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  :الملخص
الكشف عن درجة مشاركة المشرفات التربویات في حل المشكالت     ھدفت ھذه الدراسة إلى   

د استخدمت         ات، وق الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة وعالقتھا بااللتزام التنظیمي لدى المعلم
ن   ) ١٧٥(ة، وتكون مجتمع الدراسة من   الباحثة المنھج في صورتھ االرتباطی     قائدة وعینة الدراسة م

ة       )١٢٣( یم بمحافظ ة إلدارة التعل ة التابع ا المختلف ام بمراحلھ یم الع دارس التعل دات م ن قائ دة م قائ
اوأظھرت        دقھا وثباتھ ن ص د م د التأك ات بع ع البیان دتھا لجم تبانة  اع ة اس تخدمت الباحث ذة، واس القنف

ة كة المشرفات التربویات في حل المشكالت الفنیة النتائج أن درجة مشار   دارس محافظة   واإلداری  بم
غ   ) ٢٫٧٠(القنفذة جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ      اري بل ا  ) ٠٫٦٤٣(وانحراف معی كم

ائج أن  رت النت طة  أظھ ة متوس اء بدرج دارس ج ات بالم دى المعلم ي ل زام التنظیم ستوى االلت م
غ  سابي بل ط ح اري و) ٢٫٧٠(وبمتوس راف معی ائج ، )٠٫٥٧٨(انح ارت النت ىوأش ة إل ود عالق  وج

شاركة    )  ≤0.05(ذات دالة إحصائیة عند مستوى الداللة       ) r+0.911(ارتباطیة قویة  ین درجة م ب
دى          ي ل زام التنظیم ستوى االلت ین م ة وب ة واإلداری شكالت الفنی ل الم ي ح ات ف شرفات التربوی الم

  .المعلمات
ة  ات المفتاحی را: الكلم ات؛ اإلش شرفات التربوی شكالت؛ الم ل الم ي ح شاركة ف وي؛ الم  ف الترب

  .المعلمات؛ االلتزام التنظیمي

Degree of Female Educational Supervisors Participation in 
Solving the Technical and Administrative School Problems in 

Al Qunfudhah Governorate and its Correlation to the 
Organizational Commitment 

 
The present study aimed to investigate the degree of educational 
supervisors participation in solving the technical and administrative 
problems in Al Qunfudhah Governorate schools and its correlation to the 
organizational commitment of teachers. The researcher made use of "the 
curriculum in its linked format". The study population consisted of (175) 
female school leaders and the study participants were (123) school leaders. 
The researcher utilized a questionnaire developed to collect data after 
verifying its reliability and validity. The results showed that the degree of 
participation of educational supervisors in solving the technical and 
administrative problems was average, and the level of organizational 
commitment among teachers at schools was average also. The results also 
showed that there is a statistically significant correlation between the 
degree of educational supervisors participation in solving the technical and 
administrative problems and the level of organizational commitment 
among teachers . 
Keywords: educational supervision, participation in problem solving, 
educational supervisors, teachers, organizational commitment. 
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  :مقدمة
یتوقف نجاح اإلدارة المدرسیة على قادة المدارس والمعلمین والمشرفین التربویین، حیث 

ث یعد الدور المھني تتجمع خیوط اإلدارة في المدرسة في ید ھؤالء وأدوارھم مھمة للغایة، حی
والتربوي لكل منھم بمثابة المركز الرئیس للعملیة التعلیمیة، فیتمثل دور قائد المدرسة في تسییر 
شئون المدرسة والمحافظة على النظام والمتابعة الدوریة ألعمالھا، أما المشرف التربوي فیتمثل 

متابعة أعمال قائد المدرسة وتحسین دوره في متابعة أعمال المعلمین وتقویم أدائھم وأداء الطالب و
العملیة التعلیمیة، أما دور المعلم فیتمثل في القیام بالتدریس للطالب وتحسین أدائھم؛ إال أن الواقع 
یكشف العدید من المشكالت المھنیة والفنیة واإلداریة بین وظائف التربویین الثالث، ویأتي دور 

ة واإلداریة التي یعاني منھا المعلمین بمشاركة المشرف التربوي في حل تلك المشكالت الفنی
المدیرین ودور آخر في تحسین العملیة التعلیمیة بین المشرف التربوي والمعلمین، وذلك تحقیًقا 

  .ألھداف التعلیم
ویكتسب اإلشراف التربوي أھمیتھ من خالل الخدمات الفنیة التي یقدمھا والمتمثلة في متابعة 

شة مشكالتھا، ثم وضع الحلول المناسبة لھا، فھو حلقة االتصال بین المیدان العملیة التربویة ومعای
واألجھزة اإلداریة والفنیة التي تشرف على عملیة التعلیم والتعلم، علًما بأن التوسع في الخدمات 
التعلیمیة مع انتشار المدارس وازدیاد عددھا یفرض الحاجة إلى وجود مشرفین متخصصین في 

لمختلفة لیقوموا بمھمة اإلشراف على أعمال المعلمین، ومساعدتھم في تحقیق مواد الدراسة ا
   (Snow, 2008, 35) .األھداف المنشودة

كما أن أدوار المشرف قد تحولت من األدوار التقلیدیة المقتصرة على مالحظة أداء الطالب 
ین أداء المعلمین وعالج والمعلمین وكتابة التقاریر إلى األدوار الجدیدة في تقدیم المقترحات وتحس

  (Privitelli, 2007 25). المشكالت المھنیة التي تقع بینھم وبین المدیرین وبینھم وبین المشرفین 
وترى الباحثة أنَّ األدوار الجدیدة للمشرفة التربویة أصبح من شأنھا الوقوف على مواطن 

داریة التي تقابل المعلمین أثناء القوة والضعف في العملیة التعلیمیة وعالج المشكالت الفنیة واإل
  . عملھم داخل المدرسة والعمل على تحسین بیئة التعلم بمشاركة قائدات المدارس

كما أن عمل المشرف یفرض علیھ عدًدا من المسئولیات والواجبات إضافة إلى متابعة 
حة وخطورة التطورات التي تحدث نتیجة التغیر المستمر في المجال اإلشرافي ومطالب الوقت المل

الخطوات التي یتخذھا ھذا باإلضافة إلى ما تتطلبھ طبیعة العمل اإلشراف من التواصل والتفاعل 
  . )١٧، ٢٠١٢أبو رحمة، (اإلنساني الراقي بین أفراد العملیة التعلیمیة واإلداریة 

 أن األدوار (Wai Luii, 2010) ودراسة (Sheldon, 2006)وتؤكد نتائج كل من دراسة 
ت الفنیة الحدیثة التي یقدمھا المشرفین التربویین تتركز معظمھا في تحسین العالقات والخدما

الشائكة بین المدیر والمعلم وإقامة عالقات طیبة وتحسین أداء المعلم والمدیر لتحقیق أھداف العملیة 
  .التعلیمیة

المعلم وترى الباحثة أن المھتمین بعمل المشرف التربوي الجدید اتفقوا على أن كفاءة 
والتزامھ بوظیفتھ المھنیة أصبحت من خالل تقلیل المشكالت التي تواجھھا المنظومة التعلیمیة بین 
المعلم والمدیر والمشرف وتكامل تلك األدوار وتناسقھا، كما یقاس نجاح القائد التربوي بما یقضیھ 

تحسین نوع العمل بما من وقت في عملیة اتصال وتواصل دائم بینھ وبین المشرف والمعلم والطلبة ل
یعود بالنفع على الطلبة في النھایة، وبمقدار ما تعمل على تنظیم جمیع عناصر البیئة المدرسیة 

  . تنظیًما یؤدي في النھایة إلى تنظیم عملیة التعلم في المدرسة
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نھ یؤدي دوًرا مھًما في كافة المجاالت التعلیمیة من حیث إتبین أھمیة المشرف التربوي تو
سیة بشكل عام وفي حیاة الطلبة بشكل خاص، إذ أنھ قادٌر على تحقیق مناخ تربوي من الطراز المدر

األول خاٍل من التعقیدات الفنیة واإلداریة من أجل توفیر طاقة أكبر في خدمة الطالب، لذلك 
فالمشرف التربوي مسئول أساًسا عن تقدیم كل عون ومساعدة من شأنھا مساعدة الطلبة على إتقان 

لم محتوى األھداف التربویة التي یدرسھا الطلبة ویأتي تقدم ھذا العون في أغلب األحیان بطریقة تع
غیر مباشرة، حیث یقدَّم ھذا العون للمعلم بھدف مساعدتھ في تحسین أسالیبھ التدریسیة أو مساعدتھ 

دیري المدارس في إثراء المناھج التي یعمل من خاللھا لتحسین تعلم الطلبة وتدعیم العالقات مع م
  . )٥٤، ٢٠٠٥القضاة، (

وبالنظر إلى المعلم باعتباره أحد الدعائم األساسیة في العملیة التربویة التي من أھدافھا 
عملیتي التعلیم والتعلیم یتضح أنھ یتعرض لمجموعة من الظروف التي ال یستطیع التحكم فیھا والتي 

 من مستویات التماثل التنظیمي للمدرسة التي تحول دون قیامھ بدوره بشكل فعال واألمر الذي یقلل
یعمل بھا بشكل كبیر، األمر الذي یسھم في إحساسھ بالعجز عن القیام بالمھام المطلوبة منھ 
وبالمستوى الذي یتوقعھ منھ متخذي القرارات، باإلضافة إلى اآلثار السلبیة الخطیرة التي یتركھا 

استنفاذ الجھد لدیھ یؤدي إلى حالة من االنھماك تعلیم الطالب، لذلك فإن الشعور بالعجز مع 
االنفعالي واالستنزاف النفسي وعدم اإلحساس بالرضا تجاه نفسھ وتجاه مھنة التدریس وتجاه 

  ).٦٨٤، ٢٠٠٨خلیل وشریر، (الزمالء وتجاه المدرسة 
معیار ویعد من أھم معاییر تقییم المعلم المتمیز ھو معیار االلتزام التنظیمي، وُیعنى ھذا ال

بالتعرف على دور المعلم في مدى التزامھ نحو مھنتھ والتعرف على البرامج التي یطبقھا المعلم 
لعالج القضایا والمشكالت السلوكیة لدى المتعلمین وفق فھٍم واٍع وتخطیٍط متكامٍل، ویتضمن ھذا 

ء وفي إدارة المواقف المھنیة للمعلم وتأثیرھا في المتعلمین وفي الزمال: المعیار جوانب منھا
المدرسة وفي أولیاء األمور، والدور الذي یقوم بھ المعلم في معالجة القضایا السلوكیة لدى طالبھ، 
لذلك ُیعد االلتزام التنظیمي مطلًبا ضرورًیا لعمل المعلم الذي یمثل القدوة والنموذج التربوي في 

أخالقیات المھنة وتنظیم المعرفة المیدان التربوي، فاالنضباط وااللتزام واحترام قوانین العمل و
والمعلومات بصورة تتسم بالبساطة وتنظیم العملیة التعلیمیة وتصمیم التدریس بطریقة تیسر التعلم 

  . )٣٢، ٢٠١٣بركات، (والتعلیم 
إلى أنَّ االلتزام التنظیمي یتضمن ارتباط الفرد ) ٢٠٠٣(وقد أشارت نتائج دراسة البلبیسي 

والئھ وإیمانھ بقیمھا مع إحساسھ باندماجھ في عملھ ویترسخ ذلك لدى السیكولوجي مع منظمتھ و
إلى أن وضوح ) ٢٠٠٣(الفرد عبر مراحل یمر بھا في منظمتھ، كما أشارت نتائج دراسة سالمة 

أھداف المؤسسة وتحدید أدوار العاملین فیھا والرضا عن العمل والرغبة المسبقة لدى الفرد وأسلوب 
المناخ الوظیفي المشجع ووجود نظام حوافز جید وفرص الترقیة المتاحة، یعد القیادة غیر التسلطي و

  .جمیًعا أسباًبا مكونة لاللتزام التنظیمي القوي لدى العاملین
االلتزام نحو : وتحدد بعض مظاھر االلتزام التنظیمي التي یجب على المعلم االلتزام بھا في

أو سلوكیة أو تربویة، وااللتزام نحو اآلباء التالمیذ وواجباتھ نحوھم سواء واجبات تدریسیة 
ویوضح ذلك مدى التعاون مع أولیاء األمور في تعزیز نتائج الطالب، وااللتزام نحو المعلمین 
اآلخرین ویوضح مدى التعاون مع الزمالء من أجل تحسین العملیة التعلیمیة، وااللتزام نحو 

في تشكیل واستمراریة وجود فریق منظم للعملیة المدیرین وھو مدى الدعم والمساندة الذي یتلقاھا 
التعلیمیة، ثم االلتزام تجاه المجتمع والتنسیق مع مؤسسات المجتمع من أجل التطور الشامل للعملیة 

  . (bartels, 2006, 33)التعلیمیة 
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وتشھد السنوات الحالیة اتجاًھا حدیًثا في القیادة المدرسیة فلم یعد ھدفھا مجرد تسییر شئون 
مدرسة بالشكل الروتیني المتعارف علیھ ولم یعد ھدف مدیر المدرسة مجرد المحافظة على النظام ال

داخل مدرستھ والتأكد من سیر المدرسة وفق الجدول الموضوع وحصر حضور التالمیذ والعمل 
على إتقانھم للمقررات الدراسیة؛ بل أصبح محور العمل في القیادة المدرسیة یدور حول تحسین 

قات بین أفراد العملیة التعلیمیة من مشرف ومعلم وطالب ومدیر وتوفیر كافة الظروف العال
واإلمكانات، وذلك من أجل الوصول إلى أعلى مستویات من تحقیق لألھداف التربویة العالمیة وھي 
كیفیة االستغالل األمثل إلمكانیات وقدرات المدرسة لتحسین األداء التربوي المتكامل بین األدوار 

  ).٨٥، ٢٠٠٧بلبیسي، (لمھنیة الثالثة وذلك تحقیًقا ألھداف العملیة التعلیمیة ا
أن التوقعات المرجوة من مدیر المدرسة في تحسین ) ٢٠٠٩(وقد بیَّنت نتائج دراسة الغامدي 

العالقات المھنیة بین المشرف التربوي والمعلم جعلت المسئولیة الملقاة على عاتقھ كبیرة وصعبة 
سھ، وبخاصة عندما یكون المجتمع المدرسي مجتمًعا متحرًكا متجدًدا ومتغیًرا والبد في الوقت نف

نتیجًة لذلك من أن تطرأ كثیر من المشكالت التي تتطلب تدخًال سریًعا وفورًیا من المشرف التربوي 
ومدیر المدرسة بمشاركة المعلم في عالج المشكالت التي تقع على المعلم، إذ أن المعلم یعد حجر 

  .األساس، وأن وجود عوائق تواجھھ تؤثر بشكٍل واضٍح في سیر العملیة التعلیمیة
أن مدیري المدارس الذین یتحلَّون بأدوار تربویة إیجابیة ) ٢٠١٠(وتؤكد نتائج دراسة البلوي

ُیلقون نظرتھم الثاقبة بمشاركة أعضاء النظام التعلیمي المتمثلین في المعلم والمشرف التربوي في 
لصلة فیما بین المعلم والمشرف لتحقیق أھداف العملیة التربویة، وذلك لتفادي أي قصور تدعیم ا

تربوي قد یحدث وعالج المشكالت الفنیة واإلداریة التي تواجھ اإلدارة المدرسیة، والتي تتعلق 
ا، باألمور المالیة أو التنظیمیة أو مشكالت تتعلق بالمجتمع المحلي أو مع السلطات اإلداریة العلی

والمشاركة بقوة في عالج المشكالت التي تحدث بین المدیر والمعلم وبین المدیر والمشرف، ألنھم 
  .قوة ثالثیة متكاملة ویجب تناسقھا وانسجامھا لتحقیق أھداف التعلیم

لذلك ترى الباحثة أنَّ دور المشرفة التربویة أصبح مھمًا للغایة في عالج المشكالت المھنیة 
اجھ المعملین وتؤثر على مستوى التزامھم التنظیمي، وذلك بمشاركة قائدات والفنیة التي تو

  .المدارس في عالج تلك المشكالت لتحقیق أھداف العملیة التعلیمیة
  : الدراسة وأسئلتھا مشكلة

نظًرا للدور الكبیر الذي یقوم بھ اإلشراف التربوي وأثره في العملیة التعلیمیة والتربویة، إال 
ولما لمستھ من ضعف أدوار بعض ، من خالل ممارستھا للعمل اإلشرافي لسنوات عدةأن الباحثة و

ن أحد إحیث ، بالمدارس واإلداریةالمشرفات التربویات وعدم تمكنھن من حل المشكالت الفنیة 
أكبر المشكالت الفنیة واإلداریة ھو عدم وجود استراتیجیات مھنیة واضحة للمشرف التربوي في 

ت، وذلك بسبب الضعف الواضح في النماذج اإلشرافیة التي تعتمد على عالج عالج تلك المشكال
  .المشكالت المدرسیة والتي تؤدي إلى ضعف في االلتزام التنظیمي لدى المعلمات

كما الحظت الباحثة من خالل عملھا أن ھناك قصوًرا في األداء لدى المشرفات التربویات 
أداء المعلمة وعالج المشكالت المھنیة والفنیة التي تواجھ في القیام بأدوارھن المھنیة في تحسین 

المعلمة مثل صعوبات تدریس المادة التعلیمیة والتواصل مع الطالب ومشكالت التقییم الدوري 
والذي قد یظلم فیھا بعض المعلمین ویكافئ البعض وھم لیسوا أھل خبرة أو قاموا بتحقیق النتائج 

 المشكالت مع المشرفین والمدیرین في إقامة عالقات إنسانیة المنشودة مع الطالب، ووجود بعض
طیبة في ضوء مھنیة التعلیم، كما أن تدني خبرة بعض المشرفات التربویات وعدم حصولھن على 
تأھیل كافي لممارسة عملھم التربوي أدى إلى انخفاض مؤشرات األداء في تحقیق أھداف عملھم 

 قائدات المدارس لم یسترعي انتباھھن انخفاض درجة المھني، كما الحظت الباحثة أیًضا أن
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المشاركة للمشرفات التربویات في تحسین أداء المعلمة والمشكالت القائمة بین المشرفة والمعلمة 
وقصور دور المشرفة في عالج المشكالت الفنیة واإلداریة لدى المعلمة وعدم المشاركة بفعالیة في 

  .تدعیم العالقات فیما بینھم
 إطالع الباحثة على نتائج الدراسات السابقة واألدب التربوي وجدت أن ھناك قصوًرا وبعد

في الدراسات التي تناولت درجة مشاركة المشرفین التربویین في عالج المشكالت الفنیة واإلداریة 
لدى المعلمین من وجھة نظر قائدي المدارس، فإن معظم الدراسات تناولت دور المشرف التربوي 

ج مشكالت المعلمین والمدیرین كًال على حدة، كما أن ھناك ندرة في الدراسات التي تناولت في عال
  .مشاركة المدیرین والمشرفین في عالج المشكالت اإلداریة والفنیة التي تواجھ المعلمین

أنھا حللت المشكالت الفنیة واإلداریة ) ٢٠٠٩(وتأكیدًا لما سبق تشیر نتائج دراسة الغامدي 
دیرین وركزت على تحسین األداء لدى مدیري المدارس بمشاركة المشرف التربوي، أما لدى الم

فأكدت أن أكثر المشكالت الفنیة واإلداریة التي تواجھ المدیرین ) ٢٠١٠(نتائج دراسة البلوي 
بمشاركة المشرفین اقتصرت في تحسین العالقات البینیة بین المدیرین والمشرفین وأھملت مشاكل 

فقد أضافت ُبعد المعلم في المشكالت الفنیة واإلداریة التي ) ٢٠٠٩(ما نتائج دراسة بریك أ. المعلم
تواجھ مدیر المدارس وذلك في مشكالت تدریس المادة والعالقات اإلنسانیة والمھنیة مع مدیري 
المدارس، وأوجزت قلیًال حول المشاركة التربویة بین المدیرین والمشرفین في تحسین ظروف 

  .المعلم
إلى أن المشكالت المھنیة التي یعاني منھا النظام ) ٢٠٠٥(وأشارت نتائج دراسة الطعاني 

قیام المشرف التربوي باإلشراف على عدد كبیر من المعلمین، وقلة والء المعلمین : التعلیمي ھي
ربوي للمدرسة التي یعملون فیھا ومقاومة المعلم للتغییر والتطویر والتجدید الذي یطرح المشرف الت

وقلة استفادة المشرفین التربویین من أفكار واقتراحات وإبداعات المعلمین والعالقة السلبیة بین 
المشرف التربوي والمعلم وكثرة ممارسة المشرف التربوي ألسلوب الزیارة المفاجئة والذي یعد من 

إشرافیة األسالیب اإلشرافیة غیر المرغوبة لدى المعلمین وعدم وضع المشرف التربوي خطة 
  .محددة لتحسین العملیة التعلیمیة

مع مالحظة ) ٢٠١٣مرزوق، (ونتائج دراسة ) ٢٠١٤الجعافرة، (وتتفق نتائج دراسة 
الباحثة في أن ضعف االلتزام التنظیمي لدى المعلمة جاء بسبب عدة مشكالت ذاتیة تعاني منھا 

یب مدیر المدرسة على أدائھ المعلمة داخل المدرسة مثل كثرة المشكالت مع مدیر المدرسة وتعق
واستخدام سلطاتھ الرسمیة مع المعلم واستخدام العقاب والجزاءات أكثر من أسالیب التحفیز والثواب 
وضعف االنتماء لدى المعلمین نحو مدارسھم وضعف نظم الترقیة والحوافز وعدم شعور المعلمات 

 الكشف عن إلىسعى الدراسة الحالیة وتحدیدا ت، بالتقدیر المھني المطلوب لتحقیق دورھم التربوي
درجة مشاركة المشرفات التربویات في حل المشكالت الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة 

 األسئلة عن اإلجابةوعالقتھا بااللتزام التنظیمي لدى المعلمات من وجھھ نظر القائدات من خالل 
  : اآلتیة
الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة  المشكالت حل في التربویات مشاركة المشرفات درجة ما -١

   القنفذة؟
ر          -٢ ھ نظ ن وجھ ذة م ة القنف دارس محافظ ي م ات ف دى المعلم ي ل زام التنظیم ستوى االلت ا م م

 القائدات؟
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ة   -٣ ستوى الدالل د م صائیة عن ة إح ة ذات دالل ة ارتباطی د عالق ل توج ة ) ≤0.05(ھ ین درج ب
شكالت ال     ل الم ي ح ات ف شرفات التربوی شاركة الم زام     م ستوى االلت ین م ة وب ة واإلداری فنی

  التنظیمي لدى المعلمات؟
 :أھداف الدراسة

ة                تھدف ي حل المشكالت الفنی ات ف شاركة المشرفات التربوی ن درجة م  الدراسة الكشف ع
ات           شاركة المشرفات التربوی ي درجة م روق ف ن الف واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة، والكشف ع

ة  (إلداریة بمدارس محافظة القنفذة تبًعا لمتغیرات في حل المشكالت الفنیة وا    المؤھل العلمي، المرحل
رة  نوات الخب ة، س دارس      )التعلیمی ي م ات ف دى المعلم ي ل زام التنظیم ستوى االلت ن م شف ع ، والك

زام التنظیمي        ، محافظة القنفذة من وجھھ نظر القائدات  ي مستوى االلت روق ف ن الف وكذلك الكشف ع
دارس مح   ات م دى معلم رات    ل ا لمتغی ذة تبًع نوات    (افظة القنف ة، س ة التعلیمی ي، المرحل المؤھل العلم

رة ة    )الخب ة واإلداری شكالت الفنی ل الم ي ح ات ف شرفات التربوی شاركة الم ة م ن عالق شف ع ، والك
  .بمستوى االلتزام التنظیمي لدى المعلمات

  :أھمیة الدراسة
 : األھمیة النظریة

التربوي المتكامل بین المشرفین التربویین وقائدي المدارس ندرة الدراسات التي تناولت الدور  .١
في عالج المشكالت الفنیة واإلداریة لدى المعلمین، فقد تناولت معظم الدراسات دور المشرف 

 .التربوي أو قائدي المدارس في تحسین أداء المعلم وعالج مشكالتھ
المعلمین بسبب ضعف اللوائح تكرار النداء لضعف مستوى االلتزام التنظیمي لدى الكثیر من  .٢

والقوانین التنظیمیة وعدم حصول المعلم على حقھ داخل المدرسة بالشكل المطلوب وكثرة 
 .المشكالت التي یعاني منھا بسبب الخالفات التي تحدث بینھ وبین قائد المدرسة

وجود الكثیر من المعوقات التي تواجھ المشرف التربوي في عالج مشكالت المعلم بسبب  .٣
عف أداء المشرف التربوي وعدم قدرة المشرف على التعاون المنشود مع قائدي المدارس ض

 .لعالجھا
رغبة الباحثة أن تكون الدراسة الحالیة بدایة إلجراء مزیدًا من الدراسات المستقبلیة حول  .٤

األدوار المھنیة الجدیدة للمشرف التربوي في عالج المشكالت الفنیة واإلداریة لدى المعلمین 
 .بمشاركة قائدي المدارس

  :األھمیة التطبیقیة
یمكن أن تسھم نتائج الدراسة في تطویر أداء المشرف التربوي في تقویمھ ألداء المعلم وعالج  .١

  .مشكالتھ المھنیة والفنیة داخل المدرسة
یمكن أن تسھم نتائج الدراسة في عالج الكثیر من المشكالت المھنیة والفنیة التي یراھا المعلم  .٢

  .وجھة نظره داخل المدرسة وذلك لتحقیق أھداف التعلیممن 
یمكن أن تسھم نتائج الدراسة في إیضاح األدوار الجدیدة لقائدي المدارس في مشاركتھ الفعالة  .٣

 .مع المشرفین التربویین لعالج مشكالت المعلم وتحسین مستوى االلتزام التنظیمي لدیھ
مقترح من أجل مشاركة المشرف التربوي مع یمكن أن تسھم نتائج الدراسة في تقدیم تصور  .٤

  .قائد المدرسة في تحسین أداء المعلم وعالج مشكالتھ وتحسین مستوى االلتزام التنظیمي لدیھ
  : حدود الدراسة

 حل في التربویات مشاركة المشرفات درجة اقتصرت ھذه الدراسة على: الحدود الموضوعیة
  .القنفذة وعالقتھا بااللتزام التنظیمي لدى المعلماتالمشكالت اإلداریة والفنیة بمدارس محافظة 
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  . المدارس بمحافظة القنفذةقائدات تم تطبیق الدراسة على عینة من :الحدود البشریة
 الدراسة على مدارس التعلیم العام للبنات بمحافظة القنفذة بمراحلھا تم تطبیق: الحدود المكانیة

  ).یةوالثانو، والمتوسطة، االبتدائیة(الثالثة 
/ ه١٤٣٩(تم تطبیق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي : الحدود الزمانیة

  . )ه١٤٤٠
  :مصطلحات الدراسة

  Educational Supervision :اإلشراف التربوي
سعى  توجیھیة تعاونیة قیادیة إنسانیة تربویة ھو عملیة" ى  ت ساعدة  إل ین  م ى  المعلم و  عل  النم

ھ  على وقدرة فاعلیة أكثر یكون لكي والتعلم؛ التعلیم عیةلتحسین نو المھني و  توجی ستمر  النم ل   الم لك
  ) ٦٦ ،٢٠٠٨ ،العیاصرة ("الحدیث الدیمقراطي المجتمع بناء في األكیدة المشاركة نحو تلمیذ

   Technical problems :المشكالت الفنیة
ـي وا     " ـنھج المدرس االت الم ة بمج ا عالق عوبة لھ شكلة أو ص ل م ي ك راف  ھ ـب واإلش لطال

  ) ٨، ٢٠٠٢بارود، ". (الفني
   Administrative problems: المشكالت اإلداریة

ھي كل مشكلة أو صعوبة لھا عالقة بمجاالت التخطـیط والتنظـیم والمتابعـة "
 )٢٠٠٨ ،العیاصرة".(والتقویم

ا   ة بأنھ ذه الدراس ي ھ ا ف ة إجرائًی ة واإلداری شكالت الفنی ة الم رف الباحث صعوبات ال: وتع
ات  ، والعقبات اإلداریة والفنیة التي تواجھھ اإلدارة التعلیمیة  وتقاس درجة مشاركة المشرفات التربوی

ة               ا نتیجة استجابة عین یتم الحصول علیھ ي س ة الت ة بالدرجة الكلی ة واإلداری في حل المشكالت الفنی
  .الدراسة على فقرات االستبانة في الدراسة الحالیة

  Organizational commitment :االلتزام التنظیمي
ھ       زام التنظیمي بأن ل           : " یعرف االلت ى ألداء العم ي الطرق المثل دیرین ف املین للم شاركة الع م

ة روح              ى تنمی ي إنجاح العمل، ویعمل عل سھم ف ا ی داف بم واألخذ باآلراء األكثر مالءمة لبلوغ األھ
  ).٢٨، ٢٠٠٧صیرفي، " (االلتزام بالمنظمة

ة       : لتزام التنظیمي إجرائًیا بأنھ وُتعرِّف الباحثة اال   یم المنظم داف وق ق أھ ى تطبی رد عل قدرة الف
ة          ن أجل نجاح المنظم ا م ي      ، إلى درجة من التوافق واالندماج معھ ة الت ة الكلی ن قیاسھ بالدرج ویمك

  . سیتم الحصول علیھا نتیجة الستجابة عینة الدراسة على فقرات االستبانة
  :الدراسات السابقة
ى        ): (Aysen Berberoglu, 2015دراسة  زام التنظیمي عل ر االلت د أث ى تحدی دفت إل وھ

زام                ى أن االلت دت عل شمال قبرص، وأك ة الصحیة ب ي مجال الرعای املین ف ین الع األداء التنظیمي ب
ذاتي          د ال ع تحدی التنظیمي یؤدي دوًرا مھًما في سلوك الموظفین بالمؤسسات المختلفة، ویرتبط ذلك م

دیھم          للموظف مع نظیره ف   ذین ل ذاتي، الموظفین ال دھا ال م تحدی ي ت ي مؤسسات أخرى، الموظف الت
ستویات    ق م الي تحقی ا، وبالت ر حماًس وا أكث ع أن یكون ن المتوق ون م زام، یك ن االلت ات م ى درج أعل
ي شمال                    م ف شفى خاص صغیر الحج املین بمست ى الع ق أداة الدراسة عل عالیة من األداء، وتم تطبی

ات قبرص، وتم استخدام ا    ن        . الستبانة كأداة لجمع المعلوم ائج م ن النت دد م ى ع وتوصلت الدراسة إل
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ا أن           أھمھا، أن ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة إیجابیة بین االلتزام التنظیمي واألداء التنظیمي، كم
  .االلتزام التنظیمي لھ أثٌر إیجابٌي واضح على األداء التنظیمي للعاملین في مجال الرعایة الصحیة

د ابطین  ھ ة الب ویین    ) ٢٠١٤(فت دراس شرفین الترب ة الم ة ممارس ى درج رف عل ى التع إل
ة     دارس الثانوی ألسالیب اإلشراف التربوي التطوري من وجھة نظر المشرفین التربویین ومعلمي الم
ة             ة ممارس ي درج ة ف راد الدراس تالف آراء أف ة اخ ى درج رف عل ذلك التع اض، وك ة الری بمدین

ویین أل  شرفین الترب رات      الم اختالف متغی وري ب وي التط راف الترب الیب اإلش الي،   (س ل الح العم
اطي     ، )المؤھل الدراسي، الخبرة في مجال التعلیم      نھج الوصفي االرتب د  ،  واستخدمت الدراسة الم وق

راد الدراسة         دد أف نھم   ) ٢٦٨(بلغ ع رًدا، م ا، و  ) ٧٠(ف ا ) ١٩٨(مشرًفا تربوًی م    ،  معلًم ن أھ ان م وك
ي     ا یل وي التطوري          أ: نتائجھا م ویین یمارسون أسالیب اإلشراف الترب األسلوب  (ن المشرفین الترب

بدرجة متوسطة من وجھة نظر أفراد الدراسة ) المباشر، األسلوب التشاركي، األسلوب غیر المباشر  
اض      ( ة الری ة بمدین دارس الثانوی ویین ومعلمي الم ة    ). المشرفین الترب روق ذات دالل د ف ھ ال توج وأن

وي   إحصائیة بین    آراء أفراد الدراسة في درجة ممارسة المشرفین التربویین ألسلوب اإلشراف الترب
راد             ین آراء أف ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف ا توج ر المؤھل الدراسي؛ بینم اختالف متغی المباشر ب
ر           شاركي وغی وي الت راف الترب لوبي اإلش ویین ألس شرفین الترب ة الم ة ممارس ي درج ة ف الدراس

اختال ر ب ة  المباش ري الدراس یم  (ف متغی ال التعل ي مج رة ف الي، الخب ل الح شرفین  ) العم صالح الم ل
  .التربویین أصحاب الخبرة الطویلة في مجال التعلیم

م           ): ٢٠١٣(أما دراسة أبو سمرة      ي دع وي ف ى دور اإلشراف الترب ى التعرف عل فھدفت إل
سطین  ي فل د ف م الجدی شمالیة(المعل ات ال ك المع) المحافظ رى ذل ا ی وَّن كم سھم، وتك دد أنف ون الج لم

ام الدراسي                    ن الع نھم خالل الفصل األول م م تعی ذین ت دد ال ین الج ع المعلم ن جمی مجتمع الدراسة م
ددھم    ٢٠٠٩/٢٠١٠ ا، ) ١٥٩٠(، والبالغ ع اطي      معلًم نھج الوصفي االرتب ، واستخدمت الدراسة الم

دد أ      غ ع رات الدراسة، بل ا  وتم اختیار عینة طبقة عشوائیة، وفق متغی ا ) ٢٩٦(فرادھ ق  . معلًم ولتحقی
ن    ة م تبانة مكون ویر اس ان بتط ام الباحث ة ق داف الدراس االت) ٤٧(أھ تة مج ى س ة عل رة، موزع . فق

راه    ا ی د كم م الجدی م المعل ي دع سطین ف ي فل وي ف راف الترب ة أن دور اإلش ائج الدراس رت نت وأظھ
دیر   المعلمون الجدد أنفسھم كان بدرجة متوسطة على الدرجة الكلیة، و  وي وم أن دعم المشرف الترب

  .المدرسة للمعلم الجدید كان أعلى من دعم األقران
ین             ): ٢٠١٣(دراسة حسن  ین المعلم بعض اإلجراءات المقترحة لتمك ى التوصل ل ھدفت إل

نھج              بمدارس الثانوي العام بمحافظة القاھرة الكبرى لتحقیق التزامھم التنظیمي، واستخدم البحث الم
في  ات (الوص ةالعالق اھرة أو       ) االرتباطی ار الظ ي إط رات ف ین المتغی اط ب ل االرتب ة وتحلی لدراس

ین  : الموضوع مجال البحث وقد تم تطبیق أداتین ھما   استبیان تمكین المعلم للتعرف على مستوى تمك
زام                    اس مستوى االلت زام التنظیمي لقی اس االلت ام بمصر، ومقی انوي الع یم الث المعلمین بمدارس التعل

ي ل ائج    التنظیم دة نت ى ع ث إل ل البح التمكین، وتوص ھ ب د عالقت صر وتحدی ام بم انوي الع ي الث معلم
ن               : أھمھا ى م دیھم مستوى أعل اث ل ات اإلن زام التنظیمي، وأن المعلم أن تمكین المعلم یزید من االلت

اني م       رى تع ن االلتزام بالنسبة للمعلمین من الذكور، وأن مدارس الثانوي العام بمحافظة القاھرة الكب
آت          ادل للمكاف ر الع ع غی ل التوزی ین مث ة التمك ق ببیئ ا یتعل م فیم ین المعل ى تمك ؤثر عل شكالت ت م
وصعوبة الحصول على المعلومات وعدم مشاركتھم في صنع القرارات المدرسیة، وتم التوصل إلى      

ز         دارس ترك ي الم ى  عدد من اإلجراءات المقترحة لتحسین بیئة التمكین منھا بناء ثقافة تنظیمیة ف  عل
رارات، واستحداث           ي اتخاذ الق نشر الثقة وقیم العدالة والتعاون وتسمح بالمشاركة الفعالة للمعلمین ف

ا               ) المحاسبیة(نظام للمساءلة    زام التنظیمي وفًق ادة االلت ي زی ر ف شكل كبی سھم ب ي ت لتحقیق العدالة الت
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ات  ى المعلوم ول إل سیر الوص ددة، وتی اییر مح ة ومع وعیة ومعلن د موض دیري لقواع ي م ، وتبن
  .المدارس نمط مناسب من أنماط القیادة وتوفیر فرص النمو المھني للمعلمین

وح ة الل ي دراس وي   )٢٠١٢( وف راف الترب سین اإلش ة تح ي درج رف عل دف  التع ان الھ ك
ة،  ة العربی ي اللغ سیة لمعلم ات التدری وري للممارس في   التط نھج الوص ة الم تخدمت الدراس واس

ة   ) ١٦٤( الدراسة    وبلغت عینة ، االرتباطي ا ومعلم ة       . معلًم ائج التالی ى النت أن : وتوصلت الدراسة إل
ًدا،            رة ج ة بدرجة كبی ة العربی اإلشراف التربوي التطوري ُیحسِّن الممارسات التدریسیة لمعلمي اللغ
ر سنوات        سیة تعزي لمتغی كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تحسین الممارسات التدری

  .الخبرة
اخ        ): Purhanudin & Others, 2012(ة دراس ر المن ى أث ى التعرف عل دفت إل ي ھ والت

األخالقي على االلتزام التنظیمي بین األكادیمیین بمؤسسات التعلیم العالي، وقد أوضحت أن القضایا       
ا               ع علیھ الي یق یم الع إن مؤسسات التعل ذلك ف رة، ول سنوات األخی ي ال األخالقیة لم تعد تلقى اھتماًما ف

ل           عبء  ا، ویمث ى اھتماماتھ ن أول ي والتنظیمي م زام األخالق دة تجعل االلت ة فری ا ثقاف ر؛ ألن لھ  كبی
ة       اك    . تحدًیا كبیًرا حیث تقوم بمھام عدیدة منھا، التربیة، وإنجاز المھام البحثی ائج أن ھن وأظھرت النت

  .كادیمیینتأثیًرا إیجابًیا بشكل ملحوظ للمناخ األخالقي تجاه االلتزام التنظیمي بین األ
ة   املین     ): Keller, 2012(دراس لوكیات الع ي وس زام التنظیم ین االلت ت ب ي ربط والت

وظیفي       ا ال ب والرض وظیفي والتغی ل ال ل التنق الي مث یم الع ى مؤسسات التعل ؤثرة عل حت . الم وأوض
ن وأعضاء  النتائج أن ھناك اختالًفا فیما یتعلق بااللتزام التنظیمي بأنواعھ الثالثة بین كل من اإلداریی     

رة                  ٍة كبی ؤثر بدرج سن، والجنس، والمؤھل العلمي ت ل ال دریس، وأن العوامل الشخصیة مث ھیئة الت
اث    ى، واإلن ل األعل ر، والمؤھ سن األكب صالح ال یم ل زام التنظ ة االلت ى درج ة . عل ت الدراس وأوص

ھ نحو المؤسسة، والترك              زام، وطرق زیادت ة االلت م بأھمی ى عل ادة عل ى   بضرورة أن یكون الق ز عل ی
 .تنمیة السلوكیات اإلیجابیة لدى العاملین من خالل تفعیل االلتزام

رون  ت وآخ ة إیفری ا دراس ت ): Everett ،et. Al 2011 ,(أم تثمار الوق ى اس دفت إل ھ
ن أجل              اعي كتخصص؛ م درس العمل االجتم ي ت ات الت ي الكلی والمال لتدریب المحاضرین الجدد ف

ي إ  ساعدة ف اتھم للم ف طاق مان توظی دى    ض ة ل یم المھن ارة وق ة والمھ ین المعرف ا ب ل م داث تكام ح
راف          ط اإلش ار نم ي إط ة ف ا التدریبی ات برامجھ ض الكلی ممت بع د ص ا، وق ي أمریك الب ف الط

وري ة   . التط ائج التالی ى النت ة إل لت الدراس ة    : وتوص دة أدوار مختلف ؤدون ع دوة ی شرفین الق أن الم
سجیالت،     ومنھجیات متنوعة في مجال اإلشراف ونوع التغ    ة الت ن خالل عملی ذیة الراجعة المقدمة م

. وذلك یكون عند العمل مع طالب السنة األولى والثانیة في مرحلة الماجستیر في الخدمة االجتماعیة
شكل                دریس ب ع الت ذلك م دانیین، وك دریب المشرفین المی ع ت ولذا یمكن القول إن ھذه النتائج ترتبط م

  .عام
املین             وھدف): ٢٠٠٩(دراسة الغامدي    دى الع زام التنظیمي ل ع االلت ن واق ى الكشف ع ت إل

رح             ى تصور مقت سعودیة، والوصول إل ة ال ة العربی اض بالمملك ة الری في المدارس الثانویة في مدین
ة   ة العربی اض بالمملك ة الری ي مدین ة ف دارس الثانوی ي الم املین ف دى الع ي ل زام التنظیم ل االلت لتفعی

نھج ال   . السعودیة رة             . وصفي واستخدمت الم سئولیات الكبی م الم ى أن حج ائج الدراسة إل وتوصلت نت
زام التنظیمي         و االلت ة نم ام بمتابع التي یضطلع بھا مدیري المدارس تجعل من المھم ضرورة االھتم
دون             دراتھم ب ن استغالل مق تفادة م لدیھم ورفع مستواه لتحقیق أكبر قدر من اإلنجاز في العمل واالس

اط   أس واإلحب م للی ل، وأن     دفعھ ة العم ي بیئ صادفھم ف ذي ی اط ال ضغوطات واإلحب ض ال ة بع نتیج
ي               املین ف دى الع زام التنظیمي ل اإلجراءات المذكورة في التصور المقترح سوف تسھم في رفع االلت

ین     دیرین أو معلم دارس سواء م ا (الم وًرا، وإناًث ي     )ذك زام التنظیم ات االلت ر معوق ن أث ل م ا یقل ، مم
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ى ا ع عل ل الجمی شعر   فُیقب ل وی ن العم ا ع ة الرض ع درج ذلك ترتف از وب سة لإلنج روح متحم ل ب لعم
  .الجمیع بالوالء والذي یؤدي بدوره إلى مستوى أكبر من االلتزام التنظیمي

االلتزام            )  ٢٠٠٨فلمبان،  (دراسة   وظیفي ب ة الرضا ال ى عالق ى التعرف عل دفت إل ي ھ الت
ة،  التنظیمي لدى مشرفین التربویین والمشرفات التربوی     ات بإدارة التربیة والتعلیم بمدینة مكة المكرم

ین       طة ب ة متوس ة إیجابی ة ارتباطی ث، وعالق ة البح دى عین ا ل ا وظیفی اك رض ى أن ھن لت إل وتوص
صالح التخصصات          ا للتخصص ل ة تبع راد العین الرضا الوظیفي وأبعاده مع االلتزام التنظیمي بین أف

دكتوراه، وأوصت الدراسة     العلمیة، والجنس لصالح الذكور، والمؤھل الع      لمي لصالح حملة درجة ال
  .بضرورة توفیر ممیزات في العمل لزیادة مستوى الرضا الوظیفي وااللتزام التنظیمي

زام التنظیمي   ): ٢٠٠٨عبد العزیز، (دراسة   وھدفت إلى اختبار مدى اختالف مستوى االلت
ص      بعض الخصائص الشخ ة ب رات المرتبط ر المتغی ا ألث ین وفًق ھ   للمعلم دة خدمت ذلك م م، وك یة للمعل

ا   ي إلیھ ي ینتم ة الت ة التعلیمی ستوى المرحل ة، وم ة المدرس كل ملكی ة، وش ائج . بالمدرس شفت النت وك
ى    بصفة عامة عن تدني مستوى االلتزام التنظیمي للمعلمین على مستوى عینة الدراسة، وتوصلت إل

ى       ا أعل ا تنظیمًی دیھن التزاًم ات ل ا؛ أن المعلم ائج منھ دة نت زام    ع ستوى االلت ین، وأن م ن المعلم  م
التنظیمي لدى المعلم یرتبط طردًیا مع سنوات خبرتھ، بینما یرتبط عكسًیا مع مستوى مؤھلھ العلمي،     
ین           ن ب ة، وم وأن المعلمین حاملي المؤھالت التربویة أكثر التزاًما من حاملي المؤھالت غیر التربوی

ذه الدراس      ین        النتائج المھمة التي أسفرت عنھا ھ دى المعلم زام التنظیمي ل دني مستوى االلت ًضا ت ة أی
ات       د اختالف الحكومیین مقارنة بنظرائھم بالمدارس الخاصة، وأخیًرا كشفت نتائج الدراسة أنھ ال توج

  .في درجة االلتزام التنظیمي تعزي إلى مستوى المرحلة التعلیمیة للمدرسة التي یعمل بھا المعلم
  :قةالتعلیق على الدراسات الساب

 التربوي، اإلشراف: من خالل عرض الدراسات السابقة المتعلقة بمحاور الدراسة
سیكون التعقیب من خالل أوجھ ، وااللتزام التنظیمي،  بالمدارسواإلداریةوالمشكالت الفنیة 

التشابھ، وأوجھ االختالف، وأوجھ تمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة، وذلك على النحو 
  :اآلتي

 التعرف على درجة مشاركة المشرفات التربویات إلىابھت الدارسة الحالیة في ھدفھا تش
، والدراسة أبو سمرة  )٢٠١٤( في المدارس مع دراسة البابطین واإلداریةفي حل المشكالت الفنیة 

تشابھت الدراسة الحالیة في استخدام المنھج الوصفي ، كما )٢٠١٢(ودارسة اللوح  ،)٢٠١٣(
 ودراسة ،)٢٠١٣(، ودراسة أبو سمرة  )٢٠١٤( للدراسة مع دراسة البابطین انھًجاالرتباطي م

وتشابھت مع أداة دراسة كل من دراسة ، تمثلت أداة الدارسة الحالیة في االستبانة، و)٢٠١٢(اللوح 
  ).٢٠١٢(ودراسة ا للوح ),٢٠١٣(، ودراسة أبو سمرة )٢٠١٤(البابطین 

ت السابقة، في حین سعت الدراسة الحالیة إلى تحدید تنوعت االتجاھات البحثیة للدراساو
 وعالقتھا بااللتزام التنظیمي واإلداریةدرجة مشاركة المشرفات التربویات في حل المشكالت الفنیة 

  .لدى المعلمات
  :استفادت الباحثة من خالل االطالع على الدراسات السابقة في العدید من الجوانب، منھاو

 .لة الدراسة، وبیان أھمیة الدراسةالمساعدة في تحدید مشك .١
 .تحدید منھج الدراسة وبناء الدراسة .٢
 .رق معالجة المعلوماتطالتعرف إلى األسالیب اإلحصائیة، و .٣
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 .توجیھ الباحثة نحو العدید من مصادر المعلومات ذات العالقة بمشكلة الدراسة .٤
  .یةاإلفادة من نتائج الدراسات السابقة في مناقشة نتائج الدراسة الحال .٥

  :اإلطار النظري
  اإلشراف التربوي: المحور األول

  Educational Supervision: مفھوم اإلشراف التربوي
ایش   رف ع ھ  ) ٢٧، ٢٠٠٨(ع وي بأن راف الترب ة،   : "اإلش ة، قیادی ة، فنی ة دیمقراطی عملی

ل      ي بالعم زام الخلق ى االلت ادل وعل رام المتب ى االحت ة عل ستمرة قائم املة، وم ة، ش سانیة، منظم ، إن
ود           سیق الجھ ین، وتن ي للمعلم و المھن ق النم ن خالل تحقی وتھدف إلى تحسین عملیة التعلیم والتعلم م

  ". واستثمار الطاقات وصوًال إلى األھداف التربویة المرغوبة
ھ  Lessard (2008, 174)وأشار لوسارد    ى أن ي أداء      :  إل و ف ر والنم سھیل التغیی ة ت عملی

  . حول نمو الطفل والمراھق وتطور طرق التدریسالمعلم لیتالءم مع تطور المعارف 
ة        : وُیعرَّف اإلشراف التربوي على أنھ      ى تطویر عملی ي تعمل عل شطة الت ن األن مجموعة م

اء للمدرسة        التعلیم من خالل زیادة فعالیة المدرسة، وتشجیع النمو المھني مما یؤدي إلى زیادة االنتم
وظیفي والجماعة، وااللتزام بتحقیق األھداف، وتحق  ,Monk, C., and Winslade). یق الرضا ال

2000, 15)  
ھ    وي بأن راف الترب رف اإلش ا ع ا     : "كم ین فردًی و المعلم ھ نم سیق وتوجی ارة وتن د اإلث جھ

ر             راًدا أو جماعات أكث وجماعًیا وذلك من أجل فھم وأداء أكثر فعالیة لكافة وظائف التعلم، لیكونوا أف
و الم  ھ النم ارة وتوجی ى إث درة عل ع  ق ي المجتم ة ف ة وغنی شاركة ذكی ل م ن أج ب م ل طال " ستمر لك

  . )٥٠، ٢٠٠٥رمزي، (
النمو  : "اإلشراف التربوي بأنھ)  ٢٠١٢(ویعرف الشاعر     عملیة شاملة تھدف إلى االرتقاء ب

ف مستجدات              ة بتوظی ة التعلمی ة التعلیمی ن أجل تحسین العملی الیبھم م ین، وتطویر أس المھني للمعلم
  ". المعاصرة؛ وذلك من أجل التكیف مع متطلبات الواقع الحالياإلدارة التربویة

  Objectives of Educational Supervision:  أھداف اإلشراف التربوي
ة          داف التربوی وغ األھ ى بل وي إل یسعى اإلشراف التربوي بوصفھ إحدى ركائز النظام الترب

م    المنشودة، لذا ال یمكن حقیقًة عزل أھداف اإلشراف التربوي عن         ة، ومعظ ة العام  األھداف التعلیمی
یم      ي التعل سین عملیت و تح وي ھ راف الترب ام لإلش دف الع ى أن الھ ون عل ربین یجمع احثین والم الب
ي             ات الت صعوبات والعقب ة ال ا، ومعالج ؤثرة فیھم ل الم ع العوام سین جمی الل تح ن خ تعلم، م وال

داف ال     ا      تواجھھما، ولتحقیق الھدف العام تتناسق مجموعة من األھ ا وتتكامل، ولكنھ ا بینھ ة فیم فرعی
ذا              ع؛ ل ي المجتم وي ف ي یضعھا النظام الترب تختلف فیما بینھا باختالف ظروف البیئة، واألھداف الت
ادة     الل القی ن خ ة م ة التربوی سین العملی ى تح دف إل دیث یھ ھ الح ي مفھوم وي ف راف الترب إنَّ اإلش ف

وي    المھنیة لكل من المشرفین ومدیري المدارس والمعلمی    ن، وتنفیذ الخطط التي یضعھا النظام الترب
سلوك       وتطبیق نتائج البحوث والتجارب في المواد واألسالیب اإلشرافیة، وإحداث التغییر والتطویر ل

ة األخرى        المشرفین التربویین  ة البیئی ة     ، وتطویر العالقة بین النظام اإلشرافي واألنظم ھ خدم ا فی لم
ویم عمل المؤسسات      اإلشراف، وتحسین المناخ   عملیة   ھ، وتق املین فی التعلیمي للنظام اإلشرافي والع

م            التربویة وتقدیم المقترحات البناءة لتحسینھا، وتطویر النمو المھني للمعلمین وتحسین مستوى أدائھ
تخدامھا،           سن اس شریة وح ة والب ات المادی ھ اإلمكان سن توجی ى ح ل عل سھم، والعم ق تدری وطرائ
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ام   وتحسین عملیتي التعلیم و   التعلم ومساعدة المعلمین على بلوغ غایات التربیة الحقیقیة في وضوح ت
  . )١١١، ٢٠٠١نشوان، (

ساعدة              ذ، وم صالح التلمی یم ل ف التعل ًضا تحسین موق وي أی داف اإلشراف الترب ومن أھم أھ
د           ة األسالیب الجدی م، ومعرف ا ودراستھا معھ ة ونتائجھ ة المعلمین على تتبع البحوث النفسیة والتربوی

الناتجة من البحوث، وحمایة التالمیذ من نواحي الضعف في المادة الدراسیة أو العالقات االجتماعیة   
  )٣٦، ٢٠٠٥صلیوو، (أو الُمثل والقیم التي یسلك المعلم بموجبھا 

وي وھي     ) ٣٢٤،  ٢٠٠٧(ویوضح حسان والعجمي     شاف  : بعض أھداف اإلشراف الترب اكت
دى ال     ة ل ویم         المواھب والقدرات التدریبی نھج الدراسي، وتق ویم الم ي تطویر وتق ین، واإلسھام ف معلم

  .عمل المؤسسة التربویة، وتطویر النمو المھني للمعلمین، ومعالجة نواحي القصور لدى المعلمین
  Principles of Educational Supervision :أسس اإلشراف التربوي

سفة التربی      ن فل ع م ي أي مجتم وي ف راف الترب س اإلش ق أس ة  تنبث تھ التعلیمی ھ وسیاس ة فی
ا              اس لم ا انعك ا أنھ ع، كم ي المجتم نعكس عل ة ت وأھدافھ، حیث إن عملیة اإلشراف التربوي أداة فاعل
ي      ھ ف ھو موجود فیھ، ویسعي اإلشراف التربوي إلى تلبیة رغبات المجتمع ویعمل على إشباع حاجات

داد      تنشئة جیل واِع اجتماعًیا وفكرًیا وحضارًیا، وذلك من خالل إش      ى إعطاء وإم ادٍر عل ٍد ق راف جی
سینھ       م وتح ویر أدائھ ل تط ن أج زم م ا یل دارس بم دیري الم ین وم س   ". المعلم ضح أس م تت ن ث وم

  : على النحو اآلتي) ٧٣، ٢٠٠٤طافش، (اإلشراف التربوي كما ذكرھا 
دیمقراطي، إذ أن         :التعاون اإلیجابي  ھ العمل اإلشرافي ال د علی ذي یعتم العمل  وھو األساس األول ال

ات       ن المجتمع ا م ن غیرھ ضة ع یة الناھ ات المدرس ز المجتمع ذي یمی و ال د ھ ق الواح روح الفری ب
ذي     ل ال ة العم د بأھمی ق الواح ضاء الفری ة أع ى قناع وم عل ابي یق اون اإلیج دة، فالتع ة الجام التقلیدی

  .یسعون إلیھ، ألنھ مرتبط بحاجاتھم
ستطیع     :المنھجیة العلمیة في التفكیر    درة       وبواسطتھا ی ر ق شاطاتھم، لیصبحوا أكث احثون تنظیم ن الب

و             وي ھ ة، والمشرف الترب ائج مذھل على مجابھة الصعوبات التي واجھتھم فیتغلبوا علیھا ویحققوا نت
اء استعان                ة البن اء عملی شكلة أثن و إذا صادفتھ م ر، فھ ي التفكی األحق في توظیف األسلوب العلمي ف

  .ددة ومتعارف علیھابأدوات لتذلیلھا وتخطیھا وفق خطوات مح
ي العمل وكسر                 : التجریب العلمي  دة ف ق جدی ب أسالیب وطرائ ى تجری وي إل دعوا اإلشراف الترب ی

  . قیود الرتابة وجعل األعمال تتصف بالحیویة، والنتائج تتسم بالتجدید واالبتكار
اعي ر الجم ار  :التفكی ح األفك ى تالق د عل اوني یعتم ٌل تع ھ عم وي بأن راف الترب ز اإلش صورة یتمی  ب

ر               ق العمل أكث ا فری ي یتوصل إلیھ ول الت ل الحل ى حل المشكالت، وجْع جماعیة تضاعف القدرة عل
  قبوًلا وثباًتا 

ي      ھ وف ي خطط دیالت ف راء تع ى إج ا إل د أحیاًن ؤمن بالتجدی وي الم شرف الترب اج الم ویحت
سن ا     إنَّ ح ذا ف دة، وھك اًرا جی ضمِّنھا أفك ا، أو ُی ا طارًئ الج موقًف ائلھ، لیع ى وس درة عل صرف، والق لت

ن            دع ع وي المب مواجھة المواقف الطارئة، ومواكبة كل جدید، من السمات التي ُتمیز المشرف الترب
  . غیره من المشرفین التقلیدیین

ار   ق                :التجدید واالبتك ن أجل تحق ھ م ة لالنطالق بكل طاقات ة الكامل ق العمل الحری وھو إعطاء فری
ل            التطویر في العملیة التعلیمیة التع     افؤ الفرص الممنوحة لكل عنصر فاعل، لیعم لمیة من خالل تك

ن     على تطویر المناھج التعلیمیة، وطرائق تدریسھا، والوسائل المعینة العصریة، وأسالیب توظیفھا م
  . خالل البحث المتواصل، والتجریب العلمي المنظم، وصوًلا إلى تعلیم مثمر
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وي   ومن خالل استعراض األسس السابقة لإلشراف ال   تربوي یتبین أن عملیة اإلشراف الترب
ھ المشورة          تعتمد بشكل رئیس على المشرف، وتركز على دوره كخبیٍر تربوي یساعد المعلم ویقدم ل
شجع                 ھ ی ا أن م، كم رام المعل ى احت ز عل والعون، ویھتم بتلبیة حاجاتھ لتطویر أدانھ المھني، مع التركی

ب أال   ا یج داع، كم ار واإلب ى االبتك م عل ادئ   المعل ھ بمب رد التزام ى مج شرف عل ل الم صر عم  یقت
ق                     ى یحق ادئ حت ذه المب ا ھ ي قامت علیھ سفة واآلراء الت ة بالفل ى بیِّن ھ أن یكون عل ا علی معینة، وإنم

  .األھداف المنشودة
  The roles of educational supervisor :أدوار المشرف التربوي

ط ا       ة خط ة متابع ي المدرس وي ف شرف الترب ن أدوار الم ین   م ط المعلم م األول وخط لمعل
الل      ن خ ة م ل ومعلمي المدرس ین األوائ ام المعلم سیر مھ ا، وتی ات لتفعیلھ دائل والمقترح ووضع الب
ین       ساعدة المعلم ذلك، وم ة ل تھیئة البیئة التعلمیة التعلیمیة المناسبة، وتوفیر الوسائل واألدوات الالزم

ة التحصیل الدراسي    في الكشف عن نواحي الضعف في أدائھم وتقدیم الحلول      الناجحة لذلك، ومتابع
ة    ي المدرس ة ف ات المختلف ع الفئ ة م ات إیجابی ة عالق ھ، وإقام ى رفع ؤدي إل ي ت ات الت راح اآللی واقت
ة     ة التعلیمی ع العملی ي رف ك ف ن ذل تفادة م رھم، واالس ین وغی ین وإداری ین ومعلم ن متعلم دة م الواح

ع        التعلمیة، والتواصل مع إدارة المدرسة حول سی  اون م ھ الدراسیة، والتع ص بمادت ا یخ ر العمل فیم
ع             اون م ھ، والتع ض المشكالت المدرسیة وخاصة المرتبطة بمعلمي مادت مدیر المدرسة في حل بع
ور                 اء األم ل اجتماعات أولی ات مث ف اآللی ة بمختل ة المحلی ة المدرسة بالبیئ المعلمین في توطید عالق

)Abwezeq, 2006( .  
  Educational Supervision methods :ويأسالیب اإلشراف الترب

د أن              ي األسالیب اإلشرافیة بع ة ف زة نوعی دیث قف ھ الح لقد أحدث اإلشراف التربوي بمفھوم
دیث     كان یعتمد على الزیارات المفاجئة في مرحلة التفتیش والتوجیھ، فأسالیب اإلشراف التربوي الح

ساعدة     ار بم ي یخت م لك ة للمعل ة ومطروح ة ومتكامل ف    متداخل ب الموق ا یناس وي م شرف الترب  الم
شدھا        ي ین داف الت ق األھ ھ لیحق ذي یواجھ راف       . التعلیمي ال ى اإلش ذي طرأ عل د واكب التطور ال لق

ساعدة         یم وم ا إصالح التعل التربوي تطوٌر كبیٌر في أسالیبھ، فأصبح عملیة تربویة فنیة تعاونیة غایتھ
اط ض   ى نق ب عل ائھم، والتغل ي أخط ى تالف ین عل وات،  المعلم اء والھف صید األخط ن ت دًلا م عفھم، ب

ور أسالیب             ك ظھ أن نتیجة ذل ي الصفوف، وك م ف ة لھ ومراقبة المعلمین من خالل الزیارات المفاجئ
اون اإلیجابي           ى التع د عل جدیدة متنوعة، فضًلا عن تطویر األسالیب القدیمة، وأصبحت جمیعھا تعتم

شاركة ا           وي، والم ر الترب یھم األم ن یعن ع م ا       بین جمی ي تخطیط األسالیب وتقویمھ ین ف ة للمعلم لفعال
  ).٥٥، ٢٠٠٦البدري، (

ان نف عثم دف  ) ٥٨٥-٥٨٢، ٢٠١١( وص ا للھ وي، طبًق راف الترب الیب اإلش ق وأس طرائ
  : منھ، والفئات المشاركة في عملیاتھ، أو األسلوب المستخدم في إجراءاتھ، وذلك على النحو اآلتي

  Corrective supervision: اإلشراف التصحیحي
ن أن     ي یمك لیس المھم أن یكتشف المشرف التربوي األخطاء، وإنما المھم أن ُیقدِّر اآلثار الت

م       : تترتب علیھ  ار ضارة، ول ھ آث ب علی م تترت قد یكون خطأ المدرس بسیًطا یمكن التجاوز عنھ، إذا ل
ال        ة المشرف    یؤثر في العملیة التعلیمیة، وقد یكون جسیًما یستدعي اإلصالح وینبغي أن ین ن عنای م

ات أو              بعض الكلم ر صحیح ل ا غی د تكون نطًق سیطة ق التربوي بمقدار مالھ من خطر، واألخطاء الب
ا         خطأ في التشكیل أو عدم توفیق في أسلوب الخطاب الذي یوجھ بھ المدرس األسئلة إلى التالمیذ، أم

أثیًرا    األخطاء الجسیمة فھي تلك التي تؤدي إلى توجیھ نمو التالمیذ توجیًھا غ       ؤثر ت ي ت یر سلیم أو الت
  .سلبًیا على شخصیاتھم أو التي تصرف عن تحقیق األھداف التربویة
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  Scientific supervision العلمي اإلشراف
ا       ة وتحلیلھ یستخدم فیھ المشرف الطریقة العملیة وأسلوب القیاس وجمیع البیانات الموضوعیة والكمی

بھ العلمي ھذا ال ینحاز لوجھات نظر خاصة، بل یطرح  وتقویمھا بوسائل إحصائیة، فالمشرف بأسلو    
  .جمیع األفكار والنتائج للمناقشة وإذا ثبت صحتھا وتأكدت أخذ بھا

  Preventive supervision: اإلشراف الوقائي
ھ       اء زیارات دریس وأثن تغالھ بالت اء اش ة، أثن رة حی سب خب ل یكت وي رج شرف الترب الم

ن     - لذلك –م، فھو   المدرسین ووقوفھ على أسالیب تدریسھ     ي یمك أ بالصعوبات، الت  قادٌر على أن یتنب
وإذا كان المشرف قوي المالحظة، استطاع   . أن تواجھ المدرس الجدید عندما یبدأ في مزاولة المھنة    

ي            وط واألسباب الت ع الخی أثناء زیاراتھ الفصول الدراسیة أن یستشف روح التالمیذ، وأن یدرك تجم
ا          یؤدي تراكمھا إلى إزعاج    ر م ھ، وخی ي طریق ل ف ھ، ووضع العراقی ق المتاعب ل المدرس وإلى خل

ا،              ؤمن بھ ادئ، ی ض المب درس بع س الم ي نف ستقر ف ى أن ت و أن یعمل عل یفعلھ المشرف التربوي ھ
  .ویثق فیھا، ویستطیع عن طریقھا أن یعمل على توقي المتاعب وتجنب الوقوع فیھ

  Structural supervision: اإلشراف البنائي
ي           اإل ا ینبغ ا، وم صحیح لھ رد ت و مج اء وال ھ ى األخط وًرا عل یس عث وي ل راف الترب ش

ا          ؤدي اتباعھ للمشرف أن یذكر الخطأ، أو یشیر إلیھ، ما لم تكن لدیھ مقترحات لتصحیحھ، أو خطة ی
اء     ة البن ى مرحل صحیح إل ة الت اوز مرحل ا، یتج ون بنائًی ي أن یك راف ینبغ ھ، أي أن اإلش ى عالج إل

ى إحالل األفضل        وإحالل جدید    ھ عل ائي ال تقتصر مھمت صالح محل القدیم الخاطئ، واإلشراف البن
ھ أحسن            ة جعل ى مداوم محل المعیب، وإنما تجاوز ذلك إلى النشاط الذي یؤدي أداًء حسًنا فتعمل عل

  .فأحسن
  Creative Supervision: اإلشراف اإلبداعي

جرد إنتاج األحسن، وتقدیم النوع اإلشراف اإلبداعي ھو نوع من اإلشراف ال یقتصر على م
من النشاط الجمعي، وإنما یشحذ الھمم ویحرك القدرات الخالقة لدى المشرف؛ ولكي یكون المشرف 

ا          : مبدًعا، یجب أن یكون على مستوى عاٍل من اإلنصاف بصفات شخصیة ال بدیل لھ عنھا ومن بینھ
  .الصبر واللباقة ومرونة التفكیر والثقة بقدرتھ المھنیة

  ):فردیة وجماعیة(األسالیب اإلشرافیة إلى نوعین ) ١٦٦٥، ٢٠١٢(قد صنف الشاعر و
  Individual methods: األسالیب الفردیة: أوًلا

دة،       ة جدی ین ذي طبیع ى أداء مع ة أو عل ارات خاص ى مھ ین عل دریب المعلم ى ت دف إل وتھ
ذه        د ھ صي، وتع ل الشخ ستوى التفاع ول م ة ح دریب الفردی الیب الت ز أس ة  تتمرك الیب موجھ األس

ل             دة مث ى أسالیب ع شتمل عل ین شخٍص وآخر، وت اء   : شخصًیا أو تركز على التفاعل ب راءة واللق الق
ارة      صفیة وھي الزی اإلشرافي والزیارة الصفیة والملف الوثائقي، وفیما یلي عرض ألحد األسالیب ال

  :الصفیة، كاآلتي
  Classroom Visit: الزیارة الصفیة

صفیة  ارة ال د الزی وي  تع شرف الترب وم الم ث یق تخداًما، حی یوًعا واس الیب ش ر األس ن أكث م
شاطات             د الن دف رص ف التعلیمي بھ ن أجل مالحظة الموق ك م بزیارة المعلم في غرفة الصف، وذل
ون                ذ، وتك ي التالمی ره ف ى أث وف عل م، والوق ویم أداء المعل التعلیمیة، ومالحظة التفاعل الصفي، وتق

ة تقری   صحوبة بكتاب ا م ارة غالًب ذه الزی ف     . ر لھ ة المواق صفیة مالحظ ارة ال داف الزی م أھ ن أھ وم
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اج،            م للمنھ ق المعل دى تطبی ى م وف عل ة، والوق ى الطبیع رة عل ة مباش ة بطریق ة التعلمی التعلیمی
والوقوف على حاجات الطالب والمعلمین الفعلیة للتخطیط لتلبیتھا، وتقویم مدى تنفیذ المعلمین لما تم   

دى          االتفاق علیھ، وجمع   شتركة للطالب، ومالحظة م ة الم  معلومات أساسیة عن المشكالت التعلیمی
  ).١٨٥، ٢٠٠١العمایرة، (تقدم الطالب وتفاعلھم مع المعلم 

   Collective methods: األسالیب الجماعیة: ثانیا
روح                 ا العمل ب تم فیھ دادھم، وی ف أع ین تختل ن المعلم یتم تنفیذ تلك األسالیب على جماعة م

ة  ا الجماع ق ومنھ روح الفری ل ب راد، والعم ین األف اون ب ات التع ورش : وعالق صغر، وال یم الم التعل
ة،      ة الحال لوب دراس ارات، وأس ادل الزی ي، وتب ث اإلجرائ ة، والبح شبكة الجماعی ة، وال التربوی

ل األدوار               شة، وتمثی دوات، والمناق ار، والمحاضرات، والن شیط األفك ن  . والعصف الذھني، أو تن وم
  ). ٢٧٣، ٢٠٠٥عطاري، : (شراف التربوي الجماعیة الحدیثة ما یليأسالیب اإل

    Workshop: المشغل التربوي
ة ذات                   ادات تربوی ین تحت إشراف قی ن المعلم ھ مجموعة م وم ب ھو نشاط تعاوني عملي یق
داد              دد، أو إع وي مح وذج ترب خبرة مھنیة بھدف دراسة مشكلة تربویة مھمة، أو إنجاز واجب أو نم

نویة  ة س واد        خط داد م ارات، أو إع داد اختب یة، أو إع دات دراس وى وح ل محت ة، أو تحلی  أو یومی
تعلم ي ال ة لبطیئ ا أي  . عالجی ضمن فیھ شري المت صر الب ا للعن وي وفًق شغل الترب داف الم سم أھ وتنق
ارة   : ، ومنھا أھداف تتعلق بالمدرب   : المدرب والمتدرب إلى   ساب مھ اكتساب خصائص قیادیة، واكت

ا ال                 المالحظة، وا  درب وم ھ الم ا یجب أن یفعل ین، وإدراك م راد مختلف ع أف ارة التعامل م كتساب مھ
ن الموضوع المطروح،            تمكن م درب    یفعلھ، وزیادة ال ق بالمت ا وأھداف تتعل إتاحة الفرصة   : ، ومنھ

ة                ة، وتھیئ ي مجال التخصص والمستجدات التربوی للتنمیة المھنیة، اطالعھم على كل ما ھو جدید ف
اتھم نحو               الفرصة الجت  ر اتجاھ رات، وتغیی ادل الخب تفادة وتب ي التخصص لالس ة ف اع زمالء المھن م

  . أسالیب التعلم التقلیدیة
ى          : مما سبق یمكن القول    ھ عل ددة، وُینظر إلی ي أغراض متع ستخدم ف وي ی إن المشغل الترب

ا               ي للع اء بالمستوى المھن ى االرتق ساعد عل ة ت ارات وأسالیب معین ساب مھ دریب الكت ي  أنھ ت ملین ف
وي استمراره                   ق نجاح المشغل الترب ا یحق ستقبل، وم ت الحاضر والم مجال التربیة والتعلیم في الوق

  . ) ٢٦٩-٢٦٨، ٢٠٠٥عطاري، (فترة متواصلة وتركیزه على موضوع مشترك 
  Practice Lessons): التطبیقیة(الدروس التدریبیة 

یلة     ة أو وس رة أو طریق یح فك ى توض دف إل ي یھ شاط عمل ي ن شرف  ھ ب الم ة یرغ تعلیمی
رات                 ین خب ى إكساب المعلم ة عل دروس التدریبی التربوي في استخدامھا من قبل المعلمین، وتعمل ال

دد  ین الج یما المعلم ي والس ف التعلیم ي الموق ة ف ي،  . مھم ي تعلم ف تعلیم ة موق دافھا دراس ن أھ وم
ادة الثق   دریس، وزی ي الت دة ف رق جدی تخدام ط ین الس ة المعلم ارة دافعی ویر أداء وإث سھم، وتط ة بأنف

ین المشرفین         صلة ب المعلمین وتحسینھ وإكسابھم مھارة استخدام بعض األسالیب المبتكرة، وتوثیق ال
  . )٢٠٩، ٢٠٠٣الخطیب، (والمعلمین 

درس      : وأما عن عوامل نجاح الدروس التطبیقیة فھي        داف ال شاملة ألھ دة ال رسم الخطة الجی
ذلك،  ة ل ائل الالزم ي والوس رورة  التطبیق ي وض درس التطبیق ة ال اعھم بأھمی ین وإقن ة المعلم وتوعی

وفیر          ال، وت شكل فع درس ب داف ال ق أھ مشاركتھم وتعاونھم، واختیار المعلم الكفء القادر على تحقی
ة            ن طاق د ع ث ال یزی شاھدین بحی ین الم اون    الجو المناسب للدرس، وتحدید عدد المعلم الصف، وتع

سلبیة،     المشرف والمعلمین في تقویم الدر   ة وال ب اإلیجابی راز الجوان س بأسلوب مریح دیمقراطي وإب
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ي                 ي ف ین الفعل ى أداء المعلم ا عل دى تأثیرھ ى م وف عل ة للوق ومتابعة نتائج برنامج الدروس التطبیقی
  . ) ٢٣٩، ٢٠٠٠الخطیب، (صفوفھم 

  Microteaching: التدریس المصغر
داد      رامج إع ي ب ًیا ف زًءا أساس صغر ج دریس الم شكل الت اء   ی ل وأثن دریبھم قب ین وت المعلم

وي          راف الترب ال اإلش ي مج ة ف ستحدثات التربوی ن الم د م ع، ویع الم أجم عید الع ى ص ة عل الخدم
ا          ین، لم ستمر للمعلم ویم الم ي مجال التق وتدریب المعلمین قبل وأثناء الخدمة حیث انتشر استعمالھ ف

ھ وت   م أدائ ى تفھ ساعدتھ عل م وم ع المعل الح واق لة بإص ن ص ھ م ھ ل ھ وتقویم افش،  (حلیل ، ٢٠٠٤ط
١٢٨.(  

 Educational Supervision Obstacles to :معوقات اإلشراف التربوي
ھ،                   ق أھداف ن تحقی وي ع ة اإلشراف الترب ي إعاق سبب ف ي تت ن المشكالت الت د م توجد العدی

  : ویمكن تصنیفھا إلى ما یلي
ة        و: المعوقات اإلداریة : أوًال اء اإلداری رة األعب ي كث م؛      تتمثل ف ى المعل وي وعل ى المشرف الترب  عل

ع           فالعملیة التربویة    د وإخالص، وم ى وقت وجھ اج إل ب تحت ددة الجوان عملیة معقدة ومتشابكة ومتع
ى الضعف،                  ا یصل إل رر وأحیاًن وق النصاب المق ن المدرسین یف دد م ارة ع ھذا یكلَّف المشرف بزی

ى  ومع ھذا ُتسند إلیھ أعمال إداریة تحد من نشاطھ المیدان       ي وربما قطع خطتھ من أجلھا مما یؤثر عل
ھ األساسیة،          ة لمھام ة الفعلی عطائھ ونشاطھ في إعداد النشرات والندوات والبرامج التدریبیة والمتابع
ى               ھ الوقت لالطالع عل وفر ل كذلك یشكوا المعلم من تزاحم األعمال الموكلة إلیھ وتراكمھا، مما ال ی

ذھا و یط لتنفی شرف والتخط یات الم ة  توص دورات التدریبی ة ال ى قل افة إل ا، باإلض تفادة منھ االس
م؛ ألن           وي وللمعل ة ضروري للمشرف الترب اء الخدم دریب أثن ین، فالت ویین والمعلم للمشرفین الترب
دثر،        ات وتن اقص المعلوم دریب تتن ة ودون الت رة ومتحرك ا متغی ل منھم ا ك ي یواجھھ ف الت المواق

ي       د ف ى أسلوب واح م عل سیر المعل ا ی ال      وربم ذلك الح د، وك ابع واح دریس للطالب فیطبعھم بط الت
  ).١٥٨، ٢٠٠٥صلیوه، ( للمشرف التربوي

صادیة   : ثانًیا ات االقت تعلم،              : المعوق یم وال ي التعل ة لعملیت ة الالزم وافر الوسائل التعلیمی ة ت ا، قل ومنھ
وافر المكت        ة ت شھري، وقل ب ال ب   وقلة الحوافز المادیة للمشرفین وللمعلمین، وضعف الرات ات والكت ب

ذ              ة لتنفی ض األجھزة الحدیث شراء بع ة ل وال الالزم والمراجع المتخصصة في المدارس، ونقص األم
ات اإلشرافیة،   ض الفعالی ن      بع ر م دى الكثی ت ل دمات اإلنترن وافر خ دم ت زة الحاسوب وع ة أجھ وقل

  ).١٥٨، ٢٠٠٥صلیوه، ( المشرفین التربویین
وي       ترجع المعوقات : المعوقات الفنیة : ثالًثا  الفنیة إلى العناصر الرئیسة في منظومة اإلشراف الترب

أخر استقرار المؤسسات                  ي ت ل ف م، وتتمث دیر المدرسة والمعل سھ وم ي المشرف نف ور ف والتي تتمح
ین       ین المعلم نقالت ب المدرسیة في بدایة العام الدراسي وخاصة فیما یتعلق بالتشكیالت المدرسیة والت

ذ   ة من رة طویل ستمر لفت ي ت ویین    الت شرفین الترب صر الم ة ح ق عملی ا یعی ي، مم ام الدراس ة الع بدای
شرفین           ض الم ل بع دنى تأھی ي ت ًضا ف ل أی ا تتمث یھم، كم راف عل یقومون باإلش ذین س ین ال للمعلم
التربویین، وذلك نتیجة لندرة المشرفین في بعض التخصصات، وإحجام المتمیزین من المعلمین عن     

وي لقل  راف الترب اق باإلش راف    االلتح ن اإلش زین م شرفین المتمی ن الم ر م ال كثی وافز، وانتق ة الح
داد المشرفین               ة إلع ة الفرص التدریبی التربوي إلى أعمال إداریة أو تربویة أخرى ُأسندت إلیھم، وقل

  .)١٥٨، ٢٠٠٥صلیوه، (أو زیادة تأھیلھم، وكذلك تدني مستوى بعض المشرفین التربویین الجدد 
ا ات االجتما: رابًع ةالمعوق ي   : عی سائد ف اعي ال ام االجتم ن النظ شأ ع ي تن ات الت ا المعوق صد بھ ویق

ة الحوافز            ستقرة، وقل ر الم ة غی ات العائلی المجتمع، كظروف العمل غیر المریحة للمشرف، والعالق



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٣٦

ذكر صعوبة        التي تقدم للمشرف، واختالف النوع بین المشرف والمعلمة؛ حیث قد یواجھ المشرف ال
  )١٥٨، ٢٠٠٥صلیوه، ( معلماتفي التواصل مع بعض ال

ًسا صیة : خام ات الشخ وي،     : المعوق شرف الترب صیة الم رتبط بشخ ي ت ات الت ك المعوق شمل تل وت
ى ضعف           ك یرجع إل زة، ومردُّ ذل والذي یفترض أن یكون قیادًیا واسع االطالع، وذا شخصیة متمی

ة متابع         ة، وقل ة والتنفیذی ي المجاالت األكادیمی وي ف ات المشرف الترب ال    كفای ي مج ھ للمستجدات ف ت
ھ ألسباب صحیة         ام بواجبات ذھا، والقی تخصصھ، وضعف قدرتھ على تصمیم البرامج التدریبیة وتنفی
دیرین          ن المشرفین والم ونفسیة، وقلة ثقتھ بنفسھ، وأیًضا یمكن أن یكون لضعف التواصل بین كل م

ى أن و             ة اإلشرافیة، باإلضافة إل ى سیر العملی ین     والمعلمین أثر سلبي عل جود مشكالت شخصیة ب
ة         ات قل ة المعوق ن أمثل ا؛ وم رافیة برمتھ ة اإلش ة العملی ھ عرقل نجم عن د ی ین، ق شرفین والمعلم الم
الوضوح في عملیة اإلشراف ومجاالت وارتباطات أعمال المشرفین التربویین من حیث صالحیتھم        

سام     وواجباتھم وعالقاتھم بمدیر التربیة والتعلیم والمدیر اإلداري والفني       ة أق دارس وبقی دیري الم  وم
ة             وظیفي، وقل ة، وضعف الرضا ال ة المناسبة والمعنوی وزارة، وضعف الحوافز المادی ة وال المدیری
ى اإلشراف             دارس إل دیري الم ین، ونظرة م داد المعلم ع أع عدد المشرفین التربویین وعدم تناسبھ م

  ).١٥٨، ٢٠٠٥ه، صلیو(التربوي، واعتباره زیارة للصفوف فقط، وعقد االجتماعات 
  المشكالت الفنیة واإلداریة بالمدارس: المحور الثاني

  The concept of administrative problems :مفھوم المشكالت اإلداریة
ھي كل ما یتعلق بأعمال التخطیط والتنظیم والمتابعة والرقابة واإلشراف األمثل على 

ب تربوًیا وتعلیمًیا وأخالقًیا، وتحول دون األنشطة المختلفة في المدرسة وتقویم المعلمین والطال
الشمري، (تحقق مدیر ووكیل المدرسة من االستخدام األمثل للقوى البشریة والمادیة داخل المدرسة 

٣٣، ٢٠٠٤.(  
  School problem Labels:تصنیفات المشكالت المدرسیة

شكالت المدر      صنیفات الم ددت ت د تع ا؛ وق یة لكثرتھ شكالت المدرس وع الم ث  تتن یة، حی س
  : في اآلتیة) ٢٠٠٧(یحصرھا كامل 

لوكیة  شكالت س سالح، أو    : م ادة أو ال ازة األدوات الح درة، أو حی راص مخ اول أق دخین، أو تن كالت
دوث      ة، أو ح ك المدرس ر یرب ٍد خطی رض مع ور م سرقة، أو ظھ ضھم، أو ال ى بع ة عل داء الطلب اعت

  . اعتداء على المعلمین في المدرسة
سیة واجتم شكالت نف ةم ي    : اعی دین ف د الوال اة أح الطالق، أو وف ة ك ا الطلب رض لھ ي یتع ي الت وھ

ن     رر م روب المتك ة، أو الھ ن المدرس سرب م رین، أو الت ع اآلخ ب م ق الطال دم تواف رة، أو ع األس
  .المدرسة، أو انتشار ظاھرة الرسوب وتكراره، أو التسیب األخالقي في أوساط المدرسة

ة ص إدارة المدرس شكالت تخ ل : م ة  مث ة، أو الكثاف یق المدرس ة، أو ض ي المدرس شغب ف االت ال ح
  . الطالبیة بالفصول، أو التمرد على إدارة المدرسة، أو تحطیم أثاث ومرافق المدرسة

ة          : مشكالت نوعیة  ى الوسائل التكنولوجی ًة عل اد كلی ل االعتم ات العصر، مث وھي التي تخص معطی
صی   ة والتح ي الدراس وب ف بة والحاس اآلالت الحاس راف   ك سھیل االنح ي ت ت ف تخدام االنترن ل، واس

  .السلوكي، سوء استخدام محدثات الصوت كالرادیو والسماعة
ص                :مشكالت تتعلق بالمعلمین   م، نق دم وجود حوافز لھ بھم، ع دني روات م، ت اءة المعل دني كف ل ت  مث

ام الدراسي وخصوصً         ي   المعلمین في بدایة العام الدراسي، الندب ونقل المعلمین أثناء الع ان ف ا إذا ك
  .  قسم معین
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ت           : مشكالت تتعلق بالمناھج   ي الوق ھ ف م، وصعوبة إنھائ مثل كبر حجم المنھج وصعوبتھ على المعل
  .  المناسب، وصعوبة المنھج بالنسبة لقدرات الطلبة

زات المدرسیة،    : مشكالت تتعلق بالبناء المدرسي   ة والتجھی مشكالت تتعلق بالصیانة المتعلقة باألبنی
  .مرافق المدرسیة مثل المكتبة والمالبس والمختبرات، ووجود األبنیة المدرسیة المتاجرةونقص ال

د       ا اإلدارة المدرسیة       ) ٢٠٠٠(بینما یصنف أحم ي تتعرض لھ الصعوبات أو المشكالت الت
  :على النحو اآلتي

ا ي: أوًل ل ف ة وتتمث ة التعلیمی لة بالعملی شكالت ذات ص ین واإلداری: م ض المعلم ي بع نقص ف ین، ال
ین،            وع سلوكیات المعلم سیة، وتن وانخفاض مستوى أداء بعض المؤھلین ألسباب مھنیة أو نف
ل       ى العم ا عل صوصیة وأثرھ دروس الخ شي ال ویاء، وتف ر األس الب غی ض الط ود بع ووج
ض             ي بع المدرسي، وعدم استقرار الجدول المدرسي نتیجة تنقالت ھیئة التدریس أو العجز ف

وافر اإل    دم ت صات، وع سلطة       التخص ین ال افؤ ب دم التك ة، وع ة المطلوب ات المادی مكانی
  .والمسئولیة، وتعارض االختصاصات أحیانًا بین األجھزة المركزیة واألجھزة المحلیة

  .مشكالت التوفیق بین النواحي اإلداریة واإلشراف الفني: ثانًیا
ا ي  : ثالًث ل ف ل وتتمث عوبات العم شكالت وص ررة للط  : م ول المق سبة القب اوز ن ن وزارة تج الب م

د،           سن وإعادة القی التربیة والتعلیم، وتجاوز العدد المقرر للفصول، والضغوط لقبول صغار ال
  .وعدم اتباع نظام الیوم الكامل في الدراسة نتیجة لظروف متعددة

ي ) ٣٩، ٢٠٠٥(في حین لخص صلیوه    رة     : المشكالت المدرسیة ف ل كث ة مث مشكالت إداری
وافر          األعباء اإلداریة على اإلدا   ة ت ل قل ین، ومشكالت اقتصادیة مث داد اإلداری ة أع رة المدرسیة وقل

ل ضعف          الوسائل التعلیمیة وقلة توافر المكتبات أو مصادر التعلم الحدیثة، ومشكالت فنیـــــــــــة مث
ة                 ل البیئ ة مث ي أسالیب اإلدارة المدرسیة، ومشكالت اجتماعی كفایة المعلم وعدم التجدید أو التنوع ف

  .رسیة غیر المالئمة وعدم وجود بعض المرافق الھامةالمد
ات                اول األدبی ى حسب تن ا عل ومما سبق فقد تعددت تصنیفات المشكالت المدرسیة وأنواعھ
ة              ة والفنی والدراسات السابقة لھذه المشكالت، وتعرض الباحثة فیما یلي المشكالت المدرسیة اإلداری

  :اآلتيواالقتصادیة واالجتماعیة، وذلك على النحو 
  Administrative problems in schools: المشكالت اإلداریة في المدارس: أوًلا

ق       ول دون تحقی ا وتح ن تطورھ د م ي تح شكالت الت ن الم د م یة العدی تواجھ اإلدارة المدرس
ا  دافھا، ومنھ عف        : أھ ة، وض اءة العالی ة ذات الكف ادات التربوی داد القی ار وإع الیب اختی عف أس ض
اذ ال الیب اتخ نمط     أس ان ال دارس وطغی ي الم اعي ف ل الجم ن العم ل م ھ، والتقلی شاركة فی رار والم ق

ع الجوانب، وضعف                  ي جمی ة المحیطة ف ین المدرسة والبیئ صلة ب ي اإلدارة، وضعف ال التسلطي ف
ستمر  (التخطیط االستراتیجي، وضعف التدریب وآلیاتھ      دریب الم ت    )الت ة الوق ، وضعف إدراك أھمی

  )١٩٨، ٢٠١٤السلمي، . (وترشیده، وضعف التحفیز
شیخي   ار ال د أش یة    ) ٥٨، ٢٠٠٠(وق ھ اإلدارة المدرس ي تواج شكالت الت ن الم دد م ى ع إل

ض أعضاء            : ومنھا تفادة بع دم اس ا صحیًحا، وع داًدا تربوًی إلدارة المدرسیة إع ح ل عدم إعداد المرش
دم إش                ة، وع اء الخدم ة أثن دورات التدریبی ي ال ض أعضاء   اإلدارة المدرسیة من مشاركتھم ف راك بع

إلدارة      اإلدارة المدرسیة في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملھم المیداني، وعدم وجود صالحیات كافیة ل
ین سواء            ، المدرسیة اب المعلم شكلة بغی ذه الم ب ھ المعلمین وتتضح جوان ة ب ومشكالت إداریة متعلق

ین اإل        ین وب ین المعلم شقاق ب دم انضباط    بأجازات مرضیة، أو من دون عذر ویظھر ال دارة نتیجة ع
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ذمر             ا یت ادًة م ھ، وع بوع ونھایت ة األس ي وبدای وم الدراس ة الی ي بدای ة ف دوام وبخاص ین بال المعلم
ا        ا وأنھ رض منھ ؤدي الغ ات ال ت أن االجتماع ك ب ین ذل یة معلل ات المدرس ن االجتماع ون م المعلم

ا        دریس كم ة الت م     مضیعة للوقت وال تتحقق االقتراحات الخاصة بتحسین عملی یس لھ أن ل شعرون ب  ی
ة           ل إدارة المدرس ن قب یھم م ة عل ا مفروض ات وأنھ ذه االجتماع داد ھ ي إع شاط ف دري،  (أي ن الب

٢٠٠٥.(  
  Technical problems in schools: المشكالت الفنیة في المدارس: ثانیًا

عدم االھتمام : لبعض المشكالت الفنیة في المدارس، ومنھا) ١٩٨، ٢٠١٤(یعرض السلمي   
ح              بالمن نقص الواض دارس والمشرفین، وال دیري الم ین معلمي وم اھج والكتب الدراسیة وتدارسھا ب

ي         ن المستوى الفن ع م في أسالیب تقویم التالمیذ واقتصاره على االختبارات، وقلة الحرص على الرف
  .للعاملین في المدارس، وقلة االستفادة بما في المدرسة من كتب وأدوات وخامات ومعامل ووسائل

شمري   وأ ة ال ارت دراس ا     ) ٢٠٠٤(ش دارس، ومنھ ي الم ة ف شكالت الفنی ض  الم ى بع : إل
  .ضعف مستوى الصیانة للمباني المدرسیة، وعدم مناسبة المباني المستأجرة للعمل التربوي

ا    ) ٢٠٠٠(ویشیر أحمد    دارس، ومنھ ي الم ة ف ض    : إلى بعض المشكالت الفنی ي بع نقص ف ال
دم استقرا     ین، وع ي         المعلمین واإلداری دریس أو العجز ف ة الت نقالت ھیئ دول المدرسي نتیجة ت ر الج

اوز      یم، وتج ة والتعل ن وزارة التربی الب م ررة للط ول المق سبة القب اوز ن صات، وتج ض التخص بع
ي        وم الكامل ف العدد المقرر للفصول، والضغوط لقبول صغار السن وإعادة القید، عدم إتباع نظام الی

  .الدراسة نتیجة لظروف متعددة
  Economic problems in schools: المشكالت االقتصادیة في المدارس: الًثاث

دى         ة، وم ي المؤسسات التعلیمی ال یستطیع أحد أن یغفل أھمیة العامل المادي واالقتصادي ف
ب      ق بالجان تأثیره على العملیة التعلیمیة، وقد أوضحت بعض الدراسات وجود مشكالت مدرسیة تتعل

الي واالقتصادي، وم   ھ    الم ا تناول ا م ة       Ferrandion (2004)نھ ى أن قل ث أشار إل ي دراستھ، حی  ف
ستویات         م المشكالت المدرسیة، وأن م ن أھ المخصصات المالیة التي تلزم للمكافآت والحوافز تعد م
م المؤسسة                   شیط ودع ودات الخاصة بتن دیر المجھ دیر تق ستطیع الم عالیة من الموارد مطلوبة لكي ی

ذه      التعلیمیة وبخاصة التع   رح ھ ذي یقت اه ال لیم العام في البالد التي تبحث عن إصالح التعلیم في االتج
  .الموارد

  Behavioral and social problems: المشكالت السلوكیة واالجتماعیة: رابًعا
یعتمد نجاح مدیر المدرسة في توثیق العالقات اإلنسانیة بین المعلمین على احترامھم وتقدیر    

ھ بجم  ودھم واھتمام و          جھ سود الج ة ت ات طیب ود عالق ى وج ؤدي إل ا ی الب مم ین والط ع المعلم ی
صیھا      ى تشخ ل عل شكالتھم ویعم تم بم ین ویھ ین المعلم ة ب ة والمحب ن األلف ًوا م شیع ج ي فی المدرس
ة                 دمات الجلیل ع، وأن الخ ین الجمی ة ب ة متبادل ات سویة وثق ى عالق وم عل ًوا یق وعالجھا لیوفر لھم ج

م            التي یؤدیھا مدیر المؤسس    اون معھ شاكلھم والتع یھم وحل م رات إل ل الخب ة للمعلمین من توجیھ ونق
ین        في إنجاز الكثیر من أمورھم وربط قلوبھم برباط المحبة واإلخاء تجعلھ یمارس مھارة االتصال ب

  ).٢٠٠٢المنیف، . (جمیع األطراف
سیة واال          سلوكیة والنف ة،  وال تخلو مدارس التعلیم العام من وجود بعض المشكالت ال جتماعی

ین المدرسة     : إلى بعض ھذه المشكالت مثل) ٢٠٠٤(فقد توصلت دراسة الشمري      اون ب ضعف التع
د                    ل وبع ات قب اب الطالب رة غی ة، وكث ة التعلیمی اء المرحل ل انتھ ات قب والمنزل، وتسرب بعض الطالب

  . األجازات
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  :  أسباب نشوء المشكالت المدرسیة
  :اب منھاتنشأ المشكالت المدرسیة نتیجة لعدة أسب

وافر         : ظروف العمل المادیة في البیئة المدرسیة      .١ دم ت ة واإلضاءة، وع وفر أو سوء التھوی كعدم ت
وث،       اء، والتل اء أو الكھرب اع الم وارئ، وانقط ارج الط ق، ومخ ات الحری ن كطفای ائل األم وس

   . )٢٠٠٤الیحیوي، (وتسرب الغازات، وعدم النظافة 
ستبدة   .٢ ة الم ادة اإلداری تخدام: القی لوب      كاس ز، وأس ي التحفی ة ف دم العدال صارمة، وع ة ال  الرقاب

   . ) ٢٠٠٤الیحیوي، . (التعامل المتشدد مع المعلمین، وعدم السماح بإبداء الرأي
ؤدي لمشكالت             : الشائعات .٣ ة ت ة ممكن ر دقیق ي مضاعفاتھا مصادر غی وي،  . (وھي تحمل ف الیحی

٢٠٠٤( .   
  :درسیةاالتجاھات الحدیثة في التعامل مع المشكالت الم

ل        ن أج ا، وم ة أو خارجھ ل المدرس ت داخ واء كان ة س شكالت الیومی ن الم د م اك العدی ھن
د               ي یعتق داخل الت ن األسالیب أو الم د م وي بالعدی مواجھة ھذه المشكالت ینبغي أن یتسلح القائد الترب
أنھا ضروریة لحل ھذه المشكالت؛ حیث یجب على القیادة المدرسیة الحرص على اكتشاف إشارات      
سیر          ي الصدمات، وتف سئولیة وتلق ى تحمل الم درة عل تالك الق ع المشكالت وام ذار المبكرة لتوق اإلن
شخیص    ي ت ارة ف شكالت والمھ ة الم تعداد لمواجھ ة واالس ات المتاح ف والمعلوم ل المواق وتحلی
ة       مسبباتھا، والمھارة في خلق بدائل جدیدة وحلول مجدیة، وتخفیف حدة المشكلة واالستعداد للمواجھ

املة     ة وش ة واقعی ون الخط ى أن تك ط عل تراتیجیات والخط ع االس شكلة، بوض دء الم د ب شاملة عن ال
ولیست جزئیة، وإیجاد آلیة لمواجھة المشكالت بحیث تكون قادرة على تحقیق التكامل بین األنشطة،      

ستقبلیة المختلف       االت الم ؤ باالحتم صال، والتنب ن االت ة م بكة فعال اء ش ة، وبن وفیر المرون ة، وت
ى     والالمركزیة، وعقد اجتماعات دوریة ومستمرة، وحث أفراد اإلدارة والمعلمون واألخصائیون عل
ة            ون المواجھ ث تك ة بحی ة المشكالت التعلیمی رد، ومواجھ المشاركة وتحدید األدوار الخاصة بكل ف

ي األداء وا                اءة ف ن الكف ة م س عالی ى أس ة وعل ة  شاملة وفق برنامج علمي یتسم بالمرونة والدق لمتابع
ة            ة وھیئ ادات التعلیمی ن القی ك م ب ذل ة، ویتطل شكالت التعلیمی یط إلدارة الم شاركة؛ والتخط والم
ق إدارة     شكیل فری الل ت ن خ ة م ة واإلداری درات الفنی سلح بالق ة الت سات التعلیمی ي المؤس املین ف الع

تراتیج     ة شاملة واس ع خط ھ، ووض ى تدریب ل عل ة، والعم سات التعلیمی ة المشكالت بالمؤس یة متكامل
ن   ستفادة م دروس الم روج بال وارث، والخ ات والك ة األزم نشء لمواجھ داد ال ى إع دف إل اد تھ األبع
إدارة المشكالت التعلیمیة ومحاولة تجنبھا في المستقبل من خالل االھتمام بدراسة جوانب المشكالت     

شكال     ال إدارة الم ي مج ة ف ة العالمی ارب التربوی ى التج رف عل سبباتھا، والتع ة وم د (ت التعلیمی عب
  ).٥٧، ٢٠١٤الوھاب، 
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  االلتزام التنظیمي: المحور الثالث
 Concept of organizational commitment :مفھوم االلتزام التنظیمي

ة          ن الدراسات العلمی ر م ى أشارت الكثی ا      إل ة منھ ان مختلف سر بمع د یف زام ق والء  :  أن االلت ال
اء  الص واالنتم ة  وط والحب وال واإلخ رات   اع اظ والتعبی ن اختالف األلف الرغم م ضباط، وب  إالاالن

ا ة الم أنھ ي نھای ة     ط ف ي المنظم ف ف اء الموظ ى بق ز عل د    ، اف ترك ذل الجھ ھ وب ة علی والمحافظ
واء  د س ى ح ة عل رد والمنظم داف الف ق أھ ضاعف لتحقی ن ، الم ي م زام التنظیم ز االلت ر تعزی واعتب

ادات        شاغل للقی ة ضمن الشغل ال ي غالب اإلداری ا ھي      ف ات، لكونھ ة المنظم سئولة ی ن المحافظة   الم  ع
ى          على المنظمة في حالة صحیة مناسبة تمكنھا من االستمرار والبقاء وتقدیم الخدمات األفضل، وعل

ذا   اسھ ا   األس الل م ن خ ي م زام التنظیم وم االلت د مفھ ة لتحدی ت الحاج ت طت  دع ھرق ن إلی د م  العدی
  .الدراسات التي تناولھا ھذا الموضوع

ة نحو    : االلتزام التنظیمي بأنھ) (lee,2001عرف كل من فقد   ة واالیجابی توجھ یتسم بالفعالی
  . المنظمة

شكل    أھدافھویقصد بااللتزام التنظیمي أنھ ارتباط الموظف بالمنظمة وتطابق       دافھا وب ع أھ  م
  ).Harris,2003,31(متزاید عبر الوقت 

ھ   الشعور اال : وتعرف الباحثة االلتزام التنظیمي بأنھ     یجابي المتولد لدى الموظف تجاه منظمت
ذل             واإلخالصواالرتباط بھا    ن خالل ب ا م اء بھ ى البق  لھا والتوافق مع قیمھا وأھدافھا والحرص عل

  .الجھد وتفضیلھا على غیرھا مع االفتخار بمنجزاتھا مما یعزز نجاحھا
 organizational commitment The importance of :أھمیة االلتزام التنظیمي

سلوك                   ي مجال بحوث ال ا ف ا مھًم رة مفھوًم سنوات األخی ي ال زام التنظیمي ف لقد أصبح االلت
یم           داف وق بلھم ألھ دى تق التنظیمي والتي تھدف إلى فھم سلوك العاملین في بیئة العمل حیث یعكس م

ن التح  : المنظمة، وترجع أھمیتھ ألسباب عدیدة منھا      دیات أن المنافسة في عالم الیوم تفرض العدید م
ي                 ى العمل ف درتھم عل ة، وق داف المنظم املین بأھ زام الع ك الت ب ذل على المنظمات المختلفة، ویتطل
ت             ا إذا توافق ر نجاًح فریق فعال لمساعدة المنظمة على مواجھة التحدیات، وأن بیئة العمل تصبح أكث

ة و        قیم العاملین وأھدافھم مع المنظمة،     ین المنظم ربط ب ي ال ا ف املین   و یمثل عنصرا ھام راد الع األف
راد                 دفع ھؤالء األف ة ل دم الحوافز المالئم ات أن تق ستطیع المنظم ي ال ت ات الت فیھا، السیما في األوق

وظیفي،     للعمل وتحقیق مستویات عالیة من األداء       ا بالرضا ال ا وثیًق ویرتبط االلتزام التنظیمي ارتباًط
  . )١٥، ٢٠٠٧لقرشي، ا(حیث یعد من العوامل المؤثرة على تحقیق أھداف المنظمة 

  organizational commitment  of  Characteristics :خصائص االلتزام التنظیمي
ا    صائص منھ دة خ ي بع زام التنظیم ز االلت ا   : یتمی سة وقیمھ داف المؤس ول أھ ة(قب ، )الھوی

ي عضویة المؤسسة       )مشاركة(واالستعداد الستثمار الجھد باسم المؤسسة       ام باالستمرار ف ، واالھتم
  . )Stomech & Bogler, 2004, 279) (الوالء(

  Organizational commitment :أنواع االلتزام التنظیمي
  :ھناك ثالثة أنواع من االلتزام التنظیمي ھي

   Affective Commitment) الوجداني(االلتزام العاطفي : النوع األول
دى ارتب    اتھم، وم اه منظم ة تج ة قوی املین بعاطف عور الع ى ش شیر إل یم وی داف وق اطھم بأھ

  .المنظمة؛ مما یدفعھم للعمل بكل طاقاتھم لنجاح المنظمة
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   Continuance Commitment) االستمراري(االلتزام المادي : النوع الثاني
ى               ا إل شیر ارتباطھ بھ ة، وی ي المنظم ھ ف ل عمل ن أجر مقاب ھ الموظف م ا یحصل علی أي م

ل بقا     زام التنظیمي         تقدیره ما سیفقده من وما سیحصل علیھ مقاب ن االلت وع م ذا الن رن ھ ا، ویقت ھ فیھ ئ
ب،        دیل المناس د الب م یج ھ ول ة إلی ازال بحاج ھ م ا أن دخل طالم ذا ال د ھ ى ال یفق اء حت ضرورة البق ب
وبالتالي فبقائھم في المؤسسة یرجع إلى حاجتھم االقتصادیة أو االجتماعیة التي توفرھا لھم المؤسسة    

  .اف وقیم المؤسسةبغض النظر عن مدى إیمانھم بأھد
   Normative Commitment: االلتزام المعیاري: النوع الثالث

اء ومواصلة العمل،              س ضرورة البق ي تعك وھو شعور العاملین بالواجب تجاه المنظمة والت
ى           ائٌم عل زاٌم ق و الت ل المؤسسة، وھ سائدة داخ ة ال ة التنظیمی ى الثقاف رة عل صورة كبی ك ب ف ذل ویتوق

و                الواجب واألخالقیا  ذا ھ دون أن ھ م یعتق ي المؤسسة ألنھ اء ف زم بالبق املین مل ت ویكون شعور الع
شئة      ى أسالیب التن الشيء الصحیح المتناسب مع أخالقیات الفرد، ویتوقف ھذا النوع إلى حٍد كبیر عل

والء والواجب     ا ال  ,Purhanudin & Others(االجتماعیة واتجاھات الفرد وقیمھ الشخصیة ومنھ
2012, 3.(  

  organizational commitment  Stages of :حل االلتزام التنظیميمرا
سة ھي     ة مراحل رئی زام التنظیمي بثالث رد   : یمر االلت ث إن التحاق الف زام، حی ة االلت مرحل

لطة        ل س و یتقب ذلك فھ ا ل ة وتبًع ن المنظم ا م صل علیھ ي یح د الت ى الفوائ ا عل ون مبنًی ة یك بالمنظم
ة      اآلخرین ویلتزم بما ُیطلب منھ       ن المنظم ة م د المختلف ى الفوائ ة التطابق   . سعًیا للحصول عل ومرحل

ة،            ل بالمنظم ي العم بین الفرد والمنظمة، حیث یتقبل الفرد سلطات اآلخرین لرغبتھ في االستمرار ف
ا    . فھو یشعر بالفخر واالعتزاز النتمائھ لھا      ة كم یم المنظم ومرحلة التبني، أي قبول الفرد بأھداف وق

  .)١٢٧، ٢٠٠٣الخشالي، (ھ وقیمھ الخاصة لو كانت أھداف
   The manifestations of organizational commitment: يمظاھر االلتزام التنظیم

ود      : یظھر االلتزام التنظیمي من خالل عدة مظاھر منھا  اتف الجھ ة وتك اءة الوظیفی ع الكف رف
تعداد الع      یم، واس معة التنظ ن س دفاع ع ل وال رار العم ى أس ة عل ت  والمحافظ ضحیة بالوق املین للت

ي     ساعد ف ین ی دف مع ق ھ ة أو لتحقی ي محن واء ف یم س ع التنظ وف م رض الوق افي لغ د اإلض والجھ
اض                ذا انخف أخیر وإصابات العمل، والتمارض وك تطویر المؤسسة، وانخفاض معدالت الغیاب والت

ذا     ة، وك القوانین الداخلی ود    معدالت الشكاوى والتذمر، واحترام المنظمة وااللتزام ب ذل أقصى الجھ  ب
دائم لتطویر           ھ، واستعداد ال داف منظمت لتحقیق أھداف المنظمة، وشعور الفرد باالتساق بینھ وبین أھ

  ).٢٥٢، ٢٠١٧ابن معتوق، (قدراتھ الوظیفیة بما یتناسب مع متطلبات التنظیم 
زام التنظیمي      ى االلت ل المؤثرة عل  organizational commitment    Affecting :العوام

factors  
ل         ضھا عوام ي، بع زام التنظیم ى االلت ح عل شكل واض ؤثر ب ي ت ل الت ض العوام اك بع ھن
ي               ت ف ل التثبی رتبط بظروف العمل مث ي، وبعضھا ی شخصیة مثل العمر والمستوى التعلیمي والمھن

  :العمل أبرزھا ما یلي
رة     ھناك اختالف بین األجیال فیما یتعلق بااللتزام التنظیمي، فالعاملون األ     :السن دم خب ًنا واألق كبر س

یفضلون ویتمسكون بالبقاء في المؤسسة إلدراكھم بأن تركھا سیكلفھم الكثیر، باإلضافة إلى أن التقدم    
ا،              ة ونفًع ر جاذبی ا أكث ى أنھ ة عل ى الوظائف الحالی في العمر تنخفض معھ خیارات العمل، وُینظر إل

زام        ین العمر وااللت اط ب داني (وھناك ارتب ام )الوج رة       ، فالع دیھم خب ا، ول ر التزاًم ًنا أكث ر س لون األكب
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 -Theron, 2010, 94(أكبر من الشباب وبالتالي یكونون أكثر تقبًلا وإیماًنا بأھداف وقیم المؤسسة  
95.(  

اطفي          :التثبیت في العمل   ن ارتباطھ الع د م د تزی  إن الفترة أو المدة التي یقضیھا الفرد في المؤسسة ق
داني( ھ الوج ت  تجاھھ) التزام ین التثبی ة ب ة إیجابی اك عالق ائف، وھن ر الوظ صعب تغیی الي ی ا، وبالت

ن        زام تنظیمي ع اء والت وااللتزام التنظیمي، فاألفراد الذین قضوا فترة أطول في المؤسسة لدیھم انتم
اء        ت (الذین قضوا فترة أقل، فالبق ى            ) التثبی رة عل ؤثرة بدرجة كبی ل الم ن العوام د م ي المؤسسة یع ف

  ).Keller, 2012, 17(تنظیمي االلتزام ال
 إن المستویات التعلیمیة الدنیا أكثر صعوبة في تغییر وظائفھم، وبالتالي یظھرون     :المستوى التعلیمي 

ل        التزاًما أكبر تجاه مؤسساتھم، فانخفاض مستوى التعلیم یحد من فرص الفرد في الحصول على عم
، ٢٠٠٣رسمي،  . ( انخفاض االلتزام التنظیميجدید، أما زیادة المستوى التعلیمي والكفاءة یؤدي إلى 

١٨.(  
ل                :النوع دة للعم ن فرص جدی ي البحث ع رغبن ف زام التنظیمي، وال ی ا لاللت ر میًل اث أكث ر اإلن  تعتب

ن      ا م بسبب عوامل اجتماعیة كثیرة منھا، إنجاب األطفال والزواج وغیرھا، كما أن المرأة أكثر تحمًل
سري    الرجل، ولذلك لدیھا مستویات أعلى       ل     ) االستمراري (من االلتزام الق رأة تمی ذكور، والم ن ال م

دانًیا           ا وج ا بزمالئھ ر ارتباًط ًضا فھي أكث داني أی زام التنظیمي الوج ى االلت  ,Theron, 2010. (إل
99.(  

ي صنع           شاركة ف املین بالم دى سماحھ للع زام التنظیمي وم سلوكیات القائد أو المدیر تؤثر على االلت
رار اك ارت:الق وافز            فھن ن ح دده م ا یح ي وم زام التنظیم ادة وااللت لوكیات القی ین س ابي ب اط إیج ب

ن سلوكیات           د م ا ینتھجھ القائ ل نتیجة لم و یمث ة، وھ  ,Brown(ومكافآت ومشاركة فكریة ووجدانی
2003, 4( .  

  : وإجراءاتھامنھجیة الدراسة
  :منھج الدراسة

تعرف على درجة مشاركة المشرفات استخدمت الباحثة المنھج في صورتھ االرتباطیة  بھدف ال
  .التربویات في حل المشكالت الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة وعالقتھا بااللتزام التنظیمي

( تكوَّن مجتمع الدراسة من جمیع قائدات المدارس بالتعلیم العام بمراحلھا الثالث :مجتمع الدراسة
) ١٧٥(إلدارة التعلیم بمحافظة القنفذة، والبالغ عددھن التابعة ) والثانویة، والمتوسطة، االبتدائیة

) ١(والجدول . ھـ١٤٤٠/ ١٤٣٩قائدة وفق إحصائیة إدارة التعلیم بمحافظة القنفذة للعام الدراسي 
   . ھـ١٤٤٠/ھـ ١٤٣٩یبین توزیع أفراد مجتمع الدراسة وفًقا للمرحلة التعلیمیة للعام الدراسي 
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  د مجتمع الدراسة وفًقا لمتغیر المرحلة التعلیمیة للعام الدراسي توزیع أفرا):١(جدول 
 ھـ١٤٤٠/ھـ ١٤٣٩ 

  ثانوي  متوسط  ابتدائي  مكاتب التعلیم  عدد القائدات بالمراحل التعلیمیة
  المجموع

  ٣٧  ٥  ٨  ٢٤  القنفذة
 ٢٦  ٢  ٤  ٢٠  القوز

  ٢٧  ٨  ٠  ١٩  المظیلف
  ٢٥  ٤  ٣  ١٨ حلي

  ٣٢  ٥  ٩  ١٨  العرضیة الشمالیة
  ٢٨  ٠  ٥  ٢٣  رضیة الجنوبیةالع

  ١٧٥   ٢٤   ٢٩   ١٢٢  المجموع الكلي
  :عینة الدراسة

سبتھ   ) ٣٠(والتي تكونت من : االستطالعیة تم التطبیق أوًلا على عینة     ا ن  %17.1)(قائدة بم
د  حیث كان الھدف منھا . من المجتمع األصلي    اختبار أداة الدراسة، والتحقق من صدقھا وثباتھا، وبع

 . االنتھاء من ھذه اإلجراءات تم استبعاد ھذه العینة بحیث أال تدخل في عینة الدراسة األساسیة
المجتمع األصلي، بعد ) ٧٠٫٣(% قائدة بما نسبتھ ) ١٢٣(والتي تكونت من : العینة األساسیة -

 .استثناء العینة االستطالعیة
  : ة الدراسةأدا

استخدمت الباحثة االستبانة أداة لجمع البیانات المطلوبة من عینة الدراسة، وھي عبارة عن 
مجموعة من األسئلة المتنوعة والتي ترتبط ببعضھا البعض بشكل یحقق الھدف الذي یسعى إلیھ "

و المؤسسات الباحث من خالل المشكلة التي یطرحھا بحثھ، ویتم توجیھھ إلى مجموعة من األفراد أ
  )٨١، ٢٠١٢عطار،". (التي اختارھا الباحث كعینة للبحث لكي تتم اإلجابة علیھ

 : وقد تم بناء أداة الدراسة الحالیة وفق الخطوات اآلتیة

تحدید الھدف من االستبانة وھو التعرف على درجة مشاركة المشرفات التربویات في حل  -١
 . نفذة وعالقتھا بااللتزام التنظیميالمشكالت الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة الق

تم الرجوع أیًضا إلى األدب النظري، واالطالع على بعض الدراسات والقراءات في  -٢
 .موضوع الدراسة، وبناًء على ما تحملھ الباحثة من خبرة میدانیة كونھا تعمل مشرفة تربویة

 :من ثالثة محاور ھي حیث تكونت .بصورتھا األولیةتم إعداد محاور وأسئلة أداة االستبانة  -٣
ور األول زء        : المح ذا الج ضمن ھ ة ویت ع الدراس راد مجتم ة ألف ات التعریفی ضمن البیان یت

 ) المؤھل العلمي، المرحلة التعلیمیة، وسنوات الخبرة (:المتغیرات الدیموغرافیة
اني ور الث شكالت   : المح ل الم ي ح ات ف شرفات التربوی شاركة الم ة م رات درج یاغة فق ص

  :اریة بمدارس محافظة القنفذة  موزعة على ثالثة مجاالت ھيالفنیة واإلد

  .المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة باإلدارة المدرسیة -
  .المشكالت اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمعلمات -
 .المشكالت اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمباني والتجھیزات المدرسیة -
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  .جة االلتزام التنظیمي لدى المعلماتصیاغة فقرات تقیس در: المحور الثالث
  : التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة

 :الصدق الظاھري لالستبانة .١
راء        وھو الصدق المعتمد على آراء المحكمین، حیث تم عرض االستبانة على عدد من الخب

ي ملحق        نھم    ). ٢(والمتخصصین في المجال من عدة جامعات والموضحة أسماؤھم ف ب م ث ُطل حی
ث    دراس  ن حی ا م م فیھ داء آرائھ تبانة وإب ة،     : ة االس داف الدراس ا ألھ ارات وتحقیقھ دى مناسبة العب م

ة،               صیاغة اللغوی یم مستوى ال تبانة، وتقی اد االس ارات ألبع وشمولیتھا، وتنوع محتواھا، ومناسبة العب
ذف، و           ر، أو الح دیل، أو التغیی ق بالتع ا یتعل ا مناسبة فیم دَّموا   واإلخراج، وأیة مالحظات یرونھ د ق ق

ذلك               دة، وب ا بصورة جی ى إخراجھ تبانة، وساعدت عل رت االس ادت الدراسة، وأث ة أف مالحظات قیِّم
  .تكون االستبانة قد حققت ما یسمى بالصدق الظاھري أو المنطقي

 : صدق االتساق الداخلي .٢
 :تم حساب صدق االتساق الداخلي، وذلك من خالل اآلتي

درجة كل عبارة، والدرجة الكلیة للمجال الذي تنتمي لھ، استخدام معامل ارتباط بیرسون بین   -أ 
.  وذلك لمحور مشاركة المشرفات التربویات في حل المشكالت الفنیة واإلداریة بالمدارس

 .توضح نتائج ذلك) ٥(إلى ) ٢(والجداول من 
المشكالت الفنیة (كل عبارة والدرجة الكلیة لمجال معامل االرتباط بیرسون بین ): ٢(جدول 

 )اإلداریة المتعلقة باإلدارة المدرسیةو

معامل   العبارة  الرقم
  االرتباط 

 **0.605 .تجاوز نسبة القبول المقررة للطالبات من وزارة التعلیم ١
 **0.677  .تجاوز العدد المقرر للفصول الدراسیة ٢
 **0.711  .الضغوط لقبول صغار السن وإعادة القید ٣
 **0.766  . في الدراسةضعف اتباع نظام الیوم الكامل ٤
 **0.703  .ضعف التكافؤ بین السلطة والمسئولیة ٥
 **0.557  .قلة التنویع في أسالیب اإلدارة المدرسیة ٦
 **0.763  .ضعف إدارة االجتماعات والتحضیر لھا وھدر الوقت وعدم إدارتھ جیًدا ٧

النقص الواضح في أسالیب تقویم التلمیذات واقتصار التقویم على  ٨
 **0.497  .الختباراتا

ضعف المھارات اإلداریة مثال التخطیط، والتنظیم، والتنسیق، والمتابعة،  ٩
 **0.865  .والتقییم

وجود بعض مواطن الضعف والقصور في أسالیب حل ومعالجة  ١٠
 *0.463  .المشكالت المدرسیة

 **0.505  .االفتقار إلى الخطط التعلیمیة السلیمة القائمة على أسس علمیة ١١

عدم استفادة بعض أعضاء اإلدارة المدرسیة من مشاركتھم في الدورات  ١٢
 **0.833  .التدریبیة أثناء الخدمة
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العبارات والدرجة الكلیة ) جمیع( بین بیرسونأن معامل االرتباط ) ٢(یتضح من الجدول 
 عند مستوى داللة أقل ، دالة إحصائًیا)المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة باإلدارة المدرسیة(لمجال 

  وصالحیتھا للتطبیق على عینة الدراسة مما یدل على تماسك ھذه العبارات). ٠٫٠١(من 
المشكالت (كل عبارة والدرجة الكلیة لمجال معامل االرتباط بیرسون بین ): ٣(جدول           

 )الفنیة واإلداریة المتعلقة بالمعلمات

معامل   العبارة  الرقم
  االرتباط 

 **0.589  .قص عدد المعلمات في بدایة العام الدراسين ١٣
 **0.839  . رفض المعلمات لندب أثناء العام الدراسي ١٤
 **0.636  . عدم وجود حوافز للمعلمات ١٥

عدم استقرار الجدول المدرسي نتیجة نقل المعلمات أو العجز في بعض  ١٦
 **0.825  .التخصصات

 **0.726  .یب الفعالة في إدارة الصفوفعدم درایة بعض المعلمات باألسال ١٧
 **0.664  .تدني مستوى األداء المھني لبعض المعلمات ١٨
 **0.592  .كثرة عدد المقررات المسندة للمعلمة ١٩
 **0.658  .تذمر المعلمات من االجتماعات المدرسیة واعتبارھا مضیعة للوقت ٢٠
 **0.741  .اتقلة درایة بعض المعلمات بالتنفیذ السلیم للمقرر ٢١

افتقار بعض المعلمات إلى فنیات التعامل مع التلمیذات بمختلف قدراتھم  ٢٢
 *0.383  . ومستویاتھم

افتقار بعض المعلمات إلى التخطیط للتدریس الفعال على المستویین  ٢٣
 **0.531  .السنوي والیومي

 **0.573  . عدم تنفیذ بعض المعلمات لألنشطة الصفیة و الالصفیة بشكل فعال ٢٤
عبارة والدرجة الكلیة لمجال ) ١١( بین بیرسونأن معامل االرتباط ) ٣(یتضح من الجدول

). ٠٫٠١(، دالة إحصائًیا عند مستوى داللة أقل من )المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة بالمعلمات(
توى داللة أقل عبارة والدرجة للمجال، دالة إحصائًیا عند مس) ١( بینبیرسونوأن معامل االرتباط 

  .وصالحیتھا للتطبیق على عینة الدراسة مما یدل على تماسك ھذه العبارات). ٠٫٠٥(من 
المشكالت اإلداریة (كل عبارة والدرجة الكلیة لمجال معامل االرتباط بیرسون بین ): ٤(جدول 

 )والفنیة المتعلقة بالمباني والتجھیزات المدرسیة

معامل   العبارة  الرقم
  االرتباط 

عدم توافر بعض األجھزة والمواد والوسائل التعلیمیة في متناول  ٢٥
 *0.427  .ید المعلمة

 **0.776  .ضعف مستوى الصیانة للمباني المدرسیة ٢٦
 **0.694  .عدم مناسبة المباني المستأجرة للعمل التربوي ٢٧

ضعف االستفادة مما في المدرسة من كتب وأدوات وخامات  ٢٨
 **0.636  .ومعامل ووسائل

 **0.492  .عدم توافر شروط األمن والسالمة في بعض المدارس ٢٩
 **0.603خلو بعض المدارس من المواصفات التربویة الالزم توافرھا  ٣٠
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معامل   العبارة  الرقم
  االرتباط 

  .بالمبنى المدرسي
 **0.804  .سوء التھویة واإلضاءة ببعض المدارس ٣١
 **0.703  .عدم توافر وسائل األمن كطفایات الحریق، ومخارج الطوارئ ٣٢
 **0.696 .نقص المرافق المدرسیة مثل المكتبة والمختبرات وغیرھا ٣٣
 *0.376 . عدم نظافة بعض المدارس ٣٤
 **0.840  .ارتفاع الكثافة الطالبیة بالفصول ٣٥
 **0.634  .انقطاع الماء أو الكھرباء في بعض المدارس ٣٦

رات والدرجة الكلیة عبا) ١٠( بین بیرسونأن معامل االرتباط ) ٤(یتضح من الجدول 
، دالة إحصائًیا عند )المشكالت اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمباني  والتجھیزات المدرسیة(لمجال 

عبارة والدرجة للمجال، دالة ) ٢( بین بیرسونوأن معامل االرتباط ). ٠٫٠١(مستوى داللة أقل من 
وصالحیتھا   ھذه العباراتمما یدل على تماسك). ٠٫٠٥(إحصائًیا عند مستوى داللة أقل من 

  .للتطبیق على عینة الدراسة
مشاركة (معامل االرتباط بیرسون بین درجة كل مجال والدرجة الكلیة لمحور ): ٥(جدول 

 )المشرفات التربویات في حل المشكالت الفنیة واإلداریة بالمدارس
  معامل االرتباط   المجال  الرقم
 **0.835 باإلدارة المدرسیةالمشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة  ١
 **0.789 المشكالت اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمعلمات ٢
 **0.700 المشكالت اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمباني والتجھیزات المدرسیة  ٣

مشاركة (مجاالت محور ) جمیع( بین بیرسونأن معامل االرتباط ) ٥(یتضح من الجدول
والدرجة الكلیة للمحور، دالة ) ل المشكالت الفنیة واإلداریة بالمدارسالمشرفات التربویات في ح

وصالحیتھا  مما یدل على تماسك ھذه المجاالت). ٠٫٠١(إحصائًیا عند مستوى داللة أقل من 
  .للتطبیق على عینة الدراسة

زام الت    ) ب نظیمي  استخدام معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل عبارة، والدرجة الكلیة لمحور االلت
  . یوضح النتائج الخاصة بذلك)٦(والجدول . لدى المعلمات بمدارس محافظة القنفدة

االلتزام التنظیمي لدى (كل عبارة والدرجة الكلیة لمحور معامل االرتباط بیرسون بین ): ٦(جدول 
 )المعلمات بمدارس محافظة القنفدة

  معامل االرتباط   العبارة  الرقم
 **0.680 .سة التي یعملنَّ بھااعتزاز المعلمات بالمدر ١
 **0.524  .رغبة المعلمات في االستمرار بالعمل في المدرسة نفسھا ٢
 **0.657 .التزام المعلمات بأھداف المدرسة ٣

القدرة على العمل في فریق فعال لمساعدة المدرسة على مواجھة  ٤
 **0.847 .التحدیات

 **0.582  .شعور المعلمات بالواجب تجاه المدرسة ٥
 **0.463  .رغبة المعلمات في زیادة نموھا المھني ٦
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  معامل االرتباط   العبارة  الرقم
 **0.473  .محافظة المعلمات على أسرار العمل ٧
 **0.672  .استعداد المعلمات للتضحیة بالوقت والجھد اإلضافي ٨
 **0.860  .التزام المعلمات بالحضور في المواعید المحددة ٩

 **0.764  .رضا المعلمات عن المدرسة ١٠
 **0.744  .ام المعلمات للمدرسة وااللتزام بالقوانین الداخلیةاحتر ١١
 **0.874  . شعور المعلمة باالتساق بینھا وبین أھداف المدرسة ١٢

استعداد المعلمات لتطویر قدراتھنَّ الوظیفیة بما یتناسب مع  ١٣
 **0.731  .متطلبات المدرسة

العبارات والدرجة الكلیة ) میعج( بین بیرسونأن معامل االرتباط ) ٦(یتضح من الجدول 
، دالة إحصائًیا عند مستوى داللة )االلتزام التنظیمي لدى المعلمات بمدارس محافظة القنفذة(لمحور 
  .وصالحیتھا للتطبیق على عینة الدراسة مما یدل على تماسك ھذه العبارات). ٠٫٠١(أقل من 

) ٧(والجدول . رجة الكلیة لالستبانةاستخدام معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل محور، والد) ج
  .  یوضح نتائج ذلك

 كل محور والدرجة الكلیة لالستبانةمعامل االرتباط بیرسون بین درجة ): ٧(جدول 
  معامل االرتباط   المحور  الرقم

مشاركة المشرفات التربویات في حل المشكالت الفنیة واإلداریة  ١
 **0.885 .بالمدارس

 **0.937 .دى المعلمات بمدارس محافظة القنفدةااللتزام التنظیمي ل ٢
اط   ) ٧(یتضح من الجدول   ین  بیرسون أن معامل االرتب ع ( ب ة    ) جمی المحاور والدرجة الكلی

ن               ل م ة أق د مستوى دالل ة إحصائًیا عن ذه المحاور      ). ٠٫٠١(لالستبانة، دال ى تماسك ھ دل عل ا ی  مم
  .وصالحیتھا للتطبیق على عینة الدراسة

 :نةثبات االستبا .٣
یوضح النتائج الخاصة ) ٨(تم التحقق من ثبات االستبانة بمعادلة كرونباخ ألفا، والجدول 

  . بذلك
  بمعادلة كرونباخ ألفا االستبانة معامل ثبات ): ٨(جدول 

عدد العبارات   المحور/ المجال  الرقم
  كرونباخ ألفا  الكلي

 0.878 12 مجال اإلدارة المدرسیة  ١

 0.871 12 مجال المعلمات ٢

 0.866 12 مجال المباني والتجھیزات المدرسیة  ٣

محور المشاركة في حل المشكالت الفنیة واإلداریة   ٤
 0.911 36 بالمدارس

 0.895 13  محور االلتزام التنظیمي  ٥

 0.937 49  االستبانة ككل  ٦
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أن قیم الثبات بمعادلة كرونباخ ألفا لجمیع المجاالت والمحاور ) ٨(یتضح من الجدول 
أن معامل الثبات یعتبر مقبول ) 2003،٣٠٤أبو ھاشم (االستبانة ككل مقبولة إحصائًیا، حیث یشیر و

مما یشیر إلى صالحیة االستبانة للتطبیق على عینة )  ٠٫٦٠(إحصائیًا إذا كانت قیمتھ أعلى من 
  .البحث

  :إجراءات الدراسة
  :اتبعت الباحثة الخطوات واإلجراءات اآلتیة إلعداد الدراسة 

 االطالع على أدبیات البحث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالیة. 
 بناء استبانة الدراسة في صورتھا األولیة بما یتفق مع األدب النظري وأھداف الدراسة. 
            اھري ن الصدق الظ ق م دف التحق ین المتخصصین بھ ن المحكم دد م ى ع تبانة عل عرض االس

 .لالستبانة
 نة على عینة استطالعیة بھدف التحقق من صدق االتساق الداخلي وثبات تطبیق االستبا

 .االستبانة
 أخذ الموافقة من الجھات المختصة لتوزیع االستبانات على العینة. 
 تطبیق االستبانة على عینة البحث األساسیة. 
 تحلیل النتائج وتفسیرھا. 
 ثیةالوصول إلى خالصة النتائج وكتابة التوصیات والمقترحات البح. 
  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة 

  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعامالت اإلحصائیة التالیة

 معامل ارتباط بیرسون لحساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة. 
 معادلة كرونباخ ألفا لحساب ثبات االستبانة. 
 توضیح طریقة التصحیح  الباحثة مقیاس لیكرت الخماسي كما ھو موضح أدناه معاستخدمت 

 : التي تم اتباعھا
  قلیلة جدا  قلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جدا  سلم اإلجابة

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجة

 اإلحصاء الوصفي المتمثل بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري  للتعرف على : 
ظة درجة مشاركة المشرفات التربویات في حل المشكالت الفنیة واإلداریة بمدارس محاف -

 .القنفذة
 .مستوى االلتزام التنظیمي لدى المعلمات في مدارس محافظة القنفذة من وجھھ نظر القائدات -
 تم ترتیب عبارات االستبانة وفًقا للمتوسط الحسابي األعلى واالنحراف المعیاري األقل. 
 توى معامل االرتباط بیرسون للتعرف على العالقة االرتباطیة ذات الداللة اإلحصائیة عند مس

داللة بین درجة مشاركة المشرفات التربویات في حل المشكالت الفنیة واإلداریة وبین مستوى 
 . االلتزام التنظیمي لدى المعلمات

  :معیار الحكم
درجة الموافقة بناء على قیمة المتوسط الحسابي وفي ضوء درجات قطع     تم تحدید 

 لتقدیر درجة الموافقة، حیث تم تحدید طول فترة وذلك باعتماد المعیار التالي، مقیاس أداة الدراسة
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والذي ) ٤= ١ -٥(وتم حساب المدى ، )٥:١(مقیاس لیكرت الخماسي المستخدمة في ھذه األداة من 
تم ،  )٠٫٨٠= ٥ ÷ ٤(ول الفترة أي طتم تقسیمھ على عدد فترات المقیاس الخمسة للحصول على 

، وذلك لتحدید الحد األعلى للفترة األولى، )١(ي إضافة ھذه القیمة إلى أقل قیمة في المقیاس وھ
  :اآلتي) ٩(وھكذا بالنسبة لباقي الفقرات كما ھو مبین في الجدول 

  قیم المتوسطات الحسابیة) ٩(جدول 
  المتوسط الحسابي  الدرجة  الرقم

  ١٫٨٠ إلى أقل من  ١٫٠٠المتوسطات التي تتراوح من  قلیلة جدا  ١
  ٢٫٦٠ إلى أقل من  ١٫٨٠اوح من المتوسطات التي تتر قلیلة   ٢
  ٣٫٤٠ إلى أقل من  ٢٫٦٠المتوسطات التي تتراوح من   متوسطة  ٣
  ٤٫٢٠ إلى أقل من  ٣٫٤٠المتوسطات التي تتراوح من   كبیرة  ٤
  ٥٫٠٠ إلى ٤٫٢٠المتوسطات التي تتراوح من   كبیرة جدا  ٥

  ):مناقشتھا وتفسیرھا(نتائج الدراسة 
 التربویات مشاركة المشرفات درجة ما: ول والذي ینص علىلإلجابة عن سؤال الدراسة األ 

الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة؟ تم استخدام المتوسط الحسابي  المشكالت حل في
توضح نتائج ) ١٨(إلى ) ١٥(واالنحراف المعیاري والترتیب وتقدیر الدرجة، والجداول من 

 .ذلك
 المشكالت الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة درجة مشاركة المشرفات التربویات في حل 

  ).المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة باإلدارة المدرسیة(القنفذة في مجال 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والترتیب وتقدیر الدرجة لعبارات المجال ): ١٠(جدول 

  )ةالمشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة باإلدارة المدرسی: (األول

 الدرجة  الترتیب االنحراف المتوسط تشارك المشرفات في حل مشكالت/ العبارات م

تجاوز نسبة القبول المقررة للطالبات من  ١
  متوسطة 3 1.189 2.98 .وزارة التعلیم

  قلیلة  10 1.232 2.41  .تجاوز العدد المقرر للفصول الدراسیة ٢
  قلیلة  12 1.243 2.36  .الضغوط لقبول صغار السن وإعادة القید ٣
  متوسطة  5 1.151 2.78  .ضعف اتباع نظام الیوم الكامل في الدراسة ٤
  قلیلة  7 1.096 2.51  .ضعف التكافؤ بین السلطة والمسئولیة ٥
  قلیلة  11 1.153 2.38  .قلة التنویع في أسالیب اإلدارة المدرسیة ٦

ضعف إدارة االجتماعات والتحضیر لھا  ٧
  متوسطة  6 1.114 2.75  .ھ جیًداوھدر الوقت وعدم إدارت

النقص الواضح في أسالیب تقویم التلمیذات  ٨
  متوسطة 1 1.218 3.03  .واقتصار التقویم على االختبارات

ضعف المھارات اإلداریة مثال التخطیط،  ٩
  متوسطة  4 1.175 2.79  .والتنظیم، والتنسیق، والمتابعة، والتقییم

في وجود بعض مواطن الضعف والقصور  ١٠
  قلیلة  9 1.283 2.49  .أسالیب حل ومعالجة المشكالت المدرسیة
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 الدرجة  الترتیب االنحراف المتوسط تشارك المشرفات في حل مشكالت/ العبارات م

االفتقار إلى الخطط التعلیمیة السلیمة القائمة  ١١
  قلیلة  8 1.299 2.50  .على أسس علمیة

١٢ 
عدم استفادة بعض أعضاء اإلدارة المدرسیة 
من مشاركتھم في الدورات التدریبیة أثناء 

  .الخدمة
  متوسطة 2 1.193 2.99

  متوسطة  0.835 2.66  مجال الكليال 
 المشكالت حل في التربویات مشاركة المشرفات والخاص بدرجة) 10(یتضح من الجدول 

المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة باإلدارة (الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة في مجال 
  : ما یلي)المدرسیة

  حیث جاء المتوسط الحسابي في فئة التقدیر ) متوسطة(من العبارات جاءت في درجة ) ٦(أن
 :    وھي مرتبة كاآلتي) ٣٫٤٠ إلى أقل من ٢٫٦٠(
  .النقص الواضح في أسالیب تقویم التلمیذات واقتصار التقویم على االختبارات -
عدم  استفادة بعض أعضاء اإلدارة المدرسیة من مشاركتھم في الدورات التدریبیة أثناء  -

  .الخدمة
 .بول المقررة للطالبات من وزارة التعلیمتجاوز نسبة الق -
  .ضعف المھارات اإلداریة مثال التخطیط، والتنظیم، والتنسیق، والمتابعة، والتقییم -
  .ضعف اتباع نظام الیوم الكامل في الدراسة -
 .ضعف إدارة االجتماعات والتحضیر لھا وھدر الوقت وعدم إدارتھ جیًدا -
  حیث جاء المتوسط الحسابي في فئة التقدیر ) لةقلی(من العبارات جاءت في درجة ) ٦(أن

 :    وھي مرتبة كاآلتي) ٢٫٦٠ إلى أقل من ١٫٨٠(
  .ضعف التكافؤ بین السلطة والمسئولیة -
  .االفتقار إلى الخطط التعلیمیة السلیمة القائمة على أسس علمیة -
  .وجود بعض مواطن الضعف والقصور في أسالیب حل ومعالجة المشكالت المدرسیة -
  .ز العدد المقرر للفصول الدراسیةتجاو -
  .قلة التنویع في أسالیب اإلدارة المدرسیة -
  .الضغوط لقبول صغار السن وإعادة القید -
 الفنیة  المشكالت حل في التربویات مشاركة المشرفات  لقد جاء المجال ككل والخاص بدرجة

 المتعلقة باإلدارة المشكالت الفنیة واإلداریة(واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة في مجال 
 ). ٢٫٦٦(وبمتوسط حسابي ) متوسطة(درجة في ) المدرسیة
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  درجة مشاركة المشرفات التربویات في حل المشكالت الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة
  ).المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة بالمعلمات(القنفذة في مجال 

عیاري والترتیب وتقدیر الدرجة لعبارات المجال المتوسط الحسابي واالنحراف الم): ١١(جدول 
  )المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة بالمعلمات(الثاني 

 الدرجة  الترتیب االنحراف المتوسط تشارك المشرفات في حل مشكالت/ العبارات م
  متوسطة 1 1.242 3.35  .نقص عدد المعلمات في بدایة العام الدراسي ١٣
  متوسطة 4 1.376 3.19  .دب أثناء العام الدراسي رفض المعلمات لن ١٤
  قلیلة 11 1.399 2.39  . عدم وجود حوافز للمعلمات ١٥

عدم استقرار الجدول المدرسي نتیجة نقل  ١٦
  متوسطة  2 1.197 3.32  .المعلمات أو العجز في بعض التخصصات

عدم درایة بعض المعلمات باألسالیب الفعالة  ١٧
  متوسطة  5 1.152 3.16  .في إدارة الصفوف

  متوسطة  3 1.098 3.19  .تدني مستوى األداء المھني لبعض المعلمات ١٨
  متوسطة  7 1.351 3.12  .كثرة عدد المقررات المسندة للمعلمة ١٩

تذمر المعلمات من االجتماعات المدرسیة  ٢٠
  متوسطة  6 1.167 3.15  .واعتبارھا مضیعة للوقت

یذ السلیم قلة درایة بعض المعلمات بالتنف ٢١
  متوسطة  9 1.247 2.86  .للمقررات

افتقار بعض المعلمات إلى فنیات التعامل مع  ٢٢
  متوسطة  10 1.288 2.83  . التلمیذات بمختلف قدراتھم ومستویاتھم

افتقار بعض المعلمات إلى التخطیط للتدریس  ٢٣
  متوسطة  8 1.251 2.90  .الفعال على المستویین السنوي والیومي

یذ بعض المعلمات لألنشطة الصفیة عدم تنف ٢٤
  قلیلة  12 1.361 2.37  . والالصفیة بشكل فعال

  متوسطة  0.918 2.99  المجال الكلي  
 المشكالت حل في التربویات مشاركة المشرفات والخاص بدرجة) 11(یتضح من الجدول 

 )المتعلقة بالمعلماتالمشكالت الفنیة واإلداریة (الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة في مجال 
  :ما یلي
  حیث جاء المتوسط الحسابي في فئة التقدیر ) متوسطة(من العبارات جاءت في درجة ) 10(أن

 :    وھي مرتبة كاآلتي) ٣٫٤٠ إلى أقل من ٢٫٦٠(
  .نقص عدد المعلمات في بدایة العام الدراسي -
  . التخصصاتعدم استقرار الجدول المدرسي نتیجة نقل المعلمات أو العجز في بعض -
  .تدني مستوى األداء المھني لبعض المعلمات -
  . رفض المعلمات لندب أثناء العام الدراسي -
  .عدم درایة بعض المعلمات باألسالیب الفعالة في إدارة الصفوف -
  .تذمر المعلمات من االجتماعات المدرسیة واعتبارھا مضیعة للوقت -
  .كثرة عدد المقررات المسندة للمعلمة -
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  .لمعلمات إلى التخطیط للتدریس الفعال على المستویین السنوي والیوميافتقار بعض ا -
  .قلة درایة بعض المعلمات بالتنفیذ السلیم للمقررات -
  . افتقار بعض المعلمات إلى فنیات التعامل مع التلمیذات بمختلف قدراتھم ومستویاتھم -
  في فئة التقدیر حیث جاء المتوسط الحسابي) قلیلة(من العبارات جاءت في درجة ) 2(أن 

 :    وھي مرتبة كاآلتي) ٢٫٦٠ إلى أقل من ١٫٨٠(
  . عدم وجود حوافز للمعلمات -
  . عدم تنفیذ بعض المعلمات لألنشطة الصفیة والالصفیة بشكل فعال -
  الفنیة  المشكالت حل في التربویات مشاركة المشرفات  لقد جاء المجال ككل والخاص بدرجة

في ) المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة بالمعلمات(نفذة في مجال واإلداریة بمدارس محافظة الق
  ).٢٫٩٩(وبمتوسط حسابي ) متوسطة(درجة 

 الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة  المشكالت حل في التربویات مشاركة المشرفات درجة
  ).ةالمشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة بالمباني  والتجھیزات المدرسی(القنفذة في مجال 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والترتیب وتقدیر الدرجة لعبارات المجال ): ١٢(جدول 
  )المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة بالمباني  والتجھیزات المدرسیة(الثالث 

تشارك المشرفات في حل / العبارات م
 الدرجة  الترتیب االنحراف المتوسط مشكالت

جھزة والمواد عدم توافر بعض األ ٢٥
  متوسطة 2 1.330 2.64  .والوسائل التعلیمیة في متناول ید المعلمة

  قلیلة  5 1.388 2.55  .ضعف مستوى الصیانة للمباني المدرسیة ٢٦

عدم مناسبة المباني المستأجرة للعمل  ٢٧
  قلیلة  12 1.132 1.85  .التربوي

ضعف االستفادة مما في المدرسة من كتب  ٢٨
  قلیلة 6 1.273 2.43  .معامل ووسائلوأدوات وخامات و

عدم توافر شروط األمن والسالمة في  ٢٩
  متوسطة  3 1.214 2.60  .بعض المدارس

خلو بعض المدارس من المواصفات  ٣٠
  قلیلة  11 1.210 2.03  .التربویة الالزم توافرھا بالمبنى المدرسي

  قلیلة  7 1.349 2.41  .سوء التھویة واإلضاءة ببعض المدارس ٣١

عدم توافر وسائل األمن كطفایات الحریق،  ٣٢
  قلیلة  4 1.305 2.56  .ومخارج الطوارئ

نقص المرافق المدرسیة مثل المكتبة  ٣٣
  قلیلة  9 1.172 2.20 .والمختبرات وغیرھا

  كبیرة 1 1.527 3.55 . عدم نظافة بعض المدارس ٣٤
  قلیلة 8 1.259 2.36  .ارتفاع الكثافة الطالبیة بالفصول ٣٥

انقطاع الماء أو الكھرباء في بعض  ٣٦
  قلیلة  10 1.217 2.07  .المدارس

  قلیلة  0.773 2.44  المجال الكلي  
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 المشكالت حل في التربویات مشاركة المشرفات والخاص بدرجة) ١٢(یتضح من الجدول 
لمباني المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة با(الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة في مجال 

  : كاآلتي)والتجھیزات المدرسیة
  حیث جاء المتوسط الحسابي في فئة التقدیر ) كبیرة(من العبارات جاءت في درجة ) ١(أن

 :  وھي) ٤٫٢٠ إلى أقل من ٣٫٤٠(
 .   عدم نظافة بعض المدارس -
  حیث جاء المتوسط الحسابي في فئة التقدیر ) متوسطة(من العبارات جاءت في درجة ) ٢(أن

 :    كاآلتيوھي مرتبة ) ٣٫٤٠ إلى أقل من ٢٫٦٠(
  .عدم توافر بعض األجھزة والمواد والوسائل التعلیمیة في متناول ید المعلمة -
  .عدم توافر شروط األمن والسالمة في بعض المدارس -
  حیث جاء المتوسط الحسابي في فئة التقدیر ) قلیلة(من العبارات جاءت في درجة ) ٩(أن

 :    وھي مرتبة كاآلتي) ٢٫٦٠ إلى أقل من ١٫٨٠(
  .عدم توافر وسائل األمن كطفایات الحریق، ومخارج الطوارئ -
  .ضعف مستوى الصیانة للمباني المدرسیة -
  .ضعف االستفادة مما في المدرسة من كتب وأدوات وخامات ومعامل ووسائل -
  .سوء التھویة واإلضاءة ببعض المدارس -
  .ارتفاع الكثافة الطالبیة بالفصول -
 .افق المدرسیة مثل المكتبة والمختبرات وغیرھانقص المر -
  .انقطاع الماء أو الكھرباء في بعض المدارس -
  .خلو بعض المدارس من المواصفات التربویة الالزم توافرھا بالمبنى المدرسي -
  .عدم مناسبة المباني المستأجرة للعمل التربوي -
  الفنیة  المشكالت حل في تالتربویا مشاركة المشرفات لقد جاء المجال ككل والخاص بدرجة

المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة بالمباني (واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة في مجال 
  ).٢٫٤٤(وبمتوسط حسابي ) ضعیفة(درجة في ) والتجھیزات المدرسیة

 الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة  المشكالت حل في التربویات مشاركة المشرفات درجة
    ).جمیع المجاالت(القنفذة في 

 مشاركة المشرفات المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والترتیب وتقدیر درجة): ١٣(جدول 
  )جمیع المجاالت(الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة في  المشكالت حل في التربویات

 الدرجة الترتیب االنحراف المتوسط المجال م

متعلقة باإلدارة المشكالت الفنیة واإلداریة ال ١
  متوسطة 2 0.835 2.66 المدرسیة

المشكالت اإلداریة والفنیة المتعلقة  ٢
  متوسطة 1 0.918 2.99 بالمعلمات

المشكالت اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمباني   ٣
  قلیلة  3 0.773 2.44 والتجھیزات المدرسیة 

  متوسطة  0.643 2.70  المحور  ككل 
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 المشكالت حل في التربویات مشاركة المشرفات الخاص بدرجةو) ١٣(یتضح من الجدول 
  : كاآلتي)جمیع المجاالت(الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة في 

  حیث جاء المتوسط الحسابي في فئة التقدیر ) متوسطة(من المجاالت جاءت في درجة ) ٢(أن
 :    كاآلتيوھي مرتبة ) ٣٫٤٠ إلى أقل من ٢٫٦٠(
 .داریة والفنیة المتعلقة بالمعلماتالمشكالت اإل -
 .المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة باإلدارة المدرسیة -
  حیث جاء المتوسط الحسابي في فئة التقدیر ) قلیلة(من المجاالت جاءت في درجة ) ١(أن

 :    وھو) ٣٫٤٠ إلى أقل من ٢٫٦٠(
  .مدرسیةالمشكالت اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمباني والتجھیزات ال -
 الفنیة  المشكالت حل في التربویات مشاركة المشرفات لقد جاء المحور ككل والخاص بدرجة

  ). ٢٫٧٠(وبمتوسط حسابي ) متوسطة(درجة في واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة 
أن درجة مشاركة ) على مستوى العبارات(لقد أظھرت النتائج الخاصة بسؤال الدراسة األول

كانت على النحو الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة  المشكالت حل في اتالتربوی المشرفات
  :اآلتي

من العدد الكلي ) %2.8(وذلك لعبارة واحدة فقط والتي تشكل ما نسبتھ ) كبیرة(الدرجة  -
وھي العبارة ذات العالقة بنظافة المدرسة، وترى الباحثة أن ھذه الدرجة الكبیرة من . للعبارات

شرفة بھذا الموضوع قد یعود إلى سھولة التعامل مع  ھذه المشكلة، سواًء من خالل اھتمام الم
مالحظة نظافة المدرسة أثناء دخول وخروج  المشرفة إلى مرافق المدرسة، أو من خالل 

 عن نظافة المسئوالتتوجیھ إدارة المدرسة بشكل مباشر إلى ضرورة تكثیف متابعة العامالت 
ناحیة أخرى توجیھ الطالبات إلى المساعدة في االھتمام بنظافة المدرسة من ناحیة، ومن 

المدرسة بجمیع مرافقھا من فصول دراسیة وساحات ومالعب ودورات میاه كجزء من 
 .  التوجیھات التربویة للطالبات

من العدد الكلي ) %50.0(عبارة والتي تشكل ما نسبتھ ) 18(وھي لـــ ) المتوسطة( الدرجة  -
 الباحثة أن وجود ھذا الكم من العبارات في الدرجة المتوسطة، یشیر إلى أن وترى. للعبارات

المشرفة التربویة تحاول تقدیم الدعم والمساعدة لإلدارة المدرسیة في  حل  ھذه المشكالت،  
ولكن ھذه المحاوالت لم ترتِق إلى الدرجة المطلوبة، وقد یعود ذلك إلى عدم وجود ھذه المھام 

الوصف الوظیفي للمشرفة التربویة، أو أنَّ بعض ھذه المشكالت یعتبر بشكل مباشر ضمن 
خارج عن نطاق صالحیات المشرفة التربویة، وبالتالي  فھي  تستطیع فقط تقدیم التوجیھ 

 .   والنصیحة واإلرشاد فقط، بعیًدا عن إصدار أي قرار مباشر لھ عالقة في حل ھذه المشكالت
من العدد الكلي ) %47.2(عبارة والتي تشكل ما نسبتھ ) 17(وھي لــ ) القلیلة(والدرجة  -

وترى الباحثة أن وجود ھذا الكم من العبارات في الدرجة القلیلة قد یعود  لعدم وجدود . للعبارات
رغبة لدى المشرفة في التدخل في ھذه حل ھذه المشكالت، أو لعدم وجود وقت كافي لدى 

 المدرسیة في حل ھذه المشكالت، أو لعدم تقبل إدارة المشرفة لتقدیم الدعم والمساعدة لإلدارة
المدرسیة لتوجیھات ومقترحات المشرفة، والنظر لھذه التوجیھات على أنھا توجیھات فلسفیة 
بعیدة عن الواقع الفعلي الذي یدور في بیئة المدرسة، والتحدیات الفعلیة التي تواجھ إدارة 

 .        المدرسة
أن درجة ) على مستوى المجاالت(ة بسؤال الدراسة األول كما أظھرت النتائج الخاص

جاءت في ) المشكالت اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمعلمات(حل  في التربویات مشاركة المشرفات
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درجة متوسطة وبالمرتبة األولى، وھذا قد یعود لسبب أن العالقة المباشرة للمشرفة ھي مع المعلمة 
تالي جاء ھذا المجال بالدرجة األولى، حیث إن المشرفة ترى أن كل أكثر مما ھي مع القائدة، وبال

نواحي الضعف أو التحدیات التي تواجھ المعلمة ھي من مسؤولیة المشرفة، السیما التحدیات الفنیة 
ومع ھذا فھي جاءت . التي تؤثر على سیر عمل المعلمة وتعیق تحقیقھا لألھداف التعلیمیة المنشودة

ر الذي یشیر إلى أن دور المشرفة في حل المشكالت اإلداریة والفنیة المتعلقة بدرجة متوسطة األم
بالمعلمات ال زال یحتاج إلى المزید من المتابعة واالھتمام بھا بما ال ینعكس سلًبا على تحقیق 

  .  األھداف
في درجة متوسطة ) المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة باإلدارة المدرسیة(  كما جاء مجال

وترى الباحثة أن ھذه النتیجة قد تعود إلى عدم وجود رؤیة واضحة لدى كل من . وبالمرتبة الثانیة
إدارة المدرسة والمشرفة بمن ھو المسؤول المباشر عن ھذا النوع  من المشكالت، أو ألن الھیكل 

سة والمشرفة التنظیمي إلدارة التعلیم ال یوضح  طبیعة العالقة اإلداریة المثالیة بین إدارة المدر
  .  التربویة

) المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة بالمباني  والتجھیزات المدرسیة( في حین جاء مجال
وترى الباحثة أن ھذه النتیجة قد تعود إلى أن المشاكل المتعلقة . في درجة قلیلة وبالمرتبة الثالثة

إدارة التعلیم، وأن ھذه بالمباني والتجھیزات المدرسیة ھي من اختصاص أقسام أخرى في 
المشكالت تحتاج إلى  حلول جذریة خارج عن نطاق صالحیات المشرفة التربویة، وأن ما تستطیع 

  .   أن تقدمة المشرفة في ھذا المجال ال یمكن أن یكون إال من خالل  التوجیھات والمتابعات العامة
  : ات كل منوبشكل عام تتفق النتائج الخاصة بسؤال الدراسة األول مع دراس

 إشراف بمركز أن المشرف التربوي  أظھرت نتائجھاوالتي) ٢٠٠٨السلمي، (دراسة  -
 لإلدارة والفنیة اإلداریة المشكالت حل في أحیاًنا یسھمجدة  محافظة تعلیم إدارة في الجنوب

 . المتعقلة بالجانبین اإلداري والفني المدرسیة
  : األول مع دراسات كل منفي حین تتعارض النتائج الخاصة بسؤال الدراسة 

والتي أظھرت نتائجھا ضعف تأثیر المشرف التربوي على ) Moswela 2010 ,(دراسة  -
 . المعلمین في المدارس الثانویة ببتسوانا في الوالیات المتحدة األمریكیة

 عدم فاعلیة اإلشراف في المدارس األردنیة والتي أظھرت نتائجھا)  ٢٠١٠لھلوب، (دراسة  -
 كفایة المعلمین في التخطیط للتدریس، وتنمیة المھارة الذاتیة عند المعلمین في تنمیة: (في

تحلیل سلوكھم التعلیمي الذاتي، وتنمیة مھارات استخدام التكنولوجیا في التدریس، وتنمیة 
 ).مھارات إدارة الصف، وتنمیة مھارات المعلم في التقویم، وتنمیة شخصیات المعلمین

 ما مستوى االلتزام التنظیمي لدى : سة الثاني والذي ینص علىلإلجابة عن سؤال الدرا
المعلمات في مدارس محافظة القنفذة من وجھھ نظر القائدات؟ تم استخدام المتوسط الحسابي 

 .یوضح نتائج ذلك) ٢٢(واالنحراف المعیاري والترتیب وتقدیر المستوى، والجدول 
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عیاري والترتیب وتقدیر المستوى لعبارات المحور المتوسط الحسابي واالنحراف الم): ١٤(جدول 
  )االلتزام التنظیمي لدى المعلمات في مدارس محافظة القنفذة من وجھھ نظر القائدات: (الثاني

 الدرجة الترتیب االنحراف المتوسط العبارة  م
  متوسطة 4 1.269 2.81 .اعتزاز المعلمات بالمدرسة التي یعملنَّ بھا ١

 في االستمرار بالعمل في رغبة المعلمات ٢
  قلیلة 12 1.083 2.41  .المدرسة نفسھا

  متوسطة 3 1.445 2.95 .التزام المعلمات بأھداف المدرسة ٣

القدرة على العمل في فریق فعال لمساعدة  ٤
  قلیلة  8 1.185 2.53 .المدرسة على مواجھة التحدیات

  لیلةق  9 0.959 2.52  .شعور المعلمات بالواجب تجاه المدرسة ٥
  كبیرة 1 1.183 3.66  .رغبة المعلمات في زیادة نموھا المھني ٦
  قلیلة  13 1.258 2.21  .محافظة المعلمات على أسرار العمل ٧

استعداد المعلمات للتضحیة بالوقت والجھد  ٨
  قلیلة  11 1.075 2.42  .اإلضافي

التزام المعلمات بالحضور في المواعید  ٩
  طةمتوس  5 1.092 2.67  .المحددة

  متوسطة  2 1.018 3.21  .رضا المعلمات عن المدرسة ١٠

احترام المعلمات للمدرسة وااللتزام بالقوانین  ١١
  قلیلة  10 1.298 2.47  .الداخلیة

شعور المعلمة باالتساق بینھا وبین أھداف  ١٢
  متوسطة  6 1.249 2.66  . المدرسة

استعداد المعلمات لتطویر قدراتھنَّ بما یتناسب  ١٣
  متوسطة 7 1.212 2.63  .تطلبات المدرسةمع م

  متوسطة  0.578 2.70  المجال الكلي 
والخاص بمستوى االلتزام التنظیمي لدى المعلمات في مدارس ) ١٤(یتضح من الجدول 

  : كاآلتيمحافظة القنفذة من وجھھ نظر القائدات
  ٣٫٤٠(ة التقدیر حیث جاء المتوسط الحسابي في فئ) كبیرة(من العبارات جاءت بدرجة ) ١(أن 

 :    وھي) ٤٫٢٠إلى أقل من 
 .رغبة المعلمات في زیادة نموھا المھني -
  حیث جاء المتوسط الحسابي في فئة التقدیر ) متوسطة(من العبارات جاءت بدرجة ) ٦(أن

 :    كاآلتيوھي مرتبة ) ٣٫٤٠ إلى أقل من ٢٫٦٠(
  .رضا المعلمات عن المدرسة -
 .ةالتزام المعلمات بأھداف المدرس -
 .اعتزاز المعلمات بالمدرسة التي یعملنَّ بھا -
  .التزام المعلمات بالحضور في المواعید المحددة -
  . شعور المعلمة باالتساق بینھا وبین أھداف المدرسة -
 .استعداد المعلمات لتطویر قدراتھنَّ الوظیفیة بما یتناسب مع متطلبات المدرسة -



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٥٧

  ١٫٨٠(جاء المتوسط الحسابي في فئة التقدیر حیث ) قلیلة(من العبارات جاءت بدرجة ) ٦(أن 
 :    كاآلتيوھي مرتبة ) ٢٫٦٠إلى أقل من 

 .القدرة على العمل في فریق فعال لمساعدة المدرسة على مواجھة التحدیات -
  .شعور المعلمات بالواجب تجاه المدرسة -
  .احترام المعلمات للمدرسة وااللتزام بالقوانین الداخلیة -
  .تضحیة بالوقت والجھد اإلضافياستعداد المعلمات لل -
  .رغبة المعلمات في االستمرار بالعمل في المدرسة نفسھا -
  .محافظة المعلمات على أسرار العمل -
  لقد جاء المحور ككل والخاص بمستوى االلتزام التنظیمي لدى المعلمات في مدارس محافظة 

  ). ٢٫٧٠(وبمتوسط حسابي ) متوسط(مستوى في القنفذة من وجھھ نظر القائدات 
لقد أظھرت النتائج الخاصة بسؤال الدراسة الثالث أن مستویات االلتزام التنظیمي لدى 

  :قد كانت على النحو اآلتيالمعلمات في مدارس محافظة القنفذة من وجھھ نظر القائدات 

من العدد الكلي ) %7.7(وذلك لعبارة واحدة فقط والتي تشكل ما نسبتھ ) المرتفع(المستوى  -
وھي العبارة التي تشیر إلى  رغبة المعلمات في زیادة نموھن المھني، وترى الباحثة . للعبارات

أن ھذه النتیجة ھي نتیجة ایجابیة،  وتدل على وجود رغبة لدى المعلمات في التطور المھني، 
األمر الذي یجب أن تأخذه إدارة التعلیم في عین االعتبار، وأن تستفید من ھذه الرغبة في 

 .علمات، وتقدیم البرنامج التدریبیة لھن التي تساعد على تحقیق ھذا النمو المھنيتطویر  الم
من العدد الكلي ) %46.2(وذلك لست عبارات والتي تشكل ما نسبتھ ) المتوسط( المستوى  -

وھي تلك العبارات التي تتعلق برضا المعلمات عن المدرسة، واعتزازھن فیھا، . للعبارات
وترى الباحثة أن ھذه النتائج قد تعود ألسباب رغبة بعض .  المدرسةوالتزام المعلمة بأھداف

المعلمات بشكل مستمر لالنتقال من المدرسة الحالیة إلى مدرسة أخرى قریبة من سكنھا، وأنھ 
ُرغم وجودھا في المدرسة الحالیة، لكنھا تبقى تتطلع إلى المدرسة القریبة من سكنھا على اعتبار 

یمكن أن تحقق من خاللھا مستویات عالیة من الرضا  وااللتزام أنھا ھي المدرسة التي 
 .التنظیمي

من العدد الكلي ) %46.2(وذلك لست عبارات والتي تشكل ما نسبتھ ) الضعیف(المستوى  -
وترى الباحثة أن ھذه النتائج تشیر إلى ضعف برامج التوعیة  المقدمة من إدارة . للعبارات

المحافظة على : ستوى االلتزام التنظیمي خاصة في نقاط مثلالتعلیم للمعلمات في سبیل رفع م
أسرار العمل، االلتزام باألنظمة الداخلیة، تكّیف المعلمة مع المدرسة الحالیة لحین االنتقال 

وخاصة أن ھذا الضعف في االلتزام التنظیمي یؤثر . الخ.. للمدرسة أو المنطقة التي ترغب فیھا
  .        مات،  ویشكل عائق في سبیل تحقیق األھداف التعلیمة المنشودةبشكل مباشر على إنتاجیة المعل

 ھل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة : لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي ینص على
 بین درجة مشاركة المشرفات التربویات في حل )α ≤ 0,05(إحصائیة عند مستوى داللة 

 :اآلتيى االلتزام التنظیمي لدى المعلمات؟ تم استخدام المشكالت الفنیة واإلداریة وبین مستو
 .یوضح نتائج ذلك) ١٥( والجدول Pearson Correlation معامل االرتباط بیرسون  -
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معامل االرتباط بیرسون بین درجة مشاركة المشرفات التربویات في حل المشكالت ): ١٥(جدول 
  لدى المعلماتالفنیة واإلداریة وبین مستوى االلتزام التنظیمي 

مشاركة المشرفات التربویات في حل المشكالت الفنیة   محور االلتزام التنظیمي
قیمة معامل   واإلداریة

 قوة العالقة  االرتباط 

 قویة **0.724 المشكالت الفنیة واإلداریة المتعلقة باإلدارة المدرسیة
 قویة **0.710 المشكالت اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمعلمات

المشكالت اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمباني  والتجھیزات 
 قویة **0.557 المدرسیة

محور  مشاركة المشرفات التربویات في حل المشكالت الفنیة 
 قویة **0.874  واإلداریة

 )١٥(یتضح من الجدول 

 وجود عالقة ارتباطیة قویة ذات داللة إحصائیة بین درجة مشاركة المشرفات التربویات  -
 .في حل المشكالت الفنیة واإلداریة وبین مستوى االلتزام التنظیمي لدى المعلمات

تم تصنیف قوة ھذه العالقات بین درجة مشاركة المشرفات التربویات في حل المشكالت  -
الفنیة واإلداریة وبین مستوى االلتزام التنظیمي لدى المعلمات، وذلك حسب التصنیف 

 .الموضح أدناه) ٢٠٠٦،٢٢٤الزعبي وطالفحة، (الذي أورده 
  عالقة ضعیفة  ٠٫٣٠أقل من 

  عالقة متوسطة  ٠٫٧٠ إلى أقل من  ٠٫٣٠من 
  عالقة قویة  ١٫٠٠ إلى أقل من ٠٫٧٠من 

وترى الباحثة أن النتیجة الخاصة بسؤال الدراسة الثالث والتي أظھرت وجود عالقة 
ویات في حل المشكالت الفنیة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجة مشاركة المشرفات الترب

واإلداریة وبین مستوى االلتزام التنظیمي لدى المعلمات، ھي نتیجة منطقیة وتشیر  إلى أنھ كلما  
زاد االھتمام بالمشكالت اإلداریة التي ترتبط بالمعلمات وباإلدارة وبالمباني والتجھیزات وتم تقدیم 

  .  درجة االلتزام التنظیمي للمعلماتحلول  لھا، فإن ذلك سوف ینعكس بشكل مباشر على  
  :توصیات الدراسة

الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة  المشكالت حل في التربویات ضرورة تفعیل دور المشرفات )١
القنفذة، وذلك من خالل االجتماعات الدوریة التي یجب أن تتم بین الجھازین اإلشرافي 

 .واإلداري على مستوى إدارة التعلیم
 التربویات لتطویر مھاراتھن في المساعدة على حل المشكالت للمشرفات  تدریبیةتنظیم دورات )٢

 .الفنیة واإلداریة بمدارس محافظة القنفذة
الفنیة واإلداریة بمدارس  التربویات صالحیات تمكنھن من حل المشكالت منح المشرفات )٣

 .  اإلدارة الالمركزیةمحافظة القنفذة، بما یخدم العملیة التعلیمیة بشكل عام، وبما یحقق مبدأ
تنظیم دورات ولقاءات وورش عمل  متعددة للمعلمات في مدارس محافظة القنفذة للعمل على  )٤

 . لدیھنرفع مستوى االلتزام التنظیمي 
العمل على حصر جمیع المشكالت الفنیة واإلداریة التي تواجھ قائدات المدارس خالل إدارة  )٥

 .  ق مع جمیع األطراف المعنیین بذلكالتعاون والتنسیالعملیة التعلیمیة، والعمل على حلھا ب
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 الفنیة واإلداریة في تقییم األداء السنوي للمشرفات تضمین القدرة على حل المشكالت )٦
التربویات، بحیث أن یصبح ذلك جزء من مھامھن الرسمیة التي یجب أن تتم خالل الزیارات 

 . المیدانیة لھن
یجاد الحلول الجذریة لكل المشكالت الفنیة واإلداریة التي أن تضع إدارة التعلیم خطة زمنیة إل )٧

 .تواجھ مدارس محافظة القنفذة
  :  مقترحات الدراسة

درجة مساھمة المشرفین التربویین في حل المشكالت الفنیة واإلداریة في مختلف إدارات  )١
 . التعلیم على مستوى المملكة

فنیة واإلداریة على تحسین بیئة التعلم، ورفع أثر إسھام المشرفین التربویین في حل المشكالت ال )٢
 .مستوى التحصیل الدراسي للطلبة

 في حل المشكالت الفنیة واإلداریة التربویین المعوقات التي تحد من مشاركة المشرفین )٣
  .بالمدارس
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  قائمة المراجع
 :المراجع العربیة: أوًال

القیادیة على مستویات االلتزام التنظیمي، مجلة الحكمة أثر األنماط ). ٢٠١٧(ابن معتوق، حمزة 
  . ٢٣- ٢٢، )١١(للدراسات التربویة والنفسیة، العدد

المشرفین  ، ضغوط العمل وعالقتھا بالرضا الوظیفي لدى)٢٠١٢(أبو رحمة، محمد حسن خمیس، 
المیة، التربویین بمحافظات غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلس

  .غزة
دور اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسیة ). ٢٠٠٤(أبو رشید، رشید بن عبد العزیز عبد الرحمن 

رسالة ماجستیر (في تطویر األداء المھني لمعلمي التربیة البدنیة بالمملكة العربیة السعودیة، 
  .، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، الخرطوم، السودان)غیر منشورة

مجلة ، دور اإلشراف التربوي في دعم المعلم الجدید في فلسطین). ٢٠١٣(سمرة، محمود أبو 
  .٢٠-١٢، )٢(جامعة النجاح للعلوم اإلنسانیة، العدد

.  SPSSالدلیل اإلحصائي في تحلیل البیانات باستخدام ). ٢٠٠٣(السید محمد أبو ھاشم .  أبو ھاشم
 .الریاض. السعودیة. مكتبة الرشد

المكتب العلمي للكمبیوتر والنشر : إدارة األزمات التعلیمیة، اإلسكندریة). ٢٠٠٠(أحمد، أحمد 
  .والتوزیع

إسھام المشرف التربوي في حل مشكالت المعلم ): ٢٠٠٢(آل سلیمان، أسامة بن سعد بن أحمد 
  .تخصص إدارة تربویة). رسالة ماجستیر منشورة(المبتدئ في المرحلة االبتدائیة 

المشكالت ا إلداریة والفنیة لریاض األطفال التابعة للجمعیة ). ٢٠٠٢(مان بارود، محمـود سل
، كلیـة )رسالة ماجستیر منشورة(اإلسالمیة وسبل عالجھا من وجھة نظر القائمین علیھا، 
  .التربیـة، عمـادة الدراسات العلیـا، الجامعـة اإلسالمیة، غـزة

درجة ممارسة المشرفین التربویین ). "٢٠١٤(البایطین، عبد الرحمن بن عبد الوھاب بن سعود 
، )١(، مجلة العلوم التربویة، العدد "ألسالیب اإلشراف التربوي التطوري بمدینة الریاض

١٣٠-١٢٦  
االتجاھات الحدیثة لإلدارة المدرسیة في تنمیة القیادة ). ٢٠٠٥(البدري، طارق عبد الحمید 

  .دار الثقافة: التدریسیة، عمان
دار : تطبیقات ومفاھیم اإلشراف التربوي، عمان، األردن). ٢٠٠٦(د الحمید البدري، طارق عب

  .الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
االلتزام الوظیفي لدى معلمي المدارس الحكومیة من وجھة نظر مدراء ). ٢٠١٣(بركات، زیاد، 

 .٩-٥، )٥(عددالمدارس والمعلمین أنفسھم، المجلة العربیة للدراسات التربویة واالجتماعیة، ال
المشكالت اإلداریة والفنیة لدى مدیري المدارس االبتدائیة في ). ٢٠٠٩(بریك، خالد محمد میالد، 

رسالة ماجستیر غیر ( دراسة تطبیقیة بالجماھیریة اللیبیة بشعبیة النقاط الخمس،: التعلیم العام
 .، كلیة التربیة، جامعة أم درمان اإلسالمیة)منشورة

استراتیجیات إدارة الصراع التي یستخدمھا مدیرو المدارس ). ٢٠٠٣(ودت، البلبیسي، سناء ج
  الثانویة 
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درجة ممارسة المھام القیادیة لدى مدیري ومدیرات المدارس ). ٢٠٠٧(بلبیسي، فاتنة جمیل محمد، 
، كلیة التربیة، جامعة النجاح )رسالة ماجستیرمنشورة( الثانویة الحكومیة في فلسطین،

  .، فلسطینالوطنیة، نابلس
المشكالت الفنیة واإلداریة التي تواجھ مدیرات مدارس البنات ).٢٠١٠(البلوي، إیمان مصلح، 

رسالة ماجستیر ( في مدینة تبوك بالمملكة العربیة السعودیة من وجھة نظرھن، الحكومیة
 .، كلیة الدراسات العلیا، جامعة مؤتة، األردن)منشورة

  . ١٢-١١، )١(، العدد     التربویة والدراسات اإلسالمیة
التماثل التنظیمي لدى عمداء الكلیات ورؤساء األقسام في ). ٢٠١٤(الجعافرة، سحر جمیل، 

، جامعة )رسالة ماجستیر منشورة( جامعات جنوب األردن وعالقتھ برضاھم الوظیفي،
  .مؤتة، األردن

دار : ة، عماناإلدارة التربوی): ٢٠٠٧(حسان، حسن محمد إبراھیم؛ والعجمي، محمد حسنین 
  .المسیرة

تمكین معلمي مدارس الثانوي العام بمحافظة القاھرة الكبرى لتحقیق ). "٢٠١٣(حسن، نھلة سید 
  ٤١- ٤٠، )١٦(العدد، ، مجلة التربیة"دراسة میدانیة"التزامھم التنظیمي 

ستیر رسالة ماج(معوقات فاعلیة اإلشراف التربوي بمدینة الریاض ). ٢٠٠٠(الحماد، سعاد إبراھیم 
  .، جامعة الملك سعود، الریاض)غیر منشورة

أثر األنماط القیادیة لرؤساء األقسام العلمیة على الوالء ). "٢٠٠٣(الخشالي، شاكر جار اهللا 
، المجلة األردنیة للعلوم "التنظیمي ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة 

   ١٦، )٤(العلوم اإلنسانیة، العدد-التطبیقیة 
: اإلشراف التربوي فلسفتھ، وأسالیبھ وتطبیقاتھ، عمان). ٢٠٠٣(الخطیب، إبراھیم؛ والخطیب، أمل 

  .دار قندیل للنشر والتوزیع
 اتجاھات -اإلدارة واإلشراف التربوي). ٢٠٠٠(الخطیب، رداح والخطیب، أحمد والفرح، وجیھ

  .دار األمل: حدیثة، عمان
الرضا الوظیفي وعالقتھ ببعض ). ٢٠٠٨(عبد اهللا، خلیل، جواد محمد الشیخ، وشریر، عزیزة 

لدى المعلمین، مجلة الجامعة اإلسالمیة، سلسلة الدراسات ) الدیموغرافیة(المتغیرات 
  .٢٤-٢٠، )١٦(اإلنسانیة، العدد 

اتجاھات المشرفیین التربویین بمحافظة ینبع نحو تقویم ). ـ١٤٣٣(الرفاعي، حمود بن عابد مبارك، 
، كلیة الدعوة وأصول )رسالة ماجستیر غیر منشورة ( في المرحلة الثانویة،الطالب للمعلم 

  .الدین، الجامعة  اإلسالمیة، المدینة المنورة
  .مكتبة الفالح: اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي، الكویت). ٢٠٠٥(رمزي، عبد القادر ھاشم 

فھم وتحلیل البیانات  SPSSالنظام اإلحصائي ).٢٠٠٦(بالل، وعباس الطالفحة . الزعبي
  .األردن.  عمان. دار وائل للنشر والتوزیع. الطبعة الثالثة. اإلحصائیة

الممارسات اإلداریة لمدیري المدارس الثانویة العامة في ). ٢٠٠٣(سالمة، رتیبة محمد حسن، 
رسالة دكتوراه غیر ( األردن وعالقتھا بالرضا الوظیفي والوالء التنظیمي للمعلمین،

  . كلیة الدراسات العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، األردن،)منشورة
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مشكالت إدارات مدارس التعلیم الثانوي المطبقة لنظام )."٢٠١٤(السلمي، عائض بن عویض 
، "المقررات وسبل التغلب علیھا من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة بمنطقة مكة المكرمة

  .، السعودیة)٤(٤٩س، دراسات عربیة في التربیة وعلم النف
درجة إسھام المشرف التربوي المنسق في حل مشكالت ). ٢٠٠٨(السلمي، نایف بن معتاد معتق 

، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة )رسالة ماجستیر منشورة(اإلدارة المدرسیة 
  .السعودیة

في حل مشكالت المعلم المبتدئ إسھام المشرف التربوي ). ٢٠٠٢(سلیمان، أسامة بن سعد بن أحمد 
، جامعة الملك سعود، الریاض، )رسالة ماجستیر غیر منشورة(في المرحلة االبتدائیة 

  .السعودیة
، مجلة "إدارة المعرفة مدخل لتطویر اإلشراف التربوي). "٢٠١٢(داود محمد  الشاعر، عدلي

  .١٥-١٣، )٣(البحث العلمي في التربیة، العدد
المشكالت اإلداریة والفنیة التي تواجھ مدیرات مدارس ). ٢٠٠٤(ھور الشمري، ذھب نایف مظ

، كلیة التربیة، جامعة الملك )رسالة ماجستیر غیر منشورة(البنات الحكومیة بمدینة حائل 
  .سعود

الكفایات التربویة والتخصصیة الالزمة للمشرفین التربویین على ). ١٤٢١(الشیخي، على إبراھیم 
، كلیة التربیة جامعة أم القرى، مكة )رسالة ماجستیر غیر منشورة (تعلیم اللغة العربیة

  .المكرمة
  .دار الصفاء للنشر والتوزیع: اإلشراف والتنظیم التربوي، عمان). ٢٠٠٥(صلیوه، سھي نونا 

دور أسالیب اإلشراف التربوي في تطویر األداء المھني للمعلمین في ). ٢٠٠٧(صیام، محمد 
، كلیة التربیة، الجامعة )رسالة ماجستیر غیر منشورة"(حافظة غزةالمدارس الثانویة في م

  .اإلسالمیة، غزة
مؤسسة حورس : سلسلة إصدارات التدریب اإلداري، اإلسكندریة). ٢٠٠٧(صیرفي، محمد 

  .الدولي
 .عمان، األردن. دار المسرة. أساسیات البحث العلمي). ٢٠٠٧(الضامن، منذر 

دار الفرقان : ي اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسیة، عماناإلبداع ف). ٢٠٠٤(طافش، محمود 
  .للنشر والتوزیع

 مفاھیمھ، أھدافھ، أسسھ، أسالیبھ، األردن، –اإلشراف التربوي ). ٢٠٠٥(الطعاني، حسن أحمد، 
  .دار الشروق، عمان

سالة دكتوراة ر(         العامة في األردن وعالقتھا بالروح المعنویة للمعلمین والتزامھم التنظیمي، 
  .، كلیة الدراسات العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العربیة، عمان)غیر منشورة

   .دار المسیرة: تطبیقات في اإلشراف التربوي، عمان). ٢٠٠٨(عایش، جمیل 
اإلشراف التربوي وتمھین المعلمین، توطین اإلشراف مھنیة ). ٢٠٠٨(العبد الجبار، عبد الرحمن 

  .راف المتنوع، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاضالمعلم، اإلش
دراسة تحلیلیة لمحددات االلتزام التنظیمي للمعلمین بالتطبیق ). "٢٠٠٨(عبد العزیز، جمال سید 

، مجلة مركز االستشارات أكادیمیة السادات للعلوم "على مدارس محافظتي القاھرة والجیزة
  .، مصر)١(اإلداریة، 
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األزمات المدرسیة وأسالیب التعامل معھا كما یدركھا مدیرو ). "٢٠١٤(د عبد الوھاب، سمیرة محم
، سلطنة )١(٨، ، مجلة الدراسات التربویة والنفسیة"مدارس المرحلة الثانویة بدولة الكویت

  .عمان
تطویر قائم على استخدام وسائل االتصال اإللیكتروني ألسالیب ). "٢٠١١(عثمان، منى شعبان 

  . ١٤٥، )١(العدد ، جامعة األزھر، مجلة التربیة، "اإلشراف التربوي
أسامة  للنشر والتوزیع، عمان، . المدخل إلى البحث العلمي). ٢٠١٢(عطار، طالل محمد نور 

 .األردن
اإلشراف التربوي نماذجھ النظریة وتطبیقاتھ العملیة،  .)٢٠٠٥(عطاري، عارف توفیق وآخرون 

  . مكتبة الفالح للنشر والتوزیع:الكویت
  .دار المسیرة للنشر والتوزیع: مبادئ اإلدارة المدرسیة، عمان). ٢٠٠١(لعمایرة، محمد حسن ا

واقع اإلشراف التربوي بالتعلیم العام في سلطنة عمان ). ٢٠٠٠(العوفي، محمد علي مسعود 
، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة )رسالة ماجستیر غیر منشورة(واتجاھات تطویره 

  .عمان
دار الحامد : اإلشراف التربوي والقیادة التربویة، األردن). ٢٠٠٨(، معن محمود أحمد العیاصرة

  .للنشر والتوزیع
تصور مقترح لتفعیل االلتزام التنظیمي لدى المعلمین في ). "٢٠٠٩(الغامدي، ملیحة مسعود مسفر 

  جامعة ، مجلة التربیة،"المدارس الثانویة بمدینة الریاض في المملكة العربیة السعودیة
  .١٣٩، )٣(األزھر، العدد 

درجة فاعلیة المشرف التربوي في تحسین األداء التعلیمي لمعلمي ). ٢٠٠٤(الغنمیین، زیاد 
المدارس الثانویة الحكومیة في محافظات الجنوب في األردن كما یدركھا المعلمون أنفسھم 

  . ا، عمان، األردن، جامعة عمان العربیة للدراسات العلی)رسالة ماجستیر غیر منشورة(
  .مؤسسة الوراق: أصول التقویم واإلشراف في النظام التربوي، عمان). ٢٠٠٧(، وجیھ، فرح

الرضا الوظیفي وعالقتھ بااللتزام التنظیمي لدى المشرفین ). ٢٠٠٨(فلمبان، إیناس فؤاد نواوي 
، قسم )اجستیررسالة م(التربویة والمشرفات بإدارة التربیة والتعلیم بمدینة مكة المكرمة، 

  .اإلدارة التربویة والتخطیط، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة
ما المھارات الالزمة لمدیر المدرسة والمعلم والمشرف ). "٢٠١١(الفھدي، راشد بن سلیمان 

، ، مجلة التطویر التربوي"التربوي لتحقیق فاعلیة أكبر في مجال اإلدارة الذاتیة للمدرسة؟
  .١٩- ١٢، )٩(ان، العددجامعة عم

الوالء التنظیمي للموظفین الحكومیین في مدینة جدة بعض ) . ٢٠٠٧(القرشي، سوزان محمد
  جامعة المللك سعود، الریاض، )رسالة ماجستیر غیر منشورة،(المحددات واالثار

في أنماط القیادة التربویة لدى مدیري ومدیرات المدارس الحكومیة ). ٢٠٠٥(القضاة، أحمد عواد، 
  .محافظة جرش وعالقتھا بالمساءلة، رسالة ماجستیر، الجامعة الھاشمیة، األردن

دار الفكر : سیكولوجیة إدارة األزمات المدرسیة، عمان). ٢٠٠٧(كامل، عبد الوھاب محمد 
  .للطباعة والنشر والتوزیع
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دار :  درجة فاعلیتھ في المدارس، عمان-اإلشراف التربوي). ٢٠١٠(لھلوب، ناریمان یونس 
 .الخلیج

درجة تحسین اإلشراف التربوي التطوري للممارسات التدریسیة ). "٢٠١٢(اللوح، أحمد حسن 
، مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات "لمعلمي اللغة العربیة في مدارس وكالة الغوث الدولیة

  .، جامعة األقصى، غزة، فلسطین)٢٠ (١التربویة والنفسیة، 
 نموذج مقترح لتأثیر التماثل التنظیمي كمتغیر وسیط على). ٢٠١٣(مرزوق، عبد العزیز علي، 

 العالقة بین أبعاد العدالة التنظیمیة واالرتباط الوظیفي دراسة تطبیقیة على العاملین بمدیریات
  .الخدمات بمحافظة كفر الشیخ، كلیة التجارة، جامعة كفر الشیخ، مصر

عالقتھا بااللتزام الوظیفي في التعلیم ضغوط العمل و). ٢٠٠٦(مصطفى، عبد العظیم السعید، 
  ٦-٤، )٤٢(دراسة میدانیة، مجلة مستقبل التربیة العربیة،جامعة مصر، العدد: الثانوي العام

: السلوك التنظیمي في اإلدارة واإلشراف التربوي، غزة). ٢٠٠١(نشوان، یعقوب نشوان وجمیل 
  .مطبعة ومكتبة دار المنارة

    .، مجلة العلوم"ارة األزمات في المدارس المتوسطة الحكومیةإد). "٢٠٠٤(الیحیوي، صبریة 
  :المراجع األجنبیة: ثانًیا
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