیة، والمنح والزیارات الخارجیة وتتضمن

لنفسي، وتطویر علم النفس التربوي، الفلسفة األخالقیة، فلسفة النظام التعلیمي وسیاستھ، اإلرشاد ا
بناء المنھاج، وتشترك السلطات التعلیمیة والمنظمات المھنیة وكلیات التربیة في تقدیم برامج 

وفي بعض الوالیات یوجد حوافز خاصة لتشجیع المشرفین التربویین . التدریب أثناء الخدمة
 تدریبیة برامج ادبإعد تقوم الوالیات لاللتحاق بالبرامج الصیفیة وفي األوقات التي تناسبھم، بعض

  )٢١، ٢٠٠٥الطعاني،  ( الخدمة أثناء یھتم بالتدریب اآلخر والبعض وظائفھم استالم قبل للمشرفین
  :مھام المشرف التربوي

المشرف التربوي ھو خبیر فني وظیفتھ الرئیسیة مساعدة المعلمین على النمو المھني وحل 
م الخدمات الفنیة لتحسین أسالیب التدریس المشكالت التعلیمیة التي تواجھھم باإلضافة إلى تقدی

وتوجیھ العملیة التربویة الوجھة الصحیحة مما یستلزم منھ معرفة نظریات التعلم وطرق التدریس 
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والقیاس والتقویم ومھارات اإلدارة واالتصال والتعامل مع وسائل التعلیم حسب اختصاصھ ویمكن 
  ): ٤٠، ٣٩، ٢٠١٤جوازیة، وصوص، وال(تحدید مھام المشرف التربوي كما یلي 

  : وتتمثل بما یلي) تخطیط وإدارة(مھام عامة : أوال
 إعداد خطة إشرافیة شاملة على شكل مراحل . 

 االطالع على التعلیمات واللوائح ذات العالقة بالعمل التربوي والتعلیمي . 

 دراسة التقاریر اإلشرافیة السابقة دراسة تحلیلیة . 

 مشرفیندراسة التوصیات السابقة لل . 

 مقابلة المعلمین الجدد والوقوف لجانبھم . 

 التأكد من توافر العدد الكافي من المعلمین في المدرسة . 

 التأكد من توزیع الجداول على المعلمین حسب التخصص والمراحل الدراسیة . 

 توزیع مفردات المواد على أسابیع الفصل الدراسي . 

 مراعاة القدرة االستیعابیة للفصول . 

 ما یطرأ في المدارس من مظاھر غیر عادیة ومعالجتھابعةمتا  . 

 إجراء البحوث والتجارب التربویة . 

 إعداد تقریر نھائي واضح عن الواقع العملي . 
  : وتتمثل باألمور التالیة) فنیة(مھام خاصة : ثانیا

 : مھام تتعلق بالطالب .١
  وعدم االقتصار على النمو ) اعیادینیا وعلمیا وعملیا واجتم(العنایة بالنمو المتكامل للطالب

 . المعرفي فقط

 مراعاة الفروق الفردیة . 

 تبني حوافز إیجابیة لتحقیق انضباط الطالب . 

 غرس قیم العمل التطوعي . 

 تنمیة الثقافة العامة للطالب . 
 : مھام تتعلق بتقویم المعلم .٢

 إعداد الدروس إعدادا منظما متكامال . 

 قیاس استجابة الطالب . 

 تخدام المعلم للوسائل التعلیمیة وتوظیفھا في خدمة المصلحة التعلیمیةقیاس اس . 

 قیاس مراعاة التعلم للفروق الفردیة بین الطالب . 

 التعرف على قدرة المعلم على حث الطالب على التفكیر العلمي . 
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 : مھام تتعلق بالمنھج والمقررات الدراسیة والكتب المدرسیة .٣
 : ثل بما یليأ ـ مھام تتعلق بالمنھج وتتم

  التعریف بالمنھج بمفھومھ الواسع الذي یشمل الخبرات التربویة داخل المدرسة وخارجھا
 . للمساعدة في النمو الشامل

 تنمیة االتجاھات اإلیجابیة وطرق التفكیر الفعال . 

  إعداد النشرات الھادفة التي تربط المدرسة بالمجتمع وتتیح فرص التقدم وتطویر أسالیب
 . لموجھةالتربیة ا

 استخدام المعلم لألسالیب التقویمیة المناسبة . 

 تعاون المعلم مع إدارة المدرسة . 
 : ب ـ مھام تتعلق بالمقررات والمادة العلمیة

 دراسة اللوائح والتعامیم المتعلقة بالمقررات المدرسیة . 

 فةاإللمام بأھداف المقررات وأھدافھا في المراحل المختلفة ومتابعة الحذف واإلضا . 

 تزوید المعلمین بأفضل طرق التدریس حسب الحاجة ومتطلبات الموقف . 

  تشجیع تبادل الخبرات بین المعلمین عن طریق عقد الدروس النموذجیة من قبل معلم
 . ویحضرھا المعلمون اآلخرون

 تشجیع المعلمین على وضع خطة مناسبة للمراجعة في نھایة كل وحدة دراسیة . 

 قاریر عن المقررات الدراسیةإعداد الدراسات والت . 
 : مھام تتعلق بالكتب الدراسیة  -  ج
 التأكد من وصول الكتب المدرسیة وفق الطبعات المصرح بھا . 

 مناقشة المعلمین في الكتب المدرسیة واستمرار تقویمھا . 

 إعداد قائمة بالمراجع العلمیة والتربویة للمادة . 

 دم االكتفاء بالتلخیصتوجیھ المعلمین بالعنایة بالكتاب المدرسي وع . 

 حفز المعلمین على العنایة باألنشطة المصاحبة للمادة العلمیة . 
 :  مھام تتعلق بالوسائل والتجھیزات المدرسیة .٤

  االطالع على قائمة الوسائل التعلیمیة التي تصدرھا الجھات المختصة في وزارة التربیة
 . والتعلیم

 رس ومعرفة العجزحصر الوسائل التعلیمیة الموجودة في المدا . 

 اإلشراف على تزوید المدارس بالوسائل التعلیمیة الالزمة . 

 تدریب المعلمین على استخدام األجھزة الحدیثة الخاصة بالمادة وصیانتھا . 

 االھتمام بالمكتبة المدرسیة وتفعیل االستفادة منھا . 
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 وفق إمكاناتھم اإلشراف على تحفیز المعلمین نحو حثھم على إنتاج الوسائل التعلیمیة 
 . الشخصیة واإلشادة بجھود الطالب في ذلك

 : مھام تتعلق بالتدریب .٥
  اقتراح البرامج التدریبیة الالزمة للمعلمین وتحلیل واقعھم المھني وتحدید المھارات التي یمكن

 . تطویرھا عن طریق التدریب

 المشاركة في ترشیح المعلمین للبرامج التدریبیة . 

 ریبیة وتقدیم االقتراحات الھادفة ومتابعة المعلمین الذین حضروا البرامج تقویم البرامج التد
 . التدریبیة وتقویم استفادتھم منھا

 : مھام تتعلق باألنشطة المدرسیة .٦
 توجیھ المعلمین إلى ضرورة النشاط المدرسي . 

 دراسة أنواع النشاطات الخاصة بالمواد في جمیع الصفوف الدراسیة . 

 مشاركة الفاعلیة في اإلشراف على البرامج المختلفة لألنشطة المدرسیة توجیھ المعلمین إلى  

 توجیھ المعلمین إلى االھتمام بتوثیق خطوات النشاط الذي یقومون بھ . 

 مساعدة المدارس في إعداد المعارض السنویة . 
 : مھام تتعلق باالختبار .٧
 التفسیریة وما یستجد في ذلكتوعیة المعلمین بما تضمنتھ الالئحة العامة لالختبار والمذكرات  . 

 إیضاح أسالیب تقویم الطالب . 

 االطالع على دفاتر الدرجات واالختبارات المتعلقة بھا . 

 إعداد التوجیھات الخاصة بالمواصفات الفنیة لألسئلة وإرشادات التصحیح والمراجعة والرصد . 

 دراسة نتائج االختبارات والتقویم والخطط العالجیة المناسبة . 
  : نھجیة الدراسة وإجراءاتھام

  : منھج الدراسة
من أجل تحقیق أھداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتھا، تم استخدام المنھج الوصفي 
لمناسبتھ لطبیعة الدراسة الحالیة، كما تم االستعانة باالستبانة كأداة لجمع البیانات من أفراد العینة من 

  .  باإلشراف التربوي في تحسین األداء المدرسيأجل التعرف على آرائھم بشأن الدور الخاص 
  : مجتمع الدراسة وعینتھا

یتكون مجتمع الدراسة الحالیة من كافة المشرفین التربویین في المدارس الثانویة بمدینة 
الریاض بالمملكة العربیة السعودیة، أما عینة الدراسة فتمثلت في عینة عشوائیة من المشرفین 

مشرفًا ومشرفة، منھم ) ٣٠٠(المدارس الثانویة بمدینة الریاض، بلغ عددھم التربویین في عدد من 
خبرتھم من خمس سنوات إلى عشر سنوات، و ) ١٥٠(خبرتھم أقل من خمس سنوات، و) ٥٠(
لم یحصلوا على أي دورات تدریبیة، بینما كان ) ٧٠(خبرتھم أكثر من عشر سنوات، ومنھم ) ١٠٠(

حصلوا ) ٩٠(یبیة واحدة في مجال اإلشراف التربوي، ومنھم حصلوا على دورة تدر) ١٤٠(منھم 
  .على أكثر من دورة تدریبیة في مجاالت مختلفة منھا اإلشراف التربوي
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 :وصف عینة الدراسة
 )النوع(یوضح توزیع أفراد العینة حسب ) ١(جدول 

 النسبة المئویة التكرار النوع

 60.9% 184 ذكور

 39.1% 118 إناث

 100% 302 المجموع
أن أعلى نسبة من إجمالي العینة من المشرفین التربویین في ) ١(یتضح من الجدول 

المدارس الثانویة بمدینة الریاض حسب النوع ھي نسبة الذكور ثم نسبة اإلناث حیث بلغت النسب 
  .)39.1% (،)60.9%(على الترتیب 
یوضح توزیع أفراد العینة حسب ) ٢(جدول     

 )الدورات(

 النسبة المئویة ارالتكر الدورات

 23.2% 70 غیر حاصل على دورة واحدة

 46.7% 141 حاصل على دورة واحدة

 30.1% 91 حاصل على أكثر من دورة

 100% 302 المجموع
أن أعلى نسبة من إجمالي العینة من المشرفین التربویین في ) ٢(یتضح من الجدول 

 حاصل  ثم نسبةحاصل على دورة واحدةبة المدارس الثانویة بمدینة الریاض حسب الدورات ھي نس
 حیث بلغت النسب  غیر حاصل على دورة واحدة وفي المرتبة األخیرة نسبةعلى أكثر من دورة

  ).23.2%(، )30.1%(، )46.7%(على الترتیب 
  

  )الخبرة(یوضح توزیع أفراد العینة حسب ) ٣(جدول 

 النسبة المئویة التكرار الخبرة

 16.9% 51  سنوات٥أقل من 

 49.7% 150  سنوات١٠ سنوات إلى ٥من 

 33.4% 101  سنوات١٠أكثر من 

 100% 302 المجموع
أن أعلى نسبة من إجمالي العینة من المشرفین التربویین في ) ٣(یتضح من الجدول 

 ثم نسبة  سنوات١٠ سنوات إلى ٥من المدارس الثانویة بمدینة الریاض حسب الخبرة ھي نسبة 
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 حیث بلغت النسب على الترتیب  سنوات٥ أقل من  وفي المرتبة األخیرة سنوات١٠أكثر من 
)%49.7( ،)%33.4( ،)%16.9 .(  

  :إجراءات الدراسة
بعد الحصول على إذن خطي بتطبیق الدراسة الحالیة، وبعد تحدید وموافقة أفراد العینة 

ل تطبیق االستبانة لإلجابة على أدوات الدراسة، تم التطبیق المباشر على أفراد العینة من خال
المصصمة، مع مراعاة عامل السریة وعدم ذكر البیانات الشخصیة، ومن ثم إدخال البیانات في 

   .الحاسب اآللي وتجمیعھا وتحلیلھا إحصائیا
  :أداة الدراسة

تم تصمیم استبانة بھدف تعرف دور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستوى األداء 
 التربویین في المدارس الثانویة بمدینة الریاض بالمملكة العربیة المدرسي من وجھة نظر المشرفین

السعودیة، وتم االعتماد على اإلطار النظري واألدب والتربوي والدراسات السابقة ذات الصلة 
بموضوع الدراسة في إعداد االستبانة، وتكونت االستبانة في صورتھا النھائیة من ثالثة محاور، 

ر المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء الصفي الخاص جاء المحور األول عن دو
عبارة، وجاء المحور الثاني عن دور المنظومة اإلشرافیة في تحسین ) ٢٠(بالمعلمین، وتكون من 

عبارة، وأخیرًا جاء المحور الثالث ) ٢٠(مستویات األداء األكادیمي الخاص بالطالب، وتكون من 
في تحسین األداء اإلداري والقیادي بالبیئات المدرسیة، وتكون من عن دور المنظومة اإلشرافیة 

عبارة، وأمام كل عبارة مقیاس ثالثي متدرج یدل على درجة الموافقة ما بین كبیرة وتعطى ) ٢٠(
درجة واحدة فقط، ) ١(درجتان، ومنخفضة، وتعطى ) ٢(ثالث درجات، ومتوسطة وتعطى ) ٣(

درجة، بینما تتراوح الدرجة الكلیة على ) ٦٠ إلى ٢٠ (وتتراوح الدرجة على المحور ما بین
درجة، وتدل الدرجة المرتفعة على قیام المنظومة اإلشرافیة ) ١٨٠ إلى ٦٠(االستبانة ما بین 

  .بدورھا بدرجة مرتفعة بینما تدل الدرجة المنخفضة على العكس
  :الخصائص السیكومتریة لألداة

 الصدق الظاھري  -أ 
من خالل عرضھا على  الصدق الظاھريفي البدایة باستخدام تم حساب صدق االستبانة 

 ذوي االختصاص والخبرة للقیام بتحكیمھا، وذلك بعد أن یطلع ھؤالء مجموعة من المحكمین
إلبداء آرائھم ومالحظاتھم حول كل استبانة المحكمون على عنوان الدراسة، وتساؤالتھا، وأھدافھا 

لموضوع الدراسة، وصدقھا في الكشف عن المعلومات وفقراتھا من حیث مدى مالئمة الفقرات 
المستھدفة للدراسة، وكذلك من حیث ترابط كل فقرة بالمحور التي تندرج تحتھ، ومدى وضوح 
الفقرة وسالمة صیاغتھا؛ وذلك بتعدیل الفقرات أو حذف غیر المناسب منھا أو إضافة ما یرونھ 

 .كل استبانة، وغیر ذلك مما یراه الخبراء مناسًبامناسًبا من فقرات، باإلضافة إلى النظر في تدرج 
  الصدق الذاتي  -ب 

، إلجمالي كل محور )ارتباط بیرسون(تم حساب الصدق الذاتي باستخدام حساب معامل 
 :وإجمالي االستبانة وكانت درجة الصدق الذاتي كما بالجدول التالي
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 )٣٠٢=ن(مالي االستبانة یوضح معامل ارتباط بیرسون بین إجمالي كل محور وإج)  ٤(جدول 

 درجة الصدق معامل ارتباط بیرسون عدد العبارات إجمالي المحور

 كبیرة **963.    20 األول

 كبیرة **986. 20 الثاني

 كبیرة **953. 20 الثالث

أن معامل الصدق الذاتي لالستبانة یقترب من الواحد الصحیح ) ٤(ویالحظ من الجدول 
 وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة عالیة من الصدق، ویمكن االعتماد على وھى درجة مقبولة إحصائًیا
  .نتائجھا في الدراسة الحالیة

وذلك بین إجمالي كل ) ارتباط بیرسون(كما یمكن حساب الصدق الذاتي باستخدام معامل 
  :محور وعباراتھ، كما یلي

مالي المحور حساب صدق المحور األول من خالل معامل ارتباط العبارات مع إج: أوال
  :كما بالجدول التالي

  )٣٠٢=ن(صدق االتساق الداخلي لعبارات المحور األول ) ٥(جدول 
 العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط

 ١عبارة **835. ١١عبارة **764.

 ٢عبارة **808. ١٢عبارة **860.

 ٣عبارة **714. ١٣عبارة **845.

 ٤عبارة **898. ١٤عبارة **843.

 ٥عبارة **642. ١٥عبارة **671.

 ٦عبارة **849. ١٦عبارة **907.

 ٧عبارة **822. ١٧عبارة **838.

 ٨عبارة **701. ١٨عبارة **909.

 ٩عبارة **836. ١٩عبارة **819.

 ١٠عبارة **766. ٢٠عبارة **813.
  ٠٫٠١تعني أن معامل االرتباط دال عند ** 

عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین عبارات المحور إلى أنھ توجد ) ٥(تشیر نتائج الجدول 
دور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء الصفي الخاص بالمعلمین باألول الخاص 

ومجموع عباراتھ، مما یدل على صدق عبارات المحور، وقد تراوحت قیمة معامل االرتباط بین 
  ).**909.(، و )**642.(
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لثاني من خالل معامل ارتباط العبارات مع إجمالي المحور حساب صدق المحور ا: ثانیا
  :كما بالجدول التالي

  )٣٠٢=ن(صدق االتساق الداخلي لعبارات المحور الثاني ) ٦(جدول 
 العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط

 ١عبارة **859. ١١عبارة **769.

 ٢عبارة **660. ١٢عبارة **842.

 ٣عبارة **933. ١٣عبارة **850.

 ٤عبارة **884. ١٤عبارة **897.

 ٥عبارة **842. ١٥عبارة **895.

 ٦عبارة **645. ١٦عبارة **846.

 ٧عبارة **898. ١٧عبارة **764.

 ٨عبارة **866. ١٨عبارة **671.

 ٩عبارة **890. ١٩عبارة **736.

 ١٠عبارة **762. ٢٠عبارة **752.
  ٠٫٠١د تعني أن معامل االرتباط دال عن** 

إلى أنھ توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین عبارات المحور ) ٦(تشیر نتائج الجدول 
الثاني الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء األكادیمي الخاص بالطالب 
ومجموع عباراتھ، مما یدل على صدق عبارات المحور، وقد تراوحت قیمة معامل االرتباط بین 

  ).**933.(، و )**645.(
حساب صدق المحور الثالث من خالل معامل ارتباط العبارات مع إجمالي المحور : ثالثا

  :كما بالجدول التالي
  )٣٠٢=ن(صدق االتساق الداخلي لعبارات المحور الثالث ) ٧(جدول 

 العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط
 ١عبارة **855. ١١عبارة **810.
 ٢عبارة **829. ١٢عبارة **847.
 ٣عبارة **828. ١٣عبارة **815.
 ٤عبارة **802. ١٤عبارة **857.
 ٥عبارة **835. ١٥عبارة **823.
 ٦عبارة **787. ١٦عبارة **925.
 ٧عبارة **792. ١٧عبارة **801.
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 العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط
 ٨عبارة **768. ١٨عبارة **803.
 ٩عبارة **853. ١٩عبارة **816.
 ١٠عبارة **773. ٢٠عبارة **760.

  ٠٫٠١تعني أن معامل االرتباط دال عند ** 
إلى أنھ توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین عبارات المحور ) ٧(تشیر نتائج الجدول 

الثالث الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین األداء اإلداري والقیادي بالبیئات المدرسیة 
رات المحور، وقد تراوحت قیمة معامل االرتباط بین ومجموع عباراتھ، مما یدل على صدق عبا

  ). **925.(، و )**760.(
  :الثبات -١

  :تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ ، وكانت درجة الثبات كما بالجدول التالي
  )  ٣٠٢=ن(یبین ثبات االستبانة عن طریق معامل ألفا كرونباخ ) ٨(جدول 

 درجة الثبات باتمعامل الث عدد العبارات المحور

 كبیرة 972.    20 األول

 كبیرة 973. 20 الثاني

 كبیرة 974. 20 الثالث

 كبیرة 990. 60 اإلجمالي

، حیث تقترب )990.(أن درجة ثبات مجموع االستبانة ككل كبیرة ) ٨(یتضح من الجدول 
 جاءت درجة الثبات ولذلكھذه القیمة من الواحد الصحیح وھى درجة ثبات عالیة ومقبولة إحصائًیا، 

  .لالستبانة عالیة
  :األسلوب اإلحصائي

ات   ) spss(تم استخدام البرنامج اإلحصائي الخاص بالعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة          ل بیان لتحلی
  : الدراسة وحساب ما یلي

  .النسب المئویة، والتكرارات، واالنحرافات المعیاریة .١
  .اساختبار ألفا كرونباخ؛ لمعرفة ثبات فقرات المقی .٢
 .معامل ارتباط بیرسون؛ لقیاس صدق الفقرات والعالقات بین المقاییس .٣
 . للتحقق من الفروق اإلحصائیة) T-test( اختبار ت  .٤
 . للتحقق من الفروق اإلحصائیة) One-away-Anova(اختبار أنوفا  .٥
 . لمعرفة اتجاه الفروق إن وجدتScheffe’ Testاختبار شیفیھ  .٦
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١٥٩

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
النتائج الخاصة بترتیب محاور االستبانة من حیث متوسط األوزان النسبیة لكل محور : أوًال

 :ونسبة الموافقة علیھ، والجدول التالي یوضح استجابات أفراد العینة على المحاور مجملة
دور یوضح استجابات أفراد العینة لمجموع محاور االستبانة من حیث الكشف عن ) ٩(جدول 

  .)٣٠٢=ن(شرافیة في تحسین مستوى األداء المدرسي المنظومة اإل

 المحور م
متوسط األوزان 
النسبیة لعبارات 

 المحور

النسبة 
المئویة 
لدرجة 

الموافقة على 
 المحور

ترتیب المحور 
على حسب 

متوسط األوزان 
النسبیة لعبارات 

 المحور

درجة الموافقة 
على كل محور 

من محاور 
االستبانة 
 ومجموعھا

 متوسطة 1 60.16 1.805 األول  1
 متوسطة 3 59.63 1.789 الثاني 2
 متوسطة 2 59.69 1.799 الثالث 3

 متوسطة 59.92 1.797 إجمالي االستبانة
من وجھة نظر ) متوسطة(أن درجة الموافقة على مجمل المحاور ) ٩(یتضح من الجدول 

نظومة اإلشرافیة في تحسین  المحور األول الخاص بدور المعینة الدراسة وكانت ترتیبھا كالتالي
بدور المنظومة اإلشرافیة في ، ثم المحور الثالث الخاص مستویات األداء الصفي الخاص بالمعلمین

وفي المرتبة األخیرة المحور الثاني الخاص تحسین األداء اإلداري والقیادي بالبیئات المدرسیة، 
، حیث تراوحت یمي الخاص بالطالببدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء األكاد

  ).1.805(و) 1.789( بین متوسط األوزان النسبیة لعبارات تلك المحاور
ویمكن تفسیر ذلك في ضوء أن المنظومة اإلشرافیة ما زالت بحاجة إلى مزید من التدعیم 

ما خاصة فیما یتعلق بتدریب أعضائھا على أبرز المستجدات والمستحدثات التكنولوجیة من جھة، ك
  أنھا بحاجة لزیادة الدعم والتعاون بین جمیع أعضاء المجتمع المدرسي

من أن مسئولیة المدرسة في ) ٥، ٢٠١٠(وتأتي ھذه النتیجة متفقة مع ما یؤكده القرني 
البیئة السعودیة قد تقلصت وضاقت دائرتھا، وانحصرت مسئولیة المعلم على ما یدور داخل حجرة 

م أصبحت مسئولیة المشرف التربوي الزیارة الصفیة وما یتبعھا الصف بمفھومھا الضیق، ومن ث
من مداوالت، وانكفأت المدرسة على نفسھا حتى أصبحت في منأى وعزلة عن المجتمع وما یدور 
فیھ وما ُیستجد، ھذا إضافة إلى انفصال المراحل الدراسیة، واستقالل كل مرحلة بوجودھا، ومن ھنا 

یاجات بیئتھا؛ فغلب على العملیة التربویة الروتین واآللیة، وفقدت َصُعب على المدرسة تحدید احت
جزًءا مھًما من عناصرھا، فضًلا عن الھدر التربوي الناتج عن ھذا االنفصال التام بین المراحل 
الثالث بحیث ال یراعى ما وصل إلیھ الطالب من مھارات ومعارف، ومن ثم ال تتحقق أھداف 

  . م ومھارات ومعارف المرحلة التي قبلھاالمرحلة في ظل فقدان مفاھی
المعوقات التي تحد من وجود بعض ) ھـ١٤٣٧(وتتفق تلك النتیجة مع نتیجة دراسة األشقر 

أنھ لم تراع مؤشرات األداء التكالیف األخرى : من دور مؤشرات األداء اإلشرافي تمثلت في
مشرفین التربویین؛ وغموض بعض للمشرف كاللجان والمؤتمرات، ولم تراع الفروق الفردیة بین ال

، مؤشرات األداء مثل برامج المعلمین األولى بالرعایة یؤدي إلى صعوبة تطبیقھا بالشكل المالئم
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١٦٠

إسھام منظمة قیادة األداء من أن ) ٢٠١٦(كما تتفق مع ما توصلت إلیھ دراسة الخیلوي والیحیى 
  اإلشرافي في تحقیق الشفافیة اإلداریة جاءت بدرجة متوسطة

أن إسھام مؤشرات من ) ٢٠١٦(وتختلف ھذه النتیجة مع ما أشارت إلیھ دراسة الردادي 
للمشرف التربوي في تحسین األداء التدریسي للمعلمین من ) الزیارات الصفیة(األداء اإلشرافي 

وجھة نظر القیادات المدرسیة والمعلمین بالمدارس التابعة لمكتب تربیة جنوب المدینة المنورة 
  رجة عالیةجاءت بد

  :نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة: ثانیًا
ما الدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة في : نتائج اإلجابة عن السؤال األول الذي نص على ما یلي

  تحسین مستویات األداء الصفي الخاص بالمعلمین؟
ة لإلجابة عن ھذا السؤال الذي تم ترتیب عبارات المحور األول الخاص بدور المنظوم

اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء الصفي الخاص بالمعلمین حسب أوزانھا النسبیة، والجدول 
  :التالي یوضح ذلك

 على المحور األول الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في درجة ومستوى الموافقة) ١٠(جدول 
المعلمین من وجھة نظر أفراد العینة من تحسین مستویات األداء الصفي الخاص بالمعلمین 

)٣٠٢=ن(  
 درجة الموافقة

 منخفضة متوسطة كبیرة
 العبارة م

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

١ 

ة   ارس المنظوم تم
اإلشرافیة االتصال   
ع   ابي م اإلیج

 المعلمین

 متوسطة 11 1.8642 42.10% 127 29.50% 89 28.50% 86

٢ 

ر ة تح ص المنظوم
ى  رافیة عل اإلش
ة  ارة دافعی إث

 المتعلمین

 متوسطة 5 1.9106 35.10% 106 38.70% 117 26.20% 79

٣ 

ة  شجع المنظوم ت
رافیة  اإلش
ى   ین عل المعلم
ي   و المھن النم

 المستمر

 منخفضة 17 1.6159 61.90% 187 14.60% 44 23.50% 71

٤ 

ة   رص المنظوم تح
ى  رافیة عل اإلش
ین  ة المعلم مقابل

د ة الج د وتھیئ
ة  ة التعلیمی البیئ

 لھم

 متوسطة 10 1.8775 49.30% 149 13.60% 41 37.10% 112

٥ 

ة   ابع المنظوم تت
رافیة  اإلش
االحتیاجات العددیة  
ن   ة م للمدرس

 المعلمین 

 منخفضة 20 1.5000 65.90% 199 18.20% 55 15.90% 48

٦ 
ة   ابع المنظوم تت
رافیة  اإلش
االحتیاجات الكیفیة  

 متوسطة 4 1.9205 39.10% 118 29.80% 90 31.10% 94
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١٦١

 درجة الموافقة
 منخفضة متوسطة كبیرة

 العبارة م
 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

ن   ة م للمدرس
 علمینالم

٧ 

ة   ل المنظوم تعم
ى  رافیة عل اإلش

ة  ع متابع توزی
ى   داول عل الج
سب   ین ح المعلم
صص   التخ
ل  والمراح

 الدراسیة

 متوسطة 2 1.9536 34.80% 105 35.10% 106 30.10% 91

٨ 

ة   ولى المنظوم تت
ع   رافیة توزی اإلش
واد   ردات الم مف
ابیع    ى أس عل

 فصل الدراسيال

 منخفضة 19 1.5430 58.30% 176 29.10% 88 12.60% 38

٩ 

ة   ولى المنظوم تت
ة   رافیة متابع اإلش
ي إعداده     تعلم ف الم
ة   ھ بطریق لدروس

 متكاملة

 متوسطة 1 1.9570 35.40% 107 33.40% 101 31.10% 94

١٠ 

ة   ولى المنظوم تت
رافیة  اس اإلش قی

م   تخدام المعل اس
ة   ائل التعلیمی للوس

ي  وتوظیف ا ف ھ
صلحة   ة الم خدم

 التعلیمیة

 منخفضة 18 1.5530 61.60% 186 21.50% 65 16.90% 51

١١ 

ة   رص المنظوم تح
ى  رافیة عل اإلش
ین   د المعلم تزوی
رق  ضل ط بأف
سب   دریس ح الت
ات   ة ومتطلب الحاج

 الموقف

 متوسطة 14 1.7914 46.00% 139 28.80% 87 25.20% 76

١٢ 

ة  شجع المنظوم ت
رافیة  ادل اإلش تب

ر ین الخب ات ب
 المعلمین

 متوسطة 3 1.9371 36.40% 110 33.40% 101 30.10% 91

١٣ 

ة   ز المنظوم تحف
رافیة  اإلش
و   ین نح المعلم
شطة  ة باألن العنای
ادة    صاحبة للم الم

 العلمیة

 متوسطة 8 1.8940 35.40% 107 39.70% 120 24.80% 75

١٤ 

ة   ولى المنظوم تت
رافیة  دریب  اإلش ت

ى   ین عل المعلم
ز  تخدام األجھ ة اس

ة   ة الخاص الحدیث
  بالمادة وصیانتھا

 

 متوسطة 6 1.9106 38.10% 115 32.80% 99 29.10% 88
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 درجة الموافقة
 منخفضة متوسطة كبیرة

 العبارة م
 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

١٥ 

ة  رح المنظوم تقت
رامج  رافیة الب اإلش
ة   ة الالزم التدریبی

 للمعلمین

 منخفضة 16 1.6291 54.30% 164 28.50% 86 17.20% 52

١٦ 

ة   رص المنظوم تح
ى  رافیة عل اإلش
ع    ل الواق تحلی
ین    ي للمعلم المھن

تحدید احتیاجاتھم  و
 المھنیة

 متوسطة 15 1.7914 53.00% 160 14.90% 45 32.10% 97

١٧ 

ة  شارك المنظوم ت
ي  رافیة ف اإلش
ین  یح المعلم ترش

 للبرامج التدریبیة

 متوسطة 7 1.8940 40.40% 122 29.80% 90 29.80% 90

١٨ 

ة   رص المنظوم تح
ى  رافیة عل اإلش
افؤ  دأ تك ق مب تحقی
ین  رص ب الف

 المعلمین

 متوسطة 13 1.8079 50.70% 153 17.90% 54 31.50% 95

١٩ 

ة   ز المنظوم تحف
رافیة  اإلش
و   ین نح المعلم
ي   ث العلم البح
شكالت  ة الم لدراس
والظواھر التربویة  

 والتعلیمیة

 متوسطة 12 1.8609 41.10% 124 31.80% 96 27.20% 82

٢٠ 

ة  المنظوم
دیھا   رافیة ل اإلش
أثیر     القدرة على الت

 في المعلمین

 متوسطة 9 1.8808 40.10% 121 31.80% 96 28.10% 85

أن أكثر العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة العبارات ) ١٠(یتضح من الجدول 
، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة متوسطة، وذلك )٢(، )٦(، )١٢(، )٧(، )٩(

 من عبارات المحور وتشیر تلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األعلى
 :العبارات على الترتیب إلى

تتولى المنظومة اإلشرافیة متابعة المعلم في إعداده لدروسھ بطریقة متكاملة بتقدیر رقمي 
  متوسطة) 1.9570(

توزیع الجداول على المعلمین حسب التخصص تعمل المنظومة اإلشرافیة على متابعة 
 متوسطة) 1.9536( بتقدیر رقمي والمراحل الدراسیة

 متوسطة) 1.9371( بتقدیر رقمي تبادل الخبرات بین المعلمینتشجع المنظومة اإلشرافیة 
) 1.9205(تتابع المنظومة اإلشرافیة االحتیاجات الكیفیة للمدرسة من المعلمین بتقدیر رقمي 

 متوسطة
 متوسطة) 1.9106(تحرص المنظومة اإلشرافیة على إثارة دافعیة المتعلمین بتقدیر رقمي 
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أن أقل العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة ) ١٠(كما یتضح من الجدول 
، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة )١٥(، )٣(، )١٠(، )٨(، )٥(العبارات 

منخفضة، وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنى من عبارات المحور 
  :عبارات على الترتیب إلىوتشیر تلك ال

) 1.5000(تتابع المنظومة اإلشرافیة االحتیاجات العددیة للمدرسة من المعلمین بتقدیر رقمي 
  منخفضة

 بتقدیر رقمي مفردات المواد على أسابیع الفصل الدراسيتتولى المنظومة اإلشرافیة توزیع 
 منخفضة) 1.5430(

لم للوسائل التعلیمیة وتوظیفھا في خدمة المصلحة قیاس استخدام المعتتولى المنظومة اإلشرافیة 
 منخفضة) 1.5530( بتقدیر رقمي التعلیمیة

) 1.6159(تشجع المنظومة اإلشرافیة المعلمین على النمو المھني المستمر بتقدیر رقمي 
 منخفضة

) 1.6291( بتقدیر رقمي تقترح المنظومة اإلشرافیة البرامج التدریبیة الالزمة للمعلمین
 ةمنخفض

ما الدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة في : نتائج إلجابة عن السؤال الثاني الذي نص على ما یلي
  تحسین مستویات األداء األكادیمي الخاص بالطالب؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم ترتیب عبارات المحور الثاني الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة 
ص بالطالب حسب أوزانھا النسبیة، والجدول التالي في تحسین مستویات األداء األكادیمي الخا

  :یوضح ذلك
 على المحور الثاني الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في درجة ومستوى الموافقة) ١١(جدول 

)٣٠٢=ن(من وجھة نظر أفراد العینة تحسین مستویات األداء األكادیمي الخاص بالطالب   
 درجة الموافقة

 منخفضة متوسطة كبیرة
 العبارة م

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

یب ترت
العبارات 

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

٢١ 

ة    ولى المنظوم تت
ة  رافیة متابع اإلش
تیعابیة   درة االس الق

 للفصول

 متوسطة 6 1.8675 42.40% 128 28.50% 86 29.10% 88

٢٢ 

ة  ي المنظوم تعتن
النمو   رافیة ب اإلش
ب   ل للطال المتكام

ا ( ا دینی وعلمی
ا   ا واجتماعی ) وعملی

صار  دم االقت وع
ي     على النمو المعرف

 فقط

 متوسطة 13 1.7848 42.40% 128 36.80% 111 20.90% 63

٢٣ 

ة  وفر المنظوم ت
رافیة  وافز اإلش ح

ق   ة لتحقی إیجابی
  انضباط الطالب

  
 

 منخفضة 16 1.6656 54.60% 165 24.20% 73 21.20% 64
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١٦٤

 درجة الموافقة
 منخفضة متوسطة كبیرة

 العبارة م
 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

یب ترت
العبارات 

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

٢٤ 

ة   ق المنظوم تحق
دأ  رافیة مب اإلش
روق   اة الف مراع
 الفردیة بین الطالب

 متوسطة 10 1.8477 46.40% 140 22.50% 68 31.10% 94

٢٥ 

ة   رص المنظوم تح
ى   رافیة عل اإلش
تجابات   اس اس قی

 الطالب باستمرار

 متوسطة 14 1.7550 52.00% 157 20.50% 62 27.50% 83

٢٦ 

ة    ولى المنظوم تت
رافیة  داد اإلش إع

ة  شرات الھادف الن
رسة  التي تربط المد  

یح  المجتمع وتت ب
دم   رص التق ف
الیب  ویر أس وتط

 التربیة الموجھة

 منخفضة 17 1.5629 61.60% 186 20.50% 62 17.90% 54

٢٧ 

ة   ابع المنظوم تت
رافیة  اون اإلش تع

ع إدارة   م م المعل
 المدرسة

 متوسطة 9 1.8543 46.70% 141 21.20% 64 32.10% 97

٢٨ 

ة   رص المنظوم تح
ى   رافیة عل اإلش

ة  ومتابع ل وص
یة  ب المدرس الكت
ات  ق الطبع وف

 المصرح بھا

 متوسطة 4 1.8940 41.10% 124 28.50% 86 30.50% 92

٢٩ 

ة  ي المنظوم تعتن
رافیة  ة اإلش  بالمكتب

ل   یة وتفع المدرس
 االستفادة منھا

 متوسطة 5 1.8841 44.70% 135 22.20% 67 33.10% 100

٣٠ 
المنظومة اإلشرافیة  
ى   درة عل دیھا الق ل

 طالبالتأثیر في ال
 متوسطة 12 1.8146 42.40% 128 33.80% 102 23.80% 72

٣١ 

ة  ق المنظوم تطب
رافیة  اإلش
ي   ة ف الدیمقراطی

 التعامل مع الطالب

 منخفضة 19 1.5232 64.90% 196 17.90% 54 17.20% 52

٣٢ 
ة   شارك المنظوم ت
اإلشرافیة في تقویم    

 أداء الطالب
 خفضةمن 20 1.5132 56.30% 170 36.10% 109 7.60% 23

٣٣ 

ة   رص المنظوم تح
ى   رافیة عل اإلش
ط    ع الخط وض
ة   ة لمواجھ المالئم

 مشكالت الطالب

 متوسطة 8 1.8576 40.10% 121 34.10% 103 25.80% 78

٣٤ 

ة   رص المنظوم تح
ى   رافیة عل اإلش
اء      التواصل مع أولی

  أمور الطالب
  
 

 متوسطة 15 1.7053 54.00% 163 21.50% 65 24.50% 74
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١٦٥

 درجة الموافقة
 منخفضة متوسطة كبیرة

 العبارة م
 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

یب ترت
العبارات 

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

٣٥ 

ة  ي المنظوم  تراع
اإلشرافیة احتیاجات  
الب  الط

 واستعداداتھم

 متوسطة 11 1.8311 49.00% 148 18.90% 57 32.10% 97

٣٦ 

ة    ولى المنظوم تت
وفیر   رافیة ت اإلش
ب   اخ المناس المن
ھ    د فی ذي تتوط ال
ذ     ین التلمی صلة ب ال

 ومدرستھ

 منخفضة 18 1.5298 67.50% 204 11.90% 36 20.50% 62

٣٧ 

وافز   دیم الح تق
ة وال  ة  المادی معنوی

ن   وقین م للمتف
 الطالب

 متوسطة 1 2.0530 34.10% 103 26.50% 80 39.40% 119

٣٨ 
وضع خطط عالجیة   
صیلیًا  رین تح للمتعث

 من الطالب
 متوسطة 7 1.8576 46.70% 141 20.90% 63 32.50% 98

٣٩ 
الزم   دعم ال دیم ال تق
ات  ذوي االحتیاج ل

 الخاصة
 متوسطة 2 2.0364 31.80% 96 32.80% 99 35.40% 107

٤٠ 
دمات  وفیر خ ت
اد   ھ واإلرش التوجی

 النفسي للطالب
 متوسطة 3 1.9404 36.40% 110 33.10% 100 30.50% 92

أن أكثر العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة العبارات ) ١١(یتضح من الجدول 
متوسطة، ، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة )٢٩(، )٢٨(، )٤٠(، )٣٩(، )٣٧(

وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األعلى من عبارات المحور وتشیر تلك 
 :العبارات على الترتیب إلى

  متوسطة) 2.0530(تقدیم الحوافز المادیة والمعنویة للمتفوقین من الطالب بتقدیر رقمي  
  متوسطة) 2.0364(تقدیم الدعم الالزم لذوي االحتیاجات الخاصة بتقدیر رقمي 
  متوسطة) 1.9404(توفیر خدمات التوجیھ واإلرشاد النفسي للطالب بتقدیر رقمي 
  وفق الطبعات المصرح المدرسیةوصول الكتب تحرص المنظومة اإلشرافیة على متابعة 

 متوسطة) 1.8940( بتقدیر رقمي بھا
 یر رقمي  بتقد منھااالستفادة بالمكتبة المدرسیة وتفعل تعتني المنظومة اإلشرافیة

 متوسطة) 1.8841(
أن أقل العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة ) ١١(كما یتضح من الجدول 

، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة )٢٣(، )٢٦(، )٣٦(، )٣١(، )٣٢(العبارات 
محور منخفضة، وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنى من عبارات ال

  :وتشیر تلك العبارات على الترتیب إلى

  منخفضة) 1.5132(تشارك المنظومة اإلشرافیة في تقویم أداء الطالب بتقدیر رقمي  
  1.5232(تطبق المنظومة اإلشرافیة الدیمقراطیة في التعامل مع الطالب بتقدیر رقمي (

 منخفضة
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١٦٦

 فیھ الصلة بین التلمیذ تتولى المنظومة اإلشرافیة توفیر المناخ المناسب الذي تتوطد 
 منخفضة) 1.5298(ومدرستھ بتقدیر رقمي 

  تتولى المنظومة اإلشرافیة إعداد النشرات الھادفة التي تربط المدرسة بالمجتمع وتتیح
 منخفضة) 1.5629(فرص التقدم وتطویر أسالیب التربیة الموجھة بتقدیر رقمي 

 1.6656(مي باط الطالب بتقدیر رقتوفر المنظومة اإلشرافیة حوافز إیجابیة لتحقیق انض (
 منخفضة

ما الدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة : نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص على ما یلي
 في تحسین األداء اإلداري والقیادي بالبیئات المدرسیة؟

لإلجابة عن ھذا السؤال ترتیب عبارات المحور الثالث الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة 
في تحسین األداء اإلداري والقیادي بالبیئات المدرسیة حسب أوزانھا النسبیة، والجدول التالي 

  :یوضح ذلك
 على المحور الثالث الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في درجة ومستوى الموافقة) ١٢(جدول 

)٣٠٢=ن(من وجھة نظر أفراد العینة تحسین األداء اإلداري والقیادي بالبیئات المدرسیة   
 درجة الموافقة

 منخفضة متوسطة كبیرة
 العبارة م

 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

٤١ 

ة   رص المنظوم تح
ى   رافیة عل اإلش
روف   ة الظ تھیئ
داث   بة إلح المناس
الزم   ر ال التغی
ة  ویر العملی لتط

 التعلیمیة

 متوسطة 7 1.8874 46.00% 139 19.20% 58 34.80% 105

٤٢ 

ة   رص المنظوم تح
ى   رافیة عل اإلش
ي     متابعة ما یطرأ ف
ن  ة م المدرس
ة     مظاھر غیر عادی

 ومعالجتھا

 متوسطة 2 2.0364 35.40% 107 25.50% 77 39.10% 118

٤٣ 

ة   ولى المنظوم تت
داد  رافیة إع اإلش
ائي   ر نھ تقری
ع      ن الواق واضح ع

 العملي

 متوسطة 1 2.0894 33.10% 100 24.80% 75 42.10% 127

٤٤ 

ة   ولى المنظوم تت
رافیة  صر  اإلش ح

ة   ائل التعلیمی الوس
ي  ودة ف الموج
ة    دارس ومعرف الم

 العجز

 متوسطة 3 1.9669 39.10% 118 25.20% 76 35.80% 108

٤٥ 

ة   شرف المنظوم ت
ى  رافیة عل  اإلش

دارس   د الم تزوی
ة    بالوسائل التعلیمی

  الالزمة
  
 

 منخفضة 15 1.6490 58.60% 177 17.90% 54 23.50% 71
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١٦٧

 درجة الموافقة
 منخفضة متوسطة كبیرة

 العبارة م
 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

٤٦ 

ة   رص المنظوم تح
ى   رافیة عل اإلش
ساعدة إدارة  م
المدرسة في إعداد   
 المعارض السنویة

 متوسطة 11 1.8709 41.40% 125 30.10% 91 28.50% 86

٤٧ 

ة   ولى المنظوم تت
سیق    اإلشرافیة التن
ین اإلدارة   ب
یة  المدرس

واإلدارات 
 التعلیمیة

 منخفضة 17 1.6192 66.20% 200 5.60% 17 28.10% 85

٤٨ 

ة   ارس المنظوم تم
رافیة دور   اإلش
ین    ل ب ة الوص حلق
ة  المدرس

 والمجتمع المحلي

 منخفضة 18 1.6060 64.60% 195 10.30% 31 25.20% 76

٤٩ 

ة  شارك المنظوم ت
رافیة اإلدارة  اإلش
ي   یة ف المدرس
وة    اط الق د نق تحدی

 والضعف داخلھا

 متوسطة 12 1.8675 50.30% 152 12.60% 38 37.10% 112

٥٠ 

ة   ساعد المنظوم ت
رافیة اإلدارة  اإلش
ي   یة ف المدرس
رص   د الف تحدی
دیات  والتح

 المحیطة بھا

 متوسطة 13 1.7715 51.30% 155 20.20% 61 28.50% 86

٥١ 

ة   سھم المنظوم ت
ي  رافیة ف اإلش
ساعدة اإلدارة  م
ى   یة عل المدرس
وة    اط الق ز نق تعزی
اط   الج نق وع

 الضعف بھا

 متوسطة 8 1.8808 42.40% 128 27.20% 82 30.50% 92

٥٢ 

ة   سھم المنظوم ت
ي  رافیة ف اإلش
ساعدة اإلدارة  م
ى   یة عل المدرس
رص   تثمار الف اس
ة  ومواجھ
ة  دیات المحیط التح

 بھا

 متوسطة 10 1.8742 45.70% 138 21.20% 64 33.10% 100

٥٣ 

ة   ساعد المنظوم ت
رافیة اإلدارة  اإلش
ى   یة عل المدرس
تثمار   سن اس ح
وتوظیف اإلمكانات  

 المتاحة لدیھا

 متوسطة 4 1.9139 40.10% 121 28.50% 86 31.50% 95

٥٤ 
ة  المنظوم
دیھا   رافیة ل اإلش
أثیر     القدرة على الت

 منخفضة 16 1.6424 64.20% 194 7.30% 22 28.50% 86
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١٦٨

 درجة الموافقة
 منخفضة متوسطة كبیرة

 العبارة م
 % ك % ك % ك

الوزن 
 النسبي

ترتیب 
العبارات 

وفق 
الوزن 
 النسبي

مستوى 
 الموافقة

ي اإلدارة  ف
 المدرسیة

٥٥ 

ة   ي المنظوم تراع
ة    اإلشرافیة المرون
ع    ل م ي التعام ف

 اإلدارة المدرسیة

 منخفضة 19 1.4967 69.90% 211 10.60% 32 19.50% 59

٥٦ 

ة   ولى المنظوم تت
م  رافیة رس اإلش
ة   ة العام الخط
ي   ال الدراس للمج
ى   راف عل واإلش
ا  ذھا وتقویمھ تنفی
ع المراحل      في جمی

 التعلیمیة

 متوسطة 14 1.6722 51.00% 154 30.80% 93 18.20% 55

٥٧ 

ة   ولى المنظوم تت
م  رافیة رس اإلش
ة   ة العام الخط

شطة ا ساندة لألن لم
ي   ال الدراس للمج
ى   راف عل واإلش

 تنفیذھا وتقویمھا

 متوسطة 5 1.9007 38.70% 117 32.50% 98 28.80% 87

٥٨ 

ذلیل   ى ت ل عل العم
ات أو   العقب
ة    شكالت الطارئ الم
وق   ي تع الت
ال   ل الفع التواص
ین اإلدارة   ب
ة    یة وبقی المدرس
ة   ر المنظوم عناص
ة  التعلیمی

 بالمدرسة

 متوسطة 9 1.8742 39.40% 119 33.80% 102 26.80% 81

٥٩ 

شجیع اإلدارة   ت
ى   یة عل المدرس
ن   تفادة م االس
ة   ات الحدیث االتجاھ

 في اإلدارة

 متوسطة 6 1.8940 42.40% 128 25.80% 78 31.80% 96

٦٠ 

ع   ث المجتم ح
ى   ي عل المحل
شاركة اإلدارة  م
دیم   یة وتق المدرس

 الدعم الالزم لھا

 منخفضة 20 1.4636 73.80% 223 6.00% 18 20.20% 61

أن أكثر العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة العبارات ) ١٢(یتضح من الجدول 
، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة متوسطة، )٥٧(، )٥٣(، )٤٤(، )٤٢(، )٤٣(

وذلك حسب ترتیب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األعلى من عبارات المحور وتشیر تلك 
 :العبارات على الترتیب إلى

  تتولى المنظومة اإلشرافیة إعداد تقریر نھائي واضح عن الواقع العملي بتقدیر رقمي
  متوسطة) 2.0894(
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١٦٩

  تحرص المنظومة اإلشرافیة على متابعة ما یطرأ في المدرسة من مظاھر غیر عادیة
  متوسطة) 2.0364(ومعالجتھا بتقدیر رقمي 

 صر الوسائل التعلیمیة الموجودة في المدارس ومعرفة العجز تتولى المنظومة اإلشرافیة ح
 متوسطة) 1.9669(بتقدیر رقمي 

 استثمار وتوظیف اإلمكانات تساعد المنظومة اإلشرافیة اإلدارة المدرسیة على حسن 
 متوسطة) 1.9139(المتاحة لدیھا بتقدیر رقمي 

 ة للمجال الدراسي تتولى المنظومة اإلشرافیة رسم الخطة العامة لألنشطة المساند
 متوسطة) 1.9007(واإلشراف على تنفیذھا وتقویمھا بتقدیر رقمي 

أن أقل العبارات موافقة من وجھة نظر عینة الدراسة ) ١٢(كما یتضح من الجدول 
، حیث وقعت ھذه العبارات في نطاق الموافقة بدرجة )٥٤(، )٤٧(، )٤٨(، )٥٥(، )٦٠(العبارات 

وزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنى من عبارات المحور منخفضة، وذلك حسب ترتیب ال
  :وتشیر تلك العبارات على الترتیب إلى

  حث المجتمع المحلي على مشاركة اإلدارة المدرسیة وتقدیم الدعم الالزم لھا بتقدیر رقمي
  منخفضة) 1.4636(
 قدیر رقمي تراعي المنظومة اإلشرافیة المرونة في التعامل مع اإلدارة المدرسیة بت

 منخفضة) 1.4967(
  تمارس المنظومة اإلشرافیة دور حلقة الوصل بین المدرسة والمجتمع المحلي بتقدیر رقمي

 منخفضة) 1.6060(
  تتولى المنظومة اإلشرافیة التنسیق بین اإلدارة المدرسیة واإلدارات التعلیمیة بتقدیر رقمي

 منخفضة) 1.6192(
  1.6424( رقمي على التأثیر في اإلدارة المدرسیة بتقدیرالمنظومة اإلشرافیة لدیھا القدرة (

 منخفضة
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في : نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع الذي نص على ما یلي

استجابات أفراد العینة فیما یتعلق بالدور الخاص بالمنظومة اإلشرافیة في تحسین مستوى األداء 
النوع، (رسیة بالمملكة العربیة السعودیة تعزى إلى متغیرات الدراسة المدرسي في البیئات المد

  ؟)الدورات التدریبیة، الخبرة التدریسیة

النتائج الخاصة بالفروق بین استجابات أفراد العینة على مدى الموافقة إلجمالي االستبانة   - أ
  ) إناث- ذكور(ومحاورھا بحسب متغیر النوع 

نھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أ
  :العینة على إجمالي االستبانة ومحاورھا الفرعیة، والجدول التالي یبین ذلك
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١٧٠

 إلظھار داللة الفروق بین t – test یوضح نتائج اختبار التاء لعینتین مستقلتین) ١٣(جدول 
قة على إجمالي االستبانة ومحاورھا استجابات أفراد العینة المستفتاة نحو المواف
  )٣٠٢=ن(حسب متغیر النوع 

االنحراف  المتوسط ن النوع المحور
مستوى  قیمة ت المعیاري

 الداللة

 12.21506 35.7446 184 ذكور
 األول

 14.65306 36.6356 118 إناث
-.572 

.568 
 غیر دالة

 12.56351 35.8533 184 ذكور
 الثاني

 14.60489 35.6610 118 إناث
.122 

.903 
 غیر دالة

 13.32864 36.2717 184 ذكور
 الثالث

 14.89090 35.5169 118 إناث
.458 

.647 
 غیر دالة

 36.29816 107.8696 184 ذكور
 اإلجمالي

 43.46626 107.8136 118 إناث
.012 

.990 
 غیر دالة

  ) ١٣(یتضح من الجدول 

  ذكور(استجابات أفراد العینة تبًعا لمتغیر النوع إحصائیة بین ال توجد فروق ذات داللة- 
وھي قیمة غیر دالة ، )012.(، )ت(، بالنسبة إلجمالي االستبانة، حیث جاءت قیمة )إناث

 ).0.05(إحصائًیا عند مستوى داللة 
  ذكور(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة تبًعا لمتغیر النوع- 

ة للمحور األول الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء ، بالنسب)إناث
وھي قیمة غیر دالة إحصائًیا ، )572.-(، )ت(الصفي الخاص بالمعلمین، حیث جاءت قیمة 

 ).0.05(عند مستوى داللة 
  ذكور(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة تبًعا لمتغیر النوع- 

، بالنسبة للمحور الثاني الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء )اثإن
وھي قیمة غیر دالة ، )122.(، )ت(األكادیمي الخاص بالطالب، حیث جاءت قیمة 

 ).0.05(إحصائًیا عند مستوى داللة 
 ذكور(نوع ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة تبًعا لمتغیر ال- 

 في تحسین األداء اإلداري ، بالنسبة للمحور الثالث الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة)إناث
وھي قیمة غیر دالة ، )458.(، )ت(حیث جاءت قیمة ، والقیادي بالبیئات المدرسیة
 ).0.05(إحصائًیا عند مستوى داللة 

نفس البیئة التعلیمیة وتحت ویمكن تفسیر ذلك في ضوء أن الذكور واإلناث یعملون معًا في 
نفس الظروف وتتاح لھم نفس الفرص واإلمكانات ویواجھون نفس التحدیات ومن ثم جاءت رؤیتھم 

  .متشابھة لدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین األداء المدرسي
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النتائج الخاصة بالفروق بین استجابات أفراد العینة على مدى الموافقة إلجمالي االستبانة   - ب
 حاصل على دورة - غیر حاصل على دورة واحدة(اورھا الفرعیة بحسب متغیر الدورات ومح

  ). حاصل على أكثر من دورة- واحدة
أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد 

  :العینة على إجمالي االستبانة ومحاورھا، والجدول التالي یبین ذلك
یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه إلظھار داللة الفروق بین استجابات ) ١٤(جدول 

أفراد العینة المستفتاة نحو الموافقة على إجمالي االستبانة ومحاورھا حسب متغیر الدورات 
  )٣٠٢=ن(

االنحراف  المتوسط ن الدورات المحور
مستوى  قیمة ف المعیاري

 الداللة

 غیر حاصل على
 3.64152 26.4143 70 دورة واحدة

حاصل على 
 األول 10.45986 33.5177 141 دورة واحدة

حاصل على أكثر 
 13.68725 47.5275 91 من دورة

87.598 
.000 
 دالة

غیر حاصل على 
 3.09895 24.9286 70 دورة واحدة

حاصل على 
 الثاني 10.63333 32.7021 141 دورة واحدة

اصل على أكثر ح
 11.61077 48.8901 91 من دورة

131.712 
.000 
 دالة

غیر حاصل على 
 3.57137 24.3571 70 دورة واحدة

حاصل على 
 الثالث 10.79174 31.6809 141 دورة واحدة

حاصل على أكثر 
 8.89837 51.5714 91 من دورة

210.213 
.000 
 دالة

غیر حاصل على 
 6.43665 75.7000 70 دورة واحدة

حاصل على 
 اإلجمالي 30.48965 97.9007 141 دورة واحدة

حاصل على أكثر 
 32.69947 147.9890 91 من دورة

151.904 
.000 
 دالة

  ) ١٤(یتضح من الجدول 
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  غیر (توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة تبًعا لمتغیر الدورات
، بالنسبة )ل على أكثر من دورة حاص- حاصل على دورة واحدة-حاصل على دورة واحدة

وھي قیمة دالة إحصائًیا عند ، )151.904(، )ف(إلجمالي االستبانة، حیث جاءت قیمة 
وكانت الفروق لصالح حاصل على أكثر من دورة حیث بلغ متوسط ) 0.05(مستوى داللة 

، بینما بلغ متوسط استجابات أفراد العینة من )147.9890(استجاباتھم على المحور 
على ) 75.7000(، )97.9007(صل على دورة واحدة وغیر حاصل على دورة واحدة حا

 .الترتیب
 غیر ( تبًعا لمتغیر الدورات توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة

، بالنسبة ) حاصل على أكثر من دورة- حاصل على دورة واحدة-حاصل على دورة واحدة
لمنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء الصفي للمحور األول الخاص بدور ا

وھي قیمة دالة إحصائًیا عند ، )87.598(، )ف(حیث جاءت قیمة ، الخاص بالمعلمین
وكانت الفروق لصالح حاصل على أكثر من دورة حیث بلغ متوسط ) 0.05(مستوى داللة 

اد العینة من حاصل ، بینما بلغ متوسط استجابات أفر)47.5275(استجاباتھم على المحور 
على ) 26.4143(، )33.5177(على دورة واحدة وغیر حاصل على دورة واحدة 

 .الترتیب
  غیر ( لمتغیر الدورات تبًعاتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة

، بالنسبة ) حاصل على أكثر من دورة- حاصل على دورة واحدة-حاصل على دورة واحدة
اني الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء األكادیمي للمحور الث

وھي قیمة دالة إحصائًیا عند ، )131.712(، )ف(حیث جاءت قیمة ، الخاص بالطالب
وكانت الفروق لصالح حاصل على أكثر من دورة حیث بلغ متوسط ) 0.05(مستوى داللة 

 متوسط استجابات أفراد العینة من حاصل ، بینما بلغ)48.8901(استجاباتھم على المحور 
على ) 24.9286(، )32.7021(على دورة واحدة وغیر حاصل على دورة واحدة 

 .الترتیب
  غیر ( تبًعا لمتغیر الدورات العینةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد

 بالنسبة ،) حاصل على أكثر من دورة- حاصل على دورة واحدة-حاصل على دورة واحدة
للمحور الثالث الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین األداء اإلداري والقیادي 

وھي قیمة دالة إحصائًیا عند ، )210.213(، )ف(حیث جاءت قیمة ، بالبیئات المدرسیة
وكانت الفروق لصالح حاصل على أكثر من دورة حیث بلغ متوسط ) 0.05(مستوى داللة 

، بینما بلغ متوسط استجابات أفراد العینة من حاصل )51.5714(ر استجاباتھم على المحو
على ) 24.3571(، )31.6809(على دورة واحدة وغیر حاصل على دورة واحدة 

 .الترتیب
ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء أن الخبرة المكتسبة من خالل الدورات التدریبیة التي 

 دورة تدریبیة جعلت لدیھم وعي ورؤیة أعمق لدور حصل علیھا أفراد العینة الذین أخذوا أكثر من
المنظومة اإلشرافیة في تحسین األداء المدرسي بصفة عامة وكذلك تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف 

  .في ھذا األداء وكذلك المشكالت التي تواجھھ ومن ثم مقترحات التحسین
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دى الموافقة إلجمالي االستبانة  النتائج الخاصة بالفروق بین استجابات أفراد العینة على م  - ج
 -  سنوات١٠ سنوات إلى ٥ من - سنوات٥أقل من (ومحاورھا الفرعیة بحسب متغیر الخبرة 

  ) سنوات١٠أكثر من 
أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد 

  :لي یبین ذلكالعینة على إجمالي االستبانة ومحاورھا، والجدول التا
یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه إلظھار داللة الفروق بین استجابات ) ١٥(جدول 

  )٣٠٢=ن(أفراد العینة نحو الموافقة على إجمالي االستبانة ومحاورھا حسب متغیر الخبرة 

االنحراف  المتوسط ن الخبرة المحور
مستوى  قیمة ف المعیاري

 الداللة
 3.54545 26.5686 51  سنوات٥ من أقل

 سنوات إلى ٥من 
 األول 10.05241 31.8733 150  سنوات١٠

 ١٠أكثر من 
 13.08134 47.1683 101 سنوات

89.736 
.000 
 دالة

 3.15905 25.0196 51  سنوات٥أقل من 
 سنوات إلى ٥من 

 الثاني 10.11844 30.9200 150  سنوات١٠

 ١٠ن أكثر م
 11.17618 48.4257 101 سنوات

135.498 
.000 
 دالة

 3.83155 24.8627 51  سنوات٥أقل من 
 سنوات إلى ٥من 

 الثالث 10.05010 29.6600 150  سنوات١٠

 ١٠أكثر من 
 8.78687 50.9703 101 سنوات

222.554 
.000 
 دالة

 6.50942 76.4510 51  سنوات٥أقل من 

ات إلى  سنو٥من 
 اإلجمالي 28.84222 92.4533 150  سنوات١٠

 ١٠أكثر من 
 31.44469 146.5644 101 سنوات

157.657 
.000 
 دالة

  )١٥(یتضح من الجدول 

  ٥أقل من (توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة تبًعا لمتغیر الخبرة 
ستبانة، ، بالنسبة إلجمالي اال) سنوات١٠ أكثر من -  سنوات١٠ سنوات إلى ٥ من - سنوات

) 0.05(وھي قیمة دالة إحصائًیا عند مستوى داللة ، )157.657(، )ف(حیث جاءت قیمة 
 سنوات حیث بلغ متوسط استجاباتھم على المحور ١٠وكانت الفروق لصالح أكثر من 
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 سنوات وأقل ١٠ سنوات إلى ٥، بینما بلغ متوسط استجابات أفراد العینة من )146.5644(
 .على الترتیب) 76.4510(، )92.4533( سنوات ٥من 

  ٥أقل من (توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة تبًعا لمتغیر الخبرة 
، بالنسبة للمحور األول ) سنوات١٠ أكثر من -  سنوات١٠ سنوات إلى ٥ من - سنوات

، الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء الصفي الخاص بالمعلمین
) 0.05(وھي قیمة دالة إحصائًیا عند مستوى داللة ، )89.736(، )ف(حیث جاءت قیمة 

 سنوات حیث بلغ متوسط استجاباتھم على المحور ١٠وكانت الفروق لصالح أكثر من 
 سنوات وأقل ١٠ سنوات إلى ٥، بینما بلغ متوسط استجابات أفراد العینة من )47.1683(

 .على الترتیب) 26.5686(، )31.8733( سنوات ٥من 
  ٥أقل من (توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة تبًعا لمتغیر الخبرة 

، بالنسبة للمحور الثاني ) سنوات١٠ أكثر من -  سنوات١٠ سنوات إلى ٥ من - سنوات
الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء األكادیمي الخاص بالطالب، 

) 0.05(وھي قیمة دالة إحصائًیا عند مستوى داللة ، )135.498(، )ف(جاءت قیمة حیث 
 سنوات حیث بلغ متوسط استجاباتھم على المحور ١٠وكانت الفروق لصالح أكثر من 

 سنوات وأقل ١٠ سنوات إلى ٥، بینما بلغ متوسط استجابات أفراد العینة من )48.4257(
 .ى الترتیبعل) 25.0196(، )30.9200( سنوات ٥من 

  ٥أقل من (توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة تبًعا لمتغیر الخبرة 
النسبة للمحور الثالث ، ب) سنوات١٠ أكثر من - سنوات١٠ سنوات إلى ٥ من - سنوات

، الخاص بدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین األداء اإلداري والقیادي بالبیئات المدرسیة
) 0.05(وھي قیمة دالة إحصائًیا عند مستوى داللة ، )222.554(، )ف(ءت قیمة حیث جا

سنوات حیث بلغ متوسط استجاباتھم على المحور ) ١٠(وكانت الفروق لصالح أكثر من 
سنوات ) ١٠(سنوات إلى ) ٥(، بینما بلغ متوسط استجابات أفراد العینة من )50.9703(

 .على الترتیب) 24.8627(، )29.6600(سنوات ) ٥(وأقل من 
ة             راد العین ھ أف ع ب ذي یتمت ة ال رة المرتفع ي ضوء أن عامل الخب ویمكن تفسیر ھذه النتیجة ف

ًا     ) ١٠(الذین تزید سنوات خبرتھم عن     ر وعی م أكث رة، جعلھ عشر سنوات مقارنة بزمالئھم األقل خب
ي تحسین األ             ددة ف ا المتع ي وأداورھ ا الفعل ذلك   بطبیعة المنظومة اإلشرافیة وواقعھ داء المدرسي وك

ة            ي تواجھ المنظوم ات والمشكالت الت ذلك المعوق دور، وك جوانب القوة وجوانب الضعف في ھذا ال
  .اإلشرافیة في مدارسھم، وبالتالي جاءت الفروق لصالحھم مقارنة بزمالئھم األقل خبرة

 توجد من أنھ ال) ٢٠١٦(وتختلف ھذه الدراسة مع ما توصلت إلیھ دراسة الخلیوي والیحیى  
ادة األداء            ة قی ھام منظوم ي إس ة ف ة الدراس ات عین ط درج ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل ف

  .اإلشرافي في تحقیق الشفافیة اإلداریة تعزى لمتغیر سنوات الخدمة
  :توصیات الدراسة

ن          .١ ي تحسین األداء المدرسي م ا ف ضرورة تنمیة الوعي بأھمیة المنظومة اإلشرافیة ودورھ
  .والندوات المسھمة في ذلكخالل الدورات 

سات        .٢ الل المؤس ن خ رافیة م ة اإلش ویر أداء المنظوم وي  لتط ادي والمعن دعم الم وفیر ال ت
 .الرسمیة والمؤسسات األھلیة

ن مستوى       .٣ ع م زیادة فرص التدریب والتنمیة المستمرة ألعضاء المنظومة اإلشرافیة بما یرف
 .أدائھم
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ضاء   .٤ ین أع شاركة ب اك والم رص االحتك ادة ف شرفین زی ین وم ن معلم ي م ع المدرس المجتم
  .وقادة مدارس

  :مقترحات الدراسة
  .تصور مقترح لتطویر دور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستوى األداء المدرسي .١
  .معوقات دور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستوى األداء المدرسي .٢
ي     واقع العالقة اإلنسانیة بین مسئولي المنظومة اإلشرافیة والمعل     .٣ ة المتوسطة ف ین بالمرحل م

 .ضوء بعض المتغیرات
 .إجراء دراسة مماثلة من وجھة نظر قادة المدارس .٤
  .إجراء دراسة مماثلة عن مراحل تعلیمیة أخرى .٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٧٦

 :قائمة المراجع
  :  قائمة المراجع العربیة: أوًلا

مؤسسة :  األردن–الیب، اربد اإلشراف التربوي، أنماط وأس). ٢٠٠٢. (اإلبراھیم، عدنان بدري
 .حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع

، الدار ١اإلشراف التربوي، ط). ٢٠٠٣. (األسدي، سعید جاسم، وإبراھیم، مروان عبد المجید
 .العلمیة الدولیة ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان

شرات األداء اإلشرافي في زیادة فاعلیة دور مؤ). ھـ١٤٣٧(األشقر، ھشام بن عبد اهللا بن صالح 
كلیة العلوم ) رسالة ماجستیر غیر منشورة(المشرف التربوي في محافظة األحساء التعلیمیة 

  .المملكة العربیة السعودیة: االجتماعیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
. مكتبة العبیكان. وياتجاھات حدیثة في اإلشراف الترب). ھـ١٤٢٥. (البابطین، عبد العزیز

  . الریاض
. اإلدارة واإلشراف في التربیة الخاصة في ضوء معاییر الجودة). ٢٠١٣. (بركات، سري رشدي

 .دار الزھراء: الریاض
دور المشرف التربوي في تنمیة المعلمین الجدد مھنًیا في منطقة ). ٢٠١١. (البلوي، مرزوقة حمود

  .  ، جامعة مؤتة، األردن)ماجستیر غیر منشورةرسالة (تبوك التعلیمیة من وجھة نظرھم 
معوقات فاعلیة اإلشراف التربوي على التعلیم االبتدائي في الجزائر ). ٢٠١١. (بورغداد، میادة

، جامعة منتوري )رسالة ماجستیر غیر منشورة(ضمن االتجاھات اإلشرافیة المعاصرة 
 . قسنطینة، الجزائر

دراسة :فعالیة األداء اإلداري لدى المدیر الحكومي المصريتقویم ). "٢٠٠٠. (جودة، یسري السید
كلیة -، مجلة البحوث التجاریة"تطبیقیة على بعض القطاعات الحكومیة بمحافظة الشرقیة
  .التجارة، جامعة الزقازیق، العدد الثالث، الجزء الثاني، یولیو

 المرحلة الثانویة متطلبات اإلشراف التربوي في). ٢٠٠٨. (الحالق، دینا یوسف عبد الرحمن
بمحافظات غزة في ضوء االتجاھات الحدیثة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، 

 .جامعة األزھر، غزة
 للنشر القندیل التربوي، عمان، دار اإلشراف). ٢٠٠٣. (أمل والخطیب، الخطیب، إبراھیم

 .والتوزیع
 درجة إسھام منظومة ).٢٠١٦.(براھیمالخلیوي، لینا سلیمان علي؛ الیحیى، دالل عبد الرحمن إ

مجلة البحث  قیادة األداء اإلشرافي في تحقیق الشفافیة اإلداریة في مكاتب التعلیم بالریاض،
 .٥٣٨-٥٠٩، )١٧(٥العلمي في التربیة، 

كفایات المشرف التربوي وأسالیب تطویرھا، مجلة تواصل، اللجنة ). ٢٠٠٦(الدریج، محمد
  .٢٠٠٦یونیو ) ٤( والثقافة والعلوم، الوطنیة العمانیة للتربیة

دور اإلشراف الوقائي في تحسین أداء المعلمین الجدد في المدارس ). ٢٠٠٨. (الدیراوي، إسماعیل
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة. الحكومیة بمحافظات غزة
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شرف التربوي في مدارس  مؤشرات األداء اإلشرافي المتطلبة للم).٢٠١٦.(الردادي، فھد عاید
، مجلة البحث العلمي في )دراسة تقویمیة(المدینة المنورة في ضوء بعض المتغیرات 

  .٣٣١- ٢٨٧، )١٧(٣التربیة، 
رسالة (دور الظروف االجتماعیة لألسرة على التحصیل الدراسي لألبناء ). ٢٠٠٨. (زغینة، نوال

  . ، جامعة الحاج لخضر، الجزائر)دكتوراه غیر منشورة
واقع تطبیق أسالیب اإلشراف التربوي من قبل مشرفي الصفوف ). ٢٠٠٨. (كري، عبد اهللاز

األولیة في تعلیم محافظة صبي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، المملكة 
 .العربیة السعودیة

ة التي المعیقات االجتماعیة والتربوی). ٢٠١٢. (السعایدة، مھى والسعایدة، جھاد، والكاید، ركان
تواجھ اإلشراف التربوي وسبل تطویره من وجھة نظر المشرفین التربویین والعاملین 

مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة . بمدیریات التربیة والتعلیم في محافظة البلقاء
 ).٢٧٤- ٢٣٧ص، ص (، )الثاني(المجلد العشرون، العدد . والنفسیة

  .، القاھرة، مكتبة غریب"لموارد البشریةإدارة ا ). "١٩٩٢. (السلمي، علي
استراتیجیة اإلدارة في التعلیم مالمح من الواقع المعاصر، ). ٢٠٠١. (سلیمان، عرفات عبد العزیز

 .مكتبھ األنجلو المصریة، القاھرة
التخطیط لتحسین أداء المدارس الثانویة بالمملكة ). ٢٠٠٩. (الشاعري، بدر بن جمعان عوض اهللا

  . ، جامعة طیبة، المدینة المنورة)رسالة ماجستیر غیر منشورة(عودیة العربیة الس
دور اإلشراف التربوي في تحقیق الجودة في التعلیم العام ). ٢٠٠٧. (الشربیني، غادة حمزة محمد

اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعیة السعودیة للعلوم التربویة . بالمملكة العربیة السعودیة
، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة "التعلیم العامالجودة في "والنفسیة 
  .  السعودیة
المعوقات التي تواجھ المشرف التربوي في تنفیذ الزیارات المتبادلة ). ٢٠٠٩. (الشھري، عامر

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة . بین المعلمین كأسلوب إشرافي في منطقة مكة المكرمة
 .أم القرىالتربیة، جامعة 
 – أسبابھا – مظاھرھا –مشكالت تربویة معاصرة مفھومھا ). ٢٠٠٧. (الشیخ، محمود یوسف

  .عالجھا، دار الفكر العربي، القاھرة
واقع اإلشراف التربوي على تعلیم التعبیر في الصفوف العلیا من ). ٢٠٠٩. (الشیخي، محمد

 .لتربیة، جامعة أم القرىالمرحلة االبتدائیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة ا
نحو منظور شمولي لتقویم أداء الجامعات العربیة، المنظمة " ).١٩٩٩. (صائغ، عبد الرحمن

العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، المؤتمر السابع للوزراء والمسئولین عن التعلیم العالي 
  . أبریل٢١ - ١٧والبحث العلمي في الوطن العربي، الریاض 

 ألولى، الطبعة "أسالیبھ. أسسھ . أھدافھ . مفاھیمھ "التربوي اإلشراف). ٢٠٠٥( .حسن الطعاني،
  .فلسطین اهللا، رام والتوزیع، للنشر الشروق دار

. اإلشراف التربوي المتنوع رؤیة جدیدة لتطویر أداء المعلمین). ھـ١٤٢٦. (العبد الكریم، راشد
 . مطبعة سفیر، الریاض
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إدارة األفراد والعالقات اإلنسانیة،  ). ١٩٩٣. (عایدة سیدوخطاب، . عبد الوھاب، علي محمد
  .القاھرة، مكتبة عین شمس

اإلشراف ). ٢٠٠٥. (عكاري، عارف توفیق، وعیسان، صالحة عبد اهللا، محمود، وناریمان
 .مكتبة الفالح للنشر والتوزیع: التربوي اتجاھاتھ النظریة وتطبیقاتھ العملیة، الكویت

.  الصعوبات التي تواجھ المشرف التربوي عند تطبیقھ للورش التعلیمیة).٢٠٠٨. (العمري، علي
  . رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

مشاركة المشرف التربوي لمدیر المدرسة في تحسین ). ٢٠١٣. (الغامدي، علي بن محمد بن زھید
  .  ، جامعة طیبة، المدینة المنورة)رسالة ماجستیر غیر منشورة(األداء المدرسي 

إدارة المنظمات التعلیمیة رؤیة معاصرة لألصول العامة، دار ). ١٩٩٧. (فتحي، شاكر محمد
  . المعارف، القاھرة

دور مدیري المدارس في تفعیل اإلشراف التطویري ). ٢٠١٠. (القاسم، منصور بن محمد
، جامعة أم القرى، مكة )غیر منشورةرسالة ماجستیر (بالمدارس الحكومیة في محافظة جدة 

  .  المكرمة
دور المشرف التربوي في تطویر أداء معلمي ). ١٤٢٩. (القرشي، عبد اهللا بن مبارك حمدان

، )رسالة ماجستیر غیر منشورة(المواد االجتماعیة في مجال استخدام الوسائل التعلیمیة 
 .   جامعة أم القرى، مكة المكرمة

تصور مقترح لبرنامج تأھیل المشرف ). ١٤٣٣. (بن محمد بن زینالقرمطي، عبد العزیز 
  .  ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة)رسالة دكتوراه غیر منشورة(التربوي قبل ممارسة المھنة 

عناقید التربیة منظومة إشرافیة لتطویر األداء ). ٢٠١٠. (القرني، سعد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا
  .   مكة المكرمة–، جامعة أم القرى )یر منشورةرسالة ماجستیر غ(المدرسي 

االحتیاجات التدریبیة للمشرف التربوي في مجتمع ). ١٤٣٢. (القفعي، خمیس عبد الرحمن
  .المعرفة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى

ة، مدیر المدرسة ودورة في تطویر التعلیم، ترجمة عبد اهللا أحمد شحات). ٢٠٠١. (كاربنتر، جون
  .الناشر المترجم، القاھرة

دور أسالیب اإلشراف التربوي في تطویر األداء المھني ).٢٠١٦.(المالكي، حامد حسن حامد
كلیة التربیة، ) رسالة ماجستیر غیر منشورة(للمعلمین في المدارس الثانویة بمدینة الطائف 

  .جامعة النیلین، السودان
استراتیجیات تجوید منظومة األداء ). ٢٠١٣. (مجاھد، محمد عطوة، وعناني، ھشام فتوح

  .، دار الجامعة الجدید، اإلسكندریة)بین المحلیة والعالمیة(المدرسي 
،  والفھدي، راشد بن سلیمان؛ والعریمي، حلیس بن محمد؛ والراسبي راشد بن سیف؛المحرزي،

راف تقییم الھیئة اإلشرافیة واإلداریة لتطبیق منظومة اإلش). ٢٠١٤. (ناصر بن ھالل
 البحرین، –مجلة العلوم التربویة والنفسیة . التربوي وآلیات تنفیذھا في سلطنة عمان

٣٢٧-٢٩٧، )٣(١٥ . 
قیاس األداء المؤسسي لألجھزة الحكومیة، ). ٢٠٠٠. (مخیمر، عبد العزیز جمیل، وآخرون

  .المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: القاھرة(
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دور المشرف التربوي في تنمیة الكفاءة المھنیة ). م٢٠٠٨. (المنصور، خالد بن محمد بن سلیمان
، )رسالة ماجستیر غیر منشورة(لمعلمي الصفوف األولیة بمحافظة عنیزة من وجھة نظرھم 

  .  جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة
ھـ من الرابط ٢١/٢/١٤٣٨موقع والیة ویسكونسن تم سحبھ بتاریخ 

  http://tepdl.dpi.wi.gov/licensing/pathways-to-licensureــ
واقع تطبیق منظومة قیادة األداء اإلشرافي وعالقتھ بالكفایات ). ھـ١٤٣٧(نواوي، الھام بنت حسن 

نطقة مكة المكرمة المھنیة للمشرفین التربویین من وجھة نظر مدیري مكاتب التعلیم بم
  .المملكة العربیة السعودیة: ،كلیة التربیة، جامعة أم القرى)رسالة ماجستیر غیر منشورة(

مھارات تطویر األداء، الطبعة الثانیة، : مھارات إدارة األداء). ١٩٩٦. (ھالل، محمد عبد الغني
  .القاھرة، مركز تطویر األداء والتنمیة

 –ماھیتھ : اإلشراف التربوي). ٢٠١٤. (عتصم باهللا سلیمانوصوص، دیمة محمد، والجوازیة، الم
 .دار الخلیج للنشر والتوزیع، األردن: ، عمان١ أسالیبھ، ط– أنواعھ –تطوره 

  : قائمة المراجع األجنبیة: ثانًیا
3- Jaap Van Lakerveld (2003 ) ،Self Evaluation : about Pitfalls and 

Pudding ،Paper Presented at the International Conference of Self 
Evaluation ،Op.Cit ،PP. 1-3 

Atluru ،S. H. ،& Deshpande ،A. (2009). Data To Information: Can 
Mtconnect Deliver The Promise? Transactions of NAMRI/SME ،37 
(2009) ،1-8.   

Board Policy Blue water District School Board 2001 ،available at: 
http://www.bwdsb.on.ca/director/bp7/50-d.htm) 

Caires ،s. & Almeida ،l. (2007). Positive Aspects of the Teacher Training 
Supervision: The Student Teachers' Perspective. European Journal of 
Psychology of Education ،22 (4): 515-528. 

Chigudu ،D. (2016). An analysis of secondary school heads’ perception of 
their supervisory role in Nyanga District: Zimbabwe. The 
Independent Journal of Teaching and Learning ،11(1) ،1-22.   

Colantonio ،John. (2005). Combined Instructional Supervision and Staff 
Development ،PL MAY 2005. 

Daft ،Richard. ،"Organization Theory and Design". ،( South- western 
College publishing ،Ohio ،2001 ) ،p.501. 

Dangara ،U.Y. (2015). The Impact of Instructional Supervision on 
Academic Performance of Secondary School Students in Nasarawa 
State ،Nigeria. Journal of Education and Practice ،6(10); 160-167. 

Edenfield ،J. (2014). Teachers' Perceptions of Merit Pay in Georgia 
(Unpublished Doctor Dissertation) ،Graduate Faculty of Georgia 
Southern University ،Georgia.   



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٨٠

El-Gamal ،A. F. ،Amin ،A. E. ،& Mohamed ،B. E. (2016). Educational 
Supervisory System based on Intelligent Multi-Agents. International 
Journal of Computer Applications ،150(7) ،17-24.   

Elgendy ،R. ،Morad ،A. ،Elmongui ،H. G. ،Khalafallah ،A. ،& Abougabal ،
M. S. (2017). Role-task conditional-purpose policy model for 
privacy preserving data publishing. Alexandria Engineering Journal ،
56 ،459–468.  

European Commission ،Directorate– General for Education and culture 
(2004 )  ،Evaluation of Schools Providing Compulsory Education in 
Europe ،Eurydice European Unit ،Brussels ،Belgium ،PP.38-40a 

Gordon ،S.P. ،& Ross-Gordon ،J.M. Glickman ،C.D. (2005).  The Basic 
Guide to Supervision and Instructional Leadership. Needham 
Heights ،MA:  Allyn & Bacon. 

Jaap Van Lakerveld (2003 ) ،Self Evaluation : about Pitfalls and Pudding ،
Paper Presented at the International Conference of Self Evaluation ،
Slovenia 24-28 September ،PP. 1-3 

Kayaoğlu ،M. N. (2012). Dictating or Facilitating: The Supervisory Process 
for Language Teachers. Australian Journal of Teacher Education ،
37(10) ،103-117.   

Kebede ،D. (2014). Practices And Problems Of Instructional Supervision In 
Secondary Schools Of Nefas Silk Lafto Sub- City In Addis Ababa 
(Unpublished Master Thesis) ،Addis Ababa University ،Ethiopia.   

Kotride ،I.Y. and Yunos ،J.B.M. (2015). The Processes of Supervisions in 
Secondary Schools Educational System in Nigeria. Procedia - Social 
and Behavioral Sciences 204 ،259 – 264. 

Lempira ،P. S. O. (2014). Influence Of Headteachers’ Instructional 
Supervision Practices On Pupils’ Performance In Kenya Certificate 
Of Primary Education In Loitokitok Sub-County ،Kenya. 
(Unpublished Master Dissertation) ،University of Nairobi. 

Lesley Saunders ،et.al ،( 2000): Raising Attainment in Secondary Schools 
for Self – Evaluation ،National Foundation for Educational 
Research ،Slough ،pp.1-3 

Lizzio ،A. ; Stokes ،L. & Wilson ،K. (2005). Approaches to learning in 
professional supervision: Supervisee perceptions of process and 
outcome. Studies in Continuing Education. Available: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01580370500376622?j
ournalCode=csce20#.VEgKniLF8qM 

Lorraine Brodio (2004): Schools Speak for Themselves ،Paper Presented at  
International Conference of Self Evaluation ،Graz ،Austria ،22-26 
September 2004 ،PP. 5-6   



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٨١

Memduhoğlu ،H. B. ،Aydın ،I. ،Yılmaz ،K. ،Güngör ،S. ،& Oğuz ،E. 
(2007). The Process of Supervision in the Turkish Educational 
System: Purpose ،Structure ،Operation. Asia Pacific Education 
Review ،8(1) ،56-70.   

Mosavi ،F. (2014). Presents a Conceptual Framework of Supervisory 
System for Teachers. Journal of Educational and Management 
Studies. J. Educ. Manage. Stud. ،4(4) ،738-744.   

Ozdemir ،T. Y. ،& Yirci ،R. (2015). A Situational Analysis of Educational 
Supervision in the Turkish Educational System. EDUPIJ ،4(1-2)      ،
56–70.   

Parveen ،Q. ،Yousuf ،M. I. ،Kayani ،M.M. ،and Behlol ،M.G. (2011). 
Concept of Supervision and Supervisory Practices at Primary Level 
in Pakistan. International Education Studies ،4,( 4); 28-35. 

Stan ،C. ،& Manea ،A. D. (2015). The divergent relationship between 
assessment and self-assessment in higher education. Experimental 
results. Procedia - Social and Behavioral Sciences 209 (2015) ،            
497 – 502.   

Tubsuli ،N. ،Julsuwan ،S. ،& Tesaputa ،K. (2017). The Team-Based 
Internal Supervision System Development for the Primary Schools 
under the Office of the Basic Education Commission. International 
Education Studies ،10(1) ،245-254.   

William Scott ،"Performance Improvement Interventions: Their 
Similarities & Differences" ،The journal for Quality and 
Participation. Vol ،26 ،No.1 ،March ،2003 ،pp. 26-30. 

Williams ،R. L. (2007). A Case Study In Clinical Supervision: Moving 
From An Evaluation To A Supervision Mode (Unpublished Doctor 
Dissertation) ،The Pennsylvania State University ،USA.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٨٢

دور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستوى األداء المدرسي من وجھة نظر استبانة للكشف عن 
ملكة العربیة السعودیةالمشرفین التربویین في المدارس الثانویة بمدینة الریاض بالم  

 العبارة م درجة الموافقة
 منخفضة متوسطة كبیرة

 دور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء الصفي الخاص بالمعلمین: المحور األول
    تمارس المنظومة اإلشرافیة االتصال اإلیجابي مع المعلمین ١
     المتعلمینتحرص المنظومة اإلشرافیة على إثارة دافعیة ٢
    تشجع المنظومة اإلشرافیة المعلمین على النمو المھني المستمر ٣
تحرص المنظومة اإلشرافیة على مقابلة المعلمین الجدد وتھیئة  ٤

 البیئة التعلیمیة لھم
   

    تتابع المنظومة اإلشرافیة االحتیاجات العددیة للمدرسة من المعلمین  ٥
    افیة االحتیاجات الكیفیة للمدرسة من المعلمینتتابع المنظومة اإلشر ٦
توزیع الجداول على المعلمین تعمل المنظومة اإلشرافیة على متابعة  ٧

 حسب التخصص والمراحل الدراسیة
   

مفردات المواد على أسابیع تتولى المنظومة اإلشرافیة توزیع  ٨
 الفصل الدراسي

   

لمتعلم في إعداده لدروسھ تتولى المنظومة اإلشرافیة متابعة ا ٩
 بطریقة متكاملة

   

قیاس استخدام المعلم للوسائل التعلیمیة تتولى المنظومة اإلشرافیة  ١٠
 وتوظیفھا في خدمة المصلحة التعلیمیة

   

تزوید المعلمین بأفضل طرق تحرص المنظومة اإلشرافیة على  ١١
 التدریس حسب الحاجة ومتطلبات الموقف

   

    تبادل الخبرات بین المعلمینومة اإلشرافیة تشجع المنظ ١٢
المعلمین نحو العنایة باألنشطة المصاحبة تحفز المنظومة اإلشرافیة  ١٣

 للمادة العلمیة
   

تدریب المعلمین على استخدام األجھزة تتولى المنظومة اإلشرافیة  ١٤
 الحدیثة الخاصة بالمادة وصیانتھا

   

     البرامج التدریبیة الالزمة للمعلمینتقترح المنظومة اإلشرافیة ١٥
تحرص المنظومة اإلشرافیة على تحلیل الواقع المھني للمعلمین  ١٦

 وتحدید احتیاجاتھم المھنیة
   

    ترشیح المعلمین للبرامج التدریبیةتشارك المنظومة اإلشرافیة في  ١٧
تحرص المنظومة اإلشرافیة على تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص بین  ١٨

 المعلمین
   

تحفز المنظومة اإلشرافیة المعلمین نحو البحث العلمي لدراسة  ١٩
 المشكالت والظواھر التربویة والتعلیمیة

   

    المنظومة اإلشرافیة لدیھا القدرة على التأثیر في المعلمین ٢٠
 بالطالبدور المنظومة اإلشرافیة في تحسین مستویات األداء األكادیمي الخاص : المحور الثاني

    القدرة االستیعابیة للفصولتتولى المنظومة اإلشرافیة متابعة  ١
دینیا وعلمیا (تعتني المنظومة اإلشرافیة بالنمو المتكامل للطالب  ٢

 وعدم االقتصار على النمو المعرفي فقط) وعملیا واجتماعیا
   

    حوافز إیجابیة لتحقیق انضباط الطالبتوفر المنظومة اإلشرافیة  ٣
تحقق المنظومة اإلشرافیة مبدأ مراعاة الفروق الفردیة بین  ٤

 الطالب
   

تحرص المنظومة اإلشرافیة على قیاس استجابات الطالب  ٥
 باستمرار

   

   إعداد النشرات الھادفة التي تربط تتولى المنظومة اإلشرافیة  ٦



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٨٣

 العبارة م درجة الموافقة
 منخفضة متوسطة كبیرة

المدرسة بالمجتمع وتتیح فرص التقدم وتطویر أسالیب التربیة 
 ھةالموج

    تعاون المعلم مع إدارة المدرسةتتابع المنظومة اإلشرافیة  ٧
وصول الكتب المدرسیة تحرص المنظومة اإلشرافیة على متابعة  ٨

 وفق الطبعات المصرح بھا
   

 بالمكتبة المدرسیة وتفعل االستفادة تعتني المنظومة اإلشرافیة ٩
 منھا

   

     على التأثیر في الطالبالمنظومة اإلشرافیة لدیھا القدرة ١٠
    تطبق المنظومة اإلشرافیة الدیمقراطیة في التعامل مع الطالب ١١
    تشارك المنظومة اإلشرافیة في تقویم أداء الطالب ١٢
تحرص المنظومة اإلشرافیة على وضع الخطط المالئمة  ١٣

 لمواجھة مشكالت الطالب
   

صل مع أولیاء أمور تحرص المنظومة اإلشرافیة على التوا ١٤
 الطالب

   

    تراعي المنظومة اإلشرافیة احتیاجات الطالب واستعداداتھم ١٥
تتولى المنظومة اإلشرافیة توفیر المناخ المناسب الذي تتوطد  ١٦

 فیھ الصلة بین التلمیذ ومدرستھ
   

    تقدیم الحوافز المادیة والمعنویة للمتفوقین من الطالب ١٧
    جیة للمتعثرین تحصیلیًا من الطالبوضع خطط عال ١٨
    تقدیم الدعم الالزم لذوي االحتیاجات الخاصة ١٩
    توفیر خدمات التوجیھ واإلرشاد النفسي للطالب ٢٠

 دور المنظومة اإلشرافیة في تحسین األداء اإلداري والقیادي بالبیئات المدرسیة: المحور الثالث
تھیئة الظروف المناسبة  تحرص المنظومة اإلشرافیة على ١

 إلحداث التغیر الالزم لتطویر العملیة التعلیمیة
   

متابعة ما یطرأ في المدرسة تحرص المنظومة اإلشرافیة على  ٢
 من مظاھر غیر عادیة ومعالجتھا

   

تقریر نھائي واضح عن الواقع تتولى المنظومة اإلشرافیة إعداد  ٣
 العملي

   

حصر الوسائل التعلیمیة الموجودة فیة تتولى المنظومة اإلشرا ٤
 في المدارس ومعرفة العجز

   

 تزوید المدارس بالوسائل تشرف المنظومة اإلشرافیة على ٥
 التعلیمیة الالزمة

   

المدرسة في تحرص المنظومة اإلشرافیة على مساعدة إدارة  ٦
 إعداد المعارض السنویة

   

 اإلدارة المدرسیة تتولى المنظومة اإلشرافیة التنسیق بین ٧
 واإلدارات التعلیمیة

   

تمارس المنظومة اإلشرافیة دور حلقة الوصل بین المدرسة  ٨
 والمجتمع المحلي

   

تشارك المنظومة اإلشرافیة اإلدارة المدرسیة في تحدید نقاط  ٩
 القوة والضعف داخلھا

   

ص تساعد المنظومة اإلشرافیة اإلدارة المدرسیة في تحدید الفر ١٠
 والتحدیات المحیطة بھا

   

تسھم المنظومة اإلشرافیة في مساعدة اإلدارة المدرسیة على  ١١
 تعزیز نقاط القوة وعالج نقاط الضعف بھا

   



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٨٤

 العبارة م درجة الموافقة
 منخفضة متوسطة كبیرة

تسھم المنظومة اإلشرافیة في مساعدة اإلدارة المدرسیة على  ١٢
 استثمار الفرص ومواجھة التحدیات المحیطة بھا

   

افیة اإلدارة المدرسیة على حسن استثمار تساعد المنظومة اإلشر ١٣
 وتوظیف اإلمكانات المتاحة لدیھا

   

المنظومة اإلشرافیة لدیھا القدرة على التأثیر في اإلدارة  ١٤
 المدرسیة

   

تراعي المنظومة اإلشرافیة المرونة في التعامل مع اإلدارة  ١٥
 المدرسیة

   

امة للمجال الدراسي تتولى المنظومة اإلشرافیة رسم الخطة الع ١٦
 واإلشراف على تنفیذھا وتقویمھا في جمیع المراحل التعلیمیة

   

تتولى المنظومة اإلشرافیة رسم الخطة العامة لألنشطة المساندة  ١٧
 للمجال الدراسي واإلشراف على تنفیذھا وتقویمھا

   

العمل على تذلیل العقبات أو المشكالت الطارئة التي تعوق  ١٨
لفعال بین اإلدارة المدرسیة وبقیة عناصر المنظومة التواصل ا

 التعلیمیة بالمدرسة

   

تشجیع اإلدارة المدرسیة على االستفادة من االتجاھات الحدیثة  ١٩
 في اإلدارة

   

حث المجتمع المحلي على مشاركة اإلدارة المدرسیة وتقدیم  ٢٠
 الدعم الالزم لھا

   

  
 

  


