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 شكر وتقدير
الشكر هلل عّز وجّل الذي أنار لي الدرب، وفتح لي أبواب العمم، وأمدني بالصبر والعزيمة 

 واإلرادة.

بشعوٍر غامٍر بالتقدير والوفاء، تتقّدم الباحثة بشكرىا الخالص مقرونًا بجزيل العرفان واالمتنان إلى 
سواء برأٍي أو توجيٍو أو نصيحٍة أو ساىم ولو بجزٍء كل من تفّضل وأثرى جوانب ىذه الرسالة، 

لي في  التي كانت خير عونسوزان المقطرن يسيٍر، وأخّص بذلك دكتورتي الفاضمة الدكتورة 
ىذه الدراسة المتواضعة، وبددت كل صعوبة كانت تعترض سيرىا، وأوّد أن أتوّجو بالشكر  إنجاز

حفظو اهلل  خالد األحمدبكٍل من الدكتور  والتقدير إلى أعضاء لجنة التحكيم الموّقرة المتمّثمة
ٍد كبيرين في حفظيا اهلل وسّدد خطاىا، لما بذاله من وقٍت وجي سيناء الجّشيورعاه، والدكتورة 

 .قراءة الرسالة وتقويميا، من أجل إثرائيا وتحسينيا وخروجيا بالشكل األمثل

وواجب العرفان يدعوني ألن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير ألساتذتي األفاضل في كمية 
التربية، لما أظيروه لي من تفّيم وترحيب واىتمام، ولما بذلوه من وقت وجيد في تحكيم أداة 

 لرسالة حتى أصبحت في أفضل صورة.ا

وخالص الشكر إلى المشرفين التربويين في وزارة التربية ومديريتيا في مدينة دمشق ومديري 
 المدارس التي تم تطبيق الدراسة فييا عمى ما قدموه لي من مساعدة في تطبيق أداة الدراسة.

آيات المحبة والعرفان ألفراد أسرتي، وزمالئي، وأصدقائي عمى وقوفيم إلى  وأختم بتقديم أسمى
 جانبي ودعميم المستمر لي.

.سائمة المولى في الختام أن يجزي الجميع خير جزاء  
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 فهرس احملتىيات

 الصفحة عنوان المحتوى

 أ شكر وتقدير

 ب فيرس المحتويات

 خ فيرس الجداول

 س فيرس األشكال

 ص المالحقفيرس 

  الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة

 2 مقدمة.

 3 مشكمة الدراسة.-أوالً 

 5 أىمية الدراسة.-اً ثاني

 6 أىداف الدراسة.-اً ثالث

 6 أسئمة الدراسة.-اً رابع

 7 فرضيات الدراسة.-ساً خام

 8 الدراسة. منيج-اً سادس

 8 حدود الدراسة.-سابعاً 

 8 أداة الدراسة.-اً ثامن

 8 متغيرات الدراسة.-اً تاسع



 
 ت

 9 مصطمحات الدراسة وتعريفاتيا اإلجرائية.-عاشراً 

  الفصل الثاني: بعض الدراسات السابقة

 22 مقدمة.

 22 الدراسات المتعمقة باإلشراف التربوي.-أوالً 

 22 الدراسات العربية.-2

 22 الدراسات األجنبية.-2

 23 المدرسية.الدراسات المتعمقة باإلدارة -ثانياً 

 23 الدراسات العربية.-2

 29 الدراسات األجنبية.-2

 32 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة.

  اإلطار النظري لمدراسةالفصل الثالث: 

 35 مقدمة.

 35 اإلدارة المدرسية.-أولً 

 35 مفيوم اإلدارة المدرسية.-2

 36 خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة.-2

 37 اإلدارة المدرسية وعممياتيا. ميام-3

 39 سمات مدير المدرسة الناجح.-4

 42 الميارات الواجب توافرىا لدى مدير المدرسة.-5

 42 المعوقات التي تعترض عمل اإلدارة المدرسية.-6



 
 ث

 43 .اإلشراف التربوي-ثانياً 

 44 مفيوم اإلشراف التربوي.-2

 45 التاريخي لمفيوم اإلشراف التربوي. التطور-2

 46 مجاالت عمل المشرف التربوي.-3

 48 ميام المشرف التربوي.-4

 49 أدوار المشرف التربوي في العممية التعميمية.-5

 52 .دور المشرف التربوي في اإلدارة المدرسية-ثالثاً 

 52 إسيامات اإلشراف التربوي في نجاح اإلدارة المدرسية.-2

 52 الميام المشتركة لممشرف التربوي ومدير المدرسة.-2

 54 دور المشرف التربوي في مساعدة مدير المدرسة في أداء ميامو.-3

 57 المعوقات التي يواجييا المشرف التربوي عند تطويره لإلدارة المدرسية.-4

 58 .اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي في الجمهورية العربية السورية واقع-رابعاً 

 59 المدرسة في الحمقة األولى من التعميم األساسي في سورية. رأدوار وميام مدي-2

 62 التطور التاريخي لإلشراف التربوي في سورية.-2

مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في  ميام المشرف التربوي في-3
 سورية.

63 

مدارس الحمقة األولى من  قرير التوجييي لممشرف التربوي فيمضمون الت-4
 التعميم األساسي.

65 

عمل مدير المدرسة كمشرف مقيم في مدارس الحمقة األولى من التعميم -5
 األساسي في سورية.

66 

 67التعاون بين المشرف التربوي ومدير المدرسة في مدارس الحمقة األولى  سبل-6



 
 ج

 من التعميم األساسي.

مشكالت المشرف التربوي في مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في -7
 سورية.

68 

  : إجراءات الدراسة الميدانيةالفصل الرابع

 72 مقدمة.

 72 منيج الدراسة.-أوالً 

 72 أداة الدراسة وخصائصيا السيكومترية.-ثانياً 

 82 مجتمع الدراسة.-ثالثاً 

 82 عينة الدراسة.-رابعاً 

 83 إجراءات تنفيذ الدراسة.-خامساً 

 84 الوسائل اإلحصائية المستخدمة في تحميل نتائج الدراسة.-سادساً 

  : نتائج الدراسة الميدانيةالفصل الخامس

 87 مقدمة.

 87 عرض النتائج وتفسيرىا-أوالً 

 222 اإلجابة عن فرضيات الدراسة.-ثانياً 

 245 .الدراسات المقترحة-ثاً ثال

  : التصور المقترحالفصل السادس

 247 مقدمة.

 247 منطمقات التصور المقترح. -أوالً 

 248 أىداف التصور المقترح.-ثانياً 



 
 ح

 248 مرتكزات وضع التصور المقترح. -ثالثاً 

 249 مجاالت التصور المقترح. -رابعاً 

 254 متطمبات تطبيق التصور المقترح.-خامساً 

 255 العناصر البشرية المستفيدة من التصور المقترح.-سادساً 

 259 أىم معوقات تطبيق التصور المقترح.-سابعاً 

 259 بعض المقترحات لتجاوز معوقات تطبيق التصور المقترح.-ثامناً 

 259 تنفيذ التصور المقترح. آلية-تاسعاً 

 263 ممخص الدراسة بالمغة العربية

  مراجع الدراسة

 266 المراجع بالمغة العربية.-أوالً 

 273 المراجع بالمغة األجنبية.-ثانياً 

 275 المراجع اإللكترونية.-ثالثاً 

 276 مالحق الدراسة 

  ممخص الدراسة بالمغة األجنبية
  



 
 خ

 فهرس اجلداول

 الصفحة الجدولعنوان 

 73 .األولية صورتيا في وبنودىا االستبانة مجاالت (2جدول)

( أمثمة لبعض البنود المضافة والبنود المعدلة في استبانة دور المشرف 2جدول)
 .التربوي في مجال اإلدارة المدرسية وفقًا آلراء السادة المحّكمين

74 

 75 .الدراسة متغيرات عمى االستطالعية العينة أفراد توزع( 3جدول)

معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت استبانة دور  (4جدول)
المشرفين التربويين في مجال اإلدارة المدرسية مع المجاالت األخرى ومع الدرجة 

 .الكمية لالستبانة

76 

معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود االستبانة مع الدرجة  (5جدول)
 .الكمية

76 

بين متوسطي رتب درجات  الفروق داللة لتعرف "ويتني مان "اختبار ( نتائج6جدول)
الفئة العميا والفئة الدنيا ألفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا 

 .الفرعية

78 

 79 .لالستبانة وأبعادىا الفرعية "ألفا كرونباخ"معامالت ثبات  (7جدول)

معامالت ارتباط الثبات باإلعادة الستبانة دور المشرف التربوي في  (8جدول)
 .مجال اإلدارة المدرسية

79 

 82 .معامالت ثبات التجزئة النصفية لالستبانة وأبعادىا الفرعية (9جدول)

 82 .منيا تكونت التي المجاالت عمى االستبانة بنود توزع( 22جدول)

 82 وفقًا لممتوسط الحسابي الرتبي والنسب المئوية.درجة فاعمية االستبانة  (22جدول)
 83 .( توزع أفراد عينة الدراسة من المديرين وفق متغيرات الدراسة22جدول)



 
 د

 83 .( توزع أفراد عينة الدراسة من المشرفين التربويين وفق متغيرات الدراسة23جدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة تقديرات المديرين  (41جدول)
لمدور الذي يقوم بو المشرف وترتيبيا عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا 

 .الفرعية

87 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المديرين 41جدول)
تقدير الدور ل التخطيط اإلداري ثم تحديد درجة أفراد عينة الدراسة عمى بنود مجا

 .وترتيبيا

89 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المديرين 41جدول)
تقدير الدور أفراد عينة الدراسة عمى بنود مجال التنظيم اإلداري ثم تحديد درجة 

 .وترتيبيا

92 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المديرين 41جدول)
أفراد عينة الدراسة عمى بنود مجال االتصال والعالقات اإلنسانية ثم تحديد درجة 

 .وترتيبياتقدير الدور 

95 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المديرين 41جدول)
تقدير الدور أفراد عينة الدراسة عمى بنود مجال النمو الميني ثم تحديد درجة 

 .وترتيبيا

98 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المديرين 41جدول)
تقدير بنود مجال التقويم والتطوير والمتابعة ثم تحديد درجة  أفراد عينة الدراسة عمى

 .وترتيبياالدور 

222 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة تقديرات المشرفين  (02جدول)
لمدور الذي يقوم بو المشرف وترتيبيا عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا 

 .الفرعية

224 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المشرفين 04جدول)
تقدير الدور أفراد عينة الدراسة عمى بنود مجال التخطيط اإلداري ثم تحديد درجة 

 .وترتيبيا

226 



 
 ذ

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المشرفين 00جدول)
تقدير الدور أفراد عينة الدراسة عمى بنود مجال التنظيم اإلداري ثم تحديد درجة 

 .وترتيبيا

229 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المشرفين 02جدول)
أفراد عينة الدراسة عمى بنود مجال االتصال والعالقات اإلنسانية ثم تحديد درجة 

 .وترتيبياتقدير الدور 

222 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المشرفين 01جدول)
تقدير الدور عينة الدراسة عمى بنود مجال النمو الميني ثم تحديد درجة أفراد 

 .وترتيبيا

225 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المشرفين 01جدول)
تقدير أفراد عينة الدراسة عمى بنود مجال التقويم والتطوير والمتابعة ثم تحديد درجة 

 .وترتيبياالدور 

227 

عمى الدرجة الكمية داللة الفروق بين متوسطات تقديرات المديرين  (62)جدول 
دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجاالتيا الفرعية وفقًا  الستبانة

 .لمتغير الجنس

222 

عمى الدرجة  داللة الفروق بين متوسطات تقديرات المشرفين التربويين (62)جدول 
دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجاالتيا الفرعية وفقًا  الستبانة

 .لمتغير الجنس

223 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المديرين 01جدول )
دور المشرف التربوي في  درجة الكمية الستبانةالباختالف المؤىل العممي عمى 

 .مجال اإلدارة المدرسية ومجاالتيا الفرعية

225 

المديرين عمى  تقديراتل المؤىل العممي( نتائج تحميل التباين ألثر متغير 01جدول)
الدرجة الكمية الستبانة  دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجاالتيا 

 .الفرعية

227 

 229( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المشرفين 22جدول)



 
 ر

الدرجة الكمية الستبانة دور المشرف التربويين باختالف المؤىل العممي عمى 
 .التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجاالتيا الفرعية

المشرفين  تقديراتلالمؤىل العممي ( نتائج تحميل التباين ألثر متغير 24جدول)
الدرجة الكمية الستبانة  دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة التربويين عمى 

 .المدرسية ومجاالتيا الفرعية

232 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المديرين 20جدول)
وي في الدرجة الكمية الستبانة  دور المشرف التربعمى سنوات الخبرة باختالف 

 .مجال اإلدارة المدرسية ومجاالتيا الفرعية

233 

المديرين عمى  تقديراتل سنوات الخبرة( نتائج تحميل التباين ألثر متغير 22جدول)
الدرجة الكمية الستبانة دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجاالتيا 

 .الفرعية

234 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المشرفين 21جدول)
الدرجة الكمية الستبانة دور المشرف التربوي التربويين باختالف سنوات الخبرة عمى 

 .في مجال اإلدارة المدرسية ومجاالتيا الفرعية

236 

المشرفين  تقديراتل سنوات الخبرة( نتائج تحميل التباين ألثر متغير 21جدول)
الدرجة الكمية الستبانة دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة التربويين عمى 

 .المدرسية ومجاالتيا الفرعية

238 

عمى الدرجة الستبانة داللة الفروق بين متوسطات تقديرات المديرين  (62)جدول
غير دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمت

 .لدورات التدريبيةا

242 

عمى الدرجة داللة الفروق بين متوسطات تقديرات المشرفين التربويين  (62)جدول
الستبانة دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجاالتيا الفرعية وفقًا 

 .لدورات التدريبيةلمتغير ا

242 

( داللة الفروق بين متوسطات درجات المديرين والمشرفين التربويين 38جدول)
عمى الدرجة الكمية الستبانة دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية 

243 



 
 ز

 .ومجاالتيا الفرعية
  



 
 س

 فهرس األشكال

 الصفحة عنوان الشكل

الدراسة ( المتوسط الرتبي لمحاور الستبانة لدى أفراد عينة 1)الشكل
 .)المديرين(

89 

المشرفين ) الدراسةعينة  ستبانة لدى أفرادلمحاور ال الرتبي( المتوسط 2)الشكل
 .(التربويين

226 

دور  لستبانة الدرجة الكميةعمى  المديرين تقديراتالفروق في  (3الشكل)
لمتغير وفقًا  الفرعية المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها

 .الجنس

222 

 لستبانة الدرجة الكميةعمى  المشرفين التربويين تقديراتالفروق في  (4الشكل)
لمتغير وفقًا  الفرعية دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها

 .الجنس

224 

دور  لستبانة الدرجة الكميةعمى  المديرين تقديرات( الفروق في 5الشكل)
لمتغير وفقًا  الفرعية المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها

 .المؤهل العممي

226 

لستبانة  الدرجة الكميةعمى  المشرفين التربويين تقديرات( الفروق في 6الشكل)
لمتغير وفقًا  الفرعية دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها
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 :مقدمة
ىذاًالتطورًيمتازًعصرناًالحاليًبالتطورًالسريعًوالتغيراتًالمتالحقةًفيًمجالتًالحياةًكافة،ًشملً

التيًأخذتًتركزًعمىًجودةًالتعميمًوالعمميةًالتعميمةًبرمتيا،ًحيثًتطورًدورًالمدرسةًمجالًالتربيةً
الحديثةًتطورًاًكبيرًا،ًواتسعتًرسالتياًوتغيرتًأىدافيا،ًفممًتعدًاإلدارةًالمدرسيةًعمميةًروتينيةًتركزً

يةًالتربويةًالجتماعية،ًوتعنىًبكلًعمىًتسييرًشؤونًالمدرسةًبلًأصبحتًوسيمةًىدفياًتحقيقًالعمم
ًواألنشطةً ًالتدريسًوالوسائل ًوالمناىجًوطرق ًالمدرسة ًفي ًوالعاممين ًبالطالبًوالمعممين ًيتصل ما
واإلشرافًالتربويًوالتمويلًوتنظيمًالعالقةًبينًالمدرسةًوالمجتمعًمنًخاللًمواكبةًالتطورًالتربويً

ًطيعًمواكبةًعصرًالتقنيةًوالمعرفةًالمتجددة.الذيًيركزًعمىًالرتقاءًبالنظامًالتربويًليست
ًمواردىاً ًاستخدام ًتحسن ًالتي ًىي ًالفعالة ًاإلدارة ًأن ًمنطمق ًمن ًالمدرسية ًاإلدارة ًفاعمية وتتجمى

وظيفتياًسيةًالفعالةًىيًاإلدارةًالواعيةًلالبشريةًبكفاءةًلتحقيقًنتائجًمرجوة،ًولذلكًتعدًاإلدارةًالمدًر
اديةًوالمعنويةًبتفيمياًألىدافًالمرحمةًالتعميميةًوأىميتياًفيًالسممًاألساسيةًفيًتييئةًالظروفًالم

التعميميًمشجعةًلتالميذىاًولمدرسييا،ًوتكونًقادرةًعمىًترجمةًفمسفةًوأىدافًالمرحمةًالتعميميةًوىيً
ًتربويًًتعملًجنباًً ًوتحتاجًإلىًقائد ًمنًخاللًخطةًعملًمتكاممة، ًالتعميمية ًاإلدارة إلىًجنبًمع
ابعًأعمالياًويوجوًالعاممينًفيياًويشرفًعمييمًوينسقًجيودىمًويعملًعمىًتحسينًأدائيمًيديرىاًويت

منًأجلًتحقيقًاألىدافًالمرسومة،ًوالتيًمنًأىمياًاستمراريةًتحسينًجودةًالمخرجاتًالتربوية،ًلذاً
ريةًالبتكاريةًلًبدًلمديرًالمدرسةًبوصفوًقائدًاًتربويًاًأنًتتوافرًفيوًالمياراتًاإلداريةًوالقدراتًالفك

ًبحيثً ًلإلدارة ًالحديثة ًالعممية ًاألساليب ًتطبيق ًفي ًوالقدرات ًالميارات ًىذه ًيستخدم ًوأن العالية،
ًبرؤيتوًالواضحةًلحركةً تتناسبًمعًطبيعةًالعملًاإلداريًالذيًيمارسوًوبحيثًتصبحًكفاياتوًرىنًا

ً(.3122ً،41ًالتعميمًوبنظرتوًالمتكاممةًإلىًالعمميةًالتعميمية)ًاليافعي،ً
ًبرزت ًلتطوير جيود لذلك ًممحة ًوحاجة ًوالتطوراتً ةالمدرسي اإلدارة متعددة ًلممستجدات نتيجة

 الصالحيات أبرزًنقاطًتطويرًاإلدارةًالمدرسية:ًزيادة منالجتماعيةًوالقتصاديةًوالتربوية،ًوكانً

 اإلدارة نحو والتوجو الطالبي، النشاط فيًبرامج والتوسع ليم، حوافز المدارس،ًومنح لمديري الممنوحة

ًذاتياًً المدارس عدد في والتوسع الالمركزية،  اإلدارة إلى التقميدية اإلدارة من والنتقال ،الُمدارة

ًبرزت اإللكترونية،  مع ليتعامموا المدارس، مديري من خاصة نوعية إلى الحاجة أىمية وبالمقابل

ًلذلك. المرسومة األىداف وفق تنفيذىا ومتطمبات المستجداتًالسابقة
ًتحتاجًإلىً ًالتربوية ًوالسياسة ًالتربية، ًفيًمنظومة ًاليامة ًالعناصر ًاإلشرافًالتربويًأحد ًيعد كما
إشرافًتربويًفعالًيعملًعمىًتحسينياًوتوجيوًاإلمكاناتًالبشريةًوالماديةًفيياًوحسنًاستخداميا،ً

ًحيث ًالمرجوة ًبالصورة ًتنفيذىا ًتواجو ًالتي ًالمشكالت ًحل ًفي ًاإلشرافًًواإلسيام ًعاتق ًعمى يقع
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ًأثناءًالخدمةًلمواجيةًالتغيراتًالعالميةًالمعرفيةًالمعاصرةً رشادىم التربويًعبءًتوجيوًالمعممينًوا 
ً(.6002ً،62ًوتوظيفياًلخدمةًالعمميةًالتعميميةًالتربوية)حسين،ًوعوضًاهلل،ً

ًبتقدمًالمجتمعًوفمسفتو،ًاألمرًالذيًيجع ًالتطورًولماًكانًاإلشرافًالتربويًمرتبطًا موًفيًقمبًىذا
يومًاًبعدًيومًومتأثرًاًبكثيرًمنًالتغييراتًالتيًتحدث،ًوفيًظلًىذاًالتغيرًوالتطورًتغيرتًالنظرةًإلىً
ًالموقفً ًفي ًالمعمم ًمراقبة ًعمى ًميامو ًتقتصر ًمتسمط ًمفتش ًمجرد ًكان ًحيث ًالتربوي المشرف

ًًو ًالتقارير ًوجمع ًالمفاجئة ًالميدانية ًالزيارات ًخالل ًمن ًالنظامًالتعميمي ًفي ًبيا ًالمسؤولين تزويد
حيويةًوتغيرتًمسؤولياتوًوأصبحًًبميامًموكالًًًالتعميمي،ًأماًاليومًفقدًأصبحًالمشرفًالتربويًقائداًً

ميماتوًمساعدةًالكادرًالبشريًفيًالمدارسًعمىًحلًالمشكالتًالتيًتعترضًسيرًعممو،ً أولى من
ًودًو ًمتكاممة ًصورة ًالمدارسًوتكوين ًالمعموماتًمن ًتواجدهًتمقي ًخالل ًمن ًوذلك ًالواقع ًعن قيقة

 (7المستمرًفيًمدارسًالمنطقة)القانونًالخاصًبالتعميمًاإللزاميًفيًمرحمةًالتعميمًاألساسيًرقم)
ًم(.33/3/3123تاريخً

ًالعربيةً ًإستراتيجيةًتطويرًالتربية ًالتيًجاءتًبيا ًاألساسيًمنًالمنطمقاتًاليامة ًكانًالتعميم ولما
ًالناشئةًلممراحلًالتاليةًمنًحيثًجاءتًفيًمقدمةًالم ًإعداد ًالتيًيبنىًعمييا نطمقاتًكونوًالقاعدة
(،ًفإنًالنيوضًباإلدارةًالمدرسيةًوتطويرىاًيبدأًفيًىذهًالمرحمة0990ً،0ًحياتيم)حاجي،ًوباشوش،

ًتعملًعمىًتزويدىمًباألساسياتًمنًالخبراتًوالمعارفً ًالمجتمعًجميعًا، ًمرحمةًعامةًألفراد كونيا
ً ًوالمعمومات ًحياتيم)الحقيل، ًومستقبل ًحاضرىم ًفي ًليم ًالالزمة ًوالتجاىات ،6000ًوالميارات

ًلمجميعًمتكاملًشاملًومتوازنًمتنوع001ً ًالمرحمةًبأنوًتعميمًموحد (،ًحيثًيتميزًالتعميمًفيًىذه
ًالتعميمً ًاألولىًمن ًالحمقة ًأىمية ًتبرز ًوىنا ًاألخرى، ًالتعميمية ًلممراحل ًالتقنياتًمفتوحًيميد متعدد

ًاألولىًلكتسابًاأل ًالوسائل كسابيم ًوا  ًمداركًاألطفال ًتنمية ًلعممية ًالحقيقية ًالبداية ساسيًبصفتيا
المعرفةًوتنميةًالميارات،ًوكماًتعدًأولىًالخطواتًعمىًطريقًالتممذةًالطويلًالذيًلًينتييًعندًحدً

ً(.9ً-0990ً،1معينًبلًيستمرًفيًحياةًالفرد)حاجي،ًوباشوش،ً
ًأىمية ًتظير ًأداءًالمدرسةًمديرًمساعدةًفيًالتربويًالمشرفًدورًوىكذا ًاإلداريةًأدوارهًعمى

ًدعمًعمىًقادرًفيوًلمتعميمًواإلشرافًممارستوًمنًحيةًخبرةًاكتسبًقدًالتربويًالمشرفوالتربوية،ًف
ً(.Reeves, 2009,89-90ً)المشكالتًحلًعمىًومساعدتوًالقدراتًبيذهًالمدرسةًمدير

 مشكمة الدراسة:-أولا 
تعدًاإلدارةًالمدرسيةًعنصرًاًىامًاًمنًعناصرًالعمميةًالتربويةًوعمىًكفاءتياًومستوىًتطورىاًتتوقفً
كفاءةًوتطورًالنظامًالتربوي،ًوىيًتضطمعًبكثيرًمنًالميامًوالوظائفًالتيًتؤديًإلىًتسييرًأمورً

ًمنًتخط ًالمتعددة ًبوظائفيا ًالمدرسية ًاإلدارة ًولكيًتقوم ًوتحقيقًأىدافيا, ًإداريًالمدرسة يطًوتنظيم
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ًوتطويرً ًوتقويم ًالمدرسي ًالمجتمع ًفي ًالفعال ًوالتواصل ًاإلنسانية ًالعالقات ًوتنمية ًمينية وتنمية
المدرسةًوغيرىاًعمىًأكملًوجوًفييًبحاجةًإلىًمنًيأخذًبيدىاًويوجيياًالتوجيوًالسميم,ًوىناًيأتيً

ًيمة.دورًالمشرفًالتربويًفيوًالشخصًالكفءًالذيًيستطيعًالقيامًبيذهًالم
وقدًاطمعتًالباحثةًعمىًبعضًالدراساتًالمحميةًالحديثةًالتيًأجريتًفيًمجالًاإلشرافًالتربويًفيً

(ًوالتيًىدفتًإلى6000ًمرحمةًالتعميمًاألساسيًفيًالجميوريةًالعربيةًالسوريةًمثلًدراسةًصبوح)
ًالتربويونًم ًالمشرفون ًالتيًيعقدىا ًالجتماعاتًالتربوية ًفاعمية ًالمعممينالتعرفًعمىًدرجة فيًًع

ًمحافظتي ًفي ًالميني ًالنمو ًحامد)ًتحقيق ًودراسة ًوالالذقية، ًبناء6006ًدمشق ًإلى ًىدفت ًالتي )
ًودراسةً ًالحديثة، ًالتجاىات ًضوء ًفي ًالتربوي ًالتوجيو ًأساليب ًواقع ًلتطوير ًمقترح تصور

قنياتً(ًالتيًىدفتًإلىًبناءًتصورًمقترحًلتطويرًكفاياتًالمشرفينًالتربويينًفيًت6002الصغير)
التعميمًلتنميةًالمياراتًالتدريسيةًلدىًمعمميًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًاألساسي،ًوكذلكًالدراساتً

ً ًغبور)التيًأجريتًفي ًدراسة ًمثل ًالمدرسية ًاإلدارة ًأنموذج6002ًمجال ًالتيًىدفتًإلىًوضع )
المعاصرة،ًودراسةًرحًلتطويرًأداءًمديريًالمدارسًالثانويةًالعامةًفيًضوءًالتجاىاتًالتربويةًتمق

6002ًالعواد) ًفيً( ًالثانويًالعام ًمدارسًالتعميم ًإدارة ًمقترحًلتطوير التيًىدفتًإلىًوضعًتصور
ًًيةًفيًضوءًالفكرًاإلداريًالمعاصر.الجميوريةًالعربيةًالسوًر

ًواإلدارةً ًالتربوي ًاإلشراف ًمجال ًفي ًأجريت ًالتي ًواألجنبية ًالعربية ًالدراسات ًمن ًالعديد وىناك
(ًالتيًبحثتًفيًواقعًمشرفاتًاإلدارةًالمدرسيةًألدوارىنًفيًرفع6000ًمثلًدراسةًالجالل)المدرسيةً

ودراسةًشارماًًمستوىًأداءًمديراتًالمرحمةًالبتدائيةًوأبرزًالمعوقاتًالتيًتحولًدونًأداءًأدوارىن،
(ًالتيًىدفتًإلىًالتعرفًعمىًطبيعةًاإلشرافًالتربويًالمطبقSharma, Kannan, 2011ًوكنان)

(ًالتيًخمصتًإلى6006ًودراسةًالرويثي)فيًالمدارسًفيًثالثًدولًآسيوية)ًاليند،ًماليزيا،ًتايمند(،ً
تقديمًتصورًمقترحًلخطواتًتفعيلًوظائفًاإلشرافًالتربويًفيًضوءًالتجاىاتًالتربويةًالحديثة،ً

ًالتيًىدفتًإلىًتعزيزًوتطويرًنظامًاإلشرافًالمتنوعًكبديلًلKono,2012ودراسةًكونو) ًىوً( ما
ًاألمريكية، ًالمتحدة ًالوليات ًفي ًنيفادا ًولية ًمدارس ًفي ًحاليًا ًمنكوبًًوًمستخدم دراسة

(ًالتيًىدفتًإلىًالكشفًعنًدورًاألشخاصًالمتحكمينMncube and Mafor, 2013ًمافورا)ًو
ًالكريم)بالمدرسةًفيًتعزيزًالديمقراطيةًوالعدالةًالجتماعيةًفيًجنوبًأفريقيا (6002ً،ًودراسةًعبد

تيًىدفتًإلىًبناءًتصورًمقترحًلتطبيقًاإلشرافًالتربويًالمتنوعًفيًالتعميمًقبلًالجامعيًبمصر،ًال
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(ًالتيًىدفتًإلىًبناءًتصورًمقترحًلتفعيلًاإلشرافًالتربويًبمدارسًالتعميمًما6002ًدراسةًالعموية)ًو
ًالحجري) ًودراسة ًالمتنوع، ًاإلشراف ًنموذج ًضوء ًفي ًمسقط ًبمحافظة ًاألساسي ًا6002بعد لتيً(

ًالتربيةً ًلدىًالمشرفينًالتربويينًبوزارة ًأنموذجًمقترحًلتحسينًالممارساتًاإلشرافية ىدفتًإلىًبناء
ً.والتعميمًفيًسمطنةًعمان

ًالتيًأجريتًفيًىذينًالمجالينًظيرتومنًخاللًالطالعًعمىًنتائجًالدراساتًوالبحوثًالسابقةً
خاللًالمدرسةًفيًتطويرًالعملًالمدرسيًمنًًأىميةًالدورًالكبيرًالذيًيؤديوًالمشرفًالتربويًومدير

ًأدائيماًلمميامًالمختمفة)اإلداريةًوالتنظيميةًوالبحثيةًوالتقويميةًواإلنسانية.......(ًبشكلًفعال.
ومنًنتائجًالدراسةًالستطالعيةًالتيًقامتًبياًالباحثةًعمىًعينةًمنًمديريًومديراتًمدارسًالتعميمً

حيثًاستخدمتًليذهً(،2ًدمشقًحيثًبمغًعددًأفرادًالعينةً)ن=ًًاألساسي/ًالحمقةًاألولىًفيًمدينة
ذاتًأسئمةًمغمقةًحولًالدورًالذيًيؤديوًالمشرفًالتربويًفيًاإلدارةًالمدرسيةًفيًًالدراسةًاستبانة

ًالتنظيمًالمدرسيالمجالتًالتالية) ًالتخطيطًاإلداري، النموًالتوجيوًًو،ًالتصالًوالعالقاتًاإلنسانية،
ًالتقوي ًالدراسةًأنًدورهًمتوسطًٌمًوالتطويرًوالمتابعة(،ًحيثًأظيرتًنالميني، ًبشكلًعام،ًًتائجًىذه
ً"ًيوضحًالنتائجًالتيًحصمتًعميياًالباحثة.6ًًًًًوالممحقًرقم"

ًفإن ًكمو ًذلك ًالمدرسيةًومن ًاإلدارة ًمنًالمشرفًالتربويًفيياًيسيمًأنًيجبًعمميةًىيًتطوير
ًالمدرسيةًالتربويًاإلشرافًميامًتكاملًضرورةًمنطمق ًلتطويرًمأمولًىوًماًلتفعيلًواإلدارة ًمنيما
ًواإلدارةًاإلشرافًالتربويًعملًكانًولّماًتطويره،ًمستجداتًومتطمباتًمعًوالتعاملًالمدرسي،ًالعمل

فيًًالمشرفًالتربويًلدراسةًدورًمبرراًًًالباحثةًرأتًومنًخاللًماًذكرًآنفًاًفقدًتكاممياًًًعمالًالمدرسية
ًالمدرسيةًووضعًتصورًرسية،المدًمجالًاإلدارة ًفيًمجالًاإلدارة ًولذلكمقترحًلتطويرًدوره ًفإنوً،

ً:التاليًالسؤالًفيًالدراسةًالحاليةًمشكمةًتحديدًيمكن

ما التصور المقترح لتطوير دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية لمدارس الحمقة األولى 
 من التعميم األساسي في مدينة دمشق؟

 

 أهمية الدراسة:-اا ثاني 
ًماًيمي:تنبعًأىميةًالدراسةًم
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قدًتفيدًالدراسةًفيًإلقاءًالضوءًعمىًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًفيًمدارسً-
ً.نًالتعميمًاألساسيالحمقةًاألولىًم

ًقدًتفيدًالدارسةًالعاممينًفيًالمدرسةًمنًمشرفينًومديرينًومعممينًمنًخاللًلفتًانتباىيمًإلى-
ًالمدرسيً ًالعمل ًبمستوى ًلالرتقاء ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالمشرفًالتربوي ًدور ًتطوير أىمية

ًوتطويرًاألداء.
ىيلًوتدريبًالمشرفينًالتربويينًفيدًالمسؤولينًفيًوزارةًالتربيةًمنًخاللًإعدادًبرامجًتأيمكنًأنًت-
دارةًالمدرسيةًوتحسينًالعمميةًكدًعمىًأىميةًالدورًالكبيرًالذيًيمكنًأنًيقومًبوًفيًتطويرًاإلتًؤ

ًالتعميميةًالتعمميةًبرمتيا.ً
ميدًالطريقًأمامًإجراءًعددًمنًىمًبوًالباحثونًفيًىذاًالمجالًوىيًتمثلًإضافةًلماًسايمكنًأنًت-

ًمنًحيثًالموضوع.ًااألبحاثًوالدراساتًالمماثمةًلي
ًواإلدارةًالمدرسية.ًًكونًمرجعًاًميمًاًلمدارسينًوالميتمينًبموضوعًاإلشرافًالتربويقدًت-

 الدراسة:  أهداف-اا ثالث
ً:إلىًةالحاليًالدراسةًيدفت
نًالمدرسيةًمنًوجيةًنظرًالمديرينًوالمشرفيًفيًمجالًاإلدارةًالتربويًالمشرفًعمىًدورًالتعرف-0

،ًالتواصلًوالعالقاتًاإلنسانية،ًالتخطيطًاإلداري،ًالتنظيمًالمدرسي)التربويينًفيًالمجالتًاآلتية:ً
ًالنموًالمينيًلممعممينًوالمديرين،ًالتقويمًوالتطويرًوالمتابعة(.التوجيوًًو

الدوراتًالتدريبية،ًًووسنواتًالخبرة،ً,ًالعمميًوالمؤىل,ًالجنسًمنًكلًمتغيراتًأثرًعمىًالتعرف-6
ًالعملًو ًآًعمىً،نوع ًمن ًالدراسة ًعينة ًأفراد ًدورراء ًحول ًالتربويين ًوالمشرفين ًالمشرفًالمديرين

ً.اإلدارةًالمدرسيةًمجالًفيًالتربوي
ًلمدارسًالحمقةً-3 ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالمشرفًالتربوي ًدور ًلتطوير ًمقترح ًتصور وضع

ًاألولىًمنًالتعميمًاألساسي.

 أسئمة الدراسة: -اا رابع
ًاإلجابةًعنًاألسئمةًاآلتية:ًةالحاليًلدراسةحاولًات
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منًوجيةًنظرًالمديرينًوالمشرفينًالتربويينًالمدرسيةًًفيًمجالًاإلدارةًالتربويًالمشرفًماًدور-0
(ً ًاآلتية: ًالمجالت ًفي ًالمدرسيوذلك ًالتنظيم ًاإلداري، ًاإلنسانية،ًالتخطيط ًوالعالقات ًالتواصل ،

ًالنموًالمينيًلممعممينًوالمديرين،ًالتقويمًوالتطويرًوالمتابعة(؟.التوجيوًًو
ً(لخبرة،ًالدوراتًالتدريبية،ًنوعًالعملوسنواتًا,ًالعمميًوالمؤىل,ًالجنس)منًكلًمتغيراتًماًأثر-6

ًمجالًفيًالتربويًالمشرفًدورًحولًأراءًأفرادًعينةًالدراسةًمنًالمديرينًوالمشرفينًالتربويينًعمى
ً.اإلدارةًالمدرسية؟

ًالحمقةًًما-3 ًلمدارس ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًلتطوير ًالمقترح التصور
ًاألولىًمنًالتعميمًاألساسي؟.

 فرضيات الدراسة:-ساا خام
ً(:0002<مستوىًالدللةً)عندًًسيتمًاختبارًفرضياتًالدراسة

لدورًالمشرفًًلًتوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطاتًتقديراتًأفرادًعينةًالدراسة -0
ًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًتعزىًلمتغير)ًجنسًالمدير،ًجنسًالمشرفًالتربوي(.

لًتوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطاتًتقديراتًأفرادًعينةًالدراسةًلدورًالمشرفً -6
ًالعمميً ًالمؤىل ًلممدير، ًالعممي ًالمؤىل ًلمتغير) ًتعزى ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي التربوي

ًلممشرفًالتربوي(.

لًتوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطاتًتقديراتًأفرادًعينةًالدراسةًلدورًالمشرفً -3
التربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًتعزىًلمتغير)ًسنواتًالخبرةًلدىًالمدير،ًسنواتًالخبرةًلدىً

 المشرفًالتربوي(.

المشرفًفرادًعينةًالدراسةًلدورًلًتوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطاتًتقديراتًأ -2
ً ًالدوراتًالتربوي ًلممدير، ًبالنسبة ًالدوراتًالتدريبية ًلمتغير) ًتعزى ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال في

 التدريبيةًبالنسبةًلممشرفًالتربوي(.

لًتوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطاتًتقديراتًأفرادًعينةًالدراسةًلدورًالمشرفً -2
 مشرفًتربوي(.ً–نوعًالعمل)ًمديرًرةًالمدرسيةًتعزىًلمتغيرًالتربويًفيًمجالًاإلدا
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 الدراسة: منهج-اا سادس
العتمادًعمىًالمنيجًالوصفيًالتحميميًكونوًالمنيجًالمناسبًلتحديدًًالحاليةًاقتضتًطبيعةًالدراسة

ًاألساسي،ً ًالتعميم ًاألولىًمن ًفيًمدارسًالحمقة ًالمدرسية ًاإلدارة ًالمشرفًالتربويًفيًمجال دور
ً ًالطبيعية"ًبأنوًعرفيًُوالذي ًحالتيا ًفي ًموجودة ًىي ًكما ًيدرسًالمتغيرات ًالذي لتحديدًً،المنيج

ًً(wiersma, 2004,15)"أنًتحدثًبينًىذهًالمتغيراتًالعالقاتًالتيًيمكن

 حدود الدراسة:-اا سابع
الحدودًالبشرية:ًالمشرفونًالتربويونًوالمشرفاتًالتربوياتًعمىًمدارسًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًً-

ًاألساسيًفيًمدينةًدمشق،ًمديروًومديراتًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًاألساسيًفيًمدينةًدمشق.
ًمكانية:ًمدارسًالحمقةًاألولىًمنًمرحمةًالتعميمًاألساسيًفيًمدينةًدمشق.الحدودًالً-
ًم.6002/6002الحدودًالزمانية:ًالفصلًاألولًمنًالعامًالدراسيًً-
ًتقديراتًالمشرفينًالتربويينًوالمديرينًفيًمدارسًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًًالحدودً- الموضوعية:

ًاألساسيًحولًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسية.

 أداة الدراسة:-اا ثامن
ًاستبانة ًبتصميم ًالباحثة ًالمشرفًًقامت ًدور ًحول ًوالمديرين ًالتربويين ًالمشرفين ًآراء لستطالع

،ًالتخطيطًاإلداري،ًالتنظيمًالمدرسييًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًتتضمنًالمجالتًالتالية:ً)التربويًف
ًالنموًالمينيًلممعممينًوالمديرين،ًالتقويمًوالتطويرًوالمتابعة(.التوجيوًًوالتواصلًوالعالقاتًاإلنسانية،ً

 متغيرات الدراسة:-اا تاسع
 متغيراتًمستقمةًىي:-0

ًأنثى(.ًولوًحالتان:ً)ذكر،ًً:*الجنس
 ولوًثالثًحالت:ً)ًأىميةًتعميمًابتدائي،ًإجازةًجامعية،ًدبمومًتأىيلًتربويًوأكثر(.ً:*المؤىلًالعممي

 *سنواتًالخبرة:ًولوًثالثًحالت:

ًسنواتًوأكثر(.00ًسنوات،00ًًسنواتًوأقلًمن2ً)أقلًمنًخمسًسنوات،ً
ًولوًحالتان:ً)اتبعًدورة،ًلمًيتبع(.ً:*الدوراتًالتدريبية

ًًولوًحالتان:ً)مديرًمدرسة،ًمشرفًتربوي(.ً:العمل*نوعً
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المتغيرًالتابع:ًىوًتقديراتًالمشرفينًالتربويينًوالمديرينًحولًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالً-6
ًاإلدارةًالمدرسيةًفيًمدارسًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًاألساسيًفيًمدينةًدمشق.

 مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:-عاشراا 
ًالفردًًشراف التربوي:اإل ًبقيمة ًتعترف ًفنية، ًديمقراطية ًعممية ًشاممة ًإنسانية ًعممية ىو

نسانيتو،ًتعنىًبجميعًالعواملًالمؤثرةًفيًتحسينًالعمميةًالتعميميةًوتطويرىاًضمنًاألىدافً وا 
ًوكلً ًوالطمبة ًالمعممين ًوتحترم ًالتعميم، ًلتحسين ًوالتجريب ًالبحث ًعمى ًوتقوم التعميمية،

ًوا ًالفئاتًالمتأثرين ًىذه ًمن ًفئة ًلكل ًلمنمو ًمتكاممة ًفرص ًلتييئة ًوتسعى ًفييا، لمؤثرين
ًم ًووسائل ًأساليب ًعمى ًلعتمادىا ًوذلك ًواإلبداع، ًالبتكار ًعمى تنوعةًوتشجعيا

ً(.6000ً،01المقطرنًوالجمل،ًمتعددة)
ًعناص ًبجميع ًالعناية ًىدفيا ًتعاونية، ًإنسانية ًتربوية ًعممية ًبأنو: ًإجرائيًا ًالباحثة رًوتعرفو

ًالعمميةً ًوتحسين ًوالمدير ًالمعمم ًعمل ًوتطوير ًتحسين ًعمى ًوالعمل ًالمدرسي، المجتمع
ًميةًبرمتيا.التعميمةًالتعمًّ

ثارةًدافعيتيمًنحوًًالمشرف التربوي: رشادىمًوا  ىوًالشخصًالمخولًبتوجيوًعملًالمعممينًوا 
ًالت ًالعممية ًلتطوير ًيحتاجونو ًما ًكل ًفي ًبيدىم ًواألخذ ًالمستمر، ًالميني ربويةًالنمو

ً(.20-6002ً،39وتجديدىا)سنقر،ً
وتعرفوًالباحثةًإجرائيًا:ًىوًالشخصًالذيًيقومًبعمميةًاإلشرافًعمىًعددًمنًالمعممينًفيً

داريًا. ًالتعميمًاألساسيًالحمقةًاألولىًتربويًا،ًواإلشرافًعمىًعددًمنًالمدارسًتربويًاًوا 
ًالحقلًالتعميميًفيًالعاممينًمنًفريقًبياًيقومًالتيًالمنسقةًالجيودًىيًالمدرسية: اإلدارة

ًالمدرسة) ًفعالًًًالمدرسةًداخلًالتربويةًاألىدافًتحقيقًبغيةًوفنيين،ًإداريينًمن( ً،تحقيًقا
المواطنينًًمنًجيلًلخمقًبينياًفيماًوتتكاملًتتداخلًالتيًاألنشطةًمجموعةًوىي

ً(.Fernandez, 2007)المنتجًوالعملًالسميمًالتفكيرًعمىًوقادرينًالجتماعيين،
ً"بأنياً"عطوي"ًوعرفيا ًيحدثًتربويًأوًتعميميًعملًلكلًوتوجيوًوتنسيقًتخطيطًعممية:
ً(.01ً،6009ًعطوي،")وتقدموًالتعميمًتطورًأجلًمنًالمدرسةًداخل
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دير،ً:ًتضامنًمجموعةًمنًالعاممينًفيًالمدرسةًعمىًرأسيمًالمبأنياًوتعرفياًالباحثةًإجرائياًً
اإلداريةًمنًتخطيطًوتنظيمًومراقبةًسيرًاألمورًوتقويمًوتطويرًوالقيامًبمجموعةًمنًالميامً

ًوتواصل....وغيرىاًمنًالمسؤولياتًالمختمفة.
ىوًالشخصًالمسؤولًعنًإدارةًالمدرسةًونظامياًوانضباطياًولًسيماًفيًًمدير المدرسة:

مشرفًًأمورًعدةًمنيا:ًتنفيذًالقوانينًوالتعميماتًالوزارية،ًسيرًالتدريسًفيًالمدرسة،ًميمة
الوحدة،ًمراقبةًدفاترًتحضيرًالدروس،ًمراقبةًسموكًالتالميذًوغيرىا)النظامًالداخميًلمدارسً

ً(.6002/لعام3023/223ًمرحمةًالتعميمًاألساسيًالمعدلًبالقرارًرقمً
ًأيضاًً ًبأنوًويعرف ًالتربويةًشؤونياًجميعًعمىًوالمشرفًمدرستوًفيًاألولًالمسؤول:

ًً.(6001ًًالوفا،ًوأبوًحسين)ًوالجتماعيةًوالتعميميةًواإلدارية
وتتبنىًالباحثةًالتعريفًحسبًالنظامًالداخميًلمدارسًالتعميمًاألساسيًفيًالجميوريةًالعربيةً

 السورية.ً
لزامي،ًمدةًالدراسةًفيياًًمرحمة التعميم األساسي: التعميمًفيًمرحمةًالتعميمًاألساسيًمجانيًوا 

ًوتن ًالصفًاألول ًمن ًتبدأ ًسنوات، ًتشمتسع ًالتاسع، ًبالصف ًمنًتيي ًاألولى ًحمقتين: ل
ًوالثانيةًمنًالصفًالخامسًحتىًالصفًاالصفًاألولً حتىًالصفًالتاسع)النظامًلرابع،

ًم(.6002/ًلعام3023/223الداخميًلمدارسًالتعميمًاألساسيًالمعدلًبالقرارًرقم
نًالكفاءة،ًحتىًىوًعمميةًغايتياًالوصولًبالشيءًالمرادًتطويرهًإلىًدرجةًعاليةًمًالتطوير:

ًيؤديًاألىدافًالمنشودةًبفاعميةًأكبر.ً
ىوًاألنشطةًالتربويةًواألعمالًوالميامًاإلداريةًالتيًيمارسياًالمشرفًالتربويًوالتيًًالدور:

تحقيقًاألىدافًالتربويةًالموضوعة،ًويقدرًيسعىًمنًخاللياًإلىًتطويرًاإلدارةًالمدرسيةًًو
ًأفرادًعينةً فيًمجالًًالدراسةًفيًاستبانةًدورًالمشرفًالتربويبالدرجةًالتيًيحصلًعمييا

ًالمخصصةًلمدراسة.ًاإلدارةًالمدرسية
ًومرتكزاتً التصور المقترح: ًوأىداف ًمنطمقات ًمن ًتتكون ًمقترحة ًصورة ًعن ًعبارة ىو

ًوالعناصر ًمنيا،ًًومتطمباتًلتطبيقيا لتجاوزًصعوباتًًوبعضًالمقترحاتالبشريةًالمستفيدة
وتيدفًإلىًتطويرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًوآليةًتنفيذىا،ًًتطبيقًىذهًالصورة

ًالمدرسيةًفيًمدارسًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًاألساسي.
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 مقدمة:
ًالمدرسيةًبالعديدًمنًالدراساتًالعربيةًواألجنبيةًحيثًتناولت واقعًًحظيًاإلشرافًالتربويًواإلدارة

ًوممارسا ًوكفايات ًوميام ًودور ًالمدرسة، ًومدير ًالتربوي ًالمشرف ًالمدرسيةًت ًاإلدارة ووظائف
،ًوعندًاطالعًالباحثةًعمىًىذهًالدراساتًتصورًمقترحًلتفعيميماًوتطويرىماًواإلشرافًالتربويًووضع

لحظتًندرةًالدراساتًالتيًىدفتًإلىًوضعًتصورًمقترحًلتطويرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالً
ًفإن ًوعميو ًالمدرسية، ًالدراساتًفيًالحصولًًاإلدارة ًاستفادتًمنًىذه عمىًاألدبًالنظريًالباحثة

ًومقارنةًنتائجًالدراسةًالميدانية.ًوبناءًالستبانة
ًيميًعرض اساتًاألكثرًحداثةًلبعضًمنًىذهًالدراسات،ًوحرصتًالباحثةًعمىًعرضًالدًرًوفيما

ًمقسمةًإلىًمحورينًىما:قدرًاإلمكان،ً
ًاإلشرافًالتربوي.الدراساتًالمتعمقةًب-المحورًاألول
ًالدراساتًالمتعمقةًباإلدارةًالمدرسية.-المحورًالثاني
ًمرتبةًترتيبًاًزمنيًاًمنًاألقدمًإلىًاألحدث:حتويًدراساتًعربيةًوأخرىًأجنبيةًوكلًمحورًي

 الدراسات المتعمقة باإلشراف التربوي.-أولا 
 الدراسات العربية: .2

ًلمعمميً"ًعنوانياً(:1222دراسة المناحي) ًالمينية ًالكفاءة ًتنمية ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور واقع
ًالصفوفًاألوليةًمنًوجيةًنظرًمديريًمكاتبًالتربيةًوالتعميمًفيًمدينةًالرياض".ً

ًلمعمميًًىدفت ًالمينية ًالكفاءة ًتنمية ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًواقع ًعمى ًالتعرف ًإلى الدراسة
دارةًالصفًمنًوجيةًنظرًمديريًمكاتبً الصفوفًاألوليةًفيًمجالتًالتقويمًوالعالقاتًاإلنسانيةًوا 

ًالتربيةًوالتعميمًلمعمميًالصفوفًاألوليةًفيًمدينةًالرياض.
ً.لتحميميًوتمثمتًاألداةًفيًاستبانةواتبعتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًاً
ًمن)ً ًالدراسة ًو)51تكونتًعينة ًومساعدييم ًوالتعميم ًلمكاتبًالتربية ًمديرًا ًلمصفوف531ً( ًمعممًا )

ًاألولية.
ًوتوصمتًالدراسةًإلىًعددًمنًالنتائجًمنًأىميا:ً
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-ً ًعالية ًبدرجة ًالمشرفًالتربويًيؤديًدوره ًأن ًيرون ًوالتعميم ًمديريًمكاتبًالتربية ًيرىًبيأن نما
بينًمديريًمكاتبًالتربيةًوالتعميمًوالمعممينًحولًًفيًالرأيًمعًوجودًفروقًالمعممونًأنًدورهًمتوسطًٌ

ًدورًالمشرفًتعزىًلطبيعةًالعملًلصالحًمديريًمكاتبًالتربيةًوالتعميم.
نًعنوانياً"درجةًفاعميةًالجتماعاتًالتربويةًالتيًيعقدىاًالموجيونًالتربويًو (:1222دراسة صبوح)

ً.معًالمعممينًفيًتحقيقًالنموًالميني"
ىدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعمىًدرجةًفاعميةًالجتماعاتًالتربويةًالتيًيعقدىاًالموجيونًالتربويونً
ًفيً ًالفروق ًعن ًوالكشف ًوالالذقية ًدمشق ًمحافظتي ًفي ًالميني ًالنمو ًتحقيق ًفي ًالمعممين مع

ًالموجيينًالتًر ًنظر ًمنًوجية ًالدرجة ًلمتغيراتًالجنسًوالخبرةًالتقديراتًليذه بويينًوالمعممينًتبعًا
ًوالمؤىلًالعمميًوالتربوي.

ًاستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًاستبانة.
ًالتربويينًوىي) ًالموجيين ًمن ًعمىًعينة ًدمشق,51ًطبقتًالدراسة ًفيًمحافظة ًوموجية ًموجيًا )

ً(388معممًاًومعممةًفيًمحافظةًدمشق,ًو)ً(556)وموجيًاًوموجيةًفيًمحافظةًالالذقية,ًً(86)و
ًمعممًاًومعممةًفيًمحافظةًالالذقية.

ًعددًمنًالنتائجًمنًأىميا:ًتوصمتًالدراسةًإلى
ًالموجيينً- ًنظر ًوجية ًمن ًالتربوية ًالجتماعات ًفاعمية ًحول ًإحصائية ًدللة ًذات ًفروق وجود

ًالتربويينًتعزىًلمتغيرًالخبرةًومتغيرًالجنس.
وجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًحولًفاعميةًالجتماعاتًالتربويةًمنًوجيةًنظرًالموجيينًً_عدم

ًالتربويينًتعزىًلمتغيرًالمؤىلًالعمميًوالتربوي.
_عدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًحولًفاعميةًالجتماعاتًالتربويةًمنًوجيةًنظرًالمعممينً

ًتربويًوالمحافظة.تعزىًلمتغيرًالجنسًوالخبرةًوالمؤىلًالعمميًوال
ً" (:1222دراسة عبد النور) ًالمرحمةًعنوانيا ًفي ًالعربية ًالمغة ًلمادة ًالختصاصي ًالتوجيو واقع

ًالثانويةًفيًالجميوريةًالعربيةًالسوريةًواحتياجاتوًفيًضوءًالمعاييرًالوطنيةًالجديدةًلممناىج".
العربيةًفيًالمرحمةًالثانويةًًىدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعمىًواقعًالتوجيوًالختصاصيًلمادةًالمغة

ًفيًالجميوريةًالعربيةًالسوريةًواحتياجاتوًفيًضوءًالمعاييرًالوطنيةًالجديدةًلممناىج.
ًكانتًأداتياًالستبانةًوالمقابمة.استخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميًًو
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ًوموجيةًفيًمحافظتيًدمشقًوحمص،ًو)72طبقتًالدراسةًعمىًعينةًمن) درسًاً(ًم313(ًموجيًا
ًومدرسةًفيًالمحافظتين.

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
بأسموبًواحدًىوًالزيارةًالصفيةًوابتعدتًعمميةًالتوجيوًعنًإقامةًعالقاتًانحصرتًعمميةًالتوجيوً-

ًإنسانيةًطيبة.
ىلًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًآراءًالموجيينًتبعًاًلمتغيراتًالجنسًونوعًالعملًوالمًؤ-

ًالعمميًوسنواتًالخبرةًبالنسبةًإلىًأساليبًالتوجيوًالتربوي.
عدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًآراءًالمدرسينًتبعًاًلمتغيرًالجنسًومكانًالعملًوالمؤىلً-

ًالعمميًوسنواتًالخبرةًوالصفًالذيًيدرسوًبالنسبةًإلىًأساليبًالتوجيوًالتربوي.
ً"مدً(:1222دراسة المعبدي) ًوأىميةًعنوانيا ًبمفيوم ًالمكرمة ًبمكة ًالتربويين ًالمشرفين ًمعرفة ى

ًمتطمباتًتطبيقًاإلشرافًاإللكترونيًومعوقاتو".ً
ً ًبمفيوم ًالمكرمة ًالمشرفينًالتربويينًبمكة ًإلىًالوقوفًعمىًمعرفة ًمتطمباتًىدفتًالدراسة وأىمية

ًلكترونيًومعوقاتو.ًتطبيقًاإلشرافًاإل
ً.تًأداتياًاستبانةمنيجًالوصفيًوكانواتبعتًالدراسةًال

ً(ًمشرفًاًتربويًاًبإدارةًالتربيةًوالتعميمًبمكةًالمكرمة.563تألفتًعينةًالدراسةًمنً)ً
ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:

ًاإلشرافًً- ًتطبيق ًومتطمبات ًوأىمية ًلمفيوم ًالمكرمة ًبمكة ًالتربويين ًالمشرفين ًمعرفة ًدرجة أن
ًاإللكترونيًومعوقاتوًكانتًكبيرة.

لكترونيًتعزىًلمتغيرًالمؤىلًلصالحًذويًلةًإحصائيةًفيًمفيومًاإلشرافًاإلوجودًفروقًذاتًدلً-
لتدريبيةًلصالحًاوفيًأىميةًاإلشرافًاإللكترونيًومتطمباتًتطبيقوًتعزىًلمدوراتًً،المستوىًاألعمى

ًذويًالتدريبًالمرتفع.
ً"ً(:1222دراسة الجالل) يةًألدوارىنًفيًرفعًمستوىًأداءًواقعًأداءًمشرفاتًاإلدارةًالمدرسعنوانيا

ًمديراتًالمرحمةًالبتدائيةًبمدينةًالرياض".
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ىدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعمىًواقعًأداءًمشرفاتًاإلدارةًالمدرسيةًألدوارىنًفيًرفعًمستوىًأداءً
مديراتًالمرحمةًالبتدائيةًبمدينةًالرياضًمنًوجيةًنظرًمشرفاتًاإلدارةًالمدرسيةًومديراتًالمرحمةً

ًبتدائيةًوالوقوفًعمىًأبرزًالمعوقاتًالتيًتحولًدونًأداءًمشرفاتًاإلدارةًالمدرسيةًألدوارىن.ال
ً.قابمةًالشخصيةًوالستبانةواتبعتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًالمً

مديرةًمدرسةًابتدائيةًومشرفاتًً(111ًطبقتًالدراسةًعمىًمجتمعًالبحثًكاماًلًوالذيًتمثلًفيً)
ًاإلدارةًالمدرسيةًفيًمدينةًالرياضًشاممةًمكاتبًالتربيةًوالتعميمًالتسعةًعمىًمستوىًمدينةًالرياض.

ًمنًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
أنًمشرفاتًاإلدارةًالمدرسيةًيؤدينًأدوارىنًفيًرفعًمستوىًأداءًمديراتًالمدارسًالبتدائيةًبدرجوً-

ًعالية.
ئيةًفيًفئاتًعينةًالدراسةًحولًأداءًالمشرفاتًألدوارىنًتعزىًلمتغيرًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصا-

ًالعملًالحاليًلصالحًالمشرفاتًالتربويات.
ًسنة(.58ًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرًالخبرة)لصالحًالخبرةًاألعمىًمنً-

معرفةًومعوقاتياًالممارساتًاإلشرافيةًالالزمةًفيًظلًاقتصادًال"ًعنوانياً(:1222دراسة الصميمي)
ًبمنطقةً ًالطبيعية ًالعموم ًومعممات ًمشرفات ًنظر ًوجية ًمن ًالتربوي ًالمشرف ًعمل ًمجالت في

ًجازان".ً
ىدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعمىًواقعًالممارساتًاإلشرافيةًالالزمةًفيًظلًاقتصادًالمعرفةًومعوقاتياً

ًومًالطبيعيةًبمنطقةًجازان.ًفيًمجالتًعملًالمشرفًالتربويًمنًوجيةًنظرًمشرفاتًومعمماتًالعم
ًواتبعتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًوكانتًأداتياًالستبانة.

ًبمنط ًوالتعميم ًالتربية ًبمكاتب ًالتربويات ًالمشرفات ًجميع ًمن ًالدراسة ًعينة ًوعينةًتألفت ًجازان قة
ًمنًمعمماتًالعمومًالطبيعيةًبالمرحمةًالثانوية.ً(%35عشوائيةًمكونةًمن)

ًدراسةًمنًنتائج:أىمًماًتوصمتًإليوًال
أنًالممارساتًاإلشرافيةًالالزمةًفيًظلًاقتصادًالمعرفةًكانتًبدرجةًمتوسطةًمنًقبلًالمشرفةً-ً

ًالتربويةًوكانتًمعوقاتياًبدرجةًمتوسطةًأيضًا.
وجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطاتًأفرادًالعينةًحولًالممارساتًاإلشرافيةًفيًظلً-ً

ًوفقًاًلمتغيرًالوظيفةًالحاليةًلصالحًالمعممات.ًاقتصادًالمعرفةًومعوقاتيا
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تصورًمقترحًلتطويرًواقعًأساليبًالتوجيوًالتربويًفيًالحمقةًاألولىًعنوانياً"ً(:1221دراسة حامد)
ًمنًالتعميمًاألساسيًفيًضوءًالتجاىاتًالحديثة".

الدراسةًإلىًالتعرفًعمىًواقعًتطبيقًأساليبًالتوجيوًالتربويًفيًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًًىدفت
ًأساليبًالتوجيوً ًمقترحًلتطويرًواقع ًتصور ًووضع ًالموجيينًوالمعممين، ًنظر األساسيًمنًوجية

ًالتربويًفيًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًاألساسيًفيًضوءًالتجاىاتًالحديثة".
ً.التحميميًوكانتًأداتياًالستبانةًالمنيجًالوصفياستخدمتًالدراسةً

(ًمعممًاًومعممةًمنًمعمميًالحمقةًاألولىًمن351ً(ًموجيًاًوموجية،ًو)37تألفتًعينةًالدراسةًمن)
ًالتعميمًاألساسيًفيًمحافظةًدمشق.

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
حديث)ًالمشاغلًالتربوية،ًالتعميمًالمصغر،ًعدمًممارسةًالموجوًالتربويًألساليبًالتوجيوًالتربويًال-

ًالبحوثًاإلجرائية،ًالمؤتمراتًالتربوية،ًتبادلًالزياراتًبينًالمعممين(.
ًالتربويًتعزىً- ًأساليبًالتوجيو ًبينًإجاباتًالمعممينًحولًواقع ًإحصائية ًفروقًذاتًدللة وجود

ًلصالحًالمعممينًالذكور(.ًلمتغيرًالجنس)
ائيةًبينًإجاباتًالموجيينًالتربويينًحولًواقعًأساليبًالتوجيوًالتربويًوجودًفروقًذاتًدللةًإحص-

ًتعزىًلمتغيري)ًالجنس،ًالمؤىلًالعممي(.ً
عدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًإجاباتًالموجيينًالتربويينًحولًواقعًأساليبًالتوجيوً-

ًالتربويًتعزىًلمتغيرًالخبرة.
رسةًالمشرفًالتربويًلدورهًفيًتحسينًالممارساتًالتدريسيةًدرجةًمماعنوانياً"ً(:1221دراسة الموح)

ًلمعمميًالمغةًالعربيةًفيًنمطًاإلشرافًالتربويًالتطوري".ً
ًالممارساتً ًتحسين ًفي ًلدوره ًالتربوي ًالمشرف ًممارسة ًدرجة ًعمى ًالتعرف ًإلى ًالدراسة ىدفت

ًال ًفيًنمطًاإلشرافًالتربويًالتطوريًمع ًالعربية ًلمعمميًالمغة ًمتغيراتًالتدريسية كشفًعمىًأثر
ًالدراسةًعمىًآراءًمعمميًالمغةًالعربيةًفيًدرجةًالتحسنًنتيجةًلإلشرافًالتطوري.ً

ً.ًستبانةواتبعتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًوكانتًأداتياًال
معممًاًومعممةًمنًمعمميًوكالةًالغوثًالدوليةًبفمسطين،ًتمًاختيارىمًً(585تألفتًعينةًالبحثًمن)

ًالعشوائية.بالطريقةً
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ًنتائج:ًًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنً
ً.ًأنًاإلشرافًالتربويًالتطوريًيحسنًالممارساتًالتدريسيةًلمعمميًالمغةًالعربيةًبدرجةًكبيرةًجداًً-
وجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًدرجةًالتحسينًتعزىًلمتغيرًالجنسًوالمرحمةًالتعميمية،ًًمدع-

ًبينماًتوجدًفروقًدالةًإحصائيًاًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخدمة.
ً"ً(:1221دراسة الرويثي) ًضوءًعنوانيا ًفي ًالتربوي ًاإلشراف ًوظائف ًلتفعيل ًمقترح ًتصور بناء

ًمجتمعًالمعرفة".ًًالتجاىاتًالتربويةًالحديثةًومتطمبات
ىدفتًالدراسةًإلىًبناءًتصورًمقترحًلتفعيلًوظائفًاإلشرافًالتربويًفيًضوءًالتجاىاتًالتربويً
ًوظائفً ًتفعيل ًخطوات ًأىمية ًعمى ًالتعرف ًخالل ًمن ًوذلك ًالمعرفة ًمجتمع ًومتطمبات الحديثة

مكانيةًتطبيقيا.ً ًاإلشرافًالتربويًوا 
ً.ستبانةوكانتًأداتياًالاتبعتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميً

ًالبحثًمن)ً ًو)81تألفتًعينة ًعميا ًقيادة ًبإداراتًالتربيً(361( ًتربوية ًبالرياضمشرفة ًوالتعميم ًة
ًوجدةًوالطائفًوالميث.ً

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
ًالخطواتً-ً ًأىمية ًحول ًالتربويات ًوالمشرفات ًالعميا ًالقيادات ًمن ًالدراسة ًمجتمع ًاستجابات أن

ًفيً ًوالبتكارية ًوالتحميمية ًوالبحثيةًوالتقويمية ًوالتدريبية ًالتنشيطية ًلتفعيلًالوظائفًاإلدارية المقترحة
ًضوءًالتجاىاتًالتربويةًالحديثةًومتطمباتًمجتمعًالمعرفةًكانتًبدرجةًعاليةًجدا.

يبيةًوالبحثيةًوجدًأنًإمكانيةًتطبيقًالخطواتًالمقترحةًلتفعيلًالوظائفًاإلداريةًوالتنشيطيةًوالتدًر-
والتقويميةًوالتحميميةًوالبتكاريةًفيًضوءًالتجاىاتًالتربويةًالحديثةًومتطمباتًمجتمعًالمعرفةًكانتً
ًالتربويةً ًالتجاىات ًضوء ًفي ًجدا ًعالية ًبدرجة ًكانت ًالتقويمية ًالوظيفة ًعدا ًفيما ًعالية، بدرجة

ًالحديثة.ً
ً"(: 1221دراسة عبد الكريم) قًاإلشرافًالتربويًالمتنوعًفيًالتعميمًقبلًتصورًمقترحًلتطبيعنوانيا
 .الجامعيًبمصر"

ىدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعمىًفمسفةًاإلشرافًالمتنوعًوالكشفًعنًواقعًالتحميلًالبيئيًألساليبً
البياناتًًلجمعً"سوات"اإلشرافًالتربويًالمتبعةًفيًمصر.ًاتبعتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًونموذجً

ً(ًمعممًاًمنًالتعميمًالعام.751تكونتًعينةًالدراسةًمن)،ًوكانتًأداتياًالستبانة
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ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
ًواقعًاإلشرافًالتربويًدونًالمستوىًالمطموب.-
تعزىًلمتغيراتًالجنس،ًسنواتًًحاورًالستبانةذاتًدللةًإحصائيةًفيًجميعًمًعدمًوجودًفروق-

ًالخبرة،ًالمرحمةًالتعميمية.
درجةًإسيامًاإلشرافًالمتنوعًفيًتطويرًاألداءًالمينيًلمعممةًالمغةًعنوانياً"ً(:1221السممي) دراسة

ًاإلنكميزيةًمنًوجيةًنظرًالمعمماتًوالمشرفاتًالتربوياتًفيًمدينةًمكةًالمكرمة".
ًالمغةً ًلمعممة ًالميني ًاألداء ًتطوير ًفي ًالمتنوع ًاإلشراف ًإسيام ًدرجة ًمعرفة ًإلى ًالدراسة ىدفت

سةًيةًمنًوجيةًنظرًالمعمماتًوالمشرفاتًالتربوياتًفيًمدينةًمكةًالمكرمة.ًاستخدمتًالدرااإلنكميًز
ً(ًمشرفةًتربوية.51(ًمعممةًو)531أداةًليا،ًطبقتًعمى)ًالمنيجًالوصفيًوكانتًالستبانة

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
ًينيًلمعممةًالمغةًاإلنكميزية.وجودًدرجةًإسيامًعاليةًلإلشرافًالمتنوعًفيًتطويرًاألداءًالم-
ًالعملًدع- ًلمتغيرات ًتعزى ًالدراسة ًعينة ًاستجابات ًمتوسطات ًبين ًإحصائيًا ًدالة ًفروق ًوجود م

ًالحالي،ًالمؤىلًالعممي،ًالخبرة.
ً"ً(:1221دراسة العموية) ًبعدًعنوانيا ًما ًالتعميم ًبمدارس ًالتربوي ًاإلشراف ًلتفعيل ًمقترح تصور

ًنموذجًاإلشرافًالمتنوع".ًاألساسيًبمحافظةًمسقطًفيًضوء
ًاألساسيً ًبعد ًما ًبمدارسًالتعميم ًاإلشرافًالتربوي ًلتفعيل ًمقترح ًتصور ًتقديم ًإلى ًالدراسة ىدفت
ًوفقًاً ًالمتوسطات ًفي ًالفروق ًعن ًوالكشف ًالمتنوع، ًاإلشراف ًنموذج ًضوء ًفي ًمسقط بمحافظة

يجًالوصفيًالدراسةًالمنلمتغيراتًالجنس،ًالمسمىًالوظيفي،ًسنواتًالخبرةًفيًالوظيفة،ًاستخدمتً
ً(ًمعممًاًومعممة.311،ًطبقتًعمى)وكانتًأداتياًالستبانة

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
وضعًتصورًمقترحًلتفعيلًاإلشرافًالتربويًبمدارسًالتعميمًماًبعدًاألساسيًبمحافظةًمسقطًفيً-

ًضوءًنموذجًاإلشرافًالمتنوع.
ًتعزىًلمتغيراتًالجنس،ًالخبرة،ًًعدم- ًتعزىًًووجودًفروقًدالةًإحصائيًا وجودًفروقًدالةًإحصائيًا

ًلصالحًالمعممينًاألوائل(.ًًًًلمتغيرًالمسمىًالوظيفي)
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ً"ً(:1221دراسة الحجري) ًالمشرفينًعنوانيا ًلدى ًاإلشرافية ًالممارسات ًلتحسين ًمقترح أنموذج
ًطنةًعمان".التربويينًبوزارةًالتربيةًوالتعميمًفيًسم

ىدفتًالدراسةًإلىًبناءًأنموذجًمقترحًلتحسينًالممارساتًاإلشرافيةًلدىًالمشرفينًالتربويينًبوزارةً
الستبانة،ًطبقتًًالتربيةًوالتعميمًفيًسمطنةًعمان.ًاستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًوكانتًأداتيا

ً(ًمعممًا.5112عمى)
ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:

ًكانتً- ًعمان ًسمطنة ًفي ًوالتعميم ًالتربية ًبوزارة ًالتربويين ًالمشرفين ًلدى ًالممارسات ًفاعمية درجة
ًمرتفعة.

وجودًفروقًدالةًإحصائيًاًًوعدمًوجودًفروقًدالةًإحصائيًاًتعزىًلمتغيرًالجنس،ًوالمؤىلًالعممي.ً-
ًتعزىًلمتغيرًالخبرة.

اتًالمشرفينًالتربويينًفيًتقنياتًالتعميمًتصورًمقترحًلتطويرًكفايعنوانياً"ً(:1221دراسة الصغير)
ًدمشقً ًمدينتي ًفي ًاألساسي ًالتعميم ًمن ًاألولى ًالحمقة ًمعممي ًلدى ًالتدريسية ًالميارات لتنمية

ًوالقنيطرة".
ىدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعمىًالدورًالذيًيقومًبوًالمشرفًالتربويًلتحسينًأداءًالمعممينًوتنميةً

نياتًالتعميم،ًووضعًتصورًمقترحًلتطويرًكفاياتًالمشرفينًالتربويينًمياراتيمًالتدريسيةًباستخدامًتق
ًنتييًإليياًالدراسة.ًتًالتعميمًفيًضوءًالنتائجًالتيًستفيًتقنيا

ً.التحميميًوكانتًأداتياًالستبانةًاستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفي
ًمن) ًالدراسة ًعينة ًو)21تألفت ًومشرفة، ًمشرفًا )521ً ًمن ًومعممة ًمعممًا ًدمشق،ً( مدارسًمدينة

ً(ًمعممًاًومعممةًمنًمدارسًمدينةًالقنيطرة.527و)
ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:

ًأنًدرجةًامتالكًالمشرفينًالتربويينًلمكفاياتًفيًمجالًتقنياتًالتعميمًكانتًمتوسطة.-
ًقميمة.أنًدرجةًتوظيفًالمشرفينًالتربويينًلمكفاياتًالتقنيةًفيًمياميمًاإلشرافيةًكانتً-
ًالتدريسيةً- ًمياراتيم ًالمعممينًوتنمية ًأداء ًالمشرفًالتربويًلتحسين ًبو ًالذيًيقوم ًالدور أنًدرجة

ًباستخدامًالتقنياتًالتعميميةًكانتًقميمة.
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 الدراسات األجنبية: .1
ًفيًمديريًالمدارسًعنوانياً"تصوراتً(:Huckestein,Ovando) ,1221وهاكستين أوفاندو دراسة
ًالمركزيًفيًالمكتبًالتعميمًلمشرفيًالالمركزيةًسياقًفيًاإلشرافيةًمارساتالمًعنًتكساسًولية

ً."لمتعميم
(Perceptions of the Role of the Central Office Supervisor in Exemplary Texas 

School Districts)ً
ًاإلشرافيةًعنًالممارساتًتكساسًوليةًفيًالمدارسًمديريًتصوراتًتحديدًإلىًالدراسةًىذهًىدفت

ًىدفتًالمركزيًالمكتبًفيًالتعميمًلمشرفيًالالمركزيةًسياقًفي ًكما ًالدورًتحديدًإلىًلمتعميم،
ًًوالتعميم.ًالتربيةًمديرياتًفيًلممشرفينًالمركزي

(57ًمن)ًتتكونًالدراسةًألغراضًخصيًصاًصممتًاستبانةًخاللًمنًبياناتًالدراسةًجمعًتمًوقد
ًباستخدامًالبياناتًتحميلًوتم..ًسابقةًبحوثًمنًاإلشرافيةًالممارساتًعمىًطالعخاللًالًمنًبندًا،
ًالمضمون.ًتحميلًمنيج

ًتكساس.ًوليةًفيًمناطقًمديراًً(13ً)منًالدراسةًعينةًوتألفت
ًأىمًالنتائجًالتيًتمًالتوصلًإلييا:ً
ًمستوى-ً ًالمشرفينًكونًحيثًمنًاإلشرافية،ًالممارساتًأبعادًبشأنًالتفاقًمنًعالًوجود

ًالمناىج، ًأنًأيضاًالنتائجًوكشفتًلمموارد،ًوموفرينًلمموظفين،ًومطورينًوميسرين،ًمخططي
اإلجراءاتًًمنًواسعةًمجموعةًفيًالمشاركةًخاللًمنًالطالب،ًنجاحًفيًتساعدًمساىمةًالمشرفين

ً.والمعممينًالمدارسًمساعدةًإلىًاليادفة
تقييمًالكفاياتًاإلداريةًوالفنيةًلممشرفًالتربويًفيًمدارسًعنوانياً"ً(:Rogers,2008دراسة روجرز)

ًوليةًميشغنًاألمريكية".ً
(Evaluation of the administrative and technical skills for the educational 

supervisor in the schools of the state of Michigan  US). 
شرفينًالتربويينًلمكفاياتًاإلداريةًوالفنيةًمنًوجيةًىدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعمىًدرجةًامتالكًالم

ًنظرًالمعممينًومديريًالمدارس.
ً.التحميميًوكانتًأداتياًالستبانةًاتبعتًالدراسةًالمنيجًالوصفي
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ًمن ًالدراسة ًعينة ًو)521)تألفت ًالختصاصات ًمختمف ًمن ًمعممًا ًمن31ً( ًمجموعة ًفي ًمديرًا )
ًمدارسًوليةًميشغنًاألمريكية.

ًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:أىمًماً
%(ًمنًعينةًالدراسةًتمتمكًكفاياتًإداريةًتمثمتًفيًاإلعدادًالجيدًلمخططًاإلشرافية17ًأنًنسبةً)-

قامةًالعالقاتًاإليجابيةًبينًالمدرسةًوأولياءًاألمورًوبينًالمشرفينًوالعاممينًفيًالمجالًالتربوي،ً وا 
ًلكفاياتًالفنية.وقدًتفوقًامتالكيمًلمكفاياتًاإلداريةًعمىًا

ً"اإلشرافًعمىًالمتدربينًالدولييً(:Yoko,2009دراسة يوكو) ًالعملًمتعددةًعنوانيا: ًبيئة نًوتأثير
ًياًوأوربا".فيًآسياًوأفريقًالثقافاتًعمىًالمشرفًالتربويًوالختصاصي

(Supervising International Trainees: influence of working alliance, 

supervisor multicultural competence and supervisor) 
ًمنً ًمجموعة ًعمى ًلإلشراف ًالتربوي ًالمشرف ًيحتاجيا ًالتي ًالكفايات ًتعرف ًإلى ًالدراسة ىدفت

واستمارةًرأي,ًًمنيجًالوصفيًوكانتًأداتياًاستبانةالمعممينًوالمتدربينًالدوليين.ًاستخدمتًالدراسةًال
ً(ًمعممًاًومتدربًا.583طبقتًعمىًعينةًمن)

ًًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:أىمًماً
كفاياتًتتعمقًباإلشرافًالعيادي,ًوأخرىًتتعمقًبالقدرةًعمىًاستخدامًًضرورةًأنًيكونًلدىًالمشرف-

ًوتوظيفًالخبراتًالشخصيةًفيًبيئةًالعمل.ًً
ميامًالمشرفًالتربويًفيًظلًالتغيراتًالحديثةًوالمستمرةً"ًعنوانيا (:Farley, 2010دراسة فارلي)

ً."المعرفةًوالمرتبطًأكثرىاًباإلنترنتًومظاىرًالتكنولوجياًالحديثةًفيًمجتمع
(Educational supervisor tasks in the light of modern and continuous 

variables in the knowledge society and associated with most aspects of the 

Internet and modern technology). 
ميامًالمشرفًالتربويًفيًظلًالتغيراتًالحديثةًوالمستمرةًفيًمجتمعًًعمىًتعرفالًىدفتًالدراسةًإلى

كماًسعتًإلىًوصفًمعاييرًاألداءً، المعرفةًوالمرتبطًأكثرىاًباإلنترنتًومظاىرًالتكنولوجياًالحديثة
ًوىيً ًاإللكترونية ًالمدارس ًفي ًالتعميمية ًالعممية ًعمى ًالممارسات ًىذه ًوأثر ًاإلشرافية والممارسات

ًالمدارسًالمعتمدةًفيًتدريسياًعمىًاإلنترنتًفيًاليند.
ًاعتمدتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًالستبانة.

ً(ًمدارسًاستطاعتًتحقيقًالمعاييرًفيًالعينةًالقصديةًغيرًالعشوائية.3تألفتًعينةًالدراسةًمن)
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ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
سًاإللكترونيةًلمعاييرًاإلشرافًالتربوي،ًوذلكًبغرضًتسييلًتطبيقًاإلبداعًأىميةًاعتمادًالمداًر-

ًالتربوي.
ً" (:Sharma, Kannan, 2011دراسة شارما وكنان) طبيعةًاإلشرافًالتربويًالمطبقًفيًعنوانيا

ًالمدارسًفيًثالثًدولًآسيوية)ًاليند،ًماليزيا،ًتايمند(.ً
(The nature of educational supervision applied in schools in the three Asian 

countries (India, Malaysia, Thailand).ً
ىدفتًالدراسةًإلىًالكشفًعنًطبيعةًاإلشرافًالتربويًالمطبقًفيًالمدارسًفيًثالثًدولًآسيوية)ً

ًأربع ًعمى ًالدراسة ًوركزت ًتايمند(، ًماليزيا، ًوالتنميةًًةاليند، ًالستمرارية ًفي ًتتمثل ًأساسية جوانب
ًالشركاتًواإلشرافًعمىًدورًالمدراءًفيًعممياتًاإلشراف.ًوعمل

ً.التحميميًوكانتًأداتياًالستبانةًاعتمدتًالدراسةًالمنيجًالوصفي
ًالمدارسًفيًىذهًالدول.ً(ًمديرًاًمنًمديري571اسةًمنً)تكونتًعينةًالدًر

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
المدارسًإلىًالوعيًًمستمرةًويتطمبًذلكًأنًيصلًمديروةًأنًعمميةًاإلشرافًالتربويًعمميةًتنموي-

ًالكافيًبأىميةًتطبيقًعممياتًاإلشرافًوممارساتوًوتطوراتوًالتيًتمحقًبوًمعًمرورًالزمن.
ًضرورةًإشراكًالمعممينًفيًعمميةًاإلشرافًوذلكًلغرسًأىميتياًلدييم.ً-
ً"ً(:Kono,2012دراسة كونو)ً ًلمنموعنوانيا ًكبديل ًالمتنوع ًلجميعًًاإلشراف ًالميني والتطوير

ًفيًمدارسًوليةًنيفاداًفيًالولياتًالمتحدةًاألمريكية".ًالمعممين
(Differentiated supervision: Alternatives for Professional growth And 

Development For All Teachers). 
فيًمدارسًوليةًنيفاداًًتطويرًنظامًاإلشرافًالمتنوعًكبديلًلماًىوًمستخدمًحالياًًىدفتًالدراسةًإلىً

ًوالضعفًفيً ًنقاطًالقوة ًالنوعيًلتحديد ًالتحميل ًاستخدمتًالدراسة ًاألمريكية. فيًالولياتًالمتحدة
ًأسموبًاإلشرافًالمستخدمًفيًىذهًالمدارس.

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
ًلممعمم- ًالعميق ًالفيم ًعمى ًتساعد ًمبادئ ًإيجاد ًيتطمب ًالمتنوع ًاإلشراف ًمستوىًأن ًومعرفة ين

ًمعموماتيمًونقاطًقوتيمًوضعفيم.
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ًالمفتاحً- ًيكون ًربما ًالتقويم ًوأنًتنويع ًالمختمفة، ًلممراحل ًيتفاوتًوفقًا ًالمعمم ًأداء ًوتطور ًنمو أن
ًلتحقيقًنجاحًاألداءًالصفي.

ًالمتحكمونًعنوانياً:(Mncube and Mafora, 2013 مافورا)دراسة منكوب و  ً"األشخاص
ًبالمدرسةًودورىمًفيًتعزيزًالديمقراطيةًوالعدالةًالجتماعيةًفيًجنوبًأفريقيا".

(School Governing Bodies in Strengthening Democracy and Social Justice of 

South Africa).ً
ىدفتًالدراسةًإلىًالكشفًعنًدورًاألشخاصًالمتحكمينًبالمدرسةًودورىمًفيًتعزيزًالديمقراطيةًً

ًالتوالعد ًالدراسة ًاستخدمت ًالطالب. ًأمور ًأولياء ًمشاركة ًخالل ًمن ًالجتماعية ًالنوعيًالة حميل
ًاستبانة ًجمعًالمعمومات،ًطبقتًعمىًعينةًًوكانتًأداتيا ومقابالتًجماعيةًمنظمةًتمًمنًخالليا

ًعشوائيةًفيًمواقعًمتعددةًمنًالمدارسًفيًمحافظتينًفيًجنوبًأفريقيا.
ًمنًنتائج:أىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةً

ًأنًفاعميةًتوظيفًاألشخاصًالمتحكمينًبالمدرسةًتتأثرًبالسياقًالذيًتعملًفيوًالمدرسة.-

 الدراسات المتعمقة باإلدارة المدرسية.-ثانياا 
 الدراسات العربية: .2

ً"ً(:1222دراسة وزان) ًالتعميمًعنوانيا ًمرحمة ًفي ًالمدارس ًلمديري ًاإلدارية ًالممارسات تطوير
ًاألساسيًفيًضوءًالتجاىاتًاإلداريةًالمعاصرة".ً

ىدفتًالدراسةًإلىًتعرفًواقعًالممارساتًاإلداريةًلمديريًالمدارسًفيًمرحمةًالتعميمًاألساسيًفيً
ًضوءًالتجاىاتًاإلداريةًالمعاصرة.
ًحميميًوكانتًأداتياًالستبانة.اتبعتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالت

ًمن)ً ًالدراسة ًعينة ًحمص،532ًتكونت ًحمب، ًالالذقية، ًدمشق، ًالمحافظات) ًفي ًومديرة ًمديرًا )
ًالحسكة(.

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
ًدرجةًممارسةًمديريًمدارسًالتعميمًاألساسيًكانتًجيدة.-

قترحًلتطويرًإدارةًالمؤسسةًالتعميميةًفيًاألردنًأنموذجًم"ًعنوانياً(:1222دراسة العساف والصرايرة)
ًفيًضوءًفمسفةًإدارةًالجودةًالشاممة".ً
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ىدفتًالدراسةًإلىًتقديمًأنموذجًمقترحًلتطويرًإدارةًالمؤسسةًالتعميميةًفيًاألردنًفيًضوءًفمسفةً
ًإدارةًالجودةًالشاممة.

ًالستبانة.اتبعتًالدراسةًالمنيجًالتحميميًالتركيبيًوكانتًأداتياً
ً(ًفردًاًمنًالخبراءًوالمتخصصين.571طبقتًعمى)

أىمًماًتوصمتًإليوًالدراسة:ًتقديمًنموذجًمقترحًلتطويرًإدارةًالمؤسسةًالتعميميةًفيًاألردنًفيًضوءً
وىي:ًتغييرًثقافةًالمدرسة،ًالتحولًإلىًًفمسفةًإدارةًالجودةًالشاممة،ًويتكونًمنًستةًعناصرًرئيسية

ًالتشا ًاإلدارة ًالقياسًنمط ًأسموب ًاعتماد ًالذاتي، ًالتقييم ًالمدرسة، ًفي ًمجمسًالجودة ًتشكيل ركية،
ً.المقارن،ًالتغذيةًالراجعة

ً"ً(:1221دراسة الطعاني) درجةًممارسةًمديريًالمدارسًلمياميمًاإلشرافيةًمنًوجيةًنظرًعنوانيا
ًالمعممينًفيًاألردن".ً

مياميمًاإلشرافيةًمنًوجيةًنظرًالمعممينًىدفتًالدراسةًإلىًتحديدًدرجةًممارسةًمديريًالمدارسًل
ًفيًاألردن.

ًاستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًالستبانة.
ً(ًمعممًاًومعممة.715تكونتًعينةًالدراسةًمن)

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
-ً ًالجنس، ًلمتغير ًتعزى ًإحصائية ًذاتًدللة ًفروق ًوجود ًذاتًوعدم ًفروق ًإحصائيةًًوجود دللة

ًتعزىًلمتغيريًالخبرةًوالمؤىلًالعممي.
ً"ً(:1221دراسة شاهين) ًالفنيةًفيًضوءًعنوانيا ًالثانوية ًالمدرسة ًإدارة تصورًمقترحًلتطويرًأداء

ًبعضًاألساليبًاإلداريةًالحديثةًفيًجميوريةًمصرًالعربية".
ةًالفنيةًفيًضوءًبعضًاألساليبًىدفتًالدراسةًإلىًاقتراحًتصورًلتطويرًأداءًإدارةًالمدرسةًالثانوي

ًاإلداريةًالحديثةًفيًجميوريةًمصرًالعربية.
ًاستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًالستبانة.

ًتكونتًعينةًالدراسةًمنًعينةًمنًالمديرينًوالوكالءًوعينةًمنًالمدرسينًاألوائل.
رةًالمدرسةًالثانويةًالفنيةًفيًضوءًبعضًتوصمتًالدراسةًإلىًوضعًتصورًمقترحًلتطويرًأداءًإدا
ًاألساليبًاإلداريةًالحديثةًفيًمصرًوبعضًالدولًالمتقدمة.
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تطويرًأداءًمديراتًمدارسًرياضًاألطفالًاألىميةًبمدينةًجدةًفيًعنوانياً"ً(:1221دراسة قناديمي)
ًضوءًالتجاىاتًالمعاصرةًمنًوجيةًنظرًالييئةًاإلداريةًوالتعميمية".ً

ًالدرا ًضوءًىدفت ًفي ًجدة ًبمدينة ًاألىمية ًاألطفال ًرياض ًمدارس ًمديرات ًأداء ًتطوير ًإلى سة
ًالتجاىاتًالمعاصرةًمنًوجيةًنظرًالييئةًاإلداريةًوالتعميمية.

ًاستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًالستبانة.
ً.(ًإداريًاًومعممًاًفيًمدارسًرياضًاألطفال811تكونتًعينةًالدراسةًمن)

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدارسةًمنًنتائج:
ًممارسةًمديرةًالمدرسةًفيًرياضًاألطفالًلممياراتًاإلداريةًجاءتًضعيفة.-
وجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًلمتوسطاتًتقديراتًأفرادًالدراسةًلممارسةًمديرةًالمدرسةًلممياراتً-

ًاإلداريةًتبعًاًلمتغيرًالمؤىلًالعممي.
ًفروقًذاتًدل- ًوجود ًالمدرسةًعدم ًمديرة ًلممارسة ًالدراسة ًلمتوسطاتًتقديراتًأفراد ًإحصائية لة

ًلممياراتًاإلداريةًتبعًاًلمتغيريًسنواتًالخبرةًوالوظيفةًالحالية.ً
ً"ً(:1221دراسة المتروك) تطويرًأداءًمديراتًالمدارسًالبتدائيةًبمدينةًالرياضًفيًضوءًعنوانيا

ًمقوماتًاإلبداعًاإلداري".
ىدفتًالدراسةًإلىًتطويرًأداءًمديراتًالمدارسًالبتدائيةًبمدينةًالرياضًفيًضوءًمقوماتًاإلبداعً

ًاإلداري.
ًاستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًالستبانة.

ً(ًمديرةًومعممة.327تكونتًعينةًالدراسةًمن)
ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:

ًبداعًلدىًمديراتًالمدارسًالبتدائيةًفيًمدينةًالرياضًبدرجةًكبيرة.توافرًمقوماتًاإل-
عدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًحولًتوافرًمقوماتًاإلبداعًاإلداريًلدىًمديراتًالمدارسً-

ًالبتدائيةًحسبًمتغيريًسنواتًالخبرةًوالدوراتًالتدريبية.
ًالمدارسًًوجود- ًمديرات ًلدى ًاإلداري ًاإلبداع ًمقومات ًتوافر ًحول ًإحصائية ًدللة ًذات فروق

ًلصالحًالمديرات(.ًًالبتدائيةًحسبًمتغيرًنوعًالعملًالحالي)
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ً"ً(:1221دراسة أبو عاشور والزعبي) درجةًممارسةًمديريًالمدارسًالثانويةًالحكوميةًفيًعنوانيا
ًلمميام ًالمتحدة ًالعربية ًاإلمارات ًالتربويونًًدولة ًالموجيون ًيراىا ًكما ًواإلدارية ًوالفنية التنظيمية

ًوالمعممون".
ىدفتًالدراسةًإلىًتعرفًدرجةًممارسةًمديريًالمدارسًالثانويةًالحكوميةًفيًدولةًاإلماراتًالعربيةً

ً.والمديرونًالمتحدةًلمميامًالتنظيميةًوالفنيةًواإلداريةًكماًيراىاًالموجيونًالتربويونًوالمعممون
ًتخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًالستبانة.اس

ً(ًمعممًا.5711(ًمديرًمدرسةًو)511(ًمشرفًاًتربويًاًو)511تكونتًعينةًالدراسةًمن)ً
ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:

ًالدراسةًلدرجةًممارسة- ًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًمتوسطاتًتصوراتًأفرادًعينة
ًالمديرينًلمياميمًالثالثةًتعزىًلمتغيرًطبيعةًالعمل.

واقعًالممارساتًاإلداريةًفيًمدارسًالتعميمًالثانويًبمدينةًدمشقًعنوانياً"ً(:1221دراسة الناصيف)
ًفيًضوءًاإلدارةًاإلستراتيجية".

يًضوءًىدفتًالدراسةًإلىًتعرفًواقعًالممارساتًاإلداريةًفيًمدارسًالتعميمًالثانويًبمدينةًدمشقًف
ًاإلدارةًاإلستراتيجية.

ًاستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًالستبانة.
ًالسرً ًوأمناء ًومعاونييم ًوالخاصة ًالعامة ًالثانوي ًالتعميم ًمدارس ًمديري ًمن ًالدراسة ًعينة تكونت

ًوالموجيين.
ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:

ًاإلداريةًلإلداريينًفيًالمدارسًالثانويةًكانتًجيدة.ًدرجةًالممارسات-
وجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطاتًاستجاباتًاإلداريينًتعزىًلمتغيريًالمؤىلًالعمميً-

ًوالدوراتًالتدريبية)ًلصالحًالذينًاتبعواًدورات(.
ً"ً(:1221دراسة خميل) ًفيًتًوعنوانيا ًالمدرسية ًاإلدارة ًدور ًمقترحًلتطوير ًبينًتصور ًالعالقة طيد

ًالمدرسةًوالمجتمعًالمدرسي".
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ًوالمجتمعً ًالمدرسة ًبين ًالعالقة ًتوطيد ًفي ًالمدرسية ًاإلدارة ًدور ًالتعرفًعمى ًإلى ًالدراسة ىدفت
ًفيً ًاألمور ًوأولياء ًالتعميمية ًالييئة ًوأعضاء ًالمدرسية ًاإلدارة ًأعضاء ًنظر ًوجية ًمن المحمي

ًمحافظتيًدمشقًوريفيا.
ً."سوات"جًالوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًالستبانةًوأسموبًمتًالدراسةًالمنياستخد

ً(ًإداريًاًومدرسًاًووليًأمر.5371تكونتًعينةًالدراسةًمن)
ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:

ً.أنًتقييمًدورًاإلدارةًالمدرسيةًفيًتوطيدًالعالقةًبينًالمدرسةًوالمجتمعًالمحميًكانًمرتفعاًً-
ًدللة-ً ًذات ًفروق ًصفةًًوجود ًلمتغير ًتبعًا ًالعينة ًأفراد ًإجابات ًمتوسطات ًبين إحصائية

ًالمستجيب)لصالحًأولياءًاألمور(.
ًالجنسً- ًلمتغيري ًتبعًا ًاإلداريين ًإجابات ًمتوسطات ًبين ًإحصائية ًدللة ًذات ًفروق ًوجود عدم

ًوسنواتًالخبرة.
ًلمتغير- ًتبعًا ًاإلداريين ًإجابات ًمتوسطات ًبين ًإحصائية ًدللة ًذات ًفروق المؤىلًًوجود

ًالعممي)لصالحًدبمومًفأعمى(.
ً"عنً(:1221دراسة الحارثي) ًالمدارسًفيًوانيا ًاإلداريًلدىًمديري ًاإلبداع ًلتطوير ًمقترح تصور

ًمحافظةًشمالًالشرقيةًبسمطنةًعمان".
ًشمالً ًاإلبداعًاإلداريًلدىًمديريًالمدارسًفيًمحافظة ًممارسة ًدرجة ًإلىًمعرفة ىدفتًالدراسة

ًن.الشرقيةًبسمطنةًعما
ًاستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًوكانتًأداتياًالستبانة.

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
ًكانتًبدرجةً- ًعمان ًبسمطنة ًالشرقية ًشمال ًاألساسيًفيًمحافظة تقديراتًمديريًمدارسًالتعميم

ًمتوسطة.
ً.(توجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرات)ًالجنس،ًالخبرة،ًالمؤىلًالعمميًل-

أنموذجًمقترحًلتطويرًأداءًمديريًالمدارسًالثانويةًالعامةًفيًمدينةًعنوانياً"ً(:1221دراسة غبور)
ًدمشقًفيًضوءًالتجاىاتًالتربويةًالمعاصرة".
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ًالثانويًفيًمدينةًدمشقًفيًًىدفتًالدراسةًإلىًتعرفًدرجةًاألداءًاإلداريًلمديري مدارسًالتعميم
ًضوءًالتجاىاتًالتربويةًالمعاصرة.

ًاتبعتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًالستبانةًوالمقابمة.
ً(ًإداريّا.711(ًمدّرسًاًومدّرسًاًو)315(ًمديرًاًومديرةًو)38تكونتًعينةًالدراسةًمن)

ًنتائج:أىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنً
أداءًمديريًمدارسًالتعميمًالثانويًالعامًفيًمدينةًدمشقًفيًضوءًالتجاىاتًالتربويةًالمعاصرةً-

ًكانًمتوسطًاًفيًالتجاىاتًكافة.
ًالدراسة)وجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمت- اإلداريينًوالمدّرسين(ًوسطاتًدرجاتًأفرادًعينة

ًغيريًسنواتًالخبرةًوالمؤىلًالعممي.تتعزىًلم
ًمت- ًبين ًإحصائية ًدللة ًذات ًفروق ًوجود ًالدراسة)عدم ًعينة ًأفراد ًدرجات اإلداريينًوسطات

ًوالمدّرسين(ًتعزىًلمتغيرًالجنس.
تصورًمقترحًلتطويرًإدارةًمدارسًالتعميمًالثانويًالعامًفيًالجميوريةًعنوانياً"ً(:1221دراسة العواد)

ً."العربيةًالسوريةًفيًضوءًالفكرًاإلداريًالمعاصر
تًالدراسةًإلىًمعرفةًدرجةًممارسةًالعاممينًفيًالمدارسًالثانويةًالعامةًلمعممياتًاإلداريةًفيًىدف

ًفيً ًالثانويًالعام ًمدارسًالتعميم ًوتقديمًتصورًمقترحًلتطويرًإدارة ًالفكرًاإلداريًالمعاصر، ضوء
ًالجميوريةًالعربيةًالسوريةًفيًضوءًالفكرًاإلداريًالمعاصر.

ًلوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًالستبانة.اتبعتًالدراسةًالمنيجًا
ً(ًموجيًاًوموجية.5523(ًمعاونًمديرًو)715(ًمديرًاًومديرةًو)787تكونتًعينةًالدراسةًمن)

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:ً
ًلمعممياتً- ًالثانوية ًالمدارس ًفي ًالعاممين ًممارسة ًدرجة ًعن ًالدراسة ًعينة ًأفراد ًإجابات متوسط

ًمرتفعًا.ًاإلداريةًكان
عدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرًالجنسًوالمؤىلًالعمميًوسنواتًالخبرةًوالمسمىً-

ًالوظيفي.ً
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 الدراسات األجنبية: .1
ً"ً(:Botha, 2006ا)دراسة بوث ًفيًمدارسًعنوانيا ًحالة ًدراسة ًلممدرسة: ًالذاتية ًفيًاإلدارة القيادة

ًمختارةًفيًجنوبًأفريقيا".
(Leadership in school based management: Case study in selected school)  

ىدفتًالدراسةًإلىًتوضيحًالدورًالقياديًالرائدًالميمًلمديرًالمدرسةًلضمانًتحسينًالمدارسًالمدارةً
ًذاتيًاًفيًجنوبًأفريقيا.

ًاستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًدراسةًالحالة.
ًونتًعينةًالدراسةًمنًعددًمنًالمدارسًالثانويةًفيًمقاطعةًغاوتينغ.تك

ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:
ًالذاتيةً- أنًالدورًالقياديًلمديرًالمدرسةًيمثلًالعاملًالرئيسًفيًوجودًعالقةًناجحةًبينًاإلدارة

ًلممدرسةًوتحسينيا.
رساتًفيديمتيًلإلصالحًالمدرسيًالقائمًعمىًدراسةًطوليةًلمماعنوانياً"ً(:Bain, 2010دراسة بين)

ًالموقع".
(Alongitudinal study of practice Fidelity of a site-basede school reform) 

ىدفتًالدراسةًإلىًالتأكدًمنًدقةًتطبيقًاإلصالحاتًالمدرسيةًفيًمدرسةًثانويةًلمممارساتًالصفيةً
ًودامتًأربعًسنوات.

الوصفيًالتحميميًوكانتًأداتياًالمالحظاتًكمتغيرًلدراسةًالفروقًفيًتقديراتًاتبعتًالدراسةًالمنيجً
ًالمديرينًوالمعممينًحولًتنفيذًاإلصالحات.

ً(ًمديرين.1(ًمعممًاًو)26تكونتًعينةًالدراسةًمن)
ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:

ًوجودًمستوياتًمستدامةًمنًالناحيةًالعممية.-
-ً ًفروقًذاتًدللة ًتقدمًوجود ًالفروقًتقمصتًمع ًبينًإجاباتًالمديرينًوالمعممينًوىذه إحصائية

ًتنفيذًبرامجًاإلصالح.ً
الدورًالقياديًلمديريًالمدارسًمنًوجيةًنظرًعنوانياً"ً:(,1222Bass, Yavousدراسة باز ويافوز)

ًمعمميًلمرحمةًاألساسيةًفيًنيغدةًفيًتركيا".
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(Leadership role of principals from the perspective of teachers in the basic 

stage in Nigde in Turkey)ً
ىدفتًالدراسةًإلىًتعرفًالدورًالقياديًلمديريًالمدارسًمنًوجيةًنظرًمعمميًلمرحمةًاألساسيةًفيً

ًنيغدةًفيًتركيا.ً
ًمعمماًً(71ًالدراسةًمن)ًاستخدمتًالدراسةًمنيجًالبحثًالنوعيًوكانتًأداتياًالمقابمة.ًتكونتًعينة

ًًمنًمعمميًالمرحمةًاألساسية.
ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:

ًالعمميةً- دارة ًوا  ًتحقيقيا، ًالمطموب ًاألىداف ًبتحديد ًتتمثل ًالمدرسة ًلمدير ًالقيادية ًاألدوار أىم
ًمميةًمنظمة.التعميمية،ًوتقييمًالطالبًودعمًالمعممينًوخمقًبيئةًتعميميةًتعًّ

العالقةًبينًالرضاًعنوانياً"ً:(Bakhash, Hussien, Khan,2011دراسة باكهاش وحسين وخان)
الوظيفيًوالسمطةًوبينًالدورًاإلداريًلمديرًالمدرسةًمنًوجيةًنظرًالمعممينًفيًوليةًبنجابًفيً

ًاليند".
(The relationship between job satisfaction and the power and the 

effectiveness of the administrative role of principals from the perspective of 

teachers in the state of Punjab in India)ً 
ىدفتًالدراسةًإلىًتعرفًالعالقةًبينًالرضاًالوظيفيًوالسمطةًوبينًالدورًاإلداريًلمديرًالمدرسةًمنً

ًوجيةًنظرًالمعممينًفيًوليةًبنجابًفيًاليند.ً
ًالستبانة.ًاستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًوكانتًأداتيا

ً(ًمدرسةًفيًوليةًبنجاب.27(ًمعممًاًمن)381تكونتًعينةًالدراسةًمن)
ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:

وجودًعالقةًطرديةًبينًالرضاًالوظيفيًلمديرًالمدرسةًوالصالحياتًالمخولةًلوًوبينًفاعميةًدورهً-
ًاإلداري.

ًب"ًعنوانياً(:Besong, 2013)دراسة بيسونغ ًالمدارسًالمقارنة ًلمديري ًاإلدارية ًاألدوار ًكفاءة ين
ًالثانويةًفيًالقطاعينًالعامًوالخاصًفيًمارواًفيًالكاميرون".

(A comparative study of the administrative efficiency of principals in public 

and private secondary school in Maroua in Cameroon) ً
بينًكفاءةًاألدوارًاإلداريةًلمديريًالمدارسًالثانويةًفيًالقطاعينًالعامًىدفتًالدراسةًإلىًالمقارنةً

ًوالخاصًفيًمارواًفيًالكاميرون.
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ًوكانتًأداتياًالستبانة.ًياستخدمتًالدراسةًالمنيجًالوصفيًالتحميم
(ًمديرًاًمنًمديريًالمدارس51ً(ًمديرًاًمنًمديريًالمدارسًالحكوميةًو)51عينةًالدراسةًمن)ًتكونت

ًالخاصة.
ًأىمًماًتوصمتًإليوًالدراسةًمنًنتائج:

نًظيرتًفروقًبينًكفاءةًمديريًالمدارسًالعامةًوالخاصةًمنًحيثًإدارةًاألموالًوتحفيزًالموظفي-
ًً.الخاصة()لصالحًمديريًالمدارسًًواإلجراءاتًاإلدارية

وتنظيمًًىاوجودًفروقًفيًكفاءةًمديريًالمدارسًالعامةًوالخاصةًمنًحيثًاتخاذًالقراراتًوتنفيذًمعد
ًالجتماعاتًالمدرسية.ً

 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:-ثالثاا 
ًتناولتًبعضًالدراساتًاإلشرافًالتربويًفيًس- ًكدراسة)صبوح، ًودراسة)7155ورية ًالنور،ً( عبد

ً(.7155(ًودراسة)ًالصغير،7157ً)ًحامد،ً(ًودراسة7155
ًك- ًالتربوي ًاإلشراف ًطبيعة ًأو ًواقع ًالدراسات ًبعض ًتناولت ًالنور، ًعبد (7155ًدراسة)

ً(.7155ً(ًودراسة)ًشارماًوكنان،7155ً(ًودراسة)ًالصميمي،7155ًالجالل،ًودراسة)
-ً ًكدراسة)أوفاندو ًالتربويين ًالمشرفين ًوكفايات ًميام ًالدراسات ًبعض ًتناولت (7113ًوىاكستين،

ً(.7151(ًودراسة)ًفارلي،7113ً(ًودراسة)ًيوكو،7116ًودراسة)ًروجرز،ً
وزان،ًلمديريًالمدارسًوتطويرىاًكدراسة)تناولتًبعضًالدراساتًأداءًالمديرينًوالممارساتًاإلداريةً-

ً(ًودراسة)ًأبو7157المتروك،ً(ًودراسة)7157ودراسة)ًقناديمي،ًً(7157(ًودراسة)ًالطعاني،7155ً
ً(.7153(ًودراسة)الناصيف،7157ًعاشورًوالزعبي،ً

(7157ًحامد،ًلإلشرافًالتربويًكدراساتًكلًمن)ًىدفتًبعضًالدراساتًإلىًوضعًتصورًمقترح-
ًالرويو (ً 7157ًثي، ًو( ًالكريم، 7155ً)ًعبد ًا)و( 7155ًلسممي، ًو( 7155ً)العموية، الحجري،ً)و(

ً(.7155)ًالصغير،ًو(7155ً
ًضعًتصورًمقترحًلتطويرًاإلدارةًالمدرسيةًأوًأداءًالمديرينًكدراسةىدفتًبعضًالدراساتًإلىًًوً-
(ً 7155ًالعسافًوالصرايرة، ًشاىين، ًودراسة) )7157ً ًخميل، ًودراسة) ًالحارثي،7153ً( ًودراسة) )

ً(.7151ًً(ًودراسة)ًالعواد،7151ً(ًودراسة)ًغبور،7155ً
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أضافتًدراساتًكلًمن)الجالل،ًًاعتمدتًجميعًالدراساتًالسابقةًعمىًالستبانةًكأداةًلمبحث،ًكما-
7155ً ًو)غبور، )7151ً ًويافوز، ًباز ًو) )7151ً ًمنكوبًومافورا، ًو) ًأسموبًالمقابمة7153ً( )

ا،ًداةًالستبانة،ًواعتمدتًدراسة)بوثمعًأً"سوات"(ًأسموب7153ًالشخصية.ًواعتمدتًدراسة)ًخميل،ً
ً(ًأسموبًدراسةًالحالة.7118ًً

 ات السابقة:نقاط التفاق والختالف مع الدراس
-ً ًحامد، ًمن) ًدراساتًكل ًمع ًالحالية ًالدراسة 7157ًاتفقت ًو( 7157ً)الرويثي، ًالكريم،ًو( )عبد

7155ً ًو( 7155ً)العموية، ًو( ًالحجري، (7155ً ًو( ًالصغير، ًتبحثًفي7155ً) ًمنًحيثًأنيا )
ًتصورًمقترحًلتطويرًاإلشرافًالتربوي.ًبناءً

ً.ًكأداةًلمدراسةًعمىًالستبانةًكماًاتفقتًمعًالدراساتًًالسابقةًفيًاعتمادىا-
ًوىوًالمنيجًالوصفيًالتحميمي.ًعًالدراساتًالسابقةًفيًمنيجًالدراسةاتفقتًالدراسةًالحاليةًم-
-ً ًالجالل، ًدراسة) ًمع ًالحالية ًالدراسة ًالمشرفونًً(7155اتفقت ًوىي ًالدراسة ًعينة ًحيث من

ًبينوالمديرًو ًكدراساتن، ًالدراسات ًبقية ًمع ًتختمف ًما ًصبوح، ًوً(7155) ًالنور، ً(7157)عبد
ًو ًوً(7155)الصغير، ًالصميمي، ًطً 7157) ًحيث ًودراسات)ب( ًومعممين، ًمشرفين ًعمى عبدًقت

ً ًو7155الكريم، )ً ًالعموية، (7155ً ًو( ًالحجري، ًمعممين،7155ً) ًعمى ًطبقت ًحيث )
ً(ًحيثًطبقتاًعمىًمشرفين.7157(ً)ًالرويثي،7155ًالمعبدي،ً)ودراستي

الدراساتًالسابقةًمنًحيثًتحديدىاًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًفيًوضعًتختمفًالدراسةًالحاليةًعنً-
ًالتصورًالمقترحًلتطويرًدورًالمشرفًالتربوي.

 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:
لتربويًالمشرفًاًفيًميامًووظائفًتًالسابقةًفيًموضوعًالدراسةأفادتًالباحثةًمنًمعظمًالدراسا-

ً.ومديرًالمدرسة
ًتمدتًعمىًالمنيجًالوصفيًالتحميمي.منًالمنيجًالواردًفيًجميعًالدراساتًحيثًاعأفادتًالباحثةً-
ًفيًمعظمًالدراساتًالسابقة.ًأفادتًمنًأدواتًالدراسة-

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
ًمعرفتيا–لحظتًالباحثة- ًالمشرفًالتربويًفيًتطويرً-عمىًحد ًتناولتًدور ًالدراساتًالتي ندرة

ًاإلدارةًالمدرسيةًفيًالجميوريةًالعربيةًالسورية.ً
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تشجيعًالتعاونًفيماًفيًقدًتقدمًالدراسةًالحاليةًفائدةًلكلًمنًمديريًالمدارسًوالمشرفينًالتربويينً-
ً ًوالتيًتكونًفييبينيما، ًإلييم ًالموكمة ًاألكبرًفيًتطويرًاإلدارةًوالتعرفًعمىًأكثرًالميام ًالفائدة ا

ًميةًبأكمميا.المدرسيةًوتسييرًأمورىاًبالشكلًالمرغوب،ًوتحسينًالعمميةًالتعميميةًالتعمًّ



  

 الباب الثاني  
 اإلطار امليداني للبحث

 الفصل الثالث
 اإلطار النظري للدراسة

 مقدمة. 

ًاإلدارةًالمدرسية.-أوالًً
 اإلشراؼًالتربوي.-ثانياًً

ًدورًالمشرؼًالتربويًفيًاإلدارةًالمدرسية.-ثالثاًً
اإلدارةًالمدرسيةًواإلشراؼًالتربويًفيًالجميوريةًالعربيةًًواقع-ابعاًًًر

 السورية.
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 :مقدمة
ىذاًالفصؿًإلىًتناوؿًمفيوـًاإلدارةًالمدرسيةًوخصائصياًووظائفياًوعممياتيا،ًوسماتًمديرًًييدؼ

ًوالمعوقاتًالتيًتعترضًعمؿً ًالمدرسة، ًلدىًمدير ًوالمياراتًالتيًيجبًتوافرىا ًالناجح، المدرسة
يًفيًتربًواإلدارةًالمدرسية.ًكماًييدؼًإلىًتناوؿًمفيوـًاإلشراؼًالتربويًومياموًوأدوارًالمشرؼًال

ًالعمميةًالتعميميةًودورً ًالمدرسية، ًإلىًالتعرؼًعمىًواقعًالمشرؼًالتربويًفيًاإلدارة وييدؼًأيضًا
ً ًالسورية، ًالعربية ًالجميورية ًفي ًالتربوي ًواإلشراؼ ًالمدرسية ًيتناوؿًاإلدارة ًاألىداؼ ًليذه وتحقيقًا

ًالفصؿًماًيمي:
ً.المحورًاألوؿ:ًاإلدارةًالمدرسية

ً.ؼًالتربويالمحورًالثاني:ًاإلشرا
ً.المحورًالثالث:ًدورًالمشرؼًالتربويًفيًاإلدارةًالمدرسية

ًواقعًاإلدارةًالمدرسيةًواإلشراؼًالتربويًفيًالجميوريةًالعربيةًالسوريةالمحورًالرابع:ً
ًلذلؾ:ًوفيماًيميًتفصيؿ

 اإلدارة المدرسية: -أولً 
ًعمىًفيقعًوالفنية،ًاإلداريةًأىدافياًلتحقيؽًووسيمتياًالتعميميةًالعمميةًمحورًالمدرسيةًاإلدارةًتعد

ًتربيةًمجتمعاتيـًمعًتفاعبلتيـًخبلؿًمفًالناشئيفًتربيةًإلىًتيدؼًمتعددةًبمسؤولياتًالقياـًعاتقيا
ًً.التراثًنقؿًأوًوالمعرفيةًالعمميةًالكفايةًبتحقيؽًاالكتفاءًدوفًواجتماعيًا،ًوفكرياًًًنفسياًًًمتكاممة

ً ًىامة ًالمدرسيةًعممية ًاإلدارة ًمجاالتًتعد ًباستمرارًبزيادة ًأىميتيا ًوتزداد فيًالمجتمعاتًالمتقدمة
ًمعً ًحتىًتتبلءـ ًوىيًتتطورًوتتجدد ًالتحدياتًالتيًتواجييا، ًوكثرة ًواتساعيا ونشاطاتًاإلنسانية
ًوالمعمميفًوالبيئةً ًالمدرسة ًاليوميًبيفًمدير ًالتفاعؿ ًمفًخبلؿ ظروؼًالمجتمعاتًوتتعايشًمعيا

ً(.2005ً،17المحيطة)محامدة،ً
 سية:المدر  اإلدارة مفيوم-1

تناوؿًالعديدًمفًالكتّابًوالمؤلفيفًمفيوـًاإلدارةًالمدرسيةًبمفاىيـًوتعاريؼًشتىًكٌؿًحسبًوجيةًً
ًنظرهًوتخصصوًومياديفًخبرتوًومفًمنطمؽًفمسفتوًوقيموًومثمو،ًومفًىذهًالتعريفات:

ً"بأنياً"العجمي"ًعرفيا ً،وتوجيوًومتابعة،ًوتنظيـًتخطيط،)مفًوالعممياتًواألنشطةًالجيودًجميع:
دارييفًمدرسيفًمفًمعوًالعامميفًمعًالمديرًبياًيقـوًالتي(ًورقابة عدادهًالتمميذًبناءًبغرضًوا  ًمفًوا 

ًمعًبنجاحًيتكيؼًأفًيستطيعًبحيثً،(وجسمياًًًووجدانيًا،ًواجتماعيًا،ًوأخبلقيًا،ًعقميًا،)كمياًالنواحي
ً(.8ً،2007ًالعجمي،)"مجتمعوًتقدـًفيًويسيـًالمحيطة،ًبيئتوًعمىًويحافظًالمجتمع،

 االستغبلؿ خبلؿ مف بفاعمية المدرسية األىداؼ نجازإ تستيدؼ شاممة "عممية :"ًبأنياوعرفياً"اليبيؿ

ً(.2008ً،10 ، اليبيؿ ("لممدرسة المتاحة والبشرية لممواردًالمادية األمثؿ
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ًعفًفضبلًًًميسور،ًوجوًعمىًالتربويةًالعممياتًلتنظيـًوسيمة"ً(ًبأنيا:Chapmanوعرفياًتشابمافً)
ًوالبشريةًالماديةًاإلمكاناتًووضعًاإلجراءات،ًوتبسيطًالتعاوفًخمؽًبواسطتياًيتـًالتيًاألداةًكونيا
ًوتقييـًالتطبيؽ،ًموضعًالتعميميةًالسياساتًلوضعًالبلزمةًالعممياتًوتخطيطًالسميـ،ًمكانياًفي

ًبصورةًالمرسومةًاألىداؼًتحقيؽًمفًاقترابوًمقدارًعمىًلموقوؼًالتربويًالعمؿًعوائد
ً(.Chapman,2008")فعالة

التربويةًالمنشودة،ًوىيًاألىداؼًًنشاطًمقصودًوىادؼًتتحقؽًمفًورائوًوعرفياً"السبيؿ"ًبأنيا:ً"كؿ
نماًىيًوسيمةًلتحقيؽًأىداؼًالعمميةًالتربوية")ًالسبيؿ،ًًليستًغاية ً(.2013ً،15ًوا 

ً"عممية ًبأنيا: ً"عطوي" ًتربويًيحدثًداخؿًًوعرفيا ًأو ًتعميمي ًعمؿ ًلكؿ ًوتوجيو ًوتنسيؽ تخطيط
ً(.2014ً،18عطوي،ًأجؿًتطورًوتقدـًالتعميـًفييا")ًالمدرسةًمف

ًالمدرسيةًوالتماسًاالختبلؼًفيًىذهً وبعدًاستعراضًجممةًالمفاىيـًوالتعريفاتًالتيًتخصًاإلدارة
ًالباحثيفًإل ىًماىيةًاإلدارةًالمدرسيةًوأولوياتيا،ًالتعريفاتًوالذيًيمكفًأفًيعزىًإلىًاختبلؼًنظرة

ًتعرؼً ًذلؾ ًخبلؿ ً"ومف ًبأنيا ًالمدرسية ًاإلدارة ًيتصؿًالباحثة ًما ًبكؿ ًتعنى ًشاممة ًإنسانية عممية
ًواإلشراؼً ًالمدرسي ًالتدريسًوالنشاط ًوطرائؽ ًوالمناىج ًالمدرسة ًفي ًوالعامميف ًوالمعمميف بالتبلميذ

ًيةًالتربويةًبمجمميا".ًالتربويًوغيرىاًمفًالجوانبًالتيًتتصؿًبالعمم
 :الناجحة المدرسية اإلدارة خصائص-2
ًاألىداؼًوتحقؽًعممياًفيًتنجحًلكيًالمدرسيةًاإلدارةًفيًتوفرىاًمفًبدًالًالتيًالخصائصمفً

ً:"السبيؿ"ًماًذكرهًالمطموبة
ًشيةًمعًالفمسفةًاالجتماعيةًوالسياسيةًلمبمد.اأفًتكوفًمتم-
ًمقتضياتًالمواقؼًًأف- ًتتكيؼًمع نما ًوا  ًوثابتة، ًقوالبًجامدة ًفي ًتكوف ًبحيثًال ًبالمرونة تتسـ

ًوتغيرًالظروؼ.
ًأفًتكوفًعمميةًبحيثًتتكيؼًمعًاألصوؿًوالمبادئًالنظرية.-
ًاأل- ًباالستخداـ ًذلؾ ًويتحقؽ ًوالفاعمية ًبالكفاءة ًتتسـ ًوالبشرية)أف ًالمادية ًلئلمكانات السبيؿ،ًمثؿ

2013ً،52.)ً
ًبمجموعةًبحيثًتمـًتكنولوجيةًتكوفًأفسمةًأخرىًمفًسماتًاإلدارةًالناجحةًىي:ًًكر"إبراىيـ"وذ-

ً(.2001ً،26)إبراىيـ،المعوقاتًمواجيةًفيًتطبؽًالتيًالحديثةًواألساليبًالعمميةًالمعارؼ
ًعمىًداعور"الوكذلؾًأضاؼً"ً- ً)البرامج ووضع السياسات تحديدًأفًتكوفًقادرة ،2007ًالداعور،
21.)ً

فاإلدارةًالمدرسيةًلكيًتكوفًناجحةًوفاعمةًيجبًأفًتتسـًبمجموعةًمفًالخصائصًالتيًتعينياًعمىً
تحقيؽًاألىداؼًالتربويةًالمنشودةًعمىًأكمؿًوجوًكونياًنموذجًاًصالحًاًفيًالعمؿًوالتعاوفًوالتفاعؿً
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تناسبًمعًاًبماًيميةًوفيًتحقيؽًأىدافيوالمسؤوؿًاألوؿًعفًنجاحًأوًإخفاؽًالعمميةًالتعميميةًالتعمًّ
ًتطوراتًالعصرًالحالي.ً

 :وعممياتيا المدرسية اإلدارة ميام-3
،ًوفيماًيميًاآلخرًفيًمنياًكؿًويؤثرًالبعضًبعضياًمعًمترابطةًوظائؼًعفًعبارةالمدرسيةًًاإلدارة

ًاإلدارةًالمدرسية:ًمياـًعرضًألىـ
 التخطيط: 

ًمفي ًتحقيقيا ًالمراد ًطريؽًالوصوؿًإلىًالغاية ًرسـ ًبو ًالخططًًقصد ًاألولوياتًورسـ خبلؿًتحديد
ًويشمؿ:ًامجًالمناسبةًلتحقيؽًىذهًالغاية،والبًر

ًليؼًالممكنة.اتحديدًاألىداؼًالمطموبًتحقيقياًبالجيدًالجماعيًبأقؿًالتك-
ًرسـًالسياساتًوىيًمجموعةًالقواعدًالتيًترشدًالمرؤوسيفًفيًإتماميـًلؤلعماؿ.-
ًالتنبؤًبماًستكوفًعميوًاألحواؿًفيًالمستقبؿًوتقديرًاحتياجاتًالعمؿًمفًالقوىًالماديةًوالبشرية.-
ًإقرارًاإلجراءاتًوىيًالخطواتًالتفصيميةًالتيًتتّبعًفيًتنفيذًمختمؼًاألعماؿ.-
ً(.2014ً،20ًوضعًبرامجًزمنيةًتبيفًاألعماؿًالمطموبًالقياـًبياًمرتبةًترتيبًاًزمنيًا)عطوي،ً-

 تنظيمال: 
ًعمىًوتوزيعياًالمدرسةًأىداؼًلتحقيؽًالبلزمةًواألدوارًوالمياـًاألنشطةًتحديدًعفًعبارةًالتنظيـ
ًتحقيؽًعفًيبحثًالتنظيـًفإفًوبيذاًمنيـ،ًكؿًومياراتًوقدراتًإمكاناتًمعًيتبلءـًبماًاألفراد

ًاألىداؼًإلىًالوصوؿًأجؿًمفًوذلؾًالمتاحةًواإلمكاناتًالقوىًمجموعةًبيفًوالتعاوفًالتنسيؽ
ًاستقرارًعمىًتساعدًوالتيًالمدرسة،ًإلدارةًاألساسيةًالوظائؼًمفًالتنظيـًيعدًولذاًالمنشودة،
ًمفًيحدًمماًالمدرسةًداخؿًواالنسجاـًوالتكامؿًوالتناسؽًالتوازفًإيجادًوعمىًالعامميف،ًبيفًالعبلقات
2008ًًعزب،)فالعامميًبيفًتنشأًقدًالتيًالوظيفيةًوالصراعاتًالمشكبلت ًويشمؿ202-203ً، ،)
ًالتنظيـ:

منياًبغرضًتحديدًًيستطيعًشخصًواحدًالقياـًببعضالتيًـًالعمؿًإلىًمجموعةًمفًالواجباتًتقسي-
ً.مسؤوليةًعفًكؿًمنياال
تحديدًالسمطاتًإلعطاءًالسمطةًالمبلئمةًلمقياـًبيذهًالواجباتًوربطًالمستوياتًاإلداريةًبعضياًمعً-

ًوالرأسيةًبقصدًتنسيؽًالجيدًالجماعي.بعضًمفًالناحيتيفًاألفقيةً
ًم- ًفي ًكؿ ًاإلدارية ًالوحدات ًعف ًالمسؤوليف ًاإلدارييف ًوضع ًأي ًاإلدارية ًالييئة نصبوًتنمية

ً(.2014ً،21عطوي،ًالمبلئـ)
 القرارات اتخاذ: 
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ًإنماًالمدرسةًداخؿًعمؿًأيًنجاحًفإفًوبالتاليًاإلدارية،ًالعمميةًلبًىيًالقراراتًاتخاذًعمميةًإف
ًة.الفعالًاإلداريةًالقراراتًاتخاذًعمىًاإلدارةًقدرةًعمىًيتوقؼ

ًفيًحصرىاًيمكفًوالتيًالعامة،ًالرئيسيةًواالعتباراتًالمبادئًمفًلعددًالقراراتًاتخاذًعمميةًوتخضع
ًرئيسييفًجانبيف ًوأىدافياًالمؤسسةًطبيعةًمثؿًككؿًبالمؤسسةًخاصةًبعوامؿًيتعمؽًأحدىما:

ًاتخاذًعمميةًعمىًيركزًواآلخرًعاـ،ًبشكؿًالسموكيةًوأنماطياًومبادئياًوظروفياًونظمياًوسياستيا
ًأوًالعوامؿًوتأثيرًالمؤسسة،ًداخؿًاإلداريًلمعمؿًقائداًًًباعتبارهًبالمديرًيتعمؽًفرديًكنشاطًالقرارات

ًاتخاذًعمميةًفإفًولذاًالقرارات،ًاتخاذًفيًيستخدمياًأفًيمكفًالتيًوالطرؽًلممديرًالفرديةًالخصائص
ًاألىداؼ،ًلتحقيؽًالسبؿًوأفضؿًالبدائؿًأفضؿًبيفًاختيارًعمميةًألنياًالسيمةًبالميمةًليستًالقرارات

ًعزب،)األمورًفيًوالبتًوليةًؤالمسًتحمؿًعمىًوقدرتوًومديرىاًالمدرسةًإدارةًكفاءةًلمدىًاختبارًوىي
2008،201-202.)ً
 التوجيو: 

ًتوجيوًفيًدورهًوينحصرًالمدرسة،ًمديرًأدوارًوأىـًالمدرسيةًاإلدارةًأعماؿًأىـًمفًالتوجيوًيعد
ًالصحيح،ًالطريؽًعفًانحراؼًحدوثًحالةًفيًاألداءًمساراتًوتعديؿًالصحيحًالطريؽًإلىًالعامميف

ًفالتوجيوًالعامميف،ًلجميعًالفعميًاألداءًعفًالبلزمةًالمعموماتًتوافرًالسميـًالتوجيوًويتطمبًىذا
ًكفايةًبأحسفًالمنشودًاليدؼًإلىًوالوصوؿً،صحيحاًًًتنفيذاًلياًالمخططًاألعماؿًتنفيذًإلىًييدؼ
ً:(،ًويشمؿًالتوجيو2008ً،206ًعزب،)ممكنة

-ً رشادىـ ًوا  ًبالمرؤوسيف ًوالشرحًًعمىاالتصاؿ ًالتعميمات ًإصدار ًبواسطة ًاألعماؿ ًإتماـ كيفية
ًوالوصؼًوضربًاألمثمة.

الحصوؿًعمىًتعاونيـًاالختياريًفيًًرفعًالحالةًالمعنويةًلممرؤوسيفًوااللتزاـًبمفاىيـًالقيادةًبقصد-
ً(.2014ً،22تنفيذًاألعماؿ)ًعطوي،ً

 التصال:ً
ًالصحيحةًالبياناتًتوافرًمدىًعمىًكفاءتياًوتتوقؼًوالبياناتًالمعموماتًعمىًاإلدارةًتعتمد

ً.أىميتياًتفقدًالًحتىًاستخدامياًوسرعةًالصادقةًوالمعمومات
ًالمدرسةًفيًوالتوجيياتًوالخبراتًوالمعموماتًاآلراءًوتبادؿًنقؿًعمميةىيًًالمدرسيةًاالتصاالتًو

ًدياب،)التربويةًاألىداؼًتحقيؽًفيًالمساعدةًبغرضًواإلداريةًالتعميميةًلمعمميةًالمختمفةًاألطراؼًبيف
ً(،ًومفًوسائطًاالتصاؿًفيًاإلدارةًالمدرسية:2001ً،234-235

ً ًاألمور، ًأولياء ًومجالس ًمعمميف ًمجالس ًمف ًالمدرسية ًًو*المجالس ًالمدرسية، التقاريرًًوالمجاف
ً(.2014ً،99المقاببلت)ًعطوي،ًًواالجتماعاتًالمدرسية،ًًوالمدرسية،ً
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 الرقابة: 
ًاألنشطةًجميعًأفًمفًوالتأكدًاألىداؼًبموغًفيًالنجاحًمدىًقياسًتستيدؼًالتيًالوظيفةًىيًالرقابة
ًالخططًتنفيذًمفًالتأكدًإلىًتسعىًالرقابةًفإفًولذاًلو،ًالمخططًوباألسموبًالطريؽًفيًتسير

ًتنفيذًأثناءًتنشأًقدًالتيًواالنحرافاتًالخمؿًأوجوًمعالجةًوبالتاليًالمقررة،ًوالسياساتًالموضوعة
ً:(،ًوتشمؿًالرقابة2008ً،207ًعزب،)الخطة

ًتتـً- ًالتي ًاألعماؿ ًكانت ًإذا ًما ًمعرفة ًبواسطتيا ًيمكف ًالتي ًالرقابية ًوالمعايير ًالمقاييس تحديد
ً.لؤلعماؿًالتيًتقررًإتمامياًسمفاًًًةبواسطةًاآلخريفًمطابق

ًمقارنةًاألداء)ًالنتائج(ًبواسطةًالمعاييرًالرقابيةًلمعرفةًانحرافاتًالتنفيذًعفًالتخطيط.-
بحؿًالمشاكؿًوتصحيحًاألخطاءًًيذًعفًالتخطيطًوالعمؿًعمىًتبلفييادراسةًأسبابًانحرافاتًالتنف-
ً(.2014ً،22ًًوًإعادةًتحديدًأىداؼًجديدة)عطوي،ًقصدًتحقيؽًاألىداؼًالموضوعةًأب

 التقويم: 
ًالمرسومة،ًاألىداؼًلتحقيؽًالمبذولةًوالتعميميةًالتربويةًالجيودًتقديرًىوًالتعميميةًالعمميةًفيًالتقويـ
ً(.2001ً،53ًالبوىي،)األىداؼًىذهًعفًوالبعدًالقربًمدىًعفًالكشؼًبيدؼ

ًالمنياجًوًالتربويةًاألىداؼً:منياًعديدةًمجاالتًعمىًالتربويةًالعمميةًفيًالتقويـًعمميةًوتشتمؿ
ًالمعمـًوًالتربويًاإلشراؼًوًالتربويةًالتشريعاتًتقويـًوًالمدرسيًالبناءًوًالمدرسيًالكتابًوًالمدرسي

ً(.329-2009ً،326ًعطوي،)ذاتياًالتقويـًعمميةًوًالتربويًالناتجًوًالطالبًو
ًمفًتخطيطًوتنظيـً ًالمدرسيةًتؤديًمجموعةًمفًالوظائؼًالمترابطةًمعًبعضيا ًفإفًاإلدارة وىكذا
وتوجيوًومراقبةًواتصاؿًواتخاذًقراراتًوغيرىاًمفًالوظائؼًالتيًتيدؼًإلىًتحسيفًالعمميةًالتعميميةً

المياـًواالرتفاعًبمستوىًاألداء،ًوذلؾًعفًطريؽًرسـًخططًواستراتيجياتًالعمؿًالصحيحًوتوزيعً
ًعمىًالعامميفًفيًالمدرسةًوتوعيتيـًوتبصيرىـًبمسؤولياتيـًوتوجيييـًالتوجيوًالتربويًالسميـ.ً

 سمات مدير المدرسة الناجح:-4
ًيمثؿًالمدرسةًمديرًألفًمديربالًمتمثمةًفاعمةًإدارةًإلىًتحتاجًياأىدافًالمدرسيةًاإلدارةًتحقؽًكي
ًًفشميا،ًأوًالمدرسةًنجاحًخبللوًمفًيتـًالذيًاألساسيًمحورال ًوجودًإلىًحالناجًالمديرويؤدي

ًالشخصًمنوًتجعؿًالتيًالقياديةًالصفاتًفيوًتتوافرًأفًيجبًتربوياًًًقائداًًًبوصفوًوًناجحة،ًمدرسة
ًذلؾكنة،ًلممًصورةًبأفضؿًلياًالمرسومةًاألىداؼًلتحقيؽًوتوجييياًالتربويةًالمؤسسةًلقيادةًالمناسب

ً:منياًسماتًبمجموعةًيتسـًأفًالبد
ً.وليةالمسًؤ تحمؿ عمى القدرة-
 .لئلدارة العممية األصوؿ معرفة-

ً.المعاممة في اإلنساني الشعور-
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ً(.19،ً 2004،ًالثقة)عباس كسب عمى القدرة-
ً.ًوأىدافوًوقيموًالمجتمعًالتجاىاتًوفيـًومينيًعمميًنضوج-
ً.ًواإلصبلحًوالمبادأةًوالتجديدًاالبتكار-
ً.ًعمميًوبأسموبًمنظمةًعمميةًبعقميةًالتمتع-
ً.بينيـًالمساواةًمراعياًًًالعامميفًمعًالتعاوفًعمىًالقدرة-
ً(.62-2003،61ًأحمد،)ًالذاتيةًوالسيطرةًالنفسًضبطًعمىًالقدرة-
ً(.86-85ً،2003ًوطفة،)والمناقشةًالحوارًأسموبًاستخداـًوًبالديمقراطيةًاالتصاؼ-
ًالجديدة.لديوًتفتحًذىنيًوقدرةًعمىًتجريبًاألفكارً-
بداعيًويؤمفًبرسالتوًوذكيًاجتماعيًا.- ًمبادرًوخبلؽًوا 
ً(.2014ً،49لديوًالقدرةًعمىًالتعامؿًمعًاألزماتًوالطوارئ)ًعطوي،ً-

فمديرًالمدرسةًقائدًتربويًتنوعتًأدوارهًومياموًفيًظؿًتزايدًالطمبًاالجتماعيًعمىًالتعميـًوبالتاليً
فًيكوفًعمىًقدرًعاؿًمفًالمسؤوليةًومتسمًاًبخصائصًزيادةًعددًالتبلميذًباستمرار،ًلذلؾًيجبًأ

ًوصفاتًالقائدًاإلداريًالناجحًفيًعصرًالتطويرًوالتغيير.ً
 :المدرسة مدير لدى توافرىا الواجب الميارات-5

ً:إلىًتصنيفياًيمكفًةالمدرسمديرًًلنجاحًالضروريةًالمياراتًمفًمجموعةىناؾً
 :ًميارات مينية 

ًالتيًترتبطًبعمموًكمديرًمدرسةًوتشمؿ:ًوىيًالميارات
ًالمعرفةًالتامةًبأىداؼًالتعميـًفيًالمرحمةًالتيًيعمؿًبيا.-
ًاإللماـًالتاـًبوسائؿًتحقيؽًاألىداؼًوتنفيذًالمنياج.-
ًاإليمافًبمينةًالتربيةًوالتعميـًواالعتزازًبيا.-
ً(.2013ً،57معرفةًخصائصًنموًالتبلميذ)ًالسبيؿ،ً-

 القرار اتخاذ ميارات:ً 

الموضوعةًورسـًالسياساتًوتحديدًمديرًالمدرسةًتتعمؽًبأىداؼًالعمؿًميمةًوأساسيةًلًوىيًميارات
جراءاتو،ًومنياًماًيتعمؽنظـًالعمؿًوقواع بالحياةًالمدرسيةًفيًأعماؿًاإلدارةًمفًاختيارًوتوجيوًًدهًوا 

ًمفًالعممياتًىي:ًوتنظيـًورقابةًوتحديدًمعاييرًومتابعة،ًوالقرارًاإلداريًيتضمفًمجموعة
ًوجودًمشكمةًتتطمبًحبًلًمعينًا.-
ًوجودًأكثرًمفًبديؿًيمكفًاالختيارًمفًبينيا.-
ًأفًيكوفًاالختيارًنتيجةًنشاطًواعًومدرؾ.-
ً(.2014ً،147عطوي،ً)ًمرجوةًًٍأفًيكوفًموجيًاًلتحقيؽًأىداؼًٍ-
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 فنية ميارات :ً
،2013ًفيًمجاؿًالتدريسًواإلدارةًلكسبًالثقةًوتحقيؽًاألىداؼ)السبيؿ،ًًالمتخصصةًالمعرفةوىيً
ً:المدرسةًمديرًفيًتوافرىاًالمطموبًالفنيةًالمياراتًومفً(.58
ً.الحديثةًالتكنولوجياًمفًاالستفادةًعمىًالقدرةً-
تقانوًمعرفتوً- ً.التربويةًالتكنولوجياًاستخداـًلمياراتًوا 
ً.المعموماتًتوفيرًعمىًالقدرةً-
ً.القرارًاتخاذًعمىًالقدرةً-
ً.والقيادةًاإلدارةًبيفًالمزجًعمىًالقدرةً-
ً(.106-2006ً،105،ًالكشؾًأبو)ًالوقتًعمىًوالسيطرةًالتفويضًعمىًالقدرةً-

 تنظيمية ميارات:ً
ًوتوزيعًالعمؿًوتنظيـًوالصبلحياتًالسمطةًأعماؿًجادةواً ًالتنظيـًنظرياتًتفيـًعمىًالقدرةًىيًو

ًفوأثرىاًوأبعادىاًالقراراتًوتفيـًالعامميفًبيفًالجيودًوتنسيؽًوالواجباتًالميارات ًالمدرسةًمدير،
ًتتناسبًبحيثًلئلدارة،ًالحديثةًالعمميةًاألساليبًتطبيؽًفيًوخبراتوًمياراتوًيستخدـًالذيًىوًالفعاؿ

ًفإفًولذلؾًوليات،ًؤالمسًوتحمؿًالقراراتًاتخاذًفيًوالمتمثؿًيمارسو،ًالذيًاإلداريًالعمؿًطبيعةًمع
ًأبو)اإلداريًالعمؿًكفاءةًانخفاضًإلىًسيؤديًالمدرسة،ًمديرًفيًوالمتمثمةًاإلداريةًالقيادةًضعؼ
ً(.203-2000ً،202ًوحسيف،ًالوفا

 إدراكية ميارات: 
ًأثرًومعرفتوًونشاطاتو،ًأجزائوًبيفًلمترابطًوفيموً،المديرًيقودهًالذيًالتنظيـًرؤيةًعمىًقدرةالًىيًو
ًابتكارًفيًمديرالًكفاءةًبدرجةًتتعمؽًوىي،ًاألخرىًاألجزاءًعمىًجزءًأيًفيًتحدثًقدًتغيراتًأي

ًوتوقعًاألولويات،ًوترتيبًلمعمؿًالتخطيطًوفيًحميا،ًفيًوالتفنفًبالمشكبلتًواإلحساسًاألفكار،
ًالحاضر،ًالوضعًعمىًبناءًًًالمستقبميةًاألشياءًتصورًوىيًالمستقبؿًفيًتحدثًأفًيمكفًالتيًاألمور
ًقدرةًوىيًالقائد،ًلدىًالمتوافرةًالمعموماتًعمىًبناءًًًسنوات،ًبعدًاإلدارةًعميوًستكوفًماًوتصور

ًباألىداؼًالمرتبطةًواألنشطةًوالمشكبلتًوالموضوعاتًلمقضاياًالشموليةًالنظرةًعمىًمديرال
ً(.2006ً،104)ًأبوًالكشؾ،ًالمدرسةًفيًالتربويةًوالمناىجًواألنشطة
 إنسانية ميارات: ً
ًفيًالتميزًبؿًعممو،ًنجاحًفيًالمدرسةًمديرًتساعدًأفًالممكفًمفًالتيًالمياراتًأىـًإحدىوىيً
ًترتبطًالمياراتًباقيًإلتقافًساساألًالميارةًىذهًتكوفًوقدً،يااستخدامًأحسفًإذاًاألداء ًألنيا ،

بمحاولةًمديرًالمدرسةًكسبًالثقة،ًواحتراـًمرؤوسيوًمفًخبلؿًبناءًجسورًمفًالودًوتفيـًالمشاعرً
ً(.2013ً،59السبيؿ،ًجؿًتعزيزًالثقةًومضاعفةًاإلنتاج)والظروؼًاالجتماعيةًواإلنسانيةًمفًأ
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 ًل:التصا ميارات 

ًعمىً ًومساعدتيـ ًالتربوية ًالمؤسسة ًأغراضًوواجبات ًفيـ ًعمى ًاألفراد ًمساعدة ًعمى ًالقدرة وىي
ًالتخ ًوعمميات ًالقرار ًاتخاذ ًعمى ًوالقدرة ًبناءة، ًبطريقة ًبينيـ ًوالالتعاوف ًوالتنسيؽًطيط توجيو

ًماًيمي:ً(،ًوتشمؿًىذهًالميارات2014ً،91وي،ًالعطوالتقويـ)
ً.ًاألفرادًفيًفكريةًاتجاىاتًتكويفً-
ً.ًجديدةًمعرفيةًبعناصرًاألفرادًتزويدً-
ً(.2003ً،74وحافظ،ًأحمد)لمعامميفًوالحفزًوالتشجيعًاإلقناعًعمىًلقدرةاً-

 ووسائؿ الحديثة متقنياتلًاألمثؿ االستخداـًالراىف الوقت في المدرسة لمدير البلزمة الميارات ومف

 المناسبة والبيئة المبلئـ المناخ تييئة وأيضاًً مدرستو،ًإدارة أجؿ مف الجيد التوظيؼ توظيفياًو االتصاؿ

 والتقدـ التطور عجمة دفع أجؿ مف المعمومات تقنية وخصوصاًًًلمتقنية المبلئـ لبلستخداـ معو لمعامميف

ً(.64،ً 2007،ًردنة (اإلدارية الفاعمية وزيادة التربوية العممية في
ًعمىًالقياـًبأعمالوًومياموًوممارستياً ًالمياراتًتجعموًقادرًا ًفإفًامتبلؾًمديرًالمدرسةًليذه وىكذا

ًبالشكؿًاألفضؿًلبموغًىدؼًالتربيةًوأىدافياًالمنشودة.
 المعوقات التي تعترض عمل اإلدارة المدرسية:-6

ًا ًوىيًتختمؼًباختبلؼًالبيئاتًتعترضًاإلدارة ًبوظائفيا ًقياميا ًصعوباتًومعوقاتًأثناء لمدرسية
ًيتصؿًبالعمميةً ًما ًبالعمؿًاإلداريًومنيا ًيتصؿًمباشرة ًما ًمنيا ًالكادرًاإلداري، ًوطبيعة والمرحمة

ًالتعميميةًومنياًماًيتعمؽًبشخصيةًالمدير،ًويمكنناًتصنيفياًعمىًالنحوًاآلتي:
 :ًمعوقاتًإدارية
ًوتعميماتً*التوقع ًلوائح ًمف ًرسمية ًوغير ًرسمية ًصورة ًفي ًالمؤسسة ًتفرضيا ًالتي ًالثابتة ات

ًوتوجييات.
ً(.2003ً،4*اإلبقاءًعمىًالعاداتًالمألوفةًفيًالعمؿ)ًتوفيؽ،ً

ً*عدـًمناسبةًالمبانيًالمدرسيةًوعدـًكفايتيا.
ًالبلزمةًلمعمميةًالتعميمية.*عدـًتوفرًاإلمكاناتًالماليةًالبلزمةًألعماؿًالصيانةًوشراءًالموادًاألوليةً

ً*الضغوطاتًاالجتماعيةًمفًأفرادًالمجتمعًالمحمي.
،2014ًعطوي،ًلرسوبًواالنضباطًالمدرسيًوغيرىا)*التشريعاتًالتربويةًالتيًتحددًنسبًالنجاحًوا

63.)ً
 :ًمعوقاتًمدرسية

ًالجمعيًوالتي ًالطابع ًالتيًتحمؿ ًوالممارساتًالتعميمية ًواضحة ًاستراتيجية ًوجود الًتراعيًً*عدـ
ًالفروؽًالفرديةًبيفًالتبلميذ.
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ً(.2004ً،40*قمةًالحوافزًوانعداـًالتشجيع)ًطافش،ً
ً*النقصًفيًبعضًىيئاتًالتدريس.

ً*انخفاضًمستوىًأداءًبعضًالمعمميفًألسبابًمينيةًونفسية.
ًفيًالمدرسة.ًة*ضعؼًالتفاعؿًبيفًالمعمميفًوالطمب

ً*ضعؼًالتعاوفًبيفًأولياءًاألمورًوالمدرسة.
ً(.2014ً،63*زيادةًأعدادًالطمبةًفيًالصؼًالواحد)ًعطوي،ً

 :معوقاتًشخصية 

ً*بناءًاألحكاـًعمىًمعموماتًسابقةًلديوًدوفًاألخذًبالمعاييرًالعممية.
ً*ضعؼًالثقةًبالنفسًالذيًيولدًالخوؼًمفًالمجيوؿًومفًاإلقداـًعمىًالتغيير.

ً*عدـًالقدرةًعمىًتحمؿًالمسؤولية.
ًممجاراةًوالتعمؽًبالماضي.*عشؽًالتقميدًوالميؿًل

ً(.39-2004ً،38*عدـًتقبؿًاألفكارًالجديدةًفيًالعمؿًالمدرسي)ًطافش،ً
ًلتحقيؽً ًوالقوى ًالجيود ًوتوجيو ًقيادة ًفي ًالفاعؿ ًدورىا ًليا ًالمدرسية ًاإلدارة ًأف ًسبؽ ًمما يتضح

ًالتسييبلت ًفيًتوفيرًوتيسيرًوتييئة ًووظائفيا ًخصائصيا ًوليا ًالمرجوة، البلزمةًًاألىداؼًالتربوية
ًسماتً ًمف ًيتصؼ ًبما ًالمدير ًسيما ًال ًفييا ًالعامميف ًعمى ًيتوقؼ ًونجاحيا ًالتربوية، لمعممية
ًبجميعً ًاإلدارية ًالعممية ًفي ًالقيادي ًالعنصر ًكونو ًوميارات ًمعارؼ ًمف ًيمتمكو وخصائصًوما
ًعمىًتخطيًالمعوقاتًالتيًتعترضً ًوقدرتو ًواتصاؿًوتقويـ، ًومراقبة ًمفًتخطيطًوتوجيو عممياتيا
ًلممدرسةًومسؤوؿًعفًتطويرًوتحديثً ًفالمديرًقائد ًالتربوية، ًالقياديًلجميعًمكوناتًالعممية عممو
ًتقعً ًوعمىًعاتقيما ًالتربوي، ًلمنظاـ ًممثبلف ًالمشرؼًالتربويًكونيما ًالدور ًىذا ًويشاركو المدرسة،

ًمسؤوليةًتطويرًاألداءًوتحسيفًالعمميةًالتعميميةًوالتربوية.
 ي:اإلشراف التربو  -ثانياً 

يعدًاإلشراؼًالتربويًخدمةًإنسانيةًتربويةًتيدؼًإلىًاالرتقاءًبالعمميةًالتعميميةًمفًخبلؿًالظروؼً
واإلمكاناتًالمناسبةًالتيًتمكفًالمديريفًوالمعمميفًوالطمبةًمفًممارسةًأدوارىـًبكفاءةًعالية،ًوىيً

ًوشمولية،ًألفًالمشًر ؼًالتربويًيحتاجًإلىًالقياـًمفًأكثرًالعممياتًالتربويةًوالتعميميةًدقةًوتعقيدًا
ًليقوـًبدورهً نسانيةًوقياديةًوتقويمية...( شرافيةًوا  ًتعميميةًوا  ًأدوارًومياـًوامتبلؾًعدةًميارات) بعدة

ًعمىًأكمؿًوجو،ًكونوًخبيرًاًوقائدًاًتربويًاًممتزمًاًبتحقيؽًاألىداؼًالتربويةًالمرسومة.
ية،ًالًبدًمفًالتعرضًلمفيوـًاإلشراؼًالتربويًوكيًيتضحًلناًدورًالمشرؼًالتربويًفيًالعمميةًالتربًو

ًوتطورهًالتاريخيًومجاالتو،ًومياـًوأدوارًالمشرؼًالتربوي.ًًً
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 مفيوم اإلشراف التربوي-1
ً ًًإلشراؼاًاتتعريفتعددت ًاإلشرافيًالعمؿًمجاالتًواتساعًالتربويةًالفمسفاتًتعددًبسببالتربوي
ًوميامو،ًومفًىذهًالتعريفات:ًوظائفوًوتعدد
ًمفًعناصرهًبجميعًالتعميميًبالموقؼًعنىت ًًمنظمةًتعاونيةًديمقراطيةًقيادةًعممية""عريفج"ًبأنو:ًعرفو
ًالموقؼًذلؾًفيًالمؤثرةًالعوامؿًدراسةًإلىًوتيدؼًوطالبًومعمـًوبيئةًوأساليبًووسائؿًمناىج

ً(.3002ً،302ًعريفج،)"وتنظيموًالتعمـًتحسيفًعمىًلمعمؿًوتقييميا
ًالراىفًالوضعًدراسةًعمىًيعتمدًموجوًنشاط"ً:بأنوً"طافش"ًعرفوًو ًجميعًخدمةًإلىًوييدؼ,

ًوتحقيؽًالتعميميةًالعمميةًمستوىًورفعًقدراتيـًإلطبلؽًوالتعميـًالتربيةًمجاؿًفيًالعامميف
ً(.3002ً،23,ًطافش)"أىدافيا

ًعرفو ًبجميعًالتعميميًبالموقؼًىتعنًمنظمةًديمقراطيةًقياديةًتعاونيةًعممية"ًأنوبً"الطعاني"ًكما
دارةًوطالبًومعمـًتعمـًوبيئةًوأساليبًووسائؿًمناىجًمفًعناصره ًالعوامؿًدراسةًإلىًوتيدؼًوا 
ًالعمميةًأىداؼًتحقيؽًأجؿًمفًوتنظيمياًتحسينياًعمىًلمعمؿًوتقييمياًالموقؼًذلؾًفيًالمؤثرة

ً(.3002،91ًالطعاني،")ميةالتعمًًّالتعميمية
عمميةًقياديةًإنسانيةًوتعاونيةًتيدؼًإلىًتنميةًوتطويرًعمميتيًالتعميـًوالتعمـً""الحريري"ًبأنوًًوعرفتو

ً عداد، ًوا  ًتدريس ًوطرؽ ًمنيج ًمف ًعميو ًيشتمؿ ًما ًالبرنامجًًوبكؿ ًعميو ًيشتمؿ ًمما ًذلؾ ًإلى ما
ًالواضحًبالمعمميفًبيدؼًتطويرً المدرسيًمفًخبلؿًتربويًمختصًعفًطريؽًاالتصاؿًالمستمر

ً ًلدييـ ًاألداء ًالتربويةمستوى ًبالمستجدات ًوتزويدىـ ًمشكبلتيـ ًوحؿ ًحاجاتيـ )الحريري،ً"وتحقيؽ
3002ً،92.) 

ًإلىًوتيدؼًعناصرهًبجميعًالتعميميًبالنظاـًتعنىًمنظمةًتعاونيةًقياديةًعممية"ً:بأنوً"صياـ"ًعرفوًو
ًألداءاًبمستوىًاالرتقاءًأجؿًمفًوتطويرىاًتنظيمياًعمىًلمعمؿًوتقويمياًفيوًالمؤثرةًالعوامؿًدراسة
ً.(3002ً،22صياـ،)المنشودةًالتربويةًاألىداؼًوتحقيؽًعاـًبشكؿًالتعميميًالنظاـًفي

ًيستمـزًمماًوالتعمـًالتعميـًعمميتيًلتحسيفًالنيوضًعمىًتركزًعممية"ً:بأنو"حمسًوالعاجز"ًًووعرف
ًاستخداـًفيوًيستطيعوفًاتجاهًفيًالمعمميفًلنموًوالتوجيوًالتنسيؽًفيًوالشموؿًواإلنسانيةًالتشاور
ًيعيشوفًالذيًالعالـًوفيًالمجتمعًفيًفاعؿًإسياـًوأذكىًأغنىًإلىًيحركوىـًوأفًالطمبةًذكاء
ً(.3001ً،92ًوالعاجزًحمس)"فيو

ًالعمميةًًوعرفو ًوتطوير ًتقويـ ًغايتيا ًشاممة، ًإنسانية, ًقيادية, ًشورية, ًفنية, ً"عممية ًبأنو: "الشيري"
ً(.3092ً،90محاورىا")الشيري،التعميميةًوالتربويةًبكافةً
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ًذلؾًتعًر ً"مفًخبلؿ ًاإلشراؼًالتربويًبأنو ًبجميعًؼًالباحثة ًالعناية ًىدفيا ًمستمرة، ًتعاونية عممية
عناصرًالموقؼًالتعميمي،ًوالعمؿًعمىًتحسيفًوتطويرًعمؿًالمعمـًوالمديرًوتحسيفًالعمميةًالتعميمةً

ًالتعمميةًبرمتيا".
 التاريخي لمفيوم اإلشراف التربوي: التطور-2

تطورًمفيوـًاإلشراؼًالتربويًمفًنظاـًالتفتيشًالذيًيقوـًعمىًأساسًمراقبةًعمؿًالمعمميفًوتصيدً
ًعمىًأساسًالتعاوفًبيفًالمشرفيفًالتربوييفًوالمعمميفًمفًأجؿً أخطائيـًإلىًعمميةًالتوجيوًالتيًتقـو

ًاإلش ًعممية ًإلى ًثـ ًالتعميمية، ًكفاياتيـ ًمواجيةًرفع ًفي ًالمعمميف ًمساعدة ًإلى ًتيدؼ ًالتي راؼ
ًديمقراطيةً ًقيادية ًعممية ًيكوف ًوبيذا ًمنيجيًمنظـ، ًبأسموبًعممي ًومعالجتيا ًالتعميمية مشكبلتيـ
ًومعمـً ًمفًمناىجًووسائؿًوأساليبًوبيئة ًتعنىًبالموقؼًالتعميميًبجميعًعناصره ًمنظمة، تعاونية

ًوتنظيم ًتحسينيا ًعمى ًلمعمؿ ،ً ًوتحقوطالب ًوالتعميـيا ًالتعمـ ًأىداؼ  ,Ehren & Leeuw)يؽ

2005,p17.)ً
ًيمكنناًونفإًالنظرًالمتعددةًلمتطورًالتاريخيًلمفيوـًاإلشراؼًالتربويًوجياتًاستعراضًخبلؿًومف
ً:اآلتيةًالثبلثًاألساسيةًالمراحؿًيصًىذاًالتطورًفيتمخ

 التفتيش مرحمة: 
ظػؿًإطػارًاجتمػاعيًيتسػـًبالسػيطرةًواالسػتبدادًظيرتًىذهًالمرحمةًفيًكافةًالدوؿًتقريبًا،ًونشأتًفيً

والتسػػػمطًوالمركزيػػػةًواألخػػػذًبمبػػػدأًالعقػػػاب،ًحيػػػثًكانػػػتًالمجػػػالسًالمسػػػؤولةًعػػػفًالتربيػػػةًفػػػيًالمنػػػاطؽً
التعميميةًتكمؼًأشخاصًاًمفًخارجًمينةًالتعميـًليتولواًعمميةًالتفتيشًالتػيًتشػمؿًاألبنيػةًوالتسػييبلتً

بػػػػدأتًىػػػػذهًًو(،Wies,Bondi,1980,p4ًلطمبػػػػةًفػػػػيًمدارسػػػػيـ)المدرسػػػػيةًواألجيػػػػزةًواألثػػػػاثًودواـًا
ً(.3002ً،93اتًمفًالقرفًالعشريف)ًالمقيد،ًيالمرحمةًمفًالقرفًالثامفًعشرًحتىًأوائؿًالثبلثين

 توجيوالو  تدريبمرحمة ال: 
ً:منياًنقاطيًفًوحددتوًيذاًالمفيوـبمفًالقرفًالعشريفًًالسبعيناتًبدايةًمعًعديدةًعربيةًدوؿًأخذت

ً.الدراسيةًبالموادًيتعمؽًماًكؿًوتقييـًلمتابعةًخطةًوضع-
عدادًواألنشطةًالدراسيةًبالموادًيتعمؽًماًكؿًلمتابعةًالميدانيةًالزياراتًبرامجًإعداد- ًالتقاريرًوا 
ً.الزياراتًعفًدوريةًمتابعةًو
ً.لياًحموؿًواقتراح,ًالدراسيةًالموادًتنفيذًمشكبلتًحصر-
ً.دراسيةًمادةًلكؿًالبلزمةًالفنيةًالتوجيياتًنشر-
عدادًالتدريبًسياسةًوضع- ً.ممعمميفلًالبلزمةًالتدريبيةًالبرامجًوا 
ً.الدراسيةًالمناىجًتنفيذًعمىًاإلشراؼ-
ً.ممعمميفلًالكفايةًمستوياتًومتابعةًوالتقويـًواإلرشادًالتوجيو-
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ً.وسائؿًوًوكتبًمناىجًمفًبالمادةًيتصؿًماًوبحثًلدراسةًمؤتمراتًعقد-
ً.وتقويمياًالموادًأحواؿًالستطبلعًلممدارسًميدانيةًبزياراتًالقياـ-
ً.(3001ً،991ي،ًحج)المادةًتدريسًومستوياتًمشكبلتًدوريةالًالتقاريرًتضميف-

 التربوي اإلشراف مرحمة:ً
ًبالموقؼًييتـًألنوًوأوسعًأشمؿًفيوًالتعميميةًالعمميةًتحسيفًىوًمرحمةالًهليذًيالرئيسًاليدؼ

ً:عمميةًالتربويًاإلشراؼًأفًييعنًوىذاًجوانبوًجميعًمفًالتعميمي
ً.التفتيشًمفًبدالًًًواالستقصاءًالدراسةًعمىًتقوـ-
ًعمىًالتركيزًمفًبدالًًًوبيئةًومتعمـًومعمـًووسائؿًمناىجًمفًالتربويةًالعمميةًعناصرًجميعًشمؿت-

ً.وحدهًالمعمـ
ً.والتقريرًالزيارةًعمىًاالقتصارًمفًبدالًًًمتنوعةًونشاطاتًبوسائؿًتستعيف-
,ًالياديًعبد)الفرديًالجيدًعمىًالتركيزًمفًبدالًًًالعمميًالتعاونيًوالتقييـًالتخطيطًعمىًقوـت-

3003ً،32-32.)ً
فمفيوـًاإلشراؼًالتربويًكغيرهًمفًالمفاىيـًالتربويةًاألخرىًتغيرًوتطورًفيًظؿًالتغيراتًالمتسارعةً

ًفيًكؿًمجاالتًالحياة.
 مجالت عمل اإلشراف التربوي:-3
 ،لياًبأسموبًواعًٍ يخططًأف التربوي المشرؼ عمى فإف وعميو التربوي، المشرؼ عمؿ مجاالت تتعدد

 بالعممية لموصوؿ وذلؾ التقويـًوأدوات واألنشطة المتوفرة الوسائؿ مف ويستفيدًؼواألىداويضعًالخططً

ًمجاالتًأىـًفومًلممديريفًوالمعمميفًوالطمبة، األداء تطوير حقؽي مستوى أعمى إلى التعميميةًالتعممية
ً:تمخيصياًباآلتياً"طافش"ًو"العبيدي"ًو"عطوي"ًحيثًتـًعمموًاإلشرافيًكماًذكرى

ًالتخطيط- ًالمشرؼًعمؿًمجاالتًأبرزًمفًواالبتكارًبالتجديدًيتسـًالذيًالعمميًالتخطيطًيعد:
ً.إليوًوترتكزًبوًتتصؿًاألخرىًالمجاالتًجميعًألفًوذلؾًالتربوي،

ًحيث،ًالتربويةًالمنظومةًفيًأىميةًاألكثرًوالعنصرًوالتعميمية،ًالتربويةًالعمميةًغايةًىوً:الطالب-
ًالمتكامؿًالنموًلتحقيؽًاًًووجدانيًاًًومياريًياًًمعرفًلخدمتوًمسخرةًالمجاالتًجميعًفيًاألنشطةًجميعًأف
ًً.تفكيرهًطرائؽًوفيًسموكوًفيًمرغوبًتغييرًإحداثًوبالتاليًحميدة،ًوعاداتًاًًقيمًوإلكسابوًلو،
ًأفًيمكفًوالًوقائدىا،ًمحركياًىوًالمعمـًفإفًالتربوية،ًالعمميةًمحورًىوًالطالبًكافًإذا:ًالمعمـ-
ًبالتمميذ،ًاىتماموًعمىًمبنيًبالمعمـًالتربويًالمشرؼًواىتماـًبدونو،ًالساميةًاألغراضًتحقؽًيتـ

ًوعممتًعنايتيا،ًالمتقدمةًاألمـًأولتوًفقدًلذلؾًالحضارية،ًاألمةًلمسيرةًعظيـتربويًًقائدًوالمعمـ
ًً.متطمباتوًتمبيةًعمى
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ًالمدرسيًالمنيج- ًفيًاستجدتًالتيًلمتطوراتًاستجابةًًًتطورًوًالمدرسة،ًبوجودًالمنيجًو جدًلقد:
نماًوحسب،ًنظريةًدراسيةًموادًمجردًليسًوىوًاالجتماعية،ًوظيفتيا ًوعقيدتياًاألمةًفكرًىوًوا 
ًوأوجوًودياناتيا،ًوثقافاتياًاألخرىًاألمـًليشمؿًيمتدًوىوًفييا،ًالحضارةًومتغيراتًوتراثيا،ًوتاريخيا
ًً.فيياًاالجتماعيًالنشاط

ًالتدريسًطرائؽ- ًتدريبًينبغيًخاصةًميارةًالتدريسًلطرائؽًالواعيًالسميـًاالختيارًيتطمب:
ًوالعقميةًالزمنيةًأعمارىـًوًالطبلب،ًبيفًالفرديةًالفروؽًاالعتبارًبعيفًلتأخذًعميياًالمعمميف

ًعمىًتعينوًالتيًالمناسبةًالطريقةًيختارًالذيًىوًالناجحًوالمعمـًنموىـ،ًومراحؿًالعمميةًومستوياتيـ
ًفيًالمناسبةًالطرؽًتبنيًعمىًالمعمميفًتشجيعًالتربويًالمشرؼًعمىًيجبًوىناًأىدافو،ًتحقيؽ

ً.التدريس
ًالمدرسيةًاألنشطة- ًحاجاتًتمبيًألنياًليا،ًمكممةًوىيًالدراسية،ًالمادةًعفًأىميةًتقؿًالوىيً:

ًتفكيرىـ،ًطرائؽًوفيًسموكيـًفيًالمرغوبةًالتغيراتًإحداثًعمىًوتساعدًاىتماماتيـ،ًوتثيرًالطبلب،
ًتحتًتمارسًوأصبحتً،باقيًالعناصرًشأفًشأنياًالتربوية،ًالعمميةًأركافًمفًىاـًركفًفييًلذلؾ

ًالتيًاألنشطةًالتربويًالمشرؼًويتابعًوخارجيا،ًالمدرسةًداخؿًالتربوييفًوالمشرفيفًالمعمميفًإشراؼ
ً.منياًاالستفادةًفرصًوتحسيفًوتعزيزىا،ًتطويرىاًعمىًويعمؿً،تصؿًبتخصصوت
ًالتيًمية،التعمًًّالتعميميةًلمعمميةًاألساسيةًالمدخبلتًإحدىًالتعميميةًالوسائؿًتعدً:التعميميةًالوسائؿ-

ًالمعمـًبيفًالخبلؽًالتفاعؿًبتييئةًالتعميـًنوعيةًتحسيفًطريؽًعفًالطبلبًمستوىًرفعًفيًتفيد
ًفيًالمعمميفًمعًيتعاوفًالتربويًوالمشرؼًليا،ًالمخططًتعميميةالًاألىداؼًتحقيؽًأجؿًمفًوطبلبو
ً.التدريسًطرائؽًوًاتإستراتيجيًلتخدـًالحديثةًالتقنياتًوتوفيرًاختيار

ًالمدرسيةًاألبنية- ًالتفاعؿًفيياًويجريًالتعممية،ًالتعميميةًالعمميةًفيياًتمارسًالتيًاألماكفًىي:
ًتنفيذًعمىًتساعدًالتيًالمدرسيةًاألبنيةًتوفيرًعمىًالواعيةًالتعميميةًاإلداراتًوتحرصًالصفي،
ًمرافقياًوتكامؿًاتساعياًحيثًمفًالتربويًالتفاعؿًأنشطةًمختمؼ ًفيًدورًالتربويًولئلشراؼ.

ً.المنشودةًاألغراضًلتحقيؽًاًًصالحًليبقىًالمدرسيًالمبنىًسبلمةًعمىًالمحافظة
ًوالتقويـًالقياس- ًإبرازًفيًالمعمميفًمعًويتعاوفًوالتقويـ،ًالقياسًبأدواتًالتربويًاإلشراؼًيعنى:

ًؼقًومًيأًأداءًىمعـًحكملًاألساسًىوًـيًوالتقًيعتبرً،ًإذبنائياًوأساليبًأنواعياًوتوضيحًأىميتيا
ًفًالقوةًوالضعؼ.اطًومًلمعرفةًيميمتع
العبلقةًمعًالزمبلءًوالمجتمعًالمحمي:ًيقيـًعبلقاتًإنسانيةًمعًزمبلئوًفيًالميدافًالتربويًويعمؿً-

ًالمحميً ًالمجتمع ًفي ًالمتاحة ًوالمادية ًالطاقاتًالبشرية ًمف ًلبلستفادة ًويخطط ًالفريؽ، ًبروح معيـ
ً(.3092ً،312()ًعطوي،3090ً()العبيدي،3002ً،22ًلزيادةًفاعميةًدورًالمدرسة)ًطافش،ً
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ًذاوىًـالقيًإنجاحًفيًاًًكبيًرًاًًرًًودًويالتربًؼمشًرملًفإًحيثًية،ًوالتربًـالقيًؿمجاً"الطعاني"ًؼيضيًو
ًفميمالمعًمعًوفيتعاًفأًيستطيعًؼالمشًرًوً،ونًوينفذًيالذًؿالعمًميةىبأًفميمالمعًفإيماًىمعًؼقًويت

ً(.3002ً،32)الطعاني،رًوالشعًذاىًلتنمية
ً ًفإفًالمشرؼًالتربويًالًيتحدد ًكافًوىكذا ًكما ًعمييـ ًالحكـ صدار ًالمعمميفًوا  ًفيًمبلحظة عممو

ًينتجًمفًممارساتً دارييفًوطمبةًوما ًالتفتيش،ًبؿًيشمؿًمجاالتًعدةًمفًمعمميفًوا  ًبمفيوـ قديمًا
ًووسائؿًوأبنيةً ًمفًمناىجًوكتبًوطرائؽًوأساليبًومواد ًيستخدـ ًوما وسموكياتًوأنشطةًومعارؼ،

ًالعمميةًالتعميميةًالتعممية.ًوتسييبلتًوالتيًتكّوفًبمجممياًعناصر
 :التربوي المشرفام مي-4

ًبؿًأساليبوًتطويرًفيًالمعمـًمساعدةًوىيًواحدةًميمةًعمىًمقصورةًالتربويًاإلشراؼًمياـلـًتعدً
ًالموقؼًتطويرًالذيًيسعىًإلىًوًالجديدًمفيوموًمعًبلءـلتتًالجوانبًومتعددةًكثيرةًمياموًأصبحت
 .رمتوبًالتعميمي

المياـًًمفًالعديدًتربويًمشرؼًلكؿًأف(Gavinda and Tapan, 1999, 29ًً)ًمفًكؿًًٌيعتبرًو
ًخبلؿًمفًوالمديريفًلممعمميفًواإلرشادًالنصيحةًتقديـًعمىًتقتصرًالًبحيثًبياًيقوـًالتيًاألدوارًو

ًالعمميةًوكفاءةًجودةًتطويرًفيًالفعاؿًالعنصرًكونوًإلىًلتصؿًتمتدًبؿًمفاجئة،ًبزياراتًقيامو
ًالتربوية ًًرئيسةًأدوارًبستةًيقوـًالتربويًالمشرؼًأفًحدداًكما. ًمدرسةًمديروىي: ًمعمـ، ًدليؿ،
ًلممعمـًوموجو ًالخارجيًوالمجتمعًالمدرسةًبيفًوصؿًحمقة، ،ًالمدرسيةًلموظائؼًالرئيسيًالمنظـ،
ً.أكاديميًومخططًمدير

ً:فيًاآلتي التربوي لمشرؼا مياـًويمكفًتمخيص
ً.لمفاعميةًخاصةًمعاييرًوتطويرًالخططًوضع-
ً.يريفوالمدًوالمدرسيفًالمعمميفًتقويـ-
ً.العامةًالمنيجيةًالخطةًحسبًالمنظـًوسيرهًالتدريسًمبلحظة-
ً.التربويًالحقؿًفيًالعامميفًمعًلقاءاتًعقد-
ً.التدريبيةًالبرامجًتنظيـً-
ً(.4ً،2002ً،ًالبدري)المدرسةًفيًوالتدريسيةًالتعميميةًالعمميةًتقويـً-
ً.دارسمالًديريملًنيميالًومالنً-
ًمحاولةًالمشرؼًالتربويًالدائمةًلبلرتقاءًبنموهًالمعرفي.-
ً،فالحسيالسعيًالدائـًلتحسيفًنشاطًالعمميةًالتعميميةًلتحقيؽًالمزيدًمفًالفاعميةًوالكفاءةًواإلنتاجية)-

2008ً،25-26.)ً
ًلتبلميذًوتعميميـ.اتوجيوًالمعمميفًإلىًأفضؿًالطرؽًفيًتربيةً-
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ً(.2008ً،463اإلشراؼًعمىًالنشاطًالفنيًواالجتماعيًفيًالمدارس)ًسنقر،ً-
ًجيدً- ًبأقؿ ًاستثمارىا ًيمكف ًحتى ًوماديًا ًوفنيًا ًبشريًا ًالمتاحة ًلئلمكانات ًاألمثؿ ًاالستخداـ تحقيؽ

ًوأكبرًعائد.
ً(.2013ً،75ًتدريبًالمعمـًوالمديرًعمىًعمميةًالتقويـًالذاتيًوتقويـًاآلخريف)ًالسبيؿ،ً-

 أدوار المشرف التربوي في العممية التعميمية:-5
ًيعدً ًفمـ ًالتعميمية، ًالعممية ًلتشمؿًسائر ًاإلشرافية ًاإلشراؼًالتربويًتطورتًأدواره معًتطورًمفيوـ

نماًأصبحًيقوـًبعدةًأدوارًمنيا: ًيقتصرًدورهًعمىًالتفتيشًوالمراقبةًوا 
،2003ًوالخطيب،ًالخطيب)المنشودةًالتربويةًاألىداؼًلتحقيؽًميالتعمًًّالتعميميًالموقؼًتحسيف-
72.)ً
 وذلؾًمفًخبلؿ: :لممعمميفًالمينيًالنمو-
ًً.المعمميفًاختيار*
عدادىـًالجددًالمعمميفًتييئة* ًً.مينياًًًوا 
ً.الخدمةًأثناءًالمعمميفًتدريب*
ًً(.2007ً،63)ًصياـ،ًالمتميزًالمعمـًتدريب*
اإلدارةًالمدرسية:ًلممشرؼًالتربويًدورًميـًوأساسيًفيًعمميةًاختيارًمديريًالمدارسًومساعدييـً-

ً.(Gordon, 2000)،ًمفًخبلؿًمتابعتيـًوزيارتيـًاإلشرافيةًليـ
ً.والصفيةًالمدرسيةًوالبيئةًالظروؼًتحسيفً-
ً.التعمميةًالتعميميةًالعمميةًتقويـ-
ً.المحميًوالمجتمعًالمدرسةًبيفًالعبلقةًتطوير-
ً.المناىجًتطوير-
ً(.247ً-2001،246ً،ًعطوي)الطمبةًوفًؤشًرعاية-

فالمشرؼًالتربويًيقوـًبمياـًوأدوارًكثيرةًتتوافؽًمعًمفيوموًالجديدًوىيًتيدؼًإلىًتحقيؽًاليدؼً
ًالتربويًالمنشودًوىوًتطويرًالموقؼًالتعميميًالتعمميًبجميعًجوانبوًوعناصره.ًًًً

يتضحًمماًسبؽًأفًاإلشراؼًالتربويًكغيرهًمفًالمفاىيـًتطورًتاريخيًاًوعمىًمراحؿًمختمفةًكنتيجةً
ًعمىً ًيعدًعمموًمقتصرًا ًفمـ ًوالمتسارعة،ًوتعددتًمياموًومجاالتًعممو، ًلمتغيراتًالمستمرة حتمية

نماًتعدىًذلؾًليشمؿًالتخطيطًوالتنظيـًالمدرسيًوالمنياجًبكاف ةًعناصرهًمفًأداءًالمعمـًوالطالبًوا 
ًالمديرً ًفيو ًأدواره ًوتطورت ًمدرسي، ًوبناء ًوتقويـ ًتعميمية ًووسائؿ ًتدريسًوأنشطة ًوطرائؽ كتب
ًالمدرسيةً ًلؤلمور ًالمحميًوالمنظـ ًوالمجتمع ًالمدرسة ًبيف ًالوصؿ ًلممعمميفًوصمة ًوالموجو والمعمـ

التعممية،ًوىذهًاألدوارًوالمخططًلمبرامجًواألنشطةًالمدرسيةًوالمقوـًلجميعًعناصرًالعمميةًالتعميميةً
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ًالتعميميةً ًالعممية ًلنجاح ًوأساسية ًميمة ًركيزة ًفيو ًالتربوي، ًلئلشراؼ ًالجديد ًالمفيوـ ًمع تتبلءـ
  التعمميةًوتحقيؽًاألىداؼًالتربويةًالمنشودة.ً

 :المدرسية اإلدارة في التربوي المشرف دور -ثالثاً 
ًواإلشًر ًالمدرسية ًاإلدارة ًمحوري ًفي ًعرضو ًتـ ًما ًخبلؿ ًبيفًمف ًالعبلقة ًأف ًيتضح ًالتربوي اؼ

ًارتباطًوثيؽًبيفًاإلشراؼًالتربويً ًويوجد ًوحيوية، ًخاصة ًعبلقة ًالمدرسة المشرؼًالتربويًومدير
واإلدارةًالمدرسيةًوىناؾًتداخؿًفيًأدوارًووظائؼًكؿًمفًالمشرؼًالتربويًومديرًالمدرسة،ًودورً

معمميفًوالطمبةًومعرفةًحاجاتيـًوتمبيتيا،ًكؿًمنيماًمتمـًومكمؿًلآلخر،ًفمديرًالمدرسةًأقربًإلىًال
ًوالمشرؼًالتربويًأكثرًقدرةًعمىًتقديـًالمساعدةًفيًىذاًالمجاؿ.

ًمفًاستعراضًإسياماتً ًالعبلقةًالًبد ًالمدرسيةولتوضيحًىذه ،ًاإلشراؼًالتربويًفيًنجاحًاإلدارة
يًفيًمساعدةًالمديرًفيًوالمياـًالمشتركةًبيفًالمشرؼًالتربويًومديرًالمدرسة،ًودورًالمشرؼًالتربًو

ًأداءًميامو،ًوالمعوقاتًالتيًيواجيياًالمشرؼًالتربويًفيًتطويرًاإلدارةًالمدرسية.
 إسيامات اإلشراف التربوي في نجاح اإلدارة المدرسية:-1

ًعمىًأساسًأنوًمفيوـًديناميكيًتطوريًالًمفيوـًجامدًوثابت،ًومفًأىـًماً اإلشراؼًالتربويًيقـو
ًويًبمفيوموًالحديثًالذيًيسيـًفيًنجاحًاإلدارةًالمدرسيةًاآلتي:يميزًاإلشراؼًالترب

ًأفًيستيدؼًالتوجيوًواإلرشادًالًتصيدًاألخطاء.-
ًبالطابعً- ًيتميز ًوأف ًالمينيًوتحسيفًمستوىًاألداء، ًالمعمميفًعمىًالنمو أفًيركزًحوؿًمساعدة

ًالتجريبيًواألسموبًالعممي.
ًومي- ًأفكاره ًقوة ًمف ًسمطتو ًالمشرؼ ًيستمد ًباستمرارًأف ًالمتجددة ًومعموماتو ًالمينية ًالفنية ارتو

ًوخبراتوًالناميةًالمتطورةًومدىًتأثيرًكؿًذلؾًعمىًمعمميو.
ًالمشاركةًوالتعاوفًبيفًالمعمـًوالمشرؼ.-
استخداـًأساليبًمتنوعةًلتطويرًاألداءًمثؿ:ًالزياراتًوالمؤتمراتًوالندواتًواالجتماعاتًوالمناقشاتً-

ًوالخبرات.وتبادؿًالمعموماتً
نماًوسيمةًلتحسيفًأدائوً- ًفيًحدًذاتوًوا  أفًيكوفًاإلشراؼًعمىًأساسًأفًتقويـًالمعمـًليسًىدفًا

ً(.2013ً،42واالرتفاعًبمستواه)السبيؿ،ً
وىكذاًفإفًاإلشراؼًالتربويًيقوـًبدوٍرًىاـًويسعىًإلىًالتغييرًاإليجابيًلمعمميةًالتربويةًنحوًاألفضؿً

ًىوًالمشرؼًالتربوي.وذلؾًمفًخبلؿًأىـًأدواتوًًو
 :المدرسة ومدير التربوي ممشرفل المشتركة امالمي-2

يشترؾًالمشرؼًالتربويًومديرًالمدرسةًبعدةًمياـًبيدؼًتحسيفًالعمميةًالتعميميةًالتعممية،ًفكبلىماً
ًيشتركافًفيًعنصرًالقيادةًالتربويةًويقومافًبأدوارًومياـًمتشابيةًومفًىذهًالمياـ:
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 المدرسة في يميةالتعم العممية تحسين: 
ًالعمميةًتنظيـًوًالمنيجًتطويرىيًتتضمفًًوًعامةًبصفةالمشتركةًًالمياـًأىـًمفًالميمةًىذهًوتعتبر

ً:خبلؿًمفًوذلؾلمعمؿًالمدرسيًًالمبلئمةًالظروؼًوتييئةًوتطويرىاًالتعميمية
ً.تقويمياًوطرؽًوأنشطتياًوأساليبياًأىدافياًحيثًمفًالدراسيةًالمناىجًعمىًالتعرؼً*
مكانياتيـًالمعمميفًمستوىًعمىًالتعرؼً* ً.والتعميميةًالتربويةًوا 
ً.تنفيذىاًومتابعةًالمعمموفًيعدىاًالتيًالتدريسيةًالموادًخططًدراسةً*
ًالمدرسيةًاتاإلمكانًالستخداـًوتوجيييـًالمعمميفًأعماؿًلمتابعةًلمصفوؼًاالستطبلعيةًالزياراتً*

ً.أفضؿًبشكؿًالمتوفرة
ً.الممكنةًالتربويةًالخدماتًوتوفيرًالتربويةًالعمميةًفيًالضعؼًجوانبًمعالجةًأجؿًمفًالتعاوفً*
ً.تحميمياًومتابعةًلمطمبةًالتقويميةًالسجبلتًعمىًطبلعاالً*
ً.تنفيذىاًومتابعةًلممدرسةًالتربويةًالنشاطاتًخطةًوضعً*
ً.تحقيقياًعمىًلمعمؿًالدراسيةًالمناىجًحوؿًلممعمميفًوالندواتًاالجتماعاتًلعقدًالتنسيؽً*
ًوالتنميةًالتدريبًفرصًتوفيرًخبلؿًمفًتمبيتياًعمىًوالعمؿًالمينيةًالمعمميفًحاجاتًعمىًالتعرؼً*

ً(.2001ً،121ًعطوي،)ًلممعمـًالذاتية
 ممعممينل الميني النمو مجال: 
ًبياًالمشرؼًالتربويًومديرًالمدرسةًمنياًمياـًمجموعةًخبلؿًمفًلممعمـًالمينيًالنموًيتحقؽ ً:يقـو

ً.بياًيقوـًالتيًاألعماؿًمتابعة*
يجادًالرأيًإبداءًوحريةًاالحتراـًمبدأًعمىًالقائمةًالحسنةًالمعاممة* ًالتفاىـًيسودهًجيدًعمؿًمناخًوا 

ً.المدرسةًداخؿ
ً.عميوًوالثناءًالجيدًالعمؿًتقدير*
ً.تواجييـًالتيًالمشكبلتًحؿ*
ً.ومتعاوفًمتكامؿًكفريؽًالعمؿًعمىًتشجيعيـ*
ًلحضورًوتشجيعيـًعمميـًمجاؿًفيًجديدًكؿًعمىًطبلعلبلًبتوجيييـًليـًالمينيًبالنموًاالىتماـ*

ً.العمميًبالبحثًوالقياـًالندوات،ًوعقدًالخدمة،ًأثناءًفيًتدريبيةًدورات
ً.العمؿًومتطمباتًظروؼًمعًالتكيؼًعمىًوتشجيعيـًليـًالمعنويةًالروحًرفع*
ً.والمدرسيةًالصفيةًلؤلنشطةًالمعمميفًإنجازًمتابعة*
ً.األمورًوأولياءًطبلبيـًوبيفًوبينيـًالبعضًبعضيـًبيفًالعبلقاتًتقوية*
ًوالقراراتًاألمورًمفًييميـًماًعمىًإلطبلعيـًالمدرسةًفيًالجيدةًاالتصاالتًنظـًبناء*

ً(.2001ً،365،ًدياب)والموائح
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 الطالب مجال: 
ً:اآلتيبًالمجاؿًىذاًفيًمياـىذهًالًتمخيصًويمكف

ً.المعنيةًاألطراؼًمعًبالتعاوفًواالجتماعيةًالدراسيةًومشكبلتيـًالطمبةًحاجاتًعمىًالتعرؼً*
ًالصحيةًالسبلمةًلضمافًوالعبلجيةًالوقائيةًالترتيباتًواتخاذًلمطمبةًالصحيةًالحالةًعمىًالتعرؼً*

ً.لمطمبةًوالعامة
ًعمىًالمستمرًطبلعباالًالعامةًوأحواليـًونيـًؤوشًلمطمبةًالدراسيًالتحصيؿًمستوىًعمىًالتعرؼً*

ً.المدرسيةًبطاقاتيـ
ً.وفاعميةًبجديةًبرامجياًلتنفيذًأعمالياًسيرًعمىًواإلشراؼًالطبيةًالمجافًتكويفًعمىًاإلشراؼً*
ً.البعضًبعضيـًالطمبةًوبيفًوالطمبةًالمعمميفًبيفًاإلنسانيةًالعبلقاتًتنميةً*
شراؾًواألخبلقية،ًواألكاديميةًواالجتماعيةًالنفسيةًلمنواحيًالشامؿًواإلرشادًالتوجيوًبرامجً* ًأولياءًوا 

ً(.2001ً،123,ًعطوي)المبلئمةًالتربويةًبالطرؽًالطمبةًمشكبلتًحؿًعمىًلمعمؿًاألمور
ً.واجتماعياًًًنفسياًًًالطبلبًفيـًضرورةً*
ً.دراستيـًومرحمةًسنيـًكافًميماًوالتقديرًبالمحبةًفيوًيشعرىـًبأسموبًالطبلبًمعًالتعامؿً*
ً.فيًذلؾًمعًالمعمميفًوالتعاوفًذلؾ،ًأمكفًماًفرديًأساسًعمىًبالطبلبًالعنايةً*
ً,البوىي)األمرًلـزًإذاًلذلؾًتنظيـالًخبلؿًمفًوالنفسيةًالجسميةًالنواحيًمفًبالطبلبًالعنايةً*

2001ً،174-176ً.)ً
 المنياج تطوير مجال:ً
ًالمجاؿًىذاًفيًالتيًيمكفًأفًيقوـًبياًالمشرؼًالتربويًومديرًالمدرسةًمياـىذهًالًتمخيصًويمكف

ً:اآلتيب
ً.الدراسيةًالمناىجًبتحميؿًالمعمميفًبمشاركةًالقياـً*
ً.محددةًخطةًحسبًالمدرسيةًالمناىجًلتنفيذًالبلزمةًالماديةًاإلمكانياتًتحديدً*
ً.المناىجًمشكبلتًلمعالجةًوالمعمميفًالتربوييفًالمشرفيفًبيفًدوريةًاجتماعاتًعقدً*
ً.منيجيةًإثرائيةًموادًإلعدادًالمعمميفًبمشاركةًمدرسيةًخطةًوضعً*
ً.وأىدافياًالدراسيةًالخطةًحسبًالمناىجًتنفيذًبمتابعةًوالمشرؼًالتربويًالمدرسةًمديرًاىتماـً*
ًواإلعدادًاألداءًفيًلممعمميفًالمينيًالنموًلزيادةًالمعمميفًبيفًالصفيةًالزياراتًلتبادؿًخطةًوضعً*

ً.والتقويـ
ً.المسؤوليفًعفًذلؾًبمشاركةًلممنياجًالمرافقةًاألنشطةًلتنفيذًمدرسيةًخطةًإعدادً*
ًالحديثةًاألساليبًواستخداـًالضعاؼ،ًلمطبلبًالتحصيميًالمستوىًلتحسيفًعبلجيةًخططًوضعً*
ً.التدريسًطرؽًفي
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ً.ًالتعميميةًواألنشطةًالدراسيةًالمناىجًلخدمةًتعميميةًكوسيمةًالحاسبًاستخداـً*
ًالمناىجًلخدمةًالبيئةًإمكانياتًلتوظيؼًخطةًوضعًفيًالمحميًوالمجتمعًالمدرسيةًاإلدارةًمشاركة*

ً.المدرسية
ً.وتطويرىاًواسترجاعياًبياًواالحتفاظًاالختباراتًعمؿًفيًالحاسبًاستخداـً*
،2014ًعطوي،ً)العاـًنيايةًفيًتنفيذىاًوطرؽًالمدرسيةًالمناىجًلتقويـًالعمميةًاألساليبًاستخداـً*

182.) 
 ًالتربوي: التصال مجال
لتحقيؽًأىداؼًالعمميةًًالنابضًقمبياًوًالتعميميةًالعمميةًلبًالمدرسيةًاإلدارةًفيًالتربويًاالتصاؿيعدً

ًالتعميميةًالتعممية.
ًالمجاؿًىذاًفيويًومديرًالمدرسةًبالتيًيمكفًأفًيقوـًبياًالمشرؼًالتًرًمياـىذهًالًتمخيصًويمكف

ً:اآلتيب
ًتحقيؽًفيًدورهًالتعميميةًالمؤسسةًفيًفردًكؿًمعرفةًتتضمفًلؤلىداؼًمحددةًخطةًوضعً*

ً.االتصاؿًفيًتستخدـًالتيًالوسائؿيدًتحدًإلىًباإلضافةًجيدالًاالتصاؿ
ًتولحقيقًالعامميفًفيـًيستمـزًالخطةًنجاحًفألًوأىميتوًاالتصاؿًلحقيقةًالعامميفًفيـًزيادةً*

ً.المختمفةًوعناصره
ًفعاؿًاتصاؿًإجراءًنضمفًحتىًوغيرىـًالمدرسةًفيًلمعامميفًبالنسبةًاالتصاؿًمياراتًتطويرً*
ً.(والتفكيرًستماعواالًالتحدث)ًالمياراتىذهًًمفًو
ًالوقتًوتقميؿًاالتصاالتًتيسيرًإلىًيؤديًذلؾًألفًوالمعمميفًاإلداريةًالقياداتًبيفًالثقةًتدعيـً*

ً.وستغرقتًالذي
ًإلىًالعامميفًحاجاتًبعضًنشبعًحتىًوالمعموماتًالحقائؽًمفًقدرًبأكبرًاالتصاؿًشبكةًتدعيـً*

ً.والتنقبلتًاإلعادةًوحركاتًالترقياتًمثؿًتيميـًبأمورًتتعمؽًالتيًالمعمومات
ًتوصيؿًفيًأىدافوًحقؽًقدًالتعميميةًالمؤسساتًداخؿًاالتصاؿًأفًمفًلمتأكدًاالتصاؿًنتائجًتقويـً*

ً(.2003ً،94ًوحافظ،ًأحمد)العامميفًإلىًواالتجاىاتًوالخبراتًالمعمومات
 اتخاذ القرار: مجال 
عبلـًوًالمناسب،ًالوقتًفيًالتعميميةًالقراراتًباتخاذوالمشرؼًالتربويًًالمدرسةًمديركؿًمفًًويقوـ ًا 

ًفيًالميدافمعيًالعامميف ًتنفيذًمتابعةًفيًمادورىًيستمرًكماًلتنفيذىا،المناسبًًالمناخًةييئتًوً،ما
ًفيماًمامعيًالعامميفًأراءًتقبؿًوًراجعة،ًكتغذيةًالتقويـًعمميةًنتائجًمفًواإلفادةًوتقويميا،ًالقرارات
تاحةًوانتقادات،ًصعوباتًمفًالقراراتًتنفيذًعندًيظير ًمفًمناقشتيـًوًرائيـآًعفًالتعبيرًفرصًوا 
ً(.2003ً،101ًوحافظ،ًأحمد)التربويةًجتماعاتاالًوًقاءاتملاًخبلؿ
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 اإلنسانية العالقات تنمية مجال: 
ًفأل,ًالمدرسةًفيًاألىميةًبالغًاًًتأثيًرًتؤثرًالتيًالعوامؿًأىـًمفًالمدرسةًفيًاإلنسانيةًالعبلقاتًتعد
ًالنفسيةًوالطمأنينةًاألمفًلوًويوفرًراحتوًىعمًيعمؿًمفًىناؾًأفًيشعرًحينماًالفرد ًفيًويفكر,

ًمصمحتو ًمطمبةلًالعمميًىالمستًوًرفعًوًالمدرسةًفيًاإلنتاجًكفايةًرفعًإلىًيؤديًفيذا, ًمراعاةف,
ًمفًمؤسسةًأيًفيًالعامميفًمشكبلتًوحؿًاإلنتاجًمواقعًمفًموقعًأيًفيًالعامميفًظروؼ

ًالتعميميةًالكفايةًلرفعًواألوؿًاألساسًالعامؿًىوًالمؤسسات ًفشؿًأفًعمىًالحديثةًالبحوثًوتدؿ،
ًاإلنسانيةًالميارةًفيًنقصًمرجعوًالعمؿًىذاًأىداؼًتحقيؽًوفيًعمميـ،ًفيًاإلدارييفًمفًكثير

ًًنفسوًالعمؿًميارةًفيًأكثرًعندىـ ًالمتعمقةًالمشكبلتًمفًكثيراًأفًيرىًالباحثيفًبعضًإفًبؿ,
ً(.337-2002ً،336ًأحمد،)إنسانيًًّأساسياًلعمؿًاإلداريبا

ًمديرً ًبو ًيقوـ ًالمشرؼًالتربويًوبيفًما ًبيا ًالتيًيقوـ ًالمياـ ًليسًىناؾًتعارضًبيف ًفإنو وىكذا
ًالمياـ،ًوالًبدًمفًا ًىناؾًتداخؿًفيًىذه نما ًوا  ، لتفاعؿًوالتعاوفًالمستمريفًبيفًالمدرسةًمفًمياـٍ

ًالتعميميةً ًالعممية ًوتحسيف ًالمشتركة ًاألىداؼ ًتحقيؽ ًأجؿ ًمف ًالتربوي ًوالمشرؼ ًالمدرسة مدير
ًالتعّممية.
 دور المشرف التربوي في مساعدة المدير في أداء ميامو:-3

مفًاألنشطةًوالمياـًاإلداريةًوالفنيةًالمدرسيةًوالتيًتستطيعًاإلدارةًًيقوـًالمشرؼًالتربويًبمجموعة
ًفيً ًعرضًدوره ًويمكف ًالمدرسية، ًاألىداؼ ًوتحقيؽ ًالتربوي ًالعمؿ ًتحسيف ًخبلليا ًمف المدرسية

 المجاالتًاآلتية:

 اإلداري والتنظيم التخطيط مجال:ً
 :يمي ما التربوي مشرؼال يمارسيا التي اإلداري والتنظيـ التخطيط عناصر أىـ ومف

 بيفًالزيارات تبادؿ لممدارس، الزيارات وتشمؿ ي نفذىا سوؼ التي اإلشرافية لمنشاطات خطة *إعداد

ً.العمؿ وورش المدارس، مديري
ًحديثًا. المكمفيف والمديريف الجديدة المدارس بزيارات البدء *مراعاة

Holland,2005,p67ً) )اإلشرافية ألنشطتو معينة أىداؼ وضع*
 لممناقشةًطرحيا المراد الموضوعات وتحديد المدارس ومديري التعميـ مدير بيف المقاءات بتنظيـ العناية*

بداء ليا لبلستعداد المدارس مديري عمى وتعميميا  المقاءات في أدوارىـًبأىمية وإلشعارىـ حوليا، الرأي وا 

ً(.2008ً،165 سنقر، وفاعميتو)
 وذلؾًالتعميمية، واألجيزة الوسائؿ استخداـ معرفة عدـ مف فالمعممي بعض تذمر معالجة في *اإلسياـ

 مجاؿ في كؿًٌ باقيًالمشرفيف، مع وبالتعاوف التربية، مديرية في والتدريب الوسائؿ قسمي مع بالتنسيؽ
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 األجيزة وتشغيؿ الوسائؿ، استخداـًكيفية عمى المدارس مديري جميع إلطبلع خطة لوضع تخصصو

ً(Kapusuzoglu & Balaban, 2010 ).المدارس في المتوفرة التعميمية
 المشرفيفًتقارير واقع مف إلييا حاجتيـ مدى عمى بناء التدريبية لمدورات المدارس مديري *ترشيح

ً.التدريب إلى المدير حاجة بتقدير المباشرة لعبلقتيـ
 التعميـ،ًبمديرية المدرسية اإلدارة شعبة في تحفظ ونوابيـ المدارس مديري عف كافية معمومات *توفير

 ومؤىبلتيـًوالوظائؼ ونائبو المدير عف الشخصية المعمومات تشمؿ ممفات تصميـ طريؽ عف وذلؾ

2007ً). عيدة،) عمميـ فترة خبلؿ الفنية ـوتقديراتي شغموىا التي
 الفعال اإلداري والتصال اإلنسانية العالقات في مجال: 

 :يمي ما خبلؿ مف ذلؾ ويكوف

 لصالح االستفادة في والرغبة المتبادؿ واالحتراـ التعاوف مف إطار في المدارس مديري مع *التعامؿ

ً.والتعميمات األنظمة عمى المحافظة مع العمؿ
 لمفًوالثناء الشكر خطابات وتوجيو التربوي لمميداف المبلئمة باألساليب المدارس مديري مع *التعامؿ

براز يستحقيا، ً.بيا لبلقتداء بتعميميا أصحابيا وتقدير المتميزة الجيود وا 
 والتعاوفًالمشاركة أساس عمى يقـو اإلشراؼ ألف المدرسة ومدير المشرؼ بيف الجيدة العبلقة *تعميؽ

 بيف اإلنسانيةًالعبلقات مف متينة جسور بناء عمى يقـو الذي ىو الناجح التربوي واإلشراؼ بينيما،

ً.أقوىًبشكؿ اإلشراؼ أثر يبرز العبلقة، تمؾ توطدت وكمما معيـ، يعمؿ ومف المشرؼ
ًفيـ عمى وتساعده أ فقو، وتوسيع عممو، تأدية في المدرسة مدير تعيف تثقيفية تربوية نشرات *إعداد
 ظروؼًتبلئـ حديثة نظريات مف التربية عمى يطرأ بما وتمده عممو، بصميـ المتعمقة التربوية النواحي

ً(Sullivan & Glanz 2000,p212-230).المجتمع
 والتجاربًالخبرات، وتبادؿ المدرسية اإلدارة أوضاع لتداوؿ المدارس مديري مع دورية اجتماعات *عقد

ً.بناءة واقتراحات بتوصيات لمخروج العمؿ عوائؽ ومناقشة
ببلغياًب التعميمية باإلدارة المختصة بالجيات *االتصاؿ  متابعة خبلؿًمف تكونت التي المبلحظاتوا 

ً.وزيارتيا لممدارس المشرؼ
 التنشيطيةًوالدورات التربوية، المقاءات في المشاركة عمى المتميزة الجيود ذوي المدارس مديري تشجيع*

 مبادراتيـ وتعزيز الندواتًفي والمشاركة المحاضرات إللقاء ودعوتيـ والتعميـ، التربية مديرية تعقدىا التي

ً  (.2005)صميوة،ًبجيودىـ واإلشادة
 المينية في مجال التنمية: 

 الوسائؿ واقتراحًالمدارس، مديرو إلييا يحتاج قد التي التربوية الحاجات تممس عمى المشرؼ يحرص

 المدرسية، اإلدارةًتطوير إلى تيدؼ التي التدريبية البرامج اقتراح وكذلؾ بإشباعيا، الكفيمة والبرامج
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 جيات مع والتعاوفًوتنفيذىاًبالتنسيؽ المدارس، لمديري التدريبية البرامج إعداد في والمشاركة

 بيا التحؽ التي التدريبيةًالبرامج أثر عمى بالتعرؼ التربوي المشرؼ يقـو كما األخرى، االختصاص

 عمى وحثيـ مدرستو، منسوبيًمف المتدربيف مف االستفادة عمى حرصو ومدى عممو، في المدرسة مدير

 (,Condonالمتاحة التدريب فرصًمف االستفادة عمى معيـ العامميف وتشجيع العمؿ في زمبلئيـ إفادة

Clifford, 2010, 13.)ً
ً:المينية التنمية مجاؿ في المشرؼًالتربوي بيا يقـو التي ومفًالمياـ 

 تحقؽ سبيؿ في ممكنة درجةًأقصى إلى وقدراتيـ طاقاتيـ استثمار كيفية عمى المعمميف جميع *يساعد

ً.المنشودة األىداؼ
 حد عمى البسيطة والروتينية الميمة القرارات اتخاذ في الفاعمة المشاركة عمى المعمميف جميع  *يشجع

ً.سواء
 التربوييف المشرفيف مستوى تحسيف في تسيـ لدىًالمشرؼًالتربويًالقرارات اتخاذ مستوى جودة *إف

 .الخبلقة القدراتًوتنميةً ممكنة درجة أعمى إلى مًعاًوالمعمميف

 تحقيؽ أجؿ مف النفس وضبطًالذاتي التوجيو في الكاممة المسؤولية تحمؿ عمى المعمميف هزمبلء *يشجع

ً.(Sergiovanni, T. & Starrat,1998)الموضوعة األىداؼ
 مف إليو يحتاجوف بما وتزويدىـًعمميـ، مجاؿ في المدارس مديري ثقافة تنميو عمى يحرص *

مدادىـًالمدارس، في لمعمؿ المنظمة والموائح نصوصال  تعنى التي الكتب مف بنسخ آخر و حيف بيف وا 

 واإلصدارات البحوث ومتابعو القراءةًعمى وحثيـ المشرؼ، يراه مما عمميـ بمجاؿ

ً(Memduhoglu et.al, 2007,68-70).التربوية
 متابعو سجؿ) ذلؾ في بما وتقويميـ المعمميفًمتابعة وأدوات بأساليب المدرسة مدير بتبصير يقـو *

عطاء التربوييف، المشرفيف زيارات وسجؿًالدروس، تحضير ودفاتر (وتقويمو لممعمـ المدير  فكرة وا 

 (,Goldring et.al الفنية األ سس وفؽ وتوزيعوًاألسبوعية الحصص جداوؿ إعداد عف واضحة

2007, 179.)ً
*يتبادؿًمعًالمعمميفًوالمديريفًالخبراتًالمينيةًويوفرًمصادرًلممعموماتًحوؿًالموضوعاتًالتربويةً

ً(.2014ً،292والمدرسية)ًعطوي،ً
 والتطوير التقويم في مجال: 

ً: خبلؿ مف والتطوير التقويـ مجاؿ في التربوي المشرؼ مياـ تتجمى
 .واجبيـ تأدية عف المدارس مديري تعيؽ التي المشكبلت عبلج عمى *العمؿ

 المجالسًوتنظيـ الدراسي، الجدوؿ ذلؾ ويشمؿ المدارس مديري قبؿ مف المعد والتخطيط التنظيـ *دراسة

ً.بدوره لمقياـ السبؿ أفضؿ اتباع عمى المدير مساعدة بيدؼ وغيرىا؛



 الفصل الثالث                                                        اإلطار النظري للدراسة

 

 
57 

ًإعداد في والمشاركة المدرسية، اإلدارة تطوير إلى تيدؼ التي التربوية البرامج *اقتراح  وتنفيذىاىا

ً.األخرى االختصاص جيات مع والتعاوف بالتنسيؽ
 مف مختمفةًومواقع المدارس عمى بتوزيعيـ وذلؾ تدريبية دورات حضروا ممف االستفادة قاعدة *توسيع

ًوفنيًا. سموكياًً أدائيـ في التدريب أثر وتقويـ ومتابعتيـ، التعميمية اإلدارة
 بغرضًالحديثة؛ والطرؽ العممية باألساليب واألخذ والتجارب، والدراسات البحوث إعداد إلى *التوجو

ً(.2008 )زايد، والتعميمي التربوي الميداف إثراء
ً.تطبيقيا استجد التي الوزارية التعميمات تضمنتو ما تفيـ عمى المدارس مديري *مساعدة
ً.أوضاعيـ تحسيف بيدؼ سنوًيا المدارس مديري أعماؿ *تقويـ
 .لتطويرىا اليادفة االقتراحات وتقديـ بالمديريف، الخاصة التدريبية البرامج *تقويـ

 .منيا االستفادة بيدؼ يزورىا التي المدارس إلى والمتميزة المفيدة الخبرات *نقؿ

ً.تنفيذىا في والمشاركة المدرسية، اإلدارة تطوير إلى تيدؼ التي التدريبية البرامج *اقتراح
 .المدارس تمؾ مديري مع بالتعاوف التربوية المشكبلت معالجة في *اإلسياـ

ً(Reeves, 2005). واإلبداع التجريب و التجديد عمى المدارس مديري *تشجيع
فإفًاإلشراؼًالتربويًيتمّيزًباإليجابيةًوالديناميكيةًوييدؼًإلىًتحسيفًالعمميةًالتعميميةًوماًًوىكذا

ً ًومتابعة ًوغيرىـ، ًمفًمشرفيفًومديريفًومعمميفًوطمبة العممياتًوالعبلقاتًوالتفاعبلتًيتصؿًبيا
ًالموجودةًفيًالمجتمعًالمدرسي.

 لإلدارة المدرسية:المعوقات التي يواجييا المشرف التربوي عند تطويره -4

ًتطويرًفيأماموًًعائقاًًًؿوتشكً،سيرًعمؿًالمشرؼًالتربويًىمعًتؤثريمكنناًتصنيؼًالمعوقاتًالتيً
ًعمىًالنحوًاآلتي:ًميةمالتعًيميةمالتعًيةمالعمًفتحسيًوً،اإلدارةًالمدرسية

ًفالمشرفيًأعدادًةمقًوً،فيمعمممولًفالتربوييًفمشرفيملًالتدريبيةًتراالدًوًةمقًايومن:ًاإلداريةًالمعوقاتً*
ًالتربوي،ًؼالمشًرًؿلعمًزمةالبلًالماديةًتييبلالتسًتوافرًةموقً،فميمالمعًبعددًمقارنةًفالتربويي
ًقاةمالمًاإلداريةًاألعباءًوكثرةً،ـوالتقويًوالمتابعةًراؼاإلشًؿمجاًفيًالمدرسةًإدارةًمستوىًؼوضع

ً.ـمالمعًىموعًالتربويًؼالمشًرًؽعاتًىمع
ً ًالفنيةًالمعوقات* ًوعدً،فالتربوييًفالمشرفيًلبعضًنيةيالمًالكفايةًؼضعًايأشكالًفوم: ًتنويعـ

ًالتربوي،ًؼالمشًرًاتيلتوجيًفميمالمعًبعضًتنفيذًـوعدًفية،رااإلشًيـأساليبًفيًفالتربوييًفالمشرفي
ًـالتقويًأدواتًبعضًوافتقارًـ،موالتعًميـالتعًيتيملعمًالتربويًالتخطيطًفيًفميمالمعًمشاركةًـوعد

ً.والمصداقيةًالدقةًإلىًالتربويًؼالمشًرًاييوظفًالتيًالتربوي
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ًؼوضعً،أحياناًًًؿالعمًىمعىاًوتأثيًرًالشخصيةًؿالمشاكًبعضًوريظًايمنًو:ًالشخصيةًالمعوقاتً*
ًفالمشرفيًبعضًةقدًرًـوعدً،فميموالمعفًوالمديريًفالتربوييًفالمشرفيًبعضًفبيًاإلنسانيةًقاتالعبل

ً.المناسبةًالقياديةًاألساليبًاتباعًىمعًفوالمديري
ًالبيئيةًالمعوقاتً* ًـوعدًالتربوي،ًؼالمشًرًايفيًؿيعمًالتيًيميةمالتعًالمنطقةًرقعةًاتساعًايومن:

ً.أحياناًًًالمدرسيًالمبنىًفيًمةوالسبلًفاألمًجوانبًتوافر
ًةموقً،فميممعمولًفالتربوييًفمشرفيملًالماديةًالحوافزًتوافرًةمقًفيًؿوتتمث:ًاالقتصاديةًالمعوقاتً*

ًفيًالكتبًةمقًأوًالمكتباتًتوافرًةموقًـ،موالتعًـيمالتعًيتيملعمًزمةالبلًيميةمالتعًؿالوسائًتوفر
ً.(3093،ًالحيًعبد)ًالمدارس

بعضًالمعوقاتًالتيًيواجيياًالمشرؼًالتربويًأثناءًعمموًفيًالميدافًوالتيًقدًًكماًذكرً"الشيري"
ًتضعؼًمفًدورهًاإلشرافيًمنيا:

ًزيادةًالنصابًالمقررًلممشرؼًالتربويًمفًالمدارسًوالمعمميف.-
ًتستيم- ًالتي ًوالتكاليؼًاإلدارية ًاألعباء ًأحياناًًكثرة ًفي ًوقتًالمشرؼًوتطغى ًأكثر ًعمىًًؾ كثيرة

ًميمتوًاألساسية.
أكثرًًانعداـًالمخصصاتًالماليةًلؤلساليبًاإلشرافيةًالتيًيطالبًبياًالمشرؼًمماًيعيؽًتنفيذىاًفي-

ًاألحياف.
ًعدـًوجودًأيًصبلحياتًلممشرؼًالتربويًيضعؼًمفًدورهًالمنوطًبوًوأثرهًعمىًالميداف.-
ًلدىً- غيابًالدورًاإلشرافيًلمديرًالمدرسةًمعًضعؼًتأىيميـًيزيدًمفًمساحةًالضعؼًالموجود

ًبعضًالمعمميفًالذيفًيحتاجوفًإلىًمتابعةًمستمرة.ً
ًعن- ًالتربوي ًلئلشراؼ ًالسمبية ًوالمالنظرة ًالمعمميف ًبعض ًيتصيدًد ًمفتش ًوأنو ديريف،

ً(.2014ً،36الشيري،ًأخطاءىـ)
ومفًخبلؿًماًسبؽًنجدًأفًاإلدارةًالمدرسيةًواإلشراؼًالتربويًيعمبلفًكنسؽًمتكامؿًبيدؼًتحسيفً
ًوالتنظيـً ًالتخطيط ًفي ًمعًا ًويشتركاف ًكافة ًعناصرىا ًبحيثًتشمؿ ًالواسع ًبمعناىا ًالتربوية العممية

ًوتط ًمستوىًاإلداري ًورفع ًالتعميـ ًبأمور ًالمعرفية ًبمياراتيـ ًواالرتقاء ًلممعمميف ًالميني ًالنمو وير
ًبيفً ًالفعاؿ ًاالتصاؿ ًوتحقيؽ ًاإليجابية ًاإلنسانية ًالعبلقات ًوبناء ًالمنياج ًوتطوير ًالطمبة تحصيؿ

واإلشراؼًالعامميفًفيًالمدرسةًوتقويـًعناصرًالعمميةًالتعميميةًالتعمميةًبأكمميا،ًفاإلدارةًالمدرسيةً
ًالتربويًمتداخبلفًوضروريافًلتطويرًالعمميةًالتعميميةًالتعمميةًوالًبدًمفًإيجادًسبؿًالتعاوفًبينيما.ً

 واقع اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي في الجميورية العربية السورية-رابعاً 
يواجوًتطويرًالتعميـًوتحديثوًفيًالوقتًالحاليًالكثيرًمفًالتحدياتًوالمتطمباتًمفًأىمياًوجودًإدارةً
ًوعميوً ًمدرستو، ًوتنظيـ ًإدارة ًفي ًتربويًا ًقائدًا ًيمثؿ ًالذي ًالمدرسة ًفيًمدير ًمتمثمة ًحديثة مدرسية
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التعميميةًفييًالتيًتحددًًتتوقؼًفاعميتياًوكفاءتيا،ًوتعتبرًاإلدارةًالمدرسيةًحجرًالزاويةًفيًالعممية
ًوالتشريعاتًوأساليبً ًالتنظيماتًواألنشطة ًوتحدد ًإلىًىدؼًالتربية، ًالوصوؿ ًطرؽ ًوترسـ المعالـ
تنفيذىاًلتحقيؽًاألىداؼًالمنشودة،ًوبالمقابؿًتحتاجًاإلدارةًالمدرسيةًإلىًمفًيأخذًبيدىاًويساندىاًفيً

ًيبرزًالدورًالكبيرًلئلشراؼًالت ًفيًتأديةًوظائفيا،ًوىنا ربويًكونوًأصبحًمفًالعممياتًالميمةًجدًا
ًالمستوىً ًإلى ًوالمتعمميف ًبالمعمميف ًوالوصوؿ ًالتعميـ ًتطوير ًعمى ًجاىدًا ًويعمؿ ًالتربوي النظاـ
المطموب،ًوييتـًبالتواصؿًالفعاؿًبيفًأطراؼًرئيسيةًوىيًالمشرؼًوالمديرًوالمعمـًوالمتعمـًوأولياءً

 األمورًوالمجتمعًالمحمي.

ًلن ًوكيًيتضح ًالمدًرا ًاإلدارة ًواقع ًواإلشراؼًالتربويًفيًسورية، ًالتفصيؿًسية ًمف ًبشيء سنتناوؿ
أدوارًومياـًمديرًالمدرسةًفيًالحمقةًاألولىًمفًالتعميـًاألساسي،ًوالتطورًالتربويًلئلشراؼًالتربويً
ًاألولىًمفً ًالنيائيًلمدارسًالحمقة ًالتوجييي ًتقريره ًالمشرؼًالتربويًومضموف ًومياـ فيًسورية،

ًالمشرؼًا ًبيف ًالتعاوف ًوسبؿ ًالمدرسة، ًفي ًمقيـ ًكمشرؼ ًالمدرسة ًمدير ًوعمؿ ًاألساسي، لتعميـ
التربويًومديرًالمدرسةًفيًمدارسًالحمقةًاألولىًمفًالتعميـًاألساسي،ًومشكبلتًالمشرؼًالتربويً

ًفيًمدارسًالحمقةًاألولىًمفًالتعميـًاألساسيًفيًسورية.ً
 قة األولى من التعميم األساسي في سورية:أدوار وميام مدير المدرسة في الحم-1
 أدوار مدير المدرسة:-

ًواحدةً ًكوحدة ًتعمؿ ًوالتي ًواالجتماعية ًوالفنية ًاإلدارية ًاألدوار ًمف ًبمجموعة ًالمدرسة ًمدير يقوـ
ًمتفاعمةًمتكاممةًتجعؿًمفًالصعبًالفصؿًبينياًأحيانًا،ًوفيماًيميًتوضيحًلكؿًمنيا:

 األدوار اإلدارية:-1
ًاألدوا ًوالمتابعةًوىي ًوالرقابة ًوالتوجيو ًوالتنظيـ ًالتخطيط ًوىي) ًإدارة ًأية ًفي ًعمييا ًالمتعارؼ ر

ًوالتقويـ(ًوالتيًتيدؼًإلىًتسييرًاألمورًالمدرسيةًعمىًخيرًوجوًممكفًوتتضمف:ً
ًتأليؼًالمجافً ًمفًخبلؿ ًفيًشخصو ًالسمطة ًبحيثًالًيحصر ًالعامميف ًالمسؤولياتًعمى *توزيع

ًعاتًاإلداريةًلممدرسة.المنصوصًعميياًفيًالتشري
ًوتأليؼًالمجافًالمكمفةًببعضًالفعالياتًواألنشطةً *اإلشراؼًعمىًالعامميفًفيًالمدرسةًوتوجيييـ

ًالمدرسية.
ًوالببلغاتً ًوالتوجييات ًالتقارير ًعمى ًاالطبلع ًومنيا) ًالمدرسة ًفي ًالبيروقراطية ًاألمور *تسيير

ًوتقويم ًومتابعتيا ًالموضوعة ًالخطط ًتنفيذ ًوالجداوؿًوالتعميمات، ًالمدرسية ًالسجبلت ًمؿء يا،
ًواإلحصائياتًالبلزمة،ًحصرًاحتياجاتًالمدرسة،ًتنظيـًالبرنامجًالعاـًلممدرسة(.

*االىتماـًبالعبلقاتًاالجتماعيةًاإلنسانيةًفيًالمدرسةًبينوًوبيفًالعامميفًفيًالمدرسة،ًوبيفًبعضيـً
ًالبعض.
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ًالنفسيةًوالتربويةًواالجتماعيةًوالصحية.*االىتماـًبشؤوفًالطبلبًمفًحيثًاألمورًالدراسيةًًو
ً*اتخاذًقراراتًتتعمؽًبمدرستوًبعدًالقياـًبالدراساتًالتيًيجبًأفًتسبقيا.ً
 األدوار الفنية:-2

ًوىيًالتيًتتناوؿًشؤوفًالتدريسًوتسييؿًعمميةًالتعميـًوالتعمـًوتتضمف:
ًبغيةًالعمؿًعمىًتطويرىا.*دراسةًالمناىجًالمقررةًمفًالسمطةًالتربويةًلتحميمياًوتقويمياً

ًالمعمموف،ًوتمؾًالتيًالًيتبعونيا،ًواالطبلعًالواسعً ًالتيًيتبعيا *االىتماـًبطرائؽًالتدريسًالفاعمة
ًعمىًأمورًالتربيةًوماًيستجدًمنياًكيًيساعدًالمعمميفًعمىًتطويرًأنفسيـ.
ًـ.*االىتماـًبتقويـًكؿًمفًالمعمميفًوالمتعمميفًومتابعتيـًفيًالنيوضًبمستواى

ًالمدرسةً ًتربط ًوالتي ًخارجيا ًأو ًالمدرسة ًداخؿ ًمنيا ًيتـ ًما ًسواء ًالمدرسية ًاألنشطة *تطوير
ًبالمجتمع.

ًالتربويةًوحؿًالمشكبلتً ًبالبحوثًوالدراساتًفيًالمدرسةًوالكفيمةًبتحسيفًالعممية ًالعناية *ضرورة
ًالمدرسية.

 األدوار الجتماعية:-3
فًجيةًواتصاؿًالموجوديفًفيًالمدرسةًفيماًبينيـًمفًوىيًالتيًتؤمفًاتصاؿًالمدرسةًبالمجتمعًم

ًجيةًأخرى،ًوىذهًاألدوارًاالجتماعيةًتتوزعًعمىًمجاالتًمتعددةًىي:
اإلداريًاألعمى:ًفالمديرًيسعىًإلىًإقامةًاتصاالتًدائمةًمعًمديريةًالتربيةًالتيًيتبعًلياًًالمجاؿ-

ليياًيرسؿًالتقاريرًوالمعموماتًواإلحصائيات. ًفيًالمحافظة،ًفمنياًيتمقىًالتعميماتًوالتوجيياتًوا 
ًفيًالنيوضًبالبيئةًالتيًتوجدًفيياً- كونياًمركزًالمجاؿًاالجتماعيًالمحمي:ًفالمدرسةًتمعبًدورًا

ًإشعاعًوسبيبًلًإلىًالتقدـًوالتطوير.
مجاؿًالمعمميفًوالعامميفًفيًالمدرسة:ًفالمديرًيسعىًإلىًتشجيعًالعبلقاتًاالجتماعيةًاإلنسانيةً-

ًمعيـًوفيماًبينيـًداخؿًالمدرسةًوخارجيا.
ًال- ًتعمؿًعمىًتوفيرًاألمافًواالطمئنافًلمطبلبًوالعنايةًبصحتيـ ًفالمدرسة نفسيةًمجاؿًالطبلب:

ًوالعقميةًواالىتماـًبالجوانبًاالجتماعية.
ًاالنسجاـً- ًعبلقات قامة ًوا  ًاألمور ًأولياء ًمع ًالتعاوف ًإلى ًتسعى ًفالمدرسة ًاألمور: ًأولياء مجاؿ

ً(.103-2012ً،102والتواصؿًليكوفًذلؾًفيًصالحًالطبلبًوصالحًاألىؿًأنفسيـ)ًبوز،ً
 عميم األساسي:ميام مدير المدرسة في مدارس الحمقة األولى من الت 

ًكبيرةًومتعددة،ًوىذاً ًجعموًيتوسطًالنظاـًالتربويًويحّمموًميامًا ًحساسًا يشغؿًمديرًالمدرسةًموقعًا
دارييفًومشرفيفً ًومعمميفًوا  ًالمدرسيًمفًطمبة ًالمجتمع ًبأفراد ًالمباشر ًاالتصاؿ ًعميو ًحتـ الموقع

ًوزارةًالتربيةًومديرياتيا.ًوأولياءًأمورًالطمبة،ًوبالوقتًنفسوًيتواصؿًمعًالجياتًالرسميةًفي
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وقدًحددتًوزارةًالتربيةًفيًالجميوريةًالعربيةًالسوريةًالمياـًاإلداريةًوالفنيةًالتيًعمىًمديرًالمدرسةً
ًالقياـًبياًحسبًالنظاـًالداخميًلمتعميـًاألساسيًوالتيًيمكفًتمخيصياًباآلتي:

ًمورًاآلتية:المديرًمسؤوؿًعفًإدارةًالمدرسةًونظامياًوانضباطياًوذلؾًفيًاأل
ًتنفيذًالقوانيفًواألنظمةًوالتعميماتًالوزارية.-
رشادىـًإلىًالطرؽً- سيرًالتدريسًفيًالمدرسةًومساعدةًأعضاءًالييئةًلتعميميةًعمىًأداءًواجباتيـًوا 

طبلعيـًعمىًالتعميماتًالوزاريةًالمتعمقةًبمختمؼًاألمورًالعائدةًلممدرسة. ًالتربويةًالصحيحةًوا 
ًيرًالدروسًالعائدةًلممدرسيفًوالمعمميفًوالتوقيعًعميياًصباحًكؿًيوـ.مراقبةًدفاترًتحض-
ًفيً- ًإليو ًوصموا ًالذي ًوالمستوى ًالدروس ًفي ًتقدميـ ًمدى ًعمى ًوالوقوؼ ًالتبلميذ ًسموؾ مراقبة

ًمختمؼًفتراتًالسنةًالدراسية.
ًمراقبةًصحةًالتبلميذًوفؽًالمعموماتًالمدونةًفيًبطاقاتيـًالصحية.-
ًاًيذكرًفيوًمبلحظاتوًعمىًأعماؿًالمدرسيفًوالمعمميفًويبيفًفيوًسيرًالتدريسًفيًينظـًتقريرًاًعام-

ًالمدرسة.
ًوالمكتبةً- ًالتدريس ًولواـز ًوأثاثيا، ًالمدرسة ًبناء ًعف ًالدراسية ًالسنة ًنياية ًفي ًعامًا ًتقريرًا ينظـ

ًوالنشاطًالمد ًالمدرسة ًتقدـ ًووسائؿ ًالتعميمية ًالييئة ًالتدريسًوأعضاء ًوسير ًوعددًوالمختبر، رسي،
ًالتبلميذًوالشعب.

ًالمعمـًلمتبلميذ،ًويطمعًعمىًنماذجًمفًإجاباتً- يشرؼًعمىًتنظيـًأعماؿًالتقديراتًالتيًيضعيا
ًالتبلميذًليتأكدًمفًسبلمةًىذهًالتقديرات.

ًينظـًإضبارةًخاصةًبالتعميماتًالوزاريةًوببلغاتياًبعدًأفًيطمعًعميياًأعضاءًالييئةًالتعميمية.-
األوؿًعفًالسجبلتًالمدرسيةًاألساسيةًوتوزيعًالمياـًبيفًاإلدارييف)ًمعاوفًالمدير،ًًيكوفًالمسؤوؿ-

ًأميفًالسر،ًمعاوفًأميفًالسر(.
ًالبناءً- ًالتفتيشًاإلداري، ًالتربويًواالختصاصي، ًالتوجيو ًإضبارة ًالجداوؿًواألضابيرًومنيا: ينظـ

ً ًالدروس ًجدوؿ ًعميو، ًوالمبلحظات ًالمنياج ًتوزيع ًالتعميـًالمدرسي، ًاإلحصاء، األسبوعية،
ًاإللزامي ًرقـ ًبالقرار ًالمعدؿ ًاألساسي ًالتعميـ ًمرحمة ًلمدارس ًالداخمي /لعاـ2022/222ً)النظاـ
3002.)ً

فمديرًالمدرسةًيقعًعمىًعاتقوًالقياـًبأدوارًومياـًكثيرةًكونوًالمسؤوؿًاألوؿًفيًالمدرسةًويتفاعؿً
عمىًأكمؿًوجوًحسبًالقراراتًوالتعميماتًالصادرةًًمعًجميعًالقوىًالبشريةًفيياًوينظـًسيرًاألمور

ًالتربيةًومديرياتيا،ًوبماًيتناسبًمعًالسياسةًالتربويةًلمقطرًوصواًلًإلىًاألىداؼًالتربويةً عفًوزارة
ًًًالمنشودةً.ً
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 التطور التاريخي لإلشراف التربوي في سورية:-2
ًمبكرًا، ًسورية ًفي ًالمعمميف ًعمى ًاإلشراؼ ًبتنظيـ ًاالىتماـ ًالعددًًبدأ ًفي ًمتواضعًا ًكاف ًأنو إال

،ًحيثًاعتمدتًوزارةًالتربيةًمنذًعاـً أسموبًالتفتيشًلممدارسًاالبتدائيةًوخصصت1945ًًوالمفيـو
ًبجوانبياً ًالتعميمية ًالعممية ًمراقبة ًلمتفتيشًىو ًاليدؼًالعاـ ًوكاف ًموجيًا ًعشر ًخمسة ًالميمة ليذه

بًالمخطئ،ًأماًأداةًالتفتيشًكانتًأسموبًالزيارةًكميا،ًوالتبميغًعفًأيًتقصيرًأوًمخالفةًبتقريرًلعقا
ًالعمميةً ًىذه ًإطار ًوفي لقائو، ًوا  ًالمعمـ ًشرح ًإلى ًواالستماع ًالحصصًالدراسية ًوحضور المفاجئة
ًالمعمميفً ًأعماؿ ًمراقبة ًعمى ًآنذاؾ ًالتفتيش ًمياـ ًوتركزت ًاإلنسانية، ًالعبلقات ًضاعت التفتيشية

ًفيًالمد ًإلىًأحسفًالطرؽًواألساليب،ًوالمديريفًواإلشراؼًعمىًالتعميـ ًالقائميفًعميو ارسًوتوجيو
(ًمعممًا.ًوفي150ًوحددتًاألنظمةًعددًالمعمميفًالذيفًيشرؼًعمييـًالموجوًالتربويًبماًالًيزيدًعف)

تطورًجيازًتنظيـًالتفتيش،ًحيثًأصبحًالمفتشوفًيرتبطوفًمباشرةًبوزارةًالتربيةًومديرية1959ًًعاـً
(ًموزعيفًعمىًمحافظاتًالقطر،ًوبقيًحاؿًالتفتيش100ًعددًالمفتشيفً)ًالتعميـًاالبتدائي،ًوأصبح

(ًحيثًعدؿًاسـًالتفتيشًإلىًالتوجيوًالتربوي،ًوجاءًىذاًالتغييرًنتيجة1969ًعمىًحالوًحتىًعاـ)
تغييرًحقيقيًفيًطبيعةًالتعميـًوحاجةًالمعمـًإلىًالتعميـًالمستمرًونتيجةًالتطورًفيًمياديفًالتربيةً

ًاالج ً(.441-2008ً،440تماعية)ًسنقر،ًوالعمـو
ًلئلشراؼ ًينظر ًأصبح ًرفعًًوىكذا ًإلى ًتيدؼ ًواجتماعية ًإنسانية ًتفاعمية ًعممية ًأنو ًعمى التربوي

مستوىًالمعمـًالمينيًإلىًأعمىًدرجةًممكنةًلمتعرؼًعمىًجميعًالنواحيًالمتعمقةًبالتربيةًبعناصرىاً
ًواطبلعًالمسؤوليفًعمىًسيرًا ًويتطمبًذلؾًالمختمفةًواإلشراؼًعمييا ألمورًفيًمختمؼًالنواحي،

ًيحقؽًالتعاوفًوالمحبةً ًالمدرسيًبما ًالمجتمع ًوأعضاء ًالتوجيو ًبيفًأعضاء ًعبلقاتًمتبادلة إقامة
ًالجديدًلمتوجيوً واالحتراـًويسعىًإلىًتوضيحًوظائؼًالتربيةًوفيمياًفيمًاًأفضؿ،ًإالًأفًىذاًالمفيـو

لتفتيشًبأساليبًجديدةًتيدؼًإلىًتحقيؽًالنموًالمستمرًقدًبدؿًاألساليبًالتيًتحمؿًمعنىًالرقابةًوا
ًالتوجيوً ًفي ًالمتبعة ًاألساليب ًأىـ ًمف ًالدورية ًالمقاءات ًوعقد ًالمعمميف ًجميع ًمع ًوالتعاوف لممعمـ
التربوي.ًوىكذاًأصبحًالموجيوفًالتربويوفًتابعيفًلمديرًالتربيةًفيًالمحافظة،ًوىوًالذيًيشرؼًعمىً

ًبصورةًأعماليـًويوجييـًوينظـًجوال ًالتيًينظمونيا ًالتفتيشيةًويحفظًالموائحًوالتقاريرًالتفتيشية تيـ
سريةًويقترحًعمىًمديريةًالتعميـًاالبتدائيًفيًوزارةًالتربيةًتعييفًالموجييفًالجدد،ًوأصبحتًعمميةً
ًاألىداؼً ًتحقيؽ ًومتابعة ًالمدارسًاالبتدائية ًفي ًالتربوية ًالعممية ًتقويـ ًالتربويًتيدؼًإلى التوجيو

ً(.2008ً،442عامةًلمتربيةًفيًالقطرًواألىداؼًالخاصةًبالمرحمةًاالبتدائية)ًسنقر،ًال
ًفيًالجميوريةًالعربيةًالسوريةًوخاصةًفيًإعدادًالمعمميفًفيً ًممحوظًا وألفًالتعميـًقدًشيدًتوسعًا

لتوجيوًالمراحؿًالتعميميةًاألولى،ًوىذهًاألعدادًالكبيرةًمفًالمعمميفًىـًبأشدًالحاجةًإلىًالتدريبًوا
ًعمىً ًالعبء ًمف ًمزيدًا ًيمقي ًما ًوىذا ًفقط ًاالبتدائي ًالتعميـ ًأىمية ًحممة ًومنيـ ًالمكمفوف ومنيـ
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الموجييفًالتربوييفًالمكمفيفًبتحسيفًأداءًالمعمـًوتقويموًوتوفيرًسبؿًالنموًالمينيًلوًوقدًأولتًوزارةً
ًفقد ًوتطويره ًالتربوي ًالتوجيو ًبجياز ًكبيرًا ًاىتمامًا ًالسورية ًفيًًالتربية ًالموجييف ًعدد تضاعؼ

ًبعدًأفًكاف)ً(202(ًحيثًأصبح)1976عاـ) ًفقطًفيًعاـ)ً(98موجيًا ًأخذًً،(1966موجيًا وىكذا
ًعددً ًفي ًالمستمر ًالتزايد ًليساير ًاألخيرة ًالسنوات ًفي ًبالتزايد ًالتربوييف ًالموجييف عدد

ً(.2008ً،444المعمميف)سنقر،
دارتياًوذكرت)بوز(ًفيًمعرضًالحديثًعفًالتوجيوًأفً التوجيوًعمميةًديمقراطيةًتعنىًبالمدرسةًوا 

ّمفًفيًالنظاـًالداخميًلمتعميـًاألساسيًلوزارةًالتربيةًفيًالجميوريةً مفًأجؿًاالرتقاءًبيما،ًوأنوًض 
ددتًمياميا،ًوكافً العربيةًالسوريةًماًيتعمؽًبالتوجيو،ًوتـًإحداثًدائرةًخاصةًبالمناىجًوالتوجيوًوح 

ًمفًأبرزًىذهًالمياـ:
ًوضعًالخططًالمدرسيةًبالتنسيؽًمعًالمديرياتًالمعنيةًفيًالوزارة.-
ًمتابعةًتطبيؽًمناىجًالتعميـًالعاـًفيًجميعًمراحؿًالتعميـًوفروعوًوفؽًالقوانيفًواألنظمةًالنافذة.-
ًإعدادًالتعميماتًالتوجيييةًحوؿًطرائؽًتدريسًالموادًالمختمفةًبجميعًمراحؿًالتعميـ.-
-ً ًالتخطيط ًفي ًوالتربوييفًاإلسياـ ًاالختصاصييف ًوالموجييف ًوالمدرسيف ًالمعمميف ًتدريب لمناىج

ًبالتعاوفًمعًمديريةًاإلعدادًوالتدريب،ًوتقويـًالدوراتًالتدريبيةًباالشتراؾًمعًالمديرياتًالمعنية.
ًمتابعةًالموجييفًاالختصاصييفًوالتربوييفًوتقويميـًودراسةًالتقاريرًالتيًيقدمونيا.-
ًبزياراتًم- ًوطرؽًالتدريسًفيًالمدارسًودورًالقياـ ًالدراسة ًتيدؼًإلىًاالطبلعًعمىًسير يدانية

ًالمعمميفًومعاىدًإعدادًالمعمميف.
ًاقتراحًتسميةًالموجييفًاألولييفًوأعضاءًالمناىجًباالستنادًإلىًبطاقةًالوصؼًالخاصةًبيـ.-
ًلتعييفًالموجييفًاالختصاصييفًوالتربوييفًواإل- ًأعماليـًالقياـًباإلجراءاتًالبلزمة سياـًفيًتنظيـ

ًوجوالتيـًالتوجييية.
دراسةًالتقاريرًالتيًينظمياًالموجيوفًاالختصاصيوفًوالتربويوفًحوؿًسيرًتدريسًالموادًوأوضاعً-

ًالعمميةً ًلتطوير ًالمناسب ًواقتراح ًالموجيوف ًيعدىا ًالتي ًالموائح ًىذه ًودراسة ًوالمعمميف، المدرسيف
ًالتربوية.

ًًو- ًالتوجييية ًالبلئحة ًالتربويةًتعديؿ ًالمستجدات ًاقتضت ًكمما ًوتطويرىا ًالتوجييية ًالتقارير نماذج
ً(.210-2012ً،209لذلؾ)بوز،ً

 ميام المشرف التربوي في مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في سورية:-3
ًفيً ًمفًأىميةًالدورًاألساسيًوالفعاؿًلئلشراؼًالتربويًفيًتحسيفًالواقعًالتربويًوتطويره انطبلقًا

رحمةًالتعميـًاألساسيً/ًالحمقةًاألولى،ًوتحقيقًاًلبلتصاؿًالوثيؽًبالواقعًالتربويًومعرفةًنواحيًالقوةًم



 الفصل الثالث                                                        اإلطار النظري للدراسة

 

 
64 

ً ًيقـو ًالتربوي ًالمشرؼ ًفإف ًالمدارس، ًفي ًالتعممية ًالتعميمية ًالعممية ًمستوى ًرفع ًبيدؼ والضعؼ
ًبالمياـًاآلتية:

ًالصحةًوالسبلمةًفيو.يتابعًواقعًالمبنىًالمدرسيًبجميعًمرافقو،ًومدىًمراعاةًشروطً-
ًيشرؼًعمىًتوزيعًالمعمميفًاألصبلءًعمىًالصفوؼًبالتنسيؽًمعًاإلدارةًالمدرسية.-
ًيشارؾًفيًإعدادًتشكيبلتًالوكبلءًوفؽًاألسسًالوزاريةًالناظمة.-
ًيشرؼًعمىًأداءًالمعمميفًويساعدىـًعمىًاستخداـًطرائؽًواستراتيجياتًالتدريسًالمناسبة.-
مفًالنواحيًالتربويةًوالعمميةًالمختمفة،ًوينظـًالموائحًالخاصةًبيـًوفؽًالنماذجًًيقّيـًأداءًالمعمميف-

ًالتقويميةًالمعتمدةًلذلؾ.
ًي عدًالدراساتًوالتقاريرًعفًالمناىجًوالكتبًالمدرسيةًفيًضوءًمبلحظاتًواقتراحاتًالمعمميف.-
يؽًالخططًالدراسيةًفيًيشرؼًعمىًتنفيذًالتعميماتًوالتوجيياتًحوؿًالمناىجًوالكتب،ًويتابعًتطب-

ًالمواعيدًالمحددةًليا.
ًبأدواتًاالختبارً- ًالمعمميف ًويزود ًباالختباراتًواالمتحانات، ًالتعميماتًالمتعمقة ًتنفيذ يشرؼًعمى

ويّطمعًعمىًالنماذجًالتقويميةًفيًالمدارس،ًويزودًالمعمميفًبمبلحظاتًعميياًلرفعًمستواىاًوالتقريبً
ًات.بينياًفيًمختمؼًالمدارسًوالبيئ

ًيعقدًالدوراتًالتدريبيةًوينفذًالدروسًالنموذجيةًلممعمميفًوالًسيماًالمستجديفًمنيـ.-
ًالصفيةًوالبلصفيةًفيًالمدارس.ًةيشرؼًعمىًاألنشط-
ًينفذًماًيطمبًإليوًمفًقبؿًالوزارةًأوًمديريةًالتربيةًبشأفًالتعميـًاألساسي.-
ًتوظيفياًفيًالمدرسة.يتابعًالسجبلتًالمدرسية،ًويتأكدًمفًتفعيمياًوحسفً-
ًيشرؼًعمىًعقدًمجالسًأولياءًاألمور.-
ًينفذًاألعماؿًالتيًي كمؼًبياًمفًقبؿًمديرًالتربيةًفيًاالمتحاناتًالعامة.-
ًومعاونو(.ً-أميفًالسرً-المعاوفً-يتابعًويقّيـًعمؿًاإلدارييفًفيًالمدارس)المدير-
ًيرفعًتقريرًاًمفصبًلًعفًزياراتوًالتيًيقوـًبيا.-
ًالتربويًي عدً- ًالقانوفًالخاصًبعمؿًالموجو ًمفصبًلًعفًالطبلبًذويًاالحتياجاتًالخاصة) تقريرًا

ً(.23ً/8ً/2015(ًتاريخ2338ً/543ً/4/3ًواالختصاصيًرقـ)ً
ًالتعميـً ًسير ًلضماف ًبميامو ًويقوـ ًوالمدرسة ًالتربية ًمديرية ًبيف ًالوصؿ ًصمة ًالتربوي فالمشرؼ

التيًيعدىاًويرفعياًإلىًمديريةًالتربيةًعفًسيرًاألمورًًبالشكؿًالمطموب،ًوذلؾًمفًخبلؿًالتقارير
ًفيًالمدارسًالتيًيشرؼًعمييا.

وفيًاجتماعًلرؤساءًدوائرًالمناىجًوالتوجيوًأكدًالسيدًوزيرًالتربيةً"ىزوافًالوز"ًعمىًأىميةًاإلشراؼً
لواقعًالتربويًالتربويًودورهًالفعاؿًفيًرفعًكفاءةًالمعمميفًوتحسيفًأدائيـًوتقويـًأعماليـًوتطويرًا
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بشكؿًعاـ،ًوأىميةًتعميؽًتفاعؿًالمشرفيفًالتربوييفًمعًالمعمميفًواإلدارةًالمدرسةًبيدؼًرفعًمستوىً
العمميةًالتربويةًوالتعميمية،ًوبّيفًأفًمفًأىـًالمياـًالمكمؼًبياًالمشرؼًالتربويًكونوًيمثؿًمديريةً

ًوتقوي ًاليومية ًالمدرسية ًالخطة ًتتبع ًىي: ًفيًمنطقتو ًالصعوباتًالتربية ًفيًمعالجة ًوالمساىمة ميا
ًاألساسيًالفعاؿً ًالدور ًإلىًأىمية ًوأشار ًبالنصابًالمقرر، ًوالتحقؽًمفًااللتزاـ ًوالتعميمية التربوية
لئلشراؼًالتربويًفيًتحسيفًالواقعًالتربويًوتطويرهًفيًمرحمةًالعميـًاألساسي/ًحمقةًأولىًفمفًخبلؿً

واقعًالعمميةًالتربويةًواالتصاؿًبييئاتًالمجتمعًالمحميًًالمياـًالتيًيقوـًبياًنستطيعًالتعرؼًعمى
اجتماعًرؤساءًدوائرًالمناىجًوالتوجيوًًوالتيًمفًخبللياًنتعرؼًعمىًالمسارًالصحيحًليذهًالعممية)

ًبتاريخً ًالمنعقد ًوالمدرسيف ًالمعمميف ًكفاءة ًرفع ًفي ًواالختصاصي ًالتربوي ًالتوجيو ًدور حوؿ
ًـ(.27/10/2015ً

http:// www.Syriahomenews.com./news. 

 مضمون التقرير التوجييي لممشرف التربوي في مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي:-4
ًوالوسائؿً ًتدريسو ًوأساليب ًوطرائؽ ًالمعمـ ًعمؿ ًعف ًمفصبًل ًتوجيييًا ًتقريرًا ًالتربوي ًالمشرؼ ي عد

لعمميةًالتعميميةًفيًمدارسًالحمقةًاألولىًالتعميميةًالتيًيستعيفًبياًأثناءًعمموًالتدريسيًوعفًسيرًا
دارييفًومعمميف،ًويتضمفًىذاًالتقريرًاآلتي: ًمفًالتعميـًاألساسيًوعفًالقائميفًعميياًمفًمديريفًوا 

ًالزياراتًالتفقديةًالتوجيييةًمتضمنًاًمتابعتوًلعمموًمفًاجتماعاتًمعًالكادرًالتعميميًواإلداري.-
ًاحتياجا- ًمتضمنًا ًتعيؽًالزياراتًالصفية ًوالصعوباتًالتي ًالمناىج، ًعمى ًومبلحظاتو تًالمعمميف

ًسيرًالعمميةًالتربويةًومقترحاتوًلتحسينيا.
ًالتربويًوالدروسًالتوضيحيةًفيًمنطقتوً- ًالموجو االجتماعاتًوالندواتًوالمحاضراتًالتيًينظميا

ًالتوجييية.
ًتقريرًنيائيًعفًمجمؿًزياراتوًمتضمنًاًاآلتي:-

ًالمعممي ًأداء ًأدائيـً*تقويـ ًمستوى ًلرفع ًواقتراحات ًتعميميـ، ًفي ًوالضعؼ ًالقوة ًنواحي ًومعرفة ف
ًصبلحيتياً ًومدى ًالتبلميذ ًتعميـ ًفي ًالمستخدمة ًوالتقنيات ًواألساليب ًالطرائؽ ًوتقويـ التربوي،

ًومبلءمتياًوتحقيؽًالمردودًالتربويًالجيد.
ً*تقويـًاالختباراتًواالمتحاناتًواقتراحاتًتطويرىا.

ًةًالصفيةًوالبلصفية،ًوعمؿًاألنديةًالتعميميةًوالترفيييةًواإلشراؼًعمييا.*تقويـًاألنشط
ً*تقويـًاإلدارةًالمدرسيةًوأساليبًعمميا.

ً*تقويـًمجالسًاألولياءًالمنعقدةًوفؽًالتعميماتًالوزارية.
ً*تقويـًاالجتماعاتًوالندواتًوالمحاضراتًالتيًيدعىًإليياًأوًيكمؼًبحضورىا.

ًلمدرسيًواألثاثًالمدرسيًلتدارؾًالنقصًفييا.*مبلحظاتوًعفًالبناءًا
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ًالحاجاتً ًوفؽ ًالمناسبة ًالمقترحات ًويرفع ًالتعميمية، ًمنطقتو ًفي ًالمدرسية ًالخريطة ًواقع *يتابع
ًالمتوقعة.

خراجو. ً*تقديـًمبلحظاتًعفًالكتابًالمدرسيًومدىًمبلءمتوًلموسائؿًالتعميميةًوسبلمةًطباعتوًوا 
ً ًالتوجيو ًعمؿ ًلتحسيف ًالخاصًبعمؿً*مقترحاتو ًالقانوف ًالتربوية) ًالعممية ًمردود ًوتحسيف التربوي
ً(.23ً/8ً/2015(ًتاريخ2338ً/543ً/4/3ًالموجوًالتربويًواالختصاصيًرقـ)ً

ًالعمميةً ًعناصر ًلجميع ًشامؿ ًالمشرؼًالتربويًأنو ًالذيًيعده ًالتقرير تبيفًمفًخبلؿًعرضًىذا
ً.ًفقطًلذيفًيشرؼًعمييـالتعميميةًالتعمميةًوالًيقتصرًعمىًأداءًالمعمميفًا

عمل مدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم في مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في -5
 سورية:

بدأتًفكرةًكوفًمديرًالمدرسةًمشرفًاًتربويًاًمقيمًاًتشيعًنتيجةًلتطورًالتربيةًبشكؿًعاـًوتطورًوظيفةً
عتبارًأفًالمديرًىوًالمسؤوؿًاألوؿًفيًالمدرسةًبشكؿًخاص،ًوظيرتًأىميةًكبيرةًليذاًالموضوعًبا

ًويعرؼً ًوحاجاتيا، ًويعرؼًمشكبلتيا ًالمدرسة ًالذيًيعيشًفي ًالمشرؼًالتربوي ًفيو ًالعممية، ىذه
ًقدراتًومشكبلتًوحاجاتًالمعمميف،ًويعرؼًأيضًاًحاجاتًالطمبةًوالبيئةًالمحمية.

ًفةًوىي:لذلؾًفإفًعمؿًمديرًالمدرسةًكمشرؼًمقيـًفيًالمدرسةًيشمؿًجوانبًمختم
:ًيقوـًالمشرؼًالتربويًبإعدادًخطةًتتفؽًواحتياحاتًالمدرسةًمفًالجوانبًمجال اإلدارة المدرسية-

ًالبشريةًوالماديةًبحيثًتتضمف:
ًبمستمزماتً ًالمتعمقة ًواإلجراءاتًاإلدارية ًالفصوؿ، ًعمى ًالطبلبًالجدد ًوتوزيع ًالدراسية، *الخطط

ًالطبلبًوتوفيرًالتجييزاتًوغيرىاًمفًاألمور.ًالعمميةًالتربويةًكتوزيعًالكتبًالدراسيةًعمى
ً*إعدادًخطةًتشتمؿًعمىًإجراءاتًونشاطاتًينويًالمديرًتحقيقياًخبلؿًالسنةًالدراسية.
عدادًالجداوؿًالمدرسية. ً*تنظيـًعمؿًالمجافًالمدرسية،ًوتوزيعًالعمؿًعمىًالمعمميفًوا 

ًالمشرؼًالتربويًفيًىذاًالمجاؿًبعدةًأمًومجال التعمم- ًرًمنيا::ًيقـو
ً*تحديدًالمصادرًوالمراجعًكموادًتعميميةًالزمةًلمتعميـ.

ً*وضعًأنشطةًخاصةًتقابؿًأنواعًاًمعينةًمفًاحتياجاتًالمنياجًوالتنسيؽًفيماًبينيا.
ًالمشرؼًالتربويًفيًىذاًالمجاؿًبعدةًأمورًمفًأىميا:ًمجال النمو الميني لممعممين:- ًيقـو

ًالمساعدةًفيًتحقيؽًالنموًالمينيًلممعمميف.ً*االطبلعًعمىًأفضؿًاألساليبًالتربوية
ً*ًإعطاءًاىتماـًخاصًلممعمميفًالجدد.

ًالمشرؼًالتربويًبعدةًأمورًفيًىذاًالمجاؿًمنيا:ًمجال التالميذ وتطوير المنياج- ً:ًيقـو
ً*التعرؼًعمىًاالتجاىاتًاالجتماعيةًوالسياسيةًواالقتصاديةًوالحكـًعمىًالموادًالدراسية.

ًالتربويةًالتيًيحتاجياًالتبلميذ.ً*تقريرًالخدمات
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ً*تحديدًالمصادرًوالمراجعًكموادًتعميميةًالزمةًلمتعميـًووضعًأنشطةًخاصةًإلثراءًالمنياج.
ًنتائجً ًودراسة ًواالتصاؿًبأولياءًاألمور، ًالبياناتًالمختمفةًعفًالتبلميذ ًلجمع *وضعًطرائؽًسيمة

ًالتبلميذًوتحميميا.
ًالمشرؼًالتربويًبعدةًأمورًفيًىذاًالمجاؿًمنيا:ً:ًيقوـمجال العاممين في المدرسة-

ًوالتعرؼًعمىً ًاحتياجاتيـ، ًوتحديد ًمستوىًكفاياتيـ ًوتقدير ًالمدرسة ًفي *تقصيًحاجاتًالعامميف
ًاحتياجاتًالنموًلدييـ.

عطاءًاىتماـًخاصًلمجددًمنيـ. ً*تطبيؽًأفضؿًالطرؽًالتربويةًالمساعدةًلنموًالمعمميفًوا 
ًالمًمجال المدرسة:- ًشرؼًالتربويًبعدةًأمورًفيًىذاًالمجاؿًمنيا:يقـو

ً*اإلشراؼًعمىًبرنامجًالصيانةًالمدرسي،ًوتقويـًالخططًالتربوية.
ً*تنظيـًالمتطمباتًالتربويةًوجمعياًفيًضوءًالمعموماتًاالجتماعيةًاالقتصادية.

ً*تنظيـًالشؤوفًالماليةًواإلداريةًوتفويضًالسمطةًوالمسؤولياتًلمعامميفًفيًالمدرسة.
ًالقضاياً ًفي ًالسميمة ًالطرؽ ًواتباع ًالتربوية، ًاالحتياجات ًوتفسير ًالمدرسي ًالتنظيـ *مراقبة

ً(.77ً-2008ً،76المالية)سنقر،ً
سبل التعاون بين المشرف التربوي ومدير المدرسة في مدارس الحمقة األولى من التعميم -6

 األساسي: 
ًاقتضىًذلؾًالتعاوفًالكام ؿًبيفًالمشرؼًالتربويًومديرًالمدرسةًمعًالتطورًالتربويًفيًالمدرسة

وتحمؿًكؿًمنيماًمسؤوليتوًفيًالتجديدًوالتطويرًوأفًيعيداًالنظرًفيًأساليبًعمميماًتحقيقًاًلميدؼً
ًالمدرسةً ًداخؿ ًالمتاحة ًوالمادية ًالبشرية ًوالموارد ًوالطاقات ًالجيود ًتوظيؼ ًوىو ًالكبير التربوي

ً ًومف ًوغاياتيا، ًأىداؼًالمدرسة ًلبموغ ًالمشرؼًوخارجيا ًعمؿ ًبيف ًالتعاوف جراءاتًتحقيؽ ًوا  سبؿ
ًالتربويًومديرًالمدرسة:

ًالتعاوفًمعًالمعمميفًفيًإعدادًخطتيـًالتدريسيةًودفاترًتحضيرًدروسيـ.-
ًاألساليبً- ًأفضؿ ًواختيار ًوتحديدىا ًمتنوعة ًبأساليب ًالمينية ًالمعمميف ًاحتياجات ًعف الكشؼ

ًلتمبيتيا.
ًاألنشطة- ًتنفيذ ًمتابعة ًفي ًومساعدةًًالتعاوف ًالمناسبة ًالبدائؿ ًالتسييبلتًواقتراح ًوتقديـ التعميمية

ًالمعمـًفيًذلؾ.
ًالتعاوفًفيًتنظيـًاالتصاؿًبأولياءًاألمورًواإلفادةًمفًمجمسًاألولياء.-
ًعمييـ،ً- ًتأثيرىا ًمف ًالتخفيؼ ًأو ًلحميا ًوالسعي ًبالطمبة ًالخاصة ًاالجتماعية ًالمشكبلت دراسة

ً(.2012ً،134راسةًلدىًالطمبةًمفًخبلؿًتتبعًنتائجًاختباراتيـ)بوز،ًوالمتابعةًالمستمرةًلتطورًالد
ًإطبلعًمديرًالمدرسةًالمشرؼًالتربويًعمىًأوضاعًالمدرسةًلتحديدًدورهًفيًمجاؿًالمساعدة.-
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ًدراسةًالخطةًالدراسيةًلتحديدًدورًكؿًمنيماًفيًتنفيذىاًضمفًإمكاناتًالمدرسة.-
اليبًاإلشرافيةًكاشتراؾًالمشرؼًالتربويًمعًمديرًالمدرسةًالتعاوفًوالمشاركةًفيًتنفيذًبعضًاألس-

ًفيًندوة.
ًاإلكثارًمفًالمقاءاتًبينيماًلمتعرؼًعمىًإمكاناتًكؿًمنيماًواالستفادةًمفًىذهًاإلمكانات.-
ًتييئةًالفرصةًلزيادةًتفاعؿًالمدرسةًمعًاألسرةًوالمجتمعًالمحمي.-
ً(.2008ً،77ًًلتعمـًأفضؿ)ًسنقر،ًمعالجةًمشكبلتًالمعمميفًوتوظيؼًقدراتيـًوصواًلً-
 مشكالت المشرف التربوي في مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في سورية:-7

يعدًاإلشراؼًالتربويًخدمةًإنسانيةًتربويةًتيدؼًإلىًاالرتقاءًبالعمميةًالتعميميةًالتعمميةًمفًخبلؿً
ًوالتيًيم ًاإلمكاناتًالمتاحة ًوتييئة ًالظروؼًالمناسبة ًالمعمميفًوالمديريفًتوفير ًلتمكيف ًإتاحتيا كف

ًإليوًوزيرً ًنوه ًما والطمبةًمفًممارسةًأدوارىـًفيًالعمميةًالتعميميةًبالمستوىًالمطموبًإنجازه،ًوىذا
وأكدًعمىًأىميةًاإلشراؼًالتربويًفيً-خبلؿًالندوةًالعمميةًحوؿًاإلشراؼًالتربويًفيًسورية-التربية

ًب ًالتعممية ًالتعميمية ًالعممية ًومرورًاًتنمية ًاإلستراتيجية ًالنظـ ًمع ًالتعامؿ ًمف ًبدءًا مختمؼًجوانبيا،
بأساليبًالتقويـًونظـًاالختباراتًوالوسائؿًالتعميميةًوخصائصًنموًالطمبة،ًوأكدًأفًاإلشراؼًالتربويً

ً ًالعممية ًتطوير ًىدفيا ًشاممة ًإنسانية ًقيادية ًتعاونية ًتشاورية ًمينية ًفنية ًوالتربويةًعممية التعميمية
ىا،ًوالعمؿًعمىًالنيوضًبياًمفًخبلؿًتعزيزًالثقةًبيفًجميعًالمعنييفًبالعمميةًالتربويةًمحاوًرًوتقويـ

ورفعًكفاءةًالمعمـًالمينيةًوتقديـًالدعـًالنفسيًلوًباعتبارهًأىـًالمدخبلتًاألساسيةًفيًىذاًالمجاؿً
ًألبرز ًالندوة ًوتعرضت ًالخريجيف، ًنوعية ًتحديد ًفي ًالرئيسًوالممموس ًدوره ًعف مشكبلتًًفضبًل

اإلشراؼًالتربويًوضرورةًمعالجتياًمفًخبلؿًإضافةًآلياتًاالنتقاؿًمفًالتوجيوًالتربويًإلىًاإلشراؼً
الندوةًالعمميةًحوؿًمفيوـًاإلشراؼًالتربويًوتطورهًالتاريخيًومشكبلتوًًالتربويًالحديثًومستمزماتو)

ًـ(.22/4/2014فيًالجميوريةًالعربيةًالسوريةًالمنعقدةًبتاريخً
http:// www.Syriaisher.com./ar/artic.ً
ًالسوريةًفيً ًالعربية ًالتربيةًفيًالجميورية ًوزارة ًالتيًتبذليا وعمىًالرغـًمفًتطويرًالتعميـًوالجيود
مجاؿًتطويرًوتحديثًاإلشراؼًالتربويًإالًأنوًالًيزاؿًيواجوًالعديدًمفًالمشكبلتًالتيًتعيؽًعمموً

التيًوجدًمفًأجميا،ًوذكرت)سنقر(ًأفًالمشكبلتًالتيًوتشكؿًعقبةًأماـًتحقيؽًاألىداؼًالتربويةً
ًيواجيياًالمشرؼًالتربويًمتعددةًومتنوعةًويمكفًتمخيصًأىمياًباآلتي:

 مشكالت خاصة باإلشراف التربوي:- 
ً*ضعؼًفاعميةًالتخطيطًلبرامجًاإلشراؼًالتربوي،ًوضعؼًوسائؿًتقويـًىذهًالبرامج.

ًةًلممشرؼًالتربويًألداءًميمتوًبالشكؿًالمطموب.*قمةًاألجيزةًوالوسائؿًالتعميميةًالبلزم
ً*كثرةًنصابًالمشرؼًالتربويًالواحدًمفًالمعمميفًالذيفًيشرؼًعمييـ.
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ً*ضعؼًالتنسيؽًبيفًالمشرفيفًالتربوييف.
ً*ضعؼًالتعاوفًبيفًالمشرؼًالتربويًومديرًالمدرسةًفيًتحقيؽًأىداؼًاإلشراؼًالتربوي.

ًالمستمزماتًالمساعدةًلعمميةًاإلشراؼًالتربويًبصورةًكافية.ً*عدـًتوافر
 مشكالت خاصة بالمشرف التربوي:-

ً*كثرةًاألعباءًالممقاةًعمىًعاتؽًالمشرؼًالتربوي.
ً*ضعؼًإعدادًالمشرفيفًالتربوييفًوتأىيميـ.

ً*قمةًالخبرةًوالكفاءةًالمينيةًلدىًبعضًالمشرفيفًوعدـًكفايةًأساليبًتقويـًعمميـ.
ًالعبلقاتًالقائمةًبيفًالمشرفيفًأنفسيـًوبينيـًوبيفًالمديريفًوالمعمميف.*ضعؼً

 مشكالت خاصة بالمعمم:-
ً*كثرةًاألعباءًالممقاةًعمىًعاتؽًالمعمـ.

ً*عدـًكفايةًالدوراتًالتدريبيةًاليادفةًإلىًزيادةًاإلنتاجيةًلدىًالمعمميف.
ً*ضعؼًالرغبةًفيًمينةًالتعميـًلدىًالبعض.

ًً(.475-2008ً،474ميفًفيًتنفيذًالتوجييات)ًسنقر،ً*تياوفًبعضًالمعم
فاإلشراؼًالتربويًكغيرهًمفًالميفًتواجيوًمشكبلتًمتفاوتةًمفًالبساطةًإلىًالتعقيد،ًومتنوعةًإداريةً
ًاإلشراؼً ًفاعمية ًألف ًالتعرؼًعمييا ًمف ًوالًبد ًميامو، ًوىيًتعيؽًأداء ًومدرسّية، ًوشخصية وفنية

تعرؼًعمىًىذهًالمشكبلتًوالعمؿًعمىًوضعًحموؿًلمعالجتيا،ًكيًالتربويًالًتكتمؿًصورتوًإالًبال
ًنحقؽًاألىداؼًالتربويةًالمنشودة.ً

ًالنظاـً ًفي ًاألساسية ًالركائز ًأىـ ًيمثبلف ًالتربوي ًواإلشراؼ ًالمدرسية ًاإلدارة ًأف ًسبؽ ًمما تبيف
ماًالقائدافًالتربوي،ًوذلؾًمفًخبلؿًالدورًالذيًيقوـًبوًكؿًمفًمديرًالمدرسةًوالمشرؼًالتربوي،ًفي

ًواجباتًومياـً ًعمىًعاتقيما ًويقع ًفييا، ًوالتعميمية ًالتربوية ًونجاحًالعممية ًالمدرسة المسؤوالفًعف
متعمقةًبأداءًالطمبةًوالمعمميفًواإلدارييفًوماًيستخدموًىؤالءًمفًأبنيةًووسائؿًوموادًوطرائؽًوأنشطةً

ًالتع ًسبؿ ًتفعيؿ ًمف ًبد ًوال ًالمنشودة، ًالتربوية ًاألىداؼ ًىذهًلتحقيؽ ًتحقيؽ ًلتسييؿ ًبينيما اوف
ًاألىداؼ.

ً
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 مقدمة: 

ًالفص ًىذا ًوأداتيايتناول ًالدراسة ًالتعريفًبمنيج ًلمتحققًمنًصدقياًًل ًفييا واإلجراءاتًالمتبعة
ًأدتًإليوًمنًإدخالًبعضًالتعديالتًعمىً ًاألداةوثباتيا،ًوما ،ًسواءًأكانًذلكًمنًحذفًأوًىذه

ًوالعينةً ًاألصمي ًالمجتمع ًوصف ًإلى ًإضافة ًليا، ًالمرفقة ًالتعميمات ًفي ًأو ًالبنود ًفي إضافة
ًوكذلكًالحديثًعنًإجراءات ًفييا ًاألساليبًاإلحصائيةًًوالمتغيراتًالمدروسة ًوأىم ًالحالية الدراسة

المستخدمةًفيياًسواءًكانًذلكًفيًالتحققًمنًصالحيةًأدواتًالدراسةًأوًفيًالوصولًإلىًنتائجيا،ً
ًوفيماًيميًعرضًلذلك.

 منهج الدراسة: -أولً 

ً المنيجًالوصفيًالتحميميًالذيً"ييتمًبوصفًًتباعااقتضىًالعملًمنًأجلًتحقيقًأىدافًالدراسة
ىرةًأوًمشكمةًمحددة،ًوتصويرىاًكميًاًعنًطريقًجمعًبياناتًومعموماتًمقنَّنةًعنًالظاىرةًأوًظا

خضاعياًلمدراسةًالدقيقة"المشكمة،ًوتصنيفياًوتح ً(.2007ً،370)ممحم،ًميمياًوا 
ًوقدًتمثلًذلكًبالجانبينًاآلتيين:

ًالثًالجانب النظري:-1 ًالثًالفصل ًالمدرسية ًالتعريفًباإلدارة واإلشرافًالتربويًودورًالذيًتناول
ًاإل ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًالرابع ًوالفصل ًالمدرسية، ًالمدرسيةًدارة ًاإلدارة ًواقع ًتناول الذي

ًواإلشرافًالتربويًفيًالجميوريةًالعربيةًالسورية.ً
ًاإلدارةًًالجانب الميداني:-2 ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًاستبانة ًبتطبيق ًالباحثة ًقامت إذ

ًوثباتيًالمدرسيةً)بعد ًمنًصدقيا ًالدراسةًالتحقُِّق ا(ًعمىًعينةًالدراسة،ًوحسابًدرجاتًأفرادًعينة
عمىًالستبانة،ًومنًثمًمعالجةًالدرجاتًالخامًبالقوانينًاإلحصائيةًالمناسبةًلمتحققًمنًصحةًأسئمةً

ًفيًضوءًالواقعًالميدانيًوالدراساتًالسابقة،ًوالوصولًبعدًذ لكًوفرضياتًالدراسةًوتفسيرًنتائجيا
ًإلىًتصورًمقترحًلتطويرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسية.

 أداة الدراسة وخصائصها السيكومترية:-ثانياً 
لتحقيقًىدفًالدراسةًالحاليةًالمتمثلًبالوصولًإلىًتصورًمقترحًلدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالً

ًالتعرفًعمى ًمنًخالل ًالمدرسية ًالمدرسية،ًاإلدارة ًاإلدارة ًالمشرفًالتربويًفيًمجال قامتًًدور
ًالباحثةًبإعدادًاألداةًاآلتيةًوىي:

ًاستبانة دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية:
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ً ًوتصميمًمر ًببناء ًالعممية ًاألصول ًوفق ًبدقة ًومنظمة ًمُخطَّطة ًمراحل ًبعدة ًالستبانة تصميم
ًالنيائيةًليا،ًوجميعًتمكًالمراحلًتؤسسًلمصدقًالبنيوي،ًوىي:الستباناتًقبلًأنًتظيرًالصورةً

  :تحديد الهدف العام واألهداف الفرعية لالستبانة 
ًفالهدف العام لالستبانة ًالمشرفًالتربوي ًدور ًتحديد :ً ًوجية ًمن ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال نظرًي

ًالمشرفينًالتربويينًوالمديرين.ً
 ىدافًالفرعيةًلالستبانةًبماًيمي:تتمثلًاألاألهداف الفرعية لالستبانة: 

ًالمدرسيةًفيً التعرفًعمىًتقديراتًالمشرفينًالتربويينًوالمديرينًلدورًالمشرفًالتربويًفيًاإلدارة
 مجالًالتخطيطًاإلداري.

ًًالمديرينًلدورًالمشرفًالتربويًفيالتعرفًعمىًتقديراتًالمشرفينًالتربويينًًو المدرسيةًفيًاإلدارة
 .مجالًالتنظيمًالمدرسي

ًالمدرسيةًفيً التعرفًعمىًتقديراتًالمشرفينًالتربويينًوالمديرينًلدورًالمشرفًالتربويًفيًاإلدارة
 مجالًالتصالًوالعالقاتًاإلنسانية.

ًالمدرسيةًفيً التعرفًعمىًتقديراتًالمشرفينًالتربويينًوالمديرينًلدورًالمشرفًالتربويًفيًاإلدارة
 النموًالميني.التوجيوًًومجالً

ًالمدرسيةًفيًًالتعرف عمىًتقديراتًالمشرفينًالتربويينًوالمديرينًلدورًالمشرفًالتربويًفيًاإلدارة
 مجالًالتقويمًوالتطويرًوالمتابعة.

 تباع الخطوات التالية:محتوى الذي تتصدى له الستبانة باتعيين ال 

ًا -1 ًاألدبيات ًمراجعة ًالتربويتمت ًالمشرف ًبدور ًالعالقة ًذات ًاإلدارةًًلعممية ًمجال في
ًبموضوعً ًالمرتبطة ًواألجنبية ًالعربية ًوالدراسات ًالبحوث ًمراجعة ًإلى ًباإلضافة المدرسية،

ًوخصوصًاً الدراسة ًتضمنتيا، ًالتي ًوالمقاييس ًالدراسات ًىذه ًعمى ًالباحثة ًاطَّمعت حيث
وذلكًالمقاييسًالتيًتناولتًدورًالمشرفينًالتربويينًومديريًالمدارسًفيًالعمميةًالتعميمية،ً

ًتناولتياً ًالمجالتًالتي ًأىم ًالدراساتًوالبحوثًولمعرفة ًىذه ًانتيتًإليو ًما لموقوفًعمى
ًوالجوانبًالتيًتغطييا.

السترشادًبآراءًالتربويينًالمتخصصينًفيًمجالًالتربيةًواإلدارةًالتربويةًواإلشرافًالتربويًً -2
 بناءًالستبانة.والقياسًوالتقويمًالنفسيًوالتربوي،ًلتحديدًالنقاطًاألساسيةًفيً
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ًالتي -3 ًمجالتًالستبانة ًبخمسةًجوانبًتحديد ًدورًالمشرفًًيجبًأنًتتضمنيا يتمثلًفييا
ًوىيالترب ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالمدرسي)وي ًالتنظيم ًاإلداري، ًالتصالًالتخطيط ،

النموًالميني،ًالتقويمًوالتطويرًوالمتابعة(،ًومنًثمًانتقاءًعينةًالتوجيوًًووالعالقاتًاإلنسانية،ً
 منًالبنودًتغطيًكلًمجالًمنًالمجالتًالسابقةًمعًمراعاةًوضوحًاأللفاظًوالكمماتًودقتيا.ً

 تمًوضعًالستبانةًبصورتياًاألوليةًوتكونتًمنًالنقاطًاآلتية: -4

اًأفرادًعينةًالدراسةًلإلجابةًأنًيتبعيتوضحًاليدفًمنًالستبانةًوالتعميماتًالتيًيجبًًمقدمة:-
  بنودًالستبانة.ًعن

ًوسنواتًمعمومات عامة عن أفراد عينة الدراسة- ًالعممي، ًوالمؤىل ًالجنس، ًبمعرفة ًتتعمق :
 الدوراتًالتدريبية.ًًوالخبرة،ً

ً)عبارات الستبانة- ًمن ًاألولية ًمرحمتيا ًفي ًالستبانة ًتكونت ًحيث ًكافة80ً: ًتغطي ًبندًا )
(ًيبينًمجالت1ًالسابقة،ًمعًبدائلًإجابةًثالثيةً)عالية،ًمتوسطة،ًضعيفة(ًوالجدول)ًالمجالت

ً:الستبانةًوبنودىاًفيًصورتياًاألولية
 تبانة وبنودها في صورتها األوليةمجالت الس( 7جدول)

الستبانة 
 ومجالتها

عدد 
 البنود

 أرقام البنود

 16-15-14-13-12-11-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 16 التخطيط اإلداري

 16 المدرسي التنظيم
17-18-19-21-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-
31-32 

التصال والعالقات 
 اإلنسانية

16 
33-34-35-36-37-38-39-41-41-42-43-44-45-46-
47-48 

النمو التوجيه و 
 المهني

16 
49-51-51-52-53-54-55-56-57-58-59-61-61-61-
62-63-64 

التقويم والتطوير 
 والمتابعة

16 
65-66-67-68-69-71-71-72-73-74-75-76-77-78-
79-81 

 81-1 81 الستبانة ككل
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 :دراسة صدق الستبانة 

 صدق المحتوى: (7

محّكمينًوذلكًً(ًبعرضوًعمىًمجموعةContent validityتمًالتحققًمنًصدقًمحتوىًالستبانةً)
ًًفي ً)الشير ًاإلجماليً)2015الخامسًوالسادسًمنًعام ًعددىم ًمحّكما14ًً(، وكانًاليدفًمنً (

ىوًبيانًمالحظاتًالمحّكمينًلمدىًًاستبانةًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسية(تحكيمً)
ُوضعتًلقياسو،ًووضوحًمالءمةًالبنودًلميدفًالعامًواألىدافًالفرعيةًلالستبانة،ًومدىًقياسياًلماً

التعميماتًمنًحيثًالمعنىًوالمغة،ًوقدمًالمحّكمونًمالحظاتيمًفيًضرورةًإعادةًالنظرًفيًصياغةً
ضافةًبنود5ًبعضًالبنودًمنًحيثًالمعنىًوالمغة،ًوحذفًبعضًالبنود.ًحيثًتمًحذفً) (ًبنودًوا 

ًتمتًتغييرًبدائلًاإلجابةًالثالثي13أخرىًمكانيا،ًوتعديلً) ًبندًا،ًكما ةًإلىًبدائلًإجابةًخماسيةً(
 (ًيوّضحًأمثمةًلبعضًالبنودًالمضافةًوالمعدلة.2ًوالجدول))دائمًا،ًغالبًا،ًأحيانًا،ًنادرًا،ًأبدًا(ً

( أمثمة لبعض البنود المضافة والبنود المعدلة في استبانة دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية 7جدول)
 وفقًا آلراء السادة المحّكمين.

 ستبانةًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةا

 العباراتًبعدًالتعديل بعضًالعباراتًالتيًتحتاجًإلىًتعديل العباراتًالمضافة

تساعدًمديرًالمدرسةًفيً
وضعًخطةًلمواجيةً
 األزماتًالمدرسية.

تشاركًفيًتقويمًالخططًالتربويةً
 المدرسية.

 تقّومًالخططًالتربويةًالمدرسية.

تشجعًمديرًالمدرسةًعمىً
أساليبًحديثةًفيًًاستخدام

 .التنظيمًالمدرسي

تشاركًفيًتنظيمًالدوراتًالتدريبيةً
 المقدمةًلممديرينًوالمعممين.

تشاركًفيًتنظيمًالدوراتً-
ًالتدريبيةًالمقدمةًلممديرين.

تشاركًفيًتنظيمًالدوراتً-
 التدريبيةًالمقدمةًلممعممين.

توظفًمياراتًاإلصغاءً
حديثكًمعًالعاممينًفيً

 فيًالمدرسة.

تتابعًاألعمالًاإلداريةًوالماليةًفيً
 المدارسًالتيًتشرفًعمييا.

تتابعًاألعمالًاإلداريةًفيً-
ًالمدارسًالتيًتشرفًعمييا.

تتابعًاألعمالًالماليةًفيً-
 المدارسًالتيًتشرفًعمييا.

تشجعًالمعممينًعمىًتنفيذً
األنشطةًالصفيةً
 والالصفيةًلمتالميذ.

ركًفيًتنظيمًالنشاطاتًالمدرسيةًتشا
 والمؤتمراتًالتربوية.

تشاركًفيًتنظيمًالنشاطاتً-
ًالمدرسيةًومتابعةًتنفيذىا.

تشاركًفيًتنظيمًالمؤتمراتً-
 التربويةًومتابعةًتنفيذىا.

ترشدًمديرًالمدرسةً
لإلفادةًمنًنتائجًالتقويمً

المعممينًوالمديرينًإلىًالمراجعًًترشد
 المثريةًلمعموماتيم.

ترشدًالمعممينًإلىًالمراجعً-
ًالمثريةًلمعموماتيم.
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فيًتحسينًالعمميةً
 التعميمية.

ترشدًالمديرينًإلىًالمراجعً-
 المثريةًلمعموماتيم.

ندًاًتغطيًكافةً(ًب80بعدًاألخذًبجميعًمالحظاتًالسادةًالمحكمينًأصبحتًالستبانةًتتكونًمن)
النموًالتوجيوًًو،ًالتصالًوالعالقاتًاإلنسانية،ًطًاإلداري،ًالتنظيمًالمدرسيالتخطيً)مجالتًالستبانة

احثةًبتطبيقًاستبانةًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالً،ًثمًقامتًالبالميني،ًالتقويمًوالتطويرًوالمتابعة(
ًمن ًمكونة ًاستطالعية ًعينة ًعمى ًالمدرسية ًالدراسة30ً)اإلدارة ًعينة ًخارج ًوىي ًومشرفًا، ًمديرًا )

ًالعاأل ًفي)الشير ًوذلك ًدمشق ًمدينة ًمدارس ًمن ًعشوائيًا ًاختيرت ًصمية، ًعام ًمن م(2015ًاشر
ً(ًتوزعًأفرادًالعينةًالستطالعيةًعمىًمتغيراتًالدراسة.3)وُيظيرًالجدول

 توزع أفراد العينة الستطالعية عمى متغيرات الدراسة( 7جدول)

أفراد العينة 
 الستطالعية

 الجنس
الدورات 
 التدريبية

 سنوات الخبرة المؤهل العممي

 لم يتبع اتبع إناث ذكور
أهمية 
 تعميم

 إجازة
دبموم 
 فأكثر

اقل من 
7 

 سنوات

-7من 
 سنوات71

أكثر من 
71 

 سنوات

 8 17 5 2 19 9 8 22 19 11 العدد

 %27 %57 %17 %7 %63 %31 %27 %73 %63 %37 النسبة

 31 31 31 31 المجموع

وكانًاليدفًمنًالدراسةًالستطالعيةًالتأكدًمنًمناسبةًبنودًالستبانةًووضوحًالعباراتًبالنسبةً
العينةًالستطالعية،ًوكذلكًلستكمالًدراسةًصدقًالستبانةًوثباتياًإحصائيًا.ًحيثًُطمَبًمنًًألفراد

ًا ًبنود ًعمى ًاإلجابة ًعند ًالستطالعية ًالعينة ًبندأفراد ًكل ًعن ًيستفسروا ًأن ًفيوًًلستبانة يجدون
(،Spssً)ً.ًوبعدًتفريغًبياناتًأفرادًالعينةًالستطالعيةًعمىًالبرنامجًاإلحصائيموضاًًصعوبةًأوًغ

ًتمتًدراسةًصدقًالتساقًالداخميًوالصدقًالتمييزيًلالستبانةًعمىًالنحوًاآلتي:
 صدق التساق الداخمي)صدق التكوين الفرضي(:( 7
ًمنًً ًالمدرسية ًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارة ًدور ًحسابًصدقًالتساقًالداخميًلستبانة تم

ًخاللًالقيامًباإلجراءاتًاآلتية:ً
ًالبعضًوكذلكًبينًمجالتًالستبانةً .أً ًبعضيا ًمعامالتًالرتباطًبينًمجالتًالستبانة إيجاد

ً(ًيوضحًنتائجًمعامالتًالرتباط.4ًوالدرجةًالكميةًلالستبانة.ًوالجدول)
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معامالت الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت استبانة دور المشرفين التربويين في مجال اإلدارة  (7جدول)
 ية مع المجالت األخرى ومع الدرجة الكمية لالستبانةالمدرس

 الستبانة ومجالتها
التخطيط 
 اإلداري

نظيم الت
 المدرسي

التصال 
والعالقات 
 اإلنسانية

التوجيه 
النمو و 

 المهني

التقويم 
والتطوير 
 والمتابعة

الدرجة 
 الكمية

740. 1 التخطيط اإلداري
**

 .885
**

 .692
**

 .710
**

 .903
**

 

740. المدرسي التنظيم
**

 1 .608
**

 .865
**

 .952
**

 .937
**

 

885. التصال والعالقات اإلنسانية
**

 .608
**

 1 .504
**

 .555
**

 .798
**

 

692. النمو المهنيالتوجيه و 
**

 .865
**

 .504
**

 1 .906
**

 .890
**

 

710. التقويم والتطوير والمتابعة
**

 .952
**

 .555
**

 .906
**

 1 .926
**

 

903. الستبانة ككل
**

 .937
**

 .798
**

 .890
**

 .926
**

 1 

 0.01)**( دال عند مستوى دللة 
ًالجدول)ً ًمن ًبي4يالحظ ًالرتباط ًمعامالت ًأن ًالبعض،( ًبعضيا ًالستبانة ًمجالت وبينًًن

ىذاًيشيرًً(،0.01المجالتًوالدرجةًالكميةًلالستبانةًكانتًجميعياًدالةًإحصائيًاًعندًمستوىًدللةً)
إلىًأنًىذهًالمجالتًمرتبطةًمعًبعضياًالبعضًومرتبطةًأيضًاًمعًالدرجةًالكمية،ًوأنياًتقيسًماً
ًالصدقًالبنيويًليذهً ًيؤكد ًوىذا ًأيًتقيسًالتكوينًالفرضيًالذيًوضعتًألجمو، وضعتًلقياسو،

ًالستبانةًككل.ًوالمجالتً
تبانةًمعًالدرجةًالكميةًلالستبانةًككل،ًإيجادًمعامالتًالرتباطًبينًدرجةًكلًبندًمنًبنودًالس .بً

ً(.5ًكماًىوًموّضحًفيًالجدول)
 معامالت الرتباط بين درجة كل بند من بنود الستبانة مع الدرجة الكمية (7جدول)

 البند
معامل 
 الرتباط

 البند القرار
معامل 
 الرتباط

 البند القرار
معامل 
 الرتباط

 القرار

1 0.509
**

711. 55 دال 1**510. 28 دال 
**

 دال 1

2 0.715
**

587. 56 دال 1**507. 29 دال 
**

 دال 1

3 0.611
**

559. 57 دال 1**352. 30 دال 
**

 دال 1

4 0.657
**

475. 31 دال 
**

 دال 1**357. 58 دال 1

5 0.474
**

 دال 1**495. 59 دال **0.648 32 دال 

6 0.534
**

 دال 1**336. 60 دال 1**364. 33 دال 
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7 0.347
**

 دال 1**421. 61 دال 1**399. 34 دال 

8 0.357
**

636. 35 دال 
**

 دال 1**536. 62 دال 1

9 0.304
**

 دال 1*314. 63 دال 1**328. 36 دال 

10 0.494
**

 دال 1**541. 64 دال 1**541. 37 دال 

11 0.490
**

 دال 1*324. 65 دال 1**303. 38 دال 

12 0.468
**

 دال 1**578. 66 دال 1**565. 39 دال 

13 0.261
**

670. 40 دال 
**

 دال 1**718. 67 دال 1

14 0.354
**

 دال 1*352. 68 دال 1**567. 41 دال 

15 0.665
**

 دال 1**695. 69 دال 1**349. 42 دال 

16 0.398
**

653. 43 دال 
**

 دال 1**611. 70 دال 1

17 0.575
**

 دال 1**672. 71 دال 1**438. 44 دال 

18 0.622
**

 دال 1**646. 72 دال 1**472. 45 دال 

19 0.661
**

 دال 1**580. 73 دال 1**642. 46 دال 

20 0.611
**

556. 47 دال 
**

 دال 1**670. 74 دال 1

21 0.766
**

 دال 1**430. 75 دال 1**403. 48 دال 

22 0.569
**

 دال 1**464. 76 دال 1**577. 49 دال 

23 0.532
**

583. 50 دال 
**

 دال 1**552. 77 دال 1

24 0.258
**

 دال 1**493. 78 دال 1**489. 51 دال 

25 0.321
**

 دال 1**613. 79 دال 1**460. 52 دال 

26 0.498
**

 دال 1**444. 80 دال 1**476. 53 دال 

27 0.526
**

468. 54 دال 
**

    دال 1

 1017دال عند مستوى دللة  )*( 1017دللة  مستوى)**( دال عند 
وجودًارتباطًبينًدرجةًكلًبندًمنًبنودًالستبانةًمعًدرجتياًالكميةًوىذهًً(5يتبينًمنًالجدول)ً

استبانةًىذاًيشيرًإلىًأنًبنودًً(،0001/0005الرتباطاتًموجبةًودالةًإحصائيًاًعندًمستوىًدللةً)
تقيسًماًوضعتًلقياسو،ًوىذاًيدلًأيضًاًعمىًأنياًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةً

ًتقيسًالتكوينًالفرضيًالذيًوضعتًألجمو.ً
 الصدق التمييزي )المجموعات الطرفية(: ( 7
ليًا،ًثمًتمًحسابًصدقًالمجموعاتًالطرفيةًمنًخاللًترتيبًبياناتًأفرادًالعينةًالستطالعيةًتناًزً

(ً ًأعمى ً)25أخذت ًوأدنى ًمنيا ًالمجموعتين%25ً( ًىاتين ًمتوسطات ًحسبت ًوبعدىا ًمنيا، )%
لمعيناتًالقميمةًلبيانًدللةًالفروقًً"مانًويتني"وانحرافاتيماًالمعيارية،ًوبعدًذلكًتمًاستخدامًاختبارً
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(6ًفرعيةًوالجدول)بينًمتوسطاتًرتبًدرجاتًالمجموعتينًعمىًالدرجةًالكميةًلالستبانةًومجالتياًال
ًيبينًالنتائجًالتيًتمًالتوصلًإلييا.

بين متوسطي رتب درجات الفئة العميا والفئة الدنيا ألفراد  الفروق دللة لتعرف "ويتني مان" اختبار ( نتائج7جدول)
 عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجالتها الفرعية

 N الفئة الستبانة ومجالتها
 متوسط
 الرتب

 (U) مجموع الرتب
القيمة 
 الحتمالية

 التخطيط اإلداري
 28.00 4.00 7 الدنيا

10111 10112 
 77.00 11.00 7 العميا

 التنظيم المدرسي
 28.00 4.00 7 الدنيا

10111 10111 
 77.00 11.00 7 العميا

 التصال والعالقات اإلنسانية
 28.00 4.00 7 الدنيا

10111 10112 
 77.00 11.00 7 العميا

 النمو المهنيالتوجيه و 
 28.00 4.00 7 الدنيا

10111 10111 
 77.00 11.00 7 العميا

 التقويم والتطوير والمتابعة
 28.00 4.00 7 الدنيا

10111 10111 
 77.00 11.00 7 العميا

 الدرجة الكمية
 28.00 4.00 7 الدنيا

10111 10112 
 77.00 11.00 7 العميا

ًالجدول) ًمن ًرتب6ًيتبين ًومتوسطات ًالعميا ًالفئة ًدرجات ًرتب ًمتوسطات ًبين ًفروق ًوجود )
درجاتًالفئةًالدنياًألفرادًالعينةًالستطالعيةًعمىًالدرجةًالكميةًلالستبانةًومجالتياًالفرعية،ًحيثً

ًمجال ًمن ًمجال ًكل ًوفي ًككل ًلالستبانة ًالكمية ًلمدرجة ًالحتمالية ًالقيمة ًتتراوحًًتياكانت الفرعية
(،ًوىذاًيشيرًإلىًوجود0005ً)منًمستوىًالدللةًالفتراضيًلياً(.ًوىيًأقل00002)(ًو00001بين)

فروقًبينًأفرادًعينةًالدراسةًعمىًالستبانةًككلًوفيًمجالتياًالفرعيةًوىذهًالفروقًكانتًلصالحً
ًأكبرًمنًمتوسطاتًدًر ًيدلًدرجاتًالفئةًالعمياًألنًالمتوسطاتًالحسابيةًليا جاتًالفئةًالدنياًوىذا

)أيًتمتمكًالستبانةًالقدرةًالتمييزيةًبينًأفرادًعينةًنةًبالصدقًبدللةًالفروقًالطرفيةعمىًتمتعًالستبا
ًالدراسة(.
 :دراسة ثبات الستبانة 

ً:الستبانةًبالطرقًاآلتيةتمًدراسةًثباتًً
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 ثبات التساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ:( 7
ًفيًالتطبيقًاألولًباستخدامًمعادلةًً تمًحسابًمعاملًالتساقًالداخميًلمعينةًالستطالعيةًنفسيا
ً(ًيوضحًنتائجًمعامالتًالثباتًبيذهًالطريقة.7.ًوالجدول)"ألفاًكرونباخ"

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالستبانة وأبعادها الفرعية (1جدول)
 لفا كرونباخأ عدد بنود الستبانة الستبانة ومجالتها

 10837 16 التخطيط اإلداري

 10818 16 التنظيم المدرسي

 10856 16 التصال والعالقات اإلنسانية

 10775 16 النمو المهنيالتوجيه و 

 10711 16 التقويم والتطوير والمتابعة

 10912 81 الستبانة ككل

ً ًالجدول)يتبين ًأ7من )"ً ًبمعادلة ًالداخمي ًالتساق ًمعامل ًن ًدورًً"كرونباخألفا ًاستبانة لبنود
(ً ًبمغ ًككل ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًوجيد00912ًالمشرف ًمرتفع ًثبات ًمعامل ًوىو )

ألغراضًالدراسةًالحالية،ًأماًفيماًيتعمقًبمجالتًالستبانةًفقدًتراوحتًمعامالتًالتساقًالداخميً
ً ًكرونباخ"بمعادلة ً)ً"ألفا ًبين ًأيضًا00856ً-00711ليا ًومقبولة ًمرتفعة ًثبات ًمعامالت ًوىي )

ًألغراضًالدراسةًالحالية.
 الثبات باإلعادة:( 7

 ً ًاإلعادة ًالثباتًبطريقة ًمعامل ًباستخراج ًالباحثة ًمجالًقامت ًفي ًالمشرفًالتربوي ًدور لستبانة
قًالستبانةًلممرةًالثانيةًعميياًعمىًالعينةًالستطالعيةًنفسياًمنًخاللًإعادةًتطبياإلدارةًالمدرسيةً

بعدًمضيًثالثةًأسابيعًمنًالتطبيقًاألول،ًوتمًاستخراجًمعاملًالثباتًبطريقةًاإلعادةًعنًطريقً
ً(.8(ًبينًالتطبيقًاألولًوالثانيًكماًفيًالجدول)Pearson Correlationحسابًمعاملًالرتباطً)

 المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية معامالت ارتباط الثبات باإلعادة لستبانة دور (7جدول)

 معامل ارتباط الثبات باإلعادة الستبانة ومجالتها

717. التخطيط اإلداري
**

 

682. التنظيم المدرسي
**

 

880. التصال والعالقات اإلنسانية
**

 

690. النمو المهنيالتوجيه و 
**
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784. التقويم والتطوير والمتابعة
**

 

890. الستبانة ككل
**

 

  1017)**( دال عند مستوى دللة  
ًالجدول) ًمن ًالمشرفًً(8يتبين ًدور ًلستبانة ًالكمية ًلمدرجة ًباإلعادة ًالثبات ًارتباط ًمعامل أن

وىوًمعاملًمرتفعًومقبولًألغراضًالدراسةًالحالية،ً(00890ً)ويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًبمغالترب
-00682طًالثباتًباإلعادةًلياًبينً)تراوحتًمعامالتًارتباأماًفيماًيتعمقًبمجالتًالستبانةًفقدً

ً(،ًوىيًمعامالتًثباتًمرتفعةًومقبولةًأيضًاًألغراضًالدراسةًالحالية.00880
 الثبات بالتجزئة النصفية: ( 7

ًالكمية.ً ًالدرجة ًعمى ًالستبانة ًأبعاد ًمن ًبعد ًلكل ًالنصفية ًبالتجزئة ًالثبات ًمعامل ًحساب تم
ًجًمعامالتًالثباتًبيذهًالطريقة.(ًيوضحًنتائ9والجدول)

 معامالت ثبات التجزئة النصفية لالستبانة وأبعادها الفرعية (7جدول)

 معامل ثبات التجزئة النصفية عدد البنود الستبانة ومجالتها

 0.744 16 التخطيط اإلداري

 10761 16 التنظيم المدرسي

 10973 16 التصال والعالقات اإلنسانية

 10665 16 النمو المهنيالتوجيه و 

 10678 16 التقويم والتطوير والمتابعة

 10827 81 الستبانة ككل

ً(ًأنًمعاملًثباتًالتجزئةًالنصفيةًلبنودًاستبانةًدورًالمشرفًالتربوي9ًيتبينًمنًالجدول)
الحالية،ً(ًوىوًمعاملًثباتًمرتفعًوجيدًألغراضًالدراسة00827ًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًككلًبمغً)

ًبينً) ًالنصفيةًليا ًتراوحتًمعامالتًثباتًالتجزئة ًيتعمقًبمجالتًالستبانةًفقد ًفيما -00665أما
ً(ًوىيًمعامالتًثباتًمرتفعةًأيضًا.00973

ًجيدةً ًتتصفًبدرجة ًالمدرسية ًاإلدارة ًالمشرفًالتربويًفيًمجال ًدور ًسبقًأنًاستبانة يتبينًمما
 لالستخدامًكأداةًلمدراسةًالحالية.ًصالحةًًةًمنًالصدقًوالثباتًتجعمياًومقبول
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الصورة النهائية لستبانة دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية وكيفية تصحيح -
  درجاتها:

ًالمشرفًالتربويً ًدور ًمن)ًتكونتًاستبانة ًالنيائية ًبصورتيا ًالمدرسية ًبندًا،80ًفيًمجالًاإلدارة )
ًوالجدول)ةًخماسيةسةًمجالتًوبدائلًإجابموزعةًعمىًخم ًأبدًا(، ًنادرًا، ًأحيانًا، ًغالبًا، (10ً)دائمًا،

ًيبينًتوزعًبنودًالستبانةًعمىًالمجالتًالتيًتكونتًمنيا:ً
 نة عمى المجالت التي تكونت منهاتوزع بنود الستبا( 71جدول)

الستبانة 
 ومجالتها

عدد 
 البنود

 أرقام البنود

 16-15-14-13-12-11-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 16 التخطيط اإلداري

 16 التنظيم المدرسي
17-18-19-21-21-22-23-24-25-26-27-28-29-
31-31-32 

التصال والعالقات 
 اإلنسانية

16 
33-34-35-36-37-38-39-41-41-42-43-44-45-
46-47-48 

النمو التوجيه و 
 المهني

16 
49-51-51-52-53-54-55-56-57-58-59-61-61-
61-62-63-64 

التقويم والتطوير 
 والمتابعة

16 
65-66-67-68-69-71-71-72-73-74-75-76-77-
78-79-81 

 81-1 81 الستبانة ككل

ً ًالخيار ًيعطي ًغالبا5ًًدائمًا)حيث ًوالخيار ًدرجات، ًأ4)( ًوالخيار ًدرجات، ًدرجات،3ًحيانًا)( )
2ً)والخيارًنادراًً ًوالخيارًأ( ًوبالتاليًفإ1)بداًًدرجتان، مكنًأنًيحصلًنًأعمىًدرجةًي(ًدرجةًواحدة.

ابتوًعمىًجميعًبنودًالستبانةًعميياًالمديرًأوًالمشرفًالذيًيجيبًعمىًبنودًالستبانةًفيًحالًإج
(ًدرجة،ًوىيًتشيرًإلىًوجودًدرجةًعاليةًمنًالتقديرًلدورًالمشرفًالتربويًفي400ً=5ً×80)ىي

ابتوًعمىًمكنًأنًيحصلًعميياًالمديرًأوًالمشرفًفيًحالًإجةًياإلدارةًالمدرسية،ًوأدنىًدرجمجالً
ًمنًالتقدير80ً=1ً×80)جميعًبنودًالستبانةًىي (ًدرجة،ًوىيًتشيرًإلىًوجودًدرجةًضعيفةًجدًا

ً.لدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسية
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تم اعتماد تربوي في مجال اإلدارة المدرسية، شرف الولتحديد تقديرات المديرين والمشرفين لدور الم
 المعيار اآلتي: 

 
 وفقًا لممتوسط الحسابي الرتبي والنسب المئوية ( درجة فاعمية الستبانة77جدول)

ً

ًولتحديدًدرجةًالدورًتمًاعتمادًالمعادلةًاآلتية:ً
ًدرجةًاألداةًالمرادًالتحويلًإلييا÷ًطولًالفئة(ًً-)درجةًاألداةًالحاليةً

ً(5-ً1ً÷ً)3ًً=1,3ً
ًيصبحًالتحويلًعمىًالشكلًاآلتي:

)درجة5ًً=1,3ًً+3,6ًً)درجةًمتوسطة(،3,6ًً=1,3ًً+2,3ًً)درجةًضعيفة(،2,3ًً=1ً+1,3ًً
ًكبيرة(.ً
 مجتمع الدراسة:-ثالثاً 

ًمنً ًاألولى ًالحمقة ًومشرفات ًومديراتًومشرفي ًمديري ًجميع ًمن ًلمدراسة ًاألصمي ًالمجتمع تكون
م/2016ً-2015الدراسي/ًالتعميمًاألساسيًفيًمدينةًدمشق،ًوبحسبًإحصائياتًوزارةًالتربيةًلمعامً

ًالتربويات) ًوالمشرفات ًالمشرفين ًعدد ًوالمديرات)43بمغ ًالمديرين ًوعدد ًمشرفًا، ًفي279ً( ًمديرًا )
ًمدارسًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًاألساسي.

 عينة الدراسة: -رابعاً 
 العينة الستطالعية لمدراسة:  -7

ًقواميا) ًمديرا30ًًقامتًالباحثةًبتوزيعًالستبانةًعمىًعينة ًالمديرين)ومشرفاًًً( ًحيثًبمغًعدد ،27ً)
فيًمدارسًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًاألساسي،ًوىمًمنًخارجًعينةًً(ًمشرفين3مديرًاًوعددًالمشرفين)

الدراسةًاألصمية،ًوذلكًبيدفًمعرفةًمدىًمالءمةًووضوحًفقراتًالستبانةًألفرادًعينةًالدراسةًمنً
ًقًمنًالخصائصًالسيكومتريةًلالستبانة.المديرينًوالمشرفينًالتربويين،ًوكذلكًلمتحق

 التقدير في األداة فئات النسبة المئوية فئات قيم المتوسط الحسابي

 درجةًكبيرة 73-111% 307-501

 متوسطةًدرجة 47-72% 204-306

 درجةًضعيفة 21-46% 101-203
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 العينة األصمية لمدراسة: -7
ىيًجزءًمنًالمجتمعًاألصميًلمدراسة،ًحيثًتكونتًعينةًالدراسةًمنًالمشرفينًالتربويينًمنًجميعً

(ًمشرفًاًومشرفةًوذلكًبعدًاستبعادًأفراد40ًأفرادًالمجتمعًاألصميًنظرًاًلصغرًحجمو،ًحيثًبمغت)
%(ًمن30ً(ًمديرًاًومديرةًأيًبنسبة)83تكونتًعينةًالدراسةًمنًالمديرينًمن)العينةًالستطالعية،ًًو

(ًيظيرانًتوزيعًأفرادًعينة13ً(ًو)12المجتمعًاألصمي,ًتمًاختيارًالعينةًبطريقةًعشوائية،ًوالجدولن)
ًوالمشرفين ًالمديرين ًمن ًالدراسة)ًالدراسة ًمتغيرات ًوفق ًسنواتًالتربويين ًالعممي، ًالمؤىل الجنس،

ً،ًالدوراتًالتدريبية(:الخبرة
 ( توزع أفراد عينة الدراسة من المديرين وفق متغيرات الدراسة77جدول)

 المجموع

 سنوات الخبرة المؤهل العممي الجنس
الدورات 
 التدريبية

أىميةً إناث ذكور
 تعميم

إجازةً
 جامعية

دبمومً
 فأكثر

أقلً
 5منً

منً
5-11 

أكثرًمنً
11 

 لمًيتبع اتبع

21 63 31 45 7 12 11 61 69 14 

83 83 83 83 

 
 ( توزع أفراد عينة الدراسة من المشرفين التربويين وفق متغيرات الدراسة77جدول)

 المجموع
 
 
 
 

 

 الدورات التدريبية سنوات الخبرة المؤهل العممي الجنس

أىميةً إناث ذكور
 تعميم

إجازةً
 جامعية

دبمومً
 فأكثر

أقلًمنً
5 

منً
5-11 

أكثرً
 11منً

 لمًيتبع اتبع

11 29 6 23 11 6 11 23 28 12 

41 41 41 41 

 إجراءات تنفيذ الدراسة:-خامساً 

ًتمًتنفيذًالدراسةًالحاليةًوفقًاإلجراءاتًاآلتية:
دورًواإلشرافًالتربويًًوًالتربويةًوالمدرسيةاإلدارةًمىًاألدبياتًوالمراجعًالتيًتضمنت)ًالطالعًع-1

بيدفًتحميمياًواإلفادةًمنياًفيًكتابةًاإلطارًالنظريًوبناءًأداةًً(التربويًفيًاإلدارةًالمدرسيةالمشرفً
ً.الدراسة

ًاستعراضًبعضًاألبحاثًوالدراساتًالسابقةًالعربيةًواألجنبيةًالقريبةًمنًالدراسةًالحالية.-2
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ًوالمشرفينً-3 ًالمدارس ًمديري ًبعمل ًالمتعمقة ًالتربية ًوزارة ًعن ًالصادرة ًالقرارات ًعمى الطالع
ًوالطالعًعمىًالمراجعًوالكتبًالتربويينًومي ًاألساسي، ًاألولىًمنًالتعميم ًفيًمدارسًالحمقة اميم

ًالمحميةًلمتعرفًعمىًواقعًاإلدارةًالمدرسيةًواإلشرافًالتربويًفيًالجميوريةًالعربيةًالسورية.
دراسيةًاستطالعيةًلتعرفًآراءًمديريًالمدارسًفيًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًاألساسيًحولًًإجراء-4

ًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسية.
،ًوالتحققًبعدةًأشكالًمنًصدقياًلدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًإعدادًاستبانة-5

أفرادًعينةًالدراسةًلدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًًاتقديًرتًاًكأداةًلمتعرفًعمىداميوثباتيا،ًواستخ
ً.اإلدارةًالمدرسية

ًالم-6 ًبجميع ًالمجتمعًاألصميًلمدراسة ًحيثًحدد ًوعينتيا، ًالدراسة ًمجتمع شرفينًالتربويينًتحديد
ًالحمق ًمدارس ً)عمى ًعددىم ًوالبالغ ًدمشق، ًمدينة ًفي ًاألساسي ًالتعميم ًمن ًاألولى ًمشرفًا،43ًة )

ً)وجميعًمديريً ًدمشقًوالبالغًعددىم ًاألساسيًفيًمدينة ًاألولىًمنًالتعميم (279ًمدارسًالحمقة
ًالمجتمعًاألصميً ًباختيار ًالمجتمعًاألصميًلممشرفينًالتربويينًقامتًالباحثة ًلصغر ًونظرًا مديرًا،

%(31ً(ًمديرًا،ًوىيًبنسبةً)83كاماًلًكعينةًلمدراسة،ًأماًعينةًالدراسةًمنًالمديرينًفقدًتمًاختيار)
ًمنًالمجتمعًاألصميًلمديريًالمدارسًفيًمدينةًدمشق.

ًم(.2115ًالدراسةًعمىًأفرادًعينةًالدراسةًخاللًشيرًكانونًاألولًمنًعام)ًتطبيقًأداة-7
ًالتربويينً-8 ًالمشرفين ًقبل ًمن ًعمييا ًالحصول ًتم ًالتي ًلمبيانات ًاإلحصائية ًالمعالجات إجراء

ًوالمديرينً)أفرادًعينةًالدراسة(.ً
ًوتنفيذًًمناقشة-9 ًإعداد ًمراحل ًالذيًأحاطًبجميع ًالميداني ًالواقع ًفيًضوء ًالحالية ًالدراسة نتائج

ًوتطبيقًأدواتًالدراسة،ًوفيًضوءًالمقارنةًمعًنتائجًالدراساتًالسابقة.
ًبمدارسً-11 ًالمدرسية ًاإلدارة ًالمشرفًالتربويًفيًمجال ًدور ًمقترحًلتطوير ًإلىًتصور التوصل

ًألساسي.الحمقةًاألولىًمنًالتعميمًا
 الوسائل اإلحصائية المستخدمة في تحميل نتائج الدراسة:-سادساً 

ًالدراسةًوفيًتحميلًنتائجًأسئمةًالدراسةًوفرضياتياًً اعتمدتًالباحثةًفيًالدراسةًالسيكومتريةًألداة
(ً ًالحاسوبي ًالبرنامج ًالمعمميةSpssعمى ًاإلحصائية ًوالطرائق ًاألساليب ًاستخدمت ًكما ،)ً
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ًطبيعيًا.ًًبعدماًتأكدتًمن)البارومترية(ً توزعًدرجاتًأفرادًعينةًالدراسةًعمىًاستبانةًالدراسةًتوزعًا
ًحيثًاستخدمتًالباحثةًماًيمي:

 ًبيرسون"معاملًالرتباط".ً
 ًًألفاًكرونباخ"معادلة".ً
 .ًالتكراراتًوالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًوالنسبًالمئوية
 ًتًستودنت"اختبار"ً(T-testًلمع)ً.ًرفةًدللةًالفروقًبينًمتغيراتًالدراسةًلعينتينًمستقمتين
 ًدل ًلمعرفة ًاألحادي ًالتباين ًتحميل ًالدراسة ًمتغيرات ًبين ًالفروق ًالثالثيةًلة ًالعينات ذات

ًالمستقمة.
 (ًالبرنامجExcel.ًلتوضيحًنتائجًالدراسةًعنًطريقًالرسومًالبيانية)ً

 



  

 الباب الثاني  
 اإلطار امليداني للبحث

 اخلامسالفصل 
 امليدانيةنتائج الدراسة 

 
 

 مقدمة.

 .عرضًالنتائجًوتفسيرىا-أولًً

 اإلجابةًعنًفرضياتًالدراسة.-ثانياًً

ًالدراساتًالمقترحة.-ثالثاًً
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 مقدمة:
ًالفصلًعرضًنتائجًتطبيقًالستبانةًعمىًأفرادًعينةًالدراسةًمنًالمديرينًوالمشرفينً يتضمنًىذا
ًنتائجً ًمع ًالحالية ًالدراسة ًنتائج ًومقارنة ًفرضياتيا، ًوتفسير ًوتفسيرىا ًمناقشتيا ًثم ًومن التربويين،

ًالدراساتًالسابقة.

 :عرض النتائج وتفسيرها-أولً 
ما دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية من وجهة نظر المديرين السؤال األول: 

، التواصل التخطيط اإلداري، التنظيم المدرسيوالمشرفين التربويين وذلك في المجالت اآلتية: )
 بعة(؟النمو المهني لممعممين والمديرين، التقويم والتطوير والمتاالتوجيه و والعالقات اإلنسانية، 

 يتفرعًعنًىذاًالسؤالًسؤالنًفرعيان3

السؤال الفرعي األول: ما دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية من وجهة نظر المديرين 
، التواصل والعالقات اإلنسانية، التخطيط اإلداري، التنظيم المدرسيوذلك في المجالت اآلتية: )

 رين، التقويم والتطوير والمتابعة(؟النمو المهني لممعممين والمديالتوجيه و 
لإلجابةًعنًالسؤالًالفرعيًاألولًتمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًوالمتوسطً
الرتبيًودرجةًتقديرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًفيًمدارسًالحمقةًاألولىًمنً

ًنظر ًوجية ًمن ًاألساسي ًمجاًالتعميم ًلكل ًالالمديرين ًمجالت ًمن ًككل،ًل ًوالمجالت ستبانة
ً(ًيوضحًذلك473والجدول)
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة تقديرات المديرين لمدور الذي يقوم به المشرف  (44جدول)

 وترتيبها عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجالتها الفرعية
الترتيب 

في 
 الستبانة

الستبانة 
 ومجالتها

عدد 
 البنود

المتوسطات 
 الحسابية

النحرافات 
 المعيارية

المتوسط 
 الرتبي

درجة 
 التقدير

 الترتيب

4 
التخطيط 

 اإلداري
 4 كبيرة 3.8125 3.88870 61.0000 49

2 
التنظيم 
 المدرسي

 5 متوسطة ;.5;608 3.01188 57.3133 49
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3 

التصال 
والعالقات 
 اإلنسانية

 6 متوسطة 67>8>50 4.13030 47.3494 49

4 
النمو التوجيه و 

 المهني
8ً متوسطة 46>50:4 3.69368 43.5060 49

5 

التقويم 
والتطوير 
 والمتابعة

 7 متوسطة 6:8>50 5.10141 47.0000 49

 - متوسطة 605.544 8.74129 256.1687 .; الستبانة ككل 

ًالمدرسيةًفيًمدارسًالحمقة41ًتبينًمنًالجدول) ًأنًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارة )
ًالمتوسطً ًبمغ ًحيث ًمتوسطًا، ًكان ًالمديرين ًنظر ًوجية ًمن ًاألساسي ًالتعميم ًمن األولى

ًوانحرافًمعياري)203,3الرتبي) ًالمتوسطة10714ً( ًالدرجة ًفي ًجميعيا ًوجاءتًمجالتًاألداة ،)
الذيًجاءًفيً(ًماًعداًمجالًالتخطيطًاإلداري20,13ًً-30742اتًالرتبيةًبين)ًوتراوحتًالمتوسط

الثانيةً(ًوبدرجةًكبيرة،ًوفيًالمرتبة3.888ً(ًوانحرافًمعياري)20143المرتبةًاألولىًبمتوسطًرتبي)
ًالمدرسي ًالتنظيم ًمجال ًوانحرافًمعياري)20,13بمتوسطًرتبي)ًجاء ًمتوسطة،3.011ً( ًوبدرجة )

ًالثًو ًالمرتبة ًرتبي)في ًبمتوسط ًاإلنسانية ًوالعالقات ًالتصال ًمجال ًجاء ًوانحراف3.2,2ًالثة )
ًوالمتابعة4.130ًمعياري) ًوالتطوير ًالتقويم ًمجال ًجاء ًالرابعة ًالمرتبة ًوفي ًمتوسطة، ًوبدرجة )

األخيرةًجاءًمجالً(ًوبدرجةًمتوسطة،ًوفيًالمرتبة5.101ً(ًوانحرافًمعياري)3.227بمتوسطًرتبي)
ًًو ًالالتوجيو ًرتبي)ًمينيالنمو ًمعياري)3.742بمتوسط ًوانحراف ًمتوسطة.3.693ً( ًوبدرجة )
ً(ًيوضحًالسممًالتراتيبيًلمحاورًالستبانةًلدىًأفرادًعينةًالدراسةً)المديرين(43والشكل)

 
 
ً
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ً
 المتوسط الرتبي لمحاور الستبانة لدى أفراد عينة الدراسة )المديرين( (4الشكل)

 النتائج عمى النحو اآلتي:أما بالنسبة لبنود كل مجال فكانت 
 مجال التخطيط اإلداري: -أولً 

تمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًودرجةًتقديرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالً
ً(ًيوضحًذلك4,3وترتيبيا،ًوالجدول)ًاإلدارةًالمدرسيةًمنًوجيةًنظرًالمديرينًلبنودًىذاًالمجال

( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المديرين أفراد عينة الدراسة عمى بنود 45جدول)
 وترتيبهاتقدير الدور مجال التخطيط اإلداري ثم تحديد درجة 

رقم 
 البند

 بنود مجال التخطيط اإلداري
المتوسطات 

 الحسابية

النحرافات 
 المعيارية

 الترتيب درجة التقدير

44 
ًبالتغذيةً ًالتربوي ًالمشرف يزودك

 الراجعةًالمتعمقةًبالخططًالمدرسية.
 1 كبيرة 88760. 4.4578

4 
ًوضعً ًفي ًالتربوي ًالمشرف يساعدك

 الخططًالمدرسية.
 2 كبيرة 74426. 4.3735

8 
ًالحتياجاتً ًالتربوي ًالمشرف يحدد
ًالتربويةًلممعممينًالذينًيشرفًعمييم.

 3 كبيرة 89354. 4.3012

41 
ًتحققً ًمدى ًالتربوي ًالمشرف يتابع

 أىدافًالمدارسًالتيًيشرفًعمييا.
 4 كبيرة 81620. 4.2771

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

االتصال  التنظيم اإلداري التخطيط اإلداري
والعالقات 
 اإلنسانية

التقويم والتطوير  النمو المهني
 والمتابعة

 االستبانة ككل

 تقديرات المديرين للدور الذي يقوم به المشرف
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45 

ًعمىً ًالتربوي ًالمشرف يشجعك
ًىوًجديدًفيًمجالً الطالعًعمىًما

 الخططًالمدرسية.

 5 كبيرة 93767. 4.2169

4 
ًالمشرفًالتربويًالخططًالتربويةً ُيقِوم

 المدرسية.
 6 كبيرة 96287. 4.1084

2 
ًوضعً ًفي ًالتربوي ًالمشرف يساعدك

 خططًالتنميةًالمينيةًلممعممين.
 7 كبيرة 54046. 4.0241

7 
ًالخططً ًفي ًالتربوي ًالمشرف يناقشك

 المستقبميةًلممدرسة.
 8 كبيرة 1.14225 3.9880

44 
يعتمدًالمشرفًالتربويًمبدأًاألولوياتً

 فيًوضعًالخططًالمدرسية.
 9 كبيرة 79652. 3.8916

5 

ً ًتخطيطًيشركك ًفي ًالتربوي المشرف
ًالتيً ًالتربوي ًاإلشراف أساليب

 استخدميا.

 10 كبيرة 1.23425 3.8072

9 
يخططًالمشرفًالتربويًإلثراءًالمنياجً

 المدرسي.
3.4337 1.52374 

 متوسطة
11 

43 
ًوضعً ًفي ًالتربوي ًالمشرف يساعدك

 خططًلمجالسًأولياءًاألمور.
3.4337 .89977 

 متوسطة
45ً

6 
ً ًالمشرف ًالمعممينًيشجع التربوي

 لممشاركةًفيًإعدادًالخططًالمدرسية.
3.3735 .93327 

 متوسطة
13 

3 
ًفيً ًمعو ًالتربوي ًالمشرف يشركك

ًإعدادًخطتوًاإلشرافية.
3.2530 .69569 

 متوسطة
14 

46 
ًوضعً ًفي ًالتربوي ًالمشرف يساعدك

 خطةًلمواجيةًاألزماتًالمدرسية.
3.1687 .90822 

 متوسطة
15 

ًعمىً 42 ًقدرتك ًالتربوي ًالمشرف  16 متوسطة 1.03608 2.8916ينمي
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ًتحصيلً ًلرفع ًعالجية ًخطط وضع
 الطمبة.

 3.88870 61.0000 الدرجة الكمية لمجال التخطيط اإلداري
المتوسط 

 الرتبي
 كبيرة 3.8125

(ًأنًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًمنًوجيةًنظر48ًتبينًمنًالجدول)
ًالكمية) ًحيثًبمغتًالدرجة ًكبيرة، ًالتخطيطًاإلداريًكانًبدرجة ًلمجال ًوانحراف3.812ًالمديرين )

ًتراوحت3.888ًمعياري) ًإذ ًوالمتوسطة، ًالكبيرة ًالدرجتين ًفي ًالمجال ًىذا ًفقرات ًوجاءت ،)
(8ً-44-:-5-7-48-.4-;-4-47(،ًوحصمتًالبنود)2.891-4.457المتوسطاتًالحسابيةًبين)

ً ًكبيرة، ًدرجة ًالبند)عمى ًاألولى ًالمرتبة ًفي ًينصًعمى)47جاء ًوالذي ًالتربويً( ًالمشرف يزودك
ًحسابي) ًبمتوسط ًالمدرسية( ًبالخطط ًالمتعمقة ًالراجعة ًمعياري)4.457بالتغذية ًوانحراف )0,887ً)

أنًمديرًالمدرسةًيرىًأنًالمشرفًالتربويًًإلىًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعودًالسببًفيًذلك
ًبالتغذيةًالراجعةًوالمعموماتًالمفيدةًعنًالخططًالمدرسيةًالناجحة،ًيقدمًلوًالدعمً المستمرًويزوده

ويحفزهًويرشدهًإلىًسبيلًالنجاحًبيدفًتحسينًأدائوًالمينيًوتطويرًمياراتوًوقدراتوًبماًيسيمًفيً
ًتحقيقًاألىدافًالتعميميةًالموضوعة.ً

ًالبند) ًجاء ًالثانية ًالمرتبة 4ًوفي ًينصًعمى)يساعدك ًوالذي ًالخططً( ًوضع ًفي ًالتربوي المشرف
(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعود0,744ً(ًوانحرافًمعياري)4.373المدرسية(ًبمتوسطًحسابي)

أنًمديرًالمدرسةًيرىًأنًلممشرفًالتربويًدورهًالميمًفيًتقديمًالمساعدةًلوًفيًًإلىًالسببًفيًذلك
ًاستراتيجياتً ًوتحديد ًالمدرسية ًالخطة ًيارسم ًبما ًفيًالقطرًواقتراحًفتلتنفيذ ًالتربوية قًمعًالسياسة

ًيمكنًتأمينوًمنًمستمزماتً اإلجراءاتًوالوسائلًوحصرًاإلمكاناتًالمتاحةًفيًالمدرسةًوتأمينًما
ًبشكلًيؤديًإلىًتحقيقًاألىدافًالتربويةًبالشكلًالمرغوبًفيو.ً

ًالبند) ًجاء ًالثالثة ًالمرتبة ًال;وفي ًالتربوي ًالمشرف ًينصًعمى)يحدد ًوالذي ًالتربويةً( حتياجات
ًبمتوسطًحسابي) ًالذينًيشرفًعمييم( ًوانحرافًمعياري)4.301لممعممين ًوكانتًدرجة0.8935ً( )

ًالسببًفيًذلك ًيعود ًوقد ًيرىًأنًالمشرفًقادرًعمىًتممسًًإلىًالتقديرًكبيرة، أنًمديرًالمدرسة
ًالصف ًالزيارات ًخالل ًمن ًوالميارات ًالمعارف ًمن ًالمعممين ًاحتياجات ًوتحديد ًأوًرغبات ية

الجتماعاتًالتيًيعقدىاًمعيمًويستطيعًتحديدًنقاطًالضعفًفيًأدائيمًويأخذًبرأيوًومالحظاتوًعنً
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ًالمعممينً ًأداء ًلتحسين ًتدريبية ًودورات ًبرامج ًخالل ًالحتياجاتًمن ًىذه ًلتمبية ًويسعى المعممين
ًوتطويرًكفاياتيمًبماًيسيمًفيًتحقيقًاألىدافًالتربويةًالمنشودة.

ًإ- ًبالنسبة ًوتراوحتًأما ًمتوسطة ًفييا ًالتقدير ًدرجة ًكانت ًفقد ًالمجال ًىذا ًفي ًالبنود ًبقية لى
ًالبند)(،ًحيثًجاءًفيًال2.891-3.433المتوسطاتًالحسابيةًبين) ًوالذيًينص45ًمرتبةًاألخيرة )

ًالطمبةعمى) ًتحصيل ًلرفع ًعالجية ًخطط ًوضع ًعمى ًقدرتك ًالتربوي ًالمشرف ًبمتوسطًينمي )
ًوانحرافًمعياًر2.891حسابي) ًالسببًفيًذلك1.036ي)( ًويعود ًتقديرًمتوسطة، ًودرجة أنًًإلىً(

المشرفًالتربويًلديوًمنًاألعباءًوالميامًماًيشكلًعميوًعبئًاًويمنعوًمنًالقيامًبيذهًالميمة،ًوربماً
يتركياًليقومًبياًالمرشدًالنفسيًواألخصائيًالجتماعيًفيًالمدرسة،ًويمكنًألولياءًاألمورًالمشاركةً

داءًالمعممينًوالعملًعمىًفإنًالمشرفًيوجوًاىتماموًاألكبرًألمشكالت،ًوبالتاليًفيًعالجًىذهًال
ًتحسينو.ً

 :مجال التنظيم المدرسي -ثانياً 
تمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًودرجةًتقديرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالً

ً(ًيوضحًذلك413وترتيبيا،ًوالجدول)اإلدارةًالمدرسيةًمنًوجيةًنظرًالمديرينًلبنودًىذاًالمجالً
ى بنود ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المديرين أفراد عينة الدراسة عم46جدول)

 وترتيبهاتقدير الدور ثم تحديد درجة  مجال التنظيم المدرسي
رقم 
 البند

 بنود مجال التنظيم المدرسي
المتوسطات 

 الحسابية

النحرافات 
 المعيارية

 الترتيب درجة التقدير

23 
ًالمعممينً ًالتربوي ًالمشرف يرشد

 إلىًكيفيةًتوزيعًالدروس.

4.4337 .70179 

 1 كبيرة

20 
ًاألعمالً ًالتربوي ًالمشرف يتابع

ًاإلداريةًفيًالمدرسة.

4.4217 .91225 

 2 كبيرة

17 
ًفيً ًالتربوي ًالمشرف يساعدك

 تنظيمًلوائحًالعملًالمدرسي.

4.3494 .70596 

 3 كبيرة

19 

ًتبادلً ًالتربوي ًالمشرف ينظم
الزياراتًبينًمديريًالمدارسًالتيً

 يشرفًعمييا.

4.1928 .80331 

 4 كبيرة
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26 
ًتنظيمً ًالمشرفًالتربويًفي يشارك

 الدوراتًالتدريبيةًالمقدمةًلك.

3.9157 1.07300 

 5 كبيرة

27 
ًتنظيمً ًالمشرفًالتربويًفي يشارك

 لممعممين.الدوراتًالتدريبيةًالمقدمةً

3.8675 .86632 

 6 كبيرة

28 

ًعمىً ًالتربوي ًالمشرف يشجعك
استخدامًأساليبًحديثةًفيًالتنظيمً

 اإلداري.

3.7952 .86615 

 7 كبيرة

29 
ًالمشرفًالتربويًفيًتطويرً يساىم

 العملًاإلداري.

3.7711 .86002 

 8 كبيرة

22 

ًتنظيمً ًالمشرفًالتربويًفي يشارك
ًبأساليبً ًخاصة ًعمل ورشات

 تدريسًالمنياج.

3.5663 .84381 

 9 متوسطة

24 
يساعدكًالمشرفًالتربويًعمىًفيمً

 القوانينًواألنظمةًالمدرسية.

3.3976 .74800 

 10 متوسطة

31 

ًتنظيمً ًالمشرفًالتربويًفي يشارك
ًومتابعةً ًالمدرسية النشاطات

 تنفيذىا.

3.2048 .89387 

 11 متوسطة

25 
يشاركًالمشرفًالتربويًفيًتشكيلً

 المجانًالمدرسية.

2.9880 1.01806 

 12 متوسطة

18 
ًتوزيعً ًالمشرفًالتربويًفي يشارك
 الميامًعمىًالعاممينًفيًالمدرسة.

2.9398 .63148 

 13 متوسطة

30 

ًفيً ًالتربوي ًالمشرف يساعدك
تنظيمًالوقتًحسبًالميامًاإلداريةً

 المختمفة.

2.8795 .59259 

 14 متوسطة

ًتنظيمً 21 ًالمشرفًالتربويًفي  15 متوسطة 82283. 2.7952يشارك
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ًالمؤتمراتًالتربويةًومتابعةًتنفيذىا.

32 
ًاألعمالً ًالتربوي ًالمشرف يتابع

 الماليةًفيًالمدرسة.

2.7952 .59998 

 16 متوسطة

 3.01188 57.3133 رجة الكمية لمجال التنظيم المدرسيالد
المتوسط 

 الرتبي
 متوسطةً;.5;608

ً ًالجدول)تبين ًنظ49من ًوجية ًمن ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًأن رً(
(ًوانحراف13ً,.2كانًبدرجةًمتوسطة،ًحيثًبمغتًالدرجةًالكمية)ًالمديرينًلمجالًالتنظيمًالمدرسي

ًتراوحت3.011ًمعياري) ًإذ ًوالمتوسطة، ًالكبيرة ًالدرجتين ًفي ًالمجال ًىذا ًفقرات ًوجاءت ،)
(ً>5-;5-:5-59->4-:4-.5-56(،ًوحصمتًالبنود)2.795-4.433ةًبين)المتوسطاتًالحسابي

ًالبند) ًاألولى ًالمرتبة ًفي ًجاء ًكبيرة، ًدرجة ًعمى)56عمى ًينص ًوالذي ًالتربويً( ًالمشرف يرشد
(ًوكانتًدرجة0.701ً(ًوانحرافًمعياري)4.433المعممينًإلىًكيفيةًتوزيعًالدروس(ًبمتوسطًحسابي)

ً-الكافيةًأنًمديرًالمدرسةًيرىًأنًالمشرفًلديوًالخبرةًإلىًفيًذلكالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعودًالسببً
ًطويالًً ًوقتًا ًأمضى ًالتعميمًكونو ًالسنةًً-في ًوأسابيع ًأشير ًعمى ًالمنياج ًموضوعات ًتوزيع في

ًتوزيعً ًفي ًالمعمم ًدليل ًمن ًلالستفادة ًويرشدىم ًالميمة ًىذه ًفي ًالمعممين ًبتوجيو ًويقوم الدراسية،
ًعمىً ًعمىًالموضوعاتًالدراسية ًالتأكيد ًالموضوعاتًمع ًليذه ًالعممية ًحسبًالمادة الحصصًكٌل

ًربطياًمعًالبيئةًوالمجتمعًوالحياةًاليوميةًلمطمبة.ً
ًالبند) ًجاء ًالثانية ًالمرتبة ًفيً.5وفي ًاإلدارية ًالمشرفًالتربويًاألعمال ًوالذيًينصًعمى)يتابع )

درجةًالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعودً(ًوكانت0.912ً(ًوانحرافًمعياري)4.421المدرسة(ًبمتوسطًحسابي)
أنًمديرًالمدرسةًيرىًأنًالمشرفًيتابعًتنفيذًالقراراتًوالبالغاتًوالتوجيياتًًإلىًالسببًفيًذلك

ًالخطة ًويشرفًعمىًتنفيذ ًالتربية، ًعنًمديرية ًويطًًّالصادرة ًويتابعيا ًالموضوعة ًعمىًالمدرسية مع
اجاتًالمدرسيةًوتنظيمًالبرامجًواألنشطةًالجداولًواإلحصائياتًالمدرسية،ًويشاركوًفيًحصرًالحتي

وتوزيعًالمسؤولياتًعمىًالعاممينًفيًالمدرسةًبشكلًيسيمًفيًتحقيقًاألىدافًالتربويةًعمىًأكملً
ًوجو.ً

(ًوالذيًينصًعمى)يساعدكًالمشرفًالتربويًفيًتنظيمًلوائحًالعملً:4وفيًالمرتبةًالثالثةًجاءًالبند)
(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعود0.705ًافًمعياري)(ًوانحًر4.349المدرسي(ًبمتوسطًحسابي)
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أنًمديرًالمدرسةًيرىًأنًلممشرفًالتربويًدورهًالفعالًفيًالتنظيمًاإلداريًفيوًًإلىًالسببًفيًذلك
يساعدهًفيًتنظيمًالجداولًوالبرامجًواألنشطةًالمدرسيةًوتوزيعًاألعمالًوالمسؤولياتًعمىًالعاممينً

و،ًويقدمًلوًالمشورةًفيًتشكيلًالمجالسًوالمجانًالمدرسيةًحسبًماًصفيًالمدرسةًكٌلًحسبًتخص
ًتقتضيوًحاجةًالمدرسة.

ًوتراوحتً- ًمتوسطة ًفييا ًالتقدير ًدرجة ًكانت ًفقد ًالمجال ًىذا ًفي ًالبنود ًبقية ًإلى ًبالنسبة أما
ًالبند)(،ًحيثًجاءًفيًال2.795-3.566المتوسطاتًالحسابيةًبين) ًوالذيًينص54ًمرتبةًاألخيرة )

ًالمدرسةيعمى) ًفي ًالمالية ًاألعمال ًالتربوي ًالمشرف ًحسابي)تابع ًبمتوسط ًوانحراف2.795ً( )
ًالسببًفيًذلك0.599معياري) ًيعود أنًالمشرفًيتابعًاألعمالًًإلىً(ًودرجةًتقديرًمتوسطة،ًوقد

إلمكاناتًالمتاحةًفيًااإلداريةًفيًالمدرسةًمنًاطالعًعمىًالتقاريرًوالتوجيياتًوالبالغاتًوحصرً
ومتابعةًأعمالًالمديرًوالمعممينًويتركًاألعمالًالماليةًلمديرًالمدرسةًكونوًمشرفًاًمقيمًاًفيًًالمدرسة

ًمدرستو،ًباإلضافةًإلىًأنوًيشرفًعمىًعدةًمدارسًوليسًلديوًالوقتًالكافيًلمتابعةًىذهًالميمة.
 مجال التصال والعالقات اإلنسانية: -ثالثاً 

والنحرافاتًالمعياريةًودرجةًتقديرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًتمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةً
ً(ًيوضحًذلك473اإلدارةًالمدرسيةًمنًوجيةًنظرًالمديرينًلبنودًىذاًالمجالًوترتيبيا،ًوالجدول)

 ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المديرين47جدول)
 وترتيبهاتقدير الدور أفراد عينة الدراسة عمى بنود مجال التصال والعالقات اإلنسانية ثم تحديد درجة 

رقم 
 البند

بنود مجال التصال والعالقات 
 اإلنسانية

المتوسطات 
 الحسابية

النحرافات 
 المعيارية

 الترتيب درجة التقدير

42 
ًإحراجً ًالتربوي ًالمشرف يتجنب

 الصفي.المعممينًفيًالموقفً
 1 كبيرة 99706. 4.2048

48 

ًمعً ًالتربوي ًالمشرف يتعامل
العاممينًفيًالمدرسةًببساطةًوعدمً

 التكمف.

 2 كبيرة 69675. 3.9518

34 
يقيمًالمشرفًالتربويًعالقاتًجيدةً

 معًالعاممينًفيًالمدرسة.
 3 كبيرة 78836. 3.8434

ًآراء 44 ًالتربوي ًالمشرف  4 متوسطة 91402. 3.5542كًيتقبل



 نتائج الدراسة امليدانية                                      الفصل اخلامس               

 

ً 
96 

ًومالحظاتكًبصدرًرحب.

37 

ًالمعممينً ًالتربوي ًالمشرف يرشد
ًالمناسبةً ًاألساليب ًتطبيق إلى
ًمعً ًالمثمر ًالتفاعل لتحقيق

 تالميذىم.

 5 متوسطة 1.06351 3.4940

36 
ًمعكً ًالتربوي ًالمشرف يتعامل

 بتعاونًواحترامًمتبادل.
 6 متوسطة 53746. 3.2530

41 

ًمياراتً ًالتربوي ًالمشرف يوظف
ًالعاممينً ًمع ًحديثو ًفي اإلصغاء

 فيًالمدرسة.

 7 متوسطة 67096. 3.1928

43 
يرشدكًالمشرفًالتربويًإلىًكيفيةً

 ربطًالمدرسةًبالمجتمعًالمحمي.
 8 متوسطة 79300. 2.9277

45 
ًبالحاجاتً ًالتربوي ًالمشرف ييتم

 الشخصيةًلمعاممينًفيًالمدرسة.
 9 متوسطة 1.04427 2.6265

38 

ً ًالمشرف ًعمىًيشجعك التربوي
ًاألمورً ًأولياء ًاستقبال حسن

 واإلصغاءًآلرائيم.

 10 متوسطة 73572. 2.5663

33 
ًبناءً ًعمى ًالتربوي ًالمشرف يعمل

 عالقاتًإنسانيةًمعك.
 11 متوسطة 50125. 2.4578

46 

ًمعً ًالتربوي ًالمشرف يتعامل
ًعمىً ًبعدل ًالمدرسة ًفي العاممين

 حدًسواء.

 12 متوسطة 1.05589 2.3735

35 

يعملًالمشرفًالتربويًعمىًتوثيقً
ًاإلدارةً ًمع ًالمعممين عالقات

 المدرسية.

 13 متوسطة 70325. 2.3373
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40 

ًالتربويً ًالمشرف َيحضر
ًتقامً ًالتي ًوالمناسبات الحتفالت

 فيًالمدرسة.

 14 متوسطة 97440. 2.3133

47 

ًمعً ًالتربوي ًالمشرف يتعامل
ًبأسموبً ًالمدرسة ًفي العاممين

 ديمقراطي.

 15 متوسطة 82301. 2.1325

39 

ًالتربًو ًالمشرف ًبعضًيوجو ًلك ي
ًيقتضي ًعندما ًالشكر ًكممات

 األمر.

 16 متوسطة 1.14122 2.1205

الدرجة الكمية لمجال التصال والعالقات 
 اإلنسانية

47.3494 4.13030 
المتوسط 

 الرتبي
 متوسطة67ً>8>50

ًالجدول) ًمن ًنظرً:4تبين ًوجية ًمن ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًأن )
ً ًلمجال ًاإلنسانيةالمديرين ًوالعالقات ًالدرجةً التصال ًبمغت ًحيث ًمتوسطة، ًبدرجة كان

ًمعياري)3.2,2الكمية) ًوانحراف ًالكبيرة4.130ً( ًالدرجتين ًفي ًالمجال ًىذا ًفقرات ًوجاءت ،)
(67ً-;7-75(،ًوحصمتًالبنود)2.120-4.204المتوسطاتًالحسابيةًبين)والمتوسطة،ًإذًتراوحتً

يتجنبًالمشرفًالتربويًإحراجً(ًوالذيًينصًعمى)75عمىًدرجةًكبيرة،ًجاءًفيًالمرتبةًاألولىًالبند)
ًحسابي) ًبمتوسط ًالصفي( ًالموقف ًفي ًمعياري)4.204المعممين ًوانحراف ًدرجة0.997ً( ًوكانت )

ًالسب ًيعود ًوقد ًأنًًإلىًبًفيًذلكالتقديرًكبيرة، ًيرىًأنًالمشرفًأصبحًمدركًا ًالمدرسة أنًمدير
عمميةًاإلشرافًالتربويًعمميةًإنسانيةًتربويةًىدفياًاألسمىًالرتقاءًبالعمميةًالتربويةًوليستًعمميةً
ًالمعممً ًأداء ًيقّيم ًالتربوي ًفالمشرف ًوتوترىم، ًقمقيم ًفي ًوالتسبب حراجيم ًوا  ًالمعممين ًأخطاء تصيد

ًنًىذاًاألداءًبشكلًيسيمًفيًتحقيقًاألىدافًالتربويةًالمنشودة.ويسعىًإلىًتحسي
ًالبند) ًجاء ًالثانية ًالمرتبة ًفيً;7وفي ًالعاممين ًمع ًالتربوي ًالمشرف ًينصًعمى)يتعامل ًوالذي )

ًبمتوسطًحسابي) ًالتكمف( ًوعدم ًببساطة ًوانحرافًمعياري)3.951المدرسة ًوكانتًدرجة0.696ً( )
ًالسببًف ًيعود ًوقد ًيرىًأنًالمشرفًيسعىًإلىًتنميةًًإلىًيًذلكالتقديرًكبيرة، أنًمديرًالمدرسة

توثيقًالصالتًمعًًىالعالقاتًاإلنسانيةًفيًالمجتمعًالمدرسيًوتأمينًبيئةًمدرسيةًمريحةًويعملًعم
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ًال ًدور ًتجنب ًعمى ًجاىدًا ًويعمل ًوالمعممين ًيتعاملالمدير نما ًوا  ًالمتشدد، ًوديةًًمراقب بطريقة
ًومتواضعةًمعًجميعًالعاممينًفيًالمدرسة.ً

(ًوالذيًينصًعمى)يقيمًالمشرفًالتربويًعالقاتًجيدةًمعًالعاممين67ًوفيًالمرتبةًالثالثةًجاءًالبند)
ًبمتوسطًحسابي) ًوانحرافًمعياري)3.843فيًالمدرسة( ًوقد0.788ً( ًالتقديرًكبيرة، ًوكانتًدرجة )

رًالمدرسةًيرىًأنًالمشرفًيدركًأىميةًالعالقاتًالجيدةًفيًنجاحًأنًمديًإلىًيعودًالسببًفيًذلك
ً ًجميع ًمع ًوالتعامل ًالتواصل ًميارات ًتحسين ًإلى ًويسعى ًالمدرسي، ًالمدرسةًاالعمل ًفي لعاممين

ًويؤمنًبنظريةًالعملًضمنًفريقًلتحقيقًأىدافًالجماعةًوىيًاألىدافًالتربويةًالمنشودة.
ًىذ- ًفي ًالبنود ًبقية ًإلى ًبالنسبة ًوتراوحتًأما ًمتوسطة ًفييا ًالتقدير ًدرجة ًكانت ًفقد ًالمجال ا

ًالبند)(،ًحيثًجاءًفيًال2.120-3.554المتوسطاتًالحسابيةًبين) ًوالذيًينصً>6مرتبةًاألخيرة )
(2.120ً(ًبمتوسطًحسابي)األمرًيًلكًبعضًكمماتًالشكرًعندماًيقتضييوجوًالمشرفًالتربًوعمى)

أنًالمشرفًالتربويًًإلىًة،ًوقدًيعودًالسببًفيًذلك(ًودرجةًتقديرًمتوسط1.141وانحرافًمعياري)
عمىًشيءًًيبقيًوبالرغمًمنًأنوًيسعىًإلىًتنميةًالعالقاتًاإلنسانيةًمعًالعاممينًفيًالمدرسةًإلًأنو

منًالحذرًفيًتأديةًدورهًاإلشرافيًكونوًقائدًاًتربويًاًممتزمًاًبتسييلًتحقيقًاألىدافًالتعميميةًالمطموبةً
ًألمورًفيًالمدرسة.واإلمساكًبزمامًا

 النمو المهني:التوجيه و مجال  -رابعاً 
تمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًودرجةًتقديرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالً

ً(ًيوضحًذلك413اإلدارةًالمدرسيةًمنًوجيةًنظرًالمديرينًلبنودًىذاًالمجالًوترتيبيا،ًوالجدول)
( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المديرين أفراد عينة الدراسة عمى بنود 48جدول)

 وترتيبهاتقدير الدور النمو المهني ثم تحديد درجة التوجيه و مجال 
رقم 
 البند

 النمو المهنيالتوجيه و بنود مجال 
المتوسطات 

 الحسابية

النحرافات 
 المعيارية

 الترتيب يردرجة التقد

58 
ًعمىً ًالتربوي ًالمشرف يشجعك

 اللتحاقًبالدراساتًالعميا.
 1 كبيرة 99706. 4.2048

64 

ًالمعممينً ًالتربوي ًالمشرف يشجع
ًالصفيةً ًاألنشطة ًتنفيذ عمى

 والالصفيةًلمتالميذ.

 2 كبيرة 69675. 3.9518
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50 
ًبنشراتً ًالتربوي ًالمشرف يزودك

 تربويةًتوجييية.
 3 كبيرة 78836. 3.8434

60 
ًعمىً ًالتربوي ًالمشرف يشجعك

 إجراءًالبحوثًالتربوية.
 4 متوسطة 91402. 3.5542

53 
ًتقديرً ًالتربوي ًالمشرف يستطيع

 احتياجاتكًالتدريبية.
 5 متوسطة 1.06351 3.4940

52 

يشاركًالمشرفًالتربويًفيًتصميمً
ًالمقدمةً ًالتدريبية ًالدورات برامج

 لممعممين.

 6 متوسطة 53746. 3.2530

57 
يقدمًلكًالمشرفًالتربويًالمساعدةً

 لالستفادةًمنًالتجاربًالتربوية.
 7 متوسطة 67096. 3.1928

59 
ًالمعممينً ًالتربوي ًالمشرف يشجع

 عمىًاللتحاقًبالدراساتًالعميا.
 8 متوسطة 79300. 2.9277

61 
ًالمعممينً ًالتربوي ًالمشرف يشجع

 عمىًإجراءًالبحوثًالتربوية.
 9 متوسطة 1.04427 2.6265

54 
ًعمىً ًالتربوي ًالمشرف يشجعك

 اللتحاقًبالدوراتًالتربوية.
 10 متوسطة 73572. 2.5663

49 
ًعمىً ًالتربوي ًالمشرف يشجعك

 مواصمةًنموكًالميني.
 11 متوسطة 50125. 2.4578

62 
ًإلىً ًالتربوي ًالمشرف ً يرشدك

 المراجعًالمثريةًلمعموماتك.
 12 متوسطة 1.05589 2.3735

51 

المشرفًالتربويًفيًتصميمًيشاركً
ًالمقدمةً ًالتدريبية ًالدورات برامج

 لك.

 13 متوسطة 70325. 2.3373

ًبنصائحً 56 ًالتربوي ًالمشرف  14 متوسطة 97440. 2.3133يزودك
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ًفيً ًالمينية ًالتنمية ًعممية لتحسين
 المدارس.

63 
ًالمعممينً ًالتربوي ًالمشرف يرشد

 إلىًالمراجعًالمثريةًلمعموماتيم.
 15 متوسطة 82301. 2.1325

55 
ًلحضورً ًالتربوي ًالمشرف يدعوك

ًالمؤتمراتًالتربوية.
 16 متوسطة 1.14122 2.1205

نمو الالتوجيه و الدرجة الكمية لمجال 
 المهني

43.5060 3.69368 
المتوسط 

 الرتبي
 متوسطة46ً>50:4

ًالجدول) ًمن ًوجية;4تبين ًمن ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًأن رًنظً(
ً ًلمجال ًًوالمديرين ًالمينيالتوجيو ًالكمية)ًالنمو ًالدرجة ًبمغت ًحيث ًمتوسطة، ًبدرجة (3.742ًكان
(،ًوجاءتًفقراتًىذاًالمجالًفيًالدرجتينًالكبيرةًوالمتوسطة،ًإذًتراوحت3.693ًوانحرافًمعياري)

ً(ًعمىًدرجةًكبيرة،ًجاء.8-97-;8(،ًوحصمتًالبنود)2.120-4.204المتوسطاتًالحسابيةًبين)
ًاألولىًالبند) ًوالذيًينصًعمى);8فيًالمرتبة يشجعكًالمشرفًالتربويًعمىًاللتحاقًبالدراساتً(
ًحسابي) ًبمتوسط ًوانحرافًمعياري)4.204العميا( ًيعود0.997ً( ًوقد ًكبيرة، ًالتقدير ًوكانتًدرجة )

فادةًأنًمديرًالمدرسةًيرىًأنًالمشرفًيحرصًعمىًتنميةًمعارفوًومياراتوًوالستًإلىًالسببًفيًذلك
ًوتشجي ًتوجييو ًعمى ًجاىدًا ًفيعمل ًوقدراتو، ًخبراتو ًوامن ًوالبحوث ًالدراسات ًإعداد ًعمى تباعًعو

منفعةًلممعممينًوالطمبةًمنًاألساليبًوالطرائقًالعمميةًالحديثةًبغرضًإغناءًالميدانًالتربويًبماًفيوً
ًوبماًيسيمًفيًتحقيقًاألىدافًالتربويةًالمنشودة.

ًا ًجاء ًالثانية ًالمرتبة ًتنفيذ97ًلبند)وفي ًعمى ًالمشرفًالتربويًالمعممين ًوالذيًينصًعمى)يشجع )
ًحسابي) ًبمتوسط ًلمتالميذ( ًوالالصفية ًالصفية ًوانحرافًمعياري)3.951األنشطة ًوكانت0.696ً( )

ًالسببًفيًذلك ًيعود ًوقد ًالتقديرًكبيرة، ًيرىًأنًالمشرفًيسعىًإلىًًإلىًدرجة أنًمديرًالمدرسة
الرتقاءًالدائمًبأداءًالمعممينًويشجعيمًعمىًالستفادةًمنًاإلمكاناتًالمتاحةًفيًالمدرسةًوالبيئةًفيً
ًالمحيطةً ًبالبيئة ًالمدرسة ًربط ًويحقق ًالطمبة ًمستويات ًتحسين ًيخدم ًبما ًالمختمفة ًاألنشطة تنفيذ

ًبالشكلًالمطموب.ويحققًاألىدافًالتعميميةًالموضوعةً
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(ًوالذيًينصًعمى)يزودكًالمشرفًالتربويًبنشراتًتربويةًتوجييية(ً.8وفيًالمرتبةًالثالثةًجاءًالبند)
(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعودًالسببًفي0.788ً(ًوانحرافًمعياري)3.843بمتوسطًحسابي)

ًفيًتممسًالحاجاتًالتربويةًالتيًقدًًإلىًذلك ًنشطًا أنًمديرًالمدرسةًيرىًأنًالمشرفًيمعبًدورًا
ًيحتاجًمنًنصوصًولوائحًونشراتً ًبما ًويزوده ًعممو ًفيًمجال ًيستجد ًعمىًما ًفيطمعو يحتاجيا

منوًعمىًتنميةًًتربويةًوالتيًيراىاًمناسبةًلوًوالتيًعمىًعالقةًباإلدارةًالمدرسيةًبشكلًخاصًحرصاًً
ًبماًيسيمًفيًتحقيقًاألىدافًالتربويةًالعامةًلمقطرً.رفوًومياراتوًمعا
ًوتراوحتً- ًمتوسطة ًفييا ًالتقدير ًدرجة ًكانت ًفقد ًالمجال ًىذا ًفي ًالبنود ًبقية ًإلى ًبالنسبة أما

ًالبند)(،ًحيثًجاءًفيًال2.120-3.554المتوسطاتًالحسابيةًبين) ًوالذيًينص88ًمرتبةًاألخيرة )
ًالتربويعمى) ًالمشرف ًالتربويةًيدعوك ًالمؤتمرات ًحسابي)لحضور ًبمتوسط ًوانحراف2.120ً( )

ًالسببًفيًذلك1.141معياري) ًيعود ًوقد ًتقديرًمتوسطة، أنًالمشرفًالتربويًوعمىًًإلىً(ًودرجة
ًوالميامً ًباألعمال ًمثقاًل ًيكون ًأنو ًإل ًالمدرسة ًلمدير ًالمينية ًالتنمية ًفي ًالفعال ًدوره ًمن الرغم

ً ًيمنعو ًما ًوىذا ًمنو ًبمناسباتًمختمفةًالمطموبة ًالتيًتعقد ًالندواتًوالمؤتمراتًالتربوية منًحضور
ًوبالتاليًيجعموًيسيوًمنًدعوةًالمديرًلحضورىا.

 مجال التقويم والتطوير والمتابعة: -خامساً 
تمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًودرجةًتقديرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالً

ً(ًيوضحًذلك423جيةًنظرًالمديرينًلبنودًىذاًالمجالًوترتيبيا،ًوالجدول)اإلدارةًالمدرسيةًمنًًو
( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المديرين أفراد عينة الدراسة عمى بنود 49جدول)

 وترتيبهاتقدير الدور مجال التقويم والتطوير والمتابعة ثم تحديد درجة 
رقم 
 البند

التقويم والتطوير بنود مجال 
 والمتابعة

المتوسطات 
 الحسابية

النحرافات 
 المعيارية

 الترتيب درجة التقدير

70 
يطمعًالمشرفًالتربويًالمعممينًعمىً

 الجوانبًالسمبيةًفيًأدائيم.
 1 كبيرة 74426. 4.3735

71 
ًعمىً ًالتربوي ًالمشرف يشجعك

 استخدامًالتقويمًالذاتيًلنفسك.
 2 كبيرة 78705. 4.1205

69 
يطمعًالمشرفًالتربويًالمعممينًعمىً

 الجوانبًاإليجابيةًفيًأدائيم.
 3 كبيرة 1.04287 3.7590
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67 
ًعمىً ًالتربوي ًالمشرف يطمعك

 الجوانبًاإليجابيةًفيًأدائك.
 4 متوسطة 1.10644 3.5663

80 

ًمنً ًالمشرفًالتربويًلإلفادة يرشدك
ًالعمميةً ًتحسين ًفي ًالتقويم نتائج

 التعميمية.

 5 متوسطة 1.05059 3.5542

66 
يتبعًالمشرفًالتربويًأساليبًحديثةً

 فيًتقييمًالمعممين.
 6 متوسطة 1.25818 3.0482

73 

ًتقييمً ًنتائج ًالتربوي ًالمشرف يتابع
ًيشرفً ًالتي ًالمدارس ًفي المعممين

 عمييا.

 7 متوسطة 86632. 2.8675

72 

ًالمعممينً ًالتربوي ًالمشرف يشجع
ًالذاتيً ًالتقويم ًاستخدام عمى

 ألنفسيم.

 8 متوسطة 1.28075 2.4458

79 

ًعمميةً ًفي ًالتربوي ًالمشرف يستند
ًمحددةً ًواضحة ًمعايير ًإلى التقويم

 سمفًا.

 9 متوسطة 98251. 2.3614

65 
يتبعًالمشرفًالتربويًأساليبًحديثةً

 فيًتقييمك.
 10 متوسطة 95552. 2.3494

78 
يساعدكًالمشرفًالتربويًفيًتوفيرً

عدادًأدواتًالتقويمً  المناسبة.وا 
 11 متوسطة 63101. 2.2289

68 
ًعمىً ًالتربوي ًالمشرف يطمعك

 الجوانبًالسمبيةًفيًأدائك.
 12 متوسطة 79652. 2.1084

74 

ًنتائجً ًالتربوي ًالمشرف يتابع
امتحاناتًالتالميذًفيًالمدارسًالتيً

 يشرفًعمييا.

 13 متوسطة 57981. 1.9277
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75 

ًالمشرفًالتربويًالمعممينًإلىً يرشد
ً ًالنموًأفضل ًلتقويم األساليب

 المتكاملًلمتالميذ.

 14 متوسطة 89469. 1.8313

76 
يمتزمًالمشرفًالتربويًالدقةًفيًتقييمً

ًالمعممين.
 15 متوسطة 71998. 1.5542

77 
ًالموضوعيةً ًالتربوي ًالمشرف يمتزم

 فيًتقييمًالمعممين.
 16 متوسطة 62540. 1.4096

الدرجة الكمية لمجال التقويم والتطوير 
 والمتابعة:

47.0000 5.10141 
المتوسط 

 الرتبي
 متوسطة6:8ً>50

ًالجدول) ًمن ًنظرً>4تبين ًوجية ًمن ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًأن )
(3.227ًالمديرينًلمجالًالتقويمًوالتطويرًوالمتابعةًكانًبدرجةًمتوسطة،ًحيثًبمغتًالدرجةًالكمية)

فقراتًىذاًالمجالًفيًالدرجتينًالكبيرةًوالمتوسطة،ًإذًتراوحتً(،ًوجاءت5.101ًوانحرافًمعياري)
(ًعمىًدرجةًكبيرة،ًجاءً>9-4:-.:(،ًوحصمتًالبنود)1.409-4.373المتوسطاتًالحسابيةًبين)
يطمعًالمشرفًالتربويًالمعممينًعمىًالجوانبًالسمبيةً(ًوالذيًينصًعمى).:فيًالمرتبةًاألولىًالبند)

(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعود0.744ً(ًوانحرافًمعياري)4.373فيًأدائيم(ًبمتوسطًحسابي)
أنًمديرًالمدرسةًيرىًأنًالمشرفًيدركًدورهًكمقومًألداءًالمعممًوليسًمتصيدًاًًإلىًالسببًفيًذلك

وًبيدفًتحسينوًوتطويرهًوتجنبًىذهًإعالمًالمعممًبنقاطًالضعفًفيًأدائألخطائو،ًفيوًحريصًعمىً
ًا ًالمواقف ًفي ًبناءًاليفوات ًعممية ًعمى ًإيجابًا ًينعكس ًالمعمم ًأداء ًتحسين ًألن ًالالحقة لصفية

ًشخصياتًمتكاممةًلمطمبةًويحققًاألىدافًالتعميميةًعمىًأكملًوجو.ً
(ًوالذيًينصًعمى)يشجعكًالمشرفًالتربويًعمىًاستخدامًالتقويم4ً:وفيًالمرتبةًالثانيةًجاءًالبند)

(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،ًوقد0.787ًمعياري)ً(ًوانحراف4.120الذاتيًلنفسك(ًبمتوسطًحسابي)
أنًمديرًالمدرسةًيرىًأنًالمشرفًيدركًحقيقةًأنًأفضلًمقومًلمشخصًًإلىًيعودًالسببًفيًذلك

اطةًبكلًجوانبًعمميةًالتقويمًيحدهًمنًاإلحًضافةًإلىًتعددًأعمالوًومياموىوًالشخصًنفسو،ًباإل
ًالعملًًو ًذاتوًومراجعة ًبتقويم ًيحثًالمديرًعمىًالقيام وًالذيًيؤديوًوالسعيًإلىًتحسينًأدائيجعمو

ًليكونًناجحًاًويؤديًإلىًتحقيقًاألىدافًالموضوعةًويرضيًضميرهًالميني.
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(ًوالذيًينصًعمى)يطمعًالمشرفًالتربويًالمعممينًعمىًالجوانبً>9وفيًالمرتبةًالثالثةًجاءًالبند)
(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،1.042ً(ًوانحرافًمعياري)3.759أدائيم(ًبمتوسطًحسابي)اإليجابيةًفيً

أنًمديرًالمدرسةًيرىًأنًالمشرفًلًيكتفيًبإظيارًسمبياتًاألداءًًإلىًوقدًيعودًالسببًفيًذلك
ًعم ًيركزًأيضًا نما طرائلدىًالمعممًوا  ًمماًيجىًإظيارًالجوانبًاإليجابيةًوا  ًعمىًيا علًالمعممًمثابرًا

ًاًالتدريسي،ًوىذاًبدورهًينعكسًإيجابوًوتطويرهًويشجعوًعمىًاإلبداعًوالبتكارًفيًأسموبوًحسينًأدائت
ًعمىًأداءًالطمبةًويرفعًمستوياتًتحصيميم.

ًوتراوحتً- ًمتوسطة ًفييا ًالتقدير ًدرجة ًكانت ًفقد ًالمجال ًىذا ًفي ًالبنود ًبقية ًإلى ًبالنسبة أما
ًحي1.409-3.566المتوسطاتًالحسابيةًبين) ًالبند)ثًجاءًفيًال(، ًوالذيًينصً::مرتبةًاألخيرة )

ًالمعممينعمى) ًتقييم ًفي ًالموضوعية ًالتربوي ًالمشرف ًحسابي)يمتزم ًبمتوسط ًوانحراف1.409ً( )
ًالسببًفيًذلك0.625معياري) ًيعود ًوقد ًتقديرًمتوسطة، أنًالمشرفًالتربويًوعمىًًإلىً(ًودرجة

ًهًالمسبقةعمىًالمعممينًإلًأنًذاتيتوًوآراءاإلشرافيًالرغمًمنًالتزاموًبأسسًالتقويمًالتربويًفيًعمموً
ًوت ًتقويمو ًنتائج ًعمىًموضوعية ًوميامو ًأعمالو ًكثرة ًتؤثر ًالتقويميًوقد ًتؤثرًعمىًعممو جعموًقد

ًمشوشًاًفيًبعضًاألحيان.
السؤال الفرعي الثاني: ما دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية من وجهة نظر 

، التواصل التخطيط اإلداري، التنظيم المدرسييين وذلك في المجالت اآلتية: )المشرفين التربو 
 النمو المهني لممعممين والمديرين، التقويم والتطوير والمتابعة(؟التوجيه و والعالقات اإلنسانية، 

لإلجابةًعنًالسؤالًالفرعيًالثانيًتمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًوالمتوسطً
الرتبيًودرجةًتقديرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًفيًمدارسًالحمقةًاألولىًمنً

ًمجالتً ًمن ًمجال ًلكل ًالتربويين ًالمشرفين ًنظر ًمنًوجية ًاألساسي المجالتًًوًالستبانةالتعميم
 (ًيوضحًذلك5.3ككل،ًوالجدول)

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة تقديرات المشرفين لمدور الذي يقوم به المشرف  (21جدول)
 وترتيبها عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجالتها الفرعية

الترتيب في 
 الستبانة

الستبانة 
 ومجالتها

عدد 
 البنود

المتوسطات 
 ابيةالحس

النحرافات 
 المعيارية

المتوسط 
 الرتبي

درجة 
 التقدير

 الترتيب

 8 متوسطة ::607 4.44157 55.6250 49 التخطيط اإلداري 4

 7 متوسطة ;6088 4.54260 56.9250 49 التنظيم المدرسي 2
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3 

التصال 
والعالقات 
 اإلنسانية

 4 كبيرة :60:5 5.18720 59.6250 49

4 
النمو التوجيه و 

 المهني
 6 متوسطة 608:8 3.56047 57.2000 49

5 
التقويم والتطوير 

 والمتابعة
 5 متوسطة .;609 4.09620 58.8750 49

 - متوسطة 609.6 15.98196 288.2500 .; الستبانة ككل 

ًالمدرسيةًفيًمدارسًالحمقةً,3تبينًمنًالجدول) ًأنًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارة )
ً ًالتعميم ًالمتوسطًاألولىًمن ًحيثًبمغ ًالمشرفينًالتربويينًكانًمتوسطًا، ًنظر األساسيًمنًوجية

(،ًوجاءتًمجالتًاألداةًجميعياًفيًالدرجةًالمتوسطة15.981ً(ًوانحرافًمعياري)2.1,2الرتبي)
ًبين) ًالرتبية ًالمتوسطات ًاإلنسانية2.177ً-,2.11وتراوحت ًوالعالقات ًالتصال ًمجال ًعدا ًما )

(ًوبدرجةًكبيرة،ًوفي5.187ً(ًوانحرافًمعياري)2.737األولىًبمتوسطًرتبي)والذيًجاءًفيًالمرتبةً
ًرتبي) ًبمتوسط ًوالمتابعة ًوالتطوير ًالتقويم ًمجال ًجاء ًالثانية ًوانحرافً,2.11المرتبة )

ًًو4.096معياري) ًمتوسطة، ًوبدرجة )ً ًًوالثالثةًجاءًمجالًفيًالمرتبة بمتوسطًًالنموًالمينيالتوجيو
ً,7,.2رتبي) ًوانحراف ًالم3.560معياري)( ًوفي ًمتوسطة، ًوبدرجة ًالتنظيمً( ًجاء ًالرابعة رتبة

(ًوبدرجةًمتوسطة،ًوفيًالمرتبةًاألخيرة4.542ً(ًوانحرافًمعياري)1,,.2بمتوسطًرتبي)ًالمدرسي
ًوانحرافًمعياري)2.177جاءًمجالًالتخطيطًاإلداريًبمتوسطًرتبي) ًمتوسطة.4.441ً( ًوبدرجة )

ًالمشرفينًالتربويين(3ةًلدىًأفرادًعينةًالدراسة)لمحاورًالستبانً(ًيوضحًالسممًالتراتيبي3والشكل)
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ً
 المتوسط الرتبي لمحاور الستبانة لدى أفراد عينة الدراسة)المشرفين التربويين( (2الشكل)

 أما بالنسبة لبنود كل مجال فكانت النتائج عمى النحو اآلتي:
 مجال التخطيط اإلداري: -أولً 

الحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًودرجةًتقديرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًتمًحسابًالمتوسطاتً
(ًيوضح34ًاإلدارةًالمدرسيةًمنًوجيةًنظرًالمشرفينًالتربويينًلبنودًىذاًالمجالًوترتيبيا،ًوالجدول)

ًذلك3
اسة عمى بنود ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المشرفين أفراد عينة الدر 24جدول)

 وترتيبهاتقدير الدور مجال التخطيط اإلداري ثم تحديد درجة 
رقم 
 البند

 بنود مجال التخطيط اإلداري
المتوسطات 

 الحسابية

النحرافات 
 المعيارية

 الترتيب درجة التقدير

41 
تتابعًمدىًتحققًأىدافًالمدارسًالتيً

 تشرفًعمييا.
 1 كبيرة 85335. 4.3000

8 
ًالحتياجات ًلممعممينًًتحدد التربوية
 الذينًتشرفًعمييم.

 2 كبيرة 98058. 4.2500

7 
ًالخططً ًفي ًالمدرسة ًمدير تناقش

 المستقبميةًلممدرسة.
 3 كبيرة 69982. 4.1500

4 
تساعدًمديرًالمدرسةًفيًوضعًالخططً

 المدرسية.
 4 كبيرة 1.11373 4.1250

3.35

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

االتصال  التنظيم اإلداري التخطيط اإلداري
والعالقات 
 اإلنسانية

التقويم والتطوير  النمو المهني
 والمتابعة

 االستبانة ككل

 ودرجة تقديرات المشرفين للدور الذي يقوم به المشرف وترتيبها
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45 

ًالطالعً ًعمى ًالمدرسة ًمدير تشجع
ًمجال ًفي ًجديد ًىو ًما الخططًًعمى

 المدرسية.

 5 كبيرة 1.07387 4.0250

44 
ًالراجعةً ًبالتغذية ًالمدرسة ًمدير تزود

 المتعمقةًبالخططًالمدرسية.
 6 كبيرة 1.08131 3.9000

2 
تساعدًمديرًالمدرسةًفيًوضعًخططً

 التنميةًالمينيةًلممعممين.
 7 كبيرة 93918. 3.8000

46 
ًخطةً ًفيًوضع ًالمدرسة ًمدير تساعد

 األزماتًالمدرسية.لمواجيةً
 8 كبيرة 1.17124 3.7500

3 
ًإعدادً ًفي ًمعك ًالمدرسة ًمدير تشرك

 خطتكًاإلشرافية.
 9 متوسطة 1.17124 3.2500

43 
تساعدًمديرًالمدرسةًفيًوضعًخططً

 لمجالسًأولياءًاألمور.
 10 متوسطة 73336. 3.2250

44 
تعتمدًمبدأًاألولوياتًفيًوضعًالخططً

 المدرسية.
 11 متوسطة 36162. 3.1500

6 
ًإعدادً ًفي ًلممشاركة ًالمعممين تشجع

 الخططًالمدرسية.
 12 متوسطة 1.15025 3.1000

 13 متوسطة 1.57199 2.8750 تخططًإلثراءًالمنياجًالمدرسي. 9

 14 متوسطة 1.07387 2.7750 تُقومًالخططًالتربويةًالمدرسية. 4

42 
ًوضعً ًعمى ًالمدرسة ًمدير ًقدرة تنمي

 تحصيلًالطمبة.خططًعالجيةًلرفعً
 15 متوسطة 50574. 2.5250

5 

ًتخطيطً ًفي ًالمدرسة ًمدير تشرك
ًالتيً ًالتربوي ًاإلشراف أساليب

 تستخدميا.

 16 متوسطة 63599. 2.4250

 4.44157 55.6250 الدرجة الكمية لمجال التخطيط اإلداري
المتوسط 

 الرتبي
 متوسطةً::607
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ًالجدول) ًمن 54ًتبين ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًأن ًنظرً( ًوجية ًمن ًالمدرسية ًاإلدارة مجال
(2.177ًالمشرفينًالتربويينًلمجالًالتخطيطًاإلداريًكانًبدرجةًمتوسطة،ًحيثًبمغتًالدرجةًالكمية)

(،ًوجاءتًفقراتًىذاًالمجالًفيًالدرجتينًالكبيرةًوالمتوسطة،ًإذًتراوحت4.441ًوانحرافًمعياري)
(ًعمى49ً-5-47-48-4-:-;-.4نود)(،ًوحصمتًالب2.425-4.300المتوسطاتًالحسابيةًبين)

تتابعًمدىًتحققًأىدافًالمدارسً(ًوالذيًينصًعمى).4درجةًكبيرة،ًجاءًفيًالمرتبةًاألولىًالبند)
(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،0.853ً(ًوانحرافًمعياري)4.300التيًتشرفًعمييا(ًبمتوسطًحسابي)

متابعةًالمستمرةًلمدىًتحققًأىدافًأنًالمشرفًالتربويًيسعىًإلىًالًإلىًوقدًيعودًالسببًفيًذلك
ًاألداءً ًعمى ًوالمعمم ًالمدير ًوتشجيع ًلتحقيقيا، ًواألساليب ًالطرق ًأفضل ًاقتراح ًخالل ًمن المدرسة

اتًالتربويةًوالستخدامًاألمثلًلممواردًالمتاحةًبالشكلًاسةًالوضعًالراىنًوتحديدًالحتياجاألفضلًودًر
ًبالمستوى ًالبند)ًالذيًييسرًتحقيقًاألىدافًالتعميمية ًالثانيةًجاء ًوفيًالمرتبة ًوالذي8ًالمطموب. )

ًحسابي) ًبمتوسط ًعمييم( ًتشرف ًالذين ًلممعممين ًالتربوية ًالحتياجات ًعمى)تحدد (4.250ًينص
ًإلىً(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعودًالسببًفيًذلكًوكماًذكرًسابقا0.980ًًوانحرافًمعياري)

أنًالمشرفًالتربويًقادرًعمىًتممسًرغباتًواحتياجاتًالمعممينًمنًالمعارفًوالمياراتًمنًخاللً
عمموًاإلشرافيًويستطيعًتحديدًنقاطًالضعفًفيًأداءًالمعممينًويأخذًبرأيًالمديرًحولًمالحظاتوً

ًلتمبيةًىذهًالحتياجاتًمنًخاللً يمًأدائًبرامجًودوراتًتدريبيةًلتحسينعنًالمعممينًويسعىًجاىدًا
ًوتطويرًكفاياتيمًبالشكلًالذيًييسرًتحقيقًاألىدافًالتربويةًالموضوعة.ً

ًالبند) ًجاء ًالثالثة ًالمرتبة ًالمستقبمية7ًوفي ًالخطط ًفي ًالمدرسة ًمدير ًينصًعمى)تناقش ًوالذي )
(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعود0.699ً(ًوانحرافًمعياري)4.150لممدرسة(ًبمتوسطًحسابي)

أنًالمشرفًالتربويًيمتمكًالقدرةًعمىًالتنبؤًبالمستقبلًبحكمًخبرتوًالطويمةًفيًًإلىًذلكالسببًفيً
ًالوسائلًياتًوصياغةًاألىدافًوتحدعاونًمعًالمديرًفيًتحديدًالحتياجالميدانًالتربويًحيثًيت د

ًفي ًالنجاح ًمعايير ًوتحديد ًوالمسؤوليات ًاألدوار ًوتوزيع ًاألىداف ًىذه ًلتحقيق ًواألنشطة ًوالبرامج
ًتحقيقًاألىدافًالموضوعةً.

ًوتراوحتً- ًمتوسطة ًفييا ًالتقدير ًدرجة ًكانت ًفقد ًالمجال ًىذا ًفي ًالبنود ًبقية ًإلى ًبالنسبة أما
ًبين) ًفيًال2.425-3.250المتوسطاتًالحسابية ًحيثًجاء ًالبند)(، ًاألخيرة ًوالذيًينص8ًمرتبة )

ًتستعمى) ًالتي ًالتربوي ًاإلشراف ًأساليب ًتخطيط ًفي ًالمدرسة ًمدير ًبمتوسطًخدمياتشرك )
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أنًًإلىً(ًودرجةًتقديرًمتوسطة،ًوقدًيعودًالسببًفيًذلك0.635(ًوانحرافًمعياري)2.425حسابي)
وحده،ًفيوًيرىًأنوًأكثرًخبرةًفيًالميمةًخاصةًبوًوتقعًعمىًعاتقوًًالمشرفًالتربويًيعتبرًأنًىذه

ًمراعياًً ًويكون ًتحقيقو ًإلى ًيسعى ًالذي ًلميدف ًمناسبة ًاألكثر ًاألسموب ًوظروفًًاختيار لحاجات
 المعممينًالذينًيشرفًعمييمًويناسبًظروفوًالخاصةًوأداءهًاإلشرافيًوالبيئةًالصفيةًالمتاحة.

 :مجال التنظيم المدرسي -ثانياً 
تمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًودرجةًتقديرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالً

(ًيوضح33ًالتربويينًلبنودًىذاًالمجالًوترتيبيا،ًوالجدول)اإلدارةًالمدرسيةًمنًوجيةًنظرًالمشرفينً
ًذلك3

سة عمى بنود ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المشرفين أفراد عينة الدرا22جدول)
 وترتيبهاتقدير الدور ثم تحديد درجة  مجال التنظيم المدرسي

رقم 
 البند

 بنود مجال التنظيم المدرسي
توسطات الم

 الحسابية

النحرافات 
 المعيارية

 الترتيب درجة التقدير

23 
ًتوزيعً ًكيفية ًإلى ًالمعممين ترشد

 الدروس.
 1 كبيرة 89299. 4.1500

20 
ًالمدارسً ًفي ًاإلدارية ًاألعمال تتابع

 التيًتشرفًعمييا.
 2 كبيرة 85297. 4.1250

24 
ًفيمً ًعمى ًالمدرسة ًمدير تساعد

 المدرسية.القوانينًواألنظمةً
 3 كبيرة 83166. 3.9750

17 
تساعدًمديرًالمدرسةًفيًتنظيمًلوائحً

 العملًالمدرسي.
 4 كبيرة 1.12204 3.8500

22 
ًعملً ًورشات ًتنظيم ًفي تشارك

 خاصةًبأساليبًتدريسًالمنياج.
 5 كبيرة 1.08575 3.7250

26 

ًالتدريبيةً ًالدورات ًتنظيم ًفي تشارك
تشرفًالمقدمةًلمديريًالمدارسًالتيً

 عمييا.

 6 كبيرة 1.24009 3.7250

 7 كبيرة 91147. 3.7000تساىمًفيًتطويرًالعملًاإلداريًفيً 29
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ًالمدارسًالتيًتشرفًعمييا.

19 
ًمديريً ًبين ًالزيارات ًتبادل تنظم

 المدارسًالتيًتشرفًعمييا.
 8 متوسطة 80662. 3.6250

25 
ًتشكيلً ًفي ًالمدرسة ًمدير ً تشارك

ًالمجانًالمدرسية.
 9 متوسطة 1.03651 3.5500

27 

ًالتدريبيةً ًالدورات ًتنظيم ًفي تشارك
المقدمةًلمعمميًالمدارسًالتيًتشرفً

 عمييا.

 10 متوسطة 50574. 3.4750

28 
ًاستخدامً ًعمى ًالمدرسة ًمدير تشجع

 أساليبًحديثةًفيًالتنظيمًاإلداري.
 11 متوسطة 1.15442 3.4750

18 
ًعمىً ًالميام ًتوزيع ًفي تشارك

 المدرسة.العاممينًفيً
 12 متوسطة 88289. 3.2000

21 
ًالمدارسً ًفي ًالمالية ًاألعمال تتابع

 التيًتشرفًعمييا.
 13 متوسطة 75786. 3.2000

32 
ًالمؤتمراتًالتربويةً ًتنظيم تشاركًفي

 ومتابعةًتنفيذىا.
 14 متوسطة 40510. 3.2000

31 
تشاركًفيًتنظيمًالنشاطاتًالمدرسيةً

ًومتابعةًتنفيذىا.
 15 متوسطة 94699. 2.9750

31 

ًتنظيمً ًفي ًالمدرسة ًمدير تساعد
ًاإلداريةً ًالميام ًحسب الوقت

ًالمختمفة.
 16ًمتوسطة 99968. 2.9750

 4.54260 56.9250 رجة الكمية لمجال التنظيم المدرسيالد
المتوسط 

 الرتبي
 متوسطة ;6088

ًالجدول) ًمن ًالمدرسية55تبين ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًأن ًنظرًً( ًوجية من
(1ً,,.2كانًبدرجةًمتوسطة،ًحيثًبمغتًالدرجةًالكمية)ًالتربويينًلمجالًالتنظيمًالمدرسيًالمشرفين
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(،ًوجاءتًفقراتًىذاًالمجالًفيًالدرجتينًالكبيرةًوالمتوسطة،ًإذًتراوحت4.542ًوانحرافًمعياري)
ًبين) ًالحسابية ًالبنود)2.975-4.150المتوسطات ًوحصمت ،)56-5.-57-4:-59-55-5<ً)

ترشدًالمعممينًإلىًكيفيةًتوزيعً(ًوالذيًينصًعمى)56عمىًدرجةًكبيرة،ًجاءًفيًالمرتبةًاألولىًالبند)
(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعود0.892ً(ًوانحرافًمعياري)4.150الدروس(ًبمتوسطًحسابي)

توزيعًموضوعاتًأنًالمشرفًالتربويًلديوًالخبرةًالكافيةًفيًًإلىًالسببًفيًذلكًوكماًذكرًسابقاًً
المنياجًعمىًأشيرًوأسابيعًالسنةًالدراسيةًويقومًبتوجيوًالمعممينًفيًىذهًالعمميةًويرشدىمًلالستعانةً
بدليلًالمعممًوتوزيعًالموضوعاتًالدراسيةًعمىًالحصصًكٌلًحسبًالمادةًالعمميةًليذهًالموضوعاتً

ًواقتراحًالوسائلًالتعميميةًالتيًتناسبيا.
(ًوالذيًينصًعمى)تتابعًاألعمالًاإلداريةًفيًالمدارسًالتيًتشرفً.5جاءًالبند)وفيًالمرتبةًالثانيةً

ًبمتوسطًحسابي) ًوانحرافًمعياري)4.125عمييا( ًيعود0.852ً( ًوقد ًالتقديرًكبيرة، ًوكانتًدرجة )
أنًالمشرفًالتربويًيتابعًتنفيذًالقراراتًوالتوجيياتًالصادرةًعنًًإلىًالسببًفيًذلكًوكماًذكرًسابقاًً

معًوزارةًالتربيةًومديريتياًويشرفًعمىًتنفيذًالخطةًالمدرسيةًالموضوعةًويتابعياًبشكلًمستمر،ًويطًّ
ًوالبرامجً ًاألنشطة ًوتنظيم ًالمدرسة ًاحتياجات ًحصر ًفي ًالمدير ًويشارك ًالمدرسية ًالجداول عمى

ًالعاممينًفيًالمدرسةًبالشكلًالذيًيحققًاألىدافًالتربويةًعمىًأكملًوجو.وتوزيعًاألعمالًعمىً
(ًوالذيًينصًعمى)تساعدًمديرًالمدرسةًعمىًفيمًالقوانينًواألنظمة57ًوفيًالمرتبةًالثالثةًجاءًالبند)
(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعود0.831ً(ًوانحرافًمعياري)3.975المدرسية(ًبمتوسطًحسابي)

أنًالمشرفًالتربويًكونوًصمةًالوصلًبينًوزارةًالتربيةًومديرياتياًوبينًالمدارسًًإلىًذلكًالسببًفي
ًبشرحياً ًويقوم ًالوزارة ًعن ًالصادرة ًوالنشرات ًوالقرارات ًواألنظمة ًالقوانين ًفيم ًعمى ًقادر فيو

ًلتحقيقًاألىدافًالت ًبالشكلًاألمثلًسعيًا ًتنفيذىا ًوالمعممينًويتابع ًالمدرسة ًلمدير ربويةًوتوضيحيا
ًالمنشودة.

ًوتراوحتً- ًمتوسطة ًفييا ًالتقدير ًدرجة ًكانت ًفقد ًالمجال ًىذا ًفي ًالبنود ًبقية ًإلى ًبالنسبة أما
(ًوالذيًينصً.6مرتبةًاألخيرةًالبند)(،ًحيثًجاءًفيًال2.975-3.625المتوسطاتًالحسابيةًبين)

ًالمختمفة(عمى) ًاإلدارية ًالميام ًحسب ًالوقت ًتنظيم ًفي ًالمدرسة ًمدير وسطًبمتًتساعد
أنًًإلىً(ًودرجةًتقديرًمتوسطة،ًوقدًيعودًالسببًفيًذلك0.999(ًوانحرافًمعياري)2.975حسابي)

ًجميعً ًولًيممكًالوقتًالكافيًلمتابعة ًمشغوًل ًيجعمو ًما ًوالميام ًمنًاألعباء المشرفًالتربويًلديو
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ًوقتًوتنظيمونًمسألةًتوزيعًالوًيشرفًعمىًعددًمنًالمدارسًويرىًأالميامًاإلداريةًبتفاصيميا،ًفي
ًعمىًمعرفةًظروفوًوظروفًًىي ًفيًمدرستوًوىوًاألكثرًقدرة ًمقيمًا ًالمديرًكونوًمشرفًا منًميام

 المعممينًوالعاممينًفيًمدرستو.
 مجال التصال والعالقات اإلنسانية: -ثالثاً 

ًتمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًودرجةًتقديرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجال
(ًيوضح32ًاإلدارةًالمدرسيةًمنًوجيةًنظرًالمشرفينًالتربويينًلبنودًىذاًالمجالًوترتيبيا،ًوالجدول)

ًذلك3
( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المشرفين أفراد عينة الدراسة عمى بنود 23جدول)

 وترتيبهاور تقدير الدمجال التصال والعالقات اإلنسانية ثم تحديد درجة 
رقم 
 البند

بنود مجال التصال والعالقات 
 اإلنسانية

المتوسطات 
 الحسابية

النحرافات 
 المعيارية

 الترتيب درجة التقدير

37 

ًاألساليبً ًتطبيق ًإلى ًالمعممين ترشد
ًمعً ًالمثمر ًالتفاعل ًلتحقيق المناسبة

 تالميذىم.

 1 كبيرة 53349. 4.8500

46 
المدرسةًبعدلًتتعاملًمعًالعاممينًفيً

 عمىًحدًسواء.
 2 كبيرة 60764. 4.7000

43 
ًربطً ًكيفية ًإلى ًالمدرسة ًمدير ترشد

 المدرسةًبالمجتمعًالمحمي.
 3 كبيرة 58835. 4.2500

40 
ًالتيً ًوالمناسبات ًالحتفالت َتحضر

 تقامًفيًالمدارسًالتيًتشرفًعمييا.
 4 كبيرة 97369. 4.2250

34 
ً ًالعاممين ًمع ًجيدة ًعالقات فيًتقيم

 المدرسة.
 5 كبيرة 64847. 4.2000

36 
ًبتعاونً ًالمدرسة ًمدير ًمع تتعامل

 واحترامًمتبادل.
 6 كبيرة 65584. 3.9250

41 
ًحديثكً ًفي ًاإلصغاء ًميارات توظف

 معًالعاممينًفيًالمدرسة.
 7 كبيرة 1.31656 3.9000
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47 
ًالمدرسةً ًفي ًالعاممين ًمع تتعامل

ًبأسموبًديمقراطي.
 8 كبيرة 87119. 3.9000

39 
ًالم ًلمدير ًكمماتًتوجو ًبعض درسة

 األمر.ًالشكرًعندماًيقتضي
 9 كبيرة 1.43581 3.7000

42 
ًالموقفً ًفي ًالمعممين ًإحراج تتجنب

 الصفي.
 10 متوسطة 71208. 3.5750

45 
ًلمعاممينًفيً ًبالحاجاتًالشخصية تيتم

 المدرسة.
 11 متوسطة 98580. 3.5500

48 
ًالمدرسةً ًفي ًالعاممين ًمع تتعامل

 ببساطةًوعدمًالتكمف.
 12 متوسطة 36162. 3.1500

44 
ًالمدرسةً ًمدير ًومالحظات ًآراء تتقبل

 بصدرًرحب.
 13 متوسطة 1.25038 3.0250

35 
تعملًعمىًتوثيقًعالقاتًالمعممينًمعً

 اإلدارةًالمدرسية.
 14 متوسطة 00000. 3.0000

38 

ًحسنً ًعمى ًالمدرسة ًمدير تشجع
ًواإلصغاء ًاألمور ًأولياء ًاستقبال

 آلرائيم.

 15 متوسطة 26675. 2.9250

33 
ًمعً ًإنسانية ًعالقات ًبناء ًعمى تعمل

 مديريًالمدارسًالتيًتشرفًعمييا.
 16 متوسطة 1.53172 2.7500

الدرجة الكمية لمجال التصال والعالقات 
 اإلنسانية

59.6250 5.18720 
المتوسط 

 الرتبي
 كبيرةً:60:5

ًالجدول) ًمن ًنظر56ًتبين ًوجية ًمن ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًأن )
ً ًلمجال ًالتربويين ًاإلنسانيةالمشرفين ًوالعالقات ًالدرجةًًالتصال ًبمغت ًحيث ًكبيرة، ًبدرجة كان

ًمعياري)2.737الكمية) ًوانحراف ًالكبيرة5.187ً( ًالدرجتين ًفي ًالمجال ًىذا ًفقرات ًوجاءت ،)
ً ًبين)والمتوسطة، ًالحسابية ًالمتوسطات ًتراوحت ًالبنود)2.750-4.850إذ ًوحصمت ،)6:-79-
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(ًوالذيًينصً:6(ًعمىًدرجةًكبيرة،ًجاءًفيًالمرتبةًاألولىًالبند)>74-6-:67-69-7-.76-7
ًبمتوسطًعمى) ًتالميذىم( ًمع ًالمثمر ًالتفاعل ًلتحقيق ًإلىًتطبيقًاألساليبًالمناسبة ًالمعممين ترشد

ًوانحرافًم4.850حسابي) ًالسببًفيًذلك0.533عياري)( ًيعود ًوقد ًالتقديرًكبيرة، ًوكانتًدرجة )ً
أنًالمشرفًالتربويًيؤمنًبأىميةًالعالقاتًاإليجابيةًفيًالمجتمعًالمدرسيًويبذلًجيدهًلمساعدةًًإلى

المعممًويفيمًطبيعةًوظيفتوًويختارًلوًأساليبًوطرائقًالتدريسًالتيًتحققًانسجامًجميعًالطمبةًفيً
والمجتمعًوالعملًًةمميمًبفاعميةًوتساعدًفيًنموىمًنموًاًمتكاماًلًوفقًاًألىدافًالمدرسالدرسًوتكفلًتع

ًالمستمرًعمىًتحسينًالعمميةًالتربوية.ً
(ًوالذيًينصًعمى)تتعاملًمعًالعاممينًفيًالمدرسةًبعدلًعمىًحد79ًوفيًالمرتبةًالثانيةًجاءًالبند)

ًبمتوسطًحسابي) ًوانحرافًمعياري)4.700سواء( )0.607ً ًيعودً( ًوقد ًكبيرة، ًالتقدير وكانتًدرجة
أنًالمشرفًالتربويًيدركًأنًالعالقاتًاإلنسانيةًجزءًميمًفيًالعمميةًالتربويةًًإلىًالسببًفيًذلك

وتساعدًفيًتسييلًالعملًالمدرسي،ًوىوًقادرًعمىًالتعاملًمعًجميعًالعاممينًفيًالمدرسةًبشكلً
لتيًتفرضياًادراكًوتفيمًالمشاعرًواألحاسيسًيستطيعًإًويجعميمًيؤدونًمياميمًوىمًراغبونًبذلك،ً

ًالمجتمعً ًفي ًموقعو ًحسب ًكٌل ًوسموكياتيم ًبأعماليم ًاآلخرون ًيعنيو ًما ًويفيم ًاليومية المواقف
ًالمدرسيً.

ًالبند) ًجاء ًالثالثة ًربطًالمدرسة76ًوفيًالمرتبة ًإلىًكيفية ًالمدرسة ًمدير ًوالذيًينصًعمى)ترشد )
(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،0.588ً(ًوانحرافًمعياري)4.250بالمجتمعًالمحمي(ًبمتوسطًحسابي)

أنًالمشرفًالتربويًيمتمكًالقدرةًعمىًالتواصلًوالتفاعلًمعًكلًماًًإلىًوقدًيعودًالسببًفيًذلك
ًويشجعً ًوقياداتو ًالمحمي ًبالمجتمع ًوربطيا ًالمدرسة ًمشاركة ًأىمية ًويدرك ًالتربوية، ًالعممية يخدم
المشاريعًواألنشطةًالتربويةًالتيًتخدمًالمدرسةًويعملًعمىًتوعيةًالمعممينًوالمديرينًبدورًالمدرسةً

ًمع.فيًخدمةًالمجت
ًوتراوحتً- ًمتوسطة ًفييا ًالتقدير ًدرجة ًكانت ًفقد ًالمجال ًىذا ًفي ًالبنود ًبقية ًإلى ًبالنسبة أما

(ًوالذيًينص66ًمرتبةًاألخيرةًالبند)(،ًحيثًجاءًفيًال2.750-3.575المتوسطاتًالحسابيةًبين)
ًعمى) ًعمييا( ًتشرف ًالتي ًالمدارس ًمديري ًمع ًإنسانية ًعالقات ًبناء ًعمى بمتوسطًتعمل

(ًودرجةًتقديرًمتوسطة،ًوقدًيعودًالسببًفيًذلكًوكما1.531ً(ًوانحرافًمعياري)2.750حسابي)
نًفيًأنًالمشرفًالتربويًوبالرغمًمنًأنوًيسعىًإلىًتنميةًالعالقاتًالطيبةًمعًالعامميًإلىًذكرًسابقاًً
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بتسييلًكونوًقائدًاًتربويًاًممتزمًاًًنًالحذرًفيًتأديةًأدوارهًومياموعمىًشيءًمًالمدرسةًإلًأنوًيبقي
 .وضبطًاألمورًفيًالمجتمعًالمدرسيًوالتربويةتحقيقًاألىدافًالتعميميةً

 النمو المهني:التوجيه و مجال  -رابعاً 
تمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًودرجةًتقديرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالً

(ًيوضح31ًلمجالًوترتيبيا،ًوالجدول)اإلدارةًالمدرسيةًمنًوجيةًنظرًالمشرفينًالتربويينًلبنودًىذاًا
ًذلك3

( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المشرفين أفراد عينة الدراسة عمى بنود 24جدول)
 وترتيبهاتقدير الدور النمو المهني ثم تحديد درجة التوجيه و مجال 

رقم 
 البند

 بنود مجال النمو المهني
المتوسطات 

 الحسابية

النحرافات 
 المعيارية

 الترتيب درجة التقدير

52 
ًالدوراتً ًبرامج ًتصميم ًفي تشارك
 التدريبيةًلممعممينًالذينًتشرفًعمييم.

 1 كبيرة 53349. 4.8500

51 
ًالدوراتً ًبرامج ًتصميم ًفي تشارك

 التدريبيةًالمقدمةًلممديرين.
 2 كبيرة 63599. 4.4250

55 
ًلحضورً ًالمدرسة ًمدير تدعو

 التربوية.المؤتمراتً
 3 كبيرة 62788. 4.3750

58 
ًاللتحاقً ًعمى ًالمدرسة ًمدير تشجع

 بالدراساتًالعميا.
 4 كبيرة 77625. 4.2500

59 
ًاللتحاقً ًعمى ًالمعممين تشجع

 بالدراساتًالعميا.
 5 كبيرة 99195. 4.1250

61 
ًالبحوثً ًإجراء ًعمى ًالمعممين تشجع

 التربوية.
 6 كبيرة 51578. 4.1250

49 
ً ًمواصمةًتشجع ًعمى ًالمدرسة مدير

 نموهًالميني.
 7 كبيرة 75744. 3.8750

60 
ًإجراءً ًعمى ًالمدرسة ًمدير تشجع

ًالبحوثًالتربوية.
 8 متوسطة 74032. 3.6250
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54 
ًاللتحاقً ًعمى ًالمدرسة ًمدير تشجع

 بالدوراتًالتربوية.
 9 متوسطة 49614. 3.6000

63 
ًالمثرية ًالمراجع ًإلى ًالمعممين ًترشد

 لمعموماتيم.
 10 متوسطة 79703. 3.3250

50 
ًتربويةً ًبنشرات ًالمدرسة ًمدير تزود

 توجييية.
 11 متوسطة 77790. 3.1000

56 
ًلتحسينًًتزود ًبنصائح ًالمدرسة مدير

 عمميةًالتنميةًالمينيةًفيًالمدارس.
 12 متوسطة 00000. 3.0000

62 
ًالمراجعً ًإلى ًالمدرسة ًمدير ترشد

 المثريةًلمعموماتك.
 13 متوسطة 00000. 3.0000

57 
ًالمساعدةً ًالمدرسة ًلمدير تقدم

 لالستفادةًمنًالتجاربًالتربوية.
 14 متوسطة 66216. 2.6500

64 
ًاألنشطةً ًتنفيذ ًعمى ًالمعممين تشجع

 الصفيةًوالالصفيةًلمتالميذ.
 15 متوسطة 49614. 2.6000

53 
ًالتدريبيةً ًالحتياجات ًتقدير تستطيع

 لمديرًالمدرسة.
 16 متوسطة 45220. 2.2750

 3.56047 57.2000 النمو المهنيالتوجيه و الدرجة الكمية لمجال 
المتوسط 

 الرتبي
 متوسطة 608:8

ًالجدول) ًمن ًنظر57ًتبين ًوجية ًمن ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًأن )
ً ًلمجال ًالتربويين ًًوالمشرفين ًالتوجيو ًمتوسطة، ًبدرجة ًكان ًالميني ًالدرجةًالنمو ًبمغت حيث

ًمعياري),7,.2الكمية) ًوانحراف ًالكبيرة3.560ً( ًالدرجتين ًفي ًالمجال ًىذا ًفقرات ًوجاءت ،)
ًبين) ًالحسابية ًالمتوسطات ًتراوحت ًإذ ًالبنود)2.275-4.850والمتوسطة، ًوحصمت ،)85-84-

ًالبند)>7->94-8-;88-8 ًاألولى ًالمرتبة ًفي ًجاء ًكبيرة، ًدرجة ًعمى ًينص85ً( ًوالذي )
ًبمتوسطًًتشاركعمى) ًعمييم( ًتشرف ًالذين ًلممعممين ًالتدريبية ًالدورات ًبرامج ًتصميم في

ًوانحرافًمعياري)4.850حسابي) ًجاء0.533ً( ًالثانية ًالمرتبة ًوفي ًكبيرة، ًالتقدير ًوكانتًدرجة )
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ًبمتوسط84ًالبند) ًلممديرين( ًالمقدمة ًبرامجًالدوراتًالتدريبية ًوالذيًينصًعمى)تشاركًفيًتصميم )
4.425ًحسابي) ًالسببًفيًذلك0.635وانحرافًمعياري)( ًيعود ًوقد ًالتقديرًكبيرة، ًوكانتًدرجة )ً

خبيرًتربويًقادرًعمىًتحديدًاحتياجاتًالمعممينًوالمديرينًمنًالمعارفًوالمياراتًًإلىًأنًالمشرف
ًوأساليبًسعيًاً ًمحتوىًوطرائق ًمن ًتحتويو ًبما ًتدريبية ًدورات ًخالل ًمن ًبيا ًيجبًتزويدىم التي

ًلرتقاءًبمستوىًالعمميةًالتعميميةًالتعممية.ًافًالتربويةًًولتحقيقًاألىدا
ًالبند) ًجاء ًالثالثة ًالمرتبة ًالمؤتمرات88ًوفي ًلحضور ًالمدرسة ًمدير ًعمى)تدعو ًينص ًوالذي )

(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعود0.627ً(ًوانحرافًمعياري)4.375التربوية(ًبمتوسطًحسابي)
ًذلك ًفي ًالمدرسةًًإلىًالسبب ًمدير ًوميارات ًمعارف ًتنمية ًعمى ًيحرص ًالتربوي ًالمشرف أن

والستفادةًمنًخبراتوًوقدراتوًفيعملًعمىًتوجييوًوتشجيعوًلحضورًالندواتًوالجتماعاتًوالمؤتمراتً
ًالتربويةًلالطالعًعمىًماًيستجدًفيًالميدانًالتربويًوالستفادةًمنًتجاربًوخبراتًاآلخرينً.

ًب- ًإلى ًبالنسبة ًوتراوحتًأما ًمتوسطة ًفييا ًالتقدير ًدرجة ًكانت ًفقد ًالمجال ًىذا ًفي ًالبنود قية
(ًوالذيًينص86ًمرتبةًاألخيرةًالبند)(،ًحيثًجاءًفيًال2.275-3.625المتوسطاتًالحسابيةًبين)

ًالمدرسةعمى) ًلمدير ًالتدريبية ًالحتياجات ًتقدير ًحسابي)تستطيع ًبمتوسط ًوانحراف2.275ً( )
ًتقدي0.452معياري) ًودرجة ًالسببًفيًذلك( ًيعود ًوقد أنًالمشرفًالتربويًعمىًًإلىًرًمتوسطة،

ًيكونًمثقاًلً ًإلًأنو ًلمديرًالمدرسة ًالمينية ًفيًمجالًالتنمية ًبو ًمنًالدورًالنشطًالذيًيقوم الرغم
ًالدقيقً ًالتحديد ًمن ًبعضًاألحيان ًفي ًيسيو ًيجعمو ًما ًإنجازىا ًمنو ًالمطموب ًوالميام باألعمال

 عمىًعدةًمدارس.ًسًمنًالمعارفًوالمياراتًكونوًمشرفاًًاتًمديريًالمداًراجلحتي
 مجال التقويم والتطوير والمتابعة: -خامساً 

تمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًودرجةًتقديرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالً
(ًيوضحً,3لجدول)اإلدارةًالمدرسيةًمنًوجيةًنظرًالمشرفينًالتربويينًلبنودًىذاًالمجالًوترتيبيا،ًوا

ًذلك3
( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات تقديرات المشرفين أفراد عينة الدراسة عمى بنود 25جدول)

 وترتيبهاتقدير الدور مجال التقويم والتطوير والمتابعة ثم تحديد درجة 
رقم 
 البند

 بنود مجال التقويم والتطوير والمتابعة
المتوسطات 

 الحسابية

لنحرافات ا
 المعيارية

 الترتيب درجة التقدير

ًالجوانبً 67 ًعمى ًالمدرسة ًمدير  1 كبيرة 83359. 4.1500تطمع
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 اإليجابيةًفيًأدائو.

 2 كبيرة 76962. 4.1500 تمتزمًالدقةًفيًتقييمًالمعممين. 76

70 
ًالسمبيةً ًالجوانب ًعمى ًالمعممين تطمع

 فيًأدائيم.
 3 كبيرة 88252. 4.1250

73 
ً ًفيًتتابع ًالمعممين ًتقييم نتائج

 المدارسًالتيًتشرفًعمييا.
 4 كبيرة 79703. 4.0750

 5 كبيرة 98580. 4.0500 تمتزمًالموضوعيةًفيًتقييمًالمعممين. 77

68 
ًالجوانبً ًعمى ًالمدرسة ًمدير تطمع

 السمبيةًفيًأدائو.
 6 كبيرة 84580. 3.9500

69 
تطمعًالمعممينًعمىًالجوانبًاإليجابيةً

 فيًأدائيم.
 7 كبيرة 82236. 3.8750

 8 كبيرة 75064. 3.7250 تتبعًأساليبًحديثةًفيًتقييمًالمعممين. 66

79 
ًمعاييرً ًإلى ًالتقويم ًعممية ًفي تستند

 واضحةًمحددةًسمفًا.
 9 متوسطة 85896. 3.6750

80 
ًمنًنتائجً ًلإلفادة ًمديرًالمدرسة ترشد

 التقويمًفيًتحسينًالعمميةًالتعميمية.
 10 متوسطة 71208. 3.5750

65 
ًمديرً ًتقييم ًفي ًحديثة ًأساليب تتبع

 المدرسة.
 11 متوسطة 67889. 3.5250

71 
ًاستخدامً ًعمى ًالمدرسة ًمدير تشجع

 التقويمًالذاتيًلنفسو.
 12 متوسطة 87376. 3.4250

74 
ًفيً ًالتالميذ ًامتحانات ًنتائج تتابع

 المدارسًالتيًتشرفًعمييا.
 13 متوسطة 81610. 3.2750

72 
ً ًالتقويمًتشجع ًعمىًاستخدام المعممين

 الذاتيًألنفسيم.
 14 متوسطة 66986. 3.2500

ًاألساليبً 75 ًأفضل ًإلى ًالمعممين  15 متوسطة 1.04728 3.0750ترشد
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 لتقويمًالنموًالمتكاملًلمتالميذ.

78 
عدادً تساعدًمديرًالمدرسةًفيًتوفيرًوا 

 أدواتًالتقويمًالمناسبة.
 16 متوسطة 76753. 2.9750

الكمية لمجال التقويم والتطوير  الدرجة
 والمتابعة:

58.8750 4.09620 
المتوسط 

 الرتبي
 متوسطة .;609

(ًأنًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًمنًوجيةًنظر58ًتبينًمنًالجدول)
ً ًلمجال ًالتربويين ًوالمتابعةالمشرفين ًوالتطوير ًالدرجةًًالتقويم ًبمغت ًحيث ًمتوسطة، ًبدرجة كان

ًمعياري),2.11الكمية) ًوانحراف ًالكبيرة4.096ً( ًالدرجتين ًفي ًالمجال ًىذا ًفقرات ًوجاءت ،)
ًبين) ًالحسابية ًالمتوسطات ًتراوحت ًإذ ًالبنود)2.975-4.150والمتوسطة، ًوحصمت ،):9-9:-

ًالبند99->9-;9-::-6:-.: ًاألولى ًالمرتبة ًفي ًجاء ًكبيرة، ًدرجة ًعمى ًينصً:9)( ًوالذي )
ًحسابي) ًبمتوسط ًأدائو( ًفي ًاإليجابية ًالجوانب ًعمى ًالمدرسة ًمدير ًوانحراف4.150ًعمى)تطمع )

ًلًً(ًوكانتًدرجةًالتقديرًكبيرة،ًوقدًيعودًالسببًفيًذلك0.833معياري) إلىًأنًوكماًذكرًسابقًا
نماًيركزًأيضًاًعمىًالتربويًالمشرفًيكتفي الجوانبًاإليجابيةًًبإظيارًسمبياتًاألداءًلدىًالمعممًوا 

عمىًاإلبداعًوالتميزًً،ًويشجعوجعلًالمعممًيثابرًعمىًتحسينًأدائوًوتطويرهاًمماًييعززىفيًعمموًًو
ًفيًأسموبوًالتدريسي،ًوىذاًيؤثرًعمىًأداءًالطمبةًويرفعًمستوياتًتحصيميم.

ًالبند ًجاء ًالثانية ًالمرتبة ًينصًعمى)9:)ًوفي ًوالذي )ً ًتقييم ًفي ًالدقة ًبمتوسطًتمتزم المعممين(
ًوانحرافًمعياري)4.150حسابي) ًالسببًفيًذلك0.769( ًيعود ًوقد ًالتقديرًكبيرة، ًوكانتًدرجة )ً

أنًالمشرفًالتربويًيدركًإلىًأيًمدىًتكونًكفاءةًأداءًالمعممًوىوًيستطيعًتحديدًالمجالتًًإلى
جانبًمنًجوانبًتقييمًالتيًتحتاجًإلىًقدرًمنًالىتمامًالخاصًوالتطويرًالمينيًلو،ًولًيغفلًأيً

أداءًالمعممًمنًحيثًضبطًالصفًوالتمييدًلمدرسًواألمثمةًالمناسبةًلمدرسًوالتقويمًالمرحميًوالنيائيً
ًوتفاعلًالطمبةًفيًالدرسًوغيرىاًمنًاألمورًاليامة.ً

(ًوالذيًينصًعمى)تطمعًالمعممينًعمىًالجوانبًالسمبيةًفيًأدائيم(ً.:وفيًالمرتبةًالثالثةًجاءًالبند)
ًوانحرافًمعياري)4.125متوسطًحسابي)ب ًالسبب0.882ً( ًيعود ًوقد ًالتقديرًكبيرة، ًوكانتًدرجة )

ًسابقاًً ًذكر ًوكما ًذلك ًوليسًمتصيدًاًًإلىًفي ًالمعمم ًألداء ًكمقوم ًدوره ًيدرك ًالمشرفًالتربوي أن
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ًوتجنبًىذهً ًبنقاطًالضعفًفيًأدائوًبيدفًتحسينوًوتطويره ًالمعمم ألخطائوًويحرصًعمىًإعالم
ًاءًفيًالمواقفًالصفيةًالالحقةًويحققًاألىدافًالتعميميةًبالشكلًاألمثل.ًاألخط

ًوتراوحتً- ًمتوسطة ًفييا ًالتقدير ًدرجة ًكانت ًفقد ًالمجال ًىذا ًفي ًالبنود ًبقية ًإلى ًبالنسبة أما
(ًوالذيًينصً;:مرتبةًاألخيرةًالبند)(،ًحيثًجاءًفيًال2.975-3.675المتوسطاتًالحسابيةًبين)

ًالمعمى) ًمدير ًالمناسبةتساعد ًالتقويم ًأدوات عداد ًوا  ًتوفير ًفي ًحسابي)درسة ًبمتوسط )2.975ً)
المشرفًالتربويًًأنًإلىً(ًودرجةًتقديرًمتوسطة،ًوقدًيعودًالسببًفيًذلك0.767وانحرافًمعياري)

لًيممكًالوقتًالكافيًلمساعدةًمديرًالمدرسةًفيًتوفيرًأدواتًالتقويمًالمناسبةًفيوًيشرفًعمىًعددً
لمقيامًلممعممينًويتابعًأداءىمًوقدًلًيممكًالكفاءةًًعدةًمدارسًويقومًبزياراتوًالصفيةًمنًالمعممينًفي

ًبيذهًالميمةًلضعفًتأىيموًفيًىذاًالجانب.ًً
ًسبقًتبينً ًالدراسةًمنًالمديرينًوالمشرفينًالتربويينًفيًمما ًعينة ًلتقديراتًأفراد ًالكمية أنًالدرجة

(605.5ًمتوسطةًبشكلًعام،ًحيثًبمغتًالدرجةًالكمية)ًةًاألولىًمنًالتعميمًاألساسيمدارسًالحمق
ًو) ًالمديرين، ًإجابات ًإلى ًدرجة609.6ًبالنسبة ًوىي ًالتربويين ًالمشرفين ًإجابات ًإلى ًبالنسبة )

ًمتوسطةًبالنسبةًإلىًإجاباتًالمديرينًوالمشرفينًالتربويين.
ً ًالحارثي، ًدراسة) ًمع ًالدراسة ًىذه ًمدي5.47تتفق ًتقديرات ًأن ًأظيرت ًالتي ًالتعميمً( ًمدارس ري

ًبدًر ًكان ًالمديرين ًلدى ًاإلداري ًاإلبداع ًممارسة ًلدرجة ًمعًاألساسي ًتتفق ًوكذلك ًمتوسطة، جة
(ًالتيًأظيرتًأنًأداءًمديريًالتعميمًالثانويًالعامًفيًضوءًالتجاىاتًالتربوية5.48ًغبور،ًدراسة)

ً ًوتختمفًعنًدراسة)الصغير، ًكانًمتوسطًا، ًالتيًأظيرتًأن5.47ًالمعاصرة ًالدورًالذيً( درجة
يقومًبوًالمشرفًالتربويًلتحسينًأداءًالمعممينًوتنميةًمياراتيمًالتدريسيةًباستخدامًالتقنياتًالتعميميةً

(ًالتيًأظيرتًأنًتقييمًدورًاإلدارةًالمدرسية5.46ًكانتًقميمة،ًوكذلكًتختمفًعنًدراسة)ًخميل،ً
ًقناديمي،ًفيًتوطيدًالعالقةًبينًالمدرسةًوالمجتمعًالمحميًكانًمرتفعاًً ًعنًدراسة) ،ًوتختمفًأيضًا

(ًالتيًأظيرتًأنًدرجةًممارسةًمديرةًالمدرسةًفيًرياضًاألطفالًلممياراتًاإلداريةًجاءت5.45ً
ًضعيفة.ً
نًلممشرفًالتربويًدورهًالفعالًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًولًبدًمنًالعملًعمىًتطويرًىذاًوىكذاًفإ

مديرًالمدرسةًوالمشرفًالتربويًليستطيعًكلًمنيماًالقيامًالدورًمنًخاللًتفعيلًسبلًالتعاونًبينً
تمامًمياموًعمىًأكملًًو فيًمجاليًالتخطيطًاإلداريًًجوًلموصولًإلىًأفضلًالنتائجًولًسيمابدورهًوا 
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النموًالميني،ًومنًأجلًتطويرًدورًالمشرفًالتربويًفيًاإلدارةًالمدرسيةًلًبدًمنًوجودًالتوجيوًًوًو
واقتراحًبعضًاألمورًفيًسبيلًتحقيقًأفضلًالنتائجًالمتوقعةًوالتغمبًًبعضًالمتطمباتًالضرورية

ًعمىًالمعوقاتًالتيًقدًتعترضًعمميةًالتطويرًالمنشودة.
 اإلجابة عن فرضيات الدراسة.-ثانياً 

ًمنًأجلًاإلجابةًعنًالسؤالًالثانيًلمدراسةًالحاليةًوىو3
ونوع الدورات التدريبية، و خبرة، ما أثر متغيرات كل من)الجنس, والمؤهل العممي, وسنوات ال-

المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية؟ العمل( عمى آراء أفراد عينة الدراسة حول دور 
ًوضعتًفرضياتًالدراسةًوفيماًيميًاإلجابةًعنيا3

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد الفرضية األولى وتفسيرها: -4
)جنس المدير، جنس ال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغيرلدور المشرف التربوي في مجعينة الدراسة 

 المشرف التربوي(.
الفرضية الفرعية األولى: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  .4.4

 المديرين لدور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير الجنس.

لمعيناتًالمستقمة،ًحيثًحسبتًالفروقًبينًً(T. test)ضيةًتمًاستخدامًاختبارًلمتحققًمنًىذهًالفًر
أفرادًعينةًالدراسةًعمىًالدرجةًالكميةًلستبانةًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًمتوسطاتًتقديراتً

 .(59)كماًىوًموضحًفيًالجدولًاإلدارةًالمدرسيةًومجالتياًالفرعيةًوفقًاًلمتغيرًالجنسً
دور المشرف التربوي في  عمى الدرجة الكمية لستبانة( دللة الفروق بين متوسطات تقديرات المديرين 26جدول )

 مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها الفرعية وفقًا لمتغير الجنس
الستبانة 

 وأبعادها
 N الجنس

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 DF (Tقيمة )
القيمة 

 الحتمالية
 القرار

 التخطيط اإلداري
 3.17017 62.0500 20 ذكور

 غيرًدال 0.167 81 1.394
 4.05606 60.6667 63 إناث

 التنظيم المدرسي
 3.58359 57.0000 20 ذكور

 غيرًدال 0.597 81 0.532
 2.83204 57.4127 63 إناث

التصال 
والعالقات 

 3.36546 47.2000 20 ذكور
 غيرًدال 0.854 81 0.185

 4.36829 47.3968 63 إناث
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 اإلنسانية

النمو التوجيه و 
 المهني

 3.34821 42.5000 20 ذكور
 غيرًدال 0.163 81 1.406

 3.76546 43.8254 63 إناث

التقويم والتطوير 
 والمتابعة

 6.65602 48.2500 20 ذكور
 غيرًدال 0.210 81 1.262

 4.49207 46.6032 63 إناث

 الدرجة الكمية
 10.1203 257.000 20 ذكور

 غيرًدال 0.628 81 0.486
8.32934ً 255.904 63 إناث

ًالجدول) ًمن ً)31تبين ًقيمة ًبأن )Tًالكمية ًلمدرجة ًالمشرفًالتربويًفيًمجالًً( ًدور لستبانة
وىيًأكبرًمنًمستوىًً(0.628)(،ًبينماًبمغتًالقيمةًالحتماليةًليا0.486ًبمغتً)اإلدارةًالمدرسيةً

ً،ًوبالتاليًنقبلًالفرضيةًوتكونًالنتيجة3(0.8.)الدللةًالفتراضيًليا
دور يرين لمن المدطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوس-

ًارة المدرسية وفقًا لمتغير الجنس.المشرف التربوي في مجال اإلد
3الفروق(ًيوضحًطبيعةًىذه2ًوالشكل)

ً
لستبانة دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة  الدرجة الكميةالفروق في تقديرات المديرين عمى  (3الشكل)

 لمتغير الجنسوفقًا  الفرعية المدرسية ومجالتها
ًذلك ًفي ًالسبب ًيعود ًالذكورًًإلىًقد ًمن ًجنسًالمدير ًعن ًالمدارسًوبغضًالنظر ًمديري أن

ًفيًالميامً ًالمدرسية ًاإلدارة ًالمشرفًالتربويًفيًمجال ًبو ًالذيًيقوم ًالدور واإلناثًيدركونًحجم
ًالتخطيطًوالتنظيمًالمدرسياإل النموًالمينيًوالتقويمًالتوجيوًًووالتصالًوالعالقاتًاإلنسانيةًًوًدارية)

0

50

100

150

200

250

300

التخطيط 
 اإلداري

التنظيم 
 اإلداري

االتصال 
والعالقات 
 اإلنسانية

التقويم  النمو المهني
والتطوير 
 والمتابعة

الدرجة 
 الكلية

 ذكور

 اناث

 3سلسلة



 نتائج الدراسة امليدانية                                      الفصل اخلامس               

 

ً 
423 

ًوالمتابعة( ًدراسة)صبوح،ًًوالتطوير ًمع ًالدراسة ًىذه ًتتفق ًالشكل. ًىذا ًعمى ًالنتيجة ًجاءت لذلك
(ًالتيًأظيرتًنتائجياًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًحولًفاعميةًالجتماعاتًالتربوية5.44ً

ًلم ًتعزى ًالمعممين ًنظر ًوجية ًتمن ًالنور، ًعبد ًدراسة) ًمع ًتتفق ًأيضًا ًالجنس، ًالتي5.44ًغير )
جودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًحولًأساليبًالتوجيوًالتربويًالمتبعةًمنًوجيةًأظيرتًنتائجياًعدمًًو

ًتتفقًمعًدراسة)الطعاني،ً (ًالتيًأظيرتًنتائجيا5.44ًنظرًالمدرسينًتعزىًلمتغيرًالجنس،ًأيضًا
عدمًوجودًفروقًدالةًإحصائيًاًحولًدرجةًممارسةًمديريًالمدارسًلمياميمًاإلشرافيةًمنًوجيةًنظرً

ً ًفي ًلمالمعممين ًتعزى ًتاألردن ًدراسة)حامد، ًتختمفًعن ًبينما ًالجنس، ًأظيرت5.45ًغير ًالتي )
ًحولًواقعًأساليبًالتوجيوًالتربويًمنًوجيةًنظرًالمعممينًفيً نتائجياًوجودًفروقًدالةًإحصائيًا

ًمدينةًدمشقًتعزىًلمتغيرًالجنس)لصالحًالمعممينًالذكور(.
لة إحصائية بين متوسطات تقديرات الفرضية الفرعية الثانية: ل توجد فروق ذات دل  .4.2

 المشرفين التربويين لدور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير الجنس.
لمعيناتًالمستقمة،ًحيثًحسبتًالفروقًبينًً(T. test)لمتحققًمنًىذهًالفرضيةًتمًاستخدامًاختبارًً

دورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًًستبانةدراسةًعمىًالدرجةًالكميةًلأفرادًعينةًالتقديراتًدرجاتً
 .(:5)كماًىوًموضحًفيًالجدولًالمدرسيةًومجالتياًالفرعيةًوفقًاًلمتغيرًالجنسً

دور المشرف التربوي  عمى الدرجة لستبانة ( دللة الفروق بين متوسطات تقديرات المشرفين التربويين27جدول )
 في مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها الفرعية وفقًا لمتغير الجنس

 N الجنس الستبانة وأبعادها
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 DF (Tقيمة )
القيمة 

 الحتمالية
 القرار

 التخطيط اإلداري
 0.524 38 0.643 3.07482 56.3636 11 ذكور

 غيرًدال
 4.87908 55.3448 29 إناث

 التنظيم المدرسي
 0.124 38 1.574 4.96167 58.7273 11 ذكور

 غيرًدال
 4.26493 56.2414 29 إناث

التصال والعالقات 
 اإلنسانية

 0.054 38 1.992 3.70994 62.1818 11 ذكور

 غيرًدال
 5.38699 58.6552 29 إناث

النمو التوجيه و 
 المهني

 0.907 38 0.118- 3.04810 57.0909 11 ذكور

 غيرًدال
 3.78583 57.2414 29 إناث
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التقويم والتطوير 
 والمتابعة

 0.291 38 1.072 2.89828 60.0000 11 ذكور

 غيرًدال
 4.43675 58.4483 29 إناث

 الدرجة الكمية
 0.138 38 1.515 6.91770 294.363 11 ذكور

 غيرًدال
 17.8444 285.931 29 إناث

ًالجدول ًمن ً)37)تبين ًقيمة ًبأن )Tً ًالكمية ًلمدرجة ًالمشرفًالتربويًفيًمجالً( ًدور لستبانة
وىيًأكبرًمنًمستوىًً(0.138)(،ًبينماًبمغتًالقيمةًالحتماليةًليا1.515ًبمغتً)اإلدارةًالمدرسيةً

ًوبالتاليًنقبلًالفرضيةًوتكونًالنتيجة3(،0.8ً.)الدللةًالفتراضيًليا
ويين من المشرفين الترب تقديرات أفراد عينة الدراسةل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات -
(ًيوضحًطبيعة1ًوالشكل)ًدور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية وفقًا لمتغير الجنس،ل

3ًىذهًالفروق

ً
لستبانة دور المشرف التربوي في مجال  الدرجة الكميةالفروق في تقديرات المشرفين التربويين عمى  (4الشكل)

 لمتغير الجنسوفقًا  الفرعية اإلدارة المدرسية ومجالتها
ًذلك ًالسببًفي ًيعود ًأكاديميًاًًإلىًقد ًإعدادًا ًيتمقيان ًالتربويين ًالمشرفين ًمن ًالجنسين أن

ً ًوالميام ًباألعمال ًويقومان ًذاتيا ًالمنطقة ًمدارس ًعمى ًويشرفان ًواحدًا ًواإلداريةًوتربويًا اإلشرافية
ًما.ًتتفقًىذهًالدراسةًمعًدراسة)ًعبدًالنور،ً (ًالتي5.44ًنفسيا،ًلذلكًجاءتًالنتيجةًواقعيةًنوعًا

ًنظرً ًوجية ًمن ًالتربوي ًالتوجيو ًأساليب ًحول ًإحصائيًا ًدالة ًفروق ًوجود ًعدم ًنتائجيا أظيرت
ًالعمًو ًدراسة) ًمع ًتتفق ًأيضًا ًالجنس، ًلمتغير ًتعزى ًالتربويين ًالموجيين ًأظيرت5.47ًية، ًالتي )

ًالمتنوعً ًلإلشراف ًالتربويين ًالمشرفين ًممارسة ًواقع ًحول ًإحصائيًا ًدالة ًفروق ًوجود ًعدم نتائجيا
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ًلمتغ ًتعزى ًالتربويين ًالمشرفين ًنظر ًوجية ًمن ًمسقط ًعنًبمحافظة ًتختمف ًبينما ًالجنس، ير
ًدراسة) 5.44ًصبوح، ًفاعميا( ًحول ًإحصائيًا ًدالة ًفروق ًوجود ًنتائجيا ًأظيرت ًالجتماعاتًلتي ة

ًالتربويةًمنًوجيةًنظرًالموجيينًالتربويينًتعزىًلمتغيرًالجنس.

الفرضية الثانية وتفسيرها: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد -2
مؤهل العممي )الال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغيرعينة الدراسة لدور المشرف التربوي في مج

 ي لممشرف التربوي(.العمملممدير، المؤهل 
الفرضية الفرعية األولى: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات . 2.4 

 المديرين لدور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير المؤهل العممي.

 لتقديراتًالمديرينًًلمتحققًمنًىذهًالفرضيةًتمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعيارية
دورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًًالدرجةًالكميةًلستبانةعمىًمؤىالتيمًالعمميةًباختالفً

 (.31كماًىوًموضحًفيًالجدولً)المدرسيةًومجالتياًالفرعيةً

الدرجة ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات المديرين باختالف المؤهل العممي عمى 28جدول)
 دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها الفرعية الكمية لستبانة

 العدد المؤهل العممي الستبانة ومجالتها
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 التخطيط اإلداري

 4.34110 61.3871 31 أىميةًالتعميم

 3.80165 61.0444 45 إجازةًجامعية

 1.00000 59.0000 7 دبمومًفأكثر

 التنظيم المدرسي
 2.73095 57.4839 31 أىميةًالتعميم

 3.10132 57.2000 45 إجازةًجامعية

 3.98808 57.2857 7 دبمومًفأكثر

التصال والعالقات 
 اإلنسانية

 4.38914 46.7419 31 أىميةًالتعميم

 4.17569 47.5333 45ًإجازةًجامعية

 2.03540 48.8571 7 دبمومًفأكثر

 النمو المهنيالتوجيه و 
 3.75142 42.8387 31 أىميةًالتعميم

 3.31632 43.9556 45 إجازةًجامعية
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 5.62308 43.5714 7 دبمومًفأكثر

 التقويم والتطوير والمتابعة

 5.18559 46.9032 31 أىميةًالتعميم

 5.06124 46.5556 45 إجازةًجامعية

 4.38613 50.2857 7 دبمومًفأكثر

 الدرجة الكمية

 8.44807 255.3548 31 أىميةًالتعميم

 9.17661 256.2889 45 إجازةًجامعية

 7.54983 259.0000 7 دبمومًفأكثر

(ًوجودًفروقًطفيفةًبينًالمتوسطاتًالحسابيةًلتقديراتًالمديرينًباختالف31ًمنًالجدول)ًيتبين
ً ًعمى ًالعممي ًالمؤىل ًالمشرف ًدور ًلستبانة ًالكمية ًالمدرسيةًاالدرجة ًاإلدارة ًمجال ًفي لتربوي
ًالفرعية 8ً)والشكلً،ومجالتيا ًالفروق3( ًىذه ًطبيعة يوضح

ً
لستبانة دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة  الدرجة الكمية( الفروق في تقديرات المديرين عمى 5الشكل)

 لمتغير المؤهل العمميوفقًا  الفرعية المدرسية ومجالتها

ًلمؤىميمًالعمميًعمىًً(8)والشكلً(;5)يتبينًمنًالجدول وجودًفروقًبينًتقديراتًالمديرينًوفقًا
ولمكشفًً،الدرجةًالكميةًلستبانةًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًومجالتياًالفرعية

حًفيًالجدولًميلًالتباينًاألحادي،ًكماًىوًموضًّعنًالدللةًاإلحصائيةًليذهًالفروق،ًتًمًاستخدامًتح
ً(.32رقمً)
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الدرجة الكمية لستبانة  دور ( نتائج تحميل التباين ألثر متغير المؤهل العممي لتقديرات المديرين عمى 29جدول)
 المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها الفرعية

الستبانة 
 ومجالتها

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

DF 
متوسط 
 المربعات

(F) رارالق الدللة 

 التخطيط اإلداري

بينً
 المجموعات

32.734 2 16.367 1.085 .343 

غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

1207.266 80 15.091 

  82 1240.000 الكمي

 التنظيم المدرسي

بينً
 المجموعات

1.485 2 .742 .080 .923 

غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

742.371 80 9.280 

  82 743.855 الكمي

التصال والعالقات 
 اإلنسانية

بينً
 المجموعات

28.875 2 14.437 .843 .434 

غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

1369.993 80 17.125 

  82 1398.867 الكمي

النمو التوجيه و 
 المهني

بينً
 المجموعات

22.928 2 11.464 .837 .437 

غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

1095.819 80 13.698 

  82 1118.747 الكمي

التقويم والتطوير 
بينً

 المجموعات

غيرً 198. 1.654 42.375 2 84.751
 دال
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داخلً والمتابعة
 المجموعات

2049.249 80 25.616 

  82 2134.000 الكمي

 الدرجة الكمية

بينً
 المجموعات

77.297 2 38.649 .500 .609 

غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

6188.341 80 77.354 

  82 6265.639 الكمي

ًالجدول ًلمتغيرً(>5)يبين ًتعزى ًالمديرين ًتقديرات ًفي ًإحصائية ًدللة ًذات ًفروق ًوجود عدم
ً ًعمى ًالعممي ًالمؤىل ًلستبانة ًالكمية ًالمدرسيةًالدرجة ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف دور

ًوبالتاليًنقبلًالفرضيةًوتكونًالنتيجة3،ًومجالتياًالفرعية
دور يرين لمن المد سطات تقديرات أفراد عينة الدراسةفروق دالة إحصائيًا بين متو  ل توجد-

ًالمشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية وفقًا لمتغير المؤهل العممي.
ًالسببًفيًذلكً ًيعود ًالعصرًالحاليًوالذيًًإلىًقد ًالعمميًوالنفتاحًالتربويًالذيًيشيده التطور

سيلًتبادلًالخبراتًبينًالمديرينًبغضًالنظرًعنًمؤىالتيمًالعممية،ًأوًالدوراتًالتربويةًالموحدةً
ًالمشرفًالتربويًفيً ًبو ًبالدورًالذيًيقوم ًعمىًوعيًتام ًجميعًالمديرينًوأصبحوا التيًيمتحقًبيا

ًالمامجالً ًالدراسةًمعًدراسة)ًصبوح،ًإلدارة ًالنحو.ًتتفقًىذه درسيةًلذلكًجاءتًالنتيجةًعمىًىذا
(ًالتيًأظيرتًنتائجياًعدمًوجودًفروقًدالةًإحصائيًاًحولًفاعميةًالجتماعاتًالتربويةًمن5.44ً

ًتتفقًمعًدراسة)عبدًالنور،ً (ًالتي5.44ًوجيةًنظرًالمعممينًًتعزىًلمتغيرًالمؤىلًالعممي،ًأيضًا
ًنتا ًنظرًأظيرت ًوجية ًمن ًالتربوي ًالتوجيو ًأساليب ًحول ًإحصائيًا ًدالة ًفروق ًوجود ًعدم ئجيا

ً ًدراسة)الطعاني، ًتختمفًعن ًبينما ًالعممي، ًالمؤىل ًلمتغير ًتعزى ًأظيرت5.45ًالمدرسين ًالتي )
نتائجياًوجودًفروقًدالةًإحصائيًاًحولًدرجةًممارسةًمديريًالمدارسًلمياميمًاإلشرافيةًمنًوجيةً

(5.45ًفيًاألردنًتعزىًلمتغيرًالمؤىلًالعممي،ًوتختمفًأيضًاًعنًدراسة)ًقناديمي،ًنظرًالمعممينً
ًالمدرسةًلممياراتًاإلداريةًمنً ًحولًممارسةًمديرة التيًأظيرتًنتائجياًوجودًفروقًدالةًإحصائيًا
ًدراسة)غبور،ً ًعن ًتختمف ًوكذلك ًالعممي، ًالمؤىل ًلمتغير ًتعزى ًوالمعممين ًاإلداريين ًنظر وجية
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يًأظيرتًنتائجياًوجودًفروقًدالةًإحصائيًاًحولًأداءًمديريًمدارسًالتعميمًالثانويًالعامً(ًالت5.48
فيًمدينةًدمشقًفيًضوءًالتجاىاتًالتربويةًالمعاصرةًمنًوجيةًنظرًاإلداريينًوالمدرسينًتعزىً

ًلمتغيرًالمؤىلًالعممي.
توسطات تقديرات المشرفين الفرضية الفرعية الثانية: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين م.2.2

 التربويين لدور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير المؤهل العممي.

 ًًلتقديرات ًالمعيارية ًوالنحرافات ًالحسابية ًالمتوسطات ًحساب ًتم ًالفرضية ًىذه ًمن لمتحقق
ًالعمميًالمشرفينًالتربويينًباختالفً ًالكميةًلستبانةًدًوعمىًمؤىميم رًالمشرفًالتربويًالدرجة

 (.,2.ًكماًىوًموضحًفيًالجدول)فيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًومجالتياًالفرعية

( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات المشرفين التربويين باختالف مؤهمهم العممي عمى 31جدول)
 ية ومجالتها الفرعيةالدرجة الكمية لستبانة دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرس

 العدد المؤهل العممي الستبانة ومجالتها
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 التخطيط اإلداري

 3.31160 59.1667 6 أىميةًالتعميم

 4.53924 55.1739 23 إجازةًجامعية

 4.12971 54.6364 11 دبمومًفأكثر

 التنظيم المدرسي
 1.96638 58.3333 6 أىميةًالتعميم

 4.48097 56.5217 23 إجازةًجامعية

 5.72713 57.0000 11 دبمومًفأكثر

التصال والعالقات 
 اإلنسانية

 2.87518 63.3333 6 أىميةًالتعميم

 5.42065 58.7391 23 إجازةًجامعية

 5.10615 59.4545 11 دبمومًفأكثر

 النمو المهنيالتوجيه و 

 2.73861 56.5000 6 أىميةًالتعميم

 3.71675 57.7826 23 إجازةًجامعية

 3.66804 56.3636 11 دبمومًفأكثر

 التقويم والتطوير والمتابعة
 3.22490 59.0000 6 أىميةًالتعميم

 4.44065 59.0870 23 إجازةًجامعية



 نتائج الدراسة امليدانية                                      الفصل اخلامس               

 

ً 
431 

 4.05642 58.3636 11 دبمومًفأكثر

 الدرجة الكمية

 7.36659 296.3333 6 أىميةًالتعميم

 16.82108 287.3043 23 إجازةًجامعية

 17.28478 285.8182 11 دبمومًفأكثر

(ًوجودًفروقًطفيفةًبينًالمتوسطاتًالحسابيةًلتقديراتًالمشرفينًالتربويينً,2تبينًمنًالجدول)
الدرجةًالكميةًلستبانةًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًباختالفًمؤىميمًالعمميًعمىً

ًيوضحًطبيعةًىذهًالفروق.(9ً)والشكل0ًًومجالتياًالفرعية

ً
لستبانة دور المشرف التربوي في مجال  الدرجة الكميةعمى المشرفين التربويين ( الفروق في تقديرات 6الشكل)

 لمتغير المؤهل العمميوفقًا  الفرعية اإلدارة المدرسية ومجالتها

ًالجدولًتبين ًلمؤىميمًً(9)والشكلً(.6)من ًوفقًا ًالتربويين ًالمشرفين ًتقديرات ًبين ًفروق وجود
ًومجالتياً ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًلستبانة ًالكمية ًالدرجة ًعمى العممي

التباينًاألحادي،ًكماًىوًًاستخدامًتحميلًدللةًاإلحصائيةًليذهًالفروق،ًتمًّولمكشفًعنًالً،الفرعية
 (.24)حًفيًالجدولًرقمًموضًّ
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الدرجة الكمية ( نتائج تحميل التباين ألثر متغير المؤهل العممي لتقديرات المشرفين التربويين عمى 34جدول)
 دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها الفرعية لستبانة

 مصدر التباين الستبانة ومجالتها
مجموع 
 المربعات

DF 
متوسط 
 المربعات

(F) القرار الدللة 

 التخطيط اإلداري

 45.346 2 90.692 بينًالمجموعات

 غيرًدال 098. 2.472
داخلً

 المجموعات
678.683 37 18.343 

  39 769.375 الكمي

 التنظيم المدرسي

 7.851 2 15.703 بينًالمجموعات

 غيرًدال 695. 368.
داخلً

 المجموعات
789.072 37 21.326 

  39 804.775 الكمي

التصال والعالقات 
 اإلنسانية

 50.440 2 100.880 بينًالمجموعات

 غيرًدال 154. 1.968
داخلً

 المجموعات
948.495 37 25.635 

  39 1049.375 الكمي

النمو التوجيه و 
 المهني

 9.221 2 18.442 بينًالمجموعات

 غيرًدال 495. 717.
داخلً

 المجموعات
475.958 37 12.864 

  39 494.400 الكمي

التقويم والتطوير 
 والمتابعة

 2.002 2 4.003 بينًالمجموعات

 غيرًدال 893. 114.
داخلً

 المجموعات
650.372 37 17.578 

  39 654.375 الكمي

 الدرجة الكمية

 238.830 2 477.661 بينًالمجموعات

 غيرًدال 403. 932.
داخلً

 المجموعات
9483.839 37 256.320 

  39 9961.500 الكمي
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ًالتربويينً(64)الجدولًمنًبينتي ًالمشرفين ًتقديرات ًفي ًإحصائية ًدللة ًذات ًفروق ًوجود عدم
ًًلمتغيرًتعزى ًعمى ًالعممي ًالمؤىل ًلستبانة ًالكمية ًاإلدارةًالدرجة ًمجال ًالمشرفًالتربويًفي دور

ًنقبلًالفرضيةًوتكونًالنتيجة3وبالتاليً،ًومجالتياًالفرعيةالمدرسيةً
ويين من المشرفين التربطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوس-
ً.دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية وفقًا لمتغير المؤهل العمميل

وظائفًاإلشرافيةًواإلداريةًأنًالمشرفينًالتربويينًيقومونًبالميامًوالًإلىًقدًيعودًالسببًفيًذلكً
ًلمجميعًوىمً وىيًمتشابيةًبغضًالنظرًعنًمؤىالتيمًالعمميةًويمتحقونًبدوراتًتدريبيةًموحدة
مدركونًلممسؤوليةًالممقاةًعمىًعاتقيمًوالدورًالذيًيجبًالقيامًبوًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسية،ً

(ًالتيًأظيرت5.44ًة)ًصبوح،ًلذلكًجاءتًالنتيجةًواقعيةًنوعًاًما.ًتتفقًىذهًالدراسةًمعًدراس
ًفاعمي ًحول ًإحصائيًا ًدالة ًفروق ًوجود ًعدم ًنظرًًةنتائجيا ًوجية ًمن ًالتربوية الجتماعات
(ًالتي5.47ًالسممي،ًقًأيضًاًمعًدراسة)فالموجيينًالتربويينًتعزىًلمتغيرًالمؤىلًالعممي،ًوتت

ًحولًدرجةًإسيامًاإلشرافً المتنوعًفيًتطويرًأظيرتًنتائجياًعدمًوجودًفروقًدالةًإحصائيًا
األداءًالمينيًلمعممةًالمغةًاإلنكميزيةًمنًوجيةًنظرًالمشرفينًتبعًاًلمتغيرًالمؤىلًالعممي،ًبينماً

ً ًحولًواقع5.45ًتختمفًعنًدراسة)ًحامد، ًفروقًدالةًإحصائيًا ًوجود ًالتيًأظيرتًنتائجيا )
ًالمؤىلًالعممي.أساليبًالتوجيوًالتربويًمنًوجيةًنظرًالموجيينًالتربويينًتعزىًلمتغيرً

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد  الفرضية الثالثة وتفسيرها:-3
ى لمتغير )سنوات الخبرة عينة الدراسة لدور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية تعز 

 سنوات الخبرة لممشرف التربوي(.لممدير، 

توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات الفرضية الفرعية األولى: ل .3.4
 .مدرسية تعزى لمتغير سنوات الخبرةالمديرين لدور المشرف التربوي في مجال اإلدارة ال

 ًلمتحققًمنًىذهًالفرضيةًتمًحسابًالمتوسطاتًالحسابيةًوالنحرافاتًالمعياريةًلتقديراتًالمديرين
ً ًباختالف ًالخبرة ًسنوات ًعمى ًالكمية ًاإلدارةًالدرجة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور لستبانة

 (.23.ًكماًىوًموضحًفيًالجدول)المدرسيةًومجالتياًالفرعية
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الدرجة عمى سنوات الخبرة ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات المديرين باختالف 32جدول)
 المدرسية ومجالتها الفرعيةالكمية لستبانة  دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة 

 العدد سنوات الخبرة الستبانة ومجالتها
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 التخطيط اإلداري

 3.76588 61.0000 12 سنوات8ًأقلًمنً

 2.87939 60.9091 11 سنواتً.4-8منً

 4.11896 61.0167 60 سنواتً.4أكثرًمنً

 التنظيم المدرسي

 1.92275 56.6667 12 سنوات8ًأقلًمنً

 2.76668 55.6364 11 سنواتً.4-8منً

 3.13334 57.7500 60 سنواتً.4أكثرًمنً

التصال والعالقات 
 اإلنسانية

 2.08167 47.1667 12 سنوات8ًأقلًمنً

 2.72363 46.7273 11 سنواتً.4-8منً

 4.64138 47.5000 60 سنواتً.4أكثرًمنً

 النمو المهنيالتوجيه و 

 3.74469 42.7500 12 سنوات8ًمنًأقلً

 3.50065 43.6364 11 سنواتً.4-8منً

 3.75958 43.6333 60 سنواتً.4أكثرًمنً

 التقويم والتطوير والمتابعة

 6.92984 48.2500 12 سنوات8ًأقلًمنً

 5.39023 45.3636 11 سنواتً.4-8منً

 4.63379 47.0500 60 سنواتً.4أكثرًمنً

 الدرجة الكمية

 6.57590 255.8333 12 سنوات8ًمنًًأقل

 5.83251 252.2727 11 سنواتً.4-8منً

 9.42846 256.9500 60 سنواتً.4أكثرًمنً

(ًوجودًفروقًطفيفةًبينًالمتوسطاتًالحسابيةًلتقديراتًالمديرينًباختالف23ًمنًالجدول)ًيتبين
ً ًعمى ًخبرتيم ًسنوات ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًلستبانة ًالكمية ًالمدرسيةًالدرجة ًاإلدارة مجال

ًيوضحًطبيعةًىذهًالفروق.(ً:)والشكل0ًومجالتياًالفرعية
ً
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ً
لستبانة دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة  الدرجة الكميةالفروق في تقديرات المديرين عمى  (7الشكل)

 لمتغير سنوات الخبرةوفقًا  الفرعية المدرسية ومجالتها

وجودًفروقًبينًتقديراتًالمديرينًوفقًاًلسنواتًخبرتيمًً(:)والشكلً(65)منًخاللًالجدولًيتبين
ًالفرعية ًومجالتيا ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالمشرفًالتربوي ًدور ًلستبانة ًالكمية ًالدرجة ً،عمى

حًفيًميلًالتباينًاألحادي،ًكماًىوًموضًّاستخدامًتحًدللةًاإلحصائيةًليذهًالفروق،ًتمًّولمكشفًعنًال
ً(.22الجدولًرقمً)

الدرجة الكمية لستبانة دور ( نتائج تحميل التباين ألثر متغير سنوات الخبرة لتقديرات المديرين عمى 33جدول)
 المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها الفرعية

الستبانة 
 ومجالتها

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

DF 
متوسط 
 المربعات

(F) القرار الدللة 

 التخطيط اإلداري

بينً
 المجموعات

0.108 2 .054 

.003 .997 
غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

1239.892 80 15.499 

  82 1240.000 الكمي

 التنظيم المدرسي

بينً
 المجموعات

47.393 2 23.697 

2.722 .072 
غيرً
داخلً دال

 المجموعات
696.462 80 8.706 
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  82 743.855 الكمي

التصال والعالقات 
 اإلنسانية

بينً
 المجموعات

6.019 2 3.009 

.173 .842 
غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

1392.848 80 17.411 

  82 1398.867 الكمي

النمو التوجيه و 
 المهني

بينً
 المجموعات

8.018 2 4.009 

.289 .750 
غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

1110.729 80 13.884 

  82 1118.747 الكمي

التقويم والتطوير 
 والمتابعة

بينً
 المجموعات

48.355 2 24.177 

.927 .400 
غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

2085.645 80 26.071 

  82 2134.000 الكمي

 الدرجة الكمية

بينً
 المجموعات

204.940 2 102.470 

1.353 .264 
غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

6060.698 80 75.759 

  82 6265.639 الكمي

عدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًتقديراتًالمديرينًتعزىًلسنواتً(66)الجدولًمنًنيتبي
ً ًعمى ًخبرتيم ًلستبانة ًالكمية ًالدرجة ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ومجالتياًدور

ًوبالتاليًنقبلًالفرضيةًوتكونًالنتيجة3،ًالفرعية
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دور يرين لمن المدطات تقديرات أفراد عينة الدراسة فروق دالة إحصائيًا بين متوسل توجد -
  المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية وفقًا لمتغير سنوات الخبرة.

أنًمديريًالمدارسًوبغضًالنظرًعنًسنواتًالخبرةًفيًاإلدارةًالمدرسيةًًإلىًقدًيعودًالسببًفيًذلك
ًالخبراتً ًوتبادل ًالمختمفة ًالتصال ًوسائل ًخالل ًمن ًالتربوية ًبالمستجدات ًاطالع ًعمى أصبحوا

ًواعينً ًوأصبحوا ًبينيم ًالذيًيمكنًأنلوالمعموماتًفيما ًالمشرفًالتربويًفيًاإلدارةًًمدور ًبو يقوم
ًلذلكًجاءت ًًالمدرسية، ًالنور، ًالدراسةًمعًدراسة)ًعبد ًتتفقًىذه ًالنحو. (5.44ًالنتيجةًعمىًىذا

ًحولًأساليبً ًعدمًوجودًفروقًدالةًإحصائيًا لتوجيوًالتربويًمنًوجيةًنظرًاالتيًأظيرتًنتائجيا
(ًالتيًأظيرتًنتائجيا5.45ًالمدرسينًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرة،ًأيضًاًتتفقًمعًدراسة)ًقناديمي،ً

ًفرًو ًوجود ًنظرًعدم ًوجية ًمن ًاإلدارية ًلمميارات ًالمدرسة ًمديرة ًممارسة ًحول ًإحصائيًا ًدالة ق
(ًالتيًأظيرت5.45ًاإلداريينًوالمعممينًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرة،ًبينماًتختمفًعنًدراسة)الموح،ً

درجةًممارسةًالمشرفًالتربويًلدورهًفيًتحسينًالممارساتًنتائجياًوجودًفروقًدالةًإحصائيًاًحولً
سيةًلمعمميًالمغةًالعربيةًمنًوجيةًنظرًالمعممينًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرة،ًوتختمفًأيضًاًالتدري

(ًالتيًأظيرتًنتائجياًوجودًفروقًدالةًإحصائيًاًحولًأداءًمديريًمدارس5.48ًعنًدراسة)ًغبور،ً
ًتعزىًلمتغيرًسن ًالثانويًالعامًفيًمدينةًدمشقًفيًضوءًالتجاىاتًالتربويةًالمعاصرة واتًالتعميم

ًًالخبرة.
الفرضية الفرعية الثانية: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات .3.2

المشرفين التربويين لدور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير سنوات 
 الخبرة.

 ًلت ًالمعيارية ًوالنحرافات ًالحسابية ًالمتوسطات ًحساب ًتم ًالفرضية ًىذه ًمن قديراتًلمتحقق
ًالكميةًلستبانةًدورًالمشرفًالتربويًعمىًًسنواتًخبرتيمالمشرفينًالتربويينًباختالفً الدرجة

 (.21.ًكماًىوًموضحًفيًالجدول)فيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًومجالتياًالفرعية

الخبرة عمى ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات المشرفين التربويين باختالف سنوات 34جدول)
 الدرجة الكمية لستبانة دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها الفرعية

 الستبانة ومجالتها
المؤهل العممي ألفراد عينة 

 الدراسة
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 4.54972 53.5000 6 سنوات8ًأقلًمنً التخطيط اإلداري
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 4.00908 54.5455 11 سنواتً.4-8منً

 4.46639 56.6957 23 سنواتً.4أكثرًمنً

 التنظيم المدرسي

 5.95539 57.6667 6 سنوات8ًأقلًمنً

 5.40538 57.2727 11 سنواتً.4-8منً

 3.85918 56.5652 23 سنواتً.4أكثرًمنً

التصال والعالقات 
 اإلنسانية

 6.96898 56.8333 6 سنوات8ًأقلًمنً

 5.30009 59.9091 11 سنواتً.4-8منً

 4.62165 60.2174 23 سنواتً.4أكثرًمنً

 النمو المهنيالتوجيه و 

 4.44597 55.8333 6 سنوات8ًأقلًمنً

 3.91965 58.1818 11 سنواتً.4-8منً

 3.16103 57.0870 23 سنواتً.4أكثرًمنً

 التقويم والتطوير والمتابعة

 4.77494 57.0000 6 سنوات8ًأقلًمنً

 4.67683 59.5455 11 سنواتً.4-8منً

 3.66157 59.0435 23 سنواتً.4أكثرًمنً

 الدرجة الكمية

 21.99470 280.8333 6 سنوات8ًأقلًمنً

 18.40850 289.4545 11 سنواتً.4-8منً

13.08274ً 289.6087 23 سنواتً.4أكثرًمنً

(ًوجودًفروقًطفيفةًبينًالمتوسطاتًالحسابيةًلتقديراتًالمشرفينًالتربويين21ًتبينًمنًالجدول)
الدرجةًالكميةًلستبانةًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًباختالفًسنواتًخبرتيمًعمىً

ًيوضحًطبيعةًىذهًالفروق.(ً;)والشكل0ًومجالتياًالفرعية



 نتائج الدراسة امليدانية                                      الفصل اخلامس               

 

ً 
438 

ً
لستبانة دور المشرف التربوي في مجال  الدرجة الكميةالفروق في تقديرات المشرفين التربويين عمى  (8الشكل)

 لمتغير سنوات الخبرةوفقًا  الفرعية اإلدارة المدرسية ومجالتها

ًالجدولًتبين ًً(67)من ًلسنواتًً(;)والشكل ًالتربويينًوفقًا ًتقديراتًالمشرفين ًفروقًبين وجود
ًومجالتياً ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًدور ًلستبانة ًالكمية ًالدرجة ًعمى خبرتيم

اًىوًاستخدامًتحميلًالتباينًاألحادي،ًكمًدللةًاإلحصائيةًليذهًالفروق،ًتمًّولمكشفًعنًالً،الفرعية
 (.,2حًفيًالجدولًرقمً)موضًّ
الدرجة الكمية لستبانة ( نتائج تحميل التباين ألثر متغير سنوات الخبرة لتقديرات المشرفين التربويين عمى 35جدول)

 دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها الفرعية

الستبانة 
 ومجالتها

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

DF 
متوسط 
 المربعات

(F) رارالق الدللة 

 التخطيط اإلداري

 33.139 2 66.278 بينًالمجموعات

1.744 .189 
غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

703.097 37 19.003 

  39 769.375 الكمي

 التنظيم المدرسي

 3.804 2 7.608 بينًالمجموعات

.177 .839 
غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

797.167 37 21.545 

  39 804.775 الكمي

غيرً 364. 1.037 27.860 2 55.720 بينًالمجموعاتالتصال والعالقات 
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داخلً اإلنسانية
 المجموعات

993.655 37 26.856 
 دال

  39 1049.375 الكمي

النمو التوجيه و 
 المهني

 11.052 2 22.104 بينًالمجموعات

.866 .429 
غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

472.296 37 12.765 

  39 494.400 الكمي

التقويم والتطوير 
 والمتابعة

 13.346 2 26.691 بينًالمجموعات

.787 .463 
غيرً
 دال

داخلً
ًالمجموعات

627.684 37 16.964 

  39 654.375 الكمي

 الدرجة الكمية

 194.231 2 388.461 بينًالمجموعات

.751 .479 
غيرً
 دال

داخلً
 المجموعات

9573.039 37 258.731 

  39 9961.500 الكمي

ًالجدول ًمن ًالتربويينًً(68)تبين ًتقديراتًالمشرفين ًفي ًإحصائية ًذاتًدللة ًفروق ًوجود عدم
دورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًالدرجةًالكميةًلستبانةًتعزىًلسنواتًخبرتيمًعمىً

ًوبالتاليًنقبلًالفرضيةًوتكونًالنتيجة3،ًومجالتياًالفرعية
ويين من المشرفين الترب سطات تقديرات أفراد عينة الدراسةتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متو  ل-
 دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية وفقًا لمتغير سنوات الخبرة.ل
أنًالمشرفينًالتربويينًيمتحقونًبدوراتًتدريبيةًوتأىيميةًموحدةًلمجميعًًإلىًقدًيعودًالسببًفيًذلكً

بغضًالنظرًعنًسنواتًخبرتيمًويحضرونًالندواتًوالمؤتمراتًالتربويةًالتيًتعقدًبمناسباتًمختمفةً
ًما.ًتتفقً ًالدورًفيًاإلدارةًالمدرسية،ًلذلكًجاءتًالنتيجةًواقعيةًنوعًا وىمًيرونًأنيمًيقومونًبيذا

ًالد ًىذه ًالنور، ًعبد ًمعًدراسة) ًإحصائيًا5.44ًراسة ًفروقًدالة ًوجود ًعدم ًالتيًأظيرتًنتائجيا )
حولًأساليبًالتوجيوًالتربويًالمتبعةًمنًوجيةًنظرًالموجيينًالتربويينًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرة،ً

ًمعًدراسة)ًحامد،ًًو ًحول5.45ًتتفقًأيضًا ًعدمًوجودًفروقًدالةًإحصائيًا ًالتيًأظيرتًنتائجيا )
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واقعًأساليبًالتوجيوًالتربويًمنًوجيةًنظرًالموجيينًالتربويينًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرة،ًكذلكً
(ًالتيًأظيرتًنتائجياًعدمًوجودًفروقًدالةًإحصائيًاًحولًدرجة5.47ًتتفقًمعًدراسة)ًالسممي،ً

ًالمغةًاإلنكميزيةًمنًوجيةًنظرً المشرفينًإسيامًاإلشرافًالمتنوعًفيًتطويرًاألداءًالمينيًلمعممة
ً ًتختمفًعنًدراسة)صبوح، ًبينما ًوجود5.44ًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرة، ًالتيًأظيرتًنتائجيا )

ًتعزىً ًالتربويين ًالموجيين ًنظر ًوجية ًمن ًالتربوية ًالجتماعات ًفاعمية ًحول ًإحصائيًا ًدالة فروق
ودًفروقً(ًالتيًأظيرتًنتائجياًوج5.44لمتغيرًسنواتًالخبرة،ًوتختمفًأيضًاًعنًدراسة)الجالل،ً

دالةًإحصائيًاًحولًأداءًالمشرفاتًألدوارىنًمنًوجيةًنظرًالمشرفاتًالتربوياتًتعزىًلمتغيرًسنواتً
ًالخبرة)ًلصالحًالخبرةًاألعمى(.ً

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد  الفرضية الرابعة وتفسيرها:-4
التدريبية  إلدارة المدرسية تعزى لمتغير )الدوراتالدراسة لدور المشرف التربوي في مجال اعينة 

 (.لدورات التدريبية لممشرف التربويالممدير، 

الفرضية الفرعية األولى: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المديرين .4.4
 لدور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير الدورات التدريبية.

لمعيناتًالمستقمة،ًحيثًحسبتًالفروقًبينًً(T. test)لمتحققًمنًىذهًالفرضيةًتمًاستخدامًاختبارًً
ًالمديرين ًتقديرات ًاإلدارةًًمتوسطات ًمجال ًفي ًالمشرفًالتربوي ًدور ًلستبانة ًالكمية ًالدرجة عمى

 .(69)كماًىوًموضحًفيًالجدولًلدوراتًالتدريبيةًالمدرسيةًومجالتياًالفرعيةًوفقًاًلمتغيرًا
عمى الدرجة لستبانة دور المشرف التربوي في مجال ( دللة الفروق بين متوسطات تقديرات المديرين 36جدول)

 لدورات التدريبيةاإلدارة المدرسية ومجالتها الفرعية وفقًا لمتغير ا

 الستبانة وأبعادها
الدورات 
 التدريبية

N 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 DF (Tقيمة )
القيمة 

 الحتمالية
 القرار

 التخطيط اإلداري
 0.369 81 0.904 3.96661 60.8261 69 اتبع

 غير دال
 3.48308 61.8571 14 لم يتبع

 التنظيم المدرسي
 0.194 81 1.308 3.01283 57.5072 69 اتبع

 غير دال
 2.92488 56.3571 14 لم يتبع

التصال 
والعالقات 
 اإلنسانية

 0.066 81 1.865 4.03982 47.7246 69 اتبع

 غير دال
 4.21992 45.5000 14 لم يتبع
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النمو التوجيه و 
 المهني

 0.943 81 0.072 3.99125 43.4928 69 اتبع

 غير دال
 1.65084 43.5714 14 لم يتبع

التقويم والتطوير 
 والمتابعة

 0.230 81 1.210 5.03606 47.3043 69 اتبع

 غير دال
 5.34574 45.5000 14 يتبعلم 

 الدرجة الكمية
 0.113 81 1.603 8.69969 256.8551 69 اتبع

 غير دال
 8.44146 252.7857 14 لم يتبع

ًالجدول) ًمن ً)21تبين ًقيمة ًبأن )Tًالكمية ًلمدرجة ًالمشرفًالتربويًفيًمجالًً( ًدور لستبانة
وىيًأكبرًمنًمستوىًً(0446.)(،ًبينماًبمغتًالقيمةًالحتماليةًليا409.6ًبمغتً)اإلدارةًالمدرسيةً

ً،ًوبالتاليًنقبلًالفرضيةًوتكونًالنتيجة3(0.8.)الدللةًالفتراضيًليا
دور يرين لمن المدطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوس-

  لمتغير الدورات التدريبية. المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية وفقاً 
ًالمديرًوأنًالدوراتًًإلىًقدًيعودًالسببًفيًذلك ًتتسمًبالطابعًالتدريبيةًالتيًيمتحقًبيا ًما نًنوعًا

الروتينيًولًتقدمًشيئًاًجديدًاًعنًالدورًالذيًيمكنًأنًيقومًبوًالمديرًفيًاإلدارةًالمدرسية،ًوقدًيكونً
الفعميًليذهًالدورات،ًلذلكًجاءتًالنتيجةًبيذاًالشكل.ًتتفقًىذهًمًالتزامًالمديرينًبالحضورًدعبسببً

(ًالتيًأظيرتًنتائجياًعدمًوجودًفروقًدالةًإحصائيًاًحولًتوافر5.45ًالدراسةًمعًدراسة)ًالمتروك،ً
ًالمديراتً ًنظر ًالرياضًمنًوجية ًبمدينة مقوماتًاإلبداعًاإلداريًلدىًمديراتًالمدارسًالبتدائية

(ًالتيًأظيرت5.46ًغيرًالدوراتًالتدريبية،ًبينماًتختمفًعنًدراسة)الناصيف،ًوالمعمماتًتعزىًلمت
ًالثانويًبمدينةً ًحولًواقعًالممارساتًاإلداريةًفيًمدارسًالتعميم نتائجياًوجودًفروقًدالةًإحصائيًا

ًدمشقًفيًضوءًاإلدارةًاإلستراتيجيةًتعزىًلمتغيرًالدوراتًالتدريبية)ًلصالحًالذينًاتبعواًدورات(.
الفرضية الفرعية الثانية: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المشرفين .4.2

 التربويين لدور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير الدورات التدريبية.
بينًلمعيناتًالمستقمة،ًحيثًحسبتًالفروقًً(T. test)لمتحققًمنًىذهًالفرضيةًتمًاستخدامًاختبارً

عمىًالدرجةًالكميةًلستبانةًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًًمتوسطاتًتقديراتًالمشرفينًالتربويين
 .(:6)كماًىوًموضحًفيًالجدوللدوراتًالتدريبيةًاإلدارةًالمدرسيةًومجالتياًالفرعيةًوفقًاًلمتغيرًا
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الدرجة لستبانة دور المشرف التربوي عمى ( دللة الفروق بين متوسطات تقديرات المشرفين التربويين 37جدول)

 لدورات التدريبيةفي مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها الفرعية وفقًا لمتغير ا

 الستبانة وأبعادها
لدورات ا

 التدريبية
N 

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 DF (Tقيمة )
القيمة 

 الحتمالية
 القرار

 التخطيط اإلداري
 0.567 38 0.578 4.49971 55.8929 28 اتبع

 غيرًدال
 4.43129 55.0000 12 لمًيتبع

 التنظيم المدرسي
 0.203 38 1.295- 4.17269 56.3214 28 اتبع

 غيرًدال
 5.22813 58.3333 12 لمًيتبع

التصال والعالقات 
 اإلنسانية

 0.769 38 0.296- 5.39192 59.4643 28 اتبع

 غيرًدال
 4.88039 60.0000 12 لمًيتبع

النمو التوجيه و 
 المهني

 0.369 38 0.909 3.67657 57.5357 28 اتبع

 غيرًدال
 3.28795 56.4167 12 لمًيتبع

التقويم والتطوير 
 والمتابعة

 0.772 38 0.291 4.14215 58.7500 28 اتبع

 غيرًدال
 4.15240 59.1667 12 لمًيتبع

 الدرجة الكمية
 0.865 38 0.171 15.60504 287.9643 28 اتبع

 غيرًدال
 17.52639 288.9167 12 لمًيتبع

ًالجدول) ًمن ً)27تبين ًقيمة ًبأن )Tًالكمية ًلمدرجة ًالمشرفًالتربويًفيًمجالًً( ًدور لستبانة
وىيًأكبرًمنًمستوىًً(98;0.)(،ًبينماًبمغتًالقيمةًالحتماليةًليا04:4ً.بمغتً)اإلدارةًالمدرسيةً

ً،ًوبالتاليًنقبلًالفرضيةًوتكونًالنتيجة3(0.8.)الدللةًالفتراضيًليا
ويين ل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة من المشرفين الترب-
 دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية وفقًا لمتغير الدورات التدريبية.ل

ودًالسبًفيًذلكًأنًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتعقدًلممشرفينًالتربويينًشكميةًنوعًاًماًمنًحيثًقدًيع
المحتوىًالذيًيقدمًليمًأوًمنًحيثًاللتزامًبالحضور،ًفالمشرفًالتربويًبإمكانوًالطالعًعمىًكلً

يقومًبوًفيًًجديدًفيًمجالًالتربيةًنتيجةًالتطورًالعمميًوالتكنولوجيًويتعرفًعمىًأىميةًالدورًالذي
(ًالتيًأظيرتًنتائجياًوجود5.44ًمجالًاإلدارةًالمدرسية.ًتختمفًىذهًالدراسةًعنًدراسة)المعبدي،ً
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ًالمشرفينً ًنظر ًمنًوجية ًاإلشرافًاإللكترونيًومتطمباتًتطبيقو ًأىمية ًحول ًإحصائيًا ًدالة فروق
ًيبًالمرتفع(.ًالتربويينًفيًمكةًالمكرمةًتعزىًلمتغيرًالدوراتًالتدريبية)لصالحًذويًالتدًر

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد  الفرضية الخامسة وتفسيرها:-5
 –نوع العمل)مدير عينة الدراسة لدور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير 

 مشرف تربوي(.
(ًلمعيناتًالمستقمة،ًحيثًحسبتًالفروقًبينT. testًلمتحققًمنًىذهًالفرضيةًتمًاستخدامًاختبارً)ً

ًالكميةًلستبانةًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًمتوسطاتًدرجاتً ًالدراسةًعمىًالدرجة أفرادًعينة
ً(.ً;6كماًىوًموضحًفيًالجدول)اإلدارةًالمدرسيةًومجالتياًالفرعيةًوفقًاًلمتغيرًنوعًالعملً

عمى الدرجة الكمية لستبانة دور ( دللة الفروق بين متوسطات درجات المديرين والمشرفين التربويين 38جدول)
 المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ومجالتها الفرعية

 N العمل الستبانة وأبعادها
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

DF 

القيمة 
الحتم

 الية

 القرار

 التخطيط اإلداري
دال لصالح  000. 121 6.853 4.44157 55.6250 40 نمشرفو

 3.88870 61.0000 83 نمديرو المديرين

 التنظيم المدرسي
 574. 121 564. 4.54260 56.9250 40 نمشرفو

 غير دال
 3.01188 57.3133 83 نمديرو

التصال والعالقات 
 اإلنسانية

دال لصالح  000. 121 14.178 5.18720 59.6250 40 نمشرفو
 4.13030 47.3494 83 نمديرو المشرفين

النمو التوجيه و 
 المهني

دال لصالح  000. 121 19.485 3.56047 57.2000 40 نمشرفو
 3.69368 43.5060 83 نمديرو المشرفين

التقويم والتطوير 
 والمتابعة

دال لصالح  000. 121 12.852 4.09620 58.8750 40 نمشرفو
 5.10141 47.0000 83 نمديرو المشرفين

 الدرجة الكمية
دال لصالح  000. 121 14.393 15.98196 288.2500 40 نمشرفو

 8.74129 256.1687 83 نمديرو المشرفين
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ًالجدول) ًمن ً);6تبين ًقيمة ًبأن )Tً ًالكمية ًلمدرجة ًالمشرفًالتربويًفيًمجالً( ًدور لستبانة
ً ًالمدرسية ً)اإلدارة ً)6>4706بمغت ًليا ًالحتمالية ًالقيمة ًبمغت ًبينما ًمنً...0.(، ًأصغر ًوىي )

(ً ًليا ًالفتراضي ًالدللة ًم0.8.مستوى ًبين ًإحصائيًا ًدالة ًفروق ًإلىًوجود ًيشير ًوىذا توسطاتً(
دورًالمشرفًالتربويًالدرجةًالكميةًلستبانةًًمنًالمديرينًوالمشرفينًعمىًدرجاتًأفرادًعينةًالدراسة
ًوبالتاليًنرفضًالفرضيةًوتكونًالنتيجة3)ًلصالحًالمشرفينًالتربويين(،ًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسية

فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور المشرف  وجود-
(ً>والشكل)ًمشرف تربوي(. –نوع العمل)مدير ر التربوي في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغي

ًيوضحًطبيعةًىذهًالفروق3ً

ً
لستبانة دور المشرف التربوي في مجال  الدرجة الكميةالفروق في تقديرات أراد عينة الدراسة عمى  (9الشكل)    

 لمتغير نوع العملوفقًا  الفرعية اإلدارة المدرسية ومجالتها
دراكًاًألىميةًالدورًالذيًيقومًبوًًإلىًقدًيعودًالسببًفيًذلك أنًالمشرفًالتربويًىوًاألكثرًوعيًاًوا 

األكثرًقدرةًعمىًمعرفةًطاقاتوًوقدراتوًالتيًدرسيةًفيوًالمعنيًبيذاًاألمرًوىوًفيًمجالًاإلدارةًالم
ًيمكنًأنًيوظفياًفيًتطويرًاإلدارةًالمدرسيةًوالعملًجاىدًاًعمىًتحسينًالعمميةًالتربويةًكونوًقائداًً
ًما.ًتتفقًىذهًالدراسةًمعًدراسة)ًالجالل،ً تربويًاًمسؤوًلًعنًذلك،ًلذلكًجاءتًالنتيجةًواقعيةًنوعًا

ًبينًإجاباتًأفرادًعينةًالدراسةًحولًأداء5.44ً ًوجودًفروقًدالةًإحصائيًا ًالتيًأظيرتًنتائجيا )
بويات(،ًأيضًاًتتفقًالمشرفاتًالتربوياتًألدوارىنًتعزىًلمتغيرًالعملًالحالي)ًلصالحًالمشرفاتًالتًر

(ًالتيًأظيرتًنتائجياًوجودًفروقًدالةًإحصائيًاًحولًدورًاإلدارةًالمدرسية5.46ًمعًدراسة)ًخميل،ً
ًأولياءً ًلصالح ًالمستجيب) ًصفة ًلمتغير ًتعزى ًالمدرسي ًوالمجتمع ًالمدرسة ًبين ًالعالقة ًتوطيد في

0

50

100

150

200

250

300

التخطيط 
 اإلداري

التنظيم 
 اإلداري

االتصال 
والعالقات 
 اإلنسانية

التقويم  النمو المهني
والتطوير 
 والمتابعة

 الدرجة الكلية

 مدراء مشرفين

 3سلسلة



 نتائج الدراسة امليدانية                                      الفصل اخلامس               

 

ً 
445 

اًوجودًفروقًدالةًإحصائيًاً(ًالتيًأظيرتًنتائجي5.47األمور(،ًوكذلكًتتفقًمعًدراسة)ًالمتروك،ً
حولًتوافرًمقوماتًاإلبداعًاإلداريًلدىًمديراتًالمدارسًالبتدائيةًبمدينةًالرياضًتعزىًلمتغيرًنوعً

(ًالتيًأظيرتًنتائجياًعدمًوجود5.47ًالسممي،ًلمديرات(،ًبينماًتختمفًعنًدراسة)العمل)ًلصالحًا
ةًإسيامًاإلشرافًالمتنوعًفيًتطويرًاألداءًفروقًدالةًإحصائيًاًبينًإجاباتًعينةًالدراسةًحولًدرج

(5.45ًالمينيًلممعمماتًتعزىًلمتغيرًالعملًالحالي،ًأيضًاًتختمفًعنًدراسة)أبوًعاشورًوالزعبي،ً
ًلدرجةً ًالدراسة ًأفراد ًمتوسطاتًتقديرات ًفي ًإحصائيًا ًدالة ًفروق ًوجود ًعدم ًنتائجيا ًأظيرت التي

(ًالتي5.48ًعمل،ًوكذلكًتختمفًعنًدراسة)ًالعواد،ًممارسةًالمديرينًلمياميمًتعزىًلمتغيرًنوعًال
أظيرتًنتائجياًعدمًوجودًفروقًدالةًإحصائيًاًحولًممارسةًالعاممينًفيًالمدارسًالثانويةًلمعممياتً

ًاإلداريةًفيًالجميوريةًالعربيةًالسوريةًتعزىًلمتغيرًالمسمىًالوظيفي.ًً
جراءًالمزيدًمنًوختامًاًتؤكدًالباحثةًعمىًأىميةًتبنيًالتصورًالمقترحً المقدمًفيًالدراسةًالحالية،ًوا 

ًأداءً ًفي ًالمدرسة ًومدير ًالمشرفًالتربوي ًبين ًالتعاون ًأىمية ًعمى ًتؤكد ًالتي ًوالبحوث الدراسات
ًمياميماًوتحقيقًاألىدافًالتربويةًالمنشودة.

 الدراسات المقترحة:-ثالثاً 
ًثةًالقيامًبالدراساتًاآلتية3وصمتًإليوًالدراسةًالحاليةًمنًنتائجًتقترحًالباحتفيًإطارًماً

تصورًمقترحًلتطويرًدورًمديرًالمدرسةًفيًالتخطيطًلعمميةًاإلشرافًالتربويًعمىًمدارسًالحمقةً-
ًاألولىًمنًالتعميمًاألساسي.

ًمتطمباتًالتعاونًبينًالمشرفًالتربويًومديرًالمدرسةًلتطويرًالعمميةًالتعميميةًالتعّممّية.-
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 منطمقاتًالتصورًالمقترح.ً-أولًً

 أىدافًالتصورًالمقترح.-ثانياًً

 مرتكزاتًوضعًالتصورًالمقترح.ً-ثالثاًً

 مجالتًالتصورًالمقترح.ً-رابعاًً

 تطبيقًالتصورًالمقترح.ًمتطمبات-خامساًً

 العناصرًالبشريةًالمستفيدةًمنًالتصورًالمقترح.-سادساًً

 أىمًمعوقاتًتطبيقًالتصورًالمقترح.-سابعاًً

ًبعضًالمقترحاتًلتجاوزًمعوقاتًتطبيقًالتصورًالمقترح.-ثامناًً
ًآليةًتنفيذًالتصورًالمقترح.-تاسعاًً
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تصور مقترح لتطوير دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية لمدارس الحمقة األولى من 
 التعميم األساسي في مدينة دمشق

 مقدمة:
ًالنظريًوالميدانيًتوصمتًالباحثةًإلىًوضعًتصورً فيًضوءًماًتوصمتًإليوًالدراسةًفيًجانبييا

لحمقةًاألولىًمنًالتعميمًاةًالمدرسيةًفيًمدارسًمقترحًلتطويرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلداًر
ًاألساسيًوالذيًتألفتًفقراتوًمنًاآلتي:

 ًًًمنطمقاتًالتصورًالمقترح.-أول
 ًًًأىدافًالتصورًالمقترح.-ثانيا
 ًًًمرتكزاتًوضعًالتصورًالمقترح.ً-ثالثا
 ًًًمجالتًالتصورًالمقترح.ً-رابعا
 ًًًمتطمباتًتطبيقًالتصورًالمقترح.-خامسا
 ًًالعناصرًالبشريةًالمستفيدةًمنًالتصورًالمقترح.-سادسا 

 ًًًأىمًمعوقاتًتطبيقًالتصورًالمقترح.-سابعا
 ًًبعضًالمقترحاتًلتجاوزًمعوقاتًتطبيقًالتصورًالمقترح.-ثامنا 

 ًًآليةًتنفيذًالتصورًالمقترح.-تاسعا 

ًلذلك:ًوفيماًيميًتفصيل

 المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية: منطمقات التصور المقترح لتطوير دور-أولا 
يمثلًالتعاونًبينًالمشرفًالتربويًومديرًالمدرسةًإحدىًالضروراتًاألساسيةًفيًتحقيقًأىدافً-1

ًالتصورًالمقترحًواألىدافًالتربويةًالمنشودة.
ًمفيومً-2 ًتغيير ًعمى ًيؤكد ًوالذي ًوالتحديث ًالتطوير ًعصر ًوىو ًنعيشًبو ًالذي ًالحالي العصر

ًافًالتربويًبمفيومًجديدًيتالءمًمعًىذاًالعصر.اإلشًر
واقعًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًفيًمدارسًمدينةًدمشقًفيًكلًمنًالميامً-3

ًالتخطيط التقويمًوالتطويرً-النموًالمينيالتوجيوًًوً-التصالًوالعالقاتًاإلنسانيةً-التنظيمً-اآلتية)
ًوالمتابعة(.
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ًالتًر-4 ًاإلشراف ًالمدرسيةواقع ًواإلدارة ًًوًبوي ًالسورية ًالعربية ًالجميورية ًمديرًفي ًمن ًكل ميام
ًالمدرسةًوالمشرفًالتربويًفيًمدارسًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًاألساسي.

يرًنمطًاإلشرافًالتقميديًيتعزيزًالعالقةًبينًالمشرفًالتربويًومديرًالمدرسةًبشكلًيؤديًإلىًتغ-5
ًمجا ًفي ًالتعاوني ًاإلشراف ًنمط ًالتعميميةًإلى ًالعممية ًتدعيم ًإلى ًيؤدي ًمما ًالمدرسية ًاإلدارة ل

ًالتعممية.ً
ًاألطفالً-6 ًمدارك ًتنمية ًلعممية ًالحقيقية ًالبداية ًكونيا ًاألىم ًالمرحمة ًاألساسي ًالتعميم ًمرحمة تعد

كسابيمًالوسائلًاألولىًلكتسابًالمعرفةًوتنمي ًيجابية.ةًالمياراتًوالقيمًوالتجاىاتًاإلوا 
ًتجاىاتًالتربويةًالحديثةًفيًمجالًاإلشرافًالتربويًواإلدارةًالمدرسية.مواكبةًال-7
ًالسعيًلالرتقاءًبمستوىًالعمميةًالتعميميةًفيًضوءًالتجاىاتًالتربويةًالحديثة.-8

 أهداف التصور المقترح لتطوير دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية:-ثانياا 
ًالتصورًىوًاقتراحًتصوراتًألدوارًالمشرفًالتربويًتطورًعمموًاإلشرافيًًاليدف المنشودًمنًىذا

النظريةًوالميدانيةًليذهًالدراسة،ًوينبثقًعنًىذاًاليدفًإلدارةًالمدرسيةًفيًضوءًالدراسةًفيًمجالًا
ًالعامًاألىدافًاآلتية:

ًلمتصور-1 ًالالزمة ًالمتطمباتًوالعناصرًوالمقوماتًاألساسية المقترحًلتطويرًدورًالمشرفًًتحديد
ًالتربويًفيًاإلدارةًالمدرسية.ً

ًتحديدًمجموعةًاإلجراءاتًوالخطواتًالالزمةًلتنفيذًىذاًالتصور.ً-2
ًتحديدًالمشكالتًوالمعوقاتًالتيًتعترضًتنفيذًىذاًالتصورًواقتراحًحمولًليا.ً-3

 مجال اإلدارة المدرسية: مرتكزات وضع التصور المقترح لتطوير دور المشرف التربوي في -ثالثاا 
تطورًمفيومًاإلشرافًالتربوي:ًحيثًأصبحًعمميةًقياديةًإنسانيةًتشاركيةًبينًالمشرفًالتربويً-1

ًومديرًالمدرسةًتسعىًإلىًتطويرًالعمميةًالتعميميةًالتعممية.
ًالمدرسيةًًنتائج-2 ًاإلدارة ًمجال ًالمشرفًالتربويًفي ًدور ًأظيرتًأن ًالتي ًالستطالعية الدراسة

ًمتوسطًمنًوجيةًنظرًالمديرينًفيًمدارسًالحمقةًاألولىًمنًالتعميمًاألساسي.
ًفيً-3 ًالمدرسية ًاإلدارة ًمجال ًفي ًالتربوي ًالمشرف ًبدور ًالمتعمقة ًالميدانية ًالدراسة نتائج

ًا)مجالت ًاإلداري ًالمدرسيً–لتخطيط ًً-ًالتنظيم ًاإلنسانية ًوالعالقات ًًوً–التصال النموًالتوجيو
ًالتيًطبقتًعمىًمشرفيًومديريًمدارسًً-الميني ًوالتطويرًوالمتابعة(ًمنًخاللًالستبانة التقويم
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الحمقةًاألولىًمنًالتعميمًاألساسيًوالتيًأظيرتًأنًدورهًمتوسطًبشكلًعامًمنًوجيةًنظرًالمديرينً
ًيين.والمشرفينًالتربًو

ًوالمشًر-4 ًالمدير ًأدوار ًتناولت ًالتي ًالتربوية ًاألدبيات ًمن ًفيًاإلفادة ًاإلدارية ًالميام ًفي ف
ًامجالت) ًاإلداري ًالمدرسيً–لتخطيط ًً-ًالتنظيم ًاإلنسانية ًوالعالقات ًًوً–التصال النموًالتوجيو
ًالتقويمًوالتطويرًوالمتابعة(.ً-المينيً

 المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية:  مجالت التصور المقترح لتطوير دور-رابعاا 
ًتصنيفًىذاً ًتم ًوقد ًالمدرسية, ًالمقترحًلممشرفًالتربويًفيًاإلدارة يتضمنًالتصورًالحاليًالدور

ًالدورًفيًخمسةًمجالتًعمىًالنحوًاآلتي:

 التخطيط اإلداري: -7
ًاإلجراءا ًوتحديد ًالسياساتًواإلستراتيجياتًوالخططًالمدرسية تًوالوسائلًوحصرًىوًعمميةًوضع

المصادرًالبشريةًوالماديةًوتوزيعياًعمىًالنظامًالمدرسيًبشكلًيؤديًإلىًتحقيقًاألىدافًالتربويةً
ًفيًإطارًالسياسةًالتربويةًلمقطر.

ًويمكنًاقتراحًدورًالمشرفًالتربويًفيًىذهًالعمميةًوفقًاآلتي:ً
يتالءمًمعًاإلمكاناتًالمتاحةًًالتعاونًمعًمديرًالمدرسةًفيًوضعًالخطةًالمدرسيةًالسنويةًبشكل-

ًويحققًاألىدافًالتربويةًوالتعميمية.
ًمستمرةً- ًتدريبية ًدوراتًوبرامج ًمن ًلممعممين ًالتنمية ًخطط ًفيًوضع ًالمدرسة ًمدير ًمع التعاون

ًبشكلًيتناسبًمعًاحتياجاتيمًمنًالمعارفًوالميارات.ً
ًوالوقوفً- ًالموضوعية ًفيًاألىدافًالمدرسية ًالمدرسة ًمدير ًبالشكلًمناقشة عمىًأساليبًتحقيقيا

ًالمطموب.
ًلرفعً- ًالضعيف ًالتحصيل ًذوي ًلمطمبة ًالعالجية ًالخطط ًوضع ًفي ًالمدرسة ًمدير ًقدرات تنمية

ًمستوياتًتحصيميمًإلىًأقصىًحدًممكن.
ًخطواتً- ًعمى ًمعو ًوالتنسيق ًالمعممين ًاإلشرافًعمى ًلعممية ًالتخطيط ًفي ًالمدرسة ًمدير إشراك

ًوفًوالبيئةًالمدرسية.ًتنفيذىاًبماًيتناسبًمعًالظًر
ًبينً- ًالتعاون ًيحقق ًبشكل ًاألمور ًمجالسًألولياء ًلعقد ًخطط ًوضع ًفي ًالمدرسة ًمدير مساعدة

ًالمدرسةًوالمجتمعًالمحمي.ً
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ًمعطياتً- ًمع ًيتالءم ًبشكل ًالمدرسة ًلتطوير ًمستقبمية ًخطة ًوضع ًفي ًالمدرسة ًمدير مساعدة
ًومتطمباتًالعصرًالحالي.

التخطيطًلعمميةًإثراءًالمنياجًمنًخاللًاقتراحًطرائقًتدريسيةًفعالةًًالتعاونًمعًمديرًالمدرسةًفي-
ًوفعالياتًوأنشطةًتعميميةًتعمميةًذاتًمعنى.ً

ًالمدرسةًمنًخاللً- مساعدةًمديرًالمدرسةًفيًحالةًاألزماتًوالمواقفًالمفاجئةًالتيًتتعرضًليا
ًقدرًالمستطاع.ًًوضعًخطةًلمواجيةًىذهًاألزماتًوالسيطرةًعميياًوالعملًعمىًالحدًمنيا

ًفيًرسمً- ًعمييا ًالعتماد ًيمكن ًفعالة ًلخططًمدرسية ًحديثة ًبنماذجًوأشكال ًالمدرسة ًمدير تزويد
ًالخطةًالمدرسيةًوالتيًتحققًاألىدافًالتربويةًالموضوعة.ً

 : _التنظيم المدرسي2
ىوًعمميةًتحديدًاألدوارًوالميامًواألنشطةًالتربويةًوتوزيعياًعمىًالعاممينًفيًالمدرسةًبشكلًيتالءمً
ًوبالتاليً ًوالتنسيق ًالتعاون ًويحقق ًالمتاحة ًاإلمكانات ًمع ًويتناسب ًمنيم ًإمكاناتًوقدراتًكل مع

ًالتوصلًإلىًاألىدافًالمنشودة.ً
ًةًوفقًاآلتي:ًويمكنًاقتراحًدورًالمشرفًالتربويًفيًىذهًالعممي

ًوبماً- ًالموضوعة ًالمدرسية ًالخطة ًوفق ًالمدرسي ًالعمل ًلوائح ًتنظيم ًفي ًالمدرسة ًمدير مساعدة
ًواضحةً ًتكون ًل ًالتي ًالمدرسية ًواألنظمة ًالقوانين ًوتوضيح ًلمقطر، ًالتربوية ًالسياسة ًمع يتناسب

ًسبةًلو.بالن
يًالمدرسةًكلًحسبًاختصاصوًمشاركةًمديرًالمدرسةًفيًتوزيعًالميامًالمحددةًعمىًالعاممينًف-ً

ًوقدراتو.ً
ًتشجيعًوتنظيمًعمميةًتبادلًالزياراتًبينًالمديرينًوالمعممينًفيًالمدارسًالتيًيشرفًعمييا.-
ًلديياًمنً- المتابعةًالمستمرةًلألعمالًالماليةًفيًالمدرسةًمنًخاللًرصدًالميزانيةًالعامةًلياًوما

ًمنًأىداف.ًإمكاناتًمتاحةًوماًيمكنًإتاحتوًلتحقيقًماًوضع
المشاركةًفيًتشكيلًالمجالسًوالمجانًالمدرسيةًبشكلًيؤديًإلىًتحقيقًاليدفًالمرجوًمنياًويحققً-

ًالتفاعلًالمثمرًبينًأفرادًالمجتمعًالمدرسي.
إرشادًالمعممينًإلىًكيفيةًتوزيعًالدروسًعمىًأشيرًوأسابيعًالسنةًالدراسيةًبماًيتناسبًمعًالخطةً-

ًالدراسيةًلممدرسة.
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التعاونًمعًمديرًالمدرسةًفيًتنظيمًورشاتًالعملًالخاصةًبأساليبًتدريسًالمنياجًالمدرسيًالقائمً-
ًبشكلًيحققًاألىدافًالتربويةًالعامة.

ًاحتياجاتيمً- ًمع ًيتناسب ًبشكل ًلممعممين ًالتدريبية ًالدورات ًبرامج ًتنظيم ًفي ًالمدير ًمع التعاون
ًخصية.المعرفيةًوالمياريةًويراعيًظروفيمًوأحواليمًالش

ًوفقًالخططً- ًاإلداريًلممدرسة ًفيًالتنظيم ًاألساليبًالحديثة ًعمىًاستخدام ًالمدرسة تشجيعًمدير
ًالمدرسيةًالموضوعة.

ًالتعاونًمعًمديرًالمدرسةًفيًتنظيمًالنشاطاتًوالمؤتمراتًوالندواتًالتربويةًومتابعةًتنفيذىا.-
ًداريةًالمختمفة.مساعدةًالمديرًفيًتنظيمًالوقتًوحسنًاستخداموًفيًالميامًاإل-

 _التصال والعالقات اإلنسانية:3
التصالًالتربوي:ًنقصدًبوًىناًىوًعمميةًنقلًاألفكارًوالمعموماتًوالتوجيياتًالتربويةًمنًالمشرفً
التربويًإلىًمديرًالمدرسةًوالمعممينًأوًبالعكسًعنًطريقًاألسموبًالكتابيًأوًالشفويًبشكلًيؤديً

ًأىدافًالمدرسةً.إلىًالتفاعلًوالتعاونًلتحقيقً
ًالتصرفاتًوالسموكياتًوالتفاعالتًالتيًيقومً ًىيًمجموعة ًفيًالمجالًالتربوي: العالقاتًاإلنسانية

ًالمشرفًالتربويًأثناءًقياموًبمياموًوتواصموًمعًالمديرينًوالمعممينًبشكلًيقومًعمىًا لحترامًبيا
ًفيًاألداء.والتحفيزًعمىًالعملًوزيادةًاإلنتاجيةًًالمتبادلًوالتعاونًبينيم

ًويمكنًاقتراحًدورًالمشرفًالتربويًفيًىذهًالعمميةًوفقًاآلتي:ً
العملًعمىًتعميقًالعالقاتًالجيدةًمعًالمديرينًوالمعممينًوالعاممينًفيًالمدرسةًمنًخاللًإشاعةً-

ًجوًيسودهًالتفاىمًوتبادلًوجياتًالنظرًبطريقةًتخدمًالعمميةًالتعميميةًوتحققًأىدافيا.
دارةًالمدرسةًورفعًالروحًالمعنويةًبينيمًبشكلًيؤديًإلىًزيادةًالرغبةًتوثيقًالعالقةً- بينًالمعممينًوا 

نتاجيةًالعملًفيًالمدرسة. ًفيًاألداءًوا 
التعاملًمعًمديرًالمدرسةًوالمعممينًبتعاونًواحترامًمتبادل،ًوالمشاركةًفيًالفعالياتًوالحتفالتً-

ًوالمناسباتًالتيًتقامًفيًالمدرسة.
مينًإلىًاستخدامًأساليبًتدريسيةًتحققًالنموًالمتكاملًلمطمبةًوبشكلًيحققًالربطًبينًتوجيوًالمعم-

ًالمدرسةًوالمجتمعًالمحميً.



 التصور املقرتح                                                                  الفصل السادس

ً 

 
752 

ًحاجاتً- ًعمىًفيم ًاألمورًومساعدتيم ًأولياء ًعمىًالتعاونًمع العملًعمىًتشجيعًمديرًالمدرسة
ًومتطمباتًتحقيقًاألىدافًالمدرسيةًواإلصغاءًآلرائيم.

ًك- ًعمىًتوجيو ًالجيودًالعمل ًوتقدير ًيستحقيا ًممن ًوالمعممين ًالمدرسة ًلمدير ًوالثناء مماتًالشكر
ًالمتميزةًفيًاألداء.

ًالمبادراتً- ًوتعزيز ًفيًمجالًعممو ًواإلبداعًكل ًمديريًالمدارسًوالمعممينًعمىًالبتكار تشجيع
ًالمتميزةًالمبدعةًمنيا.

المعممينًوالعاممينًفيًالمدرسةًالعملًعمىًتوظيفًمياراتًاإلصغاءًفيًحديثوًمعًمديرًالمدرسةًًو-
ًوتقبلًآرائيمًومالحظاتيمًبصدرًرحب،ًواحترامًحاجاتيمًالشخصية.

ًاًًتباعوًأسموبأثناءًقياموًبالزياراتًالصفيةًواًالعملًعمىًتجنبًإحراجًالمعممينًفيًالمواقفًالصفية-
ًفيًتوجيياتوًوالبتعادًعنًأسموبًالتفتيشًقدرًاإلمكان.ًاًًلئق
ًعادلًدونًتمييز.بأسموبًديمقراطيًًوًتكمفًوببساطةًوعدمًًجميعًالعاممينًبالمدرسةالتعاملًمعً-

 النمو المهني لممعممين والمديرين: التوجيه و _ 4
ىوًعمميةًتطويرًكفاياتًوقدراتًالمعممًوالمديرًفيًإطارًمينةًكلًمنيماًبيدفًزيادةًفاعميةًأدائيمً

ميةًالتعممية،ًوتتمًىذهًتاليًتحسينًالعمميةًالتعميوتحسينًظروفًعمميمًورفعًمستوىًاإلنتاجية،ًوبال
ًماًمنًخاللًبرامجًوأنشطةًمتاحةًليذاًالغرضًأوًمنًخاللًجيدًذاتيًيبذلوًالفردًبنفسو.العمميةًإ

ًيمكنًاقتراحًدورًالمشرفًالتربويًفيًىذهًالعمميةًوفقًاآلتي:ً
اراتيمًإلىًأقصىًدرجةًممكنةًالعملًعمىًتحفيزًمديرًالمدرسةًوالمعممينًعمىًتطويرًقدراتيمًومي-

ًلتحسينًالعمميةًالتعميميةًالتعمميةًبالشكلًالمطموب.
ًوتغنيً- ًعممو ًأداء ًفي ًتعينو ًتوجييية ًتثقيفية ًتربوية ًبنشرات ًالمدرسة ًمدير ًتزويد ًعمى العمل

ًمعموماتوًمنًالنواحيًالتربويةًالمتعمقةًبعمموًاإلداري.
تقديرًالحتياجاتًالتدريبيةًلممديرينًوالمعممينًالالزمةًلتنميةًمياراتيمًوقدراتيمًفيًًالمساىمةًفي-

ًمجالًعمميم.
ًاليدفً- ًيحقق ًبشكل ًوالمعممين ًلممديرين ًالمصممة ًالتدريبية ًالدورات ًبرامج ًتصميم ًفي المشاركة

ًالمرجوًمنيا.
ًةًالمصممةًلتطويرًنموىمًالميني.العملًعمىًتشجيعًالمديرينًوالمعممينًلاللتحاقًبالدوراتًالتدريبي-
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مىًماًيستجدًالعملًعمىًتشجيعًمديريًالمدارسًلحضورًالمؤتمراتًوالندواتًالتربويةًلالطالعًع-
ًمًظروفًعمميم.منًنظرياتًحديثةًتالئ

ًمنًالتجاربًوتبادلًالخبراتًمعً- ًلمديريًالمدارسًلالستفادة ًوالمشورة ًالمساعدة العملًعمىًتقديم
ًألخرىًبشكلًيؤديًإلىًتنميةًمعارفيمًفيًمجالًعمميم.مديريًًالمدارسًا

جراءًالبحوثًالعمميةً- العملًعمىًتحفيزًمديريًالمدارسًوالمعممينًعمىًاللتحاقًبالدراساتًالعمياًوا 
ًوالتربويةًلتعميقًخبراتيمًالمعرفيةًبشكلًيتالءمًمعًظروفًعمميم.

-ً ًالمراجع ًإلى ًالمدارسًوالمعممين ًمديري ًإرشاد ًعمى ًمعموماتيمًالعمل ًإثراء ًبغية ًاليامة التربوية
ًومسايرةًالمستجداتًالتربويةًالمستمرة.

تشجيعًالمعممينًعمىًالبتكارًوالتجديدًفيًالتخطيطًألنشطةًصفيةًولًصفيةًحديثةًوالعملًعمىً-
ًتنفيذىاًبأسموبًتدريسيًفعال.ً

 _ التقويم والتطوير والمتابعة: 5
حكمًبدقةًوموضوعيةًتشملًأداءًالمعممينًوالمديرينًوالطمبةًالتقويم:ًيقصدًبوًىناًعمميةًإصدارًً

ًوفاعميةًالمنياجًوتحديدًجوانبًالضعفًوالقوةًفيًكلًمنياًلتخاذًالقرارًالمناسبًبشأنيا.
ًالتغ ًإحداث ًىدفيا ًويكون ًالتقويم ًعممية ًتتبع ًالتي ًالعممية ًىو ًتمًيالتطوير: ًالتي ًالجوانب ًفي ير

ًتقويمياًوتحسينًأداءًاألفراد.
المتابعة:ًىوًالعمميةًالتيًتتبعًعمميةًالتطويرًويكونًىدفياًالتحققًمنًسيرًعمميةًالتطويرًالمتفقً

ًعميياًلتحقيقًاألىدافًالمرغوبة.
ًيمكنًاقتراحًدورًالمشرفًالتربويًفيًىذهًالعمميةًوفقًاآلتي:ً

تركزًعمىًالجودةًوالكفاءةًاألخذًباألساليبًالعمميةًالحديثةًفيًتقويمًأداءًالمعممينًوالمديرينًوالتيً-
ًفيًاألداءًإلثراءًالعمميةًالتعميميةًالتعممية.

ًالمسبقةً- ًاآلراء ًعن ًأمكن ًما ًوالبعد ًوالمديرين ًالمعممين ًأداء ًتقويم ًفي ًوالموضوعية ًالدقة التزام
ًوالمتحيزة.

بًسمبيةًيجابيةًواإلشادةًبأدائيم,ًوجوانرينًعمىًنتائجًتقييميمًمنًجوانبًإاطالعًالمعممينًوالمدي-
ًوحثيمًعمىًتالفييا.
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ًاألدائيةً- ًأخطائيم ًعمى ًلمتعرف ًوالمديرين ًالمعممين ًلدى ًالذاتي ًالتقويم ًاتجاه ًتنمية ًعمى العمل
ًوالعملًعمىًتالفييا.

العملًعمىًتدريبًالمعممينًوالمديرينًعمىًكيفيةًإعدادًاختباراتًجيدةًتراعيًالفروقًالفرديةًبينً-
ًالطمبةًوالنموًالمتكاملًليم.

ًمتابعةًنتائجًتقييمًالمعممينًوالمديرينًللتماسًالتحسينًفيًأدائيمًوأساليبًعمميم.-
ًمتابعةًنتائجًالتحصيلًالدراسيًلمطمبةًبالطالعًالمستمرًعمىًسجالتيمًالمدرسية.-
ًالتعاونًمعًمديرًالمدرسةًفيًبناءًاختباراتًمتنوعةًوفقًمعاييرًواضحةًومحددةًسمفًا.-
ًمدير- ًإرشاد ًعمى ًتحسينًًالعمل ًفي ًعمييا ًالحصول ًتم ًالتي ًالتقويم ًنتائج ًمن ًلإلفادة المدرسة

ًالعمميةًالتعميميةًالتعممية.

 متطمبات تطبيق التصور المقترح:-خامساا 
ًإنًتطويرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةًيستمزمًوجودًمتطمباتًعدةًمنيا:

1-ً ًجميع ًبين ًالحديث ًالتربوي ًاإلشراف ًمفيوم ًومديرينًنشر ًمشرفين ًمن ًالمدرسة ًفي العاممين
ًومعممينًوغيرىم.

تأىيلًالمشرفينًالتربويينًمنًخاللًدوراتًتدريبيةًتنميًمعارفيمًوقدراتيمًوتطورًمياميمًوأدوارىمً-2
ًلتشملًسائرًالعمميةًالتعميميةًالتعمميةًوفيًمقدمتياًاإلدارةًالمدرسية.

نصابًالمشرفًالتربويًمنًالمعممينًالذينًيشرفًعمييمًليتمكنًمنًأداءًدورهًاإلشرافيًًتخفيض-3
ًالمقترحًبالشكلًالمطموب.

ًتقديمًالحوافزًالماديةًوالمعنويةًلممشرفينًالتربويينًتشجيعًاًليمًعمىًالقيامًبالدورًالمطموب.-4
ًدور-5 ًإلى ًالمعمم ًألداء ًومقوم ًموجو ًالمشرفًالتربويًمن ًدور ًلمعمميةًًتحويل ًوالميسر المطور

ًالتعميمية.
ًاإلشرافً-6 ًمفيوم ًمع ًليتناسب ًواإلداري ًالفني ًالدور ًمع ًالتربوي ًلممشرف ًاإلشرافي ًالدور دمج

ًالتربويًالحديث.
ًبالدورً-7 ًالمشرفًالقيام ًليستطيع ًالمدرسة ًومدير ًالمشرفًالتربوي ًبين ًوالتعاون ًالتواصل تعزيز

ًوباعتبارًالمديرًمشرفًاًمقيمًاًفيًالمدرسة.المطموبًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسيةً
داراتًاإلشرافًالتربوي.-8 ًالعملًعمىًتطبيقًالالمركزيةًفيًمديرياتًالتربيةًوا 
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العملًعمىًإيفادًالمشرفينًالتربويينًلمدولًاألخرىًلالطالعًعمىًاألدوارًالجديدةًلممشرفًالتربويً-9
ًفيًالميدان.

ًالمستمرًلجميعًعناصرًالنظا-11 ًالتربويًلمتعرفًعمىًمستوىًأدائوًوفعاليتوًفيًتحقيقًالتقويم م
ًاألىدافًالمنشودةًوالتركيزًعمىًدورًالمشرفًالتربويًفيًالعمميةًالتعميمية.

تاحتوًلممشرفينًوالمديرينًوالمعممينًلتسييلًالتعاونًفيماًتفعيلًموقعًإ-11 ًالتربيةًوا  لكترونيًلوزارة
ًبينيم.

 من التصور المقترح: العناصر البشرية المستفيدة-سادساا 

 المشرف التربوي: -7
ًالمدرسيةًبشكلًخاص،ً ًالتربويةًبشكلًعامًواإلدارة لممشرفًالتربويًدورًكبيرًفيًتطويرًالعممية
وىوًيؤديًدورًاًىامًاًفيًنجاحياًبتأديةًالميامًالمترتبةًعمييا،ًوىذاًماًيترتبًعميوًالرتقاءًبمستوىً

ًيتصلًبوًمنًعناصرًومؤسساتًوتحسينًالمخرجاتًًالعناصرًالبشريةًفيًالمجتمعًالمدرسي وما
ويتمثلًىذاًًمعًالمجتمعًوتحقيقًالتنميةًفيو،ًالتعميميةًالقادرةًعمىًمواجيةًتحدياتًالعصرًوالتفاعل

ًالدورًفيًمجالتًعدةًتتصلًباإلدارةًالمدرسية،ًومنًىذهًالمجالتًماًتوجيتًإليوًالدراسةًالحالية:
 ً ًتالتخطيط ًويتضمن ًوالسياساتاإلداري: ًالمالمح ًالخططًًحديد ًورسم التربوية،

الخططًالدراسيةًالسنوية،ًخططًالتنميةًالمينية،ًالخططًالمستقبمية.....(،ًوتحديدًالمدرسية)
ًاألىدافًالتربويةًوالتعميميةًواإلجراءاتًالمناسبةًلتحقيقيا.

 ًالمدرسي ًًوالتنظيم ًالمدرسية، ًواألنشطة ًوالفعاليات ًالبرامج ًتحديد ًويتضمن ًالميامً: توزيع
ًمنًالوزارةً والوظائفًواألدوارًعمىًالعاممينًفيًالمدرسةًحسبًاألنظمةًوالقوانينًالصادرة

ًومديرياتيا،ًوحصرًاإلمكاناتًالمتاحةًوالتيًيمكنًإتاحتياًلتحقيقًاألىدافًالموضوعة.
 فيًًالتصالًالفعالًوالعالقاتًاإلنسانية:ًإقامةًعالقاتًإنسانيةًإيجابيةًمعًجميعًالعاممين

المدرسةًوماًيتصلًبياًمنًأفرادًتقومًعمىًالودًوالحترامًوالتفاىمًوالتعاون،ًواحترامًآرائيمً
ًجميعًا،ًوالستفادةًمنًاآلراءًالمتميزةًفيًتحسينًالعمميةًالتعميمية.

 النموًالمينيًلممعممينًوالمديرين:ًتشجيعًالمديرينًوالمعممينًواإلداريينًعمىًتنميةًالتوجيوًًو
ًوالمواقعً ًالرجوعًإلىًالمراجع ًباستمرارًمنًخالل ًقدراتيم ًوتنمية ًبمعارفيم ًوالرتقاء ذواتيم
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ًلالرتقاءً ًالبحوثًوالدراساتًالعميا جراء ًوا  ًواللتحاقًبالدوراتًالتدريبية ًليم، ًالمفيدة التربوية
ًبمستواىمًالعمميًوالميني.

 ائيمًالتقويمًوالتطويرًوالمتابعة:ًتقويمًأداءًالمعممينًوالمديرينًوتطويره،ًوالمتابعةًالمستمرةًألد
ة،ًوالستفادةًمنًنتائجًالتقويمًفيًتحسينًالعمميةًالتعميميةًولمستوياتًالتحصيلًلدىًالطمب

ًالتعمميةًبأكمميا.

 مدير المدرسة: -2
ليرمًفيًالمدرسةًوىوًقائدًتربويًُيعتمدًعميوًوَيمجأًلوًجميعًالعناصرًالبشريةًذاتًيحتلًالمديرًقمةًا

ً ًمشرفين ًمن ًالمدرسية ًبالحياة ًالعالقة ًوأولياء ًوطمبة ًوعاممين ًمتعددةًومعممين ًبميام ًويقوم أمور،
ًالقراراتً ًوتنفيذ ًالمدرسة ًفي ًالنظام ًحفظ ًعمى ًتقوم ًالتي ًالتقميدية ًاإلدارية ًالميام ًإلى إضافة
ًالظروفً ًوتييئة ًالمتاحة ًاإلمكانات ًبتوفير ًيقوم ًفيو ًومديريتيا، ًالوزارة ًعن ًالصادرة والتعميمات
ومساعدةًالعاممينًفيًالمدرسةًلمقيامًبواجباتيمًعمىًأكملًوجوًلتحقيقًاألىدافًالتربويةًالمنشودة,ً

ًوالعملًعمىًتحسينًالعمميةًالتعميميةًالتعمميةًوالرتقاءًبمستوىًاألداء.
ًفيًعمموًولكيًي ًويعززه ًويشاركو ًبيده ًإلىًمنًيأخذ ًبحاجة ًفيو ًالميام ًبيذه ًالقيام ًالمدير ستطيع

ًبالمستوىًالمطموبًوالوصولًإلىًتحقيقًاألىدافًالموضوعة،ًوىوًالمشرفًالتربويًكونوً لتنفيذىا
ًويعمال ًفييا، ًاألول ًالقائد ًيمثل ًالمدرسة ًمدير ًباعتبار ًالمدرسة ًفي ًالثاني ًالتربوي ًالقائد نًيمثل

ًمتعاونينًعمىًتسييرًوتحسينًالعمميةًالتعميميةًالتعممية.

 المعمم: -3
يعتبرًالمعممًمحورًالعملًفيًالمدرسةًوعمودىاًالفقريًوىوًاألداةًاألولىًلتنفيذًالمنياجًالمدرسي،ً
ًوانفعاليًاً ًعقميًا ًلمطمبة ًالشامل ًالنمو ًوتحقيق ًالتعميمية ًاألىداف ًتحقيق ًمسؤولية ًعاتقو ًعمى وتقع

يًا،ًويحتاجًإلىًمنًيرشدهًويوجيوًحتىًيستطيعًتحقيقًماًيسعىًإليوًمنًأىداف،ًوالمشرفًوجسم
رشادهًليتمكنًمنًأداءًعمموً التربويًومديرًالمدرسةًىماًالمذانًتقعًعمىًعاتقيماًمسؤوليةًتوجييوًوا 

اًيعمالنًبطريقةًأفضلًوىذاًماًينعكسًإيجابًاًعمىًالعمميةًالتعميميةًوتحقيقًاألىدافًالمنشودة،ًفيم
ًعمىًمتابعةًأدائوًوتوجييوًوالسعيًباستمرارًلتحقيقًاألىدافًالتعميميةًوذلكًمنًخالل:

 .ًتحديدًالحتياجاتًالتربويةًلممعممينًمنًالمعارفًوالمياراتًلتحسينًأدائيمًالتدريسي
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 ًتنظيمًالدوراتًالتدريبيةًلممعممينًبشكلًيتناسبًمعًحاجاتيمًوظروفيمًالخاصة،ًوتشجيعيم
ًاللتحاقًبيا.عمىً

 ًتوجيوًالمعممينًإلىًكيفيةًتوزيعًالموضوعاتًعمىًالحصصًالدراسيةًحسبًأسابيعًوأشير
ًالسنة.

 .ًتقديمًالنصيحةًلممعممينًفيًالتحضيرًلمدروسً،ًواقتراحًطرائقًفعالةًفيًتدريسيا
 ًًأم ًشخصية ًمشكالت ًكانت ًسواء ًتعترضيم ًالتي ًالمشكالت ًحل ًفي ًالمعممين مساعدة

ًتدريسية.
 ًعالقاتًإنسانيةًإيجابيةًمعًالمعممينًتقومًعمىًالحترامًوالودًوالتفاىم.ًبناء
 .ًتشجيعًالمعممينًعمىًإجراءًاألبحاثًوالدراساتًوالرتقاءًبمستواىمًالعممي
 .ًتشجيعًالمعممينًعمىًزيارةًالمكتباتًوالعودةًإلىًالمراجعًإلغناءًمعموماتيمًبماًىوًجديد
 ًًلًصفيةًتربطًالمدرسةًبالمجتمعًالمحمي.تشجيعًالمعممينًعمىًابتكارًأنشطة
 ًاإلشادةًبالجوانبًاإليجابيةًفيًأداءًالمعممينًلتشجيعيمًعمىًاإلبداعًفيًاألداء،ًوتصحيح

ًالجوانبًالسمبيةًوالعملًعمىًتالفييا.
 ًً.ًتشجيعًالمعممينًعمىًتقويمًذواتيمًواكتشافًنقاطًضعفيمًبأنفسيم

 الطمبة:-4
ويةًوالغايةًاألسمىًلوً،ًوكلًاألىدافًوضعتًمنًأجميمًوىيًنفسياًىمًأساسًومحورًالعمميةًالترب

ًالجانبينً ًأيضًا ًتشمل نما ًوا  ًفحسب؛ ًالمعرفي ًالجانب ًعمى ًتقتصر ًل ًوىي ًالتربوية، األىداف
النفعاليًوالمياريًلتحيطًبجميعًجوانبًشخصياتيم،ًلذلكًفإنًتوفيرًالبيئةًالمدرسيةًالمريحةًواآلمنةً

ً ًبصحتيم ًوالعناية ًالتصالًليم ًميارات كسابيم ًوا  ًالدراسية ًومشكالتيم ًوالجسمية ًوالعقمية النفسية
والتواصلًالفعالًمعًاآلخرينًومياراتًاحترامًالذاتًوالثقةًبالنفس،ًكلًىذهًاألمورًتؤديًفيًنيايةً

ًالمطافًإلىًتكوينًالشخصيةًاإلنسانيةًالمتكاممة،ًوىوًاليدفًاألسمىًلمتربية.
ًيقومًالمشرفًالتربويًومديرًالمدرسةًمتعاونينًبعدةًميامًمنيا:ًولتحقيقًىذاًاليدفًاألسمى

 ًًأو ًحميا ًعمى ًوالعمل ًاألمور ًأولياء ًمع ًبالتعاون ًحاجاتًومشكالتًالطمبة التعرفًعمى
ًالتخفيفًمنًوطأتياًماًأمكن.
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 ًالمتابعةًالمستمرةًلمستوىًالتحصيلًالدراسيًلمطمبةًوالعملًعمىًتحسينوًمعًمراعاةًالفروق
ًينيم.الفرديةًب

 ً ًواتخاذ ًلمطمبة ًالصحية ًالحالة ًعمى ًعمىًاالتعرف ًوالحفاظ ًوالعالجية ًالوقائية إلجراءات
ًالسالمةًالعامةًلمطمبة.

 .ًتنميةًالعالقاتًاإلنسانيةًاإليجابيةًبينًالطمبةًوالمعممينًوالمديرًوبينًبعضيمًالبعض
 ًًفريق.تنميةًالقيمًوالتجاىاتًاإليجابيةًوتعزيزًالعملًالجماعيًوالعملًضمن
 .ًإرضاءًرغباتًوطاقاتًالطمبةًمنًخاللًالقيامًبأنشطةًمتعددةًتتيحًليمًاإلبداعًوالبتكار

 أولياء األمور:-5
يمعبًأولياءًاألمورًدورًاًىامًاًفيًتحسينًالعمميةًالتعميميةًوالتربوية،ًفمنًخاللًإدماجيمًفيًالعمميةً

شراكيمًفيًكثيرًمنًاألمورًالمدرسيةًيتحققً النسجامًالحقيقيًبينًماًيتعمموًالطالبًفيًالتعميميةًوا 
ًإلىًالنموًالمتكاملًلشخصياتًأبنائيم،ً ًيؤديًبالضرورة ًيتعمموًفيًاألسرة،ًوىذا المدرسةًوبينًما
ًإلىًخصائصًوسماتًالطالبً ًتتعرفًالمدرسة ًاألمور ًوأولياء ًالمدرسة ًبين ًالتواصل ًخالل ومن

ًنائيم.ويتعرفًأولياءًاألمورًعمىًالمستوىًالتحصيميًألب
ًأولياءً ًمع ًالمثمر ًالمشرفًالتربويًفيًتحقيقًالتواصل ًمع ًمتعاونًا ًالمدرسة ًمدير ًيأتيًدور وىنا

ًاألمورًوذلكًمنًخالل:
 .ًتوعيةًأولياءًاألمورًبرسالةًالمدرسةًوأىدافياًالمنشودةًوالسعيًإلىًنجاحيا
 ًمشترك ًلبرامج ًالتخطيط ًخالل ًمن ًاألمور ًوأولياء ًالمدرسة ًبين ًالصالت ًمنظمة،ًتوثيق ة

ًالمتاحف،ً ًالمعارض، ًمثل) ًالمدرسية ًواألنشطة ًالفعاليات ًفي ًاألمور ًأولياء ومشاركة
ًالمسرحيات،ًالميرجانات،ًالرحالت...(.

 ًالتعاملًالجيدًواإليجابيًمعًأولياءًاألمورًوحسنًالتصرفًمعيم،ًوتشجيعيمًعمىًحضور
ًال ًطرح ًعمى ًوالعمل ًالمدرسية، ًالمجالس ًمن ًوغيرىا ًاآلباء ًالتعميميةًمجالس مشكالت

ًوالشخصيةًالتيًقدًتعترضًأبناءىمًوالمشاركةًفيًاقتراحًبعضًالحمولًليا.
 ًًوالعملًعمى ًيتعمقًبالمنياجًالدراسيًالقائم، ًفيما ًاألمور ًآراءًووجياتًنظرًأولياء احترام

ًتكوينًنظرةًمتكاممةًليذاًالمنياجًواألخذًبآرائيمًماًأمكنًفيًعمميةًتطويره.
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 ات تطبيق التصور المقترح:سابعاا: أهم معوق
ًإنًتطبيقًىذاًالتصورًالمقترحًقدًيواجيوًمعوقاتًمنيا:

ضعفًمعموماتًجميعًالعاممينًفيًالميدانًالتربويًعنًالمفيومًالحديثًلإلشرافًالتربويًوالدورً-1
ًالذيًيمكنًأنًيؤديوًفيًاإلدارةًالمدرسية.

ًالمتًقصور-2 ًأساليب ًوضعف ًالتربويين ًالمشرفين ًوتأىيل ًإعداد ًفيًانظام ًألدائيم ًالمستمرة بعة
ًالميدان.

ًرفعًنصابًالمشرفينًالتربويينًمنًالمعممينًوكثرةًاألعباءًوالميامًالموكمةًإلييم.-3
ًقمةًالحوافزًالماديةًوالمعنويةًالمخصصةًلممشرفينًالتربويين.-4
ًوالبش-5 ًالمادية ًفيًنقصًاإلمكانات ًالمشرفًالتربوي ًدور ًعممياتًتطوير ًعمى ًتساعد ًالتي رية

ًمجالًاإلدارةًالمدرسية.
قمةًوعيًبعضًالمشرفينًوالمديرينًبأىميةًالتعاونًوالتطويرًفيًدورًالمشرفًالتربويًفيًالعمميةً-6

ًالتعميميةًوتمسكيمًبأدوارىمًالتقميديةًالتيًاعتادواًعميياًفيًالعمميةًالتعميمية.
دارةًالمدارس.سيطرةًالم-7 دارةًاإلشرافًالتربويًوا  ًركزيةًالشديدةًفيًمديرياتًالتربيةًوا 

 ثامناا: بعض المقترحات لتجاوز معوقات تطبيق التصور المقترح:
تحديدًرؤيةًواضحةًوشاممةًلحاجاتًاألفرادًوالمدرسةًوالمجتمع،ًوالوصفًالدقيقًوالواضحًلمدورً-1

ًالتربويةًوالتعميمية.ًالذيًيقومًبوًالمشرفًالتربويًفيًالعممية
تأمينًقادةًمؤىمينًلوضعًالخططًوالبرامجًوتوزيعًالمسؤولياتًوتحديدًاإلجراءاتًلتحقيقًاألىدافً-2

ًالمطموبة.
ًتوفيرًالتمويلًالالزمًلمتطويرًالمطموب.-3
نشرًالوعيًبينًالمشرفينًالتربويينًوالمديرينًبأىميةًالتعاونًلتطويرًدورًالمشرفًالتربويًفيً-4

ًرةًالمدرسية.اإلدا
ًزيادةًأعدادًالمشرفينًالتربويينًفيًالحقلًالتربويًوتخفيفًأعبائوًومياموًالموكمةًإليو.-5

 تاسعاا: آلية تنفيذ التصور المقترح:
ًالمطموبًفيًاإلدارةً- ًبدورىم تحديدًخطةًواضحةًومحكمةًلتدريبًالمشرفينًالتربويينًعمىًالقيام

ًالمدرسية.
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-ً ًجميع ًإلقناع ًالتيًالسعي ًاألفكار ًوتبني ًوالتغيير ًالتطوير ًبضرورة ًالتربوي ًالحقل ًفي العاممين
ًالتعميميةً ًأنًترفعًمستوىًأدائيمًوتحسنًمستوىًالعممية ًالتصورًالمقترحًوالتيًمنًشأنيا يطرحيا

ًالتعممية.
ً.الستعانةًبالخبراتًالدوليةًوالمحميةًفيًتطويرًدورًالمشرفًالتربويًفيًمجالًاإلدارةًالمدرسية-
ًتوفيرًمواردًماليةًكافيةًلتنفيذًالدوراتًوالبرامجًلممشرفينًالتربويينًفيًالوزارةًومديريتيا.-
ًالتصورً- ًىذا ًمنًخالل ًالمطموبًمنيم ًبالدور ًالقيام ًليتسنىًليم ًالتربويين ًالمشرفين ًأعباء تقميل

ًالمقترح.
التيًيرونياًمناسبةًلتطويرًإعطاءًالمشرفينًالتربويينًالصالحياتًقدرًاإلمكانًفيًاتخاذًالقراراتً-

ًاإلدارةًالمدرسيةًوفقًضوابطًمعينة.
إتاحةًأماكنًخاصةًلممشرفينًالتربويينًفيًالمدارسًلمقيامًبالدورًالمطموبًمنيمًوفقًىذاًالتصورً-

ًالمقترح.ً
إتاحةًفرصًالتعاونًبينًالمشرفينًالتربويينًومديريًالمدارسًوتنميةًالعالقاتًاإلنسانيةًوالمينيةً-

ًبينيم.ًفيما
ً(ًيوضحًفقراتًىذاًالتصور:11والشكل)

ً
ً
ً
ً
ً
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 ( يوضح التصور المقترح لتطوير دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية71الشكل)



  

 الباب الثاني  
 امليداني للبحثاإلطار 

 ملخص الدراسة 
 باللغة العربية

تصور مقترح لتطوير دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة 
المدرسية لمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في 

 مدينة دمشق
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تصور مقترح لتطوير دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية لمدارس الحلقة األولى من 
 التعليم األساسي في مدينة دمشق

 
هدفت الدراسة إلى تعرف دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية لمدارس الحمقة األولى من 

ن التربويين، وتعرف أثر دمشق من وجهة نظر المديرين والمشرفيالتعميم األساسي في مدينة 
الجنس، المؤهل العممي، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية، نوع العمل( عمى آراء عينة متغيرات)

الدراسة حول دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية، إضافة إلى تقديم تصور مقترح 
 ي مجال اإلدارة المدرسية بمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي.لتطوير دور المشرف التربوي ف

( مديرًا ومديرة في مدارس الحمقة األولى من 38(مشرفًا ومشرفة، و)04تكونت عينة الدراسة من)
التعميم األساسي في مدينة دمشق، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحميمي، وكانت أداتها استبانة 

، االتصال مدرسيالتخطيط اإلداري، التنظيم البندًا موزعة عمى خمسة مجاالت وهي:)( 34مؤلفة من)
النمو المهني، التقويم والتطوير والمتابعة(، تم تطبيق أداة الدراسة في التوجيه و والعالقات اإلنسانية، 

 م(.5402-5402الفصل األول من العام الدراسي)
 تمثمت متغيرات الدراسة باآلتي:

 الجنس، المؤهل العممي، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية، نوع العمل.متغيرات المستقمة: ال
تقديرات المشرفين التربويين والمديرين حول دور المشرف التربوي في مجال وهو:  المتغير التابع

 اإلدارة المدرسية في مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في مدينة دمشق.
 و اآلتي:وكانت أسئمة الدراسة عمى النح

المدرسية من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين  في مجال اإلدارة التربوي المشرف ما دور-0
، التواصل والعالقات اإلنسانية، مدرسيالتخطيط اإلداري، التنظيم الوذلك في المجاالت اآلتية: )

 (؟النمو المهني لممعممين والمديرين، التقويم والتطوير والمتابعةالتوجيه و 
 (سنوات الخبرة، الدورات التدريبية، نوع العمل, العممي المؤهل, الجنس)من كل متغيرات أثرما -5

 اإلدارة المدرسية؟ مجال في التربوي المشرف دور  حول أفراد عينة الدراسةراء آ عمى
حمقة ما التصور المقترح لتطوير دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية لمدارس ال-8 

 ن التعميم األساسي؟األولى م
 ملخص لنتائج الدراسة:

 متوسط  دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
 بشكل عام.
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  دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية من وجهة نظر المديرين متوسط، حصل
النمو التوجيه و األولى بدرجة كبيرة، وحصل مجال) مجال) التخطيط اإلداري( عمى المرتبة

 المهني( عمى المرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة.
  ،دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية من وجهة نظر المشرفين التربويين متوسط

حصل مجال) االتصال والعالقات اإلنسانية( عمى المرتبة األولى وبدرجة كبيرة، وحصل 
 داري( عمى المرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة.مجال) التخطيط اإل

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المديرين لدور المشرف التربوي
 في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير الجنس.

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المشرفين التربويين لدور المشرف
 ي مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير الجنس.التربوي ف

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المديرين لدور المشرف التربوي
 في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير المؤهل العممي.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المشرفين التربويين لدور المشرف 
 التربوي في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير المؤهل العممي.

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المديرين لدور المشرف التربوي
 في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المشرفين التربويين لدور المشرف  ال
 التربوي في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

  المديرين لدور المشرف التربوي تقديرات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
 الدورات التدريبية.في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير 

  المشرف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المشرفين التربويين لدور
 في مجال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير الدورات التدريبية.التربوي 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور المشرف
 نوع العمل)لصالح المشرفين التربويين(.جال اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير التربوي في م

واعتمادًا عمى الدراسة النظرية ونتائج الدراسة الميدانية توصمت الباحثة إلى تصور مقترح لتطوير  
دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية، حيث تضمن الدور المقترح  لممشرف التربوي 

، االتصال والعالقات مدرسيالتخطيط اإلداري، التنظيم الالمهام اإلدارية التالية:) ليؤديه في 
 النمو المهني، التقويم والتطوير والمتابعة(.التوجيه و اإلنسانية، 



  

 الباب الثاني  
 اإلطار امليداني للبحث

 مراجع الدراسة

 العربية.املراجعً-أولًا 

 األجنبية.املراجعً-ثانياًا

ًاملراجعًاإللكرتونية.-ثالثاًا
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 المراجع العربية-أولا 
  ،مؤسسة حمادة عمان: . 2". طاإلشراف التربوي "أنماط وأساليب (.1002عدنان. )إبراىيم

 ت الجامعية لمنشر والتوزيع.لمدراسا
 المممكة العربية . 2. طاإلدارة المدرسية المعاصرة (.1005. )الكشك، محمد نايف أبو

 دار جرير لمنشر والتوزيع. :السعودية
 تجاىات جديدة في اإلدارة المدرسيةا(. 1000. )الوفا، جمال وحسين، سالمة أبو .

 .دار المعرفة الجامعية :اإلسكندرية. مصر
 درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  (.1021. )أبو عاشور، خميفة والزعبي، نزار

الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمميام التنظيمية والفنية واإلدارية كما يراىا 
. مجمة جامعة الشارقة لمعموم اإلنسانية والمعممون نلمديرو الموجيون التربويون وا

 (. العدد األول.4واالجتماعية. المجمد)
 .القاىرة:ة في مطمع القرن الحادي والعشريناإلدارة المدرس (.1002. )أحمد إبراىيم أحمد . 

 دار الفكر العربي.
 .اإلسكندرية. . دار النيضة:ث اإلدارة التعميميةتحدي (.1001. )أحمد أحمد 
 عالم الكتب. القاىرة:  إدارة المؤسسات التربية. (.1002. )أحمد، حافظ وحافظ، محمد 
 دار الفكر العربي القاىرة: . أساليب اإلدارة التعميمية ومفاىيميا (.1001. )البدري، طارق

 لمطباعة والنشر. 

 شورات جامعة . دمشق: منعاتيااإلدارة الصفية والمدرسية وتشري (.1021. )بوز، كييال
 دمشق.

 دار قباء لمطباعة  . القاىرة:رة التعميمية والمدرسيةاإلدا (.1002.)البوىي، فاروق شوقي
 والنشر والتوزيع.

 القاىرة. مصر إدارة المستقبل "القيادة، التفكير، اإلبداع". (.1002. )توفيق، عبد الرحمن: 
 مركز الخبرات المينية لإلدارة.
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 دور مشرفات اإلدارة المدرسية في رفع مستوى أداء  (.1022. )بنت عبد اهلل الجالل، دليل

. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية العموم مديرات المرحمة االبتدائية في مدينة الرياض
 جامعة اإلمام محمد بن سعود. الرياض: االجتماعية. 

 اسي ومتطمبات مرحمة التعميم األس (.2880. )حاجي، محمد المنصف وباشوش، محمد
 المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم. تونس: . إقرارىا بالوطن العربي

 (1023الحارثي، سالم :) تصور مقترح لتطوير اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس في
سمطنة . كمية العموم واآلداب. منشورة . رسالة ماجستيرمحافظة شمال الشرقية بسمطنة عمان

 جامعة نزوى. عمان: 
 تصور مقترح لتطوير واقع أساليب التوجيو التربوي في الحمقة األولى  (.1021. )حامد، نيفين

. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية من التعميم األساسي في ضوء االتجاىات الحديثة
 جامعة دمشق.دمشق: التربية. 

 اإلشرافية لدى المشرفين أنموذج مقترح لتحسين الممارسات  (.1023. )الحجري، ناصر
: سمطنة عمان. رسالة ماجستير منشورة. انالتربويين بوزارة التربية والتعميم في سمطنة عم

 .جامعة نزوى
 دارة الصف.(. 1008. )حجي، محمد إسماعيل   القاىرة: دار الفكر العربي. إدارة المدارس وا 
 دار  عمان. األردن: مستقبمية".تربوي "واقعو وآفاقو الاإلشراف ال (.1005. )الحريري، رافدة

  المناىج لمنشر والتوزيع.
 اإلسكندرية: دار اإلدارة المدرسية الصفية(. 1007. )حسين، سالمة وأبو الوفا، جمال .

  الجامعة الجديدة.
 تجاىات حديثة في اإلشراف ا (.  1005). حسين، سالمة وعوض اهلل، سميمان عوض اهلل

 اء.دار الوف  :اإلسكندريةالتربوي. 
 االبتدائي من تقييم عممية اإلشراف التربوي المطبقة في التعميم  (.1007. )الحسين، قرساس

قسنطينة. رسالة ماجستير غير منشورة،  . دراسة ميدانية بوالية المسيمة.خالل آراء المدرسين
  الجزائر: جامعة منتوري.
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 22. طبالمممكة العربية السعوديةتعميم نظم وسياسية ال (.1000. )الحقيل، سميمان عبد اهلل. 
 الرياض.

 حسين عمميتي التعميم والتعممدليل المشرف التربوي لت (.1008. )حمس، داوود والعاجز، فؤاد ،
 الجامعة اإلسالمية،  غزة: كمية التربية. .2ط

 التربوي "فمسفتو، أساليب تطبيقواإلشراف  (.1002. )الخطيب، إبراىيم والخطيب، أمل ."
  القنديل لمنشر والتوزيع. عمان: دار

 قة بين تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة المدرسية في توطيد العال (.1022. )خميل، بمسم
 جامعة دمشق.دمشق:  . رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية.المدرسة والمجتمع المحمي

 محافظة غزة  دور مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي في (.1006. )الداعور، سعيد خضر
. رسالة ماجستير غير منشورة. ية لممدرسة من وجية نظر المعممينوعالقتو بالثقافة التنظيم

  عة اإلسالمية.الجام فمسطين:
 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة لمنشر.اإلدارة المدرسية(. 1002. )دياب، إسماعيل محمد .  
 ومية واألىمية إدارة المدارس الثانوية الحك استخدام التقنيات الحديثة في (.1006. )ردنة، وليد

  المكرمة: جامعة أم القرى. مكة. رسالة ماجستير غير منشورة. لمبنين بمدينة جدة
 تصور مقترح لتفعيل وظائف اإلشراف التربوي في ضوء  (.1021). الرويثي، جميمة

ة. كمية دكتوراه غير منشور  . رسالةالحديثة ومتطمبات مجتمع المعرفة االتجاىات التربوية
  التربية. مكة المكرمة: جامعة أم القرى.

 ،عمان: دار كنوز  .يةدور اإلرشاد واإلشراف في العممية التربو  (.1007. )عطاف زايد
  المعرفة.

 الدمام: 2طدارة المدرسية واإلشراف التربوي. اإل ياإلبداع ف (.1022. ) السبيل، مضاوي .
 ة لمنشر.مكتبة الممك فيد الوطني

 درجة إسيام اإلشراف المتنوع في تطوير األداء الميني لمعممة المغة  (.1023. )السممي، ميا
. رسالة في مدينة مكة المكرمة مشرفات التربوياتاإلنكميزية من وجية نظر المعممات وال

  ماجستير غير منشورة. كمية التربية. السعودية: جامعة أم القرى.
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 الطبعة األولى. دمشق: مطبوعات نظريات التوجيو التربوي  (.1006. )سنقر، صالحة .
  جامعة دمشق.

 دمشق: منشورات جامعة دمشق. اإلشراف التربوي.(. 1007. )سنقر، صالحة  

 ء تصور مقترح لتطوير أداء إدارة المدرسية الثانوية الفنية في ضو  (.1021. )شاىين، صفاء
. رسالة دكتوراه غير منشورة. مصر العربيةفي جميورية  بعض األساليب اإلدارية الحديثة

 .: جامعة األزىر.جميورية مصر العربية
 الدمام: مكتبة الممك فيد الوطنية لمنشر.تجديد اإلشراف التربوي(. 1023. )الشيري، خالد .  

 درجة فاعمية االجتماعات التربوية التي يعقدىا الموجيون التربويون  (.1022.)صبوح، نسرين
دمشق:  ير منشورة. كمية التربية.رسالة ماجستير غ .ي تحقيق النمو المينيالمعممين ف مع

 جامعة دمشق.
 تصور مقترح لتطوير كفايات المشرفين التربويين في تقنيات  (.1023. ) الصغير، إيفا

 . رسالةالتعميم لتنمية الميارات التدريسية لدى معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي
 جامعة دمشق.دمشق: ماجستير غير منشورة. كمية التربية. 

 عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع.2. طاإلشراف والتنظيم التربوي(. 1004). صميوه، سيى .  

 ومعوقاتيا  الممارسات اإلشرافية الالزمة في ظل اقتصاد المعرفة (.1022. )الصميمي، حنان
. معممات العموم بمنطقة جازانر مشرفات و من وجية نظ في مجاالت عمل المشرف التربوي

  رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية. مكة المكرمة: جامعة أم القرى.
 دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء  (.1006. )صيام، محمد بدر عبد السالم

ير منشورة. غزة: غرسالة ماجستير  .المدارس الثانوية في محافظة غزة الميني لممعمين في
  الجامعة اإلسالمية.

 عمان: دار الفرقان.2. طاإلبداع في اإلشراف التربوي(. 1003. )طافش، محمود .  
 من وجية نظر  درجة ممارسة مديري المدارس لمياميم اإلشرافية (.1021. )الطعاني، أحمد

 جامعة دمشق. دمشق: العدد الثاني. (.17مجمة جامعة دمشق. المجمد) .المعممين في األردن
 2ط اإلشراف التربوي "مفاىيمو، أىدافو، أسسو، أساليبو".(. 1004). الطعاني، حسن أحمد .

 عمان. األردن: دار الشروق لمنشر والتوزيع. 
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 والتوزيع لمنشر المسيرة دار :األردن عمان.  .اإلدارة عمم أساسيات .(4002. )عمي ، عباس 

 .والطباعة
 نعما .وووظائف ووأساليب وومفيم التربوي فرااإلش  (.4004). أحمد رمزي الحي، عبد. 

 .والتوزيع نشرمل راقالو  مؤسسة ن:األرد
 نوع في التعميم قبل تصور مقترح لتطبيق اإلشراف التربوي المت (.1023. )عبد الكريم، فاروق

 مجمة العموم التربوية والنفسية بجامعة البحرين. الجامعي بمصر.
  ،واقع التوجيو االختصاصي لمادة المغة العربية في المرحمة  (.1022)كاتيا. عبد النور

لمعايير الوطنية الجديدة الثانوية في الجميورية العربية السورية واحتياجاتو في ضوء ا
 جامعة دمشق.دمشق: كمية التربية،  رسالة ماجستير غير منشورة.لممناىج. 

 الدار العممية األردن:  شراف التربوي "مفاىيمو وأساليبو".اإل (.1001. )عبد اليادي، جودت
  منشر والتوزيع.ل
 عمان. األردن: دار  شراف التربوي واإلدارة التعميمية.اإل (.1020. )العبيدي، محمد جاسم

 الثقافة لمنشر والتوزيع. 
 دار الجامعة  سكندرية:اإل ر.اإلدارة المدرسية ومتطمبات العص (.1006. )العجمي، حسنين

 الجديدة لمنشر.

 ر الفكر لمطباعة داعمان:  .2ط ارة التربوية المعاصرة.اإلد (.1002. )عريفج، سامي سمطي
  والنشر والتوزيع.

 ية في ضوء معايير الجودة تطوير اإلدارة المدرس (.1007. )عزب، محسن عبد الستار
 المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية. الشاممة.

 أنموذج مقترح لتطوير إدارة المؤسسة التعميمية في  (.1022. )، ليمى والصرايرة، خالدالعساف
(، العدد 16، مجمة جامعة دمشق، المجمد)األردن في ضوء فمسفة إدارة الجودة الشاممة

 دمشق: جامعة دمشق. الثالث.
 تيا طبيقااإلدارة المدرسية الحديثة "مفاىيميا النظرية وت (.1002. )عطوي، جودت عزت

  ". األردن: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.العممية
 راف التربوي "أصوليا وتطبيقاتيا"اإلدارة التعميمية واإلش (.1008. )عطوي، جودت عزت .

  . األردن: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.2ط
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 اإلدارة المدرسية الحديثة "مفاىيميا النظرية وتطبيقاتيا  (.1023. )عطوي، جودت عزت
  . عمان، األردن: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.7". طةالعممي

 تصور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعميم ما بعد  (.1023. )العموية، منى
سمطنة منشورة.  رسالة ماجستير شراف المتنوع.قط في ضوء نموذج اإلاألساسي بمحافظة مس

  جامعة نزوى.عمان: 

 مقترح لتطوير إدارة مدارس التعميم الثانوي العام في تصور  (.1024. )العواد، ياسين
. رسالة دكتوراه غير منشورة. ية في ضوء الفكر اإلداري المعاصرالجميورية العربية السور 

 جامعة دمشق. كمية التربية. دمشق:
 المنظور المستقبمي لإلشراف التربوي في األردن في ضوء الواقع  (.1006. )عيدة، محمد

  : دار الفاروق.عمان. اصرة في الدول المتقدمةىاتو المعواتجا
 ضوء أنموذج مقترح لتطوير أداء مديري المدارس الثانوية العامة في  (.1024. )غبور، ماىر

جامعة دمشق:  . رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية.االتجاىات التربوية المعاصرة
 دمشق.

 ألىمية بمدينة جدة في اأداء مديرات مدارس رياض األطفال  تطوير (.1021. )قناديمي، رؤى
 رسالة ماجستير نظر الييئة اإلدارية والتعميمية. ضوء االتجاىات المعاصرة من وجية

  جامعة أم القرى. منشورة. كمية التربية. المممكة العربية السعودية:
 ين الممارسات درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في تحس (.1021. )الموح، أحمد

مية مجمة الجامعة اإلسال .التدريسية لمعممي المغة العربية في نمط اإلشراف التربوي التطوري
 لمدراسات التربوية والنفسية. غزة: الجامعة اإلسالمية.

 ( .1021المتروك، نوف .) تطوير أداء مديرات المدارس االبتدائية بمدينة الرياض في ضوء
سالة ماجستير غير منشورة. المممكة العربية السعودية: جامعة ر مقومات اإلبداع اإلداري. 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
 عمان. األردن: نب السموكية في اإلدارة المدرسيةالجوا (.4002. )محامدة، ندى عبد الرحيم .

 دار صفاء لمنشر والتوزيع. 
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 مدى معرفة المشرفين التربويين بمكة المكرمة بمفيوم وأىمية  (.1022. )المعبدي، حنس
التربية. كمية  ". رسالة ماجستير غير منشورة.متطمبات تطبيق اإلشراف اإللكتروني ومعوقاتو

  مكة المكرمة: جامعة أم القرى.
 التربوي من مدخل الجودة  المرجع في التوجيو (.1020. )المقطرن، سوزان والجمل، محمد

 . العين. اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي.2ط .والتميز
 واقع الممارسات اإلشرافية لممشرفين التربويين بوكالة الغوث  (.1005. )المقيد، عاىد مطر

: غزة. رسالة ماجستير غير منشورة. بادئ الجودة الشاممة وسبل تطويرهبغزة في ضوء م
 .الجامعة اإلسالمية

 ( .1006ممحم، سامي محمد .)عمان: دار المسيرةمناىج البحث في التربية وعمم النفس .. 
 واقع دور المشرف التربوي في تنمية الكفاءة المينية  (.1020. )المناحي، تركي عبد العزيز

. لمعممي الصفوف األولية من وجية نظر مديري مكاتب التربية والتعميم في مدينة الرياض
  غير منشورة. كمية العموم االجتماعية. الرياض: جامعة الممك سعود.رسالة دكتوراه 

 مشق واقع الممارسات اإلدارية في مدارس التعميم الثانوي بمدينة د (.1022). الناصيف، لميا
جامعة  . رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية. دمشق:في ضوء اإلدارة اإلستراتيجية

 دمشق.
 الثانوية بمحافظةواقع إدارة التغيير لدى مديري المدارس  (.1007. )اليبيل، أحمد عيسى 

 الجامعة اإلسالمية.فمسطين: رسالة ماجستير غير منشورة.  غزة من وجية نظر المعممين.

 القانون الخاص بعمل الموجو التربوي )ربية، الجميورية العربية السورية. وزارة الت
 (.4002/ 2 /43( تاريخ 2/3/ 223/ 4332واالختصاصي رقم) 

  النظام الداخمي لمدارس مرحمة التعميم األساسي بية، الجميورية العربية السورية. وزارة التر(
 م(.1003/لعام 2042/332المعدل بالقرار رقم 

  القانون الخاص بالتعميم اإللزامي في مرحمة التعميم بية، الجميورية العربية السورية. وزارة التر(
 م(.1021(11/1( تاريخ 6األساسي رقم)
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 (1022وزان، روان :) تطوير الممارسات اإلدارية لمديري المدارس في مرحمة التعميم األساسي
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة  في ضوء االتجاىات اإلدارية المعاصرة،

 دمشق.
 راطية في رسة إلى الديمقالديمقراطية التربوية "من ديمقراطية المد (.1002. )وطفة، عمي سعد

 سبتمبر. جمة التربية القطرية. السنة الثانية والثالثون.م المدارس".
 دورية التطوير إلدارية اإلشرافية لمدير المدرسةالميارات ا (.1022. )اليافعي، أماني صالح .

 .(22-20) التربوي.

 المراجع األجنبية:-ثانياا 
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basede school reform. The Australian educational researcher. Vol 37, 
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 Bakhash, K., Hussain, I. Khan, U. (2011). The relationship between 
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contemporary. Research in business. Vol 3. No 2. pp (458-460). 

 Bass, G., Yavous, M. (2010). Leadership role of principals from the 

perspective of teachers in the basic stage in Nigde in Turkey. US- 

China Educatin Review .Vol. 7, No. 4 (serial No. 65).  

 Besong, J. (2013). Acomparative study of the administrative efficiency 

of principals in public and private secondary school in Maroua in 

Cameroon. International Journal of business and management. Vol 8. 

No 7. 

 Botha, Neco. (2006). Leadership in school based management: Case 

study in selected school. South Africa. Journal of education. Vol 26. 

pp (341-353). 

 Champan, J. (2008). Recruitment, Retention, and Development of 

School Principals. International Institute for Educational Planning. 

Paris. France. 

 Condon, C., Clifford, M. (2010). Measuring Principal Performance: 
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pp (1-13). 
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Educational Supervision Act Analyzing Assumptions Concerning the 

Inspection of Primary Education Inspection of Primary. Journal 

Education American of Evaluation. Vol. (26). 1 Numbers. (60-76). 
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most aspects of the Internet and modern technology. Unpublished 

Dissertation, Indiana University of Pennsylvania. 

 Fernandez, K. (2007). Principals Performance in Texas: Tools for 

Measuring Effective school Leader ship. The Bush school of 

Government Public Service. 
 Goldring, E., et.al. (2007). Leadership for Learning: A Research-

Based Model and Taxonomy of Behaviors. Journal of School 

Leadership and Management. 27(2). pp(179-201). 

 Gordon, S.P. (2000). School Administrators. action research, and 

learning communities. Paper presented at the Annual Convention of 

the University Council of Educational Administration. Cincinnati. OH. 

 Govinda. R., Tapan. S. (1999). Quality education through school- 

based supervision and support: the case of GSS primary schools in 

Bangladesh. Paris: International Institute for Educational Planning. 

UNESCO. 

 Holland, P. (2005). The Case for Expending Standards for Teacher 

Evaluation to Include Instructional Supervision Perspective. Journal 

of Personnel Evaluation in Education. pp(67-77). 

 Kapusuzoglu, S., Balaban, C. (2010). Roles of Primary Education 

Supervisors in Training Candidate Teachers on Job. European Journal 

of Scientific Research. Vol.42 No.1. pp(114-132). 

 Kono, C.D. (2012). Differentiated supervision: Alternatives for 

Professional growth And Development For All Teachers. Las Vegas 

International. Academic Nevada. USA. 

 Memduhoglu, H., Aydin, I., Yilmaz, K., Güngör, S & Oguz, E.(2007). 

The Process Of Supervision In The Turkish Educational System: 

Purpose, Structure, Operation, Asia Pacific Education Review. Journal 

of Personnel Evaluation in Education. Vol 8. No 1. Pp(56-70). 
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 Mncube, V., Mafora, P. (2013). School Governing Bodies in 

Strengthening Democracy and Social Justice of South Africa : Parents 

as Partners. Anthropologist. vol 15. No 1 pp(13-23).  

 Ovando, M., Huckestein, L. (2003). Perceptions of the Role of the 

Central Office Supervisor in Exemplary Texas School Districts. Paper 

presented at the Annual Meeting of the American Educational 

Research Association. Chicago. 
 Reeves, B. (2005). Accountability for learning: How teachers and 

school leaders can take charge. Alexandria. VA: Association for 

Supervision and Curriculum Development. 

 Reeves, D. (2009). Looking Deeper into the Data. Educational 

Leadership.  

 Rogers, B. (2008). Evaluation of the administrative and technical 

efficiencies to moderator educational. National forum of teacher 

education journal. Michigan State University. pp(2-4). 

 Sergiovanni, T. J., & Starrat, R. J. (1998). Supervision: Human 

Perspective. New York: Mc Graw - Hill. 

 Sharma, S; Yusoff, M & Kannan, S. ( 2011). Instructional Supervision 

in Three Asian Countries-What Do Teachers & Principals Say?, 

International Conference on Education and Management Technology. 

p13. 

 Sullivan, S. & Glantz, J. (2000). Alternative Approaches to 

Supervision. Journal of Curriculum and Supervision. 15. 3. Pp(212-

235). 

 Wiersma, W. (2004). Research in Education. An Introduction (Vol. 

sixth edition). USA: University of Toledo. 

 Wies, J., & Bondi, J. (1980). Supervision: a guide to practice. Ohio: 

Merrile Publishing. 

 Yoko, M. (2009). Supervising International Trainees : influence of 

working alliance. supervisor multicultural competence an supervisor – 

disclosure on cultural discussion and non-disclosure in supervision. 

Unpublished PHD theses in psychology . Lehigh University. USA . 

المراجع اإللكترونية:-ثالثاا   

   http:// www.Syriahomenews.com./news. 

   http:// www.Syriaisher.com./ar/artic. 

http://www.syriahomenews.com./news


  

 الباب الثاني  
 اإلطار امليداني للبحث

 مالحق الدراسة

 ( قائمة بأمساء السادة حمكمي أداة الدراسة.1ملحق) 
( دراسة استطالعية موجهة إىل املديرين حول دور املشرف الرتبوي يف 2ملحق)

 التعليم األساسي يف مدينة دمشق.جمال اإلدارة املدرسية ملدارس احللقة األوىل من 
( االستبانة املوجهة إىل مديري مدارس احللقة األوىل من التعليم 3ملحق)

 األساسي.
( االستبانة املوجهة إىل املشرفني الرتبويني على مدارس احللقة األوىل من 4ملحق)

 التعليم األساسي
 ( تسهيل مهمة الباحثة بتطبيق أداة الدراسة.5ملحق)
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 (7ممحق)
 .الهجائي الترتيب وفق الدراسة أداة محكمي السادة أسماء

 االختصاص القسم اسم السيد المحكم 
جامعة  -المناىج وطرائق التدريس آصف يوسف أ.د 1

 دمشق
 طرائق تدريس العموم السياسية

 توجيو تربوي التربيةوزارة   -ةتربويموجية  أ.إيناس مية 2
جامعة  -المناىج وطرائق التدريس أ.د جمال سميمان 3

 دمشق
 طرائق تدريس التاريخ

وزارة  -موجو أول لمادة عمم األحياء أ.حسن محسن 4
 التربية

 توجيو لمادة عمم األحياء

جامعة  -المناىج وطرائق التدريس د. خالد األحمد 5
 دمشق

 تدريب المعمم

جامعة  -المناىج وطرائق التدريس أبو شاىين د. دالل 6
 دمشق

 تدريب المعمم

 عمم اجتماع تربوي جامعة دمشق -أصول التربية د. غسان خمف 7
جامعة  -المناىج وطرائق التدريس أ.د فواز العبد اهلل 8

 دمشق
 تقنيات التعميم

جامعة  -المناىج وطرائق التدريس د. ماجد الرفاعي 9
 دمشق

 تدريس التربية اإلسالمية طرائق

جامعة  -المناىج وطرائق التدريس أ.د محمد خير الفوال 11
 دمشق

طرائق تدريس المغة العربية 
 والفرنسية

 توجيو تربوي وزارة التربية -تربويموجو  أ.محمد عصفور 11
جامعة  -المناىج وطرائق التدريس أ.د محمد وحيد صيام 12

 دمشق
 تقنيات التعميم

 تربية عامة جامعة دمشق -أصول التربية منى كشيكد  13
 توجيو تربوي وزارة التربية -ةتربوية يموج أ.نادية عبد الرحمن 14
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 (2ممحق)

دور المشرف التربوي في مجال اإلدارة المدرسية لمدارس الحمقة األولى دراسة استطالعية حول 
 من التعميم األساسي في مدينة دمشق

 المحترم/ة حضرة المدير/ة 
دور المشرف التربوي في مجال االستطالع الذي بين أيديكم ييدف إلى التعرف عمى آرائكم حول "

 ."اإلدارة المدرسية لمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في مدينة دمشق
( في المكان الذي يتناسب مع إجابتك، √)لذا أرجو منكم اإلجابة عن األسئمة وذلك بوضع إشارة 

 كم مني فائق التحية واالحترام.ول
 ال نعم السؤال الرقم
يساعدك المشرف التربوي في رسم السياسات والخطط والبرامج  7

 وتحديد األىداف واإلجراءات المناسبة في مجال التخطيط اإلداري. 
6666% 3363% 

لتربوي في تحديد األنشطة والميام واألدوار ايساعدك المشرف  2
 .المتاحة في مجال التنظيم المدرسيوحصر اإلمكانات 

55% 55% 

يسعى المشرف التربوي إلى بناء عالقات إنسانية إيجابية مع  3
 العاممين في المدرسة ويتعامل معيم بود واحترام.

8363% 7666% 

في مجال النمو الميني لك ولممعممين  يمعب المشرف التربوي دوراً  4
 ويشجعكم عمى تنمية معارفكم وقدراتكم بشكل مستمر.

6666% 3363% 

يمعب المشرف التربوي دورًا في تقويم وتطوير ومتابعة أداء  5
 المعممين والمديرين والطمبة وفاعمية المنياج.

55% 55% 

 تم تحديد الدرجة في ىذه الدراسة عمى الشكل اآلتي: 
 %( درجة ضعيفة. 3363-%1666من) 

 % (درجة متوسطة. 6666 -%3363أكثر من) 
 % (درجة كبيرة.111-%6666أكثر من) 
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 (3ممحق)

 استبانة موجهة لممديرين في مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي
 

 حضرة المدير/ة المحترم/ة
المشرف التربوي في مجال اإلدارة  تصور مقترح لتطوير دورتقوم الباحثة بدراسة ميدانية عنوانيا "

لمتطمبات  " وذلك استكماالً المدرسية لمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في مدينة دمشق
 درجة الماجستير في المناىج وطرائق التدريس.

ولتحقيق أغراض الدراسة، قامت الباحثة بإعداد استبانة معتمدة عمى ما جاء في الدراسات النظرية، 
راسات السابقة، وحرصت الباحثة عمى األخذ بوجية نظركم واإلفادة من خبراتكم لذا يرجى التكرم والد
جميع مفرداتيا بدقة وموضوعية، عممًا بأن جميع إجاباتكم ستكون  تعبئة ىذه االستبانة واإلجابة عنب

 في غاية السرية واألمانة التي يتطمبيا البحث العممي.
 احثة: مطيعة محمود زيدانشاكرة لكم حسن تعاونكم/ الب

 
 : المعمومات العامة:القسم األول

 ( في المكان الذي يناسبك:√التفضل بوضع إشارة )
 :             ذكر  الجنس-

 أنثى                      
 :            أىمية تعميم ابتدائيالمؤهل العممي-

 إجازة جامعية                              
 فأكثر دبموم تأىيل تربوي                             

 أقل من خمس سنوات              سنوات الخبرة:-   
 سنوات 11سنوات وأقل من  5                                  
 سنوات وأكثر 11                                  

 اتبع دورة                الدورات التدريبية:-
 لم يتبع دورة                                    
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 : فقرات االستبانة:القسم الثاني
الرجاء قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة بروية، ومن ثم حدد رأيك حول مدى تحققيا من قبل 

 :يعبر عن رأيك الذي المكان في( √) إشارة المشرف التربوي وذلك بوضع
 البدائل الفقرة 
 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   األول: التخطيط اإلداري المجال 
      يساعدك المشرف التربوي في وضع الخطط المدرسية. 7
يساعدك المشرف التربوي في وضع خطط التنمية المينية  2

 لممعممين.
     

      يشركك المشرف التربوي معو في إعداد خطتو اإلشرافية. 3
      م المشرف التربوي الخطط التربوية المدرسية. ُيقو   4
يشركك المشرف التربوي في تخطيط أساليب اإلشراف التربوي  5

 التي استخدميا.
     

يشجع المشرف التربوي المعممين لممشاركة في إعداد الخطط  6
 المدرسية.

     

      يناقشك المشرف التربوي في الخطط المستقبمية لممدرسة. 7
يحدد المشرف التربوي االحتياجات التربوية لممعممين الذين  8

 يشرف عمييم.
     

      يخطط المشرف التربوي إلثراء المنياج المدرسي. 9
يتابع المشرف التربوي مدى تحقق أىداف المدارس التي  75

 يشرف عمييا.
     

يعتمد المشرف التربوي مبدأ األولويات في وضع الخطط  77
 المدرسية.

     

ينمي المشرف التربوي قدرتك عمى وضع خطط عالجية لرفع  72
 تحصيل الطمبة.

     

     يساعدك المشرف التربوي في وضع خطط لمجالس أولياء  73
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 األمور.
يزودك المشرف التربوي بالتغذية الراجعة المتعمقة بالخطط  74

 المدرسية.
     

االطالع عمى ما ىو جديد في يشجعك المشرف التربوي عمى  75
 مجال الخطط المدرسية.

     

يساعدك المشرف التربوي في وضع خطة لمواجية األزمات  76
 المدرسية.

     

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   المجال الثاني: التنظيم المدرسي 
      يساعدك المشرف التربوي في تنظيم لوائح العمل المدرسي. 77
يشارك المشرف التربوي في توزيع الميام عمى العاممين في  78

 المدرسة.
     

ينظم المشرف التربوي تبادل الزيارات بين مديري المدارس  79
 التي يشرف عمييا.

     

      يتابع المشرف التربوي األعمال اإلدارية في المدرسة. 25
      المدرسة.يتابع المشرف التربوي األعمال المالية في  27
يشارك المشرف التربوي في تنظيم ورشات عمل خاصة  22

 بأساليب تدريس المنياج.
     

      يرشد المشرف التربوي المعممين إلى كيفية توزيع الدروس. 23
يساعدك المشرف التربوي عمى فيم القوانين واألنظمة  24

 المدرسية.
     

      المجان المدرسية.يشارك المشرف التربوي في تشكيل  25
يشارك المشرف التربوي في تنظيم الدورات التدريبية المقدمة  26

 لك.
     

يشارك المشرف التربوي في تنظيم الدورات التدريبية المقدمة  27
 لممعممين.
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يشجعك المشرف التربوي عمى استخدام أساليب حديثة في  28
 التنظيم اإلداري.

     

      المشرف التربوي في تطوير العمل اإلداري.يساىم  29
يساعدك المشرف التربوي في تنظيم الوقت حسب الميام  35

 اإلدارية المختمفة.
     

يشارك المشرف التربوي في تنظيم النشاطات المدرسية  37
 ومتابعة تنفيذىا.

     

التربوية ومتابعة  يشارك المشرف التربوي في تنظيم المؤتمرات 32
 تنفيذىا.

     

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   المجال الثالث: االتصال والعالقات اإلنسانية 
      يعمل المشرف التربوي عمى بناء عالقات إنسانية معك. 33
      يقيم المشرف التربوي عالقات جيدة مع العاممين في المدرسة. 34
يعمل المشرف التربوي عمى توثيق عالقات المعممين مع  35

 اإلدارة المدرسية.
     

      يتعامل المشرف التربوي معك بتعاون واحترام متبادل. 36
يرشد المشرف التربوي المعممين إلى تطبيق األساليب المناسبة  37

 لتحقيق التفاعل المثمر مع تالميذىم.
     

عمى حسن استقبال أولياء األمور يشجعك المشرف التربوي  38
 واإلصغاء آلرائيم.

     

 ي لك بعض كممات الشكر عندما يقتضييوجو المشرف التربو  39
 األمر.

     

َيحضر المشرف التربوي االحتفاالت والمناسبات التي تقام في  45
 المدرسة.

     

يوظف المشرف التربوي ميارات اإلصغاء في حديثو مع  47
 المدرسة. العاممين في
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      يتجنب المشرف التربوي إحراج المعممين في الموقف الصفي. 42
يرشدك المشرف التربوي إلى كيفية ربط المدرسة بالمجتمع  43

 المحمي.
     

      ك ومالحظاتك بصدر رحب.يتقبل المشرف التربوي آراء 44
ييتم المشرف التربوي بالحاجات الشخصية لمعاممين في  45

 المدرسة.
     

يتعامل المشرف التربوي مع العاممين في المدرسة بعدل عمى  46
 حد سواء.

     

يتعامل المشرف التربوي مع العاممين في المدرسة بأسموب  47
 ديمقراطي.

     

سة ببساطة يتعامل المشرف التربوي مع العاممين في المدر  48
 تكمف.وعدم 

     

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   النمو المهنيالتوجيه و المجال الرابع:  
      يشجعك المشرف التربوي عمى مواصمة نموك الميني. 49
      يزودك المشرف التربوي بنشرات تربوية توجييية. 55
يشارك المشرف التربوي في تصميم برامج الدورات التدريبية  57

 المقدمة لك. 
     

يشارك المشرف التربوي في تصميم برامج الدورات التدريبية  52
 المقدمة لممعممين.

     

      يستطيع المشرف التربوي تقدير احتياجاتك التدريبية. 53
      يشجعك المشرف التربوي عمى االلتحاق بالدورات التربوية.  54
      يدعوك المشرف التربوي لحضور المؤتمرات التربوية. 55
يزودك المشرف التربوي بنصائح لتحسين عممية التنمية  56

 المينية في المدارس.
     

     يقدم لك المشرف التربوي المساعدة لالستفادة من التجارب  57
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 التربوية.
      يشجعك المشرف التربوي عمى االلتحاق بالدراسات العميا. 58
بالدراسات يشجع المشرف التربوي المعممين عمى االلتحاق  59

 العميا.
     

      يشجعك المشرف التربوي عمى إجراء البحوث التربوية. 65
      يشجع المشرف التربوي المعممين عمى إجراء البحوث التربوية. 67
      يرشدك  المشرف التربوي إلى المراجع المثرية لمعموماتك. 62
المثرية يرشد المشرف التربوي المعممين إلى المراجع  63

 لمعموماتيم.
     

يشجع المشرف التربوي المعممين عمى تنفيذ األنشطة الصفية  64
 والالصفية لمتالميذ. 

     

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   المجال الخامس: التقويم والتطوير والمتابعة 
      يتبع المشرف التربوي أساليب حديثة في تقييمك.  65
      يتبع المشرف التربوي أساليب حديثة في تقييم المعممين. 66
      يطمعك المشرف التربوي عمى الجوانب اإليجابية في أدائك. 67
      يطمعك المشرف التربوي عمى الجوانب السمبية في أدائك. 68
يطمع المشرف التربوي المعممين عمى الجوانب اإليجابية في  69

 أدائيم.
     

يطمع المشرف التربوي المعممين عمى الجوانب السمبية في  75
 أدائيم.

     

      يشجعك المشرف التربوي عمى استخدام التقويم الذاتي لنفسك. 77
يشجع المشرف التربوي المعممين عمى استخدام التقويم الذاتي  72

 ألنفسيم.
     

المعممين في المدارس التي  يتابع المشرف التربوي نتائج تقييم 73
 يشرف عمييا.
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يتابع المشرف التربوي نتائج امتحانات التالميذ في المدارس  74
 التي يشرف عمييا.

     

يرشد المشرف التربوي المعممين إلى أفضل األساليب لتقويم  75
 النمو المتكامل لمتالميذ.

     

      المعممين.يمتزم المشرف التربوي الدقة في تقييم  76
      يمتزم المشرف التربوي الموضوعية في تقييم المعممين. 77
عداد أدوات التقويم  78 يساعدك المشرف التربوي في توفير وا 

 المناسبة.
     

يستند المشرف التربوي في عممية التقويم إلى معايير واضحة  79
 محددة سمفًا.

     

من نتائج التقويم في تحسين يرشدك المشرف التربوي لإلفادة  85
 العممية التعميمية.
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 (4ممحق)
 استبانة موجهة لممشرفين التربويين عمى مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي

 
 ة المحترم/ةحضرة المشرف/

اإلدارة تصور مقترح لتطوير دور المشرف التربوي في مجال " عنوانيا ميدانية بدراسة ةالباحث قومت
 لمتطمبات الً استكما وذلك" المدرسية لمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في مدينة دمشق

 .المناىج وطرائق التدريس في الماجستير درجة
ولتحقيق أغراض الدراسة، قامت الباحثة بإعداد استبانة معتمدة عمى ما جاء في الدراسات النظرية، 

احثة عمى األخذ بوجية نظركم واإلفادة من خبراتكم لذا يرجى التكرم والدراسات السابقة، وحرصت الب
جميع مفرداتيا بدقة وموضوعية، عممًا بأن جميع إجاباتكم ستكون  تعبئة ىذه االستبانة واإلجابة عنب

 في غاية السرية واألمانة التي يتطمبيا البحث العممي.
 مطيعة محمود زيدان :الباحثة/ تعاونكم حسن لكم ةشاكر 

 
 المعمومات العامة: القسم األول:
 :يناسبك الذي المكان في( √) إشارة وضعب التفضل

  ذكر           :    الجنس-
 أنثى                       

 أىمية تعميم ابتدائي       :     المؤهل العممي-
  إجازة جامعية                             

 فأكثر دبموم تأىيل تربوي                             
 سنواتأقل من خمس               سنوات الخبرة:-   

 سنوات 11سنوات وأقل من  5                                  
 سنوات وأكثر 11                                  

 اتبع دورة                الدورات التدريبية:-
 لم يتبع دورة                                    
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 فقرات االستبانة: القسم الثاني:
الرجاء قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة بروية، ومن ثم حدد رأيك حول مدى تحققيا من قبل 

 :يعبر عن رأيك الذي المكان في( √) إشارة المشرف التربوي وذلك بوضع
 البدائل الفقرة 
 أبدا   نادرا   نا  أحيا غالبا   دائما   األول: التخطيط اإلداري المجال 
      تساعد مدير المدرسة في وضع الخطط المدرسية. 7
تساعد مدير المدرسة في وضع خطط التنمية المينية  2

 لممعممين.
     

      تشرك مدير المدرسة معك في إعداد خطتك اإلشرافية. 3
      م الخطط التربوية المدرسية. تُقو   4
تشرك مدير المدرسة في تخطيط أساليب اإلشراف التربوي  5

 التي تستخدميا.
     

      تشجع المعممين لممشاركة في إعداد الخطط المدرسية. 6
      تناقش مدير المدرسة في الخطط المستقبمية لممدرسة. 7
      االحتياجات التربوية لممعممين الذين تشرف عمييم. تحدد 8
      تخطط إلثراء المنياج المدرسي. 9

      تتابع مدى تحقق أىداف المدارس التي تشرف عمييا. 75
      تعتمد مبدأ األولويات في وضع الخطط المدرسية. 77
وضع خطط عالجية لرفع  تنمي قدرة مدير المدرسة عمى 72

 تحصيل الطمبة.
     

      تساعد مدير المدرسة في وضع خطط لمجالس أولياء األمور. 73
تزود مدير المدرسة بالتغذية الراجعة المتعمقة بالخطط  74

 المدرسية.
     

تشجع مدير المدرسة عمى االطالع عمى ما ىو جديد في  75
 مجال الخطط المدرسية.
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تساعد مدير المدرسة في وضع خطة لمواجية األزمات  76
 المدرسية.

     

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   المجال الثاني: التنظيم المدرسي 
      تساعد مدير المدرسة في تنظيم لوائح العمل المدرسي. 77
      تشارك في توزيع الميام عمى العاممين في المدرسة. 78
      تبادل الزيارات بين مديري المدارس التي تشرف عمييا.تنظم  79
      تتابع األعمال اإلدارية في المدارس التي تشرف عمييا. 25
      تتابع األعمال المالية في المدارس التي تشرف عمييا. 27
تشارك في تنظيم ورشات عمل خاصة بأساليب تدريس  22

 المنياج.
     

      المعممين إلى كيفية توزيع الدروس. ترشد 23
      تساعد مدير المدرسة عمى فيم القوانين واألنظمة المدرسية. 24
      تشارك  مدير المدرسة في تشكيل المجان المدرسية. 25
تشارك في تنظيم الدورات التدريبية المقدمة لمديري المدارس  26

 التي تشرف عمييا.
     

تشارك في تنظيم الدورات التدريبية المقدمة لمعممي المدارس  27
 التي تشرف عمييا.

     

تشجع مدير المدرسة عمى استخدام أساليب حديثة في التنظيم  28
 اإلداري.

     

تساىم في تطوير العمل اإلداري في المدارس التي تشرف  29
 عمييا.

     

حسب الميام اإلدارية تساعد مدير المدرسة في تنظيم الوقت  35
 المختمفة.

     

      تشارك في تنظيم النشاطات المدرسية ومتابعة تنفيذىا. 37
      تشارك في تنظيم المؤتمرات التربوية ومتابعة تنفيذىا. 32
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 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   المجال الثالث: االتصال والعالقات اإلنسانية 
تعمل عمى بناء عالقات إنسانية مع مديري المدارس التي  33

 تشرف عمييا.
     

      تقيم عالقات جيدة مع العاممين في المدرسة. 34
      تعمل عمى توثيق عالقات المعممين مع اإلدارة المدرسية. 35
      تتعامل مع مدير المدرسة بتعاون واحترام متبادل. 36
المعممين إلى تطبيق األساليب المناسبة لتحقيق التفاعل  ترشد 37

 المثمر مع تالميذىم.
     

تشجع مدير المدرسة عمى حسن استقبال أولياء األمور  38
 واإلصغاء آلرائيم.

     

توجو لمدير المدرسة بعض كممات الشكر عندما يقتضى  39
 األمر.

     

االحتفاالت والمناسبات التي تقام في المدارس التي  َتحضر 45
 تشرف عمييا.

     

توظف ميارات اإلصغاء في حديثك مع العاممين في  47
 المدرسة.

     

      تتجنب إحراج المعممين في الموقف الصفي. 42
ترشد مدير المدرسة إلى كيفية ربط المدرسة بالمجتمع  43

 المحمي.
     

      تتقبل آراء ومالحظات مدير المدرسة بصدر رحب. 44
      تيتم بالحاجات الشخصية لمعاممين في المدرسة. 45
      تتعامل مع العاممين في المدرسة بعدل عمى حد سواء. 46
      تتعامل مع العاممين في المدرسة بأسموب ديمقراطي. 47
      وعدم التكمف.تتعامل مع العاممين في المدرسة ببساطة  48

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   نمو المهنيالالتوجيه و المجال الرابع:  
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      تشجع مدير المدرسة عمى مواصمة نموه الميني. 49
      تزود مدير المدرسة بنشرات تربوية توجييية. 55
      تشارك في تصميم برامج الدورات التدريبية المقدمة لممديرين.  57
تشارك في تصميم برامج الدورات التدريبية لممعممين الذين  52

 تشرف عمييم.
     

      تستطيع تقدير االحتياجات التدريبية لمدير المدرسة. 53
      تشجع مدير المدرسة عمى االلتحاق بالدورات التربوية.  54
      تدعو مدير المدرسة لحضور المؤتمرات التربوية. 55
مدير المدرسة بنصائح لتحسين عممية التنمية المينية في  تزود 56

 المدارس.
     

      تقدم لمدير المدرسة المساعدة لالستفادة من التجارب التربوية. 57
      تشجع مدير المدرسة عمى االلتحاق بالدراسات العميا. 58
      تشجع المعممين عمى االلتحاق بالدراسات العميا. 59
      تشجع مدير المدرسة عمى إجراء البحوث التربوية. 65
      تشجع المعممين عمى إجراء البحوث التربوية. 67
      ترشد مدير المدرسة إلى المراجع المثرية لمعموماتك. 62
      ترشد المعممين إلى المراجع المثرية لمعموماتيم. 63
والالصفية تشجع المعممين عمى تنفيذ األنشطة الصفية  64

 لمتالميذ. 
     

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   المجال الخامس: التقويم والتطوير والمتابعة 
      تتبع أساليب حديثة في تقييم مدير المدرسة.  65
      تتبع أساليب حديثة في تقييم المعممين. 66
      تطمع مدير المدرسة عمى الجوانب اإليجابية في أدائو. 67
      تطمع مدير المدرسة عمى الجوانب السمبية في أدائو. 68
      تطمع المعممين عمى الجوانب اإليجابية في أدائيم. 69
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      تطمع المعممين عمى الجوانب السمبية في أدائيم. 75
      تشجع مدير المدرسة عمى استخدام التقويم الذاتي لنفسو. 77
      عمى استخدام التقويم الذاتي ألنفسيم. تشجع المعممين 72
      تتابع نتائج تقييم المعممين في المدارس التي تشرف عمييا. 73
      تتابع نتائج امتحانات التالميذ في المدارس التي تشرف عمييا. 74
ترشد المعممين إلى أفضل األساليب لتقويم النمو المتكامل  75

 لمتالميذ.
     

      الدقة في تقييم المعممين.تمتزم  76
      تمتزم الموضوعية في تقييم المعممين. 77
عداد أدوات التقويم  78 تساعد مدير المدرسة في توفير وا 

 المناسبة.
     

      تستند في عممية التقويم إلى معايير واضحة محددة سمفًا. 79
المدرسة لإلفادة من نتائج التقويم في تحسين  ترشد مدير 85

 العممية التعميمية.
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A proposed vision for developing the role of educational 
supervisor in school management in the first cycle of basic 

education schools in Damascus city 
The study aimed to identify the role of the educational supervisor in the field 
of school management in the first cycle of basic education schools in 
Damascus city  from the perspective of principals and supervisors, and to 
know the impact of variables (Gender, qualification, years of experience, 
training courses, work type) on the views of the sample study about the role 
of the educational supervisor in the field of the school management, in 
addition to providing a proposed vision for developing the role of 
educational supervisor in the field school management in the first cycle of 
basic education schools. 
The study sample consisted of (40) supervisors, and (83) principals in the 
first cycle of basic education schools in Damascus city, The study used the 
descriptive analytical approach, and its tool was a questionnaire consisting of 
(80) items divided into five fields, namely: (Management planning, 
management organization, communication and human relations, professional 
growth, evaluation, development and follow-up). The study tool was applied 
in the first semester of the academic year (2015-2016). 
The study variables represented as follows: 
The independent variables: Gender, qualification, years of experience, 
training courses, and work type. 
The dependent variable: Estimates of supervisors and principals about the 
role of the educational supervisor in the field of school management in the 
first cycle of basic education schools in Damascus city. 
The study questions were as follows:  
1. What is the role of educational supervisor in the field of school 
management from the perspective of principals and supervisors in the 
following fields: (management planning, management organization, 
communication and human relations, professional growth, evaluation, 
development and follow-up)? 
2. What is the impact of each variable (gender, qualification, years of 
experience, training courses, work type) on the views of a sample study 
about the role of the educational supervisor in the field of school 
management? 
3-What is the proposed vision for developing the role of educational 
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supervisor in school management in the first cycle of basic education 
schools? 
- Summary results of the field study:  
-The role of the educational supervisor in the field of school management 
from the perspective of study sample was average in general.  
-The role of the educational supervisor in the field of school management 
from the perspective of principals was average, the field of (Management 
planning) took the first rank with high degree, and the field of (professional 
growth) took the last rank with moderate degree.  
-The role of educational supervisor in the field of school management from 
the perspective of supervisors was average, the field of (communication and 
human relations) took the first rank with high degree, and the field of 
(Management planning) took the last rank with moderate degree. 
-There are no statistical significant differences among the mean estimates of 
principals of the role educational supervisor in the field of school 
management due to the gender variable.  
-There are no statistical significant differences among the mean estimates of 
supervisors' of the role of the educational supervisor in the field of school 
management due to the gender variable.  
-There are no statistical significant differences among the mean estimates of 
principals role of the educational supervisor in the field of school 
management due to the qualification variable.  
-There are no statistical significant differences among the mean estimates of 
supervisors' of the role of the educational supervisor in the field of school 
management due to the qualification variable. 
-There are no statistical significant differences among the mean estimates of 
principals of the role of the educational supervisor in the field of school 
management due to the years of experience variable.  
-There are no statistical significant differences among the mean estimates of 
supervisors' role of the educational supervisor in the field of school 
administration due to the years of experience variable.  
-There are no statistical  significant differences among the mean estimates of 
principals of the role of the educational supervisor in the field of school 
management due to the training courses variable.  
-There are no statistical significant differences among the mean estimates of 
supervisors' role of the educational supervisor in the field of school 
administration due to the training courses variable.  
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-There are statistical significant differences among the mean estimates of the 
sample study of the role of the educational supervisor in the field of school 
management due to the work type variable (in favor of the supervisors). 
Based on the  theoretical study and the results of the field study, the 
researcher reached to a proposed vision for developing the role of the 
educational supervisor in school management in the first cycle of basic 
education schools, which includes the proposed role for educational 
supervisor to play in the following management tasks: (Management 
planning, management organization, communication and human relations, 
professional growth, evaluation , development and follow-up). 
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