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 شكر وامتنان 

الحمُد هلِل الذي أنعَم عميَّ ووفقني في إنجاز ىذه الرسالة .. والشكر هلل الذي أخذ          
 .. بيدي وأوصمني إلى ما وصمُت إليو بفضمو سبحانو وتعالى

 
يسرني وقد انتييت من كتابة رسالتي ىذه ، إاّل أن أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم        

االمتنان الى االستاذ الدكتور عمي ابراىيم االوسي المشرف االول لما قدمو لي من 
جيد عممي كبير ومتابعتو لي وتقديمو العون المستمر الذي كان لو االثر في انجاز 

الدكتور ميند محمد عبد الستار النعيمي المشرف الثاني  رسالتي ،وكما اشكر االستاذ
لما قدمو لي من ارشادات وتوجييات قيمة ومساعدة عممية غزيرة من العمم والمعرفة، 

بعمميا ودعميا لي  ى عناد التميمي التي لم تبخل عميَ كما واشكر الدكتورة بشر 
واشكر زميمتي الست وسام عماد  ،ليا الفضل في بمورة فكرة الرسالةومساعدتي والتي 

جبار ثائر لما قدموه لي وزميمي عمى دعميا لي ومساندتيا، واشكر الست ىالة مجيد 
 من مساعدة عممية . 
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خ  
 

 :مستخلص البحث
من اهميته وماله منن االيينف انل التن عير لينل م منل  االهتمام باإلشراف التربوي  متات  ان             

العمييف التربويف لغنر  توويرهنا لمواةبنف التغينرات والتونورات التنل توا نه العميينف التربوينف  ول ن ا 
وليننل هنن ا االعننا   اصننبم مننن اليننروري تاعننين االييننف االشننراف التربننوي لرانن  معننتو  المعيننم 

اج الننل مننن يو  ننه ويرشنن ع ويشننرف لييننه  واتننل يننتبن ان المعيننم النن ي يبننوم بم عننف التعيننيم ياتنن
يةتعننا االشننراف التربننوي مننن ةوعننه  اعنناليا التعامننل منن  ويبننه  ويننب ا   بننرل بم عننف التعيننيم  و

لمل تعاوعل يرةب بمف ومه الشامل ليل تعميف العمييف التعييمينف والتربوينف بةاانف لعاصنرها ولينل 
فالنل اي نا والمشنرف التربنوي رالنل تينك التعمينف   عنه رأع ا المعيم ال ي يمعل الععصر البشنري ال

المعننايا الابيبننل ليعمننل التربننوي المينن اعل المياننا ل مينن  الععاصننر المتصننيف بالعمييننف التربويننف 
 لتابيق االه اف التربويف المعشو ل  

 -وي  ف الباث الاالل الل :
ا  العيميننننف اننننل المرايننننف بعنننناي مبيننننا  االييننننف االشننننراف التربننننوي اننننل تاعننننين ا اي معيمننننل المننننو   -1

 االبت ائيف من و  ف عار ال يئف التعييميف  
التابق من االييف االشراف التربوي ال تاعين ا اي معيمل المنوا  العيمينف منن و  نف عانر ال يئنف  -2

 التعييميف  
 اعاث (  –) ةور ال ع  تعرف الفروق  ل   معيمل العيوم والرياييات وابا لمتغير  -3
 –معيمننين الالفننروق  لنن   معيمننل العيننوم والريايننيات وابننا  لمتغيننر المرهننل العيمننل ) ار  تعننرف -4

 قل (  ععوات ا 11 –ةعر  ا 11 و اعا متغير )ععوات ال  مف ةييف ( –مع   
 -ولتابيق اه اف الباث قامت البااعف باإل رايات االتيف :

ل راعننات العنناببف   ولبنن  تننم الت ةنن  مننن بعنناي مبيننا  االييننف االشننراف التربننوي  مننن  ننيل اال بيننات وا
صننن ق المبينننا  باعنننت  ام الصننن ق الاننناهري  وتنننم لنننر  الفبنننرات لينننل م مولنننف منننن الماةمنننين   

% ةان  81ولغر  قبول ةل ابرل من ابنرات المبينا   او راين ا او تعن يي ا التمن ت البااعنف ععنبف 
م   وقن  تنم اعنتبعا   مين  الفبنرات ( ماةن12ا عل لببول الفبرات من ل   الماةمين   البنال  لن  هم )

بصننننورته  عنننا  % (وب نننن ا اصنننبم المبيننننا   مةو  81) التنننل لننننم تاصنننل ليننننل مواابنننف الماةمننننين بععنننبف



 د
 

ابنرل قامنت البااعنف بصنيالف الفبنرات لغوينا اعنا االرشنا ات التنل ابن اها الماةمننون  58الع ائينف منن 
(  ووريبننف الت بئنننف  1886ا تننه  وبيننن  )الت ةنن  منننن عبننات المبينننا  بالتمننا  وريبننف اال تبنننار وال  وتننم  

( وهو يمعل معامي لاليا  وبع  توبينق المبينا  لينل ليعنف  1888العصفيف ايث بي  معامل العبات )
 -: تيفوصيت البااعف الل العتائج اال( معيم ومعيمف  من العيوم والرياييات ت 411مرلفف من )

اف التربننوي لنن   االييننف االشننراف  اي ان معننتو  االشننر  اننل معننتو  متنن ن   ات عننف الباننث ان لي   -1
  وبعننن  توبينننق مبينننا  االيينننف االشنننراف التربنننوي لينننل ليعنننف البانننث و ننن  ان  المعيمنننين لينننر منننر   

متوعننو  ر ننات االييننف االشننراف التربننوي لنن   المعيمننين مننن ةنني ال ععننين والمشننمولين بالباننث هننو 
ع  مبارعف هن ا المتوعنو بالمتوعنو الفرينل ليمبينا  ( ول 3587( باعاراف معياري مب ارع ) 16785)

 .( يياا اعه اصغر من المتوعو الفريل ليمبيا  174والبال  )
ليعنننف الننن ةور وليعنننف االعننناث اا ننرت عتنننائج البانننث أعنننه ال تو نن  انننروق  ات  اللنننف  اصنننائيف بننين  -2

 . 0.05ومعتو   اللف  499الرياييات والعيوم لع    ر ف اريف  لمعيمل
الريايننيات والعيننوم اعنننا  ه لنني  هعنناك اننروق ار يننف بننين معيمننلاا ننرت عتننائج الباننث اعنن -3

(اقننل مننن البيمننف 11 2الماعننوبف التننل مبنن ارها )التائيننف متغيننر عننعوات ال  مننف و لننك الن البيمننف 
 .( 396 -1و ر ف الاريف ) 15 1( لع  معتو   اللف  84 3التائيف ال  وليف التل مب ارها)

ار ينف  لمعيمنين العينوم والرياينيات لصنالم متغينر  ا  عتائج الباث ان هعاك اروقةما واا رت  -4
( اةبننر مننن البيمننف 26 32المرهننل العيمننل و و لننك الن البيمننف الفائيننف الماعننوبف التننل مبنن ارها )

 ،(84 3الفائيف ال  وليف )
ت هينل المشنراين التربنويين منن  نيل  لاناق م  مت  ابووصتتح  ما تح   ا  وقد اوصت  اباحثةتع دتدد

ببرامج الما عتير ولب   ورات ت ريبيف وورشات لمل ل م لتاعين ةفايات م ب عاليا اإلشراف انل 
تاعنين ا اي معيمننل العينوم والريايننيات  ومتابعننف  ونو المشننراين التربنويين و تاعننين ال نن مات 

 لمعيمي م   اإلشراايف التل يب م ا مشراو العيوم والرياييات
  نراي  راعنات تبويمينف لواقن  اإل ارل الم رعنيف  منن المبترانات مع نا : ا  اقترانت البااعنف لن  ةما و 

المشننننراين التربننننويين ليننننل   ننننراي الباننننوث اإل رائيننننف ليوقننننوف ليننننل  والننننبام واإلشننننراف التربننننوي 
 مشةيت التعييم  



 الفصل االول ... التعريف بالبحث 
2 

 مشكلة البحثاوال :
يعد الهعمـ الركيزة االساسية في العهمية التربوية , هف خبلؿ تٍيئة الهواقؼ التعمهية التي            

و الوسيط الحي في توصيؿ الهعرفة وىقؿ التراث  تىهي هٍارات التفكير العمهي الىاقد الخبلؽ ,ٌو
مؼ جواىبٍا , ولكف وثقافة الهجتهع ,وعميً يعوؿ في بىاء شخصية الطالب السوية والهتكاهمة في هخت

جديد ,وال هستجدات واالطبلع عمى كؿ هستحدث ال يستطيع الهعمـ وحدي هواكبة التغيرات وااللهاـ بال
يستطيع دائها التطور بجٍدي الذاتي , بؿ بحاجة الى هف يساعدي لمىٍوض بهسؤوليتً وتحسيف ادائً 

 ( 3: 2004.)غبايف ,

ـ لىظػػػاـ التربػػػوي يحتػػػاج الػػػى دعػػػـ هسػػػتهر ,ليقػػػـو بالهٍػػػاجػػػزء هػػػف ابأعتبػػػاري كهػػػا اف الهعمػػػـ          
السياسات التربويػة وفقػا لفمسػفة الدولػة والهجتهػع .ذلػؾ لهواكبػة وهسػايرة ركػب  عيالهوكمة اليً هف واض

ها يعد الهعمـ احػد العىاصػر يرات التكىموجيا والتقدـ في الهعرفة ,كالحياة بشكؿ هتىاسؽ هتكيؼ هع التغ  
بتىهيتػػً .فىٍضػػة االهػػـ والشػػعوب  التربػػوي حيػػث تػػولى االهػػـ الهتقدهػػة جػػؿ اٌتهاهٍػػفػػي الىظػػاـ ا هٍهػػةال

اعيػػة ,وال بػػد هػػف الوقػػوؼ هجػػاالت التربويػػة واالجتهالهػػف خػػبلؿ حركػػات التطػػوير واالصػػبلح فػػي شػػتى 
الخمػؿ والهشػػكبلت التػي يعػػاىي هىٍػا الهعمػػـ ,هػف اجػػؿ الوصػوؿ الػػى ىتػائ  هػػف شػػاىٍا اف  ضػػععمػى هوا

 ( 466: 2006تساٌـ في تطوير وتحسيف اداء الهعمـ .)سهور ,

ولذلؾ يحتاج الى هف يوجًٍ ويرشدي ويشرؼ عميً ,حتى يتقف اساليب التعاهؿ هع التبلهيذ         
ى يستطيع اف يحقؽ االٌداؼ التي تعهؿ الهدارس عمى حتاد خبرة بهٍىة التدريس وطرائقٍا ويزد

 ( 3: 1981بموغٍا لتكويف شخصية االبىاء واعدادٌـ لمحياة .)االفىدي ,

ولقد اشارت العديد هف الدراسات السابقة في هجاؿ اإلشراؼ التربوي هثؿ دراسة حياوي         
( 2010, ودراسة  سهيسـ )( 2011( ودراسة الجبوري  )  1997(  ودراسة العيساوي )  1977)

أف اإلشراؼ التربوي في العراؽ ال يزاؿ هتوسط األداء, وأف دور الهشرؼ التربوي ال زاؿ غاهضًا 
وهٍهتً غير واضحة. وأف عدـ إىجاز الهشرفيف التربوييف لهٍاهٍـ بصورة هرضية يعود إلى هشكبلت 

ا لدى الهشرفيف  التربوييف. لذا جاءت ٌذي الدراسة تتعمؽ بىقص الهٍارات اإلشرافية الواجب توافٌر
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لموقوؼ عمى فاعمية االشراؼ التربوي في تحسيف اداء هعمهي الهواد العمهية هف وجٍة ىظر الٍيئة 
 التعميهية . وايجاد الحموؿ الهىاسبة لٍا .لتحقيؽ االٌداؼ التربوية الهىشودة .

عمـ واإلشراؼ التربوي عهمية تربوية هتكاهمة, تٍتـ بالهىاٌ , وطرؽ التدريس, وأساليب الت       
ويسعى بشكؿ هستهر إلى التوفيؽ بيف الدراسات التربوية, وأسسٍا الىفسية,  والتعميـ, والتقويـ,

ؿ اإلشراؼ واالجتهاعية, وبيف أحواؿ الىظاـ التعميهي, وهتطمباتً, وسبؿ اصبلحً, وتحسيىً ,ويعه
التربوي عمى توجيً الهعمهيف في الهيداف لتحسيف ههارساتٍـ التعميهية , وتحسيف تحصيؿ التبلهيذ, 

                                                         ( 3: 1995)سميهاف, .سعيًا إلى تحسيف أداء الىظاـ التربوي

 االتصاؿ بيف الهشرفيف والهعمهيف, هها يؤثر دراسة عبيدات عمى اف ٌىاؾ صعوبة فيظٍرت وا     
عمى اراء الهعمهيف وعمى اتجاٌاتٍـ الهٍىية ,وبيىت الدراسة ايضا اف الىهط االشرافي االىتقادي ,ٌو 

 ( 130: 2010اكثر االىهاط اىتشارا هف وجٍة ىظر الهعمهيف.)العبيدي ,

 لعراؽ يتأثر بعدد هف السمبيات ٌي  :اكد الخزرجي وآخروف أف الواقع الفعمي لئلشراؼ التربوي في او 

 ضعؼ آلية اختيار الهشرفيف التربوييف الكفوئيف. -1

ابتعاد اإلشراؼ التربوي عف أداء هٍهاتً خبلؿ تكميؼ الهشرفيف التربوييف بأعهاؿ جاىبية ال تهت  -2
 لئلشراؼ بصمة.

 ضعؼ الهعايير التي تخدـ بتقييـ االداء لمهعمهيف . -3

 ( 2:  2009)الجبوري , .هٍاـ الهشرفيف ؽ لواجباتضعؼ توصيؼ دقي -4

( 1985لدوؿ الخمي  عاـ ) ةكها اكدت دراسة إقميهية أجريت في هكتب التربية العربي        
دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع  حوؿ)اإلشراؼ التربوي بدوؿ الخمي  العربي واقعً وتطويري(, ٌو

هف كافة جواىبً . ولتحقيؽ ذلؾ اختيرت عيىات  ةاإلشراؼ التربوي في أقطار الخمي  العربي السبع
لى أف ٌىاؾ وعيًا تاهًا بأٌداؼ ( هشرفًا وهشرفة , وتوصمت الدراسة إ162هف الهشرفيف بمغت )

هشكبلت رئيسة تعترض  , كها أظٍرت الىتائ  أف ٌىاؾ عشراإلشراؼ التربوي هف قبؿ الهشرفيف 
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تحقيؽ أٌداؼ اإلشراؼ التربوي , وتتضهف ٌذي الهشكبلت التي أشار إليٍا أكثر هف ىصؼ أفراد 
 العيىة : 

 كثرة األعباء الهمقاة عمى عاتؽ الهشرؼ التربوي . -

 ضعؼ الرغبة في هٍىة التدريس لدى بعض الهعمهيف . -

 (                                                                         11: 1985) هكتب التربية العربية لدوؿ الخمي  ,.قمة األجٍزة والوسائؿ التعميهية  -

ف اإلشراؼ التربوي ال يحقؽ أغراضً داخؿ الهدرسة ألسباب   عدة هىٍا:وا 

 إف اإلشراؼ التربوي ها زاؿ يقتصر عمى إتباع الطرؽ القديهة والتقميدية. -1

 إف بعض الهشرفيف تىقصٍـ الهعرفة والخبرة بالهىاٌ  الدراسية وطرؽ تدريسٍا. -2

ىقص في الهٍارات القيادية وفي العبلقات اإلىساىية لدى العديد هف الهشرفيف عىد التعاهؿ هع  -3
 ( 1:  2009( )الجبوري ,34: 2000) الىاجي , الهدرسة هف إدارة وهعمهيف .العاهميف في 

عمى تطوير االشراؼ التربوي واالداري والفىي واتباع احدث االساليب  ولٍذا عهمت وزارة التربية       
ف اإلشرافية لضهاف رفع الهستوى العمهي ألعضاء الٍيئات التعميهية ورفع هستويات الطبلب ه

   (24: 2004)وزارة التربية , العمهية والحياتية .الىاحيتيف 

وهها يؤكد ذلؾ قياـ الباحثة باستطبلع اراء بعض الهعمهيف بفاعمية االشراؼ التربوي ,فاجهعوا اف 
الهتبعة هف قبؿ الهشرفيف  باألساليبفي العهمية االشرافية وخاصة فيها يتعمؽ  اً واضح ٌىاؾ خمبلً 

ـ ال يتىاسب هع الدور الهمقى عمى عاتقٍـ في تطوير العهمية  التربوييف في هتابعة الهعمهيف واف دوٌر
ذا ها دفع الباحثة الى اختيار هوضوعٍا ذات الصمة بفاعمية االشراؼ التربوي في االشرافية . ٌو

 تحسيف اداء هعمهي الهواد العمهية .
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 اهمية البحث ثانيا:
,ولهواجٍة تحػديات ٌػذا القػرف والػذي يهتػاز بالهعموهاتيػة يشٍد العالـ اليـو تقدها عمهيا وتكىموجيا ٌائبل 

واىتشػػار العولهػػة وعالهيػػة الهعرفػػة ,ولهواكبػػة ٌػػذا التقػػدـ الهتسػػارع ,اصػػبه هػػف الضػػروري التوجػػً ىحػػو 
هضاعفة االٌتهاـ بعهميتي التعميـ والتعمـ ,وهف ٌىا تقع الهسؤولية عمى القػائهيف عمػى التربيػة لهواجٍػة 

شػاهمة فػي التغييػر والتطػور في الوقػت الػراٌف تحظػى بحركػة  .واف السياسة التعميهيةٌذا التقدـ السريع 
ذلػػػؾ فػػػي ضػػػوء كوىٍػػػا هىظوهػػػة تربويػػػة هتكاهمػػػة ,وهتفاعمػػػة هختمػػػؼ جواىػػػب العهميػػػة التعميهيػػػة  ,تتىػػػاوؿ

ا الهختمفػة وفػي جهيػع الهراحػؿ التعميهيػة ,ويؤكػد خبػراء التربيػة عمػى  لتحقيؽ التطوير في شتى عىاصٌر
                               جهيػػػػػػػػػػػػػػػػع عىاصػػػػػػػػػػػػػػػػر الهىظوهػػػػػػػػػػػػػػػػة التربويػػػػػػػػػػػػػػػػة . لية عهميػػػػػػػػػػػػػػػػة التطػػػػػػػػػػػػػػػػوير بحيػػػػػػػػػػػػػػػػث تشػػػػػػػػػػػػػػػػهؿشػػػػػػػػػػػػػػػػهو 

 ( 13: 2011)خضر ,

اف تطور االشراؼ التربوي وتراكـ اعباء التدريس ,والرغبة في تغيير وتطوير وتىويع طرائؽ        
اهرا هٍها وهطمبا همحا ,عمى التدريس ,ٌذي االهور كمٍا هجتهعة جعمت الحاجة لئلشراؼ التربوي 

اعتبار اف عهمية االشراؼ التربوي ٌي الهصدر االساسي الذي يغذي هٍىة التعميـ ويساعد عمى 
احداث التغيير الهطموب لهواجٍة هتطمبات العصر في ٌذا الهجاؿ. فالهعمـ بحاجة هاسة لهف يتابع 

ت البلزهة ال سيها الهعمـ الهبتدئ عهمً, ويقـو بتوجيًٍ ,وهساعدتً بشكؿ هستهر, واهدادي بالخبرا
ذا ال يعىي اىصراؼ عهمية االشراؼ التربوي عف الهعمـ  والهعمـ الضعيؼ ,والهعمـ غير الكؼء, ٌو
الجيد ,بؿ عمى العكس ,اذ اف عهمية االشراؼ التربوي عهمية تعاوىية تستوجب التعاهؿ هع كؿ هعمـ 

عهؿ عمى صقؿ ي بالبراه  التدريبية البلزهة ,واللئلفادة هف قدراتً, والتصعيد هف هٍاراتً ,ولتزويد
 ( 15:  2006,)الحريري  .قدراتً ها اهكف ذلؾ 

اف الىظاـ التربوي في الهجتهعات الحديثة يسٍـ بدور فعاؿ وبىاء في تحقيؽ اٌداؼ تمؾ        
بالهعمـ حيث الهجتهعات وتطمعاتٍا الهستقبمية ,ويتطمب ذلؾ توافر عدة عواهؿ في هقدهتٍا االٌتهاـ 

يهثؿ احد االركاف االساسية التي تقوـ عميٍا العهمية التعميهية التعمهية ,كها جاء االٌتهاـ باإلشراؼ 
 ( 45: 2006)حسيف وعوض اهلل ,  التربوي باعتباري االىسب في تحسيف اداء الهعمـ وتىهية قدراتً .
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هف فاعمية في التأثير عمى هجهؿ هف اٌهيتً وهالً  ت  أاالٌتهاـ باإلشراؼ التربوي  هتاف       
ا لهواكبة التغيرات والتطورات التي تواجً العهمية التربوية.)الزغبي  العهمية التربوية لغرض تطويٌر

,1994  :2 ) 

ويعد االشراؼ التربوي واحدا هف الخدهات الهٍىية التي يقدهٍا الهسؤولوف التربويوف ويٍدؼ الى  
ا وتوفير البيئة التعميهية هساعدة الهعمهيف اثىاء الخدهة إلك سابٍـ القدرة عمى تىفيذ الهىاٌ  وتطويٌر

االتجاٌات  التعميهي وتدعوالهىاسبة هها يزيد هف كفاءة العائد التربوي وتحقيؽ االٌداؼ العاهة لمىظاـ 
التربوية الحديثة اف يكوف االشراؼ التربوي عهمية هستهرة هف حيث قياـ الهشرؼ التربوي بالهتابعة 
الهيداىية لسير عهمية التعميـ والتعمـ والتأثير في ههارسات ٌذي العهمية وتغذيتٍا باألفكار والهقترحات 
ا واف تكوف هتكاهمة هف حيث ادراكٍا لدور العاهميف في الهدرسة  واالساليب التي تساعد عمى تطويٌر

 ( 243: 1993عيساف ,وخارجٍا لغرض تبادؿ اآلراء في القضايا التي تفرضٍا العهمية التربوية .)

لى هف يوجًٍ وتكهف اٌهية االشراؼ التربوي في اف الهعمـ الذي يقـو بهٍىة التعميـ يحتاج ا   
حتى يتقف اساليب التعاهؿ هع طمبتً ,ويزداد خبرة بهٍىة التعميـ ويستطيع اف ,ويرشدي ويشرؼ عميً 

وهٍها توافرت  ةاد الهعمهيف هتيىها كاىت اسس اعديواجً اختبلؼ الهواقؼ والتغيير الهستهر ألىً هٍ
لديٍـ هف رغبات ذاتية في تطوير اىفسٍـ يبقى لمهشرؼ التربوي الذي يرافؽ الهعمـ اثىاء الخدهة اثري 

 1991الكبير في تحسيف التعميـ واساليبً الذي يؤدي بدوري الى تطوير العهمية التعميهية.)الىوري ,
:427 ) 

هاـ األهاف في العهمية التعميهية, وبقدر كفاءة اإلشراؼ التربوي اف اإلشراؼ التربوي ٌو ص           
وفعالية أجٍزتً تكوف كفاءة العهمية التعميهية وفعاليتٍا, فٍو اآللية الهسؤولة عف تحقيؽ الكثير هف 
عىاصر الجودة الىوعية في الىظاـ التعميهي, خاصة الحمقات األربع الكبرى التي تهثؿ حمقات الجودة 

ي : الهى اٌ , وأداء الهعمهيف, والهواد التعميهية, وأساليب التقويـ, وهف ٌىا فإف الهشرؼ التربوي ٌو
ٌو صهاـ األهاف وضابط إيقاع الجودة الىوعية في الىظاـ التعميهي ولكي يؤدي االشراؼ التربوي دوري 

طً بها يتفؽ كأسموب تطوير العهمية التربوية والرقي بٍا ال بد لً اف يطور هفاٌيهً واساليبً واىها
واالتجاٌات العالهية الهعاصرة واف يصبه لً دور اساسي وفاعؿ في تطوير قدرات الهعمـ واهكاىاتً 
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هف خبلؿ تزويدي بالهعارؼ والخبرات واالتجاٌات االيجابية التي تهكىً هف اداء عهمً بكفاءة عالية 
هيف وتطوير قدراتٍـ , واف الهشرؼ التربوي يجب اف يىظر عمى اىً قادر عمى تحسيف اداء الهعم

مً لمقياـ بهٍاـ وهسؤوليات  ذا يتطمب اف يكوف الهشرؼ التربوي يهتمؾ هقوهات شخصية وعمهية تٌؤ ٌو
 ( 4: 1995)البابطيف , االشراؼ التربوي .

ذا ها اكدتً دراسة هداىات وبرزة )             ( باف عهؿ الهشرؼ التربوي يقـو اساسا  2002ٌو
ذا يتطمب هف  عمى هساعدة الهعمهيف في تحسيف طرؽ التدريس واالرتقاء بالعهمية التعميهية , ٌو

الٌداؼ الهشرؼ التربوي بىاء عبلقة تفاعمية هع الهعمهيف هف خبلؿ التوجيً والهتابعة لكي تتحقؽ ا
 ( 2: 2002)هداىات وبرزة , التعميهية .

اف هف خبلؿ االشراؼ التربوي يصبه الهعمهوف هطمعيف عمى الهصادر التي تساعدٌـ عمى          
ذي ٌي حقيقة االشراؼ الجيد الذي يساعد الهعمهيف عمى تطوير قابمياتٍـ التعميهية  حؿ هشاكمٍـ ٌو

 ( 23: 2011خضر ,) لديٍـ الشعور بالثقة بأدائٍـ . عززوي

يحتؿ الهشرؼ التربوي هكاىا هٍها في التربية والتعميـ ,وهها يزيد هف أٌهيتً تعدد األدوار و         
ودقة الهٍاـ التي يضطمع بٍا فباإلضافة إلى كوىً قائدا تربويا ,فٍو هسؤوؿ عف تطوير الهىاٌ , 

ٍـ, وحثٍـ ريبويهٍـ, والعهؿ عمى تدهطالب بتقوتحسيف التعميـ, وزيادة فاعمية أداء الهعمهيف, فٍو 
كاىت فكرة  اعمى اإلبداع وتىشيط البحث التربوي. والهشرؼ التربوي هٍها كاىت وظيفتً ولقبً, وهٍه

الىاس عف طبيعة عهمً, يعد عاهبل ٌاها في سير العهؿ الهدرسي بطريقة فعالة, وفي التىسيؽ بيف 
وظيفة الهدرسة وبيف أىواع الىشاط التعميهي. ويىظر إلى الهشرؼ التربوي عمى إىً شخص هتكاهؿ 

, باإلضافة إلى هع أعضاء ٌيئة التدريس ويتعاهؿ هع الهعمهيف والطبلب, ويوجً اٌتهاهً بشؤوىٍـ
دراكً لمعقيادتً لآلخريف في تحس ـ, وبفٍهً وا  التربوية يستطيع أف يتفاعؿ هع الهعمهيف  هميةيف ىهٌو

 (279:  1995)هرسي , في الحقؿ التعميهي بصورة فاعمة.

ذا يعد الهشرؼ  اساس عهمية التطوير والتغيير التربوي فٍو بحكـ خبرتً وهركزي قادر عمى ل      
هىٍا وهساعدتٍـ عمى ههارسة  لئلفادةوية لكي يساعد الهعمهيف ى الهستحدثات الترباالطبلع عم
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االساليب واالفكار الجديدة وتٍيئة اذٌاىٍـ لتقبؿ التغيير والتطوير وذلؾ لمحد هف هقاوهة التغيير حيث 
 ( 26: 2011)خضر , ٌىاؾ هجهوعة هف الهعمهيف تكوف لديٍـ الرغبة الشديدة في هقاوهة التغيير. 

ىا تبرز اٌهية االشراؼ التربوي الف الكثير هف الهعمهيف ليس لديٍ       هعيار حقيقي لتقدير  ـٌو
كفاءتً بالتدريس بالفصؿ والذي يىت  هىً عدـ هقدرتٍـ عمى تغيير اسموب تدريسٍـ الى االحسف واف 

موهات بطريقة فيٍا يتوافر لكؿ هعمـ التقويـ الهفيد لسموكً في التدريس عمى اف ال تقدـ لً ٌذي الهع
ىوع هف التٍديد لهقدرتً الف ذلؾ يسبب لً الخوؼ هف التغيير وقمة االبتكار في طرؽ 

 ( 7: 2010تدريسً.)العبيدي ,

 ي بسبب تضاعؼ عدد الهدارس ويؤكد كثير هف التربوييف عمى اٌهية اإلشراؼ التربو        
الهدارس وزيادة عدد التبلهيذ , وىقص اإلعداد التربوي لمهعمهيف هف الىاحية العمهية والهٍىية في 
كميات التربية, والتغير في وظائؼ التعميـ وظٍور هشكبلت تعميهية هتجددة , تؤيد الحاجة إلى وجود 

ور أساليب التدريس اإلشراؼ التربوي. تقدـ عمـو التربية ودخوؿ التجارب الهىوعة فيٍا, أدى إلى تط
األهر الذي يؤدي إلى ضرورة اإلشراؼ التربوي والهشرؼ التربوي الخبير. واف فترة اإلعداد الهسمكي 
لمهعمـ في هعاٌد إعداد الهعمهيف ال تكفي لقياهً بواجبً عمى الوجً األكهؿ, واستيعابً كؿ األساليب 

متعميـ, أي أف ههارسة التعميـ تعمهً ها الفىية الحديثة لمتدريس, بؿ يتعمـ ذلؾ هف خبلؿ ههارستً ل
ذا يحتاج إلى الهشرؼ التربوي الخبير في طرؽ التدريس الىاجحة. واف الهعمـ  ىقص في إعدادي, ٌو

ذا األهر يحتاج لئلشراؼ القديـ في التعميـ يحتاج لهواجً األهور الهستجدة في شؤوف التربية, ٌو
التعاوف هطموب في كؿ هياديف الحياة وكمها تبلقت والحاجة الى الهشرؼ التربوي هاسة و  .التربوي

االفكار كمها كاىت الىتائ  افضؿ وخصوصا الهشرؼ التربوي الذكي هتىوع الثقافة الذي يتسـ ببعد 
الىظر ويعهؿ هع زهبلئً يدا بيد ويتعاوف هعٍـ هطورا وهجددا ,ليصىع القادة الهجديف الهبتكريف الذيف 

 2004)طافش ,ٍا . ئالهـ بحضارتٍـ وبعزة وكراهة ابىاتطاوؿ ايقودوف االهة عمى سمـ الهجد ل
:104 -105 ) 

ي عهمية قيادية تعاوىية هىظهة تتهثؿ اف العهمية األ     شرافية هظٍر هف هظاٌر االدارة التربوية ٌو
في السموؾ القيادي االشرافي الذي يقـو بً الهشرؼ التربوي القادر عمى احداث التغيير والتطوير في 
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ية تواكب التىظيهات االدارية الحديثة فاإلشراهمية التعميهية عمى هدى االياـ .كها اف العهمية الع
والهتجددة في الهيداف التربوي لٍذا تعد العهمية اإلشراقية رافدا هف الروافد الهٍهة لئلدارة التربوية 

او القائد التربوي ويبىي  .لذلؾ تتأثر العهمية اإلشرافية بطبيعة السموؾ االداري الذي يهارسً الهدير
 (3:  2006الهشرؼ التربوي اتجاٌاتً اىطبلقا هف ٌذي السموكيات.) الترتوري,

ا وفي بعضٍا ( باف االشراؼ في الببلد العربية ها زاؿ تفتيشيً  1998حيث يؤكد العاجز )        
مٍـ لههارسة  الدور القيادي في توجيٍيا ,ويتطمب اعداد الهشرفيف التربوييف وفؽ هعايير عمهية تٌؤ

 ( 217:  1998)العاجز , تحسيف وتطوير العهمية التربوية .

( ,اف وجود الهشرؼ التربوي اساس لهساعدة  1997وفي ٌذا الصدد  يشير ديراىي )       
الهعمهيف في تحسيف ادائٍـ واثارة دافعيتٍـ ىحو الىهو الهٍىي وتىفيذ تطوير الهىٍاج الهدرسي ,فٍذا 

 ( 23: 1997)ديراىي ,  يسٍـ في تحسيف تعمـ التبلهيذ .

حدد هسؤوليتً في هبلحظة الهعمهيف وتبويبٍـ الى جيد تاصرة ال واف الهشرؼ في التربية الهع       
وضعيؼ كها يجري تقميديا ,بؿ يهتد وظيفيا الى دراسة عمهية ٌادفة لمعواهؿ الهدرسية هف هعمهيف 
وادارييف وكوادر عاهمة اخرى ولهؿ ىتيجة ٌؤالء هف ادارة وتعميـ وتدريس وسموكيات هٍىية ولها 

واساليب وهواد وتجٍيزات واجٍزة وتسٍيبلت تربوية لمعهؿ عمى اصبلح  يستخدهوىً هف هىاٌ  وطرؽ
ي زيادة تحصيؿ الهتعمهيف    ( 5: 1992,.)حهدافها يمـز في اي هىٍا سعيا لتحقيؽ غاية هدرسية ٌو

هعمن َالهشرف التربَي ٌَ القائد الهربي َالهطَر الذي تقع عميً هسؤَلية تَجيً ال       
حيث يري الكثير هو التربَييو ضرَرة ؿ , عهمً بطريقة أفضء أداادي حتى يتهكو هو ػَإرش
ا ػَتغييرٌ, ستَاٌاػبه ءتطَير العهمية التعميهية َاالرتقاة اإلشراف التربَي لتحسيو َػَد عهميػَج
 ( 148: 1996,  )الخطيب  اي الهرغَب .ػي االتجػف

الهعمـ  فرض عمىتي ال تالاىية العبلقة االىسكها تؤكد االتجاٌات الحديثة في االشراؼ التربوي عمى 
ساعدي في تحسيف االداء وفٍـ الهشكبلت والعهؿ عمى حمٍا كها تؤكد ت ااشياء فوؽ قدراتً ولكىٍ
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االتجاٌات الحديثة ايضا عمى الصداقة والقيادة كهسؤولية هشتركة واسموب تعاوىي بيف جهيع 
 ( 64: 1999)حسف , االطراؼ .

( اف الهعمـ يحتاج خبلؿ عهمً التربوي الى هف يأخذ بيدي 2000الرشيد في دراستً )واشار        
بلت عمهية قادرة  عمى ويقدـ لً افضؿ الخيارات ألداء هٍهتً بكفاءة عالية لها يهتمكوىً هف هٌؤ

    ( 13: 2000)الرشيد ,  .تطوير وتحسيف اداء الهعمهيف 

سات الهشرفيف التربوييف اإلشرافية التي تٍدؼ الى باف ٌىاؾ تبايف بيف درجات ههار  اكه        
تىهية كفايات الهعمهيف واف الههارسات االكثر شيوعا تكهف في عقد الهشرؼ االجتهاعات بعد 

الههارسات االكثر شيوعا تكهف في عقد الهشرؼ االجتهاعات بعد الزيارات هف الزيارات الصفية 
التعميهية الهىاسبة وتطوير اساليبٍـ .ولذلؾ بدا الصفية وتشجيع الهعمهيف عمى توظيؼ الوسائؿ 

اإلشراؼ التربوي يٍتـ بأحداث التغيرات الشاهمة في الهوقؼ التعميهي بأكهمً عف طريؽ الهىٍ  لكي 
يصؿ بأعضاء الٍيئة التدريسية الى الهستوى الذي يحدث التغيرات االيجابية الهبلئهة لمبيئة التعميهية 

ور لهعرفي الحاصؿ في وقتىا الحاضر .)االشراؼ التربوي بدوؿ الخمي  وفؽ رؤى عمهية هواكبة لمتط
 .( 45: 1996واقعً وتطويري ,

هف يوجًٍ ويرشدي ويشرؼ وعمى ٌذا االساس اف الهعمـ الذي يقوـ بهٍىة التعميـ يحتاج الى        
ويستطيع اف يواجً اختبلؼ  عميـطبلبً ,ويزداد خبرة بهٍىة التيتقف اساليب التعاهؿ هع  , لكيعميً

الهواقؼ والتغيير الهستهر ألىً هٍها كاىت اسس اعداد الهعمهيف هتيىً وهٍها توافرت لديٍـ هف 
رغبات ذاتية في تطوير اىفسٍـ يبقى لمهشرؼ التربوي الذي يرافؽ الهعمـ اثىاء الخدهة اثري الكبير في 

 ( 427: 1991)الىوري ,    لعهمية التعميهية .تحسيف التعميـ واساليبً الذي يؤدي بدوري الى تطوير ا

ولٍذا فاف لكؿ ىظاـ تعميهي ظروفً وهشكبلتً واٌدافً ,ولتحقيؽ االٌداؼ ال بد هف اجراءات        
ذي الخبرة يجب اف تكوف هف جاىب شخص وضع  ذي االجراءات تتطمب خبرة لكي تىجه ,ٌو هعيىة ,ٌو

يفترض هىً اف يقوـ بٍذي الخطة ٌو "الهشرؼ  خطة إلىجاح ٌذي االجراءات .ٌذا الشخص الذي
التربوي " الف كؿ عهمية تعميهية بها فيٍا هف اجراءات وها يحيط بٍا هف ظروؼ, وبها لديٍا هف 
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و الهشرؼ وخاصة في ٌذا العصر الذي تحتاج  اهكاىيات تحتاج لخبرة واسعة هف شخص هعيف ٌو
 ( 40- 39: 2010)العبيدي , فيً الى تحسيف ىوعية التعميـ .

وعمى ٌذا االساس فاف وجود الهشرؼ ٌو توجيً الهعمـ لهواجٍة ٌذي الهشكبلت والظروؼ         
التعميهية التي يعيشٍا ,والهشرؼ يجب اف يكوف شخصا ذا خبرة تعميهية ,اي عاش ٌذي الظروؼ 

 ( 46: 2009)الخطيب , وهف ثـ تفرغ لدراستٍا ليستطيع ايجاد الحموؿ .

في كؿ هجاؿ هف هجاالت الحياة في حاجة الى هف يرشدٌـ ويوجٍٍـ ويشرؼ  اف العاهميف      
 وبذلؾع هستوى الخدهة التي يؤدوىٍا حسف وحتى يرتفاالحتى تتطور اعهالٍـ هف احسف الى  عميٍـ

يتزايد اىتاجٍـ وتعمو قيهتً والهدرس الذي تعدي لهٍىة التدريس يحتاج ٌو االخر الى هف يوجًٍ, 
بذلؾ ويزداد خبرة بهٍىة التدريس, و ً حتى يتقف اساليب التعاهؿ هع التبلهيذ ويرشدي ,ويشرؼ عمي

 ( 40: 2010)العبيدي , يستطيع اف يحقؽ االٌداؼ التي تعهؿ الهدارس عمى بموغٍا .

هتابعة في  ت الفىية التي يقدهٍا والهتهػثمةويكتسب االشراؼ التربوي اٌهيتً هف خبلؿ الخدها       
وهعايشة هشكبلتٍا ثـ وضع الحموؿ الهىاسبة لٍا ,فٍو حمقة االتصاؿ بيف الهيداف العهمية التربوية 

التربوي واالجٍزة االدارية الفىية التي تشرؼ عمى عهمية التعميـ والتعمـ عمها بػاف التوسع في الخدهات 
د التعميهية هع اىتشار الهدارس وازدياد عددٌا يفرض الحاجة الى وجػود هشرفيف هتخصصيف في هوا

عدتٍـ في تحسيف ادائٍـ وهسا الدراسة الهختمفة ليقوهوا بهٍهة االشراؼ عمى اعهاؿ الهعمهػيف
( 32: 2002)الخطيب , التعميهي.  

اداة لتحسيف البيئة التعميهية  ٌيتربوي في الٍيكؿ التىظيهي هكاىة االشراؼ ال وترى الباحثة اف    
ى يتـ تحسيىً واالرتقاء بحاجة الى االشراؼ حتاف كؿ عهؿ ال يهكف االستغىاء عىً وال سيها بحيث 
كها اف االدارة التعميهية العميا تستىد الى االشراؼ التربوي في اتخاذ القرارات التصحيحية ,  بهستواي
الهشرفيف التربوييف لمعاهميف في الهيداف هطمب همه هف هتابعة و  العهمية التعميهية والتربوية لسير

ـ وز  ياراتٍـ الهيداىية هف هعموهات عف سير العهمية التعميهية والتربوية في خبلؿ ها توفري تقاريٌر
 .الهدارس بٍدؼ اتخاذ قرارات التصحيه في الوقت الهىاسب 
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  - وتتضه اٌهية البحث الحالي باألهور االتية :

 اىٍا توفر اداة لقياس فاعمية االشراؼ التربوي . -1
 لتحقيؽ االٌداؼ التربوية التعميهية . ـوتطويٌراف ٌذي الدراسة تٍتـ بهستوى اداء الهعمهيف  -2
اف ٌذي الدراسة تحدد ىقاط القوة والضعؼ في العهمية اإلشرافية ووضع السبؿ الكفيمة بالهعالجة  -3

 بها يخدـ واقع االشراؼ التربوي لتحقيؽ االٌداؼ التربوية .
ي تتىاوؿ جواىب راسات التتفته ٌذي الدراسة الباب اهاـ الباحثيف إلجراء الهزيد هف البحوث والد-4

 .االشراؼ التربوي 
تؤكد ٌذي الدراسة عمى التفكير والعهؿ الجهاعي في العهؿ اإلشرافي وتأكيد الهفاٌيـ الحديثة عمى  -5

 ذلؾ .

في هحافظة ديالى , وذلؾ لتشخيص اف ٌذي الدراسة سباقة في دراستٍا لفاعمية االشراؼ التربوي  -6
 , وهحاولة رسـ الحموؿ الهىاسبة لٍا .االشراؼ التربوي في تحسيف اداء هعمهي الهواد العمهية  هشكمة

 ثالثا : اهداف البحث
 يٍدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى ها يأتي :

بىاء هقياس فاعمية االشراؼ التربوي في تحسيف اداء هعمهي الهواد العمهية في الهرحمة االبتدائية  -1
 التعميهية . هف وجٍة ىظر الٍيئة

فاعمية االشراؼ التربوي في تحسيف اداء هعمهي الهواد العمهية هف وجٍة ىظر  قياس التحقؽ هف -2
 الٍيئة التعميهية .

الفروؽ في فاعمية االشراؼ التربوي عمى هعمهي العمـو والرياضيات عمى وفؽ هتغير  تعرؼ -3
 عمى ذلؾ وضعت الباحثة الفرضية الصفرية االتية :  االجىس وبىاءً 

 ليس ٌىاؾ فروؽ في فاعمية االشراؼ التربوي عمى هعمهي العمـو والرياضيات وفقا لهتغير الجىس .
ؿ  تعرؼ -4 الفروؽ في فاعمية االشراؼ التربوي عمى هعمهي العموـ والرياضيات وفقا لهتغير الهٌؤ

 ؾ وضعت الباحثة الفرضيات الصفرية االتية :ا عمى ذلالعمهي وسىوات الخدهة وبىاءً 
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لػػػيس ٌىػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية فػػػي هسػػػتوى فاعميػػػة االشػػػراؼ التربػػػوي عمػػػى هعمهػػػي العمػػػـو  -
 والرياضيات عمى وفؽ هتغير سىوات الخدهة .

لػػػيس ٌىػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية فػػػي هسػػػتوى فاعميػػػة االشػػػراؼ التربػػػوي عمػػػى هعمهػػػي العمػػػـو  -
ؿ العمهي .والرياضيات   عمى وفؽ هتغير الهٌؤ

لػػيس ٌىػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي اثػػر التفاعػػؿ بػػيف فاعميػػة االشػػراؼ التربػػوي عمػػى هعمهػػي  -
ؿ العمهي.,سىوات الخدهة : العمـو والرياضيات عمى وفؽ هتغيري   الهٌؤ

 

 رابعا : حدود البحث
 يقتصر البحث الحالي عمى :

 االبتدائية  التابعة لمهديرية العاهة لتربية هحافظة ديالى .هعمهي الرياضيات والعمـو لمهرحمة 

 . 2012- 2011العاـ الدراسي 

 خامسا : حتديد املصطلحات
 :الفاعلية -أ

الذي :اىٍا التوظيؼ الهاٌر لمكفاءة بشكؿ يؤدي الى تحقيؽ الٍدؼ (  0331عرفها ابو شنار ) -1
الهعارؼ واالتجاٌات والخبرات والهٍارات والكفاءة ٌي اهتبلؾ الهعمـ لجهيع , توظؼ هف اجمً 

ا باقؿ جٍد ووقت وتكاليؼ  البلزهة ألداء هٍهة ها عمى ىحو يهكف هف  ههكىة .اىجاٌز
 ( 13,ص  1990)ابو شىار ,

 ( 151: 2002, الجىدي.     ) ألٌدافٍا الهؤسسة تحقيؽ درجة ٌي(: 2112) الجندي عرفها -2

بأىٍا القدرة عمى تحقيؽ أقصى الىتائ  والخدهات التي يهكف   (: 2112عرفها نور الدين)-3 
 (104ص : 2008)ىور الديف ,              تحقيقٍا.                                            
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 .: القدرة عمى تحقيؽ االشراؼ التربوي لؤلٌداؼ التربوية الهىشودة  وتعرفها الباحثة

  االشراف التربوي: -ب 
:ٌو عهمية ترهي إلى تقويـ العهمية التعميهية والتعمهية وتحسيىٍا  ( 0331العاجز وخليفة )عرفه  -1

ا , وتساعد الهعمهيف عمى تحسيف أدائٍـ وتىظيـ التعميـ الفعاؿ لدى الطمبة  لتحقيؽ األٌداؼ وتطويٌر
 ( 4: 1997)العاجز وخميفة , .ودةالتربوية الهىش

ميات هىظـ, وعهؿ ايجابي يٍدؼ الى تحسيف عه :باىً هجٍود ( 2112عرفه عبد الهادي ) -2
 ( 11: 2002)عبد الٍادي , التعميـ والتعمـ والتدريب .

توجيٍٍـ و : ٌو وسيمً لتطوير العهمية التعميهية هف خبلؿ هتابعة الهعمهيف  (2112عرفه ربيع ) -3
تحقيؽ  وهساعدتٍـ عمى الىهو الهٍىي لتحسف هستوى ادائٍـ وطرؽ واساليب تدريسٍـ بها يسٍـ في

 (216: 2006)ربيع ,االٌداؼ التربوية الهطموبة .
: باىً عهمية تفاعؿ بيف الهشرؼ والهعمـ في جو ديهقراطي يٍدؼ الى  ( 2112عرفه االبراهيم) -4

)االبراٌيـ تزويد الهعمـ بكؿ ها يحقؽ ىهوي العمهي والهٍىي بقصد تحسيف عهميتي التعميـ والتعمـ .
,2002 :14 ) 

:جهيع العهميات والتفاعبلت واالتصاالت التي تحدث بيف االدارة الهركزية لمتعميـ هف   وتعرفه الباحثة
جٍة والهدرسة بجهيع هكوىاتٍا هف جٍة اخرى وذلؾ هف اجؿ تحسيف العهمية التعميهية وتحقيؽ 

 اٌدافٍا .

 :االداء -ج 

هىٍـ خبلؿ وحدة اىً: حجـ الجٍد الهبذوؿ هف قبؿ االفراد بوعي وادراؾ  (0331عرفه صالح ) -0
  ( 9:ص 1993الزهف ىتيجة استخداهٍـ الوسائؿ وهوارد الهىظهة واهكاىياتٍا الهتاحة .)صاله ,

حصيمة استخداـ الجٍد الذي يقـو بً الشخص إلىجاز عهؿ بالفعؿ (:2111عرفه الشماع )-2
 ( 252:ص 2000بحسب قدرتً واستطاعتً .)الشهاع , 
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عمى أىً: اإلىجاز الىاجـ عف ترجهة الهعارؼ الىظرية إلى هٍارات هف  ( 2112عرفه نصر)-1
خبلؿ الههارسة العهمية والتطبيقية لٍذي الىظريات وبواسطة الخبرات الهتراكهة والهكتسبة في هجاؿ 

 (94:2002)ىصر, العهؿ.
 : المواد العلمية ومعلم -د 

العمهية الذيف يقوهوف بتعميـ هادة العمـو والرياضيات او  الهَاد وههعموتعرفً الباحثة : ٌـ 
 كميٍها هعا لصفوؼ الهرحمة االبتدائية في هحافظة ديالى.                                

 : المرحلة االبتدائية -هـ 

هػف :ٌػي اوؿ هرحمػة دراسػية فػي حيػاة التمهيػذ يػدخؿ اليٍػا االطفػاؿ الػذيف يبمغػوف  عرفتها وزارة التربيـة
بالصػؼ السػادس االبتػدائي وفػي ٌػذي الهرحمػة العهر ست سىوات تبدا بالصؼ االوؿ االبتػدائي وتىتٍػي 

 الزاهية التعميـ .

( :باىٍا القاعػدة األساسػية لمتعمػيـ والتػي تبػدأ هػف سػف السادسػة وتتركػز وظيفتٍػا  0331عرفها عودة )
ـ  فػػي تزويػػد التبلهيػػذ بالهٍػػارات واالتجاٌػػات األساسػػية وكػػذلؾ تتبمػػور فػػي هسػػاعدة التبلهيػػذ عمػػى ىهػػٌو

مٍـ لهواصػمة الدراسػة فػي الهرحمػة التاليػة .)عػو  دة الهتكاهؿ الذي يهكف هف دخوؿ الحياة العمهية أو يػٌؤ
 (  87:ص 1993,

:ٌي القاعدة األساسية لمتعميـ والتي تبدأ هف سف السادسة وتتركػز وظيفتٍػا  ( 2100وعرفها عاصي )
ـ  فػػي تزويػػد التبلهيػػذ بالهٍػػارات واالتجاٌػػات األساسػػية وكػػذلؾ تتبمػػور فػػي هسػػاعدة التبلهيػػذ عمػػى ىهػػٌو

مٍـ لهواصػػػػمة  الدراسػػػػة فػػػػي الهرحمػػػػة التاليػػػػة الهتكاهػػػػؿ الػػػػذي يهكػػػػف هػػػػف دخػػػػوؿ الحيػػػػاة العمهيػػػػة أو يػػػػٌؤ
 ( 7: 2011.)عاصي ,

ٌػػي الهسػػتوى التعميهػػي الػػذي يشػػهؿ الصػػؼ االوؿ االبتػػدائي الػػى الصػػؼ السػػادس  -:وتعرفهــا الباحثــة
االبتػػدائي وكػػؿ هرحمػػة هػػدتٍا سػػىة ويػػتعمـ فيٍػػا التبلهيػػذ الهفػػاٌيـ والهعػػارؼ والهعموهػػات االساسػػية التػػي 

 يحتاجوىٍا .
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 الفصل الثاني 

 االطار النظري ودراساث سابقت

 االشراف الرتبىي  مقدمت يف
اف التطورات الكبيرة التي تحققت في مجاؿ االشراؼ التربوي التي ارتبطت بعدة عوامؿ       

منيا التغيير في مفيوـ التربية وتقدـ البحوث التربوية  وما تحقؽ في مجاؿ العمـو التربوية 
االشراؼ التربوي واخذ يتماشى  فياعية والسموكية فرض تطورا كبيرا والنفسية والعمـو االجتم

 ( 25: 3122)خضر ،  اتجاىات اكثر عممية .ب

( اف االشراؼ التربوي تطور في العقديف  3::2كما يشير نشواف في دراستو  )          
الماضييف حيث كانت ميمة االشراؼ التربوي في بداية نشأتيا مف خالؿ المراقبة والتفتيش الذي 

واجباتيـ ضمف االطر والوسائؿ المحددة كاف يولي اىتمامو الى التأكيد مف اف المعمميف يقوموف ب
ليـ مسبقا ولكف اتضح اف ىذا النوع مف االشراؼ التربوي لـ يكف قادرا عمى تحسيف التعميـ في 
المدارس ألنو كاف ال بد اف يكوف دور المفتش اكثر عمقا وشموال مما اظيره المفتشوف مف 

 ( 352: 3::2)نشواف ،  ممارسات .

التطور في اإلشراؼ التربوي  الذي واكب التطور العممي؛  إال أف وبالرغـ مف ىذا      
الممارسات اإلشرافية لـ تتغير تغيرًا نوعيًا ظاىرًا ، فقد ظمت ممارسات كثير مف المشرفيف 
التربوييف أقرب ما تكوف إلى التفتيش التقميدي القائـ عمى تصيد أخطاء المدرس ، وظمت النظرة 

 ( :4:  2:99) طافش ،  ي مف وجية نظر معمميو.قاصرة لدور المشرؼ التربو 

ويعد االشراؼ التربوي كغيره مف المفاىيـ التربوية وتنوعت ميامو وتعددت انماطو          
اإلشرافية المستخدمة لتقويـ العممية التربوية وتطويرىا وتحسينيا. وعمى الرغـ مف ىذا التطور في 

العممي، إال أف الممارسات اإلشرافية لـ تتغير تغيرًا  مفيـو اإلشراؼ التربوي الذي واكب التطور
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نوعيًا بارزًا يرتقي إلى المستوى المطموب الذي يجعؿ اإلشراؼ التربوي قادرًا عمى تحقيؽ األىداؼ 
المناطة بو وشامؿ ،بحيث يستوعب عناصره وفعالياتو جميعا ، وال يوجد مفيـو واحد او وصؼ 

 ( 34:  8::2)فيفرودنالب ، ع المختصيف .بعينو لإلشراؼ التربوي يقبمو جمي

ويعد االشراؼ التربوي مفتاح التقدـ والتعميـ وعميو تتوقؼ ممارسات المعمميف فاذا كانت     
اسس اعداد المعمـ سميمة ومناسبة ،فال يمكف االستغناء عف االشراؼ التربوي كعممية مساعدة 

عميـ مما يحقؽ االىداؼ التربوية .)خضر لممعمـ حيث لو التأثير الكبير في تحسيف اساليب الت
،3122 :25 ) 

وانو عممية فنية تيدؼ الى تحسيف التعميـ والتعمـ مف خالؿ رعاية وتوجيو وتنشيط النمو      
المستمر لكؿ مف الطالب والمعمـ والمشرؼ واي شخص اخر لو اثر في تحسيف العممية التعميمية 

 ( 26: 3122)خضر ، فنيا كاف اـ اداريا .

اف عممية االشراؼ والتوجيو في المجاؿ التربوي عممية فنية دقيقة وحساسة، وىي احدى         
العمميات االساسية لإلدارة التربوية المتطورة باستمرار ،ويعتبر االشراؼ التربوي عممية توجيو 

.فاإلشراؼ ونتيجتو االخيرة تزويد التالميذ بخدمات تعميمية افضؿ  ةوتقويـ ناقد لمعممية التربوي
التربوي خدمة فنية تعاونية تيدؼ الى دراسة الظروؼ المؤثرة في عمميتي التعميـ والتعمـ ومف ثـ 
تحسيف ىذه الظروؼ بالطريقة التي تكفؿ لكؿ طالب اف ينمو نموا مطردا وفؽ ما تيدؼ اليو 

بتوجيو المعمـ  التربية .وحينما نقوؿ اف االشراؼ التربوي )خدمة تربوية (اذ يقوـ المشرؼ التربوي
وارشاده وتدريبو وتييئة الظروؼ الالزمة لنموه الميني ونمو تالمذتو في االتجاىات السميمة. 
واالشراؼ التربوي عممية  تعاونية ، فييا المشرؼ والمعمـ زميالف في المينة يتعاوناف معا في 

 328:  :311والفتمي ،)الجبوري   .ربية في جو مف االحتراـ والتعاوفالعمؿ لتحقيؽ اىداؼ الت
) 
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ة الطيبة مع المعمـ واحتراـ ويعد االشراؼ التربوي عممية انسانية ، يتمثؿ ذلؾ في العالق        
معو حتى يصؿ الى مرحمة االبتكار  الرأي جيعو إلبداء طموحاتو وتبادؿومشاعره وتشأيو ر 

  ( 3: 9::2ضبياف ،)ال  واالبداع في جو مف العمؿ الجماعي بمشاركة المعمميف االخريف .

يدؼ قبؿ كؿ شيء إلى االعتراؼ بقيمة الفرد ، بصفتو إنسانا ، لكي يتمكف مف ي وفي         
 (27،  3117) حسيف ، عوض اهلل ،   بناء صرح الثقة المتبادلة بينو وبيف المعمـ .

وىو عممية قيادية ، تتمثؿ في القدرة عمى التأثير في المعمميف والطالب وغيرىـ ممف            
   سيف تمؾ العممية وتحقيؽ أىدافيا ليـ عالقة بالعممية التعميمية ، لتنسيؽ جيودىـ مف أجؿ تح

 (27: 3117) حسيف ، عوض اهلل ،                                                      

كؿ مف المعمميف والطالب وغيرىـ  أيية استشارية ،تقوـ عمى احتراـ ر ويعد االشراؼ التربوي عمم
مف المتأثريف بعممية االشراؼ والمؤثريف فيو ،وتسعى الى تييئة فرص متكاممة لنمو كؿ فئة مف 

ر مف ىذه الفئات وتشجيعيا عمى االبتكار واالبداع مف ناحية المشاركة في صناعة واتخاذ القرا
 (  26: 3122)خضر ، ناحية اخرى .

كما اف اإلشراؼ التربوي "عممية اتصاؿ إنساني تبدأ بمرسؿ يطمؽ عميو عادًة المشرؼ أو        
الموجو أو المفتش تنتيي بمستقبؿ يتمثؿ بالمعمـ أو اإلداري. فاإلشراؼ ىو عممية تفاعؿ تربوية 

لتعاوف لمتعرؼ عمى طبيعة الموقؼ بيف طرفيف أحدىما المشرؼ واآلخر المعمـ ،لغرض ا
مكانيات وكيفية االستفادة منيا  والتوجيو المنظـ في إطار ما يتوفر في المدرسة مف استعدادات وا 
لموصوؿ إلى نتائج أفضؿ. ومف الممكف أف يتـ اإلشراؼ بيف المشرؼ والمدير أو المعمـ ليقدموا 

 (25-24:  3112) البدري ،   خدمة الى التالميذ .

أف المربيف والباحثيف لـ يتفقوا عمى مفيـو  واحد محدد لإلشراؼ التربوي بسبب التبايف          
واالختالؼ في وجيات النظر حوؿ مضمونو ووظائفو فيناؾ مف يجعؿ ميمة اإلشراؼ التربوي 
 مقتصرة عمى العممية التعميمية داخؿ الصؼ، وتقويـ ما يقوـ بو المعمـ مف أداء، وىناؾ مف ينظر
إليو بوصفو الوسيمة األساسية والضرورية لتقديـ العوف والمساعدة لممعمـ في عممو التعميمي، 
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وقسـ آخر جعؿ ىدفو مقتصرًا عمى تزويد المتعمميف في المراحؿ الدراسية المختمفة بخدمات 
 ( 24:  3112) البدري ،  ربوية مرضية تحقؽ اليدؼ المنشود.ت

  

 حطىر األشراف الرتبىي
لقد حظي االشراؼ التربوي في بمداف العالـ المختمؼ بصورة عامة وفي البمداف العربية         

بصفة خاصة بقدر كبير مف االىتماـ وذلؾ لتطوير انظمتيا التربوية ورفع كفايتيا الذي ينعكس 
بدوره عمى تطوير العممية التعميمية وتحقيؽ اىدافيا التربوية  وقد تطور االشراؼ التربوي 

واالجتماعية ،مسفتو وأساليبو تطورا ممموسا وواضحا نتيجة لمتطور في العوامؿ الثقافية وتطورت ف
والعممي باإلضافة الى النظريات التربوية والدراسة الميدانية في العمـو ،والتطور المعرفي ،

السموكية واالنسانية والتي فتحت المجاؿ اماـ دراسة طبيعة االشراؼ التربوي وتغير مفاىيمو 
 (78:  3118ليبو تمشيا مع التطور االداري والعممي.)سيسالـ واخروف ، واسا

حيث اقر المجمس العاـ  2765االشراؼ التربوي في الواليات المتحدة االمريكية عاـ  أبد     
اف عمى اعضاء مجالس المدف مسؤولية اختيار المعمميف ذوي االخالؽ  لوالية ماساسوستس

الطيبة واالبقاء فقط عمى اولئؾ الذيف يتمتعوف بيذه الصفات  والخطوة التالية في تطور االشراؼ 
 المدارس لزيارة :281التربوي تمثمت في تعيف لجنة مف المواطنيف العادييف في بوسطف عاـ 

ؼ عمى كفاية المعمميف ووضع الوسائؿ الكفيمة لتحسيف التعميـ وفحص طرؽ التدريس والتعر 
 (25: 3113)االبراىيـ ،  وادارة المدارس .

التفتيش عمى المدارس لمتأكد مف انيا تنفذ القوانيف  ةوكانت ىذه المجاف تمارس عممي        
ي المواد والتعميمات الصادرة الييا مف الييئات العميا . وقياس مستوى التحصيؿ لمطالب ف

الدراسية وكيفية تدريس المواد المقررة، ومالحظة سموؾ الطالب والتأكد مف اف االمواؿ التي 
 (       25: 2:98)نبراي، ة.تخصص لمتعميـ تصرؼ بطريقة رشيد
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وفي العقود الماضية برز تأثير الفكر االمريكي في التربية عموما وفي ميداف االشراؼ          
" اف نظاـ التفتيش في تركيا كاف قد  (Karagozoglu)خصوص فقد ذكرالتربوي عمى وجو ال

انتقؿ مف النظاـ التعميمي الفرنسي في القرف التاسع عشر واستمر ىذا التأثير حتى مطمع 
االشراؼ التربوي في  أتوثؽ عالقاتيا بتركيا عندما بد الخمسينات عندما بدأت الواليات المتحدة

كذلؾ انتقؿ التأثير الى اقطار اخرى مثؿ نيجيريا ، دارس االمريكية تركيا يتأثر باألشراؼ في الم
اخذت تتأثر بالمفاىيـ االمريكية وتايالند وماليزيا . حيث تأثرت بالنظاـ البريطاني ثـ 

(Karagozoglu,1972: 62). 

ي المعاصر وذلؾ عاـ كانت مصر اوؿ بمد يعرؼ نظاـ التفتيش الفن وفي البالد العربية          
ـ  2994اوؿ وثيقة رسمية تحدد ماىية التفتيش ومياـ المفتش وصدرت عاـ  كفـ( ول2947)

مف خالليا عمؿ المدرسيف وقد نصت الوثيقة عمى اف المفتشيف ىـ اعيف مدير المعارؼ ، يرى 
والتالميذ وىـ مساعدوف خاصوف لموزير يرسميـ متى يشاء الى المدارس والمكاتب  مدراءوال

مكتوبة عما يروف جيدا كاف اـ سيئا ، كذلؾ عمى المفتشيف التفتيش عمى نظافة  ألخباره بتقارير
والسموؾ واف يتفحصوا عمؿ المدارس والطالب والتجييزات واف يختبروا الطالب في الدروس 

 (321: 2:93)مطاوع واخروف ،   والمدرسيف وغيرىـ مف المسؤوليف . راءالمد

بمرحمة التفتيش التي تقوـ عمى  راف االشراؼ التربوي م  ـ( 9::2ف )ويؤكد الدويؾ واخرو        
تصيد االخطاء وتوجيو النقد واتخاذ اإلجراءات االدارية بحؽ المخالفيف ثـ مرحمة العالقات 
االنسانية كعممية تفاعؿ انسانية تيدؼ الى تحسيف عمؿ المعمـ وادائو ثـ مفيوـ االشراؼ التربوي 

التعميمي واحداث التغير االيجابي المرغوب في مختمؼ الشامؿ حيث االىتماـ بكؿ الموقؼ 
الدويؾ واخروف  )عناصره )المعمـ ، المتعمـ ، المنياج ، البيئة ، التسييالت المدرسية (.

،2::9 :225) 

 مراحل هي : ةفي ثالث االشراف التربوي  وتحددت معالم

 -:)التفتيش (مرحمة االشراف التقميدي : المرحمة االولى 
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حيث كاف االشراؼ في تمؾ الفترة عمى  2:41تعود ىذه المرحمة الى ما قبؿ عاـ         
اختالؼ مسمياتو )التفتيش والمراقبة( او غير ذلؾ مف المسميات يستمد قوتو مف قوة السمطة التي 

                                                                     ارة العممية.يمتمكيا المشرؼ )المفتش (او مف النظريات التي يعتمد عمييا التفتيش كنظرية االد
                                                            ( 45: 3119)مريزيؽ ،

و ترجع اإلدارة العممية إلى فريدريؾ تايمور وىنري فيوؿ، وقد صنفا عناصر اإلدارة         
العممية إلى: التخطيط، والتنظيـ، والتوجيو، والتنسيؽ، والمراقبة. وفي ظؿ ىذه النظرية، فإّف 
اإلشراؼ التربوي ينظر إلى المعمـ عمى أنو ال يعرؼ ما يجب أف يعمؿ، كما ال يستطيع أف 

حث عف المعرفة الحديثة واألفكار الجديدة، فضاًل عف أّف أداءه سوؼ يبقى ناقصًا، األمر الذي يب
يبرر لممشرؼ أف يكوف مركزيًا في أدواره، وأف يقـو باألدوار العميا مف: التوجيو، والضبط، 

خوؼ وتصيد األخطاء والمثالب والتيديد بيا أحيانًا كثيرة. وىذا يجعؿ المعمـ يعيش أجواء مف ال
والقمؽ عمى مستقبمو الوظيفي الذي بات مرىونًا بتقرير المشرؼ. وفي ضوء ىذه الظروؼ جميعًا، 
لـ يحقؽ اإلشراؼ التربوي الغاية منو، بؿ كاف تأثيره سمبيًا؛ إذ قتؿ إبداع المعمـ ونموه الميني 

 (6: 3117)الترتوري، .، كما قمؿ ثقتو بنفسو وبمعموماتووالشخصي

ي منح ىذه العممية طابع االمر والنيي تجاه المعمميف حيث كاف ينظر الييـ االمر الذ       
عمى انيـ غير قادريف عمى تدبر امور العممية التعميمية وانيـ بحاجة الى المراقبة والتفتيش 

 ( 45: 3119)مريزيؽ ، المستمريف لضماف التزاميـ بالعمؿ الموكؿ الييـ .

الذي استخدمو المفتش بيدؼ  ه المرحمة االسموب الرئيسة في ىذوكانت الزيارات الصفي       
متابعة عمؿ المعمـ وتقويمو والوقوؼ عمى مدى ما حصمو الطالب مف المعارؼ والمعمومات 
وعمى ما يتوقعو مف المعمميف في تطبيؽ اساليب معينة في التدريس والتمسؾ بقواعد تربوية 

يش ونحو يف اتجاىات سمبية نحو التفتمحددة تنفذ وفؽ توصياتو االمر الذي ادى الى تكو 
 ( 347: 3121)عطوي ، المفتشيف عند المعمميف .

 -مرحمة التوجيه التربوي: الثانية :المرحمة 
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نتيجة لمتقدـ العممي في عمـ التربية والعمـو االجتماعية االخرى المساندة لو وخصوصا          
ما يتعمؽ بفمسفة التربية واىدافيا ونظريات النمو والتعمـ ومبادئيما واسس العالقات االنسانية 

يذا االسـ وقواعدىا تغيرت المفاىيـ حوؿ االشراؼ )التفتيش(الى التوجيو التربوي ،واف تسميتو ب
دليؿ عمى التطور الكبير في المفيوـ ،حيث استبدلت كممة تفتيش بكممة توجيو لترمز الى التغيير 
الذي حدث في مفيوـ التفتيش فاصبح يطمؽ مصطمح موجو تربوي او موجو فني عمى الشخص 

                                                                .     ادائيـ التعميميالذي يعينو النظاـ التعميمي ليقوـ بمساعدة المعمميف ليحسنوا مف 
 ( 27: :::2)نبراي ،

 اف عممية التغيير والتطوير في مفيوـ االشراؼ التربوي لـ تكف سيمة وذلؾ لسبييف االوؿ :

اف تغيير السموؾ والممارسات بصورة عامة صعبة وتزداد صعوبتيا بالنسبة لألشخاص        
 سوا ىذا السموؾ لفترة طويمة ،وىذا ما ينطبؽ عمى المفتشيف الذيف اصبحوا موجييف .الذيف مار 

الثاني : اف اغمبية ىؤالء المفتشيف الموجييف لـ يكونوا مؤىميف تربويا لمعمؿ التعميمي لذلؾ       
كاف مف الصعب عمييـ االنتقاؿ مف مفيـو واسموب التفتيش الى مفيوـ واسموب التوجيو حيث اف 

                ؼ التعميـ عندىـ ىو تطوير المعرفة يرتبط بالتفتيش اكثر مف ارتباطو بالتوجيو .                                                   ىد
 ( 348: 3121)عطوي ،

(اف مفيوـ التوجيو  لـ يجد صدى في االوساط التربوية  3115وبيذا الصدد يرى طافش )
 ألسباب منيا :

عممية التوجيو تقـو عمى فرضية اف المشرؼ يعرؼ والمعمـ ال يعرؼ ،وىذا ادى الى اف  اف -2
 يشعر المعمـ بالنقص وعدـ الثقة بالنفس .

ة الضعيفة في تركز عممية التوجيو في كثير مف االحياف عمى المعمـ فقط وتعتبره الحمق -3
 ( :7: 3115)طافش ، العممية التربوية .

 -حمة االشراف التربوي الحديث:الثالثة : مر المرحمة 
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" بمصطمح "االشراؼ التربوي "الف ة استبدؿ مصطمح "التوجيو التربويفي ىذه المرحم       
االشراؼ اعـ واشمؿ مف التوجيو والتوجيو جزء منو ،فالتوجيو التربوي يقتصر عمى تحقيؽ االثار 

شراؼ التربوي فيو اشمؿ واوسع االيجابية المرجوة في تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ ،اما اال
ويعنى بالموقؼ التعميمي التعممي واف ترتقى الممارسات فيو الى مستوى عممية قيادية ديمقراطية 

واالستقصاء  تحميؿميمي ،وىو دراسة تقوـ عمى التعاونية منظمة تستيدؼ تحسيف الموقؼ التع
قتصر عمى الزيارة والتحميؿ واحتراـ الذات االنسانية تستعيف بوسائؿ واوجو نشاط متنوعة وال ت

التخطيط والتنفيذ والتقييـ التعاوني في مجاالت نمو المتعمـ وتعممو ووضع  وتعتمدالصفية 
                                .                                 المنياج والكتاب المدرسي وتحسيف اداء المعمـ وتييئة البيئة المدرسية المالئمة

 ( 348: 3121)عطوي ،

 أيط ويحتـر االختالؼ في الر الى اف االشراؼ التربوي يرفض التسم (3118وتشير سيسالـ )   
ويعترؼ بالقيمة الحقيقية لالجتياد وليس الغرض منو تيديد المعمميف ولكف اعطاء الثقة لكؿ 

يث يعمؿ العامميف في الحقؿ التعميمي مف معمميف وتالميذ واولياء امور ومجتمع محمي بح
 ( 96: 3118)سيسالـ ، الجميع في جو مف الثقة .

زالت قصيرة اذ لـ تظير فييا فروقا  ( الى اف ىذه المرحمة ما3114واشار الخطيب )      
اساسية وجذرية عف مرحمة التوجيو السابقة رغـ انو زاد عدد المشرفيف التربوييف وتطورت 

الميمات الرسمية واالجرائية لممشرفيف التربوييف واصبحت الميمات الفنية التي تيدؼ الى تحسيف 
االدارية اصبحت ثانوية وقميمة ال  العممية التعميمية ىي اساس عمؿ المشرؼ التربوي والميمات

 ( 35: 3114)الخطيب ، تستعمؿ اال في ظروؼ استثنائية.

                            

 بان االشراف التربوي ضرورة حتمية لعدة اسباب هي : ينويرى معظم التربوي

 التطور في مجاؿ التربية نظرًا لتطور المعارؼ بصفة عامة  -2
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إف المعارؼ التربوية معارؼ متطورة بفضؿ البحث الدائب في مجاؿ التربية ذاتيا، وكذلؾ بفضؿ 
التقدـ في مياديف المعرفة التي تعد رواؽ لمتربية مثؿ عمـ النفس وعمـ االجتماع وعمـ اإلدارة ، 

في كافة واإلحاطة بيذه المعارؼ المتجددة امر غير متاح لألغمبية الساحقة لمف يمارسوف التعميـ 
البالد النامية، وذلؾ بسبب عوامؿ كثيرة منيا طبيعة اإلعداد المسبؽ لممعمميف القدماء وطبيعة 
المسؤوليات المناطة بالمعمـ ولذلؾ فإنو يتحتـ وجود ىيئة متفرعة لمتابعة تطور المعارؼ 

 والممارسات التربوية الحديثة وضماف إحاطة المعمميف واإلدارييف بمستجدات التربية .

 المساىمة في تطوير التعميـ : -3

يجتاز مجتمعنا مرحمة مف اىـ مراحؿ اإلصالح والتطور والنمو في مختمؼ المجاالت  
االقتصادية والصناعية واالجتماعية والشؾ في اف التربية ىي الوسيمة االساسية لإلصالح والتقدـ 

والتطور والنمو اسيامًا فعاال إذ اف تحسيف نوع التربية مف اىـ ما يسيـ في ىذا اإلصالح 
وتحسيف نوع التعميـ يقـو عمى رفع مستويات المعمميف والعامميف في التعميـ بصفة عامة وذلؾ 
يطور ثقافتيـ العممية والمينية والعامة لجعميـ اكثر اتصااًل بالحياة المعاصرة ،واقدر عمى تفيـ 

 ظروفيا ومواجية تحدياتيا.

 :حي الفنية واإلدارية مف قبؿ مدير المدرسةصعوبة متابعة جميع النوا -4

المياـ الممقاة عمى كاىؿ مدير المدرسة كبيرة ال يستطيع متابعة جميع النواحي الفنية واإلدارية 
بكؿ دقة ،بسبب كثرة االعماؿ الممقاة عمى كاىمو، باإلضافة إلى عدـ تمكنو مف جميع 

بعة معظـ التخصصات ولكف يستحيؿ ذلؾ التخصصات فمف الممكف لمدير المرحمة االبتدائية متا
فالمعمـ بحاجة ماسة لشخص متخصص يشرؼ عمى  ، وليذاحمة المتوسطة او الثانويةفي المر 

 عممو وينقؿ لو خبرة زمالئو ليحؿ الكثير مف المشاكؿ التي تواجيو 

 تفاوت مستويات المعمميف: -5

ى اعدادىـ الثقافي والميني قبؿ في مستو  والواء في خمفياتيـ التعميمية ، المعمميف ليسوا س
ممارسة التعميـ ولذا فانو يتحتـ وجود ىيئة متفرغة لإلشراؼ تكوف ميمتيا معاونة المعمميف عمى 
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اداء العممية التعميمية في افضؿ صورة ممكنة ، وبيذا يمكف أف تكوف عمميات اعداد المعمميف 
أنيا اف تحسف مف النمو الميني لمخدمة وتدريبيـ اثناء الخدمة عممية متصمة الحمقات مف ش

 لممعمـ .

 العامميف في أي مجاؿ مف المجاالت لمتوجيو : حاجة-6

في جميع المؤسسات الخاصة والعامة نجد التطمع والضرورة الممحة إلى نوع مف االشراؼ يرعى 
ي الحاجات النفسية واالجتماعية لألفراد ويييئ ليـ فرص النمو واكتساب الخبرات والتقدـ الوظيف

اماـ العامميف والمدرس الذي يباشر مينة التدريس يحتاج ىو اآلخر إلى مف يوجيو ويشرؼ عميو 
حتى يتقف اساليب التعامؿ مع الطالب ويزداد خبرة بمينتو وحتى يستطيع اف يحقؽ االىداؼ 

 التي تعمؿ الوزارة عمى بموغيا.

  :اإلشراؼ التربوي وسيمة لتبادؿ الخبرات -7

المعمـ تبادؿ الخبرة مع زمالئو في نفس التخصص عمى نطاؽ واسع وذلؾ مف الصعوبة عمى 
لقمة المعمميف المتخصصيف في مجاؿ واحد في المدرسة الواحدة في اغمب االحياف ،لذلؾ 
فاإلشراؼ التربوي في معظـ اساليبو يعتمد عمى تبادؿ الخبرات بيف المعمميف في مجاؿ 

 التخصص وبيف المعمميف بصفة عامة .

 :الييئات التعميمية بالمدارس حاجةحديد ت -8

إف تحديد احتياج الييئات التعميمية بالمدارس إلى دورات تدريبية او ندوات مصغرة ال يأتي إال 
بعد دراسة ميدانية داخؿ المدارس يقوـ المشرؼ التربوي بيا بحكـ طبيعة عممو الميداني وتممسو 

 لممشكالت التي تعيشيا المدارس .

  :مف المعمميف تربويا ةكبير نسبة إعداد  ضعؼ -9

 االجتماعي  وجود عدد كبير مف المعمميف غير مؤىميف تربويًا لمينة التدريس حيث اف الوعي
مف المعمميف فكاف مف تأىيؿ كاؼ   فتتاح المدارس دوف بأىمية التعميـ دفع إلى التوسع في ا
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دريس، وقد مارست ىذه الفئة عمميا دوف الضروري االستعانة بمعمميف لـ يؤىموا اصاًل لمينة الت
إلماـ بكثير مف طرؽ التدريس والعمـو التربوية والنفسية وال يمكف اف تكوف ىذه الفئة عمى مستوى 

بد مف الكفاية إال إذا اقيمت ليا برامج تدريبية مف جية اخرى فالتدريب وحده ال يكفي حيث ال
 خيرة المعمميف . ؤالء المعمموفتدريب حتى يكوف ىال برامجاإلشراؼ المباشر عمى 

عدـ إلماـ المعمميف الجدد إلمامًا كافيًا بالمعمومات الالزمة في عممية التدريس وكذلؾ عدـ  -:
إلماميـ بتكنيؾ وفنية التدريس التي تحتاج إلى الوقت والخبرة، باإلضافة إلى ذلؾ فإف المعمـ ال 

المر الذى يحتاج إلى خبرة طويمة في مجاؿ يكوف عمى عمـ تاـ بالفروؽ الفردية بيف التالميذ ا
الذي يحتـ ضرورة  التدريس كذلؾ الفروؽ الفردية بيف المعمميف في قدراتيـ واحتياجاتيـ ، االمر

 ( 29 – 28-27: 3118)احمد ،  وجود المشرفيف.

 النظرياث الخي حناولج مفهىم االشراف الرتبىي  
 :االشراف باألهدافنظرية  -2

في اإلدارة العامة، ييدؼ إلى زيادة فاعمية  اً جديد اً تعد نظرية االدارة باألىداؼ اتجاى          
أعضاء المنظمة في وضع  المنظمة اإلدارية بالتركيز عمى تحقيؽ األىداؼ عف طريؽ جميع

نتائج بموغيا، عمى أف تكوف محددة زمنيًا، وقابمة لمقياس، واعتماد التقويـ بال ةّ مرجو الاألىداؼ 
عف طريؽ التغذية الراجعة. واإلشراؼ التربوي في ظؿ ىذا التنظيـ يصبح معتمدًا عمى اإلشراؼ 

تحسيف عمميتي التعمـ والتعميـ،  -بشكؿ عاـ –باألىداؼ، فمثاًل لو كاف ىدؼ اإلشراؼ التربوي 
فإّف المشرؼ التربوي سيسعى إلى اشتقاؽ مجموعة محددة وواضحة مف األىداؼ الفرعية 

نبطة مف اليدؼ العاـ، بمشاركة المعمميف في صياغة ىذه األىداؼ وتحديدىا، ثـ العمؿ مع مست
المشرفيف بدافعية وىّمة عالية. وبناء عمى ذلؾ، فإّف الروح المعنوية لممعمميف، والرضا عف 
العمؿ، وتحمؿ المسؤولية، واالنتماء، ودرجة المشاركة في اتخاذ القرارات، جميعيا تحتؿ درجة 

بية عالية تمّكف المعمميف والمشرفيف مف العمؿ في جّو تسوده المحبة واأللفة، وسينعكس ذلؾ إيجا
 . (: 29 3::2)نشواف، .  عمى إنجاز فاعؿ لألىداؼ المرسومةبالتالي 
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اف اإلشراؼ باألىداؼ ىو نظاـ يشارؾ فيو المشرفوف التربويوف والمديروف بتحديد اىداؼ تربوية 
كؿ طرؼ في تحقيؽ ىذه االىداؼ ،بحيث يدرؾ كؿ مف مدير المدرسة  مشتركة وتحديد مسؤولية

 ( 56:  3113)عبداليادي ، والمشرؼ التربوي والمعمـ النتائج المتوقعة مف عممو تماما.

واف االشراؼ باألىداؼ يسعى الى تحقيؽ اليدؼ العاـ لإلشراؼ التربوي وىو تحسيف العممية 
مجموعة محددة وواضحة مف االىداؼ التي تتصؿ بيذا التعميمية التعممية ،مف خالؿ اشتقاؽ 

اليدؼ مف اىميا تطوير المناىج الدراسية وتحسيف تنفيذىا وتطوير المعمميف مينيا وتحسيف 
االنفعالي (،كما انو يعمؿ عمى رفع الروح –حركي ال –)المعرفي  تحصيؿ الطالب في الجانب

مف التفاىـ  اً سؤولية واالنتماء ،ويخمؽ جو المعنوية والرضا الوظيفي لدى المعمميف ،وتحمؿ الم
 ( 364:  3::2)نشواف ،ف ،والمشرفيف وتطوير سموكياتيـ .وااللفة والتواصؿ بيف المعممي

 العالقات اإلنسانية:و  اإلشراف نظرية -3

لقد حدث تطور في فمسفة اإلشراؼ التربوي وأصبح يركز عمي إيجاد عالقات انسانية       
حسنة بيف المشرؼ والمعمميف مف أجؿ إثارة دافعيتيـ نحو العمؿ ، وأصبح ينظر إلى المعمـ 
حسب حاجاتو وقدراتو وصار اإلشراؼ ييدؼ إلى تحسيف عمؿ المعمـ وأدائو ومساعدتو في تنمية 

و ويؤكد عمى التعاوف بيف الموجو التربوي وبيف المعمـ في إطار مف االحتراـ نفسو ،وحؿ مشاكم
 ( 44: 3116) الطعاني ، ت اإلنسانية السميمة .والعالقا

ويرجػػػع الفضػػػؿ فػػػي تطػػػوير وتوظيػػػؼ ىػػػذه النظريػػػة الػػػى التػػػوف مػػػايو ،وتعتمػػػد ىػػػذه النظريػػػة عمػػػى 
الحاجػػػات لكػػػي يسػػػتطيع الفػػػرد زيػػػادة االىتمػػػاـ بحاجػػػات الفػػػرد االجتماعيػػػة والنفسػػػية ،واشػػػباع ىػػػذه 

االدارة التربويػػة واالشػػراؼ التربػػوي بيػػذه النظريػػة فػػي االدارة ،وتحولػػت النظػػرة  تػػأثرتفعالياتػػو ،وقػػد 
الػػى المعممػػيف بحيػػث اصػػبح التركيػػز عمػػى ايجػػاد عالقػػات انسػػانية حسػػنة بػػيف المشػػرؼ والمعممػػيف 

فػػي كسػػر الحػػواجز بػػيف الػػرئيس والمػػرؤوس مػػف اجػػؿ اثػػارة دافعيػػتيـ نحػػو العمػػؿ ،واثػػر ىػػذا االتجػػاه 
،وبات العمؿ التربوي في المدارس قائما عمى العالقات االنسانية ،وقػد تميػز االشػراؼ التربػوي فػي 
ظػػؿ ىػػذه الفتػػرة بػػالنظر الػػى المعمػػـ عمػػى انػػو انسػػاف متفػػرد االمػػر الػػذي يوجػػب عمػػى المشػػرؼ اف 
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عيػػػوب ىػػػذه النظريػػػة المغػػػاالة فػػػي يتعامػػػؿ مػػػع المعممػػػيف كػػػؿ حسػػػب حاجاتػػػو وقدراتػػػو ،ولكػػػف مػػػف 
استخداـ العالقات االنسانية مف الجانبيف ،المشرؼ والمعمـ ،وفي الوقت ذاتػو كػاف المعمػـ ينفػذ مػف 

االىتمػاـ بالعػامميف اىػػـ  خػالؿ ىػذه النقطػة الػى التيػػرب مػف واجباتػو االساسػية ،االمػر الػػذي جعػؿ 
 ( 216 – 215: 3::2 ،)نشواف .مف االجتماع بمصالح العمؿ

 :المنحى التكامميب اإلشراف نظرية -4

 ويعني: تكامؿ المياـ التربوية واإلدارية والفنية بيف المشرؼ التربوي، وبيف اإلدارة التربوية
، لمعمؿ معًا عمى تحسيف نتاجات العممية التربوية، عف طريؽ التركيز عمى كؿ ما والمعمميف

بيا. وبيذا، يناط بالمشرؼ التربوي دور صاحب العالقات الذي  يتعمؽ بالعممية التعميمية ويؤثر
ينظـ مختمؼ عمميات التفاعؿ واالتصاؿ، وىو الذي يجعؿ المعمميف يدركوف حاجاتيـ الوظيفية، 
ويساعدىـ عمى إشباعيا، كي يؤدي ىذا إلى نمو المعمميف، وبالتالي تتضاعؼ كفاءتيـ وتزداد 

، أو بواسطة المشرؼ. وفي إطار ىذه النظرة، لـ تعد العممية مقدرتيـ عمى تنمية أنفسيـ بأنفسيـ
اإلشرافية مقتصرة عمى جانب أو مدخؿ مف المدخالت أو عمى عممية أو إجراء أو نشاط مف تمؾ 
التي تتشكؿ بيا العممية التربوية، باعتبارىا نظامًا متكاماًل ومتداخاًل ومترابطًا مف العناصر 

نما أصبحت عممي ة تتصؼ بالشموؿ والوحدة والتكامؿ، بعبارة أخرى، ييدؼ والمكونات، وا 
المنحى التكاممي لإلشراؼ التربوي، إلى رفع كفاية اإلشراؼ التربوي، وذلؾ مف أجؿ تحسيف 
العممية التربوية، وتحقيؽ نقمة نوعية في النظاـ التعميمي، والمشاركة والتفاىـ في متابعة التطوير 

أّف المنحى التكاممي يعتمد عمى توظيؼ عدد مف األدوار  واإلبداع في المدرسة، مع مالحظة
والوسائط اإلشرافية مف أجؿ بموغ ىدؼ أو أىداؼ معينة. فيناؾ الدراسة الذاتية، وأوراؽ العمؿ 
وحمقات النقاش، واالجتماعات الفردية والجماعية، والزيارات الصفية وما يتموىا مف اجتماعات 

عية والمصورة، والبحوث اإلجرائية، والبرامج التدريبية الصيفية ب عدية، والدروس التوضيحية الواق
والقصيرة، والحمالت اإلشرافية، والتقويـ الذاتي، والمشاغؿ التربوية، والحقائب التعميمية، فيمكف 

ضًا، في سبيؿ استخداـ ىذه األدوار واألساليب أو بعضيا عمى نحو متكامؿ يتمـ بعضو بع
 (8: 3117وري، )الترت أىداؼ معينة. تحقيؽ
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 :النظماالشراف ب نظرية -5

ظيرت نظرية النظـ في أواخر الخمسينات مف القرف الماضي، وتمتاز ىذه النظرية بالنظرة 
الشمولية لممؤسسة، وتعتبر أّف كؿ شيء في ىذا العالـ مرتبط بشيء آخر مف خالؿ عالقات 

ينظر إلييا عمى أنيا سمسمة مف  متشابكة ومتداخمة. ومف ىذا المنظور، فإّف العممية اإلشرافية
، تبدأ بمدخالت وتنتيي بمخرجات. واالدارة التربوية  التفاعالت بيف المعمـ والمشرؼ التربوي

المعمميف والتالميذ  مجموعة نظـ ىي فعمى سبيؿ المثاؿ، تتكوف مدخالت النظاـ اإلشرافي مف
حمية، تتفاعؿ جميعيا مع بعضيا فيما والمناىج الدراسية واإلمكانات المادية المتوفرة والبيئة الم

يسمى بالعمميات، والمشرؼ التربوي يتفاعؿ معيا جميعًا، ويبقى تفاعؿ المعمـ والمشرؼ أىـ 
أركاف ىذه العممية. أما المخرجات فتتمثؿ في المعمميف الذيف أصبحت كفاياتيـ التعميمية أفضؿ، 

ذلؾ االستخداـ األكثر فاعمية لإلمكانات والتالميذ الذيف أصبحوا في إنجازاتيـ أعمى، يضاؼ إلى 
المتوافرة. وعمى ىذا النحو يمكف القوؿ، إّف العممية اإلشرافية قد تحقؽ أىدافيا في تحسيف العممية 

 ( 3:: 3::2)حمداف ،. والشامؿ الواسع بمعناىا تربويةال

 -وتمتاز نظرية النظـ بما يأتي :

مع بعضيا بعضا ،ويحدد ىذا التفاعؿ التنظيـ او المنظمة ىو مجموعة عناصر تتفاعؿ  -2
 شكؿ التنظيـ ،واتجاىاتو ،واىدافو ووسائمو .

 لكؿ تنظيـ اىداؼ يسعى الى تحقيقيا . -3
 لكؿ تنظيـ مجموعة مف النشاطات التي يمارسيا مف اجؿ بموغ اىدافو . -4

 ( 33- 32: 3::2)نشواف ،
 اهداف االشراف الرتبىي

يسعى االشراؼ التربوي نحو النيوض بالنظاـ التربوي عبر عممياتو المتكاممة مع بعضيا        
 ( 55: 3119)مريزيؽ ، خرة في خدمة المؤسسات التربوية.البعض ،ووظائفو المتعددة والمس
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تحسيف جميع وييدؼ االشراؼ التربوي الى تحسيف عممية التعميـ والتعمـ مف خالؿ        
ومعالجة الصعوبات التي تواجييا وتطوير العممية التعميمية في ضوء  فيياالعوامؿ المؤثرة 

)عطوي  .االىداؼ التي تضعيا وزارة التربية والتعميـ او في ضوء الفمسفة التربوية السائدة
،3121 :343 -344) 

 مكف اجماؿ اىداؼ االشراؼ التربوي باالتي :وي

يمي التعممي مف خالؿ المساعدة في وضع جدوؿ توزيع الدروس بما تنظيـ الموقؼ التعم -2
يتالءـ مع طبيعة المواد والوقت المناسب لتدريسيا وتنظيـ غرفة الصؼ واالستفادة مف 

 التقنيات الحديثة وتوظيفيا لخدمة العمؿ المدرسي .
ـ نشاطاتيـ مساعدة المعمميف عمى تنمية قدراتيـ وكفاياتيـ مف خالؿ مساعدتيـ عمى تقوي -3

 ذاتيا واجراء االمتحانات الحديثة وطرؽ اعدادىا .

احداث التغيير والتطوير التربوي مف خالؿ مساعدة المعمميف عمى تجريب االفكار واالساليب  -4
 الجديدة وتشجيعيـ عمى االتصاؿ بزمالئيـ .

وية اواصر تحسيف الظروؼ والبيئة المدرسية عف طريؽ تحسيف العالقات بيف المعمميف وتق -5
االنسجاـ والتعاوف بيف صفوفيـ وتشجيعيـ عمى اتخاذ القرارات المتعمقة بإدارة المدرسة مثؿ 

 ( 344- 343: 3121)عطوي ، طات او معالجة مشكالت التالميذ.التخطيط لمنشا

 اما الخطيب فيرى باف اىداؼ االشراؼ التربوي ىي :

طريؽ البحث والتجارب بالتعاوف مع تحسيف عممية التعميـ والتعمـ وتطوير المنياج عف  -2
 المدرسيف وعمى تطبيؽ افضؿ االساليب في تدريسيـ .

اساليب التعميـ وفي توجيو مساعدة المعمميف عمى مواكبة كؿ جديد في تخصصيـ وفي  -3
 .الطالب
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تنمية المعمميف مينيا اثناء انشغاليـ بوظائفيـ ودفع المعمـ لمتعمؽ بيا ،واالخالص ليا عف  -4
 بادئ المينة واصوليا وترغيب المعمـ في مينتو ومدرستو وال سيما المعمـ الجديد .طريؽ غرس م

ـ في اقتراح الحموؿ المناسبة تعريؼ البيئة المحمية بالصعوبات التي تواجييا المدرسة واالسيا -5
 ( 45-44: 3114)الخطيب واخروف ،.ليا

 احلديث  خصائص اإلشراف الرتبىي
 يتميز اإلشراؼ التربوي الحديث بالخصائص اآلتية : 

عممية قيادية تتوافر فييا مقومات الشخصية القوية التي تستطيع التأثير في المعمميف  انو -2
والطالب وغيرىـ ممف ليـ عالقة بالعممية التربوية وتعمؿ عمى تنسيؽ جيودىـ مف اجؿ تحسيف 

 تمؾ العممية وتحقيؽ أىدافيا 

إنو عممية تفاعمية تتغير ممارستيا بتغير الموقؼ والحاجات التي تقابميا ومتابعة كؿ جديد  -3
 في مجاؿ الفكر التربوي والتقدـ العممي

انو عممية تعاونية في مراحميا المختمفة )مف تخطيط وتنسيؽ وتنفيذ وتقويـ ومتابعة(، ترحب  -4
ة بيف المشرؼ والمعمـ وينظـ العالقة باختالؼ وجيات النظر بما يغطي عمى العالقة السميم
يجاد الحموؿ المناسبة.  بينيما لمواجية المشكالت التربوية وا 

انو عممية تعني تنمية العالقات االنسانية والمشاركة الوجدانية في الحقؿ التربوي بحيث  -5
في تتحقؽ الترجمة الفعمية لمبادئ الشورى واالخالص والمحبة واالرشاد في العمؿ والجدية 

 العطاء والبعد عف استخداـ السمطة وكثرة العقوبات وتصيد االخطاء

سيف التعمـ وتقـو عمى انو عممية تشجع البحث والتجريب واالبداع وتوظؼ نتائجيا لتح -6
 اىداؼ واضحة قابمة لممالحظة والقياس حقيؽالسعي لت
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رات االيجابية وتعمؿ عمى انو عممية مرنة متطورة تتحرر مف القيود الروتينية، وتشجع المباد -7
 نشر الخبرات الجيدة والتجارب الناجحة ،وتتجو إلى مرونة العمؿ وتنويع االساليب

نقضي بانقضاء تمؾ انو عممية مستمرة في سيرىا نحو االفضؿ ،ال تبدأ عند زيارة مشرؼ وت -8
 المشرؼ الالحؽ مسيرة المشرؼ السابؽ كمؿالزيارة بؿ ي

ؽ الفردية بيف المعمميف وتقدرىا فتقبؿ المعمـ الضعيؼ او المتذمر انو عممية تحتـر الفرو  -9
 (:24: 3114)الخطيب واخروف ،.طتقبؿ المعمـ المبدع والنش كما

 مبادئ االشراف الرتبىي 
عمى مجموعة مف االختصاصييف الذيف يتعاونوف  ةيستند العمؿ التربوي بصورة رئيس       

بد منو ويتفاعموف معا لتحقيؽ اىدافو وىذا التعاوف المبني عمى اسس سميمة ومتينة شرط ال 
 ( 84: 3115)طافش ، لموصوؿ الى مخرجات تامة .

ي ومف ىذا المنطمؽ ال بد مف ارساء قواعد متينة يقوـ عمييا االشراؼ التربوي ليؤدي دوره ف      
 ( 58: 3118)صياـ ،في اسرع وقت واقؿ تكمفة ممكنيف.تحقيؽ االىداؼ التربوية المنشودة 

 ويقـو العمؿ االشرافي عمى مجموعة مف العناصر والعمميات ىي :

القيادة :تتمثؿ في المقدرة عمى التأثير في المعمميف والطمبػة وغيػرىـ مػف ذوي العالقػة بالعمميػة  -2
المدرسػػػة لتنسػػػيؽ جيػػػودىـ مػػػف اجػػػؿ العمميػػػة التربويػػػة وتطويرىػػػا .)عطػػػوي التعميميػػػة التعمميػػػة فػػػي 

،3121 :34: ) 

العممية  الشمولية :اي انيا تيتـ بكؿ  جوانب بكؿ جوانب الموقؼ التعميمي وبجميع عناصر -3
التعميمية مف مدرس وطالب ومنيج واساليب وبيئة تعممية والعمؿ عمى تحسينيا .)الحريري 

،3117 :296 ). 
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انسانية : وذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى توضيح حاجات العامميف في الحقؿ التربوي عممية  -4
ومنيا العالقات االنسانية بيف اعضاء ىيئة التدريس التي تعتمد الصداقة والمعاممة غير الرسمية 

 ( 218: 3115)نشواف واخروف، والثقة المتبادلة واالحتراـ .

بالعممية مف مديريف ومعمميف  ةي العالقتفاعؿ ومشاركة جميع ذو  التعاوف : ويقـو عمى -5
 ( 351: 3121)عطوي ،  وطمبة واولياء امور في مراحؿ التخطيط والتنفيذ والتقويـ .

الفنية : اي ييدؼ الى تحسيف التعميـ والتعمـ مف خالؿ رعاية وتوجيو وتنشيط النمو المستمر  -6
تحسيف العممية التعميمية لكؿ مف المعمـ والطالب والمشرؼ نفسو واي شخص آلخر لو اثر في 

 ( 41: 3113)عبد اليادي ، التعممية .

العممية : تقـو عمى اساس البحث والمالحظة والتجريب وذلؾ مف اجؿ تطوير العممية  -7
 ( 61: 2:98)العيساوي ،التعميمية التعممية .

حيث يكوف الوصوؿ لكؿ جديد في تشجيع االبداع :يتـ ذلؾ مف خالؿ التفكير االبداعي  -8
ي والعمؿ نتيجة التفكير العميؽ والبحث والتجريب ،ويستطيع المشرؼ التربوي نتيجة االبداع أالر 

واالبتكار عند المعمميف اتاحة التفكير ليـ ،واشراكيـ في تحسيف االىداؼ والمحتويات والمنيج 
ف وطرؽ التدريس والتقويـ وتشجيعيـ عمى التجريب وبث الثقة بالنفس واالعتراؼ بجيودىـ وااليما

 ( 58: 3118)صياـ ، .بقدراتيـ

المرونة :اي ال تعتمد اسموبا واحدا وانمػا يعتمػد اسػاليب متنوعػة لتحقيػؽ ىػدؼ تربوي.)عطػوي  -9
،3121 :351 ) 

 مهام املشرف الرتبىي 
منو  ةالدارة التربوية فالغاية الرئيسيعد المشرؼ التربوي ركنا اساسيا تعتمد عميو فاعمية ا       

ومعمميف عف طريؽ احالؿ  راءمميف في القطاع التربوي مف مدتتمثؿ في تطوير كفايات العا
التعاوف المشترؾ بيف اطراؼ العممية التربوية ،لذلؾ فقد تنوعت مياـ المشرؼ التربوي بيدؼ 
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احداث التغيير االيجابي في كؿ عناصره، لذلؾ فاف عدد مف الباحثيف والميتميف في ميداف 
التربوي يؤكدوف عمى أىمية تحديد المياـ والوظائؼ التي ينبغي أف يقـو بيا المشرفوف العمؿ 

ف  التربويوف، حيث إف ىذا التحديد يعد مف الخطوات األساسية لبموغ أىداؼ التربية السيما وا 
 مفيوـ اإلشراؼ التربوي قد تطور تطورًا كبيرًا خالؿ العقود الثالثة األخيرة. فمـ يعد مقتصرًا عمى
ما يجري داخؿ الصؼ بؿ أصبح ييتـ بالموقؼ التربوي مف جميع جوانبو. وىذا التطور الجديد 

 أدى إلى التنوع وتعدد المياـ والوظائؼ المنوطة بالمشرؼ التربوي، ويمكف اجماليا بما يأتي :

النمو الميني لممعمـ : مف خالؿ مساعدة المعمـ عمى فيـ وظيفتو وااليماف بيا ومساعدة  -2
عمى فيـ االتجاىات والتطورات الحديثة في التربية والتعميـ وتنظيـ دورات تدريبية  المعمـ

 ( 333: :311)الجبوري والفتمي،  لممعمميف واتاحة الفرص لممعمـ إلجراء البحوث التربوية .
تطوير المناىج :والمسؤوليات في عمميتي تطوير المناىج حيث تعتبر ىذه العممية متسمسمة  -3

ظائؼ التربوية ويعتني بيا مجموعة مختمفة مف العامميف في النظاـ التربوي ويكوف بتسمسؿ الو 
لمتخصصيف في المساقات دور المشرؼ التربوي في تطوير المناىج دورا تشاركيا مع المعمميف وا

 ( :3: 3119)مريزيؽ ،المختمفة .

مصمما لمتفاعؿ مع  تحسيف الموقؼ التعميمي التعممي : يعد االشراؼ التربوي نظاما سموكيا -4
نظاـ التدريس مف اجؿ تحقيؽ اليدؼ السموكي ليذا النظاـ ،كما يعد احد االبعاد المينية لمتدريس 
وييدؼ الى تطوير فعالية التعميـ والتعمـ مف اجؿ تحسينيا وتطويرىا بمعناىا الشامؿ والمستمر 

 ( 88: 3113.)ابو مموح ،والعمري ،

يستطيع اف يساىـ مساىمة ومف رة كحمقة وصؿ بيف االدا اختيار المعمميف : اف المشرؼ -5
في تقديـ صورة عف احتياجات المدارس مف المعمميف في واحد او اكثر مف التخصصات اعمة ف

ه المدرسة او تمؾ في ،كما يساعد في التوصية باختيار المعمميف الذيف يناسبوف حاجات ىذ
 ( 49: 3118)نبياف ،تخصص معيف .
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الت التعميمية :ويقصد بذلؾ الوسائؿ التعميمية والمواد واالجيزة واالثاث بأشكالو توفير التسيي -6
 التي يستخدميا المعمموف في عمميـ ،ومف مياـ المشرؼ التربوي في ىذا المجاؿ :

اف يضع المواصفات الضرورية بكؿ ما يمكف اف تستخدمو المدرسة وذلؾ بناء عمى دراسة  -
 الجوانب التعميمية واالقتصادية والنوعية .دقيقة اخذه بعيف االعتبار 

اف يضع المواصفات لنوع المقاعد التي توفر الراحة لمتالميذ عندما يجمسوف عمييا ومف جية  -
وال شؾ مف مراعاة الكمفة  غايات التدريس المختمفةف ترتيبيا بسيولة ودوف اف تتأثر اخرى يمك
 ( 51: 3114)الخطيب واخروف،عممية االختيار . يعامؿ ف

تنظيـ الدورات التدريبية :لقد اصبحت مسؤولية جياز االشراؼ اف ينظـ الدورات التي تساعد  -7
المعمميف عمى تعمـ المواضيع وتعريفيـ بالوسائؿ واالساليب المختمفة الواجب استخداميا ،كما 

نظـ والمعمميف كما انو يدراء استخداـ الحاسوب وشممت الم عمى 3113ركزت الدورات في العاـ 
 ( 34: 3115الدورات وفقا لحاجات المعمميف .)المدلؿ ،

سعي المشرؼ التربوي لتحقيؽ نموه المعرفي : يقوـ المشرؼ التربوي عمى اساس اف يستمد  -8
المشرؼ التربوي سمطتو ومكانتو مف قوة افكاره ومياراتو الفنية والمينية ومعموماتو المتجددة 

يضع المشرؼ التربوي و ومدى تأثير كؿ ذلؾ في معمميو ىذا  باستمرار وخبراتو النامية المتطورة
وتو ونفوذه مف الصالحيات الممنوحة لو ويتطمب ذلؾ قى النقيض مف المفتش الذي يستخدـ عم

 ابعاالخريف عمى النمو وعميو اف يت اف يكوف ناميا في ميداف تخصصو حتى يستطيع اف يساعد
.)الجبوري  ئوواف يطور اسموب عممو وطرائؽ اداالتطورات الحديثة باستمرار في ميداف عممو 

 ( 333: :311والفتمي ،

لمعرفة مدى التقدـ الذي يحرزه الفرد او الجماعة  ميمةمية التربوية :التقويـ وسيمة تقويـ العم -9
في تحقيؽ االىداؼ التربوية فعف طريؽ التقويـ يمكف تحميؿ المواقؼ والظروؼ لمعرفة نواحي 

سواء ،والتقويـ باعتباره مف مياـ المشرؼ حد القوة والضعؼ ومعالجتيا عند المعمـ والطالب عمى 
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فحسب بؿ يحاوؿ تقويـ المعمـ والمنيج وكذلؾ  التربوي فيو ال يقيس مستوى تحصيؿ الطالب
 ( 48: 3113)االبراىيـ ، تقويـ االساليب المستخدمة في المواقؼ التعميمية التعممية .

تشجيع المعمميف عمى تجاوز اطار الكتاب المدرسي المقرر لتحقيؽ اىداؼ المنيج : كثيرا  -:
ة في الكتب المدرسية المقررة باعتبارىا ما يميؿ المعمموف الى االلتزاـ الحرفي بالنصوص الوارد

ىي مواد تعميمية منتقاة بحذر وعناية تبعدىـ عف الوقوع في االخطاء المحتممة وىذه النصوص 
  .تمثؿ متطمبات المنيج ولكنيا ال تعكس كؿ مقوماتو أنموذجات

عات والمختر لذلؾ يمجا جياز االشراؼ الى اعداد مواد تعميمية متنوعة تصؿ بعضيا باالكتشاؼ 
المتنوعة لإلنتاج ويتبادؿ بعضيا االخر االحداث ويطرح  ألنموذجاتالحديثة ويتصؿ بعضيا با

بعضيا لمنقاش طبقا لما يستحوذ عمى اىتماـ الناس في المنطقة التي توجد فييا المدرسة .)نبياف 
،3118 :49 -4: ) 

رؼ التربوي تفرض عميو اف جديدة :اف توقعات الدور الذي يقوـ بو المش ابتكار افكار –21 
جديدة واساليب مستخدمة لتطوير العممية التربوية وما يرتبط بذلؾ مف وضع ىذه  اً يبتكر افكار 

 االفكار واالساليب موضع االختبار والتجريب .

حماية العممية التربوية مف الوقوع في الممارسات الخاطئة :وذلؾ بالتنبيو الى الصعوبات  -22
رض العممية التربوية ومساعدة المعمميف في التغمب عمييا باتباع الطرؽ والمشاكؿ التي تعت

الصحيحة .اما اذا حدث ووقع الخطأ يكوف دور المشرؼ ىنا المساعدة في عالج ىذا الخطأ 
وليس معنى ىذا اف ينصرؼ ىـ الموجو التربوي الى تصيد االخطاء كما كاف يفعؿ زميمو في 

لو مف جوانب سمبية وما يراه مف  أتجاربو اف يكشؼ ما يطر كـ خبرتو و الماضي ،وانما عميو بح
فجوات ،واالىـ مف ىذا اف يقدـ اقتراحاتو البناءة لمعالجة ىذه السمبيات وسد تمؾ الفجوات وقد 

- 331:  3117،)ربيع   بو.يتعمؽ  مف المعمـ اذا كاف الموضوع  يتطمب منو عمؿ مناقشة
332  ) 
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 انىاع االشراف الرتبىي 
متعددة  اً العديد مف الباحثيف والمختصيف في ميداف االشراؼ التربوي  باف ىناؾ انواعيرى 

 لإلشراؼ التربوي ىي :

يو االشراؼ التصحيحي :ىو نوع مف االشراؼ يتعمؽ بتصحيح اخطاء المعمـ وعدـ االساءة ال -2
مسبقا اف والمشرؼ التربوي الذي يحضر الى المدرسة وفي نيتو عميـ او الشؾ في قدرتو عمى الت

يفتش عف االخطاء فميمتو بسيطة ميسورة اال اف مف واجب المشرؼ التربوي اذا كاف الخطأ 
بسيطا وال يترتب عميو اثار ضارة وال يؤثر في العممية التعميمية التعممية اف يتجاوز عف ىذا 

 الخطأ او اف يشير اليو اشارة عابرة وبأسموب ذكي بحيث ال يسبب حرجا لمف اخطأ .

ذا كاف الخطأ جسيما يؤدي الى توجيو التالميذ توجييا غير سميـ او اف يصرفيـ عف تحقيؽ اما ا
االىداؼ التربوية ليا ، فالمشرؼ التربوي ىنا يكوف احوج الى استخداـ لباقتو وقدرتو في معالجة 

وفر جوا مف الثقة والمودة الموقؼ سواء في مقابمة عرضية اـ في اجتماع فردي بحيث ي
                    ( 358: 3121،طوي )علممدرس.

االشراؼ الوقائي :يكوف المشرؼ التربوي قد اكتسب اثناء اشتغالو بالتدريس كمدرس واثناء  -3
زيارتو لممعمميف ووقوفو عمى اساليب التدريس التي يتبعونيا ،لذا فيو قادر عمى اف يتنبأ 
بالصعوبات التي قد تواجو المعمـ الجديد واالسباب التي تؤدي الى احراجو وقمقو وىذا المشرؼ 

مف الطرؽ واالساليب بما يتناسب مع الموقؼ بحيث يساعد المعمـ عمى تالفي الصعوبات يسمؾ 
،لذا فاف ىذا النوع يعصـ المعمـ مف اف يفقد ثقتو بنفسو ويمنحو القدرة عمى مواجية المواقؼ 

 ( 69:  3311،الجديدة.)السعود 

تقبؿ والعمؿ عمى ساالشراؼ البنائي :ويكوف تركيز المشرؼ التربوي والمدرس ىنا عمى الم -4
 ومف ميمات االشراؼ البنائي ىي :،النمو والتقدـ 

 احالؿ اساليب افضؿ محؿ االساليب غير المستحبة وغير المجدية . -
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 العمؿ عمى تشجيع النشاطات االيجابية وتحسيف وتطوير الممارسات الجيدة . -

 الجيد .اشراؾ المدرسيف في رؤية وتحديد ما يجب اف يكوف عميو التدريس  -

 359- 358: 3121تشجيع النمو الميني لممدرسيف واثارة روح المنافسة الشريفة .)عطوي ، -
) 

االشراؼ االبداعي : اف ىذا النوع مميز وىوما يحث المشرفيف عمى تبنيو لكونو يفجر  -5
الطاقات ويحفز اليمـ ويحسف تقدير اىمية العالقات االنسانية بيف المعمميف ويستغؿ طاقاتيـ 

اىبيـ وقدراتيـ في تحقيؽ االىداؼ مف خالؿ العمؿ بروح الفريؽ ،كما انو يعمؿ عمى تكويف ومو 
القيادات التربوية الواعية والمخمصة ولكي يكوف المشرؼ مبدعا ،فقد ذكر طافش مجموعة مف 

 الصفات الشخصية التي يجب اف يتصؼ بيا المشرؼ مف ابرزىا :

 الكفاءة العممية العالية  -

 الثقافة المتنوعة الواسعة  -2

 الذكاء وبعد النظر  -3

 الثقة بالنفس وبالقدرات  -4

 التواضع والمباقة وحسف التصرؼ  -5

 ( 97: 3115،)طافش  الصبر والقدرة عمى التحمؿ -6

 اساليب االشراف الرتبىي 
عمى مفاىيمو أ ي تطورا يتناسب والتطور الذي طر لقد تطورت اساليب االشراؼ التربو         
الوقت الذي كاف فيو االشراؼ التربوي تفتيشا ييدؼ الى تقصي اخطاء المعمميف ومراقبتيـ ،ففي 

،كاف االسموب المناسب لذلؾ ىو الزيارة الصفية لممعمـ في صفو، ورفع تقرير عنو يحدد في 
ضوئو مستقبؿ المعمـ ومصيره ،ونظرا الف اىـ الزيارات كانت تتـ دوف تخطيط وتعتمد عمى 
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لتعميـ والتعمـ رتجاؿ دوف االلتفات الى الظروؼ المختمفة والمحيطة والمؤثرة بعمميتي االمتابعة واال
االثر في نفوس المعمميف وفي اتجاىاتيـ نحو االشراؼ، النيـ وجدوا فيو  أ،فقد كاف ليا اسو 

ا دفعيـ الى التخوؼ تيديدا مباشرا لشخصياتيـ وانتياكا لحرمة صفوفيـ ،واضعافا لمراكزىـ مم
 ( 333-332 : 2:98)الخطيب ، منو . والحذر

ثـ تطورت النظرة الى العمؿ الذي ينبغي اف يقـو بو المفتش التعميمي مف تصيد          
االخطاء وااليقاع بالمعمـ الى تحسيف التعميـ والتعمـ في المدارس ،مف خالؿ زيارة المعمميف في 

الراجعة ليـ وتوجيييـ ،وقد يطمب صفوفيـ ومعرفة نقاط القوة والضعؼ عندىـ وتقديـ التغذية 
المعمـ مف الموجو اف يقـو بيذه الزيارة ليبحث معو المشكالت الخاصة بفصؿ مف الفصوؿ 
،وكذلؾ وضع تقديرات لتقارير المدرسيف إلعطائيـ صورة صادقة عف جوانب القوة والقصور 

 38 : 3114نا ،ووضع مقترحات ايجابية كحوافز تدفع المعمميف لمعالجة جوانب الضعؼ .)الب
-39 ) 

اف اتباع المشرؼ ألسموب اشرافي واحد ،لف يشجع المعمـ عمى النمو والتطور بؿ يجب        
اف ييتـ المشرؼ بتنويع اساليب االشراؼ لديو ،وال يعني استخداـ جميع االساليب في وقت واحد 

يؤدي في النياية  ،وانما يختار المشرؼ بذكاء ودقة االسموب االمؿ الذي يناسب كؿ معمـ مما
 2:97،الى تحقيؽ االىداؼ التي ينشدىا بالنمط االشرافي المتبع مف قبؿ المشرفيف .)المساد 

:3: ) 

اف االسموب االشرافي يساعد المشرؼ التربوي عمى رؤية ما يقـو بو المعمـ عمى الطبيعة        
قؼ بنفسو عمى قضايا محددة ،وكيؼ تتـ عممية التدريس ،ومدى التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ ،ولي

مف اجؿ التخطيط لبرنامج اشرافي في ضوء الحاجات الحقيقية لممعمميف مف اجؿ تحسيف اداء 
 ( :8: 3115)ابومموح ، اج العممية التعميمية التعممية .المعمـ وتحسيف نت

 وير واألسموب ىو: مجموعة مف أوجو النشاط يقوـ بو المشرؼ التربوي والمعمـ والتمميذ ومد
المدارس مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية، وكؿ أسموب يعد نشاطًا تعاونيًا منسقًا ومنظمًا 
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، 3112بطبيعة الموقؼ التعميمي ومتغير بتغيره في اتجاه األىداؼ التربوية المنشودة. )عطوي، 
38). 

 ولقد صنف) الجبوري والفتمي ( اساليب االشراف التربوي الى نوعين :

اوال :االساليب الفردية وتشمؿ :وىي االساليب التي تتضمف عالقة بيف المشرؼ والمعمـ، اذ يتـ 
نظرية وعممية تستيدؼ المعمـ بشكؿ فوري ،وقد  وبأشكاؿمف خالليا تقديـ المساعدة لمعمـ واحد 

تكوف ىذه االساليب دورية تتضمف لقاء المشرؼ بالمعمـ في اوقات محددة مسبقا او بناء عمى 
طمب مف المعمـ حيث يحضر المشرؼ الى المدرسة ويقدـ لممعمـ المساعدة التي يحتاجيا 

 .( 237 : 3119.)مريزيؽ ،

 ويمكن اجمال االساليب الفردية في االشراف التربوي فيما يمي :

 الزيارة الصفية لممعمـ -

 المقابمة الفردية  -

 تبادؿ الزيارات بيف المعمميف بتوجيو المشرؼ التربوي  -

 االشراؼ بدعوة المعمـ  -

 الدروس التطبيقية او التدريبية  -

 ثانيا :االساليب االشرافية الجماعية وتشمؿ :

 الدورات التدريبية اثناء الخدمة  -

 تبادؿ الزيارات بيف المعمميف  -

 المشغؿ التربوي  -

 االجتماع بالييئة التعميمية 
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 ( 335: :311)الجبوري والفتمي ، .مر التربوي او الندوات التربوية المؤت -

الزيارة الصفية لممعمـ :تعد الزيارة الصفية مف اكثر االساليب اإلشرافية استخداما مف قبؿ  -
المشرفيف واقدميا ،حيث يقـو المشرؼ بزيارة المعمـ داخؿ غرفة الصؼ ،ليرى كيؼ يتـ التعميـ 

عديدة ال تقؿ اىمية عف الزيارة  وكيؼ يتعمـ التالميذ ،وعمى الرغـ مف وجود اساليب اشرافية
ميو غالبية المشرفيف الصفية اال انيا  تكاد تكوف االسموب االشرافي الوحيد الذي يعتمد ع

 ( 2:3 – 2:2 3121العبيدي ) ( 63 2:99)الرشيد نقال عف طافش التربوييف .

ىدة ( اف المعمميف ال يفضموف المشرفيف الذيف يقوموف بتقديـ وصؼ لممشاglanzويشير )
الصفية فحسب دوف تقديـ اقتراحات واقعية ،واف اغمب المعمميف اف لـ يكف كميـ يفضموف 
المشرفيف الذيف يصفوف ما يشاىدوف في غرفة الصؼ ثـ يقدموف توصيات ونصائح محددة 

 (  glanz ,1996 :6) موجية نحو تطوير العمؿ وتحسينو .و 

 ( بعضا منيا : 3112ر عطوي )قات التي تتصؼ بيا الزيارة الصفية فيذكو اما المع

 شعور المعمـ بالخوؼ والقمؽ مف الزيارة الصفية خصوصا اذا كانت مفاجئة . -

عدـ فيـ المعمـ لدور المشرؼ التربوي بوصفو قائدا تربويا يعمؿ عمى مساعدتو وخدمتو في  -
 تحسيف ادائو ونموه الميني .

 دوف تقديـ الخدمة المطموبة .اقتصار ىدؼ الزيارة عمى كتابة تقرير عف المعمـ  -

 ضعؼ المقدرة العممية او المعرفية او االدائية لدى المشرؼ التربوي . -

المقابمة الفردية :يقصد بالمقابمة الفردية مقابمة المشرؼ التربوي لممعمـ ليطرح كؿ منيما اراءه  -3
الغرفة الصفية ،ومناقشة وافكاره بطريقة ودية وتعاونية حوؿ االنشطة التعميمية التي تحدث في 

جوانب القوة والضعؼ في سموؾ المعمـ التدريسي بيدؼ تحسيف المواقؼ الصفية مف خالؿ 
 3119اسموب الحوار اليادؼ المبني عمى االقناع بيف المشرؼ التربوي والمعمـ . )مريزيؽ ،

245 -246 ) 
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تحديد اىدافو ومكانو  ومف اجؿ نجاح المقابمة الفردية ال بد مف التخطيط ليا مف حيث      
الى تحميؿ باإلضافة الى الحرص عمى اتاحة فرص الحوار البناء بيف الطرفيف مف اجؿ الوصوؿ 

والتعرؼ عمى ابعادىا واقتراح الحموؿ ليا واالتفاؽ عمى خطة تطبيؽ وتجريب ىذه  المشكمة
 ( 349: 3122الحموؿ .)خضر ،

رؼ التربوي مف جيد في طمأنة المعمـ بانو تبادؿ الزيارات بيف المعمميف :ميما بذؿ المش -4
يسعى لعونو وميما تودد اليو تظؿ زيارة المشرؼ لممدرسة حدثا غير اعتيادي بالنسبة لممعمـ 
ويتأثر سموؾ المعمـ في داخؿ الصؼ كثيرا بحضور المشرؼ التربوي الدرس وذلؾ بسبب التبايف 

مـ ألخر بيف المعمميف وىـ مف مستوى بينيما في سمـ الوظيفة فاذا كانت الزيارة مف جانب مع
وظيفي واحد فانيا تكوف اقؿ اثارة لمقمؽ وال تسبب حاالت االرباؾ التي يعاني منيا بعض 
المعمميف بحضور المشرؼ التربوي وىذا يعني اف المعمـ الزائر يشاىد دروسا طبيعية الى حد 

وااليضاح عف الجوانب التي  خجؿ مف االستفسارير زميمو في جو اكثر ودية وقد ال كبير ويحاو 
يتردد في سؤاؿ المشرؼ عنيا وينبغي تحديد الغرض مف ىذه الزيارات اذ ال بد اف تكوف ىناؾ 
اىداؼ معينة لتحقيقيا . وعادة ما تحدد ىذه االىداؼ عف طريؽ االجتماعات والمناقشة بيف 

مرحمة الالحقة وتتمثؿ في المشرؼ والمعمـ او المعمميف الذيف يقوموف بالزيارة . وبعدىا تأتي ال
اختيار المعمـ وىذا االمر يحتاج الى التشاور بيف المشرؼ والمعمـ الذي يقـو بالزيارة كما يحتاج 

ضروري االسموب الى التشاور بيف المشرؼ والمعمـ الذي يقع عميو االختيار لزيارتو وىذا 
لذي اختير لمزيارة ومف ادارة ألسباب عديدة منيا آداب المينة اف تحصؿ عمى موافقة مف المعمـ ا

المدرسة التي يعمؿ بيا ويساعد ىذا االجراء عمى وضع الخطة التي تحقؽ الغرض المطموب 
 ( 339 – 338 : :311.)الجبوري والفتمي ،

االشراؼ بدعوة المعمـ :وىذا االسموب االشرافي يتـ حينما يطمب المعمـ مف المشرؼ التربوي  -5
ايجاد المعالجة ليا  وتماثؿ ىذه الزيارة في االىمية تمؾ التي يطمب معاونتو في معرفة اسباب و 

فييا المعمـ المساعدة النو يحاوؿ تطبيؽ اسموب جديد او تجريب فكرة او خطة جديدة في 
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ربة التدريس وتفيد الزيارات التي تتـ بناء عمى دعوة المعمـ لممشرؼ الذي يرغب في مشاىدة تج
 ( 339 : :311)الجبوري والفتمي ، او ناحية معينة في التدريس .

حيث يقـو المشرؼ التربوي او ، التدريبية :وىو اسموب عممي عممي الدروس التطبيقية او  -6
معمـ ذو خبرة بتطبيؽ اساليب تربوية جديدة ،او شرح اساليب تقنية فنية او استخداـ وسائؿ 

اقناع المعمميف بفاعميتيا تعميمية حديثة ،او توضيح فكرة او طريقة يرغب المشرؼ التربوي 
 ( 267:ص 3119)مريزيؽ ، مية تجريبيا ،ومف ثـ استخداميا .واى

ؼ التربوي ميدانيا فػي غرفػة الصػؼ مف تجربة االفكار التي يطرحيا المشر  وفوقد يتخوؼ المعمم 
                                                  ،ويعتبرىػػػػا مجػػػػرد طروحػػػػات نظريػػػػة .وقػػػػد يتشػػػػكؾ بعضػػػػيـ فػػػػي امكانيػػػػة تطبيػػػػؽ االفكػػػػار اصػػػػال،

 ( 53 : 3118)نبياف ،

بيف مشرؼ او  ةالساليب التي تتضمف عالقة إشرافي:وىي ا ثانيا: االساليب االشرافية الجماعية
اكثر وبيف مجموعة مف المعمميف في قضايا عدة ،ويتـ طرح افكار عديدة تيـ الميداف التربوي 
،كما يتـ مف خالؿ ىذه العالقة ايصاؿ فكرة او مف مجموعة مف االفكار الى المعمميف تختص 

ية وتختمؼ االساليب االشراف ،سطح ليتـ التعامؿ معيا ومعالجتيابمشكمة ما تظير عمى ال
 257 : 3119)مريزيؽ ، ا مف كثير مف االساليب الفردية .الجمعية وتتنوع وتعتبر اوسع انتشار 

) 

 ويمكف اجماؿ االساليب الجماعية في االشراؼ التربوي فيما يمي :

الدورات التدريبية اثناء الخدمة :وىي مف الطرؽ الجماعية لإلشراؼ التربوي وتعقد عمى اساس  -
تـ فييا تدريب المعمميف عمى الميارات العممية والعممية التي تحسف مف تخصصات المعمميف ،وي

ىـ المشكالت العممية لممنيج الدراسي أل المشكالت الميمة ليب تدريسيـ ،كما يتـ فييا عرضاسا
 421 : 3112)مرسي ،اليب التقويـ في المادة المعينة.،والبرنامج التعميمي والكتب الدراسية واس

) 
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والتدريب يعتبر مف سمات ىذا العصر ،حيث يفيد التدريب كؿ مف يحرص عميو، ألنو        
)عبد يزود المتدرب بالخبرة المباشرة والخبرة العممية التطبيقية المبنية عمى النواحي النظرية .

                                                      ( 37:ص 3111السالـ ،

رات بيف المعمميف :وىي اسموب اشرافي يترؾ اثرا في نفس المعمـ ويزيد مف ثقتو تبادؿ الزيا -
 ( 262 : 3119)مريزيؽ و ري في مواقؼ طبيعية غير مصطنعة .بنفسو ،النو يج

وتعد الزيارات المتبادلة بيف المعمميف مف االساليب اإلشراقية التي يخطط ليا المشرؼ          
يف ،حيث يقوـ احد المعمميف بزيارة زميؿ لو في المدرسة نفسيا او في التربوي بالتعاوف مع المعمم

مدرسة مجاورة لتحقيؽ اىداؼ تعميمية ،حيث تعمؿ ىذه الزيارات عمى تقريب وجيات النظر بيف 
وتسيؿ الربط بيف ما ىو نظري وما ىو  ،بعض  لبعضيـ  ميف وتعمؽ فيـ المعمميف واحتراـالمعم

      لمعمميف.االفكار والمقترحات والخبرات ،وتعمؽ اواصر الزمالة بيف اعممي ،وتفتح الطريؽ لتبادؿ 
 ( 2:7 : 3112)عابديف ،

:يعد المشغؿ التربوي اسموبا اشرافيا مكثفا ،يمارسو مجموعة مف  وورش العمؿ المشغؿ التربوي -
.)عطوي اليب كالمحاضرة والحوار والتطبيؽالمعمميف لدراسة مشكمة تربوية ،وينفذ في عدة اس

،3112 ،3:2 ) 

واشراكيـ في  حيث يحدد المشرؼ سمفا الخبرات التي سوؼ يتـ تمريف المعمميف عمييا       
 ( 52:ص 3118)نبياف معالجة موضوعاتيا .

النمو الميني  وتتـ ىذه المشاغؿ لتمبية احتياجات المعمميف وتنمية مياراتيـ وىو يؤدي الى       
تغيير افكار واتجاىات المعمميف وتمبية حاجاتيـ ،كما تثير يعمؿ عمى اثناء الخدمة حيث 

 (231:  3113سيف طرؽ واساليب عمميـ.)االبراىيـ ،اىتماميـ لتح

االجتماع بالييئة التعميمية :وىو اسموب اشرافي ييدؼ الى تحسيف التعميـ عف طريؽ اثارة  -
داد لمناقشة قضايا محددة ويدور قابمية المعمميف لمنمو الميني مف خالؿ تالحؽ االفكار ،واالستع



  االطار النظري ودراسات سابقة ...  الثانيالفصل 
46 

فييا النقاش حوؿ عدد مف القضايا التربوية التي تيـ المعمميف في الميداف، ويستند عمى االيماف 
 (                                                             239،  3115)طافش ،سؤولية المشتركة لتحقيؽ االىداؼ.بالعمؿ الجماعي وتقدير الم

 حيث يتـ في ىذه االجتماعات مناقشة بعض المشكالت التربوية ،وايجاد الحموؿ المناسبة         

 ليا ،وتوجيو نظر المعمميف الى نقاط القوة والضعؼ التي الحظيا المشرؼ في زياراتو الصفية .

 ( 298:  3121)العبيدي ،

او بضعة اياـ بقصد بحث المؤتمر التربوي او الندوات التربوية :وىو اجتماع ينظـ ليوـ  -
موضوع معيف او الوصوؿ الى قرار يحدد خطة العمؿ ويتولى رئيس المؤتمر ادارتو لبحث مشكمة 
ادارية ،وقد تعقد بعض المؤتمرات قبؿ بداية العاـ الدراسي الستكشاؼ المشكالت ووضع الخطط 

المشرؼ التربوي الى استخداـ ىذا  أويمج ،اصة بمعممي كؿ مادة دراسيةالالزمة ،او تعقد خ
)الجبوري والفتمي .معينة بيف عدد كبير مف المعمميف االسموب مف االشراؼ حينما يريد نشر اراء

،311:  :313 ) 

وخالؿ مشاركة المشرؼ التربوي في ىذه المؤتمرات ممثال لممعمميف فانو يستطيع اف ينقؿ        
وصيات التي تسفر عنيا المداوالت في المؤتمر ،ولكوف الييـ بطريقة قابمة لمتطبيؽ خالصة الت

قؿ الخبرة المشرؼ التربوي وثيؽ االتصاؿ بالمعمـ في الميداف فاف ذلؾ يعطي فرصة لسرعة ن
 ( 54 : 3118)نبياف ، واختبارىا بالممارسة .

 معىقاث االشراف الرتبىي 
معوقات مرتبطة بأىداؼ اإلشراؼ التربوي: يعد غياب األىداؼ الواضحة والمحددة لإلشراؼ  -1

التربوي مف المعوقات مف ابرز المشكالت التي يواجييا اإلشراؼ التربوي وقد ساىـ ذلؾ في 
جعؿ العممية اإلشرافية تنفذ بطريقة آلية يغمب عمييا الطابع الشكمي في األداء ، وقد أدى ذلؾ 

عب مياـ المشرؼ التربوي واستنزاؼ طاقاتو وجعؿ أثرىـ ال يمحظ عمى الميداف التربوي ، إلى تش
 (:6 :3114 )عبدالكريـ. كما أنو جعؿ مف الصعب التمييز بيف المشرؼ المنتج وغير المنتج
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معوقات مرتبطة بأساليب اإلشراؼ: حيث تعد أساليب اإلشراؼ في ضوء تطبيقاتيا          -2
الحالية تعتمد عمى البحث عف العيوب مف وجية نظر المعمميف ،كما أف أساليب اإلشراؼ ال 
تشجع المدرسيف ، وال تراعى إمكاناتيـ وال تقوـ عمى الثقة المتبادلة بيف المدرسيف مف جية 

لتربوييف مف جية أخرى ، مما يؤدى إلى وجود كثير مف السمبيات مثؿ سوء العالقات والمشرفيف ا
 (7،69::2) الحبيب:.بينيـ ، وسمبية مواقؼ المدرسيف مف تمؾ األساليب التوجييية

كما أف المشرؼ التربوي ال يتعاوف في اتخاذ القرارات اإلدارية وال يساند المعمـ في قضاياه 
وضع السياسات بالمدارس وال يشرؼ عمى وضع االختبارات وطريؽ  المشروعة وال يشترؾ في

التصحيح وال يزود المعمـ بأحدث البحوث في مجاؿ تخصصو وذلؾ لكونو ال يطمع عمى أي 
 (8: : 5::2) القرشي:.عمؿ خاص بالبحث العممي التربوي

طبيعي تفاوت تفاوت المعمميف في تأىيميـ العممي وفى التجاوب مع المشرؼ التربوي : مف ال-4
المعمميف في تأىيميـ وقدراتيـ المينية ، وكذلؾ مف حيث مدى تجاوبيـ مع المشرؼ التربوي 

ميني  النمو متنوعة لم ،وىذا يرىؽ المشرؼ التربوي ألنو يحتاج إلى تقديـ خدمات تربوية وأنشطة 
اإلشرافية لمتعامؿ مع شرائح المعمميف، باإلضافة إلى تنويع األساليب جميع  حاجات  يبحيث تمب

رشادات     .                                                     المعمميف بحيث تتناسب مع مدى تجاوبيـ لما يقدـ إلييـ مف توجييات وا 
 (3114،69)عبد الكريـ :

تدنى تأىيؿ بعض المشرفيف التربوييف وذلؾ نتيجة لندرة المشرفيف في بعض التخصصات -5
حجاـ  المتميزيف مف المعمميف عف االلتحاؽ باألشراؼ التربوي لعدـ وجود حوافز .وتسرب كثير وا 

مف المشرفيف المتميزيف مف اإلشراؼ التربوي إلى أعماؿ إدارية أو تربوية أخرى أسندت إلييـ 
بسبب تميزىـ في اإلشراؼ التربوي وقمة الفرص التدريبية إلعداد المشرفيف أو الرفع مف تأىيميـ 

ؾ تدنى مستوى بعض المشرفيف التربوييف الجدد بعد أف أعطيت صالحية تكميؼ المشرؼ وكذل
 (69، 3114)عبد الكريـ : .التربوي إلدارات التعميـ
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ضيؽ الوقت أماـ المشرفيف التربوييف لمقياـ بالمياـ الموكمة إلييـ عمى الوجو األكمؿ يؤثر -6
 ( :6 : 3114عبد الكريـ ،).سات المشرؼ اإلشرافية والتخطيطيةسمبا عمى ممار 

 

 

 اجتاهاث معاصرة يف االشراف الرتبىي :
التوجيو حدث تطور ىائؿ في فمسفة االشراؼ التربوي المتمثمة في التفتيش وظيرت فمسفة      

التي تمثمت في التركيز عمى تحسيف اداء المعمميف باعتبارىـ محور ،التربوي التي سبؽ ذكرىا 
العممية التوجييية ،عمى اف يتـ ذلؾ في جو ديمقراطي يقـو عمى االحتراـ المتبادؿ واالىتماـ 

عمى دور المعمـ وتحسيف ادائو في التوجيو التربوي الى اف  التأكيدبحاجات المعمـ ،وترجع اىمية 
فاىتـ التوجيو التربوي والتي تعتبر المعمـ احد عناصرىا لتعميمية التعممية ذلؾ سيقود العممية اظ

بسموؾ المعمـ التعميمي االمر الذي جعؿ الموجو التربوي يكرس اىتمامو لمالحظة سموؾ المعمـ 
فمسفة التوجيو التربوي ت وقد صاحب،مف ثـ تقويمو وتطويره التعميمي داخؿ غرفة الصؼ ،و 

 ( 222 : 3::2)نشواف ، تحسيف سموؾ المعمميف. غرضلشرافية اتجاىات إ

 ومف ىذه االتجاىات ىي :

 -: االشراؼ االكمينكي )العيادي (  -2
ي ظير ىذا االتجاه عمى يد جولد ىامر و موريس كوجاف و روبرت أندرسف الذيف عمموا ف       

تسميتو نسبة إلى ت ئؿ الستينات الميالدية. وقد جاءات وأواجامعة ىارفرد في أواخر الخمسين
الصؼ الذي ىو المكاف األصمي لمتدريس. وىو يركز عمى تحسيف عممية التدريس في الصؼ، 

اليدؼ  ف سير عممية التدريس في الصؼ. و قد كافمعتمدا عمى جمع المعمومات الدقيقة ع
 الرئيس مف عممية اإلشراؼ الصفي ىو منح المعمـ الفرصة ليناؿ )تغذية راجعة( معمومات راجعة

 (47: 2:84تمكنو مف تطوير ميارات التدريس التي لديو. )كوجاف 
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( االشراؼ العيادي :بانو ذلؾ النمط مف الجيود االشرافية  coganويعرفو كوجاف )       
الموجية بشكؿ مركز نحو تحسيف ممارسات المعمميف التعميمية الصفية، انطالقا مف تسجيؿ ما 

صدر عف المعمـ والمتعمميف في اثناء العممية التعميمية يجري في غرفة الصؼ اقواؿ وافعاؿ ،ت
خبراتيـ ،ثـ تحميمو بالرجوع الى ما ىو متوافر مف معمومات حوؿ المعمميف والمتعمميف )معارفيـ و 

 ( 327 : 3121)العبيدي ،. واتجاىاتيـ ومياراتيـ (

مفتوح يسوده جو  ويشير ىذا االسموب الى اف التفاعؿ بيف المشرؼ والمعمـ ىو تفاعؿ        
مف الثقة واالنفتاح ،االمر الذي يجعؿ المعمميف يبادروف الى المشرفيف بعرض مشكالتيـ التي 

 ( 2:7 : 3114)احمد ، تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ . تواجييـ مما يساعد في

 وييدؼ ىذا النوع مف االشراؼ الى:

 - يقدـ تغذية راجعة عف حالة التدريس الراىنة لممعمميف . 
 - . تشخيص المشكالت التدريسية التي يواجييا المعمـ وحميا 
 - .مساعدة المعمميف عمى تطوير مياراتيـ في كيفية استعماؿ اساليب التدريس المناسبة 
 - . تقويـ المعمميف بغرض التعزيز 
 -  مساعدة المعمميف عمى تطوير اتجاىات ايجابية نحو حمقات التطوير التربوي، وتفعيؿ

 ( 8: : 3113)عبد اليادي ، العممية التعميمية .دورىـ في 
 ( :االشراؼ التشاركي )التعاوني -3

المعنية بعممية االشراؼ طراؼ العممية التعميمية التعممية ب يعتمد عمى مشاركة جميع اوىو اسمو 
ىو يقوـ ومشرفيف في التخطيط والتنفيذ والتقويـ وتحقيؽ االىداؼ ،و  وادارة تالميذو مف معمميف، 

لؼ فييا العممية االشرافية مف عدة نظـ جزئية ينبغي اف تكوف مفتوحة أنظرية النظـ التي تتعمى 
مع بعضيا وىي انظمة تؤثر وتتاثر ببعضيا ،وىي تتماشى مع روح االشراؼ الحديث الذي 

                  صؿ المفتوح بيف المشرؼ والمعمـ .يتصؼ بالتشاركية والعممية والعمؽ ويقـو عمى التوا
 ( 358 : 3::2)نشواف ،
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اف سموؾ التمميذ ىو اليدؼ االساسي والمحصمة النيائية لمعممية االشرافية حيث يجب اف        
يوجو المشرؼ التربوي كافة اىدافو ونشاطاتو وفعالياتو االشرافية لتطوير تعمـ التمميذ وسموكو كما 

التعممي لمتمميذ ويتوجب عمى اف سموؾ المعمـ التعميمي يجب اف يوجو اساسا لخدمة السموؾ 
المشرؼ في ضوء االشراؼ التشاركي القياـ بدراسة حاجات نظاـ السموؾ التعممي ودراسة 
االمكانات المادية والبشرية المتاحة واالستخداـ االمثؿ ليا تمبية الحتياجات ىذا النظاـ .)نبياف 

،3118 : 225 ) 

اوف الذي ييدؼ اساسا الى تحسيف التعميـ وكيفية واالشراؼ التشاركي يمثؿ االنفتاح والتع        
المتعمـ وكيفية توجيو تطويره والى مساعدة المعمـ في جو افضؿ لمتعمـ والتعميـ والى االىتماـ ب

 ( 357 : :311)الجبوري والفتمي ، نموه .

 واىـ اىداؼ االشراؼ التشاركي :

 - التربوي ىو سموؾ التمميذ ،فالمشرؼ التربوي يؤمف باف  اف اليدؼ االساسي لالشراؼ
 اىدافو االشرافية ونشاطاتو يجب اف تكرس في سبيؿ تحسيف تعمـ التمميذ .

 -  اف سموؾ المعمـ التعميمي ىو في االساس لخدمة سموؾ التمميذ ويتطمب ذلؾ التخطيط
 رغوب لمتمميذ .الفعاؿ مف جانب المعمميف والتنفيذ والتقويـ ،الحداث التغيير الم

 - . ييتـ بدراسة الحاجات واالمكانات المتوفرة التي تفيد في تمبية حاجات ىذا النظاـ 
 - االنسانية سواء اكانت التالميذ او المعمميف او المشرفيف او االدارييف . لعالقاتيعتمد عمى ا 

 ( 358: 3::2نشواف ،)
ولقد اتجيت المؤسسات التربوية الى استخداـ ىذا االسموب مف االشراؼ التربوي وذلؾ السباب 

 كثيرة :

 حاجة المعمميف الى خدمات ومساعدات داخؿ الغرفة الصفية . - أ

(والتخصص في التدريس ،االمر الذي يتطمب لسريع لممعرفة )االنفجار المعرفيالتطور ا - ب
 مواجية التغيرات واكسابيـ الميارات المواكبة . مشرفيف مؤىميف لمساعدة المعمميف في
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افتقار بعض المشرفيف لميارات العمؿ االشرافي وعدـ مقدرتيـ عمى تقديـ جميع  - ت
 الخدمات .

 ( :7: 3119)مريزيؽ ،  الحاجة الممحة الى التنسيؽ بيف اطراؼ العممية التربوية . - ث
 االشراؼ التربوي الشامؿ : -4

ييدؼ االشراؼ التربوي الشامؿ الى تحسيف العممية التعميمية التعممية ،اف المشرؼ        
التربوي يولي اىتمامو لجميع عناصر العممية التعميمية التعممية والتي تتضمف المعمـ والتمميذ 

ر ما والمنياج ،والعممية اإلشرافية مف ىذا المنطمؽ ىي عممية التفاعؿ بيف المشرؼ والمعمـ .وبقد
يكوف ىذا التفاعؿ مفتوحا ،بقدر ما يتوفر لممعمـ جو مف الطمأنينة التي تساعد عمى تعديؿ سموؾ 

 ( 226- 225 : 3::2)نشواف ،  واتجاىاتو نحو االشراؼ التربوي .المعمـ التعميمي 

ويقوـ عمى توظيؼ عدد مف الوسائؿ واالساليب االشرافية مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ معينة        
بػ )تحسيف كفايات المعمميف ومياراتيـ التعميمية المختمفة وليست القضية ىنا في تعدد  تتعمؽ

ة عمى احتياجات المعمميف االساليب االشرافية المستخدمة وترابطيا وتوجيييا نحو االىداؼ المبني
 ( 68: 2:97)المساد ، .اصال (

الشامؿ :التخطيط لعممية االشراؼ ،محتوى االشراؼ  واف مف الكفايات الالزمة لالشراؼ   
التربوي ونشاطاتو المختمفة ،اساليب االشراؼ التربوي ونشاطاتو ،التقويـ والمتابعة والتغذية 

لنسبة لممعمميف الراجعة ،تحقيؽ ذات المشرؼ التربوي ،تحقيؽ اىداؼ االشراؼ التربوي با
 ( 292:  9::2)دياب ، . ومديري المدارس

 راؼ باسموب الفريؽ :االش  -5
التالي تحسيف الناتج التعميمي ىو نشاط تتعاوف فيو اطراؼ العممية التربوية لتحسيف االداء ،وب

ف يتفؽ معممو احدى المواد بمساعدة المشرؼ التربوي او مدير المدرسة عمى العمؿ لتحسيف أ،ك
دؿ الخبرات لرصد ادائيـ ،وذلؾ بوضع خطة يتـ خالليا مالحظة سموؾ التدريس عف طريؽ تبا

 ( 93:  3::2)حمداف ،تعزيزىا والسمبيات لمتخمص منيا .االيجابيات و 
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 منيا : أنموذجاتويتـ ىذا النوع بعدة 

اشراؼ لفريؽ الزمالء او االقتراف :حيث تقـو مجموعة مف زمالء المعمـ بالمدرسة بالزيارة  -2
 الصفية لممعمـ .

ر المدرسة مع بعض الزمالء بالزيارة اشراؼ لفريؽ االدارة المدرسية :حيث يقـو مدي -3
 الصفية لممعمـ .

اشراؼ لفريؽ المسؤوليات :حيث يقـو المشرؼ التربوي وعدد مف المعمميف بالزيارة  -4
 ( 94:  3::2)حمداف ،الصفية لممعمـ .

 

 الدراسات السابقة :

 اوال:الدراسات العربية 

 (7711دراسة حياوي )-2

ا كما يراىا المعمموف العراؽ مف حيث طبيعتيا ونوعي )حوؿ مشكالت المعمميف المبتدئيف في
 ىية االساليب التي يتبعيا المشرفوف الفنيوف في المدارس االبتدائية لحؿ مشكالتيـ (انفسيـ وما

المعمموف المبتدئوف في العراؽ منيا  ديد ومعرفة المشكالت التي يعانيىدفت الدراسة الى تح
المشكالت ،وتوضيح ومعرفة الطرؽ واالساليب التي ،وكذلؾ الكشؼ عف طبيعة ونوعية تمؾ 

يتبعيا المشرفوف الفنيوف في المدارس االبتدائية لحؿ تمؾ المشكالت ،واستخدـ الباحث المنيج 
المعمميف المبتدئيف في  تواجويعة ونوعية المشكالت التي الوصفي التحميمي في دراستو لمعرفة طب
في حؿ تمؾ المشكالت  وتفادييا في المستقبؿ ،وقد اعد العراؽ ،كذلؾ تحديد دور االشراؼ الفني 
واساليب  ئوفالمبتد وفالمعمم تواجوف المشكالت التي الباحث استبانة كأداة لمبحث لمكشؼ ع

ة البحث مف جميع المعمميف والمعممات الذيف يدرسوف في المدارس حميا ،وقد تكونت عين  
 عممة .( معمما وم5:3نة البحث )االبتدائية ،وبمغت عي  
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 وكانت اىـ النتائج التي توصمت الييا الدراسة ىي :

مجاالت ىي :)االدارية ،التعميمية  ةاف افراد العينة يواجيوف مشكالت مختمفة في خمس -
 ،الشخصية ،االجتماعية ،ومشكالت االشراؼ التربوي (

مغاية الوصوؿ الى تفكير عميؽ وتبادؿ حر في ظروؼ المقاءات يصعب تحقيقو ،وىو معقد ل-
 لعوامؿ اساسية .

ىناؾ اربع استراتيجيات اساسية لمسياسات الخاصة ،تستطيع اف تعوؽ او تسيؿ المقاءات وىي -
 : التوجييات الشخصية ،االنسجاـ الحواري ،السمطة الرسمية ،المتغيرات الوظيفية .

الحواري في المقاءات الناجحة يستخدـ المشرفوف والمعمموف التوجييات الشخصية واالنسجاـ -
 ويوفر المشرفوف بيئة غير تيديدية لممعمـ .

وظيفية كجزء مف في المقاءات االقؿ نجاحا يستخدـ المشرفوف السمطة الرسمية والمتغيرات ال-
 ( 2:88)حياوي ، سياستيـ الخاصة .

 ( 7771دراسة الزهيري )-3

  ية (فاصي االداري في ضوء ميامو اإلشرا)تقويـ اداء المشرؼ االختص

الدراسة التعرؼ عمى مستوى أداء االختصاصي اإلداري مف وجية نظر المديريف  ىدفت
والمديرات في المجاالت تقويـ المالكات اإلدارية وتطويرىا ومستمزماتيا ، واإلشراؼ عمى 

 .في العراؽ المجالس التربوية والمجاف العممية

عشوائية طبقية وبنسبة  ةبطريقنة البحث ،فقد قاـ الباحث باختيار عينة البحث اما بالنسبة لعي  
% بعد استبعاد المدارس التي اصبحت ضمف العينة االستطالعية ىادفا بذلؾ الى تمثيؿ  51

مديرا  355المجتمع االصمي لمبحث تمثيال دقيقا ،حيث بمغت عينة المدارس )عينة المديريف ( 
 77مديرا ،و 4:وبواقع مديرا ومديرة لممدرسة المتوسطة  :26ومديرة موزعة عمى الشكؿ االتي :

 43مديرا و 31مديرا ومديرة وبواقع  63مديرة .اما بالنسبة الى المدارس الثانوية فقد بمغ عددىـ 
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مديرة،  27مديرا و 28مديرا ومديرة ،وبواقع  44مديرة .اما المدارس االعدادية فقد بمغ عددىـ 
مسة مجاالت ،وتـ استخداـ فقرة موزعة عمة خ 48وقد استخدـ الباحث االستبانة المكونة مف 

الوسائؿ االحصائية معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد ثبات االداة ،ومعادلة فيشر إليجاد االوساط 
المرجحة لمفقرات والنسبة المئوية الستخراج حساب نسبة المحكميف ومربع) كاي ( واىـ النتائج 

 التي توصمت الييا الدراسة :

ة ىي )تقويـ المالكات ميمات رئيس 6وصمت الييا الدراسة بمغ عدد المياـ اإلشرافية التي ت -1
االدارية وتطويرىا ،متابعة تنفيذ التعميمات االمتحانية ،االشراؼ عمى السجالت المدرسية ،تفقد 

 بناية المدرسة ،االشراؼ عمى المجالس التربوية والمجاف العممية (

 48ي اإلداري إذ بمغ عددىا تفرعت عف تمؾ المياـ ممارسة عممية يقوـ بيا االختصاص -3
 ممارسة .

تبايف االختصاصييف اإلدارييف في مستوى أدائيـ وقد ظير ذلؾ مف خالؿ إجابات المديريف  -2
 والمديرات .

ظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية لمستوى أداء االختصاصي اإلداري مف خالؿ إجابات  -3
 ( 5::2) الزىيري ،   المديريف والمديرات ولصالح المديرات .

  ( 7771دراسة العيساوي ) -4

 )برنامج تدريبي مقترح لممشرفيف التربوييف في ضوء كفاياتيـ الالزمة (

ىدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات الالزمة لممشرفيف التربوييف لغرض تقديـ برنامج تدريبي مقترح 
حاجاتيا مف لممشرفيف التربوييف / االختصاص العاـ في ضوء النقص في ممارسة ىذه الكفاية و 

 . في العراؽ التدريب 

وقد تمثؿ مجتمع البحث جميع المشرفيف التربوييف ) االختصاص العاـ ( في العراؽ لمعاـ 
( مشرفًا تربويًا موزعيف عمى المديريات 565ـ وقد بمغ عددىـ ) 7::2 – 6::2الدراسي 
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المشرفيف التربوييف وعينة العامة لمتربية عدا إقميـ كردستاف ،أعتمد الباحث عمى اختبار عينة مف 
ال تقؿ  ( معمميف أو معممات عمموا مع كؿ مشرؼ لمدة4مف معممي المدارس االبتدائية بنسبة )

تمع %( مف مج44( مشرفًا ومشرفة وتشكؿ نسبة )261المشرفيف ) ةعف سنتيف، بذلؾ تكوف عين
 ( معمـ ومعممة.561المعمميف فقد بمغت ) ةالمشرفيف ، أما عين

مجاالت رئيسة ىي:  ة( فقرة موزعة عمى ست64الباحث بتصميـ استبانة تكونت مف )وقاـ 
الكفايات العممية والنمو الميني ، كفايات التخطيط ، كفايات التوجيو ، كفايات التقويـ ، كفايات 

 القيادة التربوية ، والكفايات اإلدارية . 

و والتوصؿ إلى النتائج ، معامؿ استخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية لغرض تحقيؽ أىداؼ بحث
( لحساب   Fischerارتباط بيرسوف لحساب الثبات بطريقة إعادة االختبار ، ومعامؿ )فيشر 

 درجة الحدة ) الوسط المرجح ( لمكفايات اإلشرافية.

 إلييا الدراسة : تاىـ النتائج التي توصم

( كفاية في 49بدرجة متوسط وىي )أف أغمب الكفايات اإلشرافية تتوافر لدى المشرفيف التربوييف 
( كفاية تتوافر بدرجة كبيرة ، وبناء عمى النتائج المستخمصة مف البحث تـ 26حيف كانت ىناؾ )

بناء مفردات البرنامج التدريبي المقترح في ضوء الكفايات غير المتوافرة أو نسبة توافرىا قميمة وقد 
 ( 8::2مى مجاالت البحث. )العيساوي ( مفردة موزعة ع59( موضوعًا ضمت ) 26تـ اعتماد )

 (  0222دراسة الرشيد ) -5

)تقييـ اساليب االشراؼ التربوي المستخدمة مف وجية نظر معممي ومعممات مدارس لواء البادية 
 الشمالية (

ىدفت الدراسة الى التعرؼ الى تقييـ اساليب االشراؼ التربوي المستخدمة مف وجية نظر معممي 
( 327،وقد اعتمد الباحث عينة الدراسة عمى ) في االردف اء البادية الشماليةومعممات مدارس لو 

 ( فقرة ،وزعت عمى ست مجاالت .67معمما ومعممة ،وقد استخدـ الباحث استبانة تألفت مف )
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 واىـ النتائج التي توصمت الييا الدراسة :

ا حسب المتوسطات مرتبة تنازلي يةفاالشراؼ التربوي لألساليب اإلشرااف مجاالت استخداـ  -
ي المعمميف والمعممات ،كما يمي :الزيارة الصفية ،تبادؿ الزيارة الصفية ،تبادؿ أالحسابية وحسب ر 

 الزيارات ،المشاغؿ التربوية ،الدروس التطبيقية ،النشرات التربوية .

ة استخداـ ( في درج1.16≥ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اً اظيرت الدراسة فروق -
المشرفيف التربوييف ألساليب االشراؼ التربوي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لصالح المعمميف 

  والمعممات الذيف يحمموف مؤىال اقؿ مف البكالوريوس .

 (0227دراسة سيسالم ) -6

 )مياـ المشرؼ التربوي في تطوير اداء معممي العمـو في المرحمة الثانوية بمحافظات غزة (

الدراسة الى تحديد المياـ التي يجب اف يقـو بيا المشرؼ التربوي لتطوير اداء معممي ىدفت 
العمـو في المرحمة الثانوية ،ومدى ممارسة المشرؼ التربوي ليذه المياـ ،وذلؾ مف وجية نظر 

 معممي العمـو ومشرفييـ ومديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة ،

( معمما ومعممة 226التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة مف )واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي 
 (مشرفا ومشرفة .45(مديرا ومديرة ،و)49،و)

  ىي: (فقرة موزعة عمى ستة مجاالت99) وقامت الباحثة بإعداد استبانة ليذه الدراسة وتضمنت
افية ( ) مجاؿ المادة العممية ،مجاؿ مداخؿ وطرائؽ التدريس ،مجاؿ الزيارات الميدانية )اإلشر 

 ،مجاؿ العالقات االنسانية ،مجاؿ االنشطة المصاحبة ،مجاؿ التقويـ .

 وكانت اىـ نتائج الدراسة :

اف المشرفيف التربوييف يولوف اىتماما اكبرفي ممارساتيـ االشرافية لمجاؿ مداخؿ وطرؽ  -
 التدريس ،ويميموف الى ممارسة مجاؿ االنشطة المصاحبة بدرجة اقؿ .
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داللة احصائية في المتوسطات بيف معممي العمـو ومشرفييـ لصالح مشرفي  توجد فروؽ ذات -
، بينما ال توجد فروؽ  العمـو ،وكذلؾ بيف مديري المدارس ومشرفي العمـو لصالح مشرفي العمـو
ذات داللة احصائية في المتوسطات بيف معممي العمـو ومديري المدارس وذلؾ في ممارسة 

 ( 3112)سيسالـ ،مي العمـو في المرحمة الثانوية.ة لتطوير اداء معمالمشرؼ التربوي لممياـ الكمي

 (  0220دراسة الزهراني والقرني ) -7

 )دور المشرؼ التربوي في تطوير اداء المعمميف مف وجية نظر المعمميف في جدة (

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى دور المشرؼ التربوي في تطوير اداء المعمميف معرفيا 
ومينيا وقد استخدـ في ىذه الدراسة المنيج الوصفي ،واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة وتكونت 

(  523( فقرة موزعة عمى ستة مجاالت ،اما بالنسبة لعينة عينة البحث فتألفت مف ) 2:مف )
معمـ ومعممة في المرحمة االبتدائية والمرحمة المتوسطة والمرحمة الثانوية في محافظة جدة 

 تعميمية .ال

 وكانت اىـ نتائج البحث ما يأتي :

كانت ممارسات المشرؼ التربوي لدوره في تطوير اداء المعمـ متوسطة حيث بمغ  -2
 (. 3781المتوسط  العاـ )

(، :379كاف تسمسؿ المجاالت حسب اعمى المتوسطات بالشكؿ التالي :التخطيط ) -3
(، استخداـ 3777،االدارة الصفية )(  3778(،عرض الدرس ) 3781العالقات االنسانية )

 ( 3113)الزىراني والقرني ،(. 3773( ،اساليب التقويـ ) 3775التقنيات والوسائؿ التعميمية )
 ( : 0220دراسة عبد الجواد ) -8

ضوء االتجاىات العالمية )تقويـ نظاـ االشراؼ التربوي في جميورية مصر العربية في 
 (المعاصرة
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تقويـ نظاـ االشراؼ التربوي في جميورية مصر العربية في ضوء ىدفت ىذه الدراسة الى 
االتجاىات العالمية المعاصرة ،وكذلؾ التعرؼ الى واقع االشراؼ الفني في جميورية مصر 
العربية والكشؼ عف ايجابيات وسمبيات نظاـ االشراؼ الفني ،وعالج سمبياتو في ضوء 

الموجييف والمعمميف ،واستخدـ الباحث مف بحث االتجاىات العالمية المعاصرة ،وتكونت عينة ال
الزيارات الميدانية لممدارس وكذلؾ مواقع عمؿ الموجييف الفنييف ،واستخدـ الباحث االستبانة 
لمعرفة طبيعة عمؿ االشراؼ داخؿ المدارس ،واخر يخص الموجييف ،واستخدـ الباحث المنيج 

 الوصفي التحميمي ،

 تية : وتوصمت الدراسة الى النتائج اال

وترؾ الحرية ليـ لكي يختاروا طرؽ التدريس المناسبة لمتالميذ  يفضرورة اعطاء سمطة لممعمم -
 وذلؾ في اطار الحرية المينية دوف تقييد لحركة المعمـ والزامو بطرؽ عقيمة غير منتفع بيا .

وحرجا لبعض انعداـ سمطة الموجو حاليا في وضع التقارير الفنية لممدرسيف وىذا يسبب قمقا  -
 الموجييف حيث ال يجد معظميـ طريقة او وسيمة تحفظ لو سمطتو داخؿ المدرسة او مع المعمـ .

)عبد ال بد مف مراعاة عدـ التقيد بالمعايير التي تعتمد عمى االقدمية في عيف الموجييف . -
 (  3113الجواد ،

 (0222دراسة السعود) -9

ب االشراؼ التربوي مف وجية نظر المشرفيف التربوييف )درجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألسالي
 االردف ( -والمديريف والمعمميف في المدارس الحكومية الثانوية في محافظة مأدبا

ىدفت الدراسة الى تحديد درجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألساليب االشراؼ التربوي مف وجية 
 -المدارس الحكومية الثانوية في محافظة مأدبانظر المشرفيف التربوييف والمديريف والمعمميف في 

مديري المدارس والمعمميف العامميف في و االردف، وقد تمثمت عينة البحث المشرفيف التربوييف 
 محافظة مأدبا .
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مجاالت ىي :الزيارة الصفية ،تبادؿ الزيارات  ةاالستبانة تتضمف سبع وقد استخدـ الباحث
 قية النشرات التربوية ،مجاؿ زيارة المدرسة البحوث التربوية .،المشاغؿ التربوية ،الدروس التطبي

 واىـ  النتائج التي توصمت الييا الدراسة ىي :

يوجد فروؽ ذات داللة احصائية في  درجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألساليب االشراؼ  -
التربوي مف وجية نظر المشرفيف التربوييف والمديريف والمعمميف في المدارس الحكومية الثانوية 

معمـ ( لصالح  –مدرسة مدير  -تعزى لمتغير الجنس ،وكذلؾ الختالؼ نوع العمؿ )مشرؼ 
 المشرفيف .

توجد فروؽ تعزى الختالؼ المؤىؿ العممي والخبرة ،وال توجد فروؽ تعزى لمتغير التخصص  -
 ( 3114)السعود ، )مواد عممية(.

 (: 0222دراسة عيدة ) -:

)االشراؼ التربوي في االردف في ضوء االتجاىات المعاصرة واىمية ابعاده مف وجية نظر القادة 
 التربوييف (

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ الى واقع االشراؼ التربوي في االردف في ضوء االتجاىات 
 المعاصرة واىمية ابعاده مف وجية نظر القادة التربوييف ( 

 وقد استخدـ الباحث بتطوير اداتيف ،االولى لمتعرؼ عمى واقع االشراؼ التربوي في 

راؼ التربوي في االردف في ضوء االتجاىات االردف ،والثانية لتحديد درجة اىمية ابعاد االش
 المعاصرة 

واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وقد شممت اداة الدراسة عمى خمسة مجاالت، 
 ( معمما . 993( مديرا و)429( مشرفا تربويا و)284وتكونت عينة الدراسة مف )

 وكانت اىـ النتائج التي توصمت الييا الدراسة ىي :



  االطار النظري ودراسات سابقة ...  الثانيالفصل 
60 

 :الىقع االشراؼ التربوي تميز وا -2

قمة  -ضعؼ استخداـ بعض االساليب والمياـ اإلشرافية مثؿ :التعمـ الذاتي ،والتعمـ عف بعد  -
 عدد المقاءات الدورية بيف المعمميف والمشرفيف .

 قمة عدد الزيارات اإلشرافية المخطط ليا . -

 .ضعؼ مشاركة المشرفيف التربوييف في تخطيط المناىج الدراسية  -

 قمة اجراء بحوث ميدانية لممشكالت التربوية . -

عدـ خضوع اسس اختيار المشرفيف التربوييف لممراجعة المستمرة ،وعدـ مراعاتيا ألىمية  -
 االختبارات التشخيصية والشخصية المتوازنة لممتقدميف .

 .اف البرامج التدريبية ال تأخذ في االعتبار اىمية البرامج التدريبية المنتظمة  -

جاءت ابعاد االشراؼ التربوي مرتبة تنازليا وحسب درجة االىمية كما يمي :اساليب االشراؼ  -
التربوي ،اسس اختيار المشرفيف التربوييف ،ابعاد تدريب المشرفيف التربوييف والتنظيـ الفني ،مياـ 

 ( 3114)عيدة ،  المشرؼ التربوي .

  ( 0221دراسة صيام ) -21

لتربوي في تطوير االداء الميني لممعمميف في المدارس الثانوية في )دور اساليب االشراؼ ا
 محافظة غزة (

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دور اساليب االشراؼ التربوي في تطوير االداء الميني لممعمميف 
في المدارس الثانوية في محافظة غزة ،والكشؼ عف التقديرات المتوقعة ألساليب االشراؼ 

ير االداء الميني لممعمميف وتحديد مدى الفروؽ بيف التقديرات المتوقعة ألساليب التربوي في تطو 
االشراؼ التربوي التي تساىـ في تطوير االداء الميني لممعمميف بالمدارس الثانوية في محافظة 
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(معمما ومعممة .وتـ  2297غزة وقد اعتمد الباحث عينة مف المعمميف والمعممات والبالغ عددىـ 
 ( معممة .212( معمما و)236( معمما ومعممة وتتكوف مف )337ينة عشوائية مف )اختيار ع

( فقرة في صورتيا النيائية والموزعة عمى 63وقد استخدـ الباحث االستبانة والتي شممت عمى )
 اربعة مجاالت 

 واىـ النتائج التي توصمت الييا الدراسة :

التعميمية وميارات تنفيذ التدريس اف ممارسة المعمميف لميارات التخطيط لمعممية  -2
 وميارات االدارة الصفية وميارات التقويـ كانت متوسطة .

ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في التقديرات المتوقعة لدور اساليب االشراؼ التربوي  -3
في تطوير االداء الميني لممعمميف في المدارس الثانوية في محافظة غزة تعزى لمتغير كؿ 

،والمؤىؿ االكاديمي ،والتخصص ،في مجاؿ التخطيط ،وتنفيذ التدريس ،واالدارة مف الجنس 
 الصفية ،والتقويـ .

ال توجد فروؽ في التقديرات المتوقعة لدور اساليب االشراؼ التربوي التي تساىـ في  -4
تطوير االداء الميني لممعمميف في المدارس الثانوية في محافظة غزة تعزى لسنوات الخدمة 

 التخطيط وتنفيذ الدرس والتقويـ . في مجاؿ
توجد فروؽ في التقديرات المتوقعة لدور اساليب االشراؼ التربوي التي تساىـ في تطوير  -5

االداء الميني لممعمميف في المدارس الثانوية في محافظة غزة تعزى لسنوات الخدمة في 
 ( 3118)صياـ ، مجاؿ االدارة الصفية وذلؾ لصالح الفئة .

 
 :الدراسات االجنبيةثانيا 

                                           F ergson(2:87دراسة فيرجسوف ) -2
 )ممارسات المشرفيف في المدارس االبتدائية في والية لويزيانا االمريكية (



  االطار النظري ودراسات سابقة ...  الثانيالفصل 
62 

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة الػػػى دراسػػػة ممارسػػػات المشػػػرفيف فػػػي المػػػدارس االبتدائيػػػة فػػػي واليػػػة لويزيانػػػا 
كما تصورىا المديروف والمعمموف ،وقد اظيرت النتائج اف ادوار المشػرفيف التربػوييف فػي االمريكية 

 المستقبؿ ينبغي اف تشمؿ التخطيط بعيد المدى ،وتقييـ البرامج التعميمية ،وتقويـ المعمميف .

وكانت نتائج الدراسة :اف المشرفيف يؤدوف مياـ متصمة عمى نحو مباشر في التدريس ،باستخداـ 
اتصاالت وثيقة مع المعمميف والمديريف ،ومشاركتيـ اراءىـ باإلصغاء الييـ ،ومساعدتيـ بتقديـ 
االقتراحات والتوصيات ،وتزويد المدارس بالمواد التعميمية ،والحث عمى االبداع وادارة المشاغؿ 

  (2:87)فيرجسوف ،اليومية .

 (Gordon ,2000دراسة جوردف ) -3

 وري في تطوير تفاعؿ المشرفيف التربوييف مع المعمميف والمعممات ()اثر اسموب االشرافي التط

ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة اثر اسموب االشرافي التطوري في تطوير تفاعؿ المشرفيف 
( مشرفا تربويا تـ تدريبيـ 27التربوييف مع المعمميف والمعممات ،وقد تمثمت عينة البحث مف )

وري في لقاءيف ،مدة كؿ لقاء ثالث ساعات وكمؼ كؿ مشرؼ عمى اسموب االشراؼ التربوي التط
 بتشخيص المستوى االدراكي لثالثة معمميف ،ومف ثـ تحديد النمط االشرافي المناسب لكؿ منيـ ،

 وكانت اىـ النتائج التي توصمت الييا ىي :

 كانت درجة اتفاؽ المشرفيف التربوييف باستخداـ االشراؼ التربوي التطوري كبيرة  -

 حقؽ المعمموف والمعممات مستوى كبير مف التطوير في مجاؿ العممية التعميمية . -

استطاع المشرفوف الذيف استخدموا النمط االشرافي المباشر والذيف استخدموا النمط االشرافي  -
غير المباشر مف النجاح في التعامؿ مع المعمميف والمعممات الذيف يتصفوف بدرجة منخفضة مف 

 (Gordon ,2000)،وعالية االدراؾ عمى التوالي .  وسطة االدراؾاالدراؾ ،ومت

 (3114)اوفاندو وىيكستيفدراسة -4
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 نموذجية لمقاطعات تكساس ()تصورات حوؿ مشرفي المكتب المركزي في المدارس األ

 ىدفت ىذه الدراسة الى بياف تصورات مشرفي المكتب المركزي بخصوص الممارسات االشرافية
نموذجية في المقاطعات باإلضافة الممحة داخؿ البيئة الالمركزية ،وادائيـ لدورىـ في المدارس األ
 الى المساىمات التي يقدمونيا لتحسيف تقدـ الطالب اكاديميا .

مشرفا  (:6واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي في دراستيما ،وتمثمت عينة الدراسة مف )
مشرفة، وقد  (34مشرؼ و) (47نموذجية لمقاطعات تكساس منيـ )ألاومشرفة في المدارس 

بعدا لمممارسات اإلشراقية  (23استخدـ الباحثاف االستبانة لتحقيؽ غرض الدراسة والتي تضمنت )
 فقرة ،باإلضافة الى سؤاؿ مفتوح . (59تضمف كؿ بعد )

 يا الدراسة :يوكانت اىـ النتائج التي توصمت ال

االتفاؽ بخصوص االبعاد المتعمقة بالممارسات االشرافية الممحة كما  ىناؾ مستوى عاؿ مف -
تعكسيا الممارسات الحالية وكانت عمى ثالثة ابعاد ىي :االتصاالت، والتخطيط والتغيير 

 ،والبرنامج التعميمي، وكاف اقميا :تنمية العامميف ،والمناىج، والمالحظات واالجتماعات .

ر لممشرؼ وىي :المسيؿ ومطور العامميف ،ومخطط المنيج اظير المستجيبوف اربعة ادوا -
 ،ومزود بالمصادر .

يساىـ مشرفو المكتب المركزي في تقدـ الطالب بالعمؿ في مدى واسع مف االعماؿ التي  -
وزيارة المدارس، وتخطيط تيدؼ لمساعدة المدارس والمعمميف منيا ،ادارة تنمية العامميف ،

 (ovando&huckestein,2003). االنشطة

 الدراسات السابقة :عمى مؤشرات 

 مكان الدراسة 

دراسة العيساوي ،و ( 2:88اماكف اجراء الدراسات السابقة ،فقد جرت دراسة حياوي ) تلقد اختمف
وكاف مف بيف الدراسات  دراسات عربية مثؿ  ( في العراؽ 5::2الزىيري )دراسة و  (، 8::2)
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 ( في االردف ،وكذلؾ تضمنت دراسات 3114)(،في غزة ودراسة عيدة  3118دراسة صياـ )
( في  ovando&huckestein()3114) ( ودراسة3111اجنبية ،مثؿ دراسات جوردف )

 الواليات المتحدة االمريكية .

 االهداف :

اختمفت اىداؼ الدراسات السابقة تبعا الختالؼ المؤسسات التعميمية التي اختيرت لموضوع  كما
ىدفت الى تحديد ومعرفة المشكالت التي يواجييا ويعاني  ( 2:88الدراسة ،فدراسة حياوي )

منيا المعمموف المبتدئوف في العراؽ ،وكذلؾ الكشؼ عف طبيعة ونوعية تمؾ المشكالت ،وتوضيح 
ومعرفة الطرؽ واالساليب التي يتبعيا المشرفوف الفنيوف في المدارس االبتدائية لحؿ تمؾ 

التعرؼ عمى مستوى أداء االختصاصي الى ( فيدفت  5::2اما دراسة الزىيري ) المشكالت ..
اإلداري مف وجية نظر المديريف والمديرات في المجاالت تقويـ المالكات اإلدارية وتطويرىا 

 (3111اما دراسة سيسالـ ) ومستمزماتيا ، واإلشراؼ عمى المجالس التربوية والمجاف العممية،
يدفت الى تحديد المياـ التي يجب اف يقـو بيا المشرؼ التربوي لتطوير اداء معممي العمـو في ف

المرحمة الثانوية ،ومدى ممارسة المشرؼ التربوي ليذه المياـ ،وذلؾ مف وجية نظر معممي 
( ىدفت الى 3111غزة ،ودراسة الرشيد )العمـو ومشرفييـ ومديري المدارس الثانوية بمحافظات 

تقييـ اساليب االشراؼ التربوي المستخدمة مف وجية نظر معممي ومعممات مدارس لواء  معرفة
 البادية الشمالية

الى دراسة ممارسات المشرفيف في المدارس  فقد ىدفت Fergson(2:87اما دراسة فيرجسوف ) 
لدراسة االبتدائية في والية لويزيانا االمريكية كما تصورىا المديروف والمعمموف ،اما بالنسبة 

ىدفت ىذه الى معرفة اثر اسموب االشرافي التطوري في تطوير ( Gordon ,2000جوردف )
فيتضمف ،نسبة ليدؼ البحث الحالي تفاعؿ المشرفيف التربوييف مع المعمميف والمعممات ،أما بال

التعرؼ عمى فاعمية االشراؼ التربوي في تحسيف اداء معممي المواد العممية في المرحمة 
 االبتدائية مف وجية نظر الييئة التعميمية. وىذا يميزىا عف الدراسات السابقة .
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 الختالؼ لتطبيؽ كؿ دراسة منيا واعدادىا  عينات الدراسات السابقة تبعا  تنوعت العينة :
 ( 511- 27واختالؼ الباحثيف، وقد كانت عينات الدراسات السابقة تتراوح بيف )

 ومعممة . اً ( معمم 511) كونت مفالحالي فقد تسبة لعينة البحث اما بالن

 

 االداة :

اغمبيا ،االستبانة ،اما البحث الحالي فقد تمثؿ  مستخدمة في الدراسات السابقة كافاف االداة ال
مقياس لقياس فاعمية االشراؼ التربوي في تحسيف اداء معممي المواد العممية مف وجية  بإعداد

 نظر الييئة التعميمية .

 : الوسائل االحصائية

اف الوسائؿ االحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة قد تنوعت تبعا الختالؼ الدراسات 
واىدافيا لموصوؿ الى النتائج وكانت مف بيف الوسائؿ االحصائية االكثر استعماال ىي :الوسط 

–مربع كاي –ياري االنحراؼ المع –االختبار التائي لعينتيف  –المتوسطات الحسابية  –المرجح 
 النسبة المئوية (

 .الحصائية التي تناسب اىداؼ البحثاما بالنسبة لمبحث الحالي فقد استخدمت الباحثة الوسائؿ ا

 جوانب االفادة مف الدراسات السابقة 

 .االطالع عمى االطار النظري الذي لو عالقة باإلشراؼ التربوي ومفيومو الحديث  -2
 الحالي . اختيار المنيج المناسب لمبحث -3
 .ر العينة المالئمة لمبحث الحالي تحديد المجتمع المناسب لمبحث واختيا -4
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 الفصل الثالث

  واجراءاتهالبحث  منهجية  
  اجراءاث البحج :

البحث ,استوجب تحديد هجتهع البحث واختيار عيىة ههثمة هف ذلؾ  تحقيقا الٌداؼ     
الهجتهع واختيار ادوات البحث الهىاسبة التي تتصؼ بالصدؽ والهوضوعية ,فضال عف ذلؾ 

 تحديد الوسائؿ  االحصائية الهىاسبة لتحميؿ البياىات وهعالجتٍا .

  Approach  of  Research : البحج : يتاوال : منهج
حث الحالي الى هعرفة فاعمية االشراؼ التربوي  في تحسيف اداء هعمهي الهواد يسعى الب 

العمهية في الهرحمة االبتدائية هف وجٍة ىظر الٍيئة التعميهية .ولذلؾ اقتضت طبيعة ٌذا البحث 
االعتهاد عمى الهىٍج الوصفي التحميمي ,,الذي يعد هف اكثر هىاٌج البحث شيوعا واىتشارا وال 

يَعاً ػر شػً يعد األكثَألى, هع طبيعة البحث َأٌدافً  ىسجـألىً يحوث التربوية ها في البسي
و ٌذا الهىٍج يٍتن إذ أ, عىً اءو االستغىػإذ اليهكوهالئهة لمدراسات االىساىية  اراًػَاىتش
)داَد ػؿ.َ األفضػر ىحػالتغييػؿ اج الظواٌر االجتهاعية هف وػائو هػكَػا ٌػف هػبَص

 (٠48, ٠88١واخروف,

هوضوع الدراسة في ويٍدؼ الهىٍج الوصفي التحميمي الى جهع اوصاؼ عمهية دقيقة لمظاٌرة 
 ( ٠٠7: ٠881)عودة وهمكاوي, وضعٍا الراٌف .

 Population of Research : : جمتمع البحج حانيا:
و يقصد بالهجتهع الهجهوعة الكاهمة هف العىاصر والتي تسعى الباحثة الى اف تعهـ عميٍا  

 ( ٠48: ٠881)عودة , ذات العالقة بالهشكمة الهدروسة .الىتائج 
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 1١٠١,)الهجهعي . ٍـ خصائص واحدة ويهكف هالحظتٍاكها يقصد بً االفراد واالبىاء الذيف ل
:74) 

عمى البياىات .)داوود  هىٍا الحصوؿ وحدات البحث التي يرادجهوعة ويوصؼ الهجتهع باىً ه
 ( 55: ٠88١واخروف ,

والبد هف تحديد هجتهع البحث الف صياغة الفرضية تكوف عمى شكؿ عبارة تتكوف هف هتغيرات 
 (  1: 1١١١)الطويسي,  و اشياء تشكؿ الهجتهع االحصائي .تدؿ عمى سهات افراد ا

 ( : توزيع هجتهع البحث ٠وكها هوضح في جدوؿ )

                         
 عمـو  رياضيات القضاء ت
٠ 

بعقوبة
 

 5١ 182 الهركز
 18 ٠28 العبارة 1
 ٠٠ 78 بٍرز 2
 1 42 كىعاف 3
 ٠8 74 بىي سعد 4
الهقدادية 5

 21 1١4 الهركز 
 6 64 ابي صيدا 6
 ٠١ 52   الوجيٍية 7
8 

ص
الخال

 

 26 134 الهركز
 5 53 الهىصورية ٠١
 2 27 السالـ ٠٠
 5 17 العظيـ ٠1
 ٠6 ٠38 ٌبٍب ٠2
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خاىقيف ٠3
 ٠3 71 الهركز 

 ٠3 57 الء جمو ٠4
 2 28 السعدية ٠5
بمدروز ٠6

 16 ٠4١ الهركز 
 ٠7 26 هىدلي ٠6
 5 18 قزاىية ٠8
كفري 1١

 4 23 قرة تبة 
 ١ 8 جبارة 1٠

 215 ٠863 الهجهوع 

  شعبة االحصاء –*املديريت العامت لرتبيت دياىل /البحىث والدراساث 

 Sample  of  Researchحالخا": عينت البحج 
ـ لذا  لها كاىت هعظـ الظواٌر التي تدرس تتهثؿ في هجهوعات كبيرة هف األفراد يصعب حصٌر

ا هف بيف ٌذي فاف الباحث غالبا ها يمجأ إلى دراسة ٌذي الظواٌر عمى  هجهوعات صغيرة يختاٌر
الهجهوعات الكبيرة, وتسهى ٌذي الهجهوعات الصغيرة بالعيىات, بيىها يسهى جهيع األفراد الذيف 

 ( 1١١: ٠873)شعراوي ويوىس,  . ٌذي الظواٌر بالهجتهعات األصمية تتهثؿ فيٍـ
ذلؾ هجتهع هعيف يهثؿ في خصائصً وصفات ويقصد بعيىة البحث باىٍا جزء يؤخذ هف 

 (83: ٠884)الكبيسي واخروف , الهجتهع .

 اختيار عينت البحج 
 اختيار العيىات لً أٌهية كبيرة في عمـ اإلحصاء وذلؾ الف في أغمب األحياف ال اف اسموب

إلى  لباحث أو االحصائييهكف دراسة كافة هفردات الهجتهع )بسبب التكمفة هثاًل(. لٍذا يحتاج ا
وتعد عهمية اختيار العيىة هشكمة تواجً الباحث  هىاسب لدراسة الهجتهع, بحجـ عيىة راختيا
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احياىا اذ يجب هعرفة بعض الحقائؽ التي يهكف هف خاللٍا تحديد عيىة البحث بشكؿ دقيؽ 
ذا Eble,وفي ٌذا الصدد يرى ) ( اف سعة حجـ العيىة يتيح الهجاؿ لمباحث اف يختار العيىة ٌو

.)الكبيسي  فيٍا باالعتقاد السائد الذي يقوؿ كمها زاد حجـ العيىة قؿ احتهاؿ وجود الخطأ هرتبط
,٠876 :58  ) 

وفي ضوء ذلؾ تحتـ عمى الباحثة باختيار  الطريقة الطبقية العشوائية ,لكي تكوف العيىة 
ا بحيث تكوف عشو  اف يكوف يجب لذا الهأخوذة هف هجتهع ههثمة لً تهثيال دقيقا ائية اختياٌر

  بقة في تركيبٍا لمهجتهع االصمي بدوف اىتقاء افراد بالذات ,وبحيث تكوف كبيرة بدرجة كافية وهطا
 ( 2٠8:  1١١4)الهساد ,

اف اختيار العيىة بشكؿ دقيؽ وهىاسب يعطي ىتائج هتشابٍة الى حد كبير لمىتائج التي يهكف 
حجـ العيىة اكبر زاد كاف ها الحصوؿ عميٍا عىد دراسة كاهمة لهجتهع البحث ,وبشكؿ عاـ كم

تهثيمٍا لخصائص الهجتهع هوضوع الدراسة ,لذلؾ يهكف تعهيـ الىتائج التي يهكف التي يتـ 
الى اف زيادة افراد  باإلضافةالتوصؿ اليٍا هف خالؿ دراسة عيىة عمى هجتهع البحث االصمي 

الى تقميؿ الخطأ العيىة يزيد هف فرص رفض الفرضية الصفرية عىدها تكوف خاطئة هها يؤدي 
 ( ٠56: ٠881)عودة وهمكاوي,الحصائي هف الىوع االوؿ .ا

ي خاطئة ,حيث ىعمـ اف زيادة  والخطأ هف الىوع االوؿ يكوف عىد قبوؿ الفرضية الصفرية ٌو
افراد العيىة تزيد هف اهكاىية تهثيؿ العيىة لسهات هجتهع البحث هها يساعد في رفض الفرضية 

السهات ,او بهعىى اخر اف زيادة افراد العيىة يزيد هف درجة الحرية التي ال تتفؽ هع ٌذي 
 (  1: 1١١٠)الطويسي , وبالتالي اىخفاض القيهة الحرجة لإلحصائي الهستخدـ .

( 3١١وتشير أىستازي أف أفضؿ حجـ لعيىة التحميؿ اإلحصائي أف يكوف )
 .(Anastasi, 1988, P:33هستجيب.)

صمي كعيىة لمدراسة حيث بمغت عيىة هف افراد الهجتهع اال ولذلؾ قاهت الباحثة باختيار  
( هعمـ وهعمهة في الهدارس االبتدائية الواقعة في حدود الهديرية العاهة لتربية هحافظة 3١١)
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ح في الجدوؿ كها هوض –ديالى لمحصوؿ عمى ىتائج تهتاز بالدقة والصدؽ وثبات الىتائج 
 (1)رقـ

ؿ العمهي وسىوات الخدهةالجىس هتغير توزيع عيىة البحث بحسب (  1جدوؿ )  والهٌؤ

 الهجهوع الىسبة الهئوية التكرارات هتغير الىوع الهتغيرات

 الجىس

 

 3١١ %1124 8١ ذكور

  %6624 2٠١ اىاث

ؿ العمهي %7214 33 هعمهيفالدار  الهٌؤ  3١١ 

  %6324 187 هعٍد

%٠6214 69 كمية   

 

 سىوات الخدهة

 3١١ %30,5 122 قؿ أسىوات ف ٠١

%5824 278 كثر أسىوات ف ٠١   

 

 (( Tool of Research رابعا :اداة البحج :
فاعمية االشراؼ التربوي في تحسيف اداء هعمهي الهواد العمهية في الهرحمة )لتحقيؽ ٌدؼ البحث

ـ   ( , اذ Likertبىاء هقياس عمى وفؽ طريقة ليكرت ) االبتدائية هف وجٍة ىظر الٍيئة التعميهية ت
ىية عالية في التىبوء في تعد طريقة ليكرت االكثر  شيوعا" واىتشارا",الىٍا توفر اهكا

 (18:  1١٠٠)الىعيهي,.السموؾ
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هرف ويهكف بىاؤي بشكؿ  الى هقياس ليكرتHopkins & Stanleyويشير ٌوبكىز وستاىمي 
و اكثر هقاييس االتجاي اىتشارا ,خصوصا الهقياس الذي  اسٍؿ هف اىواع الهقاييس االخرى ,ٌو

 فقراتً خهسة تدريجات .
ي: ىاؾ شروط يىبغي هراعاتٍا عىد إعداد وتصهيـ هقاييس االتجاي بطريقة ليكرت ٌو  ٌو

 وزيعٍا بشكؿ عشوائي .التوازف بيف الفقرات اإليجابية والسمبية لمهقياس , وت -
 عىد كتابة أو صياغة عبارات الهقياس يىبغي أف تكوف : -
 اف يكوف هحتوى الفقرة واضحا وصريحا . -
 يجب اف تعبر الفقرة عف فكرة واحدة فقط -
 يجب اف ال يكوف لمفقرة اكثر هف تفسير واحد . -
 الفكرةاف تصاغ باقؿ كمفة ها يهكف هف العبارات ,دوف فائض هعىى او ىقص في   -
 تجىب الفقرات التي تتضهف هفردات شاهمة هثؿ كؿ او دائها او ىادرا .  -
 اىتقاء الفقرات التي تغطي الهحتوى الكاهؿ لهوضوع الهقياس . -
 اف ال تحتوي الفقرة عمى ىفي الىفي . -
 االبتعاد عف العبارات الهربكة والهعقدة . -
 اف تصاغ بطريقة تجبر الهفحوص عمى قراءتٍا -
 الجدلية التي يهكف اف تفسر بأكثر هف طريقة . تجىب الفقرات -
 اف تصاغ بمغة الحاضر واالبتعاد عف الهاضي . -
االبتعاد عف كؿ ها يتعمؽ بهسالة الهرغوبية االجتهاعية أي صياغتٍا بطريقة هالئهة تتساوى  -

 (   21: 1١٠١)الىعيهي , .يهة االجتهاعية لمرفض او القبوؿفيٍا الق
 املقياس :خامسا :خطىاث بناء 

تعتهد عهمية تصهيـ الهقاييس في الهقاـ األوؿ عمى القياـ بعدة خطوات هتسمسمة تؤدي في      
يعتهد عميً في الهجاؿ  جيدا   خطاء وتتيح إهكاىية إعداد هقياس  الىٍاية إلى تجىب كثير هف األ

ي تحتاج تدريبا خاصا ىظرا لها تستوجبً مى هف توافر أساس ىظري وعهمي يعيف ع الهعىي, ٌو
 ( 71: 1١١4)صديؽ,  .القياـ بٍا عمى الوجً األهثؿ
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  :تحديد هجاالت الهقياس واختيار الفقرات الهىاسبة  -٠
هف اجؿ جهع عدد غير قميؿ هف العبارات التي تتصؿ بهوضوع القياس , اطمعت الباحثة   

, في هجاؿ اإلشراؼ و التقويـ التربوي ,وتـ عمى الدراسات والرسائؿ والكتب و الهجالت العمهية 
التوصؿ إلى هجهوعة هف الفقرات , فضال عف الصياغة المغوية لمعبارات لتأخذ شكؿ جهؿ 
هفيدة وواضحة و قصيرة وهف خالؿ اطالع الباحثة عمى االدبيات والدراسات السابقة التي 

تضهىت  ( وقد٠مقة همحؽ رقـ )تىاولت هوضوع االشراؼ التربوي قاهت الباحثة بعهؿ استباىة هغ
  (2)كها هوضح في الجدوؿ  ثهاف هجاالتاالستباىة 

 ( توزيع هجاالت الهقياس لعيىة البحث3جدوؿ  )

 الهجاالت ت

 التخطيط لمتدريس ٠

 هٍارات التدريس 1

 االدارة الصفية 2

 االداء الهٍىي 3

 االىشطة الصفية 4

 الهادة العمهية 5

 االجٍزة والتقىيات 6

 التقويـ 7

 8 الهجهوع

 



 اجراءات البحث ...  الثالثالفصل 
74 

( لمحصوؿ 6همحؽ ) –تربية تـ توزيع الهقياس عمى هجهوعة هف الخبراء الهختصيف في ال 
%(  لمحصوؿ عمى 7١ٍـ حيث كاىت ىسبة اتفاقٍـ عمى هجاالت الهقياس وفقراتً )ئعمى ارا

 هجاالت واضحة وغير غاهضة .

اف هف العواهؿ الهٍهة التي يجب أف يتأكد هىٍا الباحث في العمـو  :صدق املقياسسادسا: 
التربوية والىفسية في بىاء أداة بحثً ٌو صدؽ األداة, فاألداة الصادقة ٌي األداة القادرة عمى 

)أبو .ة واف تقيس فعال ها وضعت لقياسًقياس الصفة أو الظاٌرة التي وضعت هف اجمٍا األدا
 (168-167: ٠885صالح وآخريف, 

ويقصد بً :الدرجة التي يحقؽ فيٍا االختبار االٌداؼ التي وضع هف اجمٍا ,اي اف االختبار 
 (  ٠١4:  1١١7)سهارة واخروف , ىدها يقيس ها يىبغي قياسً فعال .يعد صادقا ع

ويقصد بً ايضا :هدى صالحية االداة لقياس الجاىب الذي تود قياسً ,وقد اصبح هف االهور 
جاؿ القياس الىفسي والتربوي اىً كمها تعددت الطرؽ الهستخدهة في التحقؽ هف الهسمـ بٍا في ه

صدؽ االداة ,كاف ذلؾ هدعاة لقدرة اكبر هف الثقة في ٌذي االداة ,وهؤشرا عمى قدرتٍا عمى 
 ( 143:  1١١١)غىيـ وصبري ,  ياس الجاىب هوضع االٌتهاـ فيٍا .ق

ىاؾ  ة هف الصدؽ اتفؽ عميٍا كثير هف الباحثيف والهتخصصيف في العمـو  اربعة اىواع رئيسٌو
ي الصدؽ الظاٌري والصدؽ التالزهي والصدؽ التىبؤي والصدؽ البىائي  التربوية والىفسية ,ٌو

  .حيث استخداـ الباحثيف التربوييف,وكثير هف ٌؤالء يروف اف صدؽ الهحتوى اكثر شيوعا هف 
 ( 75: ٠878)حهد ,

هف أٌـ شروط الهقياس , وفقداىً يدؿ عمى عدـ صالحية الهقياس وعدـ اعتهاد  ويعد الصدؽ  
ىتائجً , ويحتاج الباحث أف يىتبً في أثىاء صياغة أداة بحثً إلى التحقؽ هف صدقٍا .)الطيب 

 ,٠88١  :18٠  ) 

 مقياس الهجاؿ الذيولذلؾ ال بد هف اف االداة تكوف صادقة لكي تكوف هوضوعية ودقيقة وقابمة ل
 ( ٠21:  ٠888)الظاٌر واخروف , .اعدت هف اجمً
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تحقؽ عديد هف هٍهة يف والخبراء في الهجاؿ خطوة يعد عرض الهقياس عمى الهتخصص و
الفوائد هف أٌهٍا هدى هىاسبة البىود وقدرتٍا عمى قياس الخاصية أو السهة طبقا لمتعريؼ 

القياس  هوضوعو الخاصية اإلجرائي والٍدؼ هف الهقياس واإلطار الىظري الخاص بالسهة أ
 (4: 1١١6)احهد ,  والفئة الهستٍدفة.

% 7١ولغرض قبوؿ كؿ فقرة هف فقرات الهقياس او رفضٍا او تعديمٍا اعتهدت الباحثة ىسبة 
( هحكـ , وقد تـ استبعاد ٠1كحد ادىى لقبوؿ الفقرات هف عدد الهحكهيف , البالغ عددٌـ )

% (وبٍذا اصبحت االداة  7١الهحكهيف بىسبة )جهيع الفقرات التي لـ تحصؿ عمى هوافقة 
( هجاالت بعد اف قاهت الباحثة بصياغة الفقرات لغويا 7فقرة هوزعة عمى ) 64هكوىة هف 

( يوضح 3( والجدوؿ ) 1حسب االرشادات التي ابداٌا الهحكهوف .وكها هبيف في همحؽ رقـ )
 ىتائج الصدؽ الظاٌري ألداة البحث 

 الصدؽ الظاٌري ألداة البحث( ىتائج 3جدوؿ رقـ )

غير  الهوافقوف الفقرات الهجاؿ ت
 الهوافقوف

الىسبة 
 الهئوية

 ,٠21222427 التخطيط لمتدريس ٠

52628 

32٠١ 

٠1 

٠٠ 

 

- 

٠ 

2 

٠١١% 

8٠% 

64% 

 ٠212224 هٍارات التدريس 1

32625, 

7282٠١ 

٠1 

٠٠ 

٠١ 

- 

٠ 

1 

٠١١% 

8٠% 

72% 
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 ٠212225,728 االدارة الصفية 2

324 

٠1 

٠١ 

- 

1 

٠١١% 

72% 

 ٠2224252728 االداء الهٍىي 3

32٠١ 

621 

٠1 

٠٠ 

٠١ 

- 

٠ 

1 

٠١١% 

8٠% 

72% 

 ٠212324262825 االىشطة الصفية 4

72٠١ 

2 

٠1 

٠٠ 

8 

- 

٠ 

2 

٠١١% 

8٠% 

64% 

 ,٠212225 الهادة العمهية 5

42627 

328 

٠1 

٠٠ 

٠١ 

- 

٠ 

1 

٠١١% 

8٠% 

72% 

 122232627 االجٍزة والتقىيات 6

524 

٠ 

٠1 

٠٠ 

1 

- 

٠ 

٠١ 

٠١١% 

8٠% 

1١% 

 ٠22232426 التقويـ 7

527282٠١2٠٠ 

1 

٠1 

٠٠ 

٠١ 

- 

٠ 

1 

٠١١% 

8٠% 

72% 
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ـ   تحديد بدائؿ االجابة )يقـو بفعؿ ذلؾ بدرجة كبيرة جدا ,يقـو بفعؿ ذلؾ بدرجة كبيرة,  كذلؾ ت
 يقـو بفعؿ ذلؾ احياىا ,يقـو بفعؿ ذلؾ بدرجة قميمة  ", ال يقـو بفعؿ ذلؾ ( 

ـ   % حيث بمغ عدد فقرات 7١فقرات هف الهقياس لعدـ حصولٍا عمى ىسبة اربع حذؼ  وقد ت
بشكمً االولي كها في  اً هجاالت واصبح الهقياس جاٌز  يةفقرة هوزعة عمى ثهاى 6٠الهقياس 
 ( لتطبيقً عمى العيىة االستطالعية االولى .2همحؽ)

 : تعميمات المقياس

روريًا لبىاء الهقاييس يعد التحقؽ هف وضوح التعميهات لمهجيبيف وفٍـ فقرات الهقياس ض 
 (٠5١: ٠87١)فرج,  .الىفسية

  : التطبيق االستطالعي االول -٠
لغرض التأكد هف فٍـ ,لمتطبيؽ عمى عيىة أولية هف الهعمهيف  اً بعد أف اصبح الهقياس جاٌز 

قاهت الباحثة بتوزيع الهقياس عمى الهعمهيف البالغ العيىة لمتعميهات وهدى وضوح الفقرات. حيث 
( وقد أوضحت ىتائج ٌذا اإلجراء إف التعميهات كاىت واضحة لمعيىة, والغرض هف  1١عددٌـ )

 التطبيؽ االستطالعي االوؿ ٌو :
 التأكد هف صالحية التعميهات لمهفحوصيف. -٠

 التوصؿ إلى تقدير لمزهف الذي يستغرقً الهقياس. -1

 ( 5: 1١١6)أحهد,   رار عمى الترتيب األهثؿ لمفقرات.تقاالس -2

هف الهجاؿ (13)فقرات لعدـ وضوحٍا هف قبؿ الهعمهيف فقد تـ حذؼ الفقرة خهس وتـ حذؼ 
هف الهجاؿ  (48)( والفقرة  45) والفقرة (  44) والفقرة ( هف الهجاؿ الثالث 13الثاىي والفقرة )

 55وبذلؾ اصبح الهقياس هكوف هف (  4كها في همحؽ ) ت .السابع. لعدـ فٍهٍـ لٍذي الفقرا
 .فقرة 
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  التطبيق االستطالعي الثاني :

ويقصد بالتحميؿ اإلحصائي لفقرات الهقياس أىً يجب تحميؿ خطوات تحميل فقرات المقياس: 
فقرات الهقياس إحصائيًا لغرض اختيار )الفقرات( التي تخدـ البحث واستبعاد الفقرات غير 

             إيجاد قوتٍا التهييزية هها يساعد عمى زيادة صدؽ الهقياس وثباتً.الهىاسبة ب
(P:19   :٠886 ,Anastasi & Vrbina) 

وأف الٍدؼ هف التحميؿ اإلحصائي لمفقرات ٌو اإلبقاء عمى الفقرات الجيدة في الهقياس التي 
 (  (Ebell,1972,392 تكشؼ عف الدقة في قياس ها وضع هف أجمً.

تـ تطبيؽ  ,وتعميهات اإلجابة عىٍا ( , 4كها في همحؽ ) التأكد هف وضوح فقرات الهقياسبعد 
( هعمـ وهعمهة ذوي تخصص عمـو وعمـو حياة وعاـ 3١١الهقياس عمى عيىة هكوىة هف )

 )خريج هف هعٍد اعداد الهعمهيف (  وتخصص رياضيات كمية وهعٍد اعداد الهعمهيف ( .

  Discrimination Power  ) : ) ايجاد القوة التميزية -اوال

قدرة االختبار عمى التهييز بيف األفراد ذوي الدرجة العالية في الصفة أو الخاصية الهراد    
قياسٍا واألفراد الحاصميف عمى درجات واطئة فيٍا ,  والٍدؼ هف ٌذي الخطوة ٌو اإلبقاء عمى 

  (٠1, 1١١8)الطائي :  .الفقرات أو االختبارات ذات التهييز العالي والجيدة فقط 

ذا الىوع هف الصدؽ يتحقؽ إحصائيا بإيجاد القوة التهييزية لمفقرات والخصائص الههيزة        ٌو
ي قابميتٍا عمى التهييز بيف الفئة العميا ذات الهستوى العالي والفئة الدىيا ذات  لمفقرة الجيدة ٌو

    ( 182: ٠887)عودة,  .ىسبة لمفقرات التي أجابوا عىٍاالهستوى الواطئ بال
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لذلؾ يجب تحميؿ فقرات الهقياس إحصائيًا لغرض اختيار )الفقرات( التي تخدـ البحث        
واستبعاد الفقرات غير الهىاسبة بإيجاد قوتٍا التهييزية هها يساعد عمى زيادة صدؽ الهقياس 

 (Anastasi & Vrbina, 1997, P:19)  .وثباتً
تحميؿ الفقرات إحصائيًا ٌو استخراج القوة التهييزية لمفقرات  وأف الٍدؼ هف إجراء       

    (Ebell, 1972, 392) .واإلبقاء عمى الفقرات الجيدة في الهقياس
 خطوات ايجاد القوة التمييزية :

( استهارة  وذلؾ بإعطاء كؿ بديؿ اجابة رقـ هحدد بها اف 3١١قاهت الباحثة  بتصحيح ) -1 
( لمبديؿ بدرجة كبيرة 3لمبديؿ بدرجة كبيرة جدا " ورقـ ) 4يعطى رقـ ) بدائؿ االجابة خهاسية اذ

( لمبديؿ قميمة جدا وحساب ٠( لمبديؿ بدرجة قميمة  ورقـ )1( لمبديؿ احياىا" ورقـ )2" ورقـ )
 هجهوعة الدرجات لفقرات كؿ استهارة .

هف اعمى درجة  وفالدرجات التي حصؿ عميٍا الهعمه بعدٌا قاهت الباحثة بترتيب هجهوعة -1
 الى اقؿ درجة .

الدرجات التي حصؿ عميٍا إفراد العيىة تىازليا أخذت هجهوعتيف هف  الباحثة وبعد أف رتبت -2
الدرجات تهثؿ أحداٌها الهعمهيف الذيف حصموا عمى أعمى الدرجات وتهثؿ الثاىية الذيف حصموا 

أفضؿ ىسبة يهكف األخذ بٍا  % العميا والدىيا تهثؿ16عمى أوطأ الدرجات , وقد وجد أف ىسبة 
في إيجاد هعاهؿ تهييز الفقرة ألىٍا تعتبر هقبولة لمهقارىة بيف هجهوعتيف هتبايىتيف في الهجهوعة 

 ( 8: 1١٠٠)الديواف , الكمية .

( والتبايف Mean( لحساب الوسط الحسابي )Excelتـ تفريغ الدرجات في برىاهج اكسؿ ) -3
(Variance( لكؿ فقرة هف فقرات الهقياس , ثـ تـ حساب االختبار التائي )T-test يدويا )

لمهقارىة بيف هتوسط الفقرة في الهجهوعة العميا وهتوسط الفقرة في الهجهوعة الدىيا. وأستخدـ 
 لعيىتيف هستقمتيف في حساب الفروؽ بيف الهجهوعتيف في درجات test  (T-االختبار التائي )
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بة تهثؿ القوة التهييزية رات الهقياس عمى أساس أف القيهة التائية الهحسو كؿ فقرة هف فق
 ( Neil & Jackson , 1975 : 267).لمفقرات

اذا كاىت القيهة التائية الهحسوبة هف تطبيؽ القاىوف اكبر هف القيهة التائي الجدولية          
ف الفقرة ههيزة في قياس فأ ١.١4( وهستوى داللة  n1+n2-2عىد درجة حرية) ٠.85١البالغة 

الصفة بيف االفراد الجيديف واالفراد غير الجيديف وبالتالي يهكف تضهيىٍا في الهقياس , اها اذا 
( n1+n2-2كاىت القيهة التائية الهحسوبة اصغر هف القيهة التائية الجدولية عىد درجة الحرية)

الصفة وبالتالي يجب حذفٍا  فٍذا يعىي اىٍا غير ههيزة بيف االفراد في ١.١4وهستوى داللة 
فقرة اذ تتراوح القيهة (  55ؿ)واستبعادٌا هف الهقياس والجدوؿ التالي يوضح االختبار التائي 

 ( .6كها هوضح في الجدوؿ رقـ )( ٠428١-٠247يف )التائية هاب

 ( القيمة التائية المحسوبة5) جدول

  الدنيا العميا ت
 المتوسط ت

 التباين  الحسابي     
 

 التباين
 المتوسط   

 التباين الحسابي
T-test 

 
1 4.3.5 1.279 3.009 2.439 7.22 
2 4.75 ..2.7 4.419 ..6.. 4.25 
3 4.277 ..613 3.083 1.385 7.93 
4 4.611 ..37. 3.203 1..79 12.81 
5 3.9*.7 1.449 2.018 1.251 12.66 
6 4.268 ..721 2.657 1.236 12.38 
7 4.379 ..873 2.962 1.624 1..14 
8 3.981 1.233 2.472 1.522 1...6 
9 4.138 ..6.6 2.9.7 1.187 1..16 
1. 4.3.5 ..662 2.814 1.479 11.46 
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11 4.166 ..738 2.738 1.119 11.91 
12 3.694 1..17 2.5 ..962 9.15 
13 3.537 1.11. 2.2.3 ..817 1..23 
14 3.379 1.247 2 ..841 1..53 
15 3.694 1.316 2.351 1.37. 8.93 
16 3.824 1..24 2.2.3 1..23 12.46 
17 2.898 1.942 1.678 ..678 8.13 
18 4.138 ..774 2.851 1.118 9.84 
19 3.935 ..939 2.462 1.11. 11.3. 
2. 4.157 ..6.1 2.7.3 1.313 11.15 
21 3.87. ..88. 2.231 1..76 12.61 
22 3.962 ..858 2.444 1.146 11.69 
23 4..46 ..736 2.444 1.538 11.42 
24 3.972 ..718 2.324 1.379 12.69 
25 3.944 ..8.. 2.342 1.18. 12.31 
26 3.361 1.429 2..83 ...83 9.14 
27 3.49. 1.224 1.87. ..973 11.57 
28 2.953 1.558 1.555 ..454 1..76 
29 3.638 1.279 1.629 ..646 15.46 
3. 3..74 1.5.8 1.416 ..619 12.76 
31 3.962 1...7 2..92 1.243 13.35 
32 4.129 ..786 2.37. 1.768 11.73 
33 4.185 ..8.6 2.379 2..5. 12.85 
34 4..74 ..91. 3.5 1.411 4..7 
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35 4..46 ..941 3.537 1.278 3.84 
36 3.861 1.186 3.268 1.5.6 4.23 
37 2.1.1 1.492 1.157 ..189 7.83 
38 2..46 1.558 1.129 ..188 1.58 
39 2.814 1.871 1.222 ..193 8.83 
4. 3.527 1.41. 1.796 ..892 12.36 
41 3.481 1.354 1.694 ..737 13.69 
42 2.425 1.835 1.25 ..264 9 
43 4 1.1.2 2.379 1.172 11.57 
44 3.787 1.29. 2.324 1.174 1..42 
45 4.24. ..689 2.787 1.44. 11.15 
46 3.842 1.199 2.2.3 ..687 13.58 
47 3842 ..993 2.214 1.132 3.76 
48 4.157 1..49 2.388 1..8. 13.53 
49 3.888 1.146 2.388 1.193 1..71 
5. 3.666 1.383 2..37 ..877 11.57 
51 4.12. 1.116 2.231 1.544 13.42 
52 2.657 2..4. 1.453 ..698 8.57 
53 3.166 1.99. 1.9.7 1.542 7.35 
54 2.657 1.834 1.416 ..5.7 8.85 
55 2..92 1.449 1.324 ..389 3.8 
56 2.583 1.778 1.324 ..445 9.61 
57 3.231 1.394 1.444 ..38. 14.83 
58 3.1.1 1.512 1.842 1..12 12.5 
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59 3.833 1.261 2..83 1.535 12.5 
6. 3.981 ..952 2.24. 1.642 12.42 
61 3.87. ..898 1.925 1..59 14.92 
62 3.4.7 1.1.3 1.75 ..8.6 12.69 
63 3.435 1..33 1.685 ..591 15.9. 
64 3.398 1.232 1.574 ..583 15.16 
65 2.953 1.296 1.462 ..381 13.54 
66 3.972 ..999 2..92 1.542 13.42 

 

 ايجاد معامل ارتباط كل فقرة مع المجموع الكمي لممقياس :  -ثانيا

ي هف أكثر الطرؽ استعهااًل في تحميؿ فقرات االختبارات والهقاييس الىفسية, ىظرًا لها       ٌو
لهقياس في قياس الظاٌرة تتصؼ بً ٌذي الطريقة هف تحديد لهدى تجاىس فقرات ا

 ( Nunnally  , 1978, P: 262).السموكية

ذا لـ يتوفر       وأف ارتباط درجة كؿ فقرة بهحؾ خارجي أو هحؿ داخمي هؤشر لصدقٍا, وا 
درجة الهفحوص الكمي هحؿ خارجي يستخدـ عادًة هحؿ داخمي, وأف أفضؿ هحؿ داخمي ٌو 

 ( ٠8: 1١١١)همحـ ,  .عمى الهقياس

 Pearson Correlation Coefficientلقد تـ استخداـ هعاهؿ ارتباط بيرسوف )        
الستخراج العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة هف فقرات الهقياس والدرجة الكمية لمهقياس 

( استهارة وتقبؿ الفقرة عمى حسب هعيار ايبؿ  3١١,حيث بمغت االستهارات الخاضعة لمتحميؿ )
 : Eble,1972( فاكثر ,وترفض اذا كاىت اقؿ هف ذلؾ .) ١2٠8,اذا كاف هعاهؿ التهييز لٍا )

p406) 



 اجراءات البحث ...  الثالثالفصل 
84 

ويتفؽ هعظـ الباحثيف في القياس والتقويـ الىفسي والتربوي عمى اف هعيار ابيؿ          
(Ebel ٌو افضؿ هعيار لتحديد القوة التهييزية لمفقرات عف طريؽ ايجاد هعاهؿ االرتباط كؿ )

كاىت فأكثر فقرات جيدة جدا" اها اذا  ١.3١فقرة بجهوعٍا الكمي , اف الفقرة هعاهؿ ارتباطٍا 
فٍي فقرات جيدة تخضع لمتحسيف اها اذا كاىت  ١.28الى  ١.1١الفقرة هعاهؿ ارتباطٍا هف 

فأقؿ ٌي فقرات ضعيفة تحذؼ او تحسف . وعادة ها يستخدـ  ١.٠8الفقرة هعاهؿ ارتباطٍا 
الباحث هعاهؿ ارتباط بيرسوف الستخراج العالقة االرتباطية بيف كؿ فقرة هف فقرات الهقياس 

 لكمية لً ,باستخداـ عيىة التحميؿ ذاتٍا التي وظفت لحساب القوة التهيزية لمفقراتوالدرجة ا
 ( يبيف عالقة الفقرة بالهجهوع الكمي. 7الجدوؿ رقـ ),

 ( عالقة الفقرة بالهجهوع الكمي5الجدوؿ )

عالقة  ت
الفقرة 

بالهجهوع 
 الكمي

عالقة  ت
الفقرة 

بالهجهوع 
 الكمي

عالقة  ت
الفقرة 

بالهجهوع 
 الكمي

عالقة  ت
الفقرة 

بالهجهوع 
 الكمي

عالقة  ت
الفقرة 

بالهجهوع 
 الكمي

عالقة  ت
الفقرة 

بالهجهوع 
 الكمي

1 ١.٠56 ٠1 ١.413 23 ١.٠44 34 ١.4٠٠ 45 ١.331 56 ١.٠87 
2 ١.216 ٠2 ١.3١3 24 ١.38١ 35 ١.47١ 46 ١.371 57 ١.445 
3 ١.117 ٠3 ١.155 25 ١.135 36 - ١.١2 47 ١.4١١ 58 ١.185 
4 ١.٠81 ٠4 ١.43١ 26 ١.262 37 ١.645 48 ١.331 59 ١.576 
5 ١.٠14 ٠5 ١.233 27 ١.155 38 ١.353 49 ١.312 60 ١.451 
6 ١.265 ٠6 ١.1٠6 28 ١.3١3 39 ١.3١4 50 ١.252 5١ ٠.3١١ 
7 ١.346 ٠7 ١.348 29 ١.46٠ 40 ١.48٠ 51 ١.١84 51 ١.535 
8 ١.٠1٠ ٠8 ١.325 30 ١.1٠3 41 ١.2٠2 52 ١.464 52 ١.4٠4 
9 ١.278 1١ ١.366 31 ١.345 42 ١.٠53 53 ١.417 53 ١.421 
10 ١.35١ 21 ١.313 32 ١.715 43 ١.562 54 ١.636 54 ١.24٠ 
١ ٠٠.217 22 ١.42٠ 33 ١.1١٠ 44 ١.27٠ 55 ١.6١4 55 ١.3٠4 
 



 اجراءات البحث ...  الثالثالفصل 
85 

    :اتخاذ القرار بشأن استبقاء واستبعاد فقرات المقياس -ثالثا

الفقرة هف هتطمبات الهقياس الجيد . إذ يهكف تقييـ درجة صالحية وصدؽ تعد صالحية    
 (٠46: ٠874)عودة,  التوافؽ بيف تقديرات الهحكهيف . الفقرة هف خالؿ

وفي ضوء ىتائج تحميؿ فقرات الهقياس تـ اتخاذ قرار بشأف استبقائٍا او استبعادٌا هف        
وعالقتٍا بالهجهوع الكمي وجد اف جهيع الفقرات ذات  خالؿ ىتائج القيهة التائية الهحسوبة لمفقرة

( اذ بمغت قيهة التائية الهحسوبة ١.١4( وهستوى داللة )1٠3قوة تهيزية عالية عىد درجة حرية)
, بطريقة الهجهوعتيف الهتطرفتيف  (27(عدا الفقرة )٠285) هف القيهة التائية الجدوليةاكبر 

ي الفقرة رقـ ) (١.٠8)وسبع فقرات هعاهؿ ارتباطٍا اقؿ هف   (  3124٠, ,٠2427212225ٌو
,وبذلؾ تـ استبعادٌا هف الهقياس الذي اصبحت فقراتً بشكمً بعالقة الفقرة بالهجهوع الكمي

 .(  5كها في همحؽ ) فقرة 47هف  ةالىٍائي هكوى

 Reliability Scaleحباث املقياس   سابعا :
تطبيؽ االداة عمى ىفس العيىة هف قبؿ ىفس ٌو الحصوؿ عمى ىفس الىتائج في حاؿ اعادة 

 ( 145: 1١١١)غىيـ وصبري ,  في ىفس الظروؼ او ظروؼ هشابٍة . الباحث

ويقصد بثبات الهقياس أو االختبار هدى إعطاء الهقياس ىفس الدرجات لىفس األفراد عىد        
دت تطبيقً عمى ىفس إعادة تطبيقً عميٍـ, فالهقياس الثابت ٌو الذي إذا طبقتً عمى فرد ثـ أع

:  1١١5)لطفي, .الفرد بعد فترة هىاسبة يعطيؾ تقريبا الدرجة التي أعطاٌا في الهرة األولى
٠47) 

ويقصد بالثبات  ايضا :ٌو هدى دقة القياس لالختبار ولمعيىة التي تقيسٍا والتي يهكف         
عادة االختبار االستدالؿ عميٍا هف خالؿ اهكاىية حصوؿ الهفحوصيف عمى الىتائج ىفسٍا عىد ا

 ( 62: ٠878)ابراٌيـ واخروف ,  عميٍـ هرة ثاىية .
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 دقة الهقياس واتساؽ فقراتً في قياس ها يجب قياسً يعد الثبات أحد هؤشرات التحقؽ هف       
                                                 (Cracker & Algine , 1986 : 126 ) 

و هف شروط ادوات البحث االساسية لها يوفري هف اتساؽ في ىتائج االختبا       ر عىد اعادة ٌو
  ( ٠34: ٠88١)العجيمي , االختبار هرة اخرى .

ويعد الهقياس هوضوعيًا إذا كاف يعطي ىفس الدرجة بغض الىظر عف هف يطبقً )جابر 
 (311: ٠867واخروف , 

( هعمـ وهعمهة اختيروا 2١ولحساب الثبات طبؽ الهقياس عمى عيىة هكوىة هف )       
يقتيف باألسموب العشوائي هف الهدارس االبتدائية هديرية تربية ديالى . وقد تـ حساب الثبات بطر 

 ٌها :

  ( :Test - Retestطريقة إعادة االختبار )  -٠
اف هف اسٍؿ الطرؽ لمحصوؿ عمى قياسات هتكررة لمهجهوعة ذاتٍا هف االفراد ولقياس    

ذي الطريقة بعالهتيف السهة ذاتٍا )او الهقدرة ذاتٍا ( ٌو تطبيؽ االختبار ىفسً هرتيف ,تزودىا ٌ
 ( 136- 135: ٠887)عودة ,  لكؿ هفحوص .

ولمحصوؿ عمى أداة قادرة عمى جهع هعموهات دقيقة واضحة يجب أف تكوف تمؾ األداة        
قادرة عمى إعطاء إجابات ثابتة ىسبيًا ويعد الثبات هف هتطمبات وشروط  الدراسة.  )العجيمي , 

٠88٠:  ١34  ) 

( يوهًا طبؽ ٠3قاهت الباحثة باستخراج الثبات بتطبيؽ الهقياس عمى العيىة وبعد هرور )      
الهقياس عمى العيىة ىفسٍا هرة ثاىية وبعد االىتٍاء هف التطبيؽ حسب ثبات الهقياس بحساب 
درجات ٌذي العيىة هع درجاتٍا في التطبيؽ األوؿ وأستخدـ هعاهؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات 

و يعد هعاهؿ ثبات جيد .١.75التطبيقيف فكاف هعاهؿ االرتباط )  ( ٌو



 اجراءات البحث ...  الثالثالفصل 
87 

(  :قاهت الباحثة بإخضاع عيىة هف Split _ Half procedure صفية )التجزئة الى -1
حساب درجات الفقرات الزوجية  ( هعمـ وهعمهة ,وتـ   3١( استهارة ؿ) 3١االستهارات عدد )

( وتـ تصحيحً ١274والفردية لكؿ هف افراد العيىة ,وتـ حساب هعاهؿ ارتباط بيرسوف وبمغ )
( ويؤكد )عودة(  اف  ١277مغ هعاهؿ الثبات لٍذي الطريقة ) باستخداـ هعادلة سبيرهاف براوف وب

 ( 55: 1١٠١)الهجهعي ,    (فها فوؽ في هثؿ ٌذي البحوث . ١254ىسبة الثبات هقبولة هف )

 :Statistical indexesاستخراج الخصائص االحصائية الوصفية لممقياس    -خامسا

و اكثر التوزيعات ٌو توزيع تكراري ىظري اشتؽ :  المنحنى االعتدالي  هف قواىيف الصدفة ,ٌو
و هىحىى فرضي ,اذا افترضىا اف كؿ السهات في  االحصائية استخداها في التطبيقات العمهية ٌو
البشر تتوزع درجاتٍا في االفراد تبعا لٍذا الشكؿ وتتركز هعظـ الحاالت تبعا لٍذا الهىحىى في 

 ( 14:  ٠874الؿ ,)ج ريجيا كمها اتجٍىا ىحو الطرفيف .الوسط وتقؿ تد

تقترب كثيرا في هخرجاتٍا هف الشكؿ  ةوالتربوي ةالىفسيالبحوث  ىتائج لذلؾ فاف       
االعتدالي, ويوفر ٌذا التوزيع وسيمة دقيقة لهقارىة اداء التحصيؿ عىد تحويؿ الدرجات الخاـ الى 

ىتائج القياس تخمو درجات هعيارية في اختبار هعيف هقارىة باختبار اخر او هحؾ .واذا كاىت 
هف التحيز الذاتي وتـ تهثيؿ البياىات في رسـ بياىي فاف الهىحىى الىاتج يتخذ شكال هحددا 

 ( 12:  1١١١)خطاب ,  العتدالي او التوزيع االعتدالي .يطمؽ عميً اسـ الهىحىى ا

و هتهاثؿ حوؿ الوسط بحيث اف الوسط الحسابي =     الهساحة الهىواؿ واف  الوسيط = ٌو
 ( 114:  1١٠٠)البطايىة ,   .٠حت الهىحىى الطبيعي =ت

 .الظواٌر الطبيعية واالقتصادية ويعد التوزيع االعتدالي هف اٌـ التوزيعات الىً يهثؿ كثيرا هف  
 (142:  1١٠١)الىجار ,    
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 ومن خصائص التوزيع المعتدل هي  :

تكراري فاىً يهكف اف يأخذ اي خاصية االستهرارية :عىد تهثيؿ هتغير بشكؿ بياىي بهىحىى  -٠
 قيهة ضهف الهدى الصفري لمتوزيع .

خاصية التقارب :عىد تهثيؿ هتغير بشكؿ بياىي بهضمع تكراري فاىً يهكف االصطالح عمى  -1
فئة صفرية عىد كؿ هف طرفي التوزيع ويهكف الحصوؿ عمى هضمع هغمؽ بهعىى اف الهىحىى 

 يكوف تقاربيا .
ية هف االفراد يتجهعوف في هىطقة الهتوسطات ويتوزع الباقوف خاصية التهاثؿ :اف ىسبة عال -2

ذا يعىي وجود ىقطة اىعكاس لمهىحىى ويكوف هيمً  بىسب هتفاوتة عمى جاىبي تمؾ الهىطقة ,ٌو
 ( 144:  1١٠١)الىجار , عىد تمؾ الىقطة =صفرا .

 الدراسة .( يوضح الرسم البياني يوضح التوزيع الطبيعي لعينة  1والشكل رقم )           

 
 ( يوضح التوزيع الطبيعي لعيىة الدراسة٠شكؿ رقـ )
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وهف الهؤشرات االحصائية التي تـ استخراجٍا هف الحقيبة االحصائية لهقياس الفاعمية لالشراؼ 
 (. 8هوضحة بالجدوؿ رقـ ) spss) التربوي )

 الهؤشرات االحصائية لهقياس فاعمية االشراؼ التربوي  
 ( يوضح الهؤشرات االحصائية لهقياس فاعمية االشراؼ التربوي  8جدوؿ رقـ )       

 الوسط الحسابي 167.5625
 

Mean 

164.0000 
 

 Median الوسيط

 Mode المنوال 164
 Std. Deviation االنحراف المعياري 35.79496

 Skewness االلتواء  .. 571
 Kurtosis التفرطح  .. 259

 Range المدى 193.00
 Min0.3imum اقل قيمة 85.00
 Maximum اكبر قيمة 278.00

 N عدد االفراد 400
 Sum المجموع 67025.00

 
( يتضح اف قيهة التفرطح وااللتواء الهستخرجة لهقياس الفاعمية لألشراؼ التربوي 6هف الجدوؿ )

 (  ٠11: 1١٠١)الىجار,, فر  وذلؾ لعدـ وجود التواء فيً .تقترب هف الص
 – ٠38:  1١٠٠( واف التوزيع طبيعي .)البطايىة ,ثؿ)جرسيذلؾ عمى اف الهىحىى هتهافيدؿ 
٠48 ) 
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 ٠5624514وهف الهؤشرات االحصائية االخرى تقارب هقاييس الىزعة الهركزية )الوسط , 
( ,ويعد التوزيع هتهاثال فاف قيهة كؿ هف الوسط الحسابي ٠53,والهىواؿ  ٠532١١١١والوسيط 

 ؿ هتساوية .والوسيط والهىوا
فيتبيف هف ذلؾ اف تشابً خصائص توزيع درجات افراد عيىة البحث الحالي هف خصائص  

التوزيع االعتدالي ويعطي  لىا هؤشرا" عمى تهثيؿ العيىة لمهجتهع الهدروس وصحة تعهيـ 
 الىتائج.  

 :تطبيق المقياس بصيغته النهائية

بعد أف تحققت الباحثة هف صدؽ الهقياس و ثباتً طبؽ الهقياس عمى عيىة البحث البالغة 
( , وقد قاهت الباحثة بىفسٍا بتطبيؽ االستباىة 3١١( هعمـ وهعمهة أي العيىة األساسية )3١١)

 ( يوهًا . 5١واستغرقت هدة التطبيؽ أكثر هف )

 

 :الىسائل اإلحصائيت -حامنا
  الوسائؿ اإلحصائية اآلتية :استخدهت الباحثة 

الستخراج القوة التهيزية لفقرات هقياس فاعمية لعيىتيف هستقمتيف  ( T-testاالختبار التائي ) -٠
 . االشراؼ التربوي في تحسيف اداء هعمهي الهواد العمهية

 

              X1     -      X2 

 

                                                                   

 (٠7٠:  1١٠٠)البطايىة ,                                                                  

  1     1 

( n1+n2) 

  

T = 

 

S1(n1-1)       +         S2(n2-1) 
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الفقرة  ( لحساب عالقةPearson Correlation Formulaهعادلة هعاهؿ ارتباط بيرسوف ) -1
 بالهجهوع الكمي لمهقياس وايجاد ثباتً بطرقتي اعادة االختبار والتجزئة الىصفية.

          N Σ XY   _   (ΣX)  (ΣY) 
R =   

   
 (155: 1١٠١)الىجار ,                                                                    

لمتعرؼ  Tow Way ANOVA( لهتغيريف  Analysis of Varianceتحميؿ التبايف ) -2
ؿ  عمى الفروؽ الفردية بيف هجهوعات البحث هتغيري الجىس وسىوات الخدهة وهتغيري الهٌؤ

 العمهي والهوقع

 ( SPSS) استخداـ الحقيبة االحصائية – 3

 

       [ Σ NX²  _  (ΣX) ²] [N ΣY² _  (NY ²)²]   
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 الفصل الرابع

  عرض النتائج ..... وتفسيرها ومناقشتها

 تها على وفق اهداف البحث الحالي في هذا الفصل سوف يتم عرض النتائج وتفسيرها ومناقش

 فاعلية االشراف التربوي في تحسين اداء معلمي المواد العلمية  بناء مقياس  : الهدف االول
وقد تم تحقٓق ٌذا الٍدف هن خالل اتباع الخطوات العمهٓة فْ بىاء  في المرحلة االبتدائية

الهقآٓس الىفسٓة والتربوٓة  وقد قاهت الباحثة بشرح جهٓع تمك الخطوات واإلجراءات الهتبعة فْ 
ن تحدٓد هفٍوم وهجاالت هقٓاس الفاعمٓة حتِ خطوات جهع الفقرات، بىاء الفاعمٓة ابتداءًا ه

اإلشارة  وصالحٓاتٍا واستخراج قوتٍا التهٓٓزة فضال عن هؤشرات صدق وثبات الهقٓاس إذ تم  
 الِ كل ذلك وبشكل هفصل فْ الفصل الثالث هن البحث الحالْ.

  داء معلمي المواد العلمية.:التعرف على فاعلية االشراف التربوي في تحسين ا الهدف الثاني
تحقٓقا لٍذا الٍدف قاهت الباحثة بتطبٓق هقٓاس الفاعمٓة بصٓغتً الىٍائٓة بعد التأكد هن 

( هعمم وهعمهة عموم 844هؤشرات صدق وثباتً عمِ عٓىة البحث التطبٓقٓة والبالغة )
 ِ.وٓراضٓات اختٓرت بالطٓرقة العشوائٓة هن الهدارس االبتدائٓة فْ هحافظة دٓال

لقد اظٍرت ىتائج البحث بعد تطبٓق هقٓاس فاعمٓة االشراف التربوي عمِ عٓىة البحث ان 
هتوسط درجات فاعمٓة االشراف التربوي لدى الهعمهٓن هن كال الجىسٓن والهشهولٓن بالبحث ٌو 

( وعىد هقارىة ٌذا الهتوسط بالهتوسط الفرضْ  ;796( باىحراف هعٓاري هقداري ) 69;:5)
(ٓالحظ اىً اصغر هن الهتوسط الفرضْ لمهقٓاس ،وبها ان القٓهة التائٓة  8;5بالغ )لمهقٓاس وال

(  ==8( عىد درجة حٓرة ) 4:=56الهحسوبة اصغر هن القٓهة التائٓة الجدولٓة البالغة )
التربوي  فْ فاعمٓة االشراف عاٍل تتهتع بهستوى  ال ان عٓىة البحث( ،ف 4649وهستوى داللة) 

وكها هوضح فْ شراف التربوي هن وجٍة ىظر الهعمهٓن غٓر هرضْ .،اي ان هستوى اال
 ( . 54الجدول رقم ) 
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( االختبار التائْ لمفرق بٓن هتوسط درجات هقٓاس فاعمٓة االشراف التربوي >الجدول )
 والهتوسط الفرضْ لمهقٓاس لدى عٓىة البحث 

هتوسط 
 العٓىة

االىحراف 
 الهعٓاري

الهتوسط 
 الفرضْ

 القٓهة التائٓة
 الهحسوبة

القٓهة 
التائٓة 
 الجدولٓة

هستوى 
 الداللة

5:;69 796; 5;8 - 76:9 5.=:4 4.49 
 

راىْ والقرىْ) (  :644دراسة عبد الجواد ) ( و 6446وقد اتفقت ٌذي الىتٓجة هع دراسة الٌز
ٓري )( 6445ودراسة سٓسالم ) ولم تتفق  ( ، ;==5( ودراسة العٓساوي ) 8==5ودراسة الٌز

ذلك إلِ عدن تَفر الباحثة َتفسر  ( ، 6444( ودراسة الرشٓد ) 6446هع دراسة عبد الجواد )
شراف عدد الهدارس التْ ٓقَهَو باإلتزآد َربها بسبب ، الَقت الكافْ َالبٓئة الهىاسبة 

ٍاهٍن ْ ٓكمفَو بٍا َالتْ تفَق أحٓاىا هـالتاالشرافٓة َالهٍان االعباء عمٍٓا ََجَد كثٓر هو 
 العمهٓة .ادة ـِ الهـراف عمـالفىٓة الهتعمقة باإلش

الجنس تعرف الفروق الفردية في فاعلية االشراف التربوي وبحسب متغير الهـدف الثالث :   
 والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة .

لعٓىتٓن هستقمتٓن لمتعرف عمِ  ولتحقٓق ٌذا الٍدف استخدهت الباحثة هعادلة االختبار التائْ   
    ضح فْ جدولهو داللة الفروق بٓن الذكور واالىاث لهعمهٓن العموم والٓراضٓات وكها ٌو 

 ( 54) رقم

   
( االختبار التائي لعينتين مستقلتين للتعرف على الفروق في فاعلية االشراف  9الجدول )

 التربوي لدى معلمي العلوم والرياضيات وفق متغير الجنس
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الهتوسط  الفئة
 الحسابْ

القٓهة التائٓة  التبآن
 الهحسوبة 

القٓهة التائٓة 
 الجدولٓة 

هستوى 
 الداللة 

 4.49 4:=.5 >4.86 ;5.6>56 9.;:5 الذكور 
    >7.5;56 5:9.9 االىاث

 

 ( ها ٓأتْ وتبعا لفرضٓات البحث التْ ٌْ : 54وقد بٓىت الىتائج فْ الجدول )

لٓس ٌىاك فروق ذات داللة احصائٓة فْ هستوى فاعمٓة االشراف التربوي وبحسب  -5
 .الجىس هتغٓر 

وقد قبمت الفرضٓة الصفٓرة ،اذ لم تظٍر فروق ذات داللة احصائٓة فْ فاعمٓة االشراف التربوي 
الهحسوبة التْ  لدى هعمهْ الٓراضٓات والعموم عمِ وفق هتغٓر الجىس ،اذ كاىت القٓهة التائٓة

( ،هها تشٓر الِ عدم  4:=.5(اقل هن القٓهة التائٓة الجدولٓة التْ قٓهتٍا)>4.86قٓهتٍا )
وجود فروق ذات داللة احصائٓة  بٓن عٓىة الذكور وعٓىة االىاث لهعمهٓن الٓراضٓات والعموم 

ذا ٓتفق هع دراسة )حسن ،  . 0.05وهستوى داللة  499عىد درجة حٓرة  عدم ( فْ  9==5ٌو
م  وجود فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن رأي الهعمهٓن فْ دور الهشرف التربوي فْ تحسٓن ىهٌو

  الهٍىْ تعزي لهتغٓر الجىس .
( حٓث اثبتت الىتائج اىً ال توجد فروق ذات داللة  >==5وتتفق هع دراسة ىشوان وىشوان ) 

أشارت الىتائج ( حٓث   >644شرار ) ْوتختمف هع دراسة اب الجىس. احصائٓة تبعا لهتغٓر
رفٓو ـزان الهشـة التـٓو لدرجـإلِ َجَد فرَق ذات داللة إحصائٓة فْ تقدٓرات الهعمه

ولصالح شراف التربَّ الحدٓث تعزُ لهتغٓر الجىس  االالتربَٓٓو بتَظٓف خصائص 
ٓر الىوع وتفسر الباحثة الِ عدم وجود فروق فردٓة بٓن الذكور واالىاث تعزى لهتغاالىاث .

الفاعمٓة االشراف التربوي الِ خضوع الهعمهٓن والهعمهات الِ ىظام تربوي واحد بكافة عىاصري 
ٓن لىفس االسالٓب اإلشرافٓة وتقدٓم ىفس الخدهات اإلشرافٓة  وبراهجً واستخدام الهشرفٓن التربٓو

 لمجىسٓن هها ادى الِ عدم وجود اختالف فْ الفروق الفردٓة .
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عرف الفروق الفردية في فاعلية االشراف التربوي وبحسب متغير :المؤهل ت الهـدف الرابع:
 العلمي وسنوات الخدمة :

 - TOWولتحقٓق ٌذا الٍدف استخدهت الباحثة تحمٓل التبآن الثىائْ لعٓىتٓن هستقمتٓن )     
 WAY  ANODE لمتعرف عمِ داللة الفروق لعٓىة الهعمهٓن العموم والٓراضٓات حسب )

ل العمهْ )كمٓة ، دار هتغٓر اله سىوات  54هعمهٓن وهعٍد( وهتغٓر سىوات الخدهة)اقل هن الٌؤ
 ( 54سىوات(  وكها ٌو هوضح فْ الجدول ) 54، اكثر هن 

لعٓىتٓن هستقمتٓن لمتعرف عمِ الفروق فْ هستوى فاعمٓة تحمٓل التبآن ( 54الجدول رقم )
ل العمهْ  االشراف عمِ وفق هتغٓر سىوات الخدهة والهٌؤ

 
 

 

 

 

 

 

 

 وبٓىت الىتائج هن الجدول السابق وتبعا لفرضٓات البحث التْ ٌْ : 

الفرضٓة االولِ : لٓس ٌىاك فروق بٓن هعمهٓن الٓراضٓات والعموم حسب هتغٓر سىوات  -5
 الخدهة.

حٓث قبمت ٌذي الفرضٓة ،اذ لم تظٍر فروق ذات داللة احصائٓة فْ فاعمٓة االشراف التربوي 
لدى هعمهٓن الٓراضٓات والعموم وبحسب هتغٓر سىوات الخدهة اذ كاىت القٓهة الفائٓة الهحسوبة 

درجة  MS DF الهتغٓر 
 الحٓرة

SS  القٓهة الفائٓة 

A سىوات
 الخدهة 

67<4 5 67<4 6.55  

B ل الهٌؤ
 العمهْ 

7:86< 5 7:86< 76.6: 

 4=.55 57884 5 57884 التفاعل
  1129 :=7 9.:55;88 هقدار الخطا

  7==   
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ا ) ا) 6.55التْ هقداٌر ( عىد هستوى داللة  8>.7(اقل هن القٓهة الفائٓة الجدولٓة التْ هقداٌر
 ( .:=7 -5ودرجة الحٓرة ) 4.49

مة ٓي الباحثأٓكون هن الهىطقْ حسب ر  وقد ن ان ٓكون الهعمهون هن اصحاب الخبرة الطٓو
اكثر فاعمٓة لإلشراف التربوي هن اصحاب الخبرة القصٓرة ،ولكن الىتٓجة جاءت غٓر ذلك حٓث 

ٓن الهشالِ ان لم ٓظٍر أي دور لسىوات الخدهة ،وتفسر الباحثة ٌذي الىتٓجة  رفٓن التربٓو
ٓهارسون االدوار اإلشرافٓة بالقدر ذاتً هن سىوات عدٓدة ،بحٓث لم ٓشعر الهعمهون بان اداء 
شٓر ٌذا الِ ان فاعمٓة االشراف  الهشرفٓن تجاي تحسٓن ادائٍم قد تغٓر عبر سىوات عدٓدة ،ٓو

اشارت الِ عدم ( والتْ  6444التربوي ال زالت ضعٓفة ، وتتفق ٌذي الىتٓجة هع دراسة الرشٓد )
وجود فروق فردٓة فْ درجة تحقٓق الهشرفٓن التربوٓٓن ألٌداف االشراف التربوي حسب هتغٓر 

حٓث اثبتت ىتائج الدراسة اىً ( ;644وال تتفق ٌذي الدراسة هع دراسة صٓام ) سىوات الخدهة .
ر االداء توجد فروق فْ التقدٓرات الهتوقعة لدور اسالٓب االشراف التربوي التْ تساٌم فْ ت طٓو

ة فْ هحافظة غزة تعزى لسىوات الخدهة ، وقد ٓكون هن  الهٍىْ لمهعمهٓن فْ الهدارس الثاىٓو
مة اكثر فاعمٓة الهشرفون ان ٓكون  ةي الباحثأالهىطقْ حسب ر  هن اصحاب الخبرة الطٓو

لإلشراف التربوي هن اصحاب الخبرة القصٓرة ،ولكن الىتٓجة جاءت غٓر ذلك حٓث لم ٓظٍر 
ر لسىوات الخدهة ،وتفسر الباحثة ٌذي الىتٓجة الِ تشابً استفادة الهعمهٓن القداهِ والجدد أي دو 

ٓن ٓهارسون االدوار اإلشرافٓة بالقدر ذاتً هن سىوات عدٓدة ،بحٓث لم  ،وان الهشرفٓن التربٓو
شٓر ٌذا  ٓشعر الهعمهون بان اداء الهشرفٓن تجاي تحسٓن ادائٍم قد تغٓر عبر سىوات عدٓدة ،ٓو

 الِ ان فاعمٓة االشراف التربوي ال زالت ضعٓفة .
 لدى عٓىة البحث عمِ وفق  ذات داللة احصائٓة  ٌىاك فروق تلٓسة الثاىٓة :الفرضٓ -6

ل العمهْ.  هتغٓر الهٌؤ
حٓث رفضت ٌذي الفرضٓة ،اذ ظٍر ان ٌىاك فروق فردٓة  لهعمهٓن العموم والٓراضٓات لصالح 

ل العمهْ، اذ كاىت  ا)هتغٓر الهٌؤ ( اكبر هن القٓهة  :76.6القٓهة الفائٓة الهحسوبة التْ هقداٌر
ذا ٓتفق هع دراسة السعود)( 8>.7الفائٓة الجدولٓة) ( فقد بٓىت ىتائج الدراسة الِ وجود 6447ٌو

ل العمهْ ، ( حٓث بٓىت ىتائج  6444وتتفق هع دراسة الرشٓد ) فروق فردٓة تبعا لهتغٓر الهٌؤ
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ل العمهْ. وتفسر الباحثة وجود اختالف فْ الفروق الدراسة وجود فروق فردٓة ت بعا لهتغٓر الهٌؤ
ل العمهْ هن خٓرجٓن الكمٓة الِ ان فاعمٓة االشراف التربوي تؤثر  الفردٓة تعزى لصالح الهٌؤ

 فْ هعمهْ الهواد العموم والٓراضٓات الحاصمٓن عمِ شٍادة البكالوٓروس .
لدى افراد عٓىة  فاعمٓة االشراف التربوي  فْ ثالثة : لٓس ٌىاك اثر لمتفاعل الفرضٓة ال -7

ل العمهْ .البحث   عمِ وفق هتغٓري سىوات الخدهة والهٌؤ
ل العمهْ لتفاعل هتغٓري سىوات الخدهة والهٌؤ اً حٓث قبمت ٌذي الفرضٓة ،اذ اىً لٓس ٌىاك اثر 

ا الجدولٓة التْ لفائٓة ( اقل هن القٓهة ا4=.55ة )الهحسوب فائٓة وذلك الن القٓهة ال هقداٌر
( وال تتفق ٌذي الىتٓجة هع دراسة  ==7-5ودرجة حٓرة ) 4.49( عىد هستوى داللة 8>.7)

( ،حٓث أظٍرت الىتائج الِ وجود فروق دالة إحصائًٓا بٓن رأي  الهعمهات فْ  :644الخوالدة )
ل العمهْ وسىوات الخبرة، وتختمف ىتائج ٌذي الدراسة هع  دور الهشرف التربوي تعزى لمهٌؤ

( الذي أظٍر وجود فروق ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى داللة  ;644ة  العهرات )دراس
ل  العمهْ وسىوات الخدهة حٓث كان ٌىاك أثًرا لمتفاعل بٓن الخبرة 4.49) ( لهتغٓر الهٌؤ

ل العمهْ.  والهٌؤ
هع الهعمهٓن  ن  ٓتبعون ىفس الطٓرقة اإلشرافٓةٓن التربوٓٓالباحثة  ٌذي الىتٓجة ان الهشرف وتفسر

كافة لكل هن ٌؤالء الهعمهٓن ، هها ٓؤدي الِ عدم وجود فروق فْ فاعمٓة اإلشراف التربوي. 
 وعدم اخضاع الهشرف التربوي لمتدٓرب قبل استالهً العهل .

 :التوصيات 

بٓة وورشات  -5 ٓن هن خالل إلحاقٍم ببراهج الهاجستٓر وعقد دورات تدٓر تأٌٓل الهشرفٓن التربٓو
 سٓن كفآاتٍم بأسالٓب اإلشراف فْ تحسٓن اداء هعمهْ العموم والٓراضٓات .عهل لٍم لتح

ٓن فْ هدٓٓرات التربٓة فْ هحافظة دٓالِ هن خالل تعٓٓن  -6 ادة أعداد الهشرفٓن التربٓو ٓز
 هشرفٓن تربوٓٓن هتخصصٓن فْ العموم والٓراضٓات .

ٓن و تحسٓن الخدهات اإلشرافٓة التْ  -7 ٓقدهٍا هشرفو العموم هتابعة خطط الهشرفٓن التربٓو
  والٓراضٓات لهعمهٍٓم .
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أن تسىد وزارة التربٓة هٍىة الهشرف التربوي إلِ أصحاب الخبرة والكفاءة فْ الجاىب   -8
ة الهىشودة  .  التربوي لتحقٓق االٌداف التربٓو

هعمهْ الهواد الهشرفٓن التربوٓٓن عمِ إجراء البحوث اإلجرائٓة لموقوف عمِ هشكالت  الزام  -9
 .العمهٓة 

ٓن فْ تحسٓن سٓر العهمٓة  تفٓد ٌذي الدراسة وزارة التربٓة فْ هعرفة هستوى فاعمٓة الهشرفٓن التربٓو
ة هن خالل  التعمٓهٓة وتحسٓن اداء الهعمهٓن الهٍىْ بها ٓسٍم فْ رفع الكفآة االىتاجٓة لمعهمٓة التربٓو

 تأٌٓمٍم عمهٓا وهٍىٓا.
 

 :المقترحات 

 إجراء دراسات تقوٓهٓة لواقع اإلدارة الهدرسٓة واإلشراف التربوي . -5 
اىظهة االشراف فْ الدول اجراء دراسة هقارىة لىظام االشراف التربوي فْ العراق ب -6 

 .الهتقدهة
 
 



Abstract  

A 
 

 

Abstract : 

       The interest Educational Supervision Its come of its importance and 

wealth of the effectiveness of influence on the overall educational 

process for the purpose of development to keep pace with changes and 

developments facing the educational process. This has become necessary 

to improve the effectiveness of educational supervision to raise the level 

of the teacher, and on this basis that the teacher who is teaching 

profession needs of guided and guide him and supervised by, and even 

mastered the methods of dealing with his students, and increasing 

experience of the teaching profession. and acquire the educational 

supervision of being a collaborative work is focused in its destruction on 

the development of the educational process in all its elements, led by a 

teacher who represents the human element active in the educational 

supervisor patron of such development, on livelihoods because the real 

work of the educational field is noticeable for all the elements related to 

the educational process to achieve the desired educational goals. 

The current research aims to: - 

1 - building measure the effectiveness of educational supervision in 

improving the performance of teachers of science subjects in primary 

school from the viewpoint of the teaching staff. 

2 - Verification of the effectiveness of educational supervision in 

improving the performance of teachers of scientific subjects from the 

viewpoint of the teaching staff. 

3 - identify the individual differences among teachers depending on the 

variable type (males - females). 
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4 - identify the individual differences among teachers due to the variable 

of academic qualification (Dar Teachers - Institute - College). And by 

variable (and more years of service 10 - 10 years or less). 

To achieve the objectives of the research, the researcher the following 

actions: - 

Building measure the effectiveness of educational supervision through 

the literature and previous studies, and has been to ensure the veracity of 

the scale using the honesty virtual, were presented paragraphs on a 

group of arbitrators, and the purpose of acceptance of each paragraph of 

the tool or reject or modify the adopted researcher 80% minimum to 

accept paragraphs the number of arbitrators,'s (12) an arbitrator, has 

been the exclusion of all paragraphs that have not received the approval 

of the arbitrators (80%) and this has become a standard component in 

final form of 58 paragraph, the researcher drafted paragraphs language 

as the instructions displayed by the arbitrators. been confirmed the 

stability of the scale adoption of the test method and bring it back and 

reached (0.86), and the way retail midterm reaching reliability 

coefficient (0.88), which represents the gradient is high, and after 

applying the scale on a sample of (400) teachers of science and 

mathematics researcher reached the following findings: - 

1 - The sample has a standard low in the stability of the effectiveness of 

supervision, ie, that the level of educational supervision of teachers is 

not satisfactory, and after the application of a measure the effectiveness 

of educational supervision on a sample of the research found that the 

average degree of effectiveness of educational supervision of teachers of 

both sexes and included in the research is (167, 5) with a standard 

deviation of $ (35.7) and when comparing this average to the average 

Alfrda measure of (174) noted that smaller-than-average Alfrda of the 

scale. 
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2 - Search Results showed that there was no statistically significant 

differences between the sample of male and female sample of teachers 

of mathematics and science at the 499 degree of freedom and 

significance level of 0.05. 

3 - showed results that there is no individual differences between 

teachers of mathematics and science as a variable of years of service, 

because the value of alpha calculated by the amount of (2.11) is less than 

the value of T indexed by the amount of (3.84) at the 0.05 level and the 

degree of freedom (1-396). 

4 - The results showed that there are individual differences for science 

and mathematics teachers for the qualification and variable, because the 

alpha value is calculated by the amount of (32.26) greater than the 

tabular value of alpha (3.84) 

The researcher recommended a number of recommendations including: 

training supervisors through placement programs, master's and holding 

training courses and workshops for them to improve the competencies 

methods of supervision to improve the performance of teachers of 

science and mathematics, and follow-up plans, educational supervisors 

and improvement of supervisory services provided by the supervisors of 

science and mathematics teachers. 

The researcher has proposed a number of proposals, including: 

conducting an evaluation of the reality of school management and 

educational supervision, and requiring supervisors to conduct research to 

determine the procedural problems of education.  
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 (1ممحق رقم ) 

  اراء الخبراء في مجاالت االشراف التربوي م/

 المحترم  --------------------------------االستاذ الفاضل 

 ----السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

تروم الباحثة انجاز بحثيا الموسوم )فاعمية االشراف التربوي في تحسين اداء معممي المواد 
 العممية في المرحمة االبتدائية من وجية نظر الييئة التعميمية ( 

ولقد اطمعت الباحثة عمى مجاالت عديدة لإلشراف التربوي من خالل البحوث والدراسات السابقة 
مى االدبيات التي تناولت موضوع االشراف التربوي لذا ما تراه ع ةاضافة الى اطالع الباحث

الباحثة فيكم من خبرة ودراية اضع بين ايديكم ىذه المجاالت التي تشكل المحاور الرئيسية 
 لألشراف التربوي .

 تعديل  الى بحاجة غير موافق  موافق  المجاالت  ت
    التخطيط  1
    ميارة التدريس  2
    االدارة الصفية  3
    مينة المعمم  4
    الصفيةاالنشطة  5
    المادة العممية  6
    االجيزة والتقنيات  7
    التقويم  8

 دمة لمبحث العممي مع فائق تقديريارجو االجابة بأحد البديالن موافق او غير موافق خ
                                                                                   واحترامي 

 الباحثة                                                                                       
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 (2ممحق رقم)

 استطالع اراء الخبراء لمجاالت مقياس وفقرات فاعمية االشراف التربوي  

 استطالع اراء الخبراء

 المحترم ---------------------------------االستاذ الفاضل 

 تحية طيبة ..

تروم الباحثة اجراء بحثيا الموسوم )فاعمية االشراف التربوي في تحسين اداء معممي المواد العممية في 
حث بناء مقياس فاعمية المرحمة االبتدائية من وجية نظر الييئة التعميمية ( ومن بين اجراءات الب

( مستندة (Likertاالشراف التربوي ،وقد قامت الباحثة باعداد وصياغة فقرات عمى وفق طريقة ليكرت 
 في ذلك الى مقاييس اجنبية وعربية وعراقية وادبيات سابقة ليا عالقة بموضوع البحث .

تحدث بين االدارة المركزية جميع العمميات والتفاعالت واالتصاالت التي ويعرف االشراف التربوي :
لمتعميم من جية والمدرسة بجميع مكوناتيا من جية اخرى وذلك من اجل تحسين العممية التعميمية 

 وتحقيق اىدافيا .

 

ارجو التكرم بالتحكيم عمى المجاالت والفقرات وامكانية دمجيا لما تتمتعون بو من خبرة في ميدان التربية 
 ري .والتعميم مع فائق شكري وتقدي
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 المجال االول :التخطيط لمتدريس 

يعرف التخطيط :تصور مسبق لما سيقوم بو المعمم من اساليب وانشطة واجراءات واستخدام ادوات او 
 ( 87: 2005)اليويدي ،        المرغوبة . التربويةاجيزة او وسائل تعميمية من اجل تحقيق االىداف 

يقوم بفعل  فقرات المجال ت
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا 

يقوم بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 كبيرة

يقوم 
بفعل 
ذلك 

 احيانا 

يقوم بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 قميمة 

ال يقوم 
بفعل ذلك 

 ابدا 

 يطالبني بإعداد خطة سنوية تنظم تعمم 1
 محتوى المادة الدراسية

     

يطمب مني اعداد خطة يومية تنسجم مع  2
 الخطة السنوية

     

      اقشني في صياغة االىداف السموكيةين 3

يسيم في تحديد مواطن الضعف لدى  4
 الطمبة

     

لمنيج العممي في يرشدني الى اتباع ا 5
 التخطيط لمتدريس

     

      ركني في تخطيط التطبيقات العمميةيشا 6

الى العمل الجماعي بروح الفريق يرشدني  7
 الواحد

     

يدفعني لتطوير الوسائل التعميمية التعممية  8
 التي تالئم تحقيق االىداف التربوية

     

يشاركني في تحديد االنشطة التربوية  9
 المناسبة لتحقيق االىداف التربوية المنشودة

     

يدفعني الى ترتيب االولويات في الحاجات  10
 االساسية
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 ميارات التدريس : المجال الثاني
مجموعة السموكيات الفعالة التي يظيرىا المعمم في نشاطو التعميمي داخل غرفة الصف  :ىيميارات التدريس

او خارجيا في شكل تحركات لفظية او غير لفظية ،تتميز بعناصر السرعة والدقة في االداء وتيسر لمعممية 
  .او بصورة تمقائيةالتعميمية تحقيق اىدافيا المعرفية والميارية والوجدانية سواء اكان ذلك بفعل مثير معين 

 (163: 2008)سمارة واخرون ،                                                                          
 ت
 

يقوم بفعل  فقرات المجال
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا 

يقوم بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 كبيرة 

يقوم 
بفعل 
ذلك 
 احيانا

يقوم  
بفعل ذلك 

بدرجة 
 قميمة

 ال يقوم
بفعل 
 بذلك
 ابدا

يدفعني الى استخدام اساليب تدريس تنمي االبداع  1
 لدى التالميذ

     

الدرس الجديد يرشدني الى كيفية ربط موضوع  2
 بخبرات التالمذة السابقة

     

التدريس التي  يوضح لي كيفيةاستخدام اساليب 3
 تراعي الفروق الفردية بين التالميذ

     

يشجعني عمى استخدام اساليب التعميم التعاوني  4
 اثناء عممية التدريس

     

التي تناسب  يشاركني في تحديد المادة االثرائية 5
 التالميذ والتقدم العممي

     

يؤكد لي عمى ضرورة تطبيق ميارات التعمم الذاتي  6
 لدى التالميذ

     

يحثني عمى استخدام التغذية الراجعة اثناء  7
 التدريس

     

يدفعني الى ابتكار وسائل تعميمية مناسبة لممادة  8
 العممية

     

      التعميمي داخل الدرسيطالبني بتحميل الموقف  9

يمدني بالنشرات التربوية التي تفيدني في فيم  10
 التغيرات الجديدة في المنياج
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 المجال الثالث :االدارة الصفية

االدارة الصفية :ىي مجموعة من العمميات والمواقف التعميمية التعممية التي يتم فييا التفاعل ما 
والمعمم والمنياج والطالب وزميمو االخر وتوجيييا لتحقيق االىداف الموضوعة بين الطالب 

 (2010)عطوي،                                                                    .لممنياج

يقوم بفعل  فقرات المجال ت
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا 

يقوم بفعل 
ذلك 
بدرجة 
 كبيرة

يقوم 
بفعل 
ذلك 
 احيانا

بفعل  يقوم
ذلك بدرجة 

 قميمة

ال يقوم 
بفعل بذلك 

 ابدا

يمزمني بتوفير المناخ الصفي المالئم  1
 اثناء عممية التعمم

     

يشجعني عمى استخدام تعبيرات  2
 الوجو وااليماءات لضبط الصف

     

يساعدني عمى تعويد الطمبة عمى  3
االنضباط الذاتي بدون استخدام 

 العقاب

     

استخدام التعزيز يحثني عمى  4
 االيجابي اثناء التفاعل الصفي

     

يحثني عمى استخدام النمط  5
 الديمقراطي في ادارة الصف

     

يذكرني بمالحظة مدى نمو التالميذ  6
 ومشاركتيم في الفعاليات الصفية

     

يمدني بطرائق جديدة لممحافظة عمى  7
 النظام الصفي

     

يتدارس معي المشكالت التي  8
 تواجيني اثناء القيام بعممية التدريس
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 المجال الرابع :االداء الميني 

ويعرف االداء الميني :انو محاولة لتحقيق تنمية متكاممة في شخصية المعمم من الناحية العممية  
والثقافية واالجتماعية المرتبطة بحياتو المدرسية باإلضافة الى البرامج واالنشطة التي تستيدف رفع 

 (  2004،)نصر         كفاءتو وزيادة تأىيمو لمقيام بواجبو عمى الوجو االكمل .                  

ال يقوم 
بذلك 

 ابدا

يقوم بفعل 
ذلك 
بدرجة 
 قميمة

يقوم 
بفعل 
ذلك 
 احيانا

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 كبيرة

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا

 ت فقرات المجال

متميزة ومتنوعة في التدريسيدربني عمى خطط         1 

يوضح لي كيفية اعداد االختبارات التحصيمية      
 وتحميل نتائجيا

2 

يوجيني الى ضرورة قراءة الكتب الخارجية التي      
 ليا عالقة بالمادة العممية

3 

ينظم دورات تدريبية لتمبية حاجات المعممين في      
 مجال المادة العممية

4 

عمى تبادل الزيارات التبادلية بين يشجعني      
 المعممين لتبادل المعارف والخبرات

5 

يعمل عمى تنمية قدرات المعممين الجدد في مجال      
المادة العممية   

6 

يعقد ندوات لحل المشكالت التربوية التي تحول      
 دون  تحقيق االىداف التربوية

7 

 8 الفريق الواحديرشدني الى العمل الجماعي بروح      

 9 يذكرني بأخالقيات مينة التعميم     
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 المجال الخامس :االنشطة الصفية 

االنشطة الصفية :ىو ذلك النشاط الذي يتم داخل غرفة الصف سواء اكان نشاطا تعميميا من قبل 
 ( 2008)سمارة واخرون ،                            المعمم ام نشاطا من قبل التالمذة .            

يقوم بفعل  فقرات المجال ت
ك ذل

بدرجة 
 كبيرة جدا 

يقوم بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 كبيرة 

يقوم 
بفعل 
ذلك 

 احيانا 

يقوم بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 قميمة 

ال بقوم 
 بفعل ذلك 

يطالبني باستخدام انشطة من البيئة المدرسية  1
 المحمية

 
 

    

      يحثني عمى اجراء التجارب المختبرية المتوفرة 2

       العمميةلمناسبة في طرح المفاىيم يشجع ا 3

      يدفعني الى اعداد االنشطة المدرسية المختمفة 4

      يييئ لي مستمزمات الرحالت العممية الميدانية 5

يساعدني في تأسيس النوادي العممية في  6
 المدرسة

 
 

    

يطمعني عمى نماذج متنوعة ومتميزة تنمي  7
 قدرات التالمذة العممية

     

يبين لي اىمية توظيف النشاطات الصفية  8
 خدمة لمعممية التعميمية 

     

يعممني عمى كيفية تعزيز االنشطة االبتكارية  9
 واالبداعية لمتالمذة

     

يساىم في توفير متطمبات العصر الحديث من  10
 حاسبات وانترنيت في التدريس
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 المجال السادس :المادة العممية:

المادة العممية :ىي مجموعة من المفاىيم واالتجاىات والخبرات والمعارف التي وتعرف الباحثة 
 يراد تعمميا بيدف تحقيق النمو الشامل لممتعمم .

يقوم ال
بفعل 
 ذلك

يقوم 
بفعل ذلك 

بدرجة 
 قميمة 

يقوم 
بفعل 
ذلك 

 احيانا 

يقوم 
بفعل ذلك 

بدرجة 
 كبيرة 

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 كبيرة جدا 

 ت فقرات المجال

 1 دني بكل حديث يخص المادة العمميةيزو      

 2 دليل عمل لممادة العممية الجديدةيوفر لي      

يحثني عمى ربط المادة العممية الجديدة      
 بميول وحاجات التالميذ

3 

 4 ل صعوبات المادة العممية الجديدةيذل     

يبدي رايو في تقويم محتوى المادة العممية      
 الجديدة

5 

الخطاء العممية في المنيج يصحح ا     
 الحديث

6 

يحثني عمى استخدام استراتيجيات جديدة      
 لتعميم المادة العممية الجديدة

7 

يطالبني بمراجعة المصادر والنشرات التي      
 تطور المادة العممية الجديدة

8 

يتعاون معي عمى تحميل المادة العممية      
 الجديدة

9 
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 السابع :االجيزة والتقنياتالمجال 
وتعرف الباحثة االجيزة والتقنيات :ىي مجموعة اآلالت واالجيزة واالدوات المستخدمة في نظام تعميمي  

 معين بيدف رفع وتطوير العممية التعميمية.
 

 

ال يقوم 
بفعل 
 ذلك

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 قميمة

يقوم بفعل 
 ذلك احيانا

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 كبيرة

بفعل يقوم 
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا

 ت فقرات المجال

يعمل عمى توفير مباني ومراكز      
 ومختبرات عممية

1 

يساعدني عمى توفير المواد والوسائل      
واالجيزة الالزمة لتدريس المادة العممية 

 الجديدة

2 

يحثني عمى توظيف التقنيات الحديثة      
 في عممية التعميم

3 

انتاج وسائل ومواد تعميمية يشاركني في      
 خاصة بالمادة العممية الجديدة

4 

يييئ ورش عمل لتطبيق وحدات المادة      
 العممية

5 

يعمل عمى توفير حقائب عممية ورزم      
 تعميمية متنقمة

6 

يدعم انتاج وسائل تعميمية مناسبة      
 باالستفادة من االمكانيات المتاحة

7 

استثمار خامات البيئة يحثني عمى      
ومواردىا لخدمة بعض وحدات المادة 

 العممية

8 
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 المجال الثامن :التقويم 

(1996)المقاني ،     التقويم :انو اصدار حكم تجاه شيء ما او موضوع .                       
ال يقوم 
بفعل 
 ذلك

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 قميمة

يقوم 
بفعل ذلك 

 احيانا

يقوم بفعل 
بدرجة ذلك 

 كبيرة

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا

 ت فقرات المجال

 1 يقوم معي عناصر المنيج المختمفة     

يحثني عمى استعمال انواع التقويم      
 البنائي لمدرس

2 

يزيد من قدرتي عمى استخدام      
 التقويم الختامي في الدرس

3 

يكشف مواطن القوة والضعف في      
االمتحانيةصياغة االسئمة   

4 

يوجيني لبناء االختبارات التحصيمية      
 بداللة االىداف التعميمية

5 

يحثني عمى تحديد مستويات      
التقويم التالمذة حسب نتائج  

6 

حميل نتائج االختبار يعممني ميارة ت     
 بصورة فعالة

7 

يطالبني بتنويع ادوات التقويم      
 لتحقيق افضل النتائج

8 

مى استخدام اسموب التقويم يشجع ع     
 الذاتي

9 

يزودني بالتغذية الراجعة الواضحة      
 بشكل مستمر

10 

يقدم خطط عالجية لتالفي القصور      
 في التدريس

11 
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 (   3ممحق  رقم )  

 فاعمية االشراف التربوي بعد االخذ بآراء الخبراء مقياس  

  تعميمات المقياس

  

 استطالع اراء الخبراء

 المحترم ---------------------------------االستاذ الفاضل 

 تحية طيبة ..

تروم الباحثة اجراء بحثيا الموسوم )فاعمية االشراف التربوي في تحسين اداء معممي المواد العممية في 
المرحمة االبتدائية من وجية نظر الييئة التعميمية ( ومن بين اجراءات البحث بناء مقياس فاعمية 

( مستندة (Likertاالشراف التربوي ،وقد قامت الباحثة باعداد وصياغة فقرات عمى وفق طريقة ليكرت 
 في ذلك الى مقاييس اجنبية وعربية وعراقية وادبيات سابقة ليا عالقة بموضوع البحث .

المركزية جميع العمميات والتفاعالت واالتصاالت التي تحدث بين االدارة ويعرف االشراف التربوي :
لمتعميم من جية والمدرسة بجميع مكوناتيا من جية اخرى وذلك من اجل تحسين العممية التعميمية 

 وتحقيق اىدافيا .

 

ارجو التكرم بالتحكيم عمى المجاالت والفقرات وامكانية دمجيا لما تتمتعون بو من خبرة في ميدان التربية 
 والتعميم مع فائق شكري وتقديري .
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 المجال االول :التخطيط لمتدريس 

يعرف التخطيط :تصور مسببق لمبا سبيقوم ببو المعمبم مبن اسباليب وانشبطة واجبراءات واسبتخدام ادوات او 
 ( 87: 2005)اليويدي ،        اجيزة او وسائل تعميمية من اجل تحقيق االىداف التربوية المرغوبة .

يقببببوم بفعببببل  فقرات المجال ت
ذلببك بدرجببة 

 كبيرة جدا 

يقبببوم بفعبببل 
ذلك بدرجبة 

 كبيرة 

يقوم بفعبل 
ذلبببببببببببببببببببببببببببك 

 احيانا 

يقببببببببوم بفعببببببببل 
ذلببببببك بدرجببببببة 

 قميمة 

ال يقببببببببوم 
بفعبببببببببببببببببل 
 ذلك ابدا 

يطالبني بإعداد خطة سنوية تنظم  1
 المادة الدراسية محتوى تعمم

     

يطمب مني اعبداد خطبة يوميبة تنسبجم  2
 مع الخطة السنوية 

     

قشببببببببببني فببببببببببي صببببببببببياغة االىببببببببببداف ينا 3
 السموكية 

     

مبنيج العممبي فبي يرشدني الى اتبباع ال 4
 التخطيط لمتدريس 

     

قببببببببات يشبببببببباركني فببببببببي تخطببببببببيط التطبي 5
 العممية 

     

لعمببببل الجمبببباعي بببببروح يرشببببدني الببببى ا 6
 الفريق الواحد

     

يببببببدفعني لتطببببببوير الوسببببببائل التعميميببببببة  7
التعمميبببة التبببي تالئبببم تحقيبببق االىبببداف 

 التربوية 

     

يشبباركني فببي تحديببد االنشببطة التربويببة  8
المناسببببببة لتحقيبببببق االىبببببداف التربويبببببة 

 المنشودة 
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 المجال الثاني :ميارات التدريس 

ميارات التدريس :ىي مجموعة السموكيات الفعالة التي يظيرىبا المعمبم فبي نشباطو التعميمبي داخبل غرفبة 
الصببف او خارجيببا فببي شببكل تحركببات لفظيببة او غيببر لفظيببة ،تتميببز بعناصببر السببرعة والدقببة فببي االداء 

لبك بفعبل مثيبر معبين وتيسر لمعممية التعميمية تحقيبق اىبدافيا المعرفيبة والمياريبة والوجدانيبة سبواء اكبان ذ
 ( 163: 2008)سمارة واخرون ،                                                او بصورة تمقائية .

 ت
 

يقوم بفعل  فقرات المجال
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 كبيرة

يقوم بفعل 
ذلك 
 احيانا

يقوم  بفعل 
ذلك بدرجة 

 قميمة

ال يقوم 
بذلك 
 ابدا

يببببدفعني البببببى اسببببتخدام اسببببباليب تببببدريس تنمبببببي  9
 االبداع لدى التالميذ

     

يرشدني الى كيفيبة رببط موضبوع البدرس الجديبد  10
 بخبرات التالمذة السابقة 

     

يوضببببح لببببي كيفيببببة اسببببتخدام اسبببباليب التببببدريس  11
 التي تراعي الفروق الفردية بين التالميذ

     

يشجعني عمى استخدام اساليب التعميم التعاوني  12
 اثناء عممية التدريس 

     

يشاركني في تحديد المادة االثرائية التي تناسبب  13
 التالميذ والتقدم العممي

     

يؤكبببد لبببي عمبببى ضبببرورة تطبيبببق ميبببارات البببتعمم  14
 الذاتي لدى التالميذ 

     

يحثنببببي عمببببى اسببببتخدام التغذيببببة الراجعببببة اثنبببباء  15
 التدريس 

     

يبببببدفعني البببببى ابتكبببببار وسبببببائل تعميميبببببة مناسببببببة  16
 لممادة العممية 

     

      يطالبني بتحميل الموقف التعميمي داخل الدرس  17

يمببدني بالنشببرات التربويببة التببي تفيببدني فببي فيببم  18
 التغيرات الجديدة في المنياج 
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 المجال الثالث :االدارة الصفية

االدارة الصفية :ىي مجموعة من العمميات والمواقف التعميمية التعممية التي يتم فييا التفاعل ما 
بين الطالب والمعمم والمنياج والطالب وزميمو االخر وتوجيييا لتحقيق االىداف الموضوعة 

                                   ( 2010)عطوي،                        لممنياج                                            

يقبببوم بفعبببل  فقرات المجال ت
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا 

يقببببوم بفعببببل 
ذلك بدرجبة 

 كبيرة 

يقوم بفعل 
ذلببببببببببببببببببببببببببببك 

 احيانا

يقبببوم بفعبببل 
ذلك بدرجة 

 قميمة 

ال يقببببببببببببببببوم 
 بذلك ابدا 

يمزمنبببي بتبببوفير المنببباخ الصبببفي  19
 المالئم اثناء عممية التعمم 

     

يشبببببببببببببجعني عمبببببببببببببى اسبببببببببببببتخدام  20
تعبيببببببببرات الوجبببببببببو وااليمببببببببباءات 

 لضبط الصف 

     

يسبببباعدني عمببببى تعويببببد الطمبببببة  21
عمببببى االنضببببباط الببببذاتي بببببدون 

 استخدام العقاب 

     

يحثنبببي عمبببى اسبببتخدام التعزيببببز  22
 االيجابي اثناء التفاعل الصفي 

     

يحثنبببببي عمبببببى اسبببببتخدام البببببنمط  23
 الديمقراطي في ادارة الصف 

     

يمدني بمعرفة جديبدة لممحافظبة  24
 عمى النظام الصفي 

     

يتبببدارس معبببي المشبببكالت التبببي  25
تبببببواجيني اثنببببباء القيبببببام بعمميبببببة 

 التدريس
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 المجال الرابع :االداء الميني 

ويعرف االداء الميني :انو محاولة لتحقيق تنمية متكاممة في شخصية المعمم من الناحية العممية 
والثقافية واالجتماعية المرتبطة بحياتو المدرسية باإلضافة الى البرامج واالنشطة التي تستيدف رفع 

                                                  (                                              2004)نصر،                        كفاءتو وزيادة تأىيمو لمقيام بواجبو عمى الوجو االكمل .     

ال يقوم 
بذلك 
 ابدا

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 قميمة

يقوم بفعل 
ذلك 
 احيانا

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 كبيرة

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا

 ت فقرات المجال

يدربني عمى خطط  متميزة ومتنوعة في      
 التدريس 

26 

التحصيمية يوضح لي كيفية اعداد االختبارات      
 وتحميل نتائجيا

26 

يوجيني الى ضرورة قراءة الكتب الخارجية      
 التي ليا عالقة بالمادة العممية 

27 

ينظم دورات تدريبية لتمبية حاجات المعممين      
 في مجال المادة العممية 

28 

يشجعني عمى تبادل الزيارات التبادلية بين      
 المعممين لتبادل المعارف والخبرات 

29 

يعمل عمى تنمية قدرات المعممين الجدد في      
 مجال  المادة العممية

30 

يعقد ندوات لحل المشكالت التربوية التي      
 تحول دون  تحقيق االىداف التربوية

31 

     
 

الجماعي بروح الفريق يرشدني الى العمل 
 الواحد

32 

 33 يذكرني بأخالقيات مينة التعميم     

 34 يطالبني بمظير شخصي يميق بالمينة     
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 المجال الخامس :االنشطة الصفية 

االنشببطة الصببفية :ىببو ذلببك النشبباط الببذي يببتم داخببل غرفببة الصببف سببواء اكببان نشبباطا تعميميببا مببن قبببل 
 ( 2008)سمارة واخرون ،        قبل التالمذة .                              المعمم ام نشاطا من 

يقوم بفعل  فقرات المجال ت
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 كبيرة

يقوم 
بفعل 
ذلك 
 احيانا

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 قميمة

ال بقوم 
بفعل 
 ذلك

يطبببببببالبني باسبببببببتخدام انشبببببببطة مبببببببن البيئبببببببة  35
 المدرسية المحمية 

 
 

    

يحثنبببببي عمبببببى اجبببببراء التجبببببارب المختبريبببببة  36
 المتوفرة 

 
 

    

يببببببدفعني الببببببى اعببببببداد االنشببببببطة المدرسببببببية  37
 المختمفة 

 
 

    

يييبببببئ لبببببي مسبببببتمزمات البببببرحالت العمميبببببة  38
 الميدانية  

 
 

    

يسبباعدني فببي تأسببيس النببوادي العمميببة فببي  39
 المدرسة  

 
 

    

يطمعني عمى نماذج متنوعبة ومتميبزة تنمبي  40
 قدرات التالمذة العممية 

     

يبين لي اىمية توظيبف النشباطات الصبفية  41
 خدمة لمعممية التعميمية 

     

يعممنبببببببي عمببببببببى كيفيبببببببة تعزيببببببببز االنشببببببببطة  42
 االبتكارية واالبداعية لمتالمذة

     

يساىم في توفير متطمبات العصر الحبديث  43
 من حاسبات وانترنيت في التدريس 
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 المجال السادس :المادة العممية

وتعرف الباحثة المبادة العمميبة :ىبي مجموعبة مبن المفباىيم واالتجاىبات والخببرات والمعبارف التبي 
 يراد تعمميا بيدف تحقيق النمو الشامل لممتعمم .

ال يقببببببوم 
بفعببببببببببببببببل 

 ذلك

يقبببببببببببببببببببببببببوم 
بفعببببببببببببببببببببببل 
ذلبببببببببببببببببببببببببك 
بدرجببببببببببببببببة 

 قميمة 

يقبببببببببببببببببببوم 
بفعببببببببببببببببل 
ذلبببببببببببببببببببك 

 احيانا 

يقبببببببببببببببببببببببببوم 
بفعببببببببببببببببببببببل 
ذلببببببببببببببببببببببببببك 
بدرجبببببببببببببببببة 

 كبيرة 

يقبببببببببببببببببببببببببوم 
بفعببببببببببببببببببببببل 
ذلببببببببببببببببببببببببببك 
بدرجببببببببببببببببة 
 كبيرة جدا 

 ت فقرات المجال

 44 ني بكل حديث يخص المادة العممية يزود     

 45 ديدةيوفر لي دليل عمل لممادة العممية الج     

يحثنبببي عمبببى رببببط المبببادة العمميبببة الجديبببدة      
 بميول وحاجات التالميذ

46 

 47 صعوبات المادة العممية الجديدة  يذلل     

يبدي رايو في تقويم محتبوى المبادة العمميبة      
 الجديدة

48 

الخطبببببباء العمميببببببة فببببببي المببببببنيج يصببببببحح ا     
 الحديث

49 

يحثنببي عمببى اسببتخدام اسببتراتيجيات جديببدة      
 لتعميم المادة العممية الجديدة

50 

التبي يطالبني بمراجعة المصادر والنشرات      
 تطور المادة العممية الجديدة

51 

يتعببباون معبببي عمبببى تحميبببل المبببادة العمميبببة      
 الجديدة

52 



 ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحــقا
134 

 مجال السابع :االجيزة والتقنيات ال
وتعرف الباحثة االجيزة والتقنيات :ىي مجموعة اآلالت واالجيزة واالدوات المستخدمة في نظام 

  .تعميمي معين بيدف رفع وتطوير العممية التعميمية 
 

ال يقوم 
بفعل 
 ذلك

يقوم بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 قميمة

يقوم بفعل 
ذلك 
 احيانا

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 كبيرة

يقوم بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 كبيرة جدا

 ت فقرات المجال

يساعدني عمى توفير المواد والوسائل      
واالجيزة الالزمة لتدريس المادة 

 العممية الجديدة

53 

التقنيات الحديثة يحثني عمى توظيف      
 في عممية التعميم

54 

يشاركني في انتاج وسائل ومواد      
 تعميمية خاصة بالمادة العممية الجديدة

57 

يييئ ورش عمل لتطبيق وحدات      
 المادة العممية

58 

يدعم انتاج وسائل تعميمية مناسبة      
 باالستفادة من االمكانيات المتاحة

60 
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 المجال الثامن :التقويم 

( 1996)المقاني ،                         ما او موضوع .التقويم :انو اصدار حكم تجاه شيء   

 

ال يقبببببببببببوم 
بفعبببببببببببببببببببببل 

 ذلك 

يقببببببوم بفعببببببل 
ذلببببك بدرجببببة 

 قميمة 

يقبببببببببببببببببببببببوم 
بفعببببببببببببببببببببل 
ذلببببببببببببببببببببببببك 

 احيانا 

يقوم بفعبل 
ذلبببببببببببببببببببببببببببببك 
بدرجبببببببببببببببببببة 

 كبيرة 

يقببببوم بفعببببل 
ذلببك بدرجببة 
 كبيرة جدا 

 ت فقرات المجال

 62 يقوم معي عناصر المنيج المختمفة     

يحثني عمى استعمال انواع التقويم)البنائي      
 ،التكويني ،الختامي(

63 

يكشف مواطن القوة والضعف في صياغة      
 االسئمة االمتحانية

64 

يوجيني لبناء االختبارات التحصيمية بداللة      
 االىداف التعميمية

65 

يحثني عمى تحديد مستويات التالمذة حسب      
التقويم نتائج  

66 

بصورة يعممني ميارة تحميل نتائج االختبار      
 فعالة

67 

يطالبني بتنويع ادوات التقويم لتحقيق افضل      
 النتائج

68 

 69 يشجع عمى استخدام اسموب التقويم الذاتي     

يزودني بالتغذية الراجعة الواضحة بشكل      
 مستمر

70 

يقدم خطط عالجية لتالفي القصور في      
 التدريس

71 
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 فقرات مقياس فاعمية االشراف التربوي بعد التطبيق االستطالعي (    4ممحق  رقم )  

  تعميمات المقياس

 جامعة ديالى 

 كمية التربية االساسية /قسم العموم التربوية 

 الدراسات العميا/ماجستير اصول تربية 

 المحترم  -----------------------------اخي المعمم 

 المحترمة  ----------------------------------------اختي المعممة 

 تحية طيبة :

تيدف الدراسة الحالية الى )فاعمية االشراف التربوي في تحسين اداء معممي المواد العممية في المرحمة االبتدائية من وجية نظر الييئة 
يمية ( .وقد حصمت الباحثة عمى فقرات المقياس  من خالل دراسة مستفيضة ألدبيات االدارة التربوية ,وجرى عرضيا عمى لجنة التعم

الخبراء ,وقياس صدقيا وثباتيا .ولما تتمتعون بو من خبرة وعمل ميداني مع المشرفين التربويين راجين ان ينال الموضوع اىتمامكم 
 مييا بالعالمة )      ( في الحقل الذي ترونو مناسبا لمخيارات الموضوعة ازاء كل فقرة .بفقرات المقياس والتأشير ع

 شاكرة لكم تفضمكم مع خالص االحترام .

 مالحظة :

 ىذه االستبانة اعدت ألغراض البحث العممي فال حاجة لذكر االسم . -1

 يرجى التأشير عمى الحقل المناسب امام العبارات ادناه :-2

 كمية            معيد                المؤىل العممي :دارم معممين              
 

 انثى                    النوع :ذكر       
 ( سنوات فاكثر 11( سنوات                   )11سنوات الخدمة اقل من )

   
  المشرف        

 عمي االوسي                               ا.د    

    الباحثة      محمد عبد الستارا.د ميند 
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 المجال االول :التخطيط لمتدريس 

 

 

يقبببوم بفعبببل  فقرات المجال ت
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا 

يقبببوم بفعبببل 
ذلك بدرجة 

 كبيرة 

يقوم بفعل 
ذلببببببببببببببببببببببببببببك 

 احيانا 

يقبببوم بفعبببل 
ذلك بدرجة 

 قميمة 

ال يقببببببببببوم 
بفعببببببببببببببببببببل 
 ذلك ابدا 

يطالبني بإعداد خطة سنوية تنظم  1
 المادة الدراسية  محتوى تعمم

     

يطمبببببببب منبببببببي اعبببببببداد خطبببببببة يوميبببببببة  2
 تنسجم مع الخطة السنوية 

     

فبببببببببي صبببببببببياغة االىبببببببببداف  يناقشبببببببببني 3
 السموكية 

     

مببببنيج العممببببي يرشببببدني الببببى اتببببباع ال 4
 في التخطيط لمتدريس 

     

كني فبببببببي تخطبببببببيط التطبيقبببببببات يشبببببببار  5
 العممية

     

لعمبببل الجمببباعي ببببروح يرشبببدني البببى ا 6
 الفريق الواحد

     

يبببببدفعني لتطبببببوير الوسبببببائل التعميميبببببة  7
التعمميببة التببي تالئببم تحقيببق االىببداف 

 التربوية 

     

يشاركني في تحديد االنشطة التربويبة  8
المناسبببببة لتحقيببببق االىببببداف التربويببببة 

 المنشودة 
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 ميارات التدريس  المجال الثاني :

 

 

 

 ت
 

يقببببوم بفعببببل  ذفقرات المجال
ذلببك بدرجببة 
 كبيرة جدا 

يقببببوم بفعببببل 
ذلببك بدرجببة 

 كبيرة 

يقوم بفعبل 
ذلبببببببببببببببببببببببببببببك 

 احيانا

يقوم  بفعل 
ذلك بدرجة 

 قميمة

 مو اليق
 بفعل
 ابدا ذلك

يبببببدفعني البببببى اسبببببتخدام اسببببباليب تبببببدريس تنمبببببي  9
 االبداع لدى التالميذ

     

يرشببدني الببى كيفيببة ربببط موضببوع الببدرس الجديببد  10
 بخبرات التالمذة السابقة 

     

يوضح لي كيفية استخدام اسباليب التبدريس التبي  11
 تراعي الفروق الفردية بين التالميذ

     

يشجعني عمى اسبتخدام اسباليب التعمبيم التعباوني  12
 اثناء عممية التدريس 

     

االثرائيبة التبي تناسبب يشاركني فبي تحديبد المبادة  13
 التالميذ والتقدم العممي

     

يؤكبببد لببببي عمببببى ضبببرورة تطبيببببق ميببببارات الببببتعمم  14
 الذاتي لدى التالميذ 

     

يحثنبببببي عمبببببى اسبببببتخدام التغذيبببببة الراجعبببببة اثنببببباء  15
 التدريس 

     

يدفعني الى ابتكار وسائل تعميمية مناسببة لممبادة  16
 العممية 

     

      يطالبني بتحميل الموقف التعميمي داخل الدرس  17
يمبببدني بالنشبببرات التربويبببة التبببي تفيبببدني فبببي فيبببم  18

 التغيرات الجديدة في المنياج 
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 المجال الثالث :االدارة الصفية

يقبببوم بفعبببل  فقرات المجال 
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا 

يقبببببوم بفعبببببل 
ذلبببك بدرجبببة 

 كبيرة 

يقوم بفعل 
ذلببببببببببببببببببببببببببببك 

 احيانا

يقبببوم بفعبببل 
ذلك بدرجبة 

 قميمة 

ال يقبببببببببببببببببببوم 
 بذلك ابدا 

يمزمني بتبوفير المنباخ الصبفي  19
 المالئم اثناء عممية التعمم 

     

يشبببببببببببجعني عمبببببببببببى اسبببببببببببتخدام  20
تعبيببببببرات الوجببببببو وااليمبببببباءات 

 لضبط الصف 

     

يسببباعدني عمبببى تعويبببد الطمببببة  21
عمببى االنضببباط الببذاتي بببدون 

 استخدام العقاب 

     

يحثنببي عمببى اسببتخدام التعزيببز  22
االيجبببببببببببابي اثنببببببببببباء التفاعبببببببببببل 

 الصفي 

     

يحثنبببي عمببببى اسبببتخدام الببببنمط  23
 الديمقراطي في ادارة الصف 

     

جديببببدة لممحافظببببة يمببببدني بمعرفببببة  22
 عمى النظام الصفي 

     

يتدارس معي المشكالت التي  23
تواجيني اثناء القيام بعممية 

 التدريس
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 المجال الرابع :االداء الميني 

 

 

 

ال يقوم 
بذلك 

 ابدا

يقببببببوم بفعببببببل 
ذلببببك بدرجببببة 

 قميمة

يقوم بفعبل 
ذلبببببببببببببببببببببببببببببك 
 احيانا

يقببببوم بفعببببل 
ذلببك بدرجببة 

 كبيرة

يقببببببوم بفعببببببل 
ذلببببك بدرجببببة 
 كبيرة جدا

 ت  فقرات المجال 

يدربني عمى خطط  متميزة ومتنوعة في      
 التدريس 

24 

االختبارات يوضح لي كيفية اعداد      
 التحصيمية وتحميل نتائجيا

25 

يوجيني الى ضرورة قراءة الكتب      
 الخارجية التي ليا عالقة بالمادة العممية 

26 

ينظم دورات تدريبية لتمبية حاجات      
 المعممين في مجال المادة العممية 

27 

يشجعني عمى تبادل الزيارات التبادلية بين      
 المعممين لتبادل المعارف والخبرات 

28 

يعمل عمى تنمية قدرات المعممين الجدد      
 في مجال  المادة العممية

29 

يعقد ندوات لحل المشكالت التربوية التي      
 تحول دون  تحقيق االىداف التربوية

30 

     
 

الجماعي بروح الفريق يرشدني الى العمل 
 الواحد

31 

 32 يذكرني بأخالقيات مينة التعميم     
 33 يطالبني بمظير شخصي يميق بالمينة     
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 المجال الخامس :االنشطة الصفية 

 

يقببوم بفعببل  فقرات المجال ت
ذلبببببببببببببببببببببببببببببك 
بدرجببببببببببببببببببببة 
 كبيرة جدا 

يقببوم بفعببل 
ذلبببببببببببببببببببببببببببببك 
بدرجببببببببببببببببببببة 

 كبيرة 

يقبببببببببببببببوم 
بفعبببببببببببببل 
ذلببببببببببببببببك 
 احيانا 

يقببوم بفعببل 
ذلبببببببببببببببببببببببببببببك 
بدرجببببببببببببببببببببة 

 قميمة 

ال بقبببببببوم 
بفعبببببببببببببببببل 

 ذلك 

يطالبني باستخدام انشطة من البيئة المدرسية  34
 المحمية

 
 

    

  يحثني عمى اجراء التجارب المختبرية المتوفرة 35
 

    

  يدفعني الى اعداد االنشطة المدرسية المختمفة 36
 

    

  يييئ لي مستمزمات الرحالت العممية الميدانية 37
 

    

يساعدني في تأسيس النوادي العممية في  38
 المدرسة

 
 

    

يطمعني عمى نماذج متنوعة ومتميزة تنمي  39
 قدرات التالمذة العممية

     

يبين لي اىمية توظيف النشاطات الصفية  40
 خدمة لمعممية التعميمية

     

يعممني عمى كيفية تعزيز االنشطة االبتكارية  41
 واالبداعية لمتالمذة

     

يساىم في توفير متطمبات العصر الحديث من  42
 حاسبات وانترنيت في التدريس
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 المجال السادس :المادة العممية:

 

ال 
يقببببببببببوم 
بفعبببببببل 

 ذلك

يقبببوم بفعبببل 
ذلك بدرجة 

 قميمة 

يقبببببببببببببببببببببببوم 
بفعببببببببببببببببببببل 
ذلبببببببببببببببببببببببك 

 احيانا 

يقوم بفعل 
ذلببببببببببببببببببببببببببببك 
بدرجببببببببببببببببببة 

 كبيرة 

يقببوم بفعببل 
ذلبببببببببببببببببببببببببببببك 
بدرجببببببببببببببببببببة 
 كبيرة جدا 

 ت فقرات المجال

نبببببي بكبببببل حبببببديث يخبببببص المببببببادة يزود     
 العممية 

43 

دليببببل عمببببل لممببببادة العمميببببة يببببوفر لببببي      
 الجديدة

44 

يحثنبببببببي عمبببببببى رببببببببط المبببببببادة العمميبببببببة      
 الجديدة بميول وحاجات التالميذ

45 

 46 يذلل صعوبات المادة العممية الجديدة      
يبببببدي رايببببو فببببي تقببببويم محتببببوى المببببادة      

 العممية الجديدة
47 

الخطببباء العمميبببة فبببي المبببنيج يصبببحح ا     
 الحديث

48 

يحثنببببببي عمببببببى اسببببببتخدام اسببببببتراتيجيات      
 جديدة لتعميم المادة العممية الجديدة

49 

يطبببالبني بمراجعبببة المصبببادر والنشبببرات      
 التي تطور المادة العممية الجديدة

50 

يتعببببببباون معبببببببي عمبببببببى تحميبببببببل المبببببببادة      
 العممية الجديدة

51 

 



 ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحــقا
143 

 المجال السابع :االجيزة والتقنيات 
 

ال يقببببببببببببوم 
بفعببببببببببببببببببببببل 

 ذلك 

يقبببوم بفعبببل 
ذلك بدرجبة 

 قميمة 

يقبببوم بفعبببل 
 ذلك احيانا 

يقبببوم بفعبببل 
ذلك بدرجبة 

 كبيرة 

يقبببببببببوم بفعبببببببببل 
ذلببببببك بدرجبببببببة 
 كبيرة جدا

 ت  فقرات المجال 

يساعدني عمبى تبوفير المبواد      
والوسببببائل واالجيببببزة الالزمببببة 
لتببببببببببدريس المببببببببببادة العمميببببببببببة 
 الجديدة 

52 

يحثنببببببببببببي عمبببببببببببببى توظيبببببببببببببف      
التقنيببات الحديثببة فببي عمميببة 
 التعميم 

53 

يشببباركني فبببي انتببباج وسبببائل      
ومبببببببببببواد تعميميبببببببببببة خاصبببببببببببة 
 بالمادة العممية الجديدة 

54 

يييببببببئ ورش عمببببببل لتطبيببببببق      
 وحدات المادة العممية 

55 

يبببدعم انتببباج وسبببائل تعميميبببة      
مناسبببببببببببة باالسببببببببببتفادة مببببببببببن 
 االمكانيات المتاحة 

56 
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 المجال الثامن :التقويم 
 

 

ال يقبببببببوم 
بفعبببببببببببببببببل 

 ذلك 

يقببببوم بفعببببل 
ذلببك بدرجببة 

 قميمة 

يقببببوم بفعببببل 
 ذلك احيانا 

يقببببوم بفعببببل 
ذلببك بدرجببة 

 كبيرة 

يقببببببوم بفعببببببل 
ذلببببك بدرجببببة 

 كبيرة جدا 

 ت فقرات المجال

 57 يقوم معي عناصر المنيج المختمفة     
يحثني عمى استعمال انواع التقويم      

 )البنائي ،التكويني ،الختامي(
58 

يكشف مواطن القوة والضعف في      
 صياغة االسئمة االمتحانية

59 

 يوجيني لبناء االختبارات التحصيمية     
 بداللة االىداف التعميمية

60 

يحثني عمى تحديد مستويات التالمذة      
التقويم حسب نتائج  

61 

يعممني ميارة تحميل نتائج االختبار      
 بصورة فعالة

62 

يطالبني بتنويع ادوات التقويم لتحقيق      
 افضل النتائج

63 

يشجع عمى استخدام اسموب التقويم      
 الذاتي

64 

يزودني بالتغذية الراجعة الواضحة      
 بشكل مستمر

65 

يقدم خطط عالجية لتالفي القصور في      
 التدريس

66 
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 مقياس فاعمية االشراف التربوي المعد ألغراض تحميل الفقرة (   5ممحق  رقم )   

  تعميمات المقياس

 جامعة ديالى 

 كمية التربية االساسية /قسم العموم التربوية 

 الدراسات العميا/ماجستير اصول تربية 

 المحترم  -----------------------------اخي المعمم 

 المحترمة  ----------------------------------------اختي المعممة 

 تحية طيبة :

من وجية نظر  المرحمة االبتدائيةتيدف الدراسة الحالية الى )فاعمية االشراف التربوي في تحسين اداء معممي المواد العممية في  
ية ،وجرى عرضيا .وقد حصمت الباحثة عمى فقرات المقياس  من خالل دراسة مستفيضة ألدبيات االدارة التربو الييئة التعميمية(

موضوع ،وقياس صدقيا وثباتيا .ولما تتمتعون بو من خبرة وعمل ميداني مع المشرفين التربويين راجين ان ينال العمى لجنة الخبراء
 ( في الحقل الذي ترونو مناسبا لمخيارات الموضوعة ازاء كل فقرة .     اس والتأشير عمييا بالعالمة ) اىتمامكم بفقرات المقي

 شاكرة لكم تفضمكم مع خالص االحترام .

 مالحظة :

 ىذه االستبانة اعدت ألغراض البحث العممي فال حاجة لذكر االسم . -1

 المناسب امام العبارات ادناه : يرجى التأشير عمى الحقل-2

 معممين              معيد              كمية الالمؤىل العممي :دار 
 

 انثى                           النوع :ذكر       
 نوات فاكثر ( س 10( سنوات                   ) 10سنوات الخدمة اقل من )

  المشرف         

 عمي االوسي                               ا.د    

                                    الباحثة  يند محمد عبد الستارا.د م
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 المجال االول :التخطيط لمتدريس 

 

 

يقوم بفعل  فقرات المجال ت
ذلك بدرجة 

 كبيرة جدا 

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 كبيرة 

يقوم بفعل 
 ذلك احيانا 

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 قميمة 

اليقوم 
ذلك  بفعل
 ابدا 

 سنوية تنظم يطالبني بإعداد خطة 1
 محتوى المادة الدراسية تعمم

     

يطمب مني اعداد خطة يومية تنسجم  2
 مع الخطة السنوية

     

يناقشني في صياغة االىداف  3
 السموكية

     

يرشدني الى اتباع المنيج العممي في  4
 التخطيط لمتدريس

     

يشاركني في تخطيط التطبيقات  5
 العممية

     

يرشدني الى العمل الجماعي بروح  6
 الفريق الواحد

     

يدفعني لتطوير الوسائل التعميمية  7
التعممية التي تالئم تحقيق االىداف 

 التربوية

     

يشاركني في تحديد االنشطة التربوية  8
المناسبة لتحقيق االىداف التربوية 

 المنشودة
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 المجال الثاني :ميارات التدريس 

 

 

 

 ت
 

يقوم بفعل  فقرات المجال
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا

يقوم بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 كبيرة

يقوم بفعل 
ذلك 
 احيانا

يقوم  
بفعل ذلك 
بدرجة 
 قميمة

ال يقوم 
بذلك 
 ابدا

يدفعني الى استخدام اساليب تدريس تنمي االبداع  9
 لدى التالميذ

     

يرشدني الى كيفية ربط موضوع الدرس الجديد  10
 بخبرات التالمذة السابقة 

     

يوضح لي كيفية استخدام اساليب التدريس التي  11
 تراعي الفروق الفردية بين التالميذ

     

يشجعني عمى استخدام اساليب التعميم التعاوني  12
 اثناء عممية التدريس 

     

يؤكد لي عمى ضرورة تطبيق ميارات التعمم الذاتي  13
 لدى التالميذ 

     

يحثني عمى استخدام التغذية الراجعة اثناء  14
 التدريس 

     

يدفعني الى ابتكار وسائل تعميمية مناسبة لممادة  15
 العممية 

     

      يطالبني بتحميل الموقف التعميمي داخل الدرس  16
يمدني بالنشرات التربوية التي تفيدني في فيم  17

 التغيرات الجديدة في المنياج 
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 المجال الثالث :االدارة الصفية

 

يقوم بفعل  فقرات المجال ت
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا 

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 كبيرة 

يقوم 
بفعل 
ذلك 
 احيانا

يقوم بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 قميمة 

ال 
يقوم 
بذلك 
 ابدا 

يمزمني بتوفير المناخ الصفي  18
 المالئم اثناء عممية التعمم 

     

يشجعني عمى استخدام تعبيرات  19
 الوجو وااليماءات لضبط الصف 

     

يساعدني عمى تعويد الطمبة عمى  20
االنضباط الذاتي بدون استخدام 

 العقاب 

     

يحثني عمى استخدام التعزيز  21
 االيجابي اثناء التفاعل الصفي 

     

يحثني عمى استخدام النمط  22
 الديمقراطي في ادارة الصف 

     

يتدارس معي المشكالت التي  23
 تواجيني اثناء القيام بعممية التدريس
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 المجال الرابع :االداء الميني 

 

 

 

يقوم ال
 بفعل
 ذلك

يقوم بفعل 
ذلك 
بدرجة 
 قميمة

يقوم 
بفعل 
ذلك 
 احيانا

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 

 كبيرة

يقوم بفعل 
ذلك 
بدرجة 
 كبيرة جدا

 ت فقرات المجال

التدريس خطط  متميزة ومتنوعة في يدربني عمى        24 
يوضح لي كيفية اعداد االختبارات التحصيمية      

 وتحميل نتائجيا
25 

يوجيني الى ضرورة قراءة الكتب الخارجية التي      
 ليا عالقة بالمادة العممية 

26 

ينظم دورات تدريبية لتمبية حاجات المعممين في      
 مجال المادة العممية 

27 

يشجعني عمى تبادل الزيارات التبادلية بين      
 المعممين لتبادل المعارف والخبرات 

28 

المعممين الجدد في مجال  يعمل عمى تنمية قدرات     
المادة العممية   

29 

يعقد ندوات لحل المشكالت التربوية التي تحول      
   حقيق االىداف التربوية      دون  ت

30 

 31 يرشدني الى العمل الجماعي بروح الفريق الواحد      

 32 يذكرني بأخالقيات مينة التعميم     
 33 بالمينةيطالبني بمظير شخصي يميق      
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 المجال الخامس :االنشطة الصفية 

 

يقوم بفعل  فقرات المجال ت
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا

يقوم 
بفعل 
ذلك 
بدرجة 
 كبيرة

يقوم 
بفعل 
ذلك 
احيا
 نا

يقوم 
بفعل 
ذلك 
بدرجة 
 قميمة

ال بقوم 
بفعل 
 ذلك

يطالبني باستخدام انشطة من البيئة المدرسية  34
 المحمية 

 
 

    

      يحثني عمى اجراء التجارب المختبرية المتوفرة  35

      يدفعني الى اعداد االنشطة المدرسية المختمفة  36

      يييئ لي مستمزمات الرحالت العممية الميدانية   37

يساعدني في تأسيس النوادي العممية في  38
 المدرسة  

 
 

    

يطمعني عمى نماذج متنوعة ومتميزة تنمي  39
 قدرات التالمذة العممية 

     

يبين لي اىمية توظيف النشاطات الصفية  40
 خدمة لمعممية التعميمية .

     

يعممني عمى كيفية تعزيز االنشطة االبتكارية  41
 واالبداعية لمتالمذة

     

يساىم في توفير متطمبات العصر الحديث من  42
 حاسبات وانترنيت في التدريس 
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 المجال السادس :المادة العممية:

 

ال 
يقوم 
بفعل 
 ذلك

يقوم 
بفعل ذلك 

بدرجة 
 قميمة 

يقوم 
بفعل 
ذلك 

 احيانا 

يقوم بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 كبيرة 

يقوم بفعل 
ذلك بدرجة 
 كبيرة جدا 

 ت فقرات المجال

 43 ني بكل حديث يخص المادة العممية يزود     

دليل عمل لممادة العممية يوفر لي      
 الجديدة

44 

يحثني عمى ربط المادة العممية الجديدة      
 بميول وحاجات التالميذ

45 

 46 صعوبات المادة العممية الجديدة  يذلل     

يبدي رايو في تقويم محتوى المادة      
 العممية الجديدة

47 

الخطاء العممية في المنيج يصحح ا     
 الحديث

48 

يحثني عمى استخدام استراتيجيات جديدة      
 لتعميم المادة العممية الجديدة

49 

يطالبني بمراجعة المصادر والنشرات      
 التي تطور المادة العممية الجديدة

50 

مى تحميل المادة العممية يتعاون معي ع     
 الجديدة

51 
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 المجال السابع :االجيزة والتقنيات 
 

ال يقوم 
بفعل 
 ذلك

يقوم 
بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 قميمة

يقوم بفعل 
ذلك 
 احيانا

يقوم 
بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 كبيرة

يقوم بفعل 
ذلك 

بدرجة 
 كبيرة جدا

 ت فقرات المجال

يساعدني عمى توفير المواد والوسائل      
واالجيزة الالزمة لتدريس المادة العممية 

 الجديدة 

52 

يحثني عمى توظيف التقنيات الحديثة في      
 عممية التعميم 

53 

يشاركني في انتاج وسائل ومواد تعميمية      
 خاصة بالمادة العممية الجديدة 

54 

يييئ ورش عمل لتطبيق وحدات المادة      
 العممية 

55 

يدعم انتاج وسائل تعميمية مناسبة      
 باالستفادة من االمكانيات المتاحة 

56 
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 المجال الثامن :التقويم 

 

 

ال يقوم 
بفعل 
 ذلك

يقوم بفعل 
ذلك 
بدرجة 
 قميمة

يقوم 
بفعل ذلك 

 احيانا

يقوم بفعل 
ذلك 
بدرجة 
 كبيرة

يقوم بفعل 
ذلك 
بدرجة 
 كبيرة جدا

 ت فقرات المجال

 57 يقوم معي عناصر المنيج المختمفة       
 يحثني عمى استعمال انواع التقويم )البنائي     

 ،التكويني ،الختامي (
58 

لضعف في صياغة يكشف مواطن القوة وا     
  واالسئمة االمتحاني

59 

يوجيني لبناء االختبارات التحصيمية بداللة      
 االىداف التعميمية 

60 

تحديد مستويات التالمذة حسب يحثني عمى      
التقويم        نتائج  

61 

يعممني ميارة تحميل نتائج االختبار بصورة      
 فعالة

62 

يطالبني بتنويع ادوات التقويم لتحقيق افضل      
 النتائج 

63 

 64 يشجع عمى استخدام اسموب التقويم الذاتي      
يزودني بالتغذية الراجعة الواضحة بشكل      

 مستمر
65 

يقدم خطط عالجية لتالفي القصور في      
 التدريس 

66 
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 بصورتو النيائية فاعمية االشراف التربوي ( مقياس6ممحق )

 تعميمات المقياس

 جامعة ديالى 

 كمية التربية االساسية /قسم العموم التربوية 

 الدراسات العميا/ماجستير اصول تربية 

 

 المحترم  -----------------------------اخي المعمم 

 المحترمة  ----------------------------------------اختي المعممة 

 تحية طيبة :

تيدف الدراسة الحالية الى )فاعمية االشراف التربوي في تحسين اداء معممي المواد العممية في المرحمة االبتدائية من وجية نظر الييئة 
يمية ( .وقد حصمت الباحثة عمى فقرات المقياس  من خالل دراسة مستفيضة ألدبيات االدارة التربوية ،وجرى عرضيا عمى لجنة التعم

 الخبراء ،وقياس صدقيا وثباتيا .ولما تتمتعون بو من خبرة وعمل ميداني مع المشرفين التربويين راجين ان ينال الموضوع اىتمامكم بفقرات
 مييا بالعالمة )      ( في الحقل الذي ترونو مناسبا لمخيارات الموضوعة ازاء كل فقرة .المقياس والتأشير ع

 شاكرة لكم تفضمكم مع خالص االحترام .

 مالحظة :

 ىذه االستبانة اعدت ألغراض البحث العممي فال حاجة لذكر االسم . -1

 يرجى التأشير عمى الحقل المناسب امام العبارات ادناه :-2

 المؤىل العممي :دارم معممين              معيد              كمية 
 

 النوع :ذكر                                 انثى 
 

 ( سنوات فاكثر  10) ( سنوات                   10سنوات الخدمة اقل من )
 المشرف         

 ا.د  عمي االوسي                                  

  ا.د ميند محمد عبد الستار                                                                         الباحثة  
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 يقوم  الفقرات ت
 بفعل 
 ذلك 
 بدرجة

  كبيرة جدا 

 يقوم 
 بفعل 
 ذلك 

بدرجة 
 كبيرة

 يقوم
 بفعل
ذلك 
 احيانا

 يقوم
بفعل  

ذلك 
بدرجة 

 قميمة

اليقوم 
 بفعل

 ذلك 

يطمب مني اعداد خطة يومية تنسجم مع الخطة  1
 السنوية 

     

      يناقشني في صياغة االىداف السموكية 2

      يرشدني الى اتباع المنيج العممي في التخطيط لمتدريس 3
      يرشدني الى العمل الجماعي بروح الفريق الواحد 4
تالئم يدفعني لتطوير الوسائل التعميمية التعممية التي  5

 تحقيق االىداف التربوية
     

يدفعني الى استخدام اساليب تدريس تنمي االبداع لدى  6
 التالميذ

     

يرشدني الى كيفية ربط موضوع الدرس الجديد بخبرات  7
 التالمذة السابقة

     

يوضح لي كيفية استخدام اساليب التدريس التي تراعي  8
 الفروق الفردية بين التالميذ

     

يشجعني عمى استخدام اساليب التعميم التعاوني اثناء  9
 عممية التدريس

     

يؤكد لي عمى ضرورة تطبيق ميارات التعمم الذاتي لدى  10
 التالميذ 

     

 يحثني عمى استخدام التغذية الراجعة اثناء التدريس 11
 

     

      يدفعني الى ابتكار وسائل تعميمية مناسبة لممادة العممية 12
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      يطالبني بتحميل الموقف التعميمي داخل الدرس 13
يمدني بالنشرات التربوية التي تفيدني في فيم التغيرات  14

 الجديدة في المنياج
     

      يمزمني بتوفير المناخ الصفي المالئم اثناء عممية التعمم 15
يشجعني عمى استخدام تعبيرات الوجو وااليماءات  16

 لضبط الصف
     

يساعدني عمى تعويد الطمبة عمى االنضباط الذاتي  17
 بدون استخدام العقاب

     

يحثني عمى استخدام النمط الديمقراطي في ادارة  18
 الصف

     

يحثني عمى استخدام التعزيز االيجابي اثناء التفاعل  19
 الصفي 

     

      يدربني عمى خطط  متميزة ومتنوعة في التدريس 20
يوضح لي كيفية اعداد االختبارات التحصيمية وتحميل  21

 نتائجيا
     

يوجيني الى ضرورة قراءة الكتب الخارجية التي ليا  22
 عالقة بالمادة العممية

     

ينظم دورات تدريبية لتمبية حاجات المعممين في مجال  23
 المادة العممية

     

يشجعني عمى تبادل الزيارات التبادلية بين المعممين  24
 لتبادل المعارف والخبرات 

     

يعمل عمى تنمية قدرات المعممين الجدد في مجال  25
 المادة العممية 

     

يعقد ندوات لحل المشكالت التربوية التي تحول دون   26
 تحقيق االىداف التربوية           
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      العمل الجماعي بروح الفريق الواحديرشدني الى  27
      يذكرني بأخالقيات مينة التعميم 28
      يطالبني بمظير شخصي  يميق بالمينة  29
      يطالبني باستخدام انشطة من البيئة المدرسية المحمية 30

      يحثني عمى اجراء التجارب المختبرية المتوفرة 331
      يييئ لي مستمزمات الرحالت العممية الميدانية   32
يطمعني عمى نماذج متنوعة ومتميزة تنمي قدرات  33

 التالمذة العممية
     

يبين لي اىمية توظيف النشاطات الصفية خدمة  34
 لمعممية التعميمية

     

يعممني عمى كيفية تعزيز االنشطة االبتكارية واالبداعية  35
 لمتالمذة

     

      يزودني بكل حديث يخص المادة العممية 36
      يوفر لي دليل عمل لممادة العممية الجديدة 37
يحثني عمى ربط المادة العممية الجديدة بميول وحاجات  38

 التالميذ
     

      يذلل صعوبات المادة العممية الجديدة 39
      الجديدةيبدي رايو في تقويم محتوى المادة العممية  40
      يصحح االخطاء العممية في المنيج الحديث 41
يحثني عمى استخدام استراتيجيات جديدة لتعميم المادة  42

 العممية الجديدة
     

يطالبني بمراجعة المصادر والنشرات التي تطور المادة  43
  العممية الجديدة

     

     واالجيزة الالزمة يساعدني عمى توفير المواد والوسائل  44
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 لتدريس المادة العممية الجديدة
      يحثني عمى توظيف التقنيات الحديثة في عممية التعميم 45

يشاركني في انتاج وسائل ومواد تعميمية خاصة بالمادة  46
 العممية الجديدة

     

      يييئ ورش عمل لتطبيق وحدات المادة العممية 47

تعميمية مناسبة باالستفادة من  يدعم انتاج وسائل 48
 االمكانيات المتاحة

     

      يقوم معي عناصر المنيج المختمفة 49

يحثني عمى استعمال انواع التقويم )البنائي ،التكويني  4950
 ،الختامي (

     

يكشف مواطن القوة والضعف في صياغة االسئمة  51
 االمتحانية

     

التحصيمية بداللة االىداف يوجيني لبناء االختبارات  52
 التعميمية

     

يحثني عمى تحديد مستويات التالمذة حسب نتائج  53
 التقويم 

     

      يعممني ميارة تحميل نتائج االختبار بصورة فعالة 54

      يطالبني بتنويع ادوات التقويم لتحقيق افضل النتائج 55

      يشجع عمى استخدام اسموب التقويم الذاتي 56

      يزودني بالتغذية الراجعة الواضحة بشكل مستمر 57
      يقدم خطط عالجية لتالفي القصور في التدريس 58
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( جدول اسماء السادة الخبراء مرتبة حسب الحروف اليجائية والدرجة العممية 7ممحق رقم )
 ومكان العمل 

 صالحية مقياس فاعمية االشراف التربوياسماء الخبراء في 

 مكان العمل  اسم الخبير والمقب العممي  ت
 جامعة ديالى / التربية االساسية  ا.د عمي ابراىيم االوسي  1
 جامعة ديالى / التربية االساسية عباس فاضل جواد  ا.د 2
 جامعة ديالى /التربية االساسية  ا.د عمي مظني عمي  3
 جامعة ديالى /التربية االساسية  ليث كريم حمد   ا.د 4
 جامعة ديالى /التربية االساسية  ا.م.د بشرى عناد مبارك   5
 جامعة ديالى /التربية االساسية   ا.م.د حاتم كريم   6
 الجامعة المستنصرية /التربية االساسية  ا .م.د حيدر عمي حيدر   7
 رئاسة جامعة ديالى   ا.م.د عبد الحسن عبد االمير    8
 معيد اعداد المعممين /ديالى ا.م.د عصام عبد العزيز محمد   9

 جامعة ديالى /كمية التربية  أ.م.د. لطيفة ماجد محمود  10
 د. ىناء عبد الكريم القيسي  11

 
 ة التربية الجامعة المستنصرية/كمي

 االساسية 
 

 

 

 

 

 



 ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحــقا
160 

كتاب تسييل ميمة الى المديرية العامة لتربية ديالى (8ممحق )  
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( تسييل ميمة الى المدارس االبتدائية لقضاء بعقوبة9ممحق )

 


