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مِنُونَ وَ 
 (الْمُؤْ

 

(501، اآلية التوبة)سورة  



 أ
 

 إىداء
 

 إلى هف كممو اهلل بالييبة والوقار، إلى هف عمهني العطاء بدوف انتظار،إلى هف       
يجهعني بو في جناتو، والدي كؿ افتخار، إلى هف أسأؿ اهلل أف سهو باأحهؿ 

 . رحهة اهلل عميو الغالي

 

إلى ينبوع  إلى رهز التضحية والعطاء، ي وحمهي،إلى حكهتي وعمهي، إلى أدب        
الصبر والتفاؤؿ واألهؿ،إلى هف كانت دعواتيا الصادقة سر نجاحي إلى أهي 

 .الغالية

 

إلى سندي وقوتي وهبلذي بعد اهلل ، إلى هف آثرني عمى نفسو،إلى هف كاف            
 جي الغالي.زو رهزا في البذؿ والعطاء ببل حدود ، إلى 

 

ستهد أوبيـ ، ـ األني حضف و إلى هف شارك، لّي هف روحيإقرب أإلى هف ىـ            
صراري عزتي  خوتي وأخواتي.إ، إلى  وا 

 

إلى رياحيف حياتي، وفمذات كبدي، أبنائي نور وفتوف وبدور وحهد هتعني              
 اهلل بصبلحيـ.

 

 .الهتواضع ىدي ثهرة جيديأكؿ ىؤالء  إلى



 ب
 

 

 تقدير شكر و

بإتهاـ ىذا العهؿ الهتواضع، والسبلـ عمى سيدنا هحهد  عميّ  ف   رب العالهيف، الذي ه  الحهد هلل
 وعمى آلو وصحبو وسمـ، وبعد:

ا ي ْشُكُر ِلن ْفِسوِ (: )ٕٔهف قولو تعالى في سورة لقهاف اآلية ) انطبلقا ْف ي ْشُكْر ف ِإن ه  ه  ( وقوؿ الرسوؿ  و 
يهانا بفضؿ االعتراؼ ) ال يشكر اهلل هف ال يشكر الناس(ضؿ الصبلة وأتـ التسميـ:فاألعظـ عميو أ ، وا 

بالجهيؿ وتقديـ الشكر واالهتناف ألصحاب الهعروؼ، فإني أتقدـ بالشكر الجزيؿ والثناء العظيـ لكؿ هف ساعد 
 في إنجاح ىذه الرسالة وأخص بالذكر:

راؼ عمى ىذه الرسالة هشرفي الدكتور الفاضؿ حساـ الديف السيد هحهد حفظو اهلل عمى قبولو اإلش
رشاد ساعد عمى إخراج ىذا  ،وهتابعتو ليا هنذ الخطوات األولى وعمى ها هنحني هف سعة صدر ونصح وا 

 العهؿ بيذه الصورة، أسأؿ اهلل أف يجزيو عني خير الجزاء.

كها أتقدـ بجزيؿ الشكر والثناء لهديراتي الفاضبلت، األستاذة جهيمة بنت جهعو بف راشد اليعقوبي 
 كفّ  بلتيالستاذة فاطهة بنت عبداهلل بف هصبح الكمباني واألستاذة أصيمة بنت حهيد بف سالـ الحوسني، واأل

البلتي لـ يبخمف في هد يد و ،يتقؼ أحيانا في طريق يضيء الظمهة التي كانت ونورا دراستي في ليعونا 
 الهساعدة وتقديـ كافة التسييبلت والدعـ لي طواؿ فترة دراستي .

الهساعدات والتسييبلت واألفكار ي وقدهوا ل يإلى هف زرعوا التفاؤؿ في دربصوؿ والشكر هو 
األساتذة األفاضؿ في الهديرية العاهة لمتربية والتعميـ  يشعروا بدورىـ بذلؾ، أف والهعموهات، ربها دوف

 :وأخص هنيـ بهحافظة الظاىرة

ت سيؼ بف سميهاف الهزروعي، األستاذة الفاضمة الهديرة العاهة الهساعدة األستاذة: زوينو بن
واألستاذ الفاضؿ هدير دائرة تنهية الهوارد البشرية، األستاذ: حكـ بف سالـ بف حكـ الفارسي، واألستاذ الفاضؿ 
القائـ عمى هكتبة هركز التدريب التربوي بالهحافظة، األستاذ: حهيد بف عبداهلل بف هسعد الشبنوتي، وأختي 

 لتدريب التربوي بالهحافظة، األستاذة: نصراء بنت عمي بف عبيد العبري.وزهيمتي أخصائية تدريب بهركز ا

بحثي  كها أتقدـ بالشكر الجزيؿ ألفراد عائمتي جهيعا عمى تشجيعيـ وهساعدتيـ لي حتى أتههت
 .                                                                     ىذا
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 ممخص الرسالة

  

دور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية لهديري هدارس التعميـ األساسي بهحافظة           
 عهاف الظاىرة في سمطنة

 إعداد: وضحاء بنت عمي بف سمطاف الغافري      

 هاجستير تربية، تخصص إدارة تعميهية، جاهعة نزوى        

 الهجيد بنجبللي د. عبدأ.  – هحهد هحهد العاصيد.  –إشراؼ: د. حساـ الديف السيد         

 

الهينية لهديري  يةالتنهدور الهشرفيف اإلدارييف في الدراسة إلى الكشؼ عف  ىدفت          
هدارس التعميـ األساسي بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف، وذلؾ هف وجية نظر هديرو 

 ، والتوصؿ إلى هقترحات لتطوير ىذا الدور. ىذه الهدارس

الدراسة؛ تـ تحميؿ األدبيات الهتعمقة باإلشراؼ اإلداري، والتنهية  ىداؼولتحقيؽ أ
إلى القياـ بدراسة هيدانية لكشؼ الدور الذي يهارسو الهينية لهديري الهدارس، باإلضافة 

وقد استخدهت الباحثة الهشرؼ اإلداري في التنهية الهينية لهديري الهدارس بهحافظة الظاىرة، 
( فقرة وزعت  ٗٙهكونة هف )  الهنيج الوصفي كها استخدهت االستبانة كأداة لمدراسة وىي

إلداري ، والتوجيو، والعبلقات اإلنسانية، هجاالت وىي: التخطيط، والتنظيـ ا يعمى ثهان
، واستخداـ التقنيات، وبعد لمهعمهيف والتقويـ، واالتصاؿ اإلداري الفعاؿ، والتنهية الهينية

( هديرا ٖٙاستخراج دالالت الصدؽ والثبات الخاصة باألداة تـ توزيعيا عمى عينة هكونة هف )
( ٔ٘ىرة بسمطنة عهاف ، استرد هنيا ) وهديرة هف هدارس التعميـ األساسي في هحافظة الظا

 ، وبعد هعالجة البيانات إحصائيا توصمت الباحثة إلى النتائج اآلتية:استبانو
يهارس الهشرفوف اإلداريوف دورىـ في التنهية الهينية لهديري هدارس التعميـ  -

 األساسي بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف بدرجة هتوسطة.
( بيف هتوسطات تقديرات ٘ٓ,ٓة عند هستوى داللة ) ة إحصائيىناؾ فروؽ ذات دالل -

: التخطيط والتقويـ والتنهية  هجاالتعينة الدراسة هف الذكور واإلناث وذلؾ في 
 .لصالح اإلناث الهينية لمهعمهيف واستخداـ التقنيات والدرجة الكمية



 ك
 

( في تقديرات ٘ٓ,ٓ=  αعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى داللة )  -
فراد عينة الدراسة حوؿ دور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية لهديري هدارس أ

التعميـ األساسي بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف تعزى لهتغير الخبرة في جهيع 
 هجاالت الدراسة.

وفي ضوء تحميؿ األدبيات، ونتائج الدراسة الهيدانية، توصمت الدراسة إلى عدد هف           
رحات لتفعيؿ دور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية لهديري الهدارس في سمطنة الهقت

عهاف، واقتراح دراسات أخرى حوؿ اإلشراؼ اإلداري.
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة :                

التطورات عمى هختمؼ األصعدة، سواء في  لعديد هفاألخيرة اونة ظيرت في اآل
ونتيجة الرتباط القطاعات الهختمفة  الهجاالت التربوية أو اإلعبلهية أو السياسية وغيرىا.

ورفع  تحسيف إنتاجيتياىذا التطور في سبيؿ  بهواكبةالقطاعات الهختمفة  ببعضيا فقد قاهت
ؽ عدة تطويرات بيدؼ هواكبة كغيره هف القطاعات، قاـ القطاع التربوي بتطبيو . هستواىا

 (. ٙٔ-٘ٔ، ٜٕٓٓالتطور في باقي القطاعات. )هعيد اليونيسكو لئلحصاء، 

في الهؤسسات التعميهية تطبيؽ النظريات اإلدارية واألساليب اإلدارية الحديثة ويعد 
 هفاىيـ إدارية تربويةإحدى ىذه التطورات، كها ظيرت هف هدارس و جاهعات و غيرىا 

تحسيف و رفع هستوى الهؤسسات التربوية التي تعتبر عهاد الهجتهع ألنيا  جؿأهف  جديدة
                  فراد لبلنخراط في باقي هؤسسات الهجتهع لمهساىهة في تطويرىاألتؤسس ا
الهؤسسات التربوية  لقد قاهت(. و ٕٗ، ٕٛٓٓ، لعمياني؛ إٚ٘-ٖٕ٘، ٕٓٔٓ، ) اإلبراىين

التي تناسبت هع بعض ىزة في القطاعات الهختمفة و الجا بتبني العديد هف الهصطمحات
 .تحسيف وتطوير القطاع بشكؿ عاـ وقد أدى ىذا التبني إلى  ؛الهبادئ التربوية

هية يتبيف أف ىدفو األوؿ وبالتركيز أكثر عمى الدور اإلداري في الهؤسسات التعمي
في سبيؿ تحقيؽ  ؛ىو تنظيـ سير العهمية التعميهية بيدؼ استغبلؿ كافة هواردىا والرئيس
يهكف هبلحظة ، و التي يتـ تحصيميا هف العهمية ككؿالنتائج والهخرجات هف خبلؿ النجاح 

الدور اإلداري الفعاؿ واألساسي في أي هؤسسة تعميهية حوؿ العالـ حيث يظير هف خبلؿ 
ميهية بالهؤسسات التع أساسياً  التدقيؽ في الهؤسسات التعميهية إف اإلدارة هوجودة و تفرض دوراً 

                         سواء أكاف ذلؾ في الدوؿ الهتقدهة أو حتى دوؿ العالـ الثالث
 (.ٕٓ، ٕٛٓٓ، أحهد؛ ٕٓ٘، ٜٕٓٓد، ولسع)ا

في الهؤسسات التعميهية  اً الدور اإلداري التنظيهي أصبح أساسي ويهكف القوؿ أف
دهار ىذه الهؤسسة وفشميا التخمي عف اإلدارة في أي هؤسسة تعميهية قد يؤدي إلى  أفلدرجة 
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بوقت سريع لمغاية؛ فدور اإلدارة في الهؤسسات التعميهية لـ يعد ذلؾ الدور البسيط حيث انو 
       أصبح هف األىهية بهكاف توازي أىهية التعميـ و وسائمو في أي هؤسسة تعميهية

 (. ٕٛ-ٕٚ، ٕٗٓٓ)الجابر،  

درسة فيو القائد الذي يعتهد عميو ويحتؿ هدير الهدرسة قهة اليـر اإلداري داخؿ اله
ويمجأ إليو جهيع العناصر البشرية ذات العبلقة بالحياة الهدرسية هف هعمهيف وطبلب وأولياء 

عف الكفاءة العمهية  أهور، لذا وجب أف يتهتع بصفات إدارية هتهيزة، وخبرة كافية فضبلً 
ت الجديدة التي تظير عمى ف الهعطياذلؾ أ (.ٖ، ٕ٘ٓٓوالهينية )وزارة التربية والتعميـ، 

هسرح الحياة تحتاج إلى فكر جديد وأساليب وهيارات وآليات جديدة لمتعاهؿ هعيا بنجاح أي 
أنيا تحتاج إلى إنساف هبدع وهبتكر قادر عمى تكييؼ البيئة وفؽ القيـ واألخبلؽ واألىداؼ 

العصر  تالهرغوبة وليس التكيؼ هعيا فقط، وال يتحقؽ ىذا دوف تربية تواكب هتطمبا
 .(ٕ، ٕٛٓٓ) الشيري،  وتستشرؼ آفاقو الهستقبمية

 
ولها كانت كفاءة أي هؤسسة تعتهد عمى هدى تحقيؽ الترابط بيف عناصرىا الهختمفة 
وقيادتيا الفاعمة التي تدفع العاهميف هف خبلؿ ابتداع سبؿ التأثير وابتكار نظـ الهشاركة هها 

البد هف وجود قائد تربوي يديرىا ويتابع أعهاليا في تمؾ الهؤسسة ، كاف  هوحداً  يجعميـ كبلً 
ويوجو العاهميف فييا، ويشرؼ عمييـ، وينسؽ جيودىـ، ويعهؿ عمى تحسيف أدائيـ هف أجؿ 
تحقيؽ األىداؼ الهرسوهة والتي هف أىهيا استهرارية تحسيف جودة الهخرجات التربوية، لذا 

ات اإلدارية والقدرات الفكرية فيو الهيار أف تتوافر  تربوياً  البد لهدير الهدرسة بوصفو قائداً 
بتكارية العالية، وأف يستخدـ ىذه الهيارات والقدرات في تطبيؽ األساليب العمهية الحديثة اإل

 لئلدارة، بحيث تتناسب هع طبيعة العهؿ اإلداري الذي يهارسو، وبحيث تصبح كفاياتو رىناً 
                     لى العهمية التربوية. برؤيتو الواضحة لحركة التعميـ وبنظرتو الهتكاهمة إ

 (ٖٓ، ٕٔٔٓ) اليافعي، 

ى القياـ بالهياـ التقميدية القائهة عمى حفظ النظاـ داخؿ فدور هدير الهدرسة تخطّ 
الهدرسة بطريقة آلية روتينية، وتنفيذ األواهر والتعميهات الصادرة لو فقط؛ إلى توفير الظروؼ 

العاهميف في الهدرسة لمقياـ بواجباتيـ عمى خير وجو لتحقيؽ واإلهكانيات الهتاحة لهساعدة 
األىداؼ التربوية الهنشودة، وكذلؾ العهؿ عمى تحسيف العهمية التعميهية والتربوية واالرتقاء 

 (ٖ، ٕٛٓٓبهستوى األداء. ) الشيري، 
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ولكوف الهدرسة هف أىـ الهؤسسات التعميهية التي تسعى الدوؿ عف طريقيا إلى 
ة في إعداد وتنهية الكوادر البشرية ة باعتبارىا إحدى األدوات الرئيسافيا التربويتحقيؽ أىد

القادرة عمى تمبية االحتياجات البلزهة لتقدـ الهجتهع وازدىاره، كاف االرتقاء بهستوى إدارة 
يا، وهعالجة ئالهدرسة كوحدة إدارية غاية يستيدفيا تطوير العهمية التعميهية، وتحسيف أدا

ويرتبط بتحقيؽ ذلؾ إيجاد  .صور لموصوؿ بيا إلى أفضؿ هستوى لؤلداء اإلداريجوانب الق
قيادة هدرسية فاعمة تتهتع بصفات إدارية هتهيزة، وخبرة كافية فضبل عف الكفاءة العمهية 

 ( ٔ، ٕ٘ٓٓوالهينية.)وزارة التربية والتعميـ، 

التعميهي؛ حيث  ويعتبر إعداد هدير الهدرسة و تدريبو هف أىـ وسائؿ تنهية القطاع
أف الهدير يعد الهسؤوؿ الهباشر عف تصرفات الهعمـ و الطبلب داخؿ الهدرسة باإلضافة 

يكوف عمى تهاس  الذي، لهسؤوليتو عف نتائجيـ و سموكياتيـ. فالهدير ىو الشخص الوحيد
هف الهعمـ و الطالب و الهشرؼ التربوي و ىذا يبيف هدى أىهية دوره في  هباشر هع كبلً 

       الجودة و التحكـ بهخرجات هدرستو أو الهؤسسة التعميهية الهسؤوؿ عنياإدارة 
 (.ٜٖٗ، ٕٓٔٓ)الشمبي، 

عمى الهعمهيف باعتبارىـ الهسئوليف عف  وقد كاف االىتهاـ في السنوات السابقة هنصباً 
 جودة وتسيير العهمية التعميهية وتحقيؽ الهستوى األكاديهي الهرغوب فيو، ولكف ىذا االىتهاـ
تجاىؿ أف ىؤالء الهعمهيف ال يهكف أف ينجزوا ىذه الهياـ بدوف وجود قيادة واعية تساعدىـ 
عمى أداء ىذه الهياـ، وتعهؿ عمى تحقيؽ التنهية الهينية ليؤالء الهعمهيف وكافة األعضاء 
العاهميف في الهدرسة، فمـ يعد هدير الهدرسة العصري ىو اإلداري الحاـز الذي يستطيع أف 

ور هدرستو ولكف أصبح القائد الذي يستطيع أف يقوـ بالتغييرات الجذرية في هدرستو يسير أه
والتي يتبعيا بالتالي تغييرات في عهميات التعميـ والتعمـ والتي تساعد عمى تحقيؽ الهستوى 

 (.ٚ٘، ٕٛٓٓاألكاديهي الهرغوب فيو لمطبلب ) هصطفى وعبد النبي،

 سؤوليتو في تنهية القطاع اإلداري هينياً ولذلؾ فاف القطاع التعميهي أدرؾ هدى ه
توجيو هعمهييـ إلى الطرؽ الصحيحة.  ليتهكنوا هف إدارة هؤسساتيـ التعميهية بنجاح و أيضاً 

هف ىنا ظير داخؿ القطاع التعميهي هفيوـ جديد لمتطوير أال و ىو "التنهية الهينية" 
(Professional Developmentو التي تستيدؼ كؿ عاهؿ و هوظؼ )  و هسؤوؿ داخؿ

 .القطاع التعميهي كاهبلً 

وحتى يستطيع هدير الهدرسة اكتساب الخبرات والكفاءات العمهية والهينية، كاف البد 
 هف وجود هشرؼ إداري يعهؿ عمى إعداد وهساعدة القيادات اإلدارية لتكوف قادرة عمى القياـ 
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ديات السياسية بأدوارىا بكفاءة وفعالية وتحهؿ تبعات الهستقبؿ وهواجية التح
 واالقتصادية واالجتهاعية والثقافية والتي كاف ليا تأثير كبير عمى النظاـ التربوي.

 
لذا عهمت وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عهاف إلى استحداث جياز التوجيو اإلداري 

ـ، استجابة لهتطمبات تطوير ٜٜٚٔحسب الييكؿ التنظيهي الجديد لموزارة الصادر في عاـ 
            جب القرار الوزاري رقــ. وعميو فقد تـ استحداث وظيفة الهوجو اإلداري بهو التعمي
(. الذي تـ تغيير هسهاه إلى الهشرؼ اإلداري ٕ، ٕ٘ٓٓ)وزارة التربية والتعميـ، (ٜٛ/ٜٕٔ) 

إليجاد قيادات  التنهية البلزهة( ليعهؿ عمى تحقيؽ ٕٚٓٓ/ٕٔٔبهوجب القرار الوزاري رقـ )
هنيا إلى تنهية  يزة وهستوعبة لدورىا في النواحي اإلدارية والفنية، وذلؾ سعياً إدارية هته

 .( ٕٙ، ٕٔٔٓ) الرقهي، رسي الهتهثؿ في اإلدارة الهدرسيةوتطوير العهؿ الهد

   وتبرز أىهية اإلشراؼ اإلداري هف خبلؿ هبلحظة األداء اإلداري والفني الهدرسي
ضعؼ فيو، وهساعدة الهدرسة عمى توفير الهناخ ، ودعـ نواحي القوة، وهعالجة نواحي ال

في  التنظيهي الذي يؤدي إلى الرضا الوظيفي لمعاهميف بالهدرسة؛ األهر الذي يؤثر إيجاباً 
وبالتالي ينعكس أثره عمى الهستوى التحصيمي لمطبلب وعبلقتيـ بالعاهميف  إنتاجيتيـ

هيا الهشرؼ يتابعيا ويقيّ  ابالهدرسة وعبلقة العاهميف وبعضيـ البعض، وىذه األهور كمي
 .(٘-ٗ، ٕ٘ٓٓ) وزارة التربية والتعميـ،  اإلداري

طة بالهشرؼ اإلداري تحديد االحتياجات التدريبية ووضع خطة االهن األدواروهف 
ـ البراهج التدريبية الهقدهة ياإلنهاء الهيني لمعاهميف في هجاؿ اإلدارة واإلسياـ في عهمية تقي

لذلؾ كاف البد هف أف تتوفر  .(ٙ، ٕٔٓٓ) البيهاني، عة أثرىا هيدانياً وهتابلمكوادر اإلدارية 
فيو بعض الكفايات والهيارات البلزهة لطبيعة عهمو وهف ىذه الكفايات، الكفايات التدريبية 

وقيادة الندوات  وفنياً  عمى الدورات التدريبية إدارياً  اإلشراؼالهتهثمة في القدرة عمى 
تربوية وحمقات النقاش واالىتهاـ بالتدريب الذاتي والنهو الهيني والهحاضرات وورش العهؿ ال

ريبية واستخداـ التقنيات وتدريب العاهميف في اإلدارة الهدرسية، والقدرة عمى إعداد الهواد التد
 .(ٛ، ٕ٘ٓٓ) وزارة التربية والتعميـ،  الحديثة

نهية الهوارد البشرية والهشرؼ اإلداري يتبع قسـ تطوير األداء الهدرسي التابع لدائرة ت
بهديريات التربية والتعميـ بالهحافظات، والتي تتبع بدورىا الهديرية العاهة لتنهية الهوارد 

 البشرية بالوزارة والتي تعنى بتأىيؿ وتدريب الكوادر اإلدارية والقيادية والفنية.
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بلليا وتعد التنهية الهينية لهديري الهدارس ىي الدعاهة األساسية التي يهكف هف خ
                 اعميةهف الكفايات الهينية البلزهة لمقياـ بهياهيـ بف اكتسابيـ عديداً 

( وىذا يعد هف األدوار التي البد لمهشرؼ اإلداري هف ٚ٘، ٕٛٓٓ)هصطفى وعبد النبي، 
أدائو حتى يستطيع هساعدتيـ عمى أداء أدوارىـ الهستقبمية والتي فرضتيا عمييـ التغيرات 

 (.ٕٕ، ٕٛٓٓ)هصطفى وعبد النبي،  يئة الهحيطةوالهتبلحقة في البالسريعة 

 

 مشكمة الدراسة :  

 
في تطوير اإلدارة الهدرسية واالرتقاء بأدائيا فيو  كبيراً  لها كاف لئلشراؼ اإلداري دوراً 

في نجاح اإلدارة الهدرسية، األهر الذي يترتب عميو االرتقاء بهستوى  ىاهاً  بالتالي يمعب دوراً 
اهميف في الهدرسة، وتحسيف الهخرجات التعميهية القادرة عمى هواجية تحديات العصر، الع

 وقادرة عمى تحقيؽ التنهية االجتهاعية واالقتصادية في الببلد.

إال أف الواقع يشير إلى وجود قصور في دور الهشرؼ اإلداري في عدد هف 
عة هف الدراسات التربوية كدراسة الهجاالت اإلدارية والفنية، ويؤكد ذلؾ ها توصمت إليو هجهو 

ف يهارسوف أدوارىـ في تفعيؿ نظاـ ياإلداري يفوالتي أوضحت أف الهشرف (ٕٔٔٓ)البيهاني، 
( والتي أشارت إلى أف ٜٕٓٓتطوير األداء الهدرسي بدرجة هتوسطة، ودراسة )الشعيمي، 

   الكبيرة والهتوسطة االحتياج التدريبي في هحور التنهية الهينية لهديري الهدارس تتراوح بيف
( والتي بينت أف هشرفي اإلدارة الهدرسية يهارسوف الكفايات ٕٛٓٓ، ودراسة )الشيري،

(عمى أف دور الهشرؼ اإلداري ٕ٘ٓٓالهينية ليـ بدرجة هتوسطة، وأكدت دراسة )الصقري،
 عالي األىهية ولكنو هتوسط الههارسة.

 عشرةعمى عينة عشوائية تهثؿ ولتأكيد ها سبؽ، قاهت الباحثة بدراسة استطبلعية 
هف هديري وهديرات هدارس التعميـ األساسي بهحافظة الظاىرة، حيث تبيف هف نتائج الدراسة 
أنو يوجد تركيز عمى الجوانب اإلدارية، وقصور هف قبؿ الهشرفيف اإلدارييف في الجوانب 

ة الهستجدة، وتحهؿ الفنية وها يتعمؽ بإكسابيـ الهيارات البلزهة لهواجية التغيرات الوظيفي
األعباء الجديدة، أو تزويدىـ بالتطور الهعرفي والتكنولوجي في تقنيات العهؿ والوظيفة، كها 

لدى ىؤالء  واإلبداعيةبتكارية لهعارؼ والقدرات االأنيـ ال يحرصوف عمى تحميؿ الهعموهات وا
 والهديرات. يريفالهد
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جيودىـ واىتهاهيـ عمى الجانب تبيف أف الكثيريف هنيـ إف لـ يكف كميـ يركزوف  إذ
 اإلداري الورقي وذلؾ بهراجعة السجبلت والهمفات الهدرسية وهتابعة الهبنى الهدرسي أحياناً 
وأعهاؿ هجالس اآلباء واألهيات والمجاف الهدرسية وهتابعة تفعيؿ السجبلت في البوابة 

الهينية لمعاهميف بهجاؿ التعميهية ، دوف أف يكوف ليـ دور فاعؿ وهمهوس فيها يتعمؽ بالتنهية 
اإلدارة الهدرسية، أو هساعدتيـ عمى حؿ الهشكبلت اإلدارية في الهدرسة عمى اختبلؼ 

 أنواعيا، كها أنو لـ يمحظ ليـ دور في الهشاريع التي تطبؽ داخؿ الهدرسة عمى تنوعيا.

الهدارس عمى أداء أدوارىـ بكفاءة عالية وعمى  يوىذا ينعكس بدوره عمى قدرة هدير 
 نهية هعارفيـ وهعموهاتيـ وهياراتيـ هف أجؿ هواجية تحديات الحاضر وتغيرات الهستقبؿ.ت

لذلؾ دعت الحاجة إلى القياـ بهثؿ ىذه الدراسة هف أجؿ الوقوؼ عمى واقع الدور 
الذي يقوـ بو الهشرفوف اإلداريوف في التنهية الهينية لهديري هدارس التعميـ األساسي 

 تحقيؽ الجودة في أدائيـ ألعهاليـ في الحاضر والهستقبؿ.بهحافظة الظاىرة هف أجؿ 

 األسئمة اآلتية: اإلجابة عف وفي ضوء ها سبؽ يهكف صياغة هشكمة الدراسة في

ها دور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية لهديري هدارس التعميـ األساسي  -ٔ
 ؟بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف هف وجية نظر هديرو ىذه الهدارس

ىؿ تختمؼ التقديرات حوؿ دور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية ألفراد  -ٕ
 عينة الدراسة باختبلؼ كؿ هف : النوع والخبرة؟

ها التوصيات الهقترحة لتفعيؿ دور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية  -ٖ
 لهديري وهديرات هدارس التعميـ األساسي بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف؟

 أىداف الدراسة:

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى:
لهديري هدارس  التنهية الهينيةالتعرؼ عمى واقع دور الهشرفيف اإلدارييف في  -

 التعميـ األساسي في هحافظة الظاىرة بسمطنة عهاف.

والخبرة لهديري وهديرات هدارس التعميـ األساسي أثر هتغيرات النوع الكشؼ عف  -
في تقديراتيـ حوؿ دور الهشرفيف اإلدارييف  في هحافظة الظاىرة بسمطنة عهاف

 .في تنهيتيـ هينياً 
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وضع هجهوعة هف التوصيات لتفعيؿ دور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية  -
الهينية لهديري وهديرات هدارس التعميـ األساسي بهحافظة الظاىرة في سمطنة 

 عهاف.

 أىمية الدراسة:

رتقػػاء بهسػػتوى هشػػرؼ اإلداري فػػي االأىهيػػة دور ال تكتسػػب ىػػذه الدراسػػة أىهيتيػػا هػػف
       ي ظػػػػؿ التحػػػػوالت العالهيػػػػة الهعاصػػػػرة، الثقافيػػػػة، واإلداريػػػػة، والتكنولوجيػػػػةاإلدارة الهدرسػػػػية فػػػػ

، والتربويػػة، هػػف أجػػؿ أف يكونػػوا قػػادريف عمػػى التهيػػز وتحقيػػؽ النجػػاح فػػي عهميػػـ، وتحسػػيف 
 وتطوير العهؿ في هدارسيـ. 

ىتهػاـ الهتزايػػد هػف قبػػؿ الييئػات والهؤسسػػات التعميهيػػة كهػا أف ىػػذه الدراسػة تواكػػب اال
بالتنهيػة الهينيػة لمعػاهميف بيػا؛ بيػدؼ تحقيػؽ تطػوير شػاهؿ فػي أداءىػـ ورفػع كفػاءتيـ العمهيػػة 

 والهينية. 

أنيا تقدـ لمهسئوليف في الهديرية العاهة لمتربيػة والتعمػيـ  وترجع أىهية ىذه الدراسة في
دور الهشػػرفيف اإلداريػػيف فػػي تحقيػػؽ التنهيػػة الهينيػػة لهػػديري لػػ يالواقػػع الفعمػػ بهحافظػػة الظػػاىرة

الهدارس هف حيث االرتقاء بهستوى أدائيـ لهواجية التحػديات الهتزايػدة فػي عهميػـ، وتزويػدىـ 
بػػالخبرات والهيػػارات البلزهػػة لمقيػػاـ بهيػػاهيـ فػػي ضػػوء التغيػػرات الحادثػػة فػػي الهجػػاؿ التربػػوي 

رة الذاتيػػػة، وهشػػػػروع تطػػػوير األداء الهدرسػػػي، وهشػػػػروع بسػػػمطنة عهػػػاف السػػػػيها هشػػػروع اإلدا
البوابػػة التعميهيػػة، وهشػػروع الصػػؼ التكػػاهمي، وهشػػروع صػػفوؼ الػػدهج، وغيرىػػا هػػف الهشػػاريع 

والخطػػػط ( ٕٕٓٓ )سػػػتراتيجيةاالتػػػي تنسػػػجـ هػػػع اىتهػػػاـ السػػػمطنة بتطػػػوير التعمػػػيـ فػػػي إطػػػار 
 الخهسية لمتنهية.

 هيهػػةهعموهػػات  القػػرار بالهديريػػة والػػوزارةلهتخػػذي  كهػػا أف ىػػذه الدراسػػة سػػوؼ تػػوفر
       وهػػػػديرات هػػػػدارس التعمػػػػيـ األساسػػػػي بهحافظػػػػة الظػػػػاىرة يريلهػػػػد االحتياجػػػػات التدريبيػػػػةحػػػػوؿ 

ضػع الخطػط والبػراهج هها يسػاعدىـ فػي و ، لمهشرفيف اإلدارييف االحتياجات التدريبية وكذلؾ، 
هػػػف أجػػػؿ هسػػػاعدة الهشػػػرفيف  التػػػي تسػػػاىـ فػػػي تػػػدعيـ أو هعالجػػػة القصػػػور فػػػي ىػػػذا الهجػػػاؿ

 عمى القياـ بأدوارىـ وهياهيـ عمى أكهؿ وجو. الهدارس يريوهد اإلدارييف

كها تأهؿ الباحثة أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في تحسيف التقارير الخاصة بتقييـ أداء 
الهشػػػػرفيف اإلداريػػػػػيف وكػػػػػذلؾ هعػػػػايير اختيػػػػػارىـ وضػػػػػرورة أف تتػػػػوفر فػػػػػي الهترشػػػػػح الكفايػػػػػات 

 ت البلزهة لطبيعة عهؿ الهشرؼ اإلداري.والهيارا
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 حدود الدراسة:

  الحدود الموضوعية:

 يريىذه الدراسة عمى تحديد دور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية لهد اقتصرت
لمهجػػاالت اآلتيػػة: التخطػػيط ، التنظػػيـ، التوجيػػو، العبلقػػات اإلنسػػانية، االتصػػاؿ  الهػػدارس وفقػػاً 

 ويـ، التنهية الهينية، استخداـ التقنيات.اإلداري الفعاؿ، التق

  الحدود المكانية:

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى هدارس التعميـ األساسي بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف.

  الحدود الزمانية:

 ـ.ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓتـ تطبيؽ ىذه الدراسة خبلؿ  الفصؿ الدراسي األوؿ هف العاـ الدراسي 

  الحدود البشرية:

 ات هدارس التعميـ األساسي بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف.وهدير  يروهد

 مصطمحات الدراسة:

  الدور:

( بأنػو إطػار هعيػاري لمسػموؾ يطالػب بػو ٜ،ٜٕٓٓساعيد كها جاء فػي الصػباري)وقد عرفو اله
الفػػػرد نتيجػػػة اشػػػتراكو فػػػي عبلقػػػات وظيفيػػػة بغػػػض النظػػػر عػػػف رغباتػػػو الخاصػػػة أو التزاهاتػػػو 

ىػػذه العبلقػػة الوظيفيػػة، وأنػػو يهكػػف تعمػػـ وتعمػػيـ األداء سػػواء هػػف خػػبلؿ الداخميػػة البعيػػدة عػػف 
 اإلعداد لموظيفة قبؿ الدخوؿ فييا، أو التدريب عمييا أثناء ههارستيا .

عمى أنو: هستوى أداء الفرد لمقياـ بواجبات وهياـ  وفي ضوء ذلؾ تعرؼ الباحثة الدور إجرائياً 
 دة اإلنتاجية.وظيفية هعينة في سبيؿ تحسيف الجودة وزيا
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  المشرف اإلداري:

فػي نطػاؽ اإلدارة الهدرسػية، ويتػولى  "ىو الهسؤوؿ عف تنفيذ السياسات التربوية لمػوزارة هيػدانياً 
ـ وتحسػيف أعهػاؿ القػائهيف بػاإلدارة الهدرسػية والكػوادر اإلداريػة الهسػاعدة يو وهتابعػة وتقيػيتوج

ؿ وتفاعػػػؿ بػػػيف الهسػػػتويات التربويػػػة ويشػػػارؾ فػػػي تقػػػويـ أدائيػػػـ وىػػػو بحكػػػـ هوقعػػػو أداة اتصػػػا
 (٘ٔ،ٕ٘ٓٓوزارة التربية والتعميـ، الهختمفة بالهنطقة التعميهية " .)

ىو الهسؤوؿ عف اإلشراؼ عمى جهيػع  ي إجرائيًا في ىذه الدراسة بأنو:ويعرؼ الهشرؼ اإلدار 
ء هيػاهيـ األعهاؿ اإلدارية والفنية التي يؤدييا هديرو الهدارس وهساعدييـ لهسػاعدتيـ فػي أدا

اؼ التعميهيػػػػة وتنهيػػػة كفايػػػاتيـ الهينيػػػة واالرتقػػػػاء بهيػػػاراتيـ اإلداريػػػة هػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػؽ األىػػػد
  والتربوية الهحددة.

بأنيػػا " عهميػػة هخططػػة وىادفػػة تػػزود العػػاهميف  (ٜ،ٜٕٓٓعرفيػػا الرفػػاعي) التنميــة المينيــة:
رات التػي تسػاعدىـ عمػى بالهعارؼ والهعموهات الحديثػة واالتجاىػات والقػيـ والسػموكيات والهيػا

 االنجاز، وتحقيؽ جودة األداء والهنتج وبالتالي تحسيف هستواىـ الوظيفي والحياتي".

كها تعرؼ بأنيا " أىداؼ طويمة األجؿ وعهػؿ هطػور ييػدؼ إلػى تزويػد الفػرد ) الهػدير( بقػدر 
اب كبير هف الهعرفة واإلبداع هف خبلؿ تعمػيـ وتػدريب ودعػـ هينػي هسػتهر تهكػنيـ هػف اكتسػ

رؤى وأساليب جديدة في العهؿ تسػاعدىـ عمػى أداء أعهػاليـ بكفػاءة ههػا يػنعكس عمػى تحقيػؽ 
 (ٓ٘،ٕٛٓٓغوب فيو لمطبلب".)هصطفى، الهستوى األكاديهي الهر 

عهميػػة تيػػدؼ إلػػى  عمػػى أنيػػا: وفػػي ضػػوء ذلػػؾ تعػػرؼ الباحثػػة التنهيػػة الهينيػػة إجرائيػػاً 
هػف خػػبلؿ هجهوعػػة هػػف األسػػاليب والطػػرؽ هػػف  وعهميػػاً  تنهيػة هيػػارات وقػػدرات العػػاهميف عمهيػػاً 

لهػػػاـ ليتهكنػػػوا هػػػف هسػػػايرة التطػػػورات العمهيػػػة والتكنولوجيػػػة واإل ؛أجػػػؿ تحسػػػيف هسػػػتوى األداء
 .باألساليب الحديثة في العهؿ
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقةاإلطار 
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

ىها : األدب النظري واشتهؿ عمى ثبلثة هحاور ىي:  يشتهؿ ىذا الفصؿ عمى جزأيف
 اإلشراؼ اإلداري، واإلشراؼ اإلداري في سمطنة عهاف، والتنهية الهينية.

أها الجزء الثاني هف ىذا الفصؿ فيتناوؿ الدراسات السابقة العربية هنيا واألجنبية 
تعمقة باإلشراؼ اإلداري والتنهية الهينية، ويعقب والتي استطاعت الباحثة الوصوؿ إلييا واله

براز العبلقة فيها بينيا في عناصر التوافؽ واالختبلؼ وبياف  ذلؾ التعميؽ عمى ىذه الدراسات وا 
 ارتباطيا بالدراسة الحالية.

 المحور األول: اإلشراف اإلداري:

هف خبلؿ يساىـ اإلشراؼ اإلداري بشكؿ كبير في تطوير العهؿ اإلداري الهدرسي 
الوقوؼ عمى نواحي القوة وجوانب الضعؼ في األداء اإلداري، والعهؿ عمى تعزيز نواحي القوة 
وهعالجة جوانب الضعؼ بأساليب قائهة عمى التجديد واالبتكار؛ في سبيؿ تحقيؽ التغير 

 الهرغوب فييهف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التعميهية والتربوية بكؿ كفاءة واقتدار.

 
 اإلداري:مفيوم اإلشراف  -1

 أشار الباحثوف التربويوف في دراساتيـ وبحوثيـ الهتعددة إلى عدد هف التعريفات 
( اإلشراؼ اإلداري بأنو " الجيود ٓٓٔ،ٕٓٔٓالحاتهي واليادي )و عرففقد  لئلشراؼ اإلداري،

يـ التربوية والفنية واإلدارية الهنظهة التي يبذليا الهشرفوف اإلداريوف بالهناطؽ التعميهية لتقو 
األساليب وهستوى التفاعؿ التربوي اإلداري بالهدرسة وتزويدىا بالدعـ والهساندة وهشاطرتيا 

 الهسؤولية لتحسيف األداء اإلداري بيا".

ويهكف تحديد هفيوـ اإلشراؼ عمى أنو هجيود هنظـ، وعهؿ إيجابي ييدؼ إلى 
 (.ٕٔ-ٔٔ، ٕٕٓٓتحسيف عهميات التعمـ والتعميـ والتدريب )عبد اليادي،
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براىيـويرى ) األسدي  ( بأنو " العهمية التي يتـ فييا تقويـ وتطوير ٜٔ، ٕٙٓٓ،وا 
 العهمية التعميهية التعمهية وهتابعة تنفيذ كؿ ها يتعمؽ بيا لتحقيؽ األىداؼ التربوية ".

(  العهمية اإلشرافية بأنيا "قيادة هنظهة ذات ٘ٓٔ،ٕٓٔٓويعرؼ )رباف وآخروف، 
وخبرة بالطرائؽ واألساليب، واطبلع عمى ها توصؿ إليو العمـ  هعرفة باألىداؼ التربوية،

الحديث هف وسائؿ التقنية، تتفاعؿ ىذه القيادة هع العاهميف في هيداف التعميـ هف أجؿ غاية 
 ساهية ىي تحسيف عهميتي التعمـ والتعميـ".

( عرؼ اإلشراؼ بأنو " جهيع العهميات والتفاعبلت ٕٕ، ٕٛٓٓكها أف )السمهي، 
تصاالت التي تحدث بيف اإلدارة الهركزية لمتعميـ هف جية والهدرسة بجهيع هكوناتيا هف واال

 جية أخرى وذلؾ هف أجؿ تحسيف العهمية التعميهية وتحقيؽ أىدافيا".

ويُّعرؼ اإلشراؼ اإلداري كذلؾ بأنو " عهمية تفاعؿ هنظهة يسعى الهشرؼ اإلداري 
سموؾ اإلدارييف بالهدرسة وههارساتيـ  هف خبلليا إلى إحداث تغييرات هرغوب بيا في

واتجاىاتيـ لتعهيؽ رسالة الهدرسة وتحسيف أدائيا اإلداري والفني وتهكينيا هف بموغ أىدافيا" 
 (.٘٘-ٗ٘، ٕ٘ٓٓ)الصقري، 

( بأنو" عهمية يقصد هف وراءىا خمؽ الهناخ الهبلئـ ٜٜ، ٕٔٔٓوعرفو ) عفونة، 
 راضيف عف عهميـ وظروفيـ".لتحقيؽ األىداؼ الهنشودة، وجعؿ العاهميف 

ىو عهمية تنفيذية  اإلداري اإلشراؼ أف يهكف القوؿالسابقة ،  اآلراءبالجهع بيف جهيع 
فريؽ العهؿ و  أفراديشهؿ قيادة  اإلداري اإلشراؼ فإ؛ حيث إداريةو قيادية و تنظيهية و 

 أيو هعالجة  ـإلييتنظيهيـ و توزيع العهؿ فيها بينيـ و هبلحظة تنفيذىـ لمهياـ الهوكمة 
العهؿ عمى االلتزاـ بالجدوؿ الزهني و هراقبة سير  إلى باإلضافةالتنفيذ  أثناءهشكمة تظير 

 تنفيذ الخطط.  أثناءىو عهمية هنظهة تحدث  اإلداري اإلشراؼالعهؿ. هها يمخص بأف 

اإلداري ىو  اإلشراؼ أفارتأت  ،هف خبلؿ جهيع التعاريؼ السابقة فإف الباحثة و
ادية، شاهمة، حافزة، تيدؼ إلى هساعدة الكادر اإلداري بالهدرسة عمى تأدية وظائفيـ عهمية قي

بفعالية وعمى نحو أفضؿ وفي التغمب عمى نقاط الضعؼ في األداء وجعميـ يوظفوف أفضؿ 
ها لدييـ هف إهكانات لتحقيؽ األىداؼ الهرغوبة في سبيؿ تطوير العهمية التعميهية و تحسينيا 

هف خبلؿ تطوير هياراتيـ القيادية و  أدوارىـ أداءالهعمهيف في تحسيف عف طريؽ هساعدة 
تدريسية جديدة و هناسبة و حديثة و بالتالي، كنتيجة، سيتـ تحسيف  بأساليبهعموهاتيـ  إثراء

 الطمبة.  أداءالنتاج التعميهي الذي سيبلحظ عمى تحسف 
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 نشأة وتطور اإلشراف اإلداري: -2

و حمقة الوصؿ بيف اإلدارة التربوية العميا واإلدارة التربوية لها كاف اإلشراؼ اإلداري ى 
اإلجرائية التنفيذية الهتهثمة في اإلدارة الهدرسية، فيهكف النظر لئلشراؼ اإلداري عمى أنو نظاـ 

يدؼ بىو يتفاعؿ هع نظاـ اإلشراؼ التربوي ، و ف نظاـ كمي ىو اإلدارة التربوية فرعي ه
 .تحسيف أداء الهدارس وتطويرىا

لذا يهكف القوؿ بأف نشأة اإلشراؼ اإلداري هرتبط بنشأة اإلشراؼ التربوي، ذلؾ أف 
   اإلشراؼ عمى اإلدارات الهدرسية كانت وال تزاؿ في بعض الدوؿ هف هياـ الهشرؼ التربوي

في بعض اإلداري  اإلشراؼإلى نشأة  التطرؽ إلى نشأة اإلشراؼ التربوي وصوالً  ، فكاف لزاهاً 
 الدوؿ.

التربوي حسب اختبلؼ البمد الذي بدأت فيو، فكانت لكؿ  اإلشراؼاختمفت نشأة وقد 
التالية  األقساـكها يتضح هف  األخرىالتربوي هختمفة عف البمداف  لئلشراؼو نشأة  بمد تطوراً 

 العالـ:التي توضح أهثمة هف هختمؼ بمداف 

 :األمريكيةالتربوي في الواليات المتحدة  اإلشرافنشأة و تطور  ( أ

في والية  ٜٗ٘ٔعاـ  األهريكيةفي الواليات الهتحدة  التربوي فعمياً  اإلشراؼدأ هفيوـ ب
حيث تـ تحهيؿ هجالس الهدف الهسؤولية باختيار  (Massachusettsهاساشوسيتس )

التربوي و  لئلشراؼىذا يعد هجرد هفيوـ هبدئي  والحهيدة.  األخبلؽالهعمهيف الجيديف و ذوي 
و هنيا بدأت  األهريكيةالتربوي في الواليات الهتحدة  اإلشراؼي بداية هع ذلؾ فقد كانت ىذه ى

ككؿ حتى تـ  التربوي اإلشراؼو التشريعات و القوانيف تتطور لتؤكد هفيوـ و أىهية  األنظهة
تعييف لجاف تفتيش هف هواطنيف عادييف هف العاهة يقوهوف بهراقبة الهدارس لمتأكد و تقييـ 

 (.ٕٚ-ٕ٘،  ٕٗٓٓ، American Board of Examiners in Clinical Social Work)جودة التعميـ 

كانت لجاف التفتيش تقوـ بهراقبة أداء الهعمهيف و تقييـ هستواىـ و قدرتيـ عمى 
يـ في هختمؼ ئذلؾ كانوا يقوهوف بعهؿ اختبارات لمطمبة لتقييـ أدا إلى باإلضافةالتدريس و 

ىذه يهكف القوؿ أف و التعميهي ليـ. و  كاديهياألالهواد و بذلؾ يستطيعوف تقييـ الهستوى 
التربوي و لكف هع  اإلشراؼالهفاىيـ و الهياـ ىي تشابو بشكؿ هبدئي ها ينص عميو هفيوـ 

خر، فإف لجاف التفتيش كانت آ. بهعنى اإلشرافيةو  اإلداريةبعض القصور في بعض الجوانب 
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جودة و ليس هف هنطمؽ الضبط و لكف هف هنطمؽ  اإلداري اإلشراؼتؤدي نفس هياـ نظاـ 
 لمعهمية التعميهية بشكؿ عاـ. إدارةتحسيف أو 

الهعمهيف  أعداديادة التطور بهختمؼ القطاعات، ازدادت ز هع تقدـ الوقت و الزهف و و 
التربوي في الواليات  اإلشراؼتطوير قطاع  إلى هباشربشكؿ كبير و همحوظ هها أدى بشكؿ 

  و قد قاهت الباحثة الحبلؽ العالـ بشكؿ عاـ.  بشكؿ خاص و في األهريكيةالهتحدة 
 يمي:عدة هراحؿ كها  إلى( بتقسيـ ىذا التطور ٚٔ، ٕٛٓٓ)

 (.٘ٚٛٔ - ٕٗٛٔ) اإلداري: هرحمة لجاف التفتيش األولىالهرحمة  .ٔ
العمهي  اإلشراؼأو هرحمة  اإلشراؼالهرحمة الثانية: هرحمة تبمور هبادئ  .ٕ

(ٔٛٚٙ - ٜٖٔٙ.) 
حمة التعاوف لتنهية و تحسيف العهمية التعميهية أو هرحمة الهرحمة الثالثة: هر  .ٖ

 (.ٜٜ٘ٔ - ٖٜٚٔالتعاوني الديهقراطي ) اإلشراؼ
ات و ىي هرحمة البحث و التطوير أو يالهرحمة الرابعة: هرحمة التسعين .ٗ

 هرحمة االىتهاـ الهشترؾ و التفاعؿ التعاوني. 

 التربوي في أوروبا: اإلشرافنشأة و تطور  ( ب

هع ظيور نزعات و  األوروبيةالتربوي في الدوؿ  اإلشراؼهبادئ يتزاهف ظيور 
 يعتبر  البعضهف وجية نظر وقتيا  اإلشراؼكاف  إذتوجيات ىذه الدوؿ نحو الديهقراطية؛ 

البقية فقد كانوا  أها، بإرادتيـ الهشرفيفطريقة لجعؿ الهعمهيف يقتنعوف باالنصياع لرغبات 
 هؤ إعطافي الهجاؿ التعميهي و بالتالي  األقوىاليد طريقة لجعؿ الهعمهيف  باإلشراؼيروف 

                 في رؤيتو لتحسيف الهستوى التعميهي األخيرو  األوؿالحرية و الرأي 
 (. ٚٔ، ٜٕٓٓ)هرتجى، 

سيطرة ىي يد  األكثرو  األقوىفعمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر، في انجمترا كانت اليد 
الخطط التعميهية و تهنع الدولة هف التدخؿ بأي شأف الكنائس و بالتالي كانت تسيطر عمى 

هف الدولة لمقياـ  هفتشيف(؛ حيث تـ في ىذا العاـ تعييف ٜٖٛٔهف شؤوف التعميـ حتى عاـ )
بعهميات هراقبة هستوى التعميـ و الذيف اعتبرتيـ الكنائس في انجمترا طائفييف حتى عاـ 

               هف هسؤوليات الدولة  أصبحبؿ  ( حيث لـ يعد التعميـ هف هسؤوليات الكنائسٜٛٙٔ)
(Glass and Marrow ،ٕٓٓٗ ،ٔ.) 
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و بعد ىذا بدأت ثورة التطور في القطاع التعميهي تجتاح أوروبا بشكؿ كبير هها أدى 
تحسيف الهستوى التعميهي و نتائج القطاع.  إلىالتربوي التي تيدؼ  اإلشراؼ أنظهةلتطوير 

النظاـ الوطني لمتفتيش وفي فرنسا ظير التفتيش العاـ لمتعميـ ففي ايرلندا الشهالية ظير 
الهستعهرات  إلىالحكوهي عمى يد نابميوف الثاني و الذي تـ تبنيو في تركيا بعد ذلؾ و 

في ذلؾ الوقت التي كانت هف ضهنيا الدوؿ العربية: هثؿ هصر التي كانت تحت  األوروبية
وفمسطيف  األردفضا تحت سيطرة  الفرنسييف و السيطرة الفرنسية و الجزائر التي كانت أي

                     ف كانتا تحت االنتداب البريطاني و غيرىا هف الدوؿ العربية يالمت
 (.ٜٔ، ٕٛٓٓ؛ الحبلؽ، ٛٔ، ٜٕٓٓ)هرتجى، 

 التربوي في الدول العربية: اإلشرافنشأة و تطور  ( ج

لتربوي في الدوؿ العربية ا اإلشراؼأوؿ ظيور لهفاىيـ  إفاتضح هف القسـ السابؽ 
ليذه الدوؿ  األوروبيعمى فترات االحتبلؿ و االنتداب  الهترتبة األثاركاف كأحد النتائج و 

التي كانت  األردفهف الدوؿ الهحتمة. ففي  األجنبيةكونيا قاهت بتشريب ثقافاتيا بالثقافات 
 أثناءالهدارس في التربوي هع بداية ظيور  اإلشراؼتحت االحتبلؿ البريطاني بدأ تطور 

 األردفهسؤوؿ تربوي في  أعمى(. ففي ذلؾ الوقت كاف ٕٜٔٔعاـ ) اإلهارةبدايات تأسيس 
   يقوـ بزيارة الهدارس و يقـو بدور الهوجو في سبيؿ النيوض بالعهمية التعميهية . و بعد ذلؾ

الذيف و  التربوييفالتربوي تتطور حتى ظيرت تعيينات لمهفتشيف  اإلشراؼ، بدأت هفاىيـ 
 أداءو هراقبة  اإلشراؼتتمخص بالتفتيش في الهدارس لمتوجيو و  األساسيةكانت هيهتيـ 

                       الهعمهيف و بالتالي ضبط العهمية التعميهية بشكؿ صحيح
(Batarseh ،ٕٓٔٔ ،٘-ٙ ٕ٘ٓٓدري، لقات و ايفادش؛ ،ٕٜٔ-ٖٕٔ.) 

التربوي في  اإلشراؼفي هجاؿ  بتقسيـ التطور  (ٜٔ، ٕٚٓٓ) قاهت الغاهدي وقد
 لعدة هراحؿ كها يظير في التالي: األردف

 (.ٖٜٙٔ - ٕٜٔٔو ىي هرحمة التفتيش الفني ) األولىالهرحمة  .ٔ
 (.ٜ٘ٚٔ - ٖٜٙٔالهرحمة الثانية و ىي هرحمة التوجيو التربوي ) .ٕ
 (.اآلفحتى  – ٜ٘ٚٔالتربوي ) اإلشراؼو ىي هرحمة  األخيرةالهرحمة  .ٖ

 كؿ  في  همحوظاً  عمى الدوؿ العربية التي شيدت تطوراً  األهثمةة هف واحد األردفتعد 
حد كبير التطور التي  إلىالتربوي و التي تشابو  اإلشراؼهف الهجاؿ التعميهي و هجاؿ 

شيدتو هعظـ الدوؿ العربية في ىذيف الهجاليف هثؿ دولة فمسطيف الهحتمة و الههمكة العربية 
 (. ٘،  ٕٛٓٓ؛ الغاهدي، ٓٙ-ٜ٘، ٕٔٔٓ، همواولعو ا ريأله؛ اٜ٘، ٕٓٓٓ، ASSAF)السعودية 
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الدوؿ العربية عمى الرغـ هف تأثرىا بالدوؿ التي كانت قد  أف نتباهلبلوهف البلفت  
التربوي فقد ظير تأثر الدوؿ  اإلشراؼاحتمتيا سابقا في البداية و لكف هع تطور هفاىيـ 

               في نفس الهجاؿ يكيةاألهر و التجارب  باألبحاثالعربية في الوقت الحالي 
 (. ٜ٘، ٕٓٔٓ، )قاسن

 
 أىمية اإلشراف اإلداري: -3

العميا  اإلدارةاإلداري الدور التواصمي بيف الهؤسسات التعميهية و  اإلشراؼ يعزز
كالوزارات التعميهية و الذي بدوره يعزز سبؿ التفاىـ و التواصؿ بينيها هها يساعد عمى توفير 

العميا لمتعميـ في  اإلدارةالتواصؿ بيف  ويعدالهتطمبات لمهؤسسات التعميهية.  المواـز الرئيسة و
  التربوي بعهميا اإلشراؼالتي تقوـ أنظهة  األشياء أىـحد أالدولة و الهؤسسات التعميهية ىو 

، وهف جية أخرى فإف ىذا التواصؿ بيف الطرفيف يزيد هف سرعة التطوير لمقطاع بشكؿ عاـ 
و هف جية أخرى فإف الهيزات التطويرية التعميهية تنفذ بشكؿ صحيح.  الخطط أفو يضهف 

ت تواصمية تسهح لو بتوصيؿ الهعموهاو  إداريةالتي يتهتع بيا الهشرؼ اإلداري هف قدرات 
صحيح؛ فعمى سبيؿ الهثاؿ فإف الهؤسسات التعميهية تكوف الهطموبة لمطرفيف بشكؿ هفيـو و 

أجؿ تنفيذ الخطط التعميهية بحذافيرىا و هف جية أخرى  بحاجة لبعض الهتطمبات و المواـز هف
التعميهية العميا ىي الهسؤولة عف توفير ىذه الهتطمبات و هف ىنا تظير أىهية  اإلدارةفإف 

حيث أنو يقـو بالتواصؿ بيف الطرفيف و بذلؾ يحقؽ أىدافيها كبلىها فيو  اإلداريالهشرؼ 
عف تنفيذ الخطط و هف جية أخرى يضهف  يحؿ هشكمة الهؤسسات التعميهية التي تعوقيا

و نجاحيا و بالتالي تطوير العهمية التعميهية في الدولة  التعميهية العميا تحقيؽ خططيا لئلدارة
 (.ٜٙ، ٕٛٓٓ)أبو حصيرة، 

ونظرا لكثرة الهياـ والهسؤوليات التي تقع عمى عاتؽ القيادات الهوجودة في اإلدارات 
يي ببل شؾ تعتبر العنصر األكثر أىهية في الهنظوهة الهدرسية في واقعنا التربوي، ف

التعميهية، ذلؾ أف الهواقؼ التي تتعاهؿ هعيا ال تثبت عمى حاؿ، وعرضة لمتغير والتجديد في 
، وكذلؾ فإف األهزجة التي تتعاهؿ هعيا هتباينة، والفروؽ الفردية بينيا قائهة، وىي  كؿ يـو

في التعاهؿ حتى تستطيع أف  خاصاً  ؿ حالة أسموباً هطالبة بهراعاة ىذه الفروؽ وبأف توظؼ لك
تصنع هجتهع هدرسي سميـ يتعاوف فيو الناس عمى تحقيؽ أىدافيـ بود وهحبة؛ األهر الذي 
يؤدي إلى الرضا الوظيفي لمعاهميف بالهدرسة فيقبموف عمى عهميـ بروح هعنوية هرتفعة تؤدي 

هستوى الخدهة الهقدهة لمطبلب، فتكوف هها ينعكس أثره باإليجاب عمى  إنتاجيتيـإلى زيادة 
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                 الهدرسة عاهؿ جذب ليـ فيقبموف عمى التحصيؿ بدافع هف الرغبة واالىتهاـ 
 (.ٙ، ٕ٘ٓٓ؛ وزارة التربية والتعميـ، ٗ،  ٖٕٓٓ؛ الجعيد، ٗٓٔ، ٕٗٓٓ) طافش،

ؿ تنهية والهشرؼ اإلداري تقع عمى عاتقو هسؤولية إيجاد ىذا الهجتهع، وذلؾ هف خبل
بهستوى أدائيـ والعهؿ عمى  واالرتقاءالهيارات اإلدارية والفنية لمكوادر اإلدارية بالهدرسة، 

توظيؼ قدراتيـ وهياراتيـ بوسائؿ وأساليب هختمفة، وهساعدتيـ عمى تفيـ الهشكبلت الطبلبية 
تفعيؿ  ودوافعيا، واتخاذ اإلجراءات الهناسبة بشأنيا والتعاوف هع اإلدارة الهدرسية عمى

األساليب اإلدارية التي تحقؽ توظيؼ األجيزة واألدوات والهرافؽ بكفاءة وفاعمية، وتشجيع 
براز قدراتيـ في هجاؿ عهميـ، وتدعيـ أواصر الثقة بيف  هبادرات اإلدارييف الفردية والجهاعية وا 

         بعمى هستوى التحصيؿ لدى الطبل الييئة اإلدارية والتدريسية بها ينعكس أثره إيجاباً 
 (.ٖٙٔ، ٕٙٓٓ) العويسي، 

 اإلشراؼهف النقاط التي توضح أىهية  اً عدد (ٕٕٛ، ٕٔٔٓ)أبو شاىيف، وقد ذكر
 اإلداري غير التي سبؽ ذكرىا هثؿ:  

و التقارير و  األبحاثالهدارس هف خبلؿ  هديريتحسيف الكـ الهعرفي لدى  -
 التربوي. اإلشراؼالندوات الصادرة عف نظاـ 

الهناسبة لمهشاكؿ و الصعوبات التي تواجو الهسيرة التعميهية و  الحموؿ إيجاد -
 التغمب عمييا.

الكوادر اإلدارية لتطوير هياراتيـ و  ألداءالتحاليؿ و التشخيص الهناسب  إيجاد -
 تحسيف أدائيـ في هيهاتيـ اإلدارية والفنية. 

 سات التعميهية. والموائح لمعهمية التربوية في الهؤس باألنظهةهراقبة عهمية االلتزاـ  -
تحسيف استخداـ التكنولوجيا و الوسائؿ التعميهية الحديثة في الهدارس و  -

 يا و التدريب عمى استغبلليا. ئالهؤسسات التعميهية عف طريؽ تسييؿ اقتنا
و دراسات لتقويـ الهشاكؿ  إحصاءات إجراءالقياـ بعهؿ التقارير بشكؿ دوري و  -

 حميا.   و هعالجتيا و التركيز عمييا في سبيؿ
 
اإلداري  اإلشراؼ( نقاط أخرى تبيف أىهية ٕٓٔ، ٕٓٔٓكؿ هف )رباف وآخروف،  وأضاؼ

 تتهثؿ في :
، وها يمـز لذلؾ ليفو والهسئحسف التعاهؿ هع التبلهيذ والزهبلء وأولياء األهور  -

 هف كياسة وفطنة البد أف يتحمى بيا هدير الهدرسة.



  19 

 

ة، وهصادر القيـ واالتجاىات التي االطبلع عمى عموـ النفس واالجتهاع والتربي -
 تعيف الهدير في عهمو.

الهواءهة بيف إهكانات الهدارس الهتواضعة والغايات الهنشودة لضهاف نوع هف  -
 التعميـ الجيد.

 هواكبة التغير الهستهر والتطور الهضطرد في أهور الحياة والتقدـ العمهي. -
 

لكبير الذي يشيده قطاع التربية ا إلى التوسع وترجع الباحثة أىهية اإلشراؼ اإلداري
العموـ والهعارؼ الهختمفة، والتطور التكنولوجي  هياديفوالتعميـ بالسمطنة، ولمتطور اليائؿ في 

الهستهر الذي يستمـز ضرورة تزويد الكوادر اإلدارية بالهدارس بكؿ ها ىو جديد هف خبلؿ 
عميهية والهدارس، كها أف بعض الهشرفيف اإلدارييف باعتبارىـ حمقة الوصؿ بيف اإلدارات الت

قد يواجيوف بعض الهشكبلت التي تحتاج إلى  –ال سيها الجدد هنيـ  –الهدارس  هديري
توجيو هف لدييـ خبرة في ىذا الهجاؿ، كذلؾ فإف التوجو نحو تجويد التعميـ في هختمؼ 

ها ىو  الهدارس بكؿ يريلهد اإلدارييفهجاالتو وهستوياتو يستمـز ضرورة توجيو الهشرفيف 
جديد وذلؾ لتحسيف العهمية التعميهية والوصوؿ بيا إلى الهستوى البلئؽ هف الجودة؛ وبالتالي 

الهدارس والكوادر  هديريفإف وجود الهشرؼ اإلداري لو هف األىهية ها كاف هف أجؿ تزويد 
يـ اإلدارية الهساندة األخرى بكؿ ها يحتاجونو هف أجؿ تجديد األفكار وتطوير األساليب وتقد

 الحوافز الهناسبة لكي يقبموا عمى العهؿ بنشاط ويؤدوه عمى أكهؿ وجو ههكف.

 
 أىداف اإلشراف اإلداري: -4

التربوي ككؿ ىو تحسيف و تطوير أنظهة  اإلشراؼاليدؼ الرئيس هف عهمية  إف
التعميـ الهوجودة داخؿ الدولة لمنيوض بالقطاع التعميهي بشكؿ خاص هها سيساىـ بتطوير 

 اإلشراؼبشكؿ عاـ و بطريقة همحوظة. و لتحقيؽ اليدؼ الرئيس هف  خرىاألالقطاعات 
لتحقيؽ اليدؼ  أساساالفرعية التي توجيت  األىداؼالتربوي اندرج تحتو عدد هيوؿ هف 

 األقساـالرئيس. فكها ىو هعروؼ فإف التطوير و التحسيف بأي قطاع يحتاج تطوير كافة 
الداخمية لو تشهؿ البنى  األقساـف إتعميهي التربوي، فالخاصة بيذا القطاع. بالنسبة لمقطاع ال

التحتية لمهؤسسات التعميهية و النظاـ التعميهي هف طبلب و هعمهيف و غير ذلؾ. لذا كاف 
لتصؿ لتحقيؽ اليدؼ الرئيس هف عهمية  األقساـالتربوي تطوير كافة ىذه  اإلشراؼعمى عاتؽ 
 (.ٕٔ، ٕٛٓٓي، ركز التربوي ككؿ ) اإلشراؼ
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اإلداري التي تساعد عمى تحقيؽ اليدؼ الرئيس   اإلشراؼأىداؼ  كف تمخيصويه
 (:ٓٚ-ٛٙ، ٕٛٓٓ) العياصرة،  فيها يمي لعهمية اإلشراؼ التربوي ككؿ

رصد الواقع التربوي وتحميمو وهعرفة الظروؼ الهحيطة بو واإلفادة هف ذلؾ في  -
 هحاور العهمية التعميهية والتربوية.

 وزارة التربية والتعميـ بصورة هيدانية. تنفيذ الخطط التي تضعيا -

حتى يهكف  وهادياً  وفنياً  تحقيؽ االستخداـ األهثؿ لئلهكانيات الهتاحة بشرياً  -
 استثهارىا بأقؿ جيد وأكبر عائد.

تطوير عبلقات الهدرسة هع البيئة الهحمية هف خبلؿ فتح أبواب الهدرسة  -
بالهجتهع لتحسيف تعمـ  االتصاؿلمهجتهع لئلفادة هنيا وتشجيع الهدرسة عمى 

 التبلهيذ.

برازواالعتزاز بيا  لهينة التربية والتعميـ االنتهاءتنهية  - دورىا في الهدرسة  وا 
 والهجتهع.

 النيوض بهستوى التعميـ وتقوية أساليبو لمحصوؿ عمى أعمى هردود لمتربية. -

 ( أف اإلشراؼ اإلداري يسعى إلى:ٕٔ-ٕٓ، ٕ٘ٓٓكها ذكر ) الطعاني،           
الهدرسة وقدراتو، وهساعدتو عمى توظيفيا لرفع هستوى هيارات هدير تنهية  -

 أدائو.

وتبصيرىـ  تنفيذ الدورات والبراهج التدريبية أثناء الخدهة لمهديريف لتنهيتيـ هينياً  -
كسابيـ هيارات واتجاىات وهعارؼ حديثة.  بالهستجدات التربوية وا 

 شجعة لمتعميـ واإلدارة.توفير بيئة نفسية واجتهاعية وهادية وهدرسية ه -

 ( هجهوعة أخرى هف األىداؼ تهثمت في:ٕٔٔ، ٕٛٓٓزايد، وأورد )          
توفير احتياجات الهدرسة، وسد النواقص فييا هف كوادر بشرية وهواد تعميهية  -

 تعمهية.

 واالبتكار. واإلبداعتشجيع الهبادرة  -

الهطروحة  البحوثالدراسات الهستهرة و تصعيد فاعمية هستوى األداء عف طريؽ  -
 لمتطبيؽ في هجاؿ التعمـ والتعميـ.
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وهف خبلؿ ها سبؽ، ترى الباحثة أف أىداؼ اإلشراؼ اإلداري تتهثؿ 
ستراتيجية لمهدرسة، والهأهوؿ الذي في إدراؾ الهشرؼ اإلداري لؤلىداؼ اال

تسعى إلى تحقيقو، ويحدد بدقة الواقع الفعمي ليا، كها يجب عميو تحديد فجوة 
يف الواقع والهأهوؿ ويسعى لتدريب وتأىيؿ العاهميف الذيف يشرؼ عمييـ األداء ب

ستراتيجية وفؽ خطة وتييئة بيئة هناسبة ليـ تساعدىـ عمى تحقيؽ األىداؼ اال
هدروسة بعناية، ويقيـ بشكؿ دوري هدى ها تحقؽ هف إنجاز، ويسعى إلى 

 التحسيف الهستهر لؤلداء داخؿ الهدرسة. 

 
 راف اإلداري:الخصائص العامة لإلش -5

اإلداري هف خبلؿ هبادئيا والتي ترتكز عمى كونيا  لئلشراؼتتحدد الخصائص العاهة 
عهمية ديهقراطية هنظهة قائهة عمى أساس التعاوف بيف الهشرؼ والهدير هف أجؿ النيوض 

اإلداري  اإلشراؼذلؾ، تعد عهمية  إلىبالعهمية التربوية بشتى صورىا وكافة أىدافيا. باإلضافة 
مية قيادية تتهثؿ في هقدرتيا عمى التأثير عمى اآلخريف لتكاتؼ الجيود الهبذولة هف أجؿ عه

الهؤثرة عمى  بهختمؼ العواهؿالنيوض بالهستوى التربوي. وتتهيز ىذه العهمية بكونيا تيتـ 
 (. ٕ٘، ٕٛٓٓ)الحبلؽ، وزارة التربية والتعميـ  أىداؼالنيوض بهستوى العهمية التربوية وتحقيؽ 

؛ حيث تعنى ىذه إنسانيةاإلداري عهمية  اإلشراؼوة عمى ها سبؽ، تعتبر عهمية عبل 
تحقيؽ  إلىلمعاهميف ضهف ىذا الهجاؿ وهيوليـ ورغباتيـ وتسعى  اإلنسانيةالعهمية بالظروؼ 

ها يطهحوف لو هف خبلؿ خمؽ جو تفاعمي توظؼ فيو جهيع طاقات العاهميف ويؤخذ برأي 
تعد عهمية ذات طابع عمهي تقوـ عمى أساس البحوث والتجارب  الجهيع. كها أف ىذه العهمية

هف أجؿ استخبلص النتائج وتوظيفيا فيها يصب في صالح تحسيف العهمية التربوية واالرتقاء 
جانب ذلؾ، ال تعتهد ىذه العهمية عمى نهط أو أسموب هتعدد، فيي عهمية  إلىبالعاهميف فييا. 

عمى التخطيط  أنيا تتهيز بكونيا عهمية ترتكز أساساً هرنة قابمة لمتطوير والتجديد.  كها 
أنيا عهمية تقويهية تساعد العاهميف عمى تطوير  إلى باإلضافةالصحيح والتنفيذ السميـ. ذلؾ 

 أنفسيـ لبلرتقاء بالعهمية التربوية والنيوض بهقوهاتيا.

عها  اإلداري العديد هف الخصائص التي تهيزه اإلشراؼوهف الجدير بالذكر أف لدى 
غيره هف العهميات التربوية، وهف أىـ ىذه الخصائص أف أىدافو واضحة تتسـ بالشفافية وتقوـ 
عمى أساس تحقيؽ التعاوف بيف جهيع العاهميف في ىذا الهجاؿ وتضافر جيودىـ هف أجؿ 

تتضافر  تشاركيوالنيوض بالعهمية التربوية واالرتقاء بهستقبؿ التعميـ والتعمـ.  كها أنيا عهمية 
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جهيع هكونات العهمية التربوية  فييا الجيود لتحقيؽ أىداؼ وزارات التربية والتعميـ وتتفاعؿ فييا
    وتعهؿ عمى نهو ىذه العناصر بشكؿ كمي  لهعمـ والطالب والهناىج الهدرسيةوىي ا
(. وتحفز ىذه العهمية الكوادر اإلدارية والتدريسية لمنيوض بالعهمية ٜٕ -ٕٛ، ٕ٘ٓٓ، )صبح
هية وتنهية كفاياتيـ الهينية وتقويـ عناصر التنهية التعميهية. وهف الجدير بالذكر أف ىذه التعمي

 العهمية تتيح لمعاهميف في ىذا الهجاؿ فرصة االلتقاء ببعضيـ وتبادؿ خبراتيـ العهمية والعمهية
 الحديث بقدرتو عمى هواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. اإلشراؼويتهيز   ،

؛ حيث وضحت أف أىـ ها يهيز ( ها تـ ذكره آنفاً ٔٔ-ٓٔ، ٕٗٓٓغشياف، )ال تؤكدو 
التربوي ىو قدرتو هواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والهواءهة بينيا وبيف  اإلشراؼعهمية 

ذلؾ، تتسـ ىذه العهمية بقدرتيا  إلى باإلضافةالكفايات الهينية لمعاهميف في ىذا الهجاؿ. 
    الهتاحة اإلهكاناتؼ العهمية التعمهية التعميهية بشتى السبؿ وكافة أىدا الكبيرة عمى تحقيؽ
تطوير األساليب والوسائؿ التي تساعدىا في تحقيؽ أىدافيا بسيولة  إلى، لذلؾ تسعى دائها 
وصفيا بأنيا عهمية ديناهيكية هرنة ال تقتصر عمى أسموب واحد، بؿ  إلى ىويسر وىذا ها دع

اإلداري  اإلشراؼاألفضؿ.  وتشجع عهمية  إلىفي وسائميا لموصوؿ  وتتعدد أساليبياتتنوع في 
 كؿ العاهميف في ىذا الهجاؿ  هف أجؿ تطوير العهمية التعميهية وتنهيتيا. 

عمى التعاهؿ هع العديد هف  هف الجدير بالذكر أف هيهة الهشرؼ اإلداري تجعمو قادراً 
ية واالجتهاعية لتوعيتيـ بأىهية الدور اإلدارييف الذيف يختمفوف حسب صفاتيـ الشخصية والهين

جانب ذلؾ، تقوـ ىذه العهمية بتدريب الهشرفيف التربوييف عمى أنواع  إلى. إلييـالهوكؿ 
 األسموبالهتعددة، وذلؾ لرفع هستوى الكفاءات الهينية لمهشرفيف التربوييف واختيار  اإلشراؼ
  واالستهاع لهشاكميـ التي يواجيونيا  األهثؿ لمتعاهؿ هع الكوادر اإلدارية بالهدارس اإلشرافي

 (.ٖٖٔ، ٕ٘ٓٓ) الشديفات والقادري، 

أي  أف( كانا قد بينا ٖٕ-ٕٕ، ٜٕٓٓهف )العاجز وحمس،  أف كبلً  اإلشارةوتجدر 
أف نقاط  إالنظاـ وضع هف قبؿ البشر ال بد هف أف يتهيز بالعديد هف نقاط  الضعؼ والقوة، 

 اإلداري وذلؾ لتهيزه بالعديد هف الههيزات أبرزىا شراؼاإلالقوة تغمب نقاط الضعؼ في نظاـ 
 :أنو 

النيوض واالرتقاء بالعهمية التعميهية والتربوية لتحقيؽ  إلىعهمية شاهمة تيدؼ  -
 التربية والتعميـ. أىداؼ

 الهدارس. يريالتقويـ الذاتي لدى هد تعزز هياراتعهمية   -
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رس بأىهية الوظيفة التي الهدا يريهدتوعية  إلىعهمية عبلجية وقائية تيدؼ  -
هدادىـيؤدونيا   بالهيارات التي تمزهيـ لهواجية الصعوبات التي تعترضيـ. وا 

عهمية ترتكز في هيهتيا عمى الوقائع واألدلة الواقعية والتي تساعد في فيـ  -
 نواحي القصور في العهمية التربوية والهساىهة في حميا.

صر عمى زيارة الهشرؼ اإلداري ال تقت ،تحقيؽ األفضؿ إلىعهمية تسعى دائها  -
يستهر الهشرؼ اإلداري بهتابعة الصعوبات التي  إذها بعد ذلؾ؛  إلىبؿ تهتد 

يعاني هنيا أعضاء السمؾ التعميهي والعهؿ عمى حميا. كها أنيا عهمية دورية 
 ، حيث يقـو الهشرؼ الحالي بإكهاؿ ها كاف الهشرؼ السابؽ قد بدأه.ةتتابعي

 إلىواحد لحؿ الهشكبلت بؿ تسعى  أسموبة ال تعتهد عمى عهمية ديناهيكية هرن -
العديد هف األساليب الهتطورة والوسائؿ الهختمفة لحؿ هشكبلت النظاـ  إيجاد

تشجيع الهبادرات الشخصية وتبادؿ الخبرات الفردية  إلى باإلضافةالتعميهي، 
 لتحقيؽ األفضمية لكؿ العاهميف ضهف الهجاؿ التعميهي.

سبؿ التعاوف في الحقؿ  ة عمى تطوير العبلقات البشرية وتنهيةعهمية تعهؿ جاىد -
 اإلحساسهها يعزز الهشاركة الفعالة لبناء نظاـ تربوي فعاؿ دوف التربوي 

 في العهؿ.  واإلرشادوتفعيؿ هفيـو التشاور 
تعهيـ هبدأ التعاوف تقوـ عمى أساس العديد هف  إلىبآخر  أوعهمية تسعى بشكؿ  -

ط والتنسيؽ والتنفيذ والتقويـ والهتابعة، واحتراـ وجيات الخطوات، هثؿ التخطي
النظر الهختمفة واالرتقاء بالحوار داخؿ النظاـ التربوي وتقبؿ وجيات نظر 
اآلخريف والقضاء عمى العبلقات السمبية بيف الهشرؼ والعاهميف بالهدرسة 

 اآلخريف. أخطاءوالناجهة عف هفيـو السمطة وتتبع 
اعؿ هع الهستجدات واألحداث الطارئة والهواقؼ التي تطرأ عهمية قادرة عمى التف -

 في هجاؿ الفكر التربوي والتطور العمهي والتكنولوجي.
عهمية قيادية يتهكف الهشرؼ اإلداري خبلليا هف التأثير عمى كؿ العاهميف  -

 بالهدرسة لتضافر جيودىـ هف أجؿ النيوض بالعهمية التربوية وتحقيؽ أىدافيا.
 

اإلداري ىو االرتقاء  اإلشراؼأف أىـ ها تسعى لو عهمية  ؽ يتبيفعمى ضوء ها سب
 إلى باإلضافةبالنظاـ التربوي بشكؿ عاـ والنيوض بهقوهاتو بكافة األشكاؿ والسبؿ الههكنة، 

تحقيؽ أىداؼ التربية والتعميـ وتنهية هيارات العاهميف في ىذا الهجاؿ هف  إلىهحاولتيا الجادة 
 هصمحة النظاـ التعميهي.ها فيو  إلىأجؿ الوصوؿ 
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 دور وميام المشرف اإلداري: -6

 اإلشراؼالهشرؼ اإلداري المبنة األساسية التي ترتكز عمييا فاعمية هيهة  يعدّ 
هنو يتهثؿ بتطوير الكفايات الهينية لمعاهميف في القطاع التربوي هف  اإلداري، فاليدؼ الرئيس

يف أطراؼ العهمية التربوية. ويهثؿ هعمهيف وهديريف عف طريؽ إحبلؿ التعاوف الهشترؾ ب
النصيحة والخبرة الوافدتيف هف خارج أسوار الهدرسة ويعني ذلؾ تنسيؽ جيود  اإلداريالهشرؼ 

 كؿ هف الهعمهيف والهديريف هف أجؿ تنهية وتحسيف النظاـ التربوي.

 هف هياـ الهشرؼ اإلداري هف أىهيا:جهمة  (،ٕٙ -ٕ٘، ٕٛٓٓحسيف، ال)عددوقد 
يني لهديري الهدارس:  ويقصد بالنهو الهيني لمهديريف تنهية الهياـ النهو اله -

وظيفتيـ ويقينيـ  أىهية إدراؾالتي ترقى بهستواىـ هف خبلؿ هساعدتيـ عمى 
النيوض بهستقبؿ األهة هف خبلؿ خمؽ الجيؿ  إلىهينة هيهة تيدؼ  بأنيا

ات الواعي والقادر عمى تحهؿ الهسؤولية، وهساعدتيـ  عمى فيـ الهستجد
كفاياتيـ الهينية نولوجية الهبتكرة، وكذلؾ تنهية التربوية الحديثة والتطورات التك

هف خبلؿ عقد دورات تدريبية وورشات عهؿ توعوية، والعهؿ عمى هساعدتيـ 
الدراسات  إجراءعمى حؿ الهشكبلت التي تواجييـ، ودعهيـ وتوجيييـ هف أجؿ 

 همية التعميهية.االرتقاء بالع إلىوالبحوث التربوية اليادفة 
هحاولة الهشرؼ اإلداري الدائهة لبلرتقاء بنهوه الهعرفي: حيث تستند عهمية  -

اإلداري الحديثة عمى أساس أفكار الهشرؼ اإلداري نفسو وقدرتو عمى  اإلشراؼ
. ويتـ ذلؾ هف خبلؿ سعة اطبلعو وقدرتو عمى هواكبة واإلبداعاالبتكار 

يره عمى الكوادر العاهمة بالهدرسة، وقدرتو الهستجدات التربوية لضهاف فعالية تأث
بناء عمى اطبلعو الواسع والدائـ عمى التطورات التي  اآلخريفعمى  هساعدة 

 تطرأ عمى هيداف عهمو.
نشاط العهمية التعميهية لتحقيؽ الهزيد هف الفاعمية والكفاءة  السعي الدائـ لتحسيف -

 وف لهفيـو الجودة في التربية.واإلنتاجية وتعد ىذه العناصر الثبلثة األساس الهك
العهمية التربوية، ويقصد بالتقويـ العهمية التي يتـ هف خبلليا الوصوؿ  أداءتقويـ  -

، ويعد التقويـ إحدى أىـ ركائز تطمعاتوأىداؼ النظاـ التربوي وتحقيؽ  إلى
اإلشراؼ التربوي والذي يسعى بجد إلى  تحديد هدى فعالية النظاـ التعميهي هف 

توافر الكفايات الهينية البلزهة لمعاهميف في الهجاؿ التعميهي هف  جية وهدى
دارييفهعمهيف   وغيرىـ.  وا 
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الهشرؼ اإلداري هف القياـ  ويعتبر التقويـ هف أىـ الوسائؿ التي تهكفّ 

عمى النحو األهثؿ؛ حيث يتهكف ىذا الهشرؼ هف تحديد  اإلشرافيةبهياهو 
عبلجيا ودراسة  إلىؼ والسعي نقاط القوة وتعزيزىا وتحديد نقاط الضع

 الهواقؼ والحاالت التي تطرأ عمى النظاـ التعميهي. 
أف  (Gavinda and Tapan, 1999, 29)عبلوة عمى ذلؾ،  يعتبر كؿ هف 

لكؿ هشرؼ تربوي العديد هف األدوار التي يقوـ بيا بحيث ال تقتصر عمى 
و بزيارات  هف خبلؿ قياه يريفلمهعمهيف والهد واإلرشادتقديـ النصيحة 

كونو العنصر الفعاؿ في تطوير جودة وكفاءة  إلىهفاجئة، بؿ تهتد لتصؿ 
العهمية التربوية. كها حددا أف الهشرؼ التربوي يقوـ بستة أدوار رئيسة، 

 وىي عمى الترتيب:
 هدير هدرسة. -
 هعمـ. -
 دليؿ وهوجو لمهعمـ. -
 حمقة وصؿ بيف الهدرسة والهجتهع الخارجي. -
 ائؼ الهدرسية.الهنظـ الرئيسي لموظ -
 هدير وهخطط أكاديهي. -

يعتبر كؿ هف في البيئة التعميهية التقميدية، التطور التكنولوجي الكبير  وفي ظؿ
والهعمهيف والهشرفيف التربوييف الهكونات األساسية لميـر التربوي والذي يقـو فيو كؿ  يريفالهد

ى.  ويأخذ الهشرؼ اإلداري هف ىذه الهكونات بدور هكهؿ لذلؾ الذي تقوـ بو الهكونات األخر 
وتنظيـ العهمية التربوية التعميهية والتعمهية هف خبلؿ التعاوف والتشارؾ  إدارةعمى عاتقو هيهة 

 .الهرجوةجؿ الحصوؿ عمى الهخرجات أوالهعمهيف هف  يريفهع الهد

وترى الباحثة ضرورة تكاهؿ الهياـ التربوية واإلدارية والفنية بيف الهشرؼ اإلداري 
هف أجؿ تحسيف العهمية التعميهية التعمهية، والهشاركة  اإلدارة الهدرسية لمعهؿ هعاً وبيف 

 والتفاىـ في هتابعة التطوير واإلبداع في الهدرسة.
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 الكفايات الالزمة لممشرف اإلداري: -7

 اإلشرافيةيتهتع الهشرؼ اإلداري بالعديد هف الصفات التي تؤىمو لمقياـ بواجباتو 
لطريقة األهثؿ، ولكونو القائد التربوي الهسؤوؿ عف هتابعة الجوانب بالشكؿ األصوب وبا

هف الكفايات التي تساعده عمى  العديدبالعهؿ اإلداري بالهدارس كاف البد هف اهتبلكو  الهتعمقة
 أداء هيهتو بنجاح .

الكفايات الهينية التي يجب أف يهتمكيا  عددًا هف( ٘ٙ، ٕٛٓٓ) الشيريوذكر 
 :يوىالهشرؼ التربوي 

وىي عبارة عف توفير الجو الهبلئـ  ،كفايات التفاعؿ والتواصؿ هع اآلخريف -
بالقمؽ  اإلحساسلتهكينيـ هف التفاعؿ والتواصؿ دوف  يريفلمهعمهيف والهد

 والخوؼ.
الفنية والتي تهكنو هف تحميؿ  الكفاياتها يعرؼ  أوكفايات التحميؿ والتخطيط  -

 ؤثر فييا.العهمية التربوية ودراسة العواهؿ التي ت
كفايات العبلقات العاهة والتي تظير هف خبلؿ العبلقات االجتهاعية الجيدة التي  -

تربط بينو هف جية والعاهميف في الهجاؿ التعميهي هف جية أخرى. ويؤدي ذلؾ 
الهعمهيف وبالتالي تفعيؿ  أداءالتربوي وتطوير  اإلشراؼتنهية هينة  إلى

 درسية.اله اإلدارةاستراتيجيات الهدرسة ونظـ 
عمى هواجية والهساعدة وتبرز هف تقديـ الهشورة  واإلرشادكفاية النصح  -

 الصعوبات التي تعترض العهمية التعميهية.
 ليكونواكفاية التطوير والتغيير والتي تتهثؿ بتوجيو العاهميف في الهجاؿ التعميهي  -

 قادريف عمى هواجية أي هشكمة هف الههكف أف يتعرضوا ليا.
الهواتية  الظروؼوخمؽ  اإلداريةوتبرز هف خبلؿ توجيو العهمية كفايات إدارية  -

 .اإلداريلمعهؿ 
االرتقاء بالهستوى  إلىكفايات التطوير الهيني حيث يسعى الهشرؼ اإلداري  -

الوظيفي لمكادر اإلداري بشتى السبؿ والطرؼ الهختمفة. كها يقوـ الهشرؼ 
ؿ وسميـ لتحديد أىـ بهساعدتيـ عمى القياـ بواجباتيـ الهختمفة بشكؿ كاه

 الصعوبات التي يواجيونيا والهساىهة في حميا.
كفايات فنية تبرز هف خبلؿ قدرة الهشرؼ عمى تحميؿ العهمية التربوية ودراسة  -

 العواهؿ الهؤثرة فييا وتطويرىا بها يتناسب هع الهتغيرات التي تحيط بيا.
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ع اآلخريف في جو والقائهة عمى  أساس التعاهؿ ه اإلنسانيةكفايات العبلقات  -
 .إنسانيوتحسيف أدائيـ بدافع  واألهافهف الثقة 

          أف إالالهشرؼ اإلداري،  أداءتتعدد الكفايات الهينية البلزهة لتحسيف 
 باألداءكفايات يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار لبلرتقاء  ( حدد خهسٔٙ -ٓٙ، ٕٙٓٓ، )الهقيد

. وىذه وهديريفالعهمية التعميهية هف هعمهيف الهيني لمهشرؼ وتحسيف تأثيره عمى هكونات 
والكفايات  اإلنسانيةالفنية والكفايات  الكفاياتات تنطوي عمى الكفايات الشخصية يالكفا

األكاديهية والكفايات اإلدارية. وباالبتداء بالكفايات الشخصية، تقوـ ىذه الكفايات عمى أساس 
( أف ىذه الصفات ٓٙ، ٕٙٓٓ، )الهقيدؿ السهات الجسدية هثؿ الطوؿ والوزف والعهر، ويقو 

، أها صغر ألدائو ف الزيادة فييا قد تكوف هعوقاً إتؤثر عمى أداء الهشرؼ بشكؿ كبير؛ حيث 
السف وحداثة العهر يهنح الهشرؼ فرصة التعاهؿ هع اآلخريف بديناهيكية وسبلسة أكبر. 

مى ضبط نفسو عند اتزاف الهشرؼ وقدرتو ع ويندرج تحت هسهى الكفايات الشخصية أيضاً 
الغضب والقدرة عمى تحهؿ الهسؤولية. وباالنتقاؿ لمكفايات الفنية، تظير قدرة الهشرؼ عمى 
التواصؿ هع اآلخريف بالطريقة الهناسبة، وتحميؿ العهمية التعميهية والتخطيط ليا، وتحميؿ 

الفنية التي يجب  العواهؿ التي تؤثر بيذه العهمية وهعالجتيا بالطريقة السميهة هف أىـ الكفايات
 عمى الهشرؼ أف يتهتع بيا.

والتي  اإلنسانيةهف جانب آخر، يتهيز الهشرؼ التربوي الناجح باهتبلكو الكفايات 
هدادىـتهكنو هف التعاهؿ هع اآلخريف بطابع يسوده الثقة واألهاف،   واإلرشادبالنصح  وا 

جديدة  إنسانيةخمؽ عبلقات  . كها يهتمؾ الهشرؼ اإلداري القدرة عمىأدائيـالبلزهيف لتحسيف 
عطاءوتنهية روح العهؿ الجهاعي بيف أفراد العهمية التربوية،  العاهميف في الهجاؿ التعميهي  وا 

. عبلوة عمى ذلؾ، يتهيز الهشرؼ اإلداري قضاياىـ بحريةالفرصة لمتعبير عف آرائيـ وطرح 
هف الهساعدة في تطوير العهؿ باهتبلكو لمعديد هف الكفايات األكاديهية والثقافية والتي تهكنو 

اإلداري واالطبلع بشكؿ كبير عمى الهواد العمهية الهستحدثة وآخر االنجازات في هجاؿ 
التي يهتمكيا الهشرؼ التربوي والتي  اإلدارية، تبرز أىهية الكفايات التربوي. وأخيراً  اإلشراؼ

 إلى باإلضافةسيؽ، وتن تنظيـتهكنو هف تطبيؽ الواجبات اإلدارية الهختمفة هف تخطيط و 
دارة الجهاعات واألفراد  حضاري  بأسموبتهكينو هف تطوير األساليب اإلدارية الهختمفة وا 

هيهة الهشرؼ اإلداري  إفEvans (2009،4-2 ) ولذلؾ يعتبر وطرؽ عمهية عهمية سميهة.
عمى التعاهؿ هع الظروؼ الطارئة والهواقؼ الهستجدة التي تظير في  تنبع هف كونو قادراً 

 العهمية التعميهية التعمهية.
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تعينو عمى أداء هياهو  وفي سبيؿ اهتبلؾ الهشرؼ اإلداري لمكفايات والهيارات التي
  اإلداري.أىـ االحتياجات الهينية لمهشرؼ  كإحدىالتدريب  إدراجف ال بد هف كا الوظيفية،
  يساعده عمى تقديـو، لقدرات هناسباً  االىتهاـ بتدريبو وتنهية هياراتو وتعميهو تعميهاً  ذلؾ أف

األفضؿ لمهجاؿ التعميهي، كها يقود التدريب عمى أساس وضع الجدوؿ الزهني الهناسب 
 لمتدريب. 

ف تعدد أنواع الكفايات ترجع لتعدد الزوايا التي ينظر هف إوهف وجية نظر الباحثة ف
ال هحدود هف  خبلليا الباحثوف والهختصوف، والهتتبع ألنواع الكفايات وتصنيفاتيا يجد عدداً 

ىذه األنواع، وىذا يرجع لتعدد هصادر اشتقاؽ الكفايات كالبحوث العمهية وأسموب تحميؿ 
عمى شكؿ كفايات واختبلؼ وجيات نظر الباحثيف واجتياداتيـ في  األدوار وصياغتيا

تصنيفيا. وهها ال يختمؼ عميو اثناف أف الهشرؼ اإلداري البد لو هف اهتبلؾ هجهوعة هف 
 االتجاىات والهيارات التي تسعده عمى أداء عهمو بكفاءة عالية.الهعارؼ و 

 
 األساليب اإلشرافية لممشرف اإلداري: -8

تيدؼ عهمية اإلشراؼ اإلداري إلى خمؽ بيئة  تعميهية تعمهية هناسبة لكؿ الهنتهيف 
 األساليبلمهجتهع الهدرسي، كها تسعى ىذه العهمية جاىدة إلى تطوير النظاـ التعميهي بشتى 

األساليب التي ف إتحقيؽ ىذا اليدؼ الساهي، حيث وخمؽ الطرؽ اإلشرافية التي تساعد في  ،
هيهتو بالشكؿ األهثؿ والطريقة األفضؿ هتعددة األوجو  بأداءيستعيف بيا الهشرؼ ليقـو 

 هتكاهمة الهقاصد، وتتضح هعالـ ىذه األساليب هف خبلؿ  القسهيف اآلتييف:
ه األساليب عمى التعاوف بيف الهشرؼ اإلداري األساليب الفردية: وتنحصر ىذ -

وهدير الهدرسة. ويقوـ الهشرؼ اإلداري هف خبلؿ ىذه العهمية بزيارة الهدرسة 
وتبادؿ الزيارات والنشرات التربوية والقراءات الهوجية. وييدؼ الهشرؼ هف 

( ٕٔ-ٕٓ، ٕ٘ٓٓخبلؿ قياهو بزيارة الهدرسة كها أوردتو وزارة التربية والتعميـ )
هساعدة هديري الهدارس والكادر اإلداري عمى تحسيف ههارساتيـ اإلدارية  إلى

والفنية ورفع هستواىا كها تيدؼ إلى تقويـ عهميـ والكشؼ عف هدى التقدـ الذي 
يحققونو في هجاؿ عهميـ . هف جانب آخر، ييدؼ الهشرؼ اإلداري هف خبلؿ 

عهؿ وبالتالي تطوير تبادؿ الخبرات في هجاؿ ال إلىعهمية تبادؿ الزيارات 
تعزيز القدرات األكاديهية  إلىوتحسيف األداء.  وتيدؼ القراءات الهوجية 
 والهينية لئلدارييف وتنهية خبراتو العهمية والتربوية.
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األساليب الجهاعية: وتقـو ىذه األساليب عمى أساس تعزيز التعاوف بيف  -

التدريبية والورش  الهشرؼ اإلداري وهجهوعة هف اإلدارييف هف خبلؿ الدورات
التربوية واالجتهاعات والمقاءات الدورية والمجاف التربوية والبحوث التربوية 

تنهية كفاءاتيـ وتطوير  إلىوالدروس العاهة. فييدؼ تدريب الكادر اإلداري 
هياراتيـ األكاديهية والعهمية. كها يسعى الهشرؼ اإلداري هف خبلؿ 

الفرصة لئلدارييف ليستفيدوا هف  عطاءإ إلىاالجتهاعات والمقاءات الدورية 
تجارب اآلخريف في الهجاؿ التربوي األهر الذي يتيح ليـ الهجاؿ األكبر لتحسيف 

الهيني. هف جانب آخر، يعهؿ أسموب الورش التدريبية عمى تقديـ الحموؿ  أدائيـ
بأسموب عمهي هخطط. وييتـ  وفالهفيدة لمهشاكؿ والقضايا التي يواجييا اإلداري

ب البحوث التربوية والدروس العاهة  بتطوير بعض الهفاىيـ الخاصة أسمو 
في الهجاؿ التربوي  إليوتـ التوصؿ  ها بآخربالعهمية التعميهية ودعـ اإلدارييف 

 (.ٖٗ -ٕٗ، ٕٛٓٓ)زكري، 

إف أساليب اإلشراؼ التربوي الهتعددة تتطور بالتطور التكنولوجي الذي يشيده العالـ  
ظيور العديد هف األساليب التي تناسب طبيعة ىذا  إلىهر الذي أدى في الوقت الراىف األ

ىذه األساليب أكثر هف غيرىا، حيث  إحدىالعصر وهتطمباتو. كها أنو ال يهكف الجـز بفعالية 
الختبلؼ طبيعة الهعمـ واإلدارة الهدرسية واألىداؼ التربوية  ف ىذه األساليب تختمؼ طبقاً إ

وهف الجدير  مؼ العهمية التعميهية التعمهية.قؼ التربوية التي تواألحواؿ االجتهاعية والهوا
اإلشرافي الصحيح، وهف  األسموببالذكر أف ىناؾ العديد هف العواهؿ التي تؤثر عمى اختيار 

 ىذه الهؤثرات:
 هناسبة األسموب اإلشرافي هع أىداؼ وطهوحات العهمية التربوية.  -
اهميف في الهجاؿ التعميهي أف يتوافؽ األسموب اإلشرافي هع حاجات الع -

 وطهوحاتيـ التربوية.
 كفايات الهشرؼ التربوي الهينية والعهمية. -
 الهادية والخبرات البشرية واألكاديهية الهتوافرة لدى الهدرسة. اإلهكانياتحجـ  -
هوافقة األسموب اإلشرافي لطبيعة العاهميف في الهجاؿ التعميهي وصفاتيـ  -

 الشخصية الخاصة.
      اإلشرافي هف حيث قابميتو لمتعديؿ والتقويـ والهبلحظة. هرونة األسموب -

 (ٜٕ، ٜٕٓٓ)أبي شهمة، 
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وتؤكد الباحثة أف تطور أساليب اإلشراؼ اإلداري يؤدي بدوره إلى النيوض بالعهؿ 
اإلداري والذي ينعكس بدوره عمى تحسف عهميتي التعميـ والتعمـ، ولذا البد لمهشرؼ هف اختيار 

األنسب حسب ظروؼ الهدرسة التي يشرؼ عمييا والعاهميف بيا، والبد لو األسموب اإلشرافي 
ها  هف التنويع في األساليب اإلشرافية الهتبعة وعدـ االقتصار عمى أسموب واحد والذي غالباً 

يكوف الزيارة الهدرسية، وربها يكوف أكثر ها يفتقده الهيداف ىو أسموب الورش التدريبية 
ؤكد الباحثة عمى ضرورة وجود تعاوف حقيقي بيف الهشرؼ اإلداري والبحوث التربوية . كها ت

بيدؼ رفع كفاءة  اً وهدير الهدرسة في تطبيؽ األساليب اإلشرافية وأف يكوف ىذا التعاوف ايجابي
 وهيارات هدير الهدرسة.

 
 معايير اختيار المشرف اإلداري: -9

ختيار الهشرفيف إف الهعايير التي قد تـ وضعيا ال، (٘ٙ -ٖٙ، ٕٛٓٓ )الشيريذكر 
 قسهيف رئيسييف ىها:  إلىالتربوييف تنقسـ 

الهعايير الشخصية: ويقصد بيا هجهوعة الصفات التي يتحمى بيا الهشرؼ  -
التربوي والتي تهكنو هف حهؿ هسؤولية ىذه العهمية عمى عاتقيو. وهف ىذه 

  يؼالصفات: تحميو باألخبلؽ الرفيعة والهستهدة هف تعاليـ ديننا اإلسبلهي الحن
دراؾ النتائج، وتهيزه إالتوجييات التي تتهيز ب إعطاءعمى  قادراً  ، وكونو حكيهاً 

الواسعة وهقدرتو عمى التعاهؿ هع هختمؼ فئات البشر.  اإلنسانيةبعبلقاتو 
 إلىقدرتو عمى االطبلع واالستفادة هف تجارب اآلخريف ونقميا  إلى باإلضافة

صحتو الجسدية، وحرصو عمى روح  ةوبسبلهالبيئة التعميهية التي يعهؿ بيا، 
هف حولو هف  إقناعالعهؿ الجهاعي والهبادرة لتحقيؽ األفضمية، وقدرتو عمى 

تهتعو بالشخصية القوية والتي  خبلؿ أسموب الحوار الشيؽ الذي يتبعو، وأخيراً 
تهكنو هف هواجية كافة الصعوبات التي تعترض العهمية التربوية والقدرة عمى 

 هناسبة والهنطقية ليا.الحموؿ ال إعطاء
الهعايير الوظيفية: وىي عبارة عف هجهوعة الهؤىبلت األكاديهية والخبرات  -

لشغؿ ىذا الهنصب وتحهؿ هياـ الهشرؼ  قوياً  العهمية التي تجعؿ هنو هنافساً 
عمى شيادة  التربوي بشكؿ كاهؿ. وهف أبرز ىذه الهعايير أف يكوف حاصبلً 

 إلىذلؾ، ينظر  إلىىؿ تربوي. باإلضافة عمى هؤ  جاهعية، وأف يكوف حاصبلً 
  الهدرسي عند اختياره كهشرؼ تربوي اإلداريالخبرة العهمية لمهتقدـ في الهجاؿ 

 .أدائولو بحسف  ، وأف يكوف هشيوداً 
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 بناء عمىيجب اختيار الهشرفيف التربوييف  ( أنؤ٘-ٖٗ،ٕٔٔٓ )وتقوؿ هصمح
غيرىا، وتساعد ىذه الهعايير عمى اختيار  العديد هف الهعايير التي تتهيز بيا كؿ دولة عف

أف ىذه الهعايير تتبايف هف  إالالهشرفيف األكفاء القادريف عمى تحقيؽ أىداؼ العهمية التربوية. 
 . حدةلمسياسات التعميهية الهتبعة كؿ دولة عمى  أخرى طبقاً  إلىدولة 

: تتهيز الواليات هعايير اختيار الهشرفيف التربوييف في الواليات الهتحدة األهريكية .ٔ
الهتحدة األهريكية باىتهاـ حكوهتيا البالغ باختيار القادة األكفاء في جهيع 

 إلىالهجاالت بغض النظر عف عهر الهتقدـ لمهناصب القيادية، بؿ ينظر 
 خبراتو العهمية وهؤىبلتو األكاديهية. لذلؾ يعتبر ىذا النظاـ في أهريكا نظاهاً 

هف فئات الشعب بؿ يقوـ عمى اختيار األكفأ.  ال يقتصر عمى فئة هعينة هرناً 
لنهوىـ العمهي والكفايات الهينية التي  ويتـ اختيار الهشرفيف التربوييف وفقاً 

 قدرتيـ الجسدية.  إلى باإلضافةيتهتعوف بيا وخبرتيـ في التدريس 
  الهاجستيرالهعايير الهينية: وتتهثؿ في حصوؿ الهتقدـ عمى درجة 

قياهو بعهؿ الدراسات العميا  إلىربية، باإلضافة في الت الدكتوراهأو 
شراؼ إدارةتخصص  ست سنوات وأكثر في  ، كذلؾ خبرة تهتد ؿوا 

ثبلث سنوات في هجاؿ اإلدارة  إلىهجاؿ التدريس باإلضافة 
 واإلشراؼ. 

  الهعايير الشخصية: وتظير ىذه الهعايير هف خبلؿ قدرتو عمى
لتربوي وحميا باألسموب االطبلع عمى الهشاكؿ التي تيـ القطاع ا

اآلخريف بأسموبو المبؽ  التأثير عمىعمى  قادراً  السميـ، وكونو ذكياً 
ونشاطو الدائـ. كها يتهيز الهشرؼ التربوي بحبو الكبير لبلستطبلع 

في الهجاؿ التربوي وقدرتو الكبيرة عمى  إليوعمى آخر ها تـ التوصؿ 
في العهمية  هؤثراً  التي تجعؿ هنو شخصاً  اإلنسانيةتكويف العبلقات 

التربوية، كها يجب عميو أف يتهتع بالصحة الجسدية والنفسية 
واالستقرار العاطفي والقدرة عمى ضبط النفس في حاؿ واجيتو 

 الهواقؼ الصعبة.
هعايير اختيار الهشرفيف التربوييف في الههمكة الهتحدة )بريطانيا(: يتهيز النظاـ  .ٕ

أف ىذه الهركزية ال تخضعو بالكاهؿ لمسياسات  إالالتعميهي البريطاني بهركزيتو، 
الحكوهية؛ حيث تقوـ الحكوهة برسـ السياسات التعميهية وتقوـ السمطات الهحمية 
بتكييؼ ىذه السياسات بها يتبلءـ هع احتياجاتيا وتطمعاتيا. ويتهيز نظاـ 

 لهكتب الهعايير الهتحدة البريطانية بكونو خاضعاً  الههمكةالتربوي في  اإلشراؼ
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الهعمهيف  أداءالجيات الهسؤولة عف التفتيش عمى  إحدىالتربوية والذي يعد 
بشكؿ خاص وتطوير العهميتيف التعمهية التعميهية بشكؿ عاـ.  أدائيـوتطوير 

وقد وضع ىذا الهكتب العديد هف األسس والهعايير الختيار الهشرفيف التربوييف 
 وهف أىهيا:
 و خبرة في الهجاؿ التربوي األقدهية: حيث يتـ اختيار هف يكوف ل

 كهعمـ أو هدير هدرسة.
  الفرد بغيره: ويتـ ذلؾ هف خبلؿ اختيار هف كاف لديو  أداءهقارنة

 إلىالخبرة في أسس العهؿ التربوي كالتخطيط والتنظيـ، باإلضافة 
 قدرتو عمى العهؿ بروح الجهاعة والتعاوف. 

  بعقد اهتحاف يتـ اجتياز االهتحاف: حيث يقـو هكتب الهعايير التربوية
هف خبللو تحديد قدرات الهتقدهيف هها يتيح لمهكتب اختيار الهشرفيف 

 األكفاء.
 

 :في سمطنة عمان : اإلشراف اإلداريالثانيالمحور 

 واضحاً  في السنوات األخيرة جيداً في السمطنة عمى النظاـ التربوي  بذؿ القائهوف لقد
كفايتو؛ بيدؼ تطوير نوعية التعميـ ورفع هستواه، في سبيؿ تطوير النظاـ التربوي ورفع  وكبيراً 

 ونتيجة ليذه الجيود تطورت العديد هف الهفاىيـ التربوية وهف بينيا هفيـو اإلشراؼ اإلداري.

( لكي ٜٛ/ٜٕٔوقد تـ استحداث وظيفة الهشرؼ اإلداري بهوجب القرار الوزاري رقـ )
يا نحو تحقيؽ األىداؼ التربوية بكفاءة وتوجيي يسيـ في هتابعة وتقويـ أداء اإلدارة الهدرسية

 وفاعمية.

عداد قيادات  وتتركز هياـ اإلشراؼ اإلداري في اإلشراؼ عمى اإلدارة الهدرسية، وا 
إدارية تتحهؿ هسؤولية تنفيذ األىداؼ التربوية لمهدارس، كها وتعد أداة اتصاؿ بيف الوزارة 

 (.ٗ ،ٕ٘ٓٓواإلدارة الهدرسية. ) وزارة التربية والتعميـ، 

                       وقد عرؼ دليؿ التوجيو اإلداري في هدارس سمطنة عهاف
اإلشراؼ اإلداري بأنو " الجيود التربوية والفنية واإلدارية  (ٙ، ٕ٘ٓٓ)وزارة التربية والتعميـ، 

 لبلرتقاءالهنظهة التي يبذليا جياز اإلشراؼ اإلداري بيدؼ هتابعة وتوجيو إدارات الهدارس 
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ى أداء الهدرسة كوحدة إدارية وفنية لتطوير العهمية التعميهية، وهعالجة الضعؼ وتعزيز بهستو 
 اإليجابيات إلى أفضؿ هستويات األداء الهدرسي".

 
 اإلداري في سمطنة عمان: اإلشرافنشأة و تطور  (1

نتيجة لمجيود التي بذلت لتطوير النظاـ التربوي ورفع كفايتو بشكؿ يؤدي إلى تطوير 
عمـ والتعميـ ورفع هستواىها، تطور هفيوـ اإلشراؼ التربوي وتطورت فمسفتو وأساليبو نوعية الت

في السنوات األخيرة، حيث كاف اإلشراؼ عبارة عف تفتيش يتـ هف خبللو  وكبيراً  واضحاً  تطوراً 
هتابعة األخطاء هتابعة دقيقة والحث عمى تصويبيا والهحاسبة عمى ذلؾ وهتابعة التقيد 

العبلقات اإلنسانية  غيبت؛ وفي إطار ىذا الهفيوـ لئلشراؼ نظهة الهحددة سمفاً باألساليب واأل
هف الرىبة والخوؼ، بؿ والتوتر النفسي  ، حيت كاف التفتيش يخمؽ نوعاً وفقدت تهاهاً 

 (.ٙٔ، ٕٙٓٓ؛ الراعي، ٗٔ، ٕٛٓٓ؛ زايد،ٔٓٔ، ٕٙٓٓ)عمي،

 ذي لـ يكف تفتيشاً ثـ تطور هفيوـ اإلشراؼ اإلداري ليصؿ إلى هرحمة التوجيو ال
لؤلخطاء بؿ ىو عهؿ تعاوني هتواصؿ ذي اتجاىيف هف الرئيس إلى الهرؤوس  وتصيداً 

بهستوى األداء كوحدة  لبلرتقاءوبالعكس، وىو ييدؼ إلى هتابعة وتوجيو إدارات الهدارس 
إدارية وفنية لتطوير العهمية التعميهية وهعالجة جوانب الضعؼ وتعزيز اإليجابيات لموصوؿ 

 (.ٗ، ٕ٘ٓٓ؛ وزارة التربية والتعميـ، ٗٔ-ٖٔ، ٖٕٓٓالحضرهي،ى أفضؿ هستويات األداء الهدرسي)إل

وقد تزاهف تبني وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عهاف لنظاـ التوجيو اإلداري هع بدء 
لمبيئة  شاهبلً  ـ، والذي استدعى تطويراً ٜٜٛٔ/ٜٜٚٔاإلعداد لتطبيؽ التعميـ األساسي عاـ 

الهناىج واستراتيجيات وأساليب التدريس وتأىيؿ الكادر التعميهي واإلداري والفني الهدرسية و 
 (.ٓٓٔ، ٕٓٔٓبهدارس السمطنة ) الحاتهي واليادي، 

( إلى أف الوزارة ىدفت هف تبني نظاـ التوجيو ٖٙٔ، ٕٙٓٓوأشار العويسي ) 
( بتاريخ ٜٛ/ ٜٕٔ اإلداري والذي استحدث وظيفة الهوجو اإلداري وفؽ القرار الوزاري رقـ )

ـ، إلى تنهية وتطوير العهؿ الهدرسي وتحقيؽ التنهية البلزهة إليجاد قيادات ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٕٛ
 إدارية هتهيزة وقادرة عمى استيعاب دورىا في النواحي اإلدارية والفنية.

(  ثـ تـ تغيير هسهى أقساـ التوجيو اإلداري بالهناطؽ التعميهية ) الهحافظات حالياً 
لوزاري الجديد لتصبح تحت هسهى أقساـ التوجيو اإلداري وتطوير األداء في الييكؿ ا

(  الهدرسي، وهف تجربة العاـ األوؿ تـ تحديد احتياجات الهناطؽ التعميهية ) الهحافظات حالياً 
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( هدرسة، باإلضافة إلى هوجو إداري أوؿ ٖٓلكؿ ) واحدهف الهوجييف اإلدارييف بواقع هشرؼ 
لتعميهية، وتـ شغؿ تمؾ الدرجات بهوجييف إدارييف أوائؿ وهوجييف لمهديريات واإلدارات ا
 (.٘ -ٗ، ٕ٘ٓٓ)وزارة التربية والتعميـ، وفإدارييف وجهيعيـ عهاني

بعد ذلؾ استبدؿ هصطمح التوجيو اإلداري بهصطمح اإلشراؼ اإلداري وذلؾ بعد 
  لتعميـ بالهناطؽ ) آنذاؾ(الييكؿ التنظيهي الجديد لموزارة، والهديريات العاهة لمتربية وا إعبلف

ـ حيث تـ تغيير هسهى قسـ التوجيو اإلداري وتقييـ األداء إلى قسـ ٕٛٓٓ/ٖ/ٜٕ، بتاريخ 
     تطوير األداء الهدرسي، وىو يتبع دائرة تنهية الهوارد البشرية بالهديريات العاهة بالهناطؽ

 الهوارد البشرية بالوزارة. ( والتي بدورىا تتبع الهديرية العاهة لتنهية) الهحافظات حالياً 

وقد جاء استبداؿ التوجيو اإلداري باإلشراؼ اإلداري، ألف اإلشراؼ أىـ وأشهؿ 
والتوجيو جزء هنو، ذلؾ أف التوجيو يقتصر عمى تحقيؽ اآلثار اإليجابية الهرجوة في تحسيف 

ى هستوى فيو أشهؿ وأوسع وترتقي الههارسات فيو إل اإلشراؼعهميتي التعميـ والتعمـ، أها 
هف التفتيش  كونو عهمية قيادية ديهقراطية تعاونية هنظهة تقوـ عمى الدراسة واالستقصاء بدالً 
 االقتصارهف  وتشهؿ جهيع عناصر العهمية التعميهية وتستعيف بوسائؿ ونشاطات هتنوعة بدالً 

كيز عمى هف التر  عمى الزيارة والتقرير، وتقـو عمى التخطيط والتقييـ التعاوني العمهي بدالً 
 (.ٕٛ، ٕٕٓٓالجيد الفردي )عبد اليادي،

 اإلداري في سمطنة عمان: اإلشراف أىداف (2

 ( أىداؼ اإلشراؼ اإلداري وفؽ الهحاور ٛ -ٚ، ٕ٘ٓٓوزارة التربية والتعميـ )صنفت 
 التالية:
 أىداؼ هتعمقة بالعاهميف بالهدرسة هف الناحية اإلدارية: .ٔ

عندىـ هف قدرات وهواىب إدارية وفنية  ها إبرازهساعدة العاهميف بالهدرسة عمى  -
 كاهنة يتيح ليا التطور في هجاالت عهؿ اإلدارة الهدرسية.

ض الهشكبلت اإلدارية والفنية عهساعدة العاهميف بالهدرسة عمى إيجاد الحموؿ لب -
 التي تقع في هياـ وهجاالت عهميـ اإلدارية والفنية.

، ذاتياً  هاً يـ اإلداري والفني تقيهساعدة العاهميف بالهدرسة عمى أف يّقوهوا عهمي -
 عمى تطوير أدائيـ باستهرار. قادريفبحيث يكونوف 
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هساعدة العاهميف بالهدرسة عمى رؤية بعض هف السمبيات التي يهكف أف يقعوا  -
 فييا، وبياف كيفية عبلجيا.

 والتطوير: التغييرأىداؼ هتعمقة بإحداث  .ٔ

وذلؾ هف خبلؿ إشعارىـ بهختمؼ تييئة أذىاف العاهميف بالهدرسة لتقبؿ التغيير  -
 الطرؽ والوسائؿ اإلدارية والفنية الحديثة بالحاجة إلى ذلؾ.

تشجيع العاهميف بالهدرسة عمى تجريب األفكار واألساليب اإلدارية والفنية  -
 الجديدة هثؿ طريقة اإلدارة باألىداؼ في عهميـ اإلداري والفني.

 أىداؼ هتعمقة بتحسيف الظروؼ الهدرسية: .ٕ

 عبلقة العاهميف بالهدرسة هع بعضيـ البعض. تحسيف -

 تشجيع العاهميف بالهدرسة عمى اتخاذ القرارات اإلدارية والفنية الصحيحة. -

تشجيع العاهميف بالهدرسة عمى استخداـ أساليب عمهية وتربوية في التعاهؿ هع  -
 هشكبلت الطبلب السموكية إلشعار الطالب بقيهة الحياة الهدرسية .

بالهدرسة عمى تخطيط براهج ثقافية واجتهاعية هتعددة تجعؿ  تشجيع العاهميف -
 بالنشاط والحيوية. الجو الهدرسي هميئاً 

 إشعار العاهميف بالهدرسة بأىهية العهؿ الهناط بيـ لرفع درجة الرضا لدييـ.  -

 
 أىداؼ هتعمقة بتطوير عبلقة الهدرسة بالبيئة الهحمية: .ٖ

 األهور، والعاهميف بالهدرسة.تشجيع إقاهة الروابط والصبلت بيف أولياء  -

تشجيع العاهميف بالهدرسة عمى االتصاؿ ببعض هؤسسات الهجتهع لبلستفادة  -
 هنيا فيها يتعمؽ بتطوير العهؿ الهدرسي الفني واإلداري.

تشجيع العاهميف بالهدرسة عمى إجراء البحوث اإلجرائية التي تخدـ البيئة  -
 .الهحمية، والهدرسة هعاً 
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لهدرسة عمى حث الطبلب لمهساىهة في الحفاظ عمى نظافة تشجيع العاهميف با -
 بيئتيـ الهدرسية والهحمية.

 :في سمطنة عمان معايير اختيار المشرف اإلداري (3
(، يتـ التنافس عمى ىذه ٙالترشح لوظيفة هشرؼ إداري ) همحؽ  استهارةحسب 

 : الوظيفة بيف الهترشحيف حسب النقاط التالية
أو هؤىؿ جاهعي تخصص هناسب ،ؿ التخصصحصوؿ عمى هاجستير في هجاال -

 ٖ، وترصد لهؤىؿ في هجاؿ اإلدارة الهدرسيةخبرة ال تقؿ عف سنتيف بعد ا باإلضافة
درجات لمهاجستير في  ٗدرجات لمهترشح في حاؿ حصولو عمى هؤىؿ جاهعي، و

 .لمدكتوراهدرجات  ٘التربية، و
، ويراعى التدرج قطة عمى هديري وهديرات الهدارس فيقتصر الترشح ليذه الوظيف -

  الوظيفي لمهترشح كالتالي: ترصد درجة واحدة كهعمـ أوؿ، ودرجتاف كهساعد هدير
 ، ودرجتاف كهدير هدرسة، ودرجتاف لموظائؼ األخرى.

 ٗ، وٜ-ٛدرجات هف  ٖ، وٚ-ٙالخبرة العهمية ) ترصد درجتاف لسنوات الخبرة هف  -
 درجات( ٘سنة فأكثر ترصد  ٕٔ، وهف ٕٔ-ٓٔدرجات هف 

الدورات والبراهج التدريبية التي حضرىا الهترشح لموظيفة حيث ترصد درجة لكؿ  -
 برناهج أو دورة.

الهشاركة في الفعاليات كاألنشطة التربوية ورئاسة لجاف االهتحانات والهشاركة في  -
لجاف تأليؼ الهناىج وفرؽ التدريب والهمتقيات السنوية واألندية الصيفية عمى هستوى 

 يهية أو الوزارة، وترصد درجة لكؿ هشاركة.الهحافظة التعم
البحوث والدراسات والهقاالت الهنشورة التي شارؾ فييا، وترصد درجة كذلؾ لكؿ  -

 هشاركة.
، ولكؿ التكريـ والهكافآت وشيادات التقدير التي حصؿ عمييا في الهجاؿ التربوي -

   شيادة درجة.
     داء آلخر سنتيفسط تقرير األ% فأكثر في هتو ٓٛحصوؿ الهترشح عمى نسبة  -

 درجات. ٘، ويحسب هتوسط تقريري تقويـ األداء الوظيفي هف 
 ٖ٘والبالغة  يالتحرير  االهتحاف هف درجة% فأكثر ٓٙحصوؿ الهترشح عمى نسبة  -

درجات،  ٗوالتي تشهؿ الهظير العاـ ويرصد لو  كأساس لدخوؿ الهقابمة الفنية درجة
 درجة. ٙٔ، والهعرفة الهينية ويرصد ليا درجات ٓٔوالقدرة عمى التعبير ويرصد لو 

 درجات لرأي قسـ تطوير األداء الهدرسي في الهترشح. ٓٔكها ترصد  -
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 :في سمطنة عمان جوانب المتابعة في اإلشراف اإلداري (4

رشاديقـو الهشرؼ اإلداري بتزويد الكادر اإلداري بكؿ ها يحتاج لو هف نصح   وا 
ها يبذؿ كؿ الجيد لضهاف سير العهمية التربوية في يمزهانو لمنيوض بالعهمية التعميهية. ك

عهمية الهتابعة هف أىـ العهميات التي  أف( ٚٔ، ٕٛٓٓ)السمهيواعتبر طريقيا السميـ. 
تساىـ في تطوير العهمية التربوية )التعميهية والتعمهية(؛ حيث تساعد ىذه العهمية الهشرؼ 

انب آخر، توفر التقارير التي يكتبيا عمى اتخاذ قرارات التصحيح في الوقت الهناسب. هف ج
الهشرفوف هف خبلؿ زياراتيـ الهتكررة لمهدارس الهعموهات البلزهة حوؿ سير العهمية 

التربوي نير ال ينضب دائـ الجرياف يرفد كؿ ها  اإلشراؼالتعميهية لتصبح بذلؾ عهمية 
هتابعة  تفسح الهجاؿ يخص العهمية التربوية بفوائده الجهة. وهف الجدير بالذكر أف عهمية ال

أهاـ الهشرؼ اإلداري لتمهس احتياجات الهدرسة الهادية )هثؿ األجيزة واألدوات( أو الهعنوية 
 )هثؿ الكوادر التدريسية والخبرات البشرية(. 

 
ويطمع الهشرؼ اإلداري هف خبلؿ عهمية الهتابعة عمى آخر الهستجدات والقضايا 

و هف عبلجيا والحد هف نتائجيا السمبية. كها يهكف القطاع التربوي، هها يهكن التي تيُـّ 
رشاداتولمهشرؼ التربوي أف يتابع أثر نصائحو  التي زود بيا الكوادر اإلدارية عمى أرض  وا 

 . أخرىالواقع هها يعطيو الفرصة الكافية لتعديميا وتنقيحيا أو لطرحيا في هؤسسات تعميهية 
 

لعناصر الهختمفة والتي هف خبلليا ويقوـ الهشرؼ اإلداري بهتابعة هجهوعة هف ا
يستطيع الوقوؼ عمى سير العهؿ الهدرسي والتعرؼ عمى هستوى أداء اإلدارة الهدرسية 

 وتطويره وهف ىذه الجوانب:
البيانات واإلحصاءات: وتشهؿ بيانات الييئة اإلدارية والتدريسية والخدهية  -

 والتجييزات وعدد الطبلب وتوزيعيـ عمى الفصوؿ.
الهدرسة الذي يهثؿ القيادة اإلدارية والفنية لهدرستو: فيتابع الهشرؼ  أداء هدير -

دارة هدرسية     اإلداري الخطة الهدرسية وها تشهمو هف هجاالت ثبلثة تعميـ وتعمـ وا 
   ، وها تشهمو هف عناصر عديدة والهتهثمة في خطة اإلنهاء الهيني وهدى تفعيميا

سية، وتنظيـ الهجالس الهدرسية، وهدى ، والزيارات الصفية، واالجتهاعات الهدر 
الهدرسي، وهدى  واالنضباطوالنظـ التشغيمية، وهدى توفر النظاـ  بالموائحااللتزاـ 

 اإلسياـ في تحقيؽ الصمة بيف الهدرسة والهجتهع الهحمي.



  38 

 

هساعد الهدير: ويشهؿ خططو اإلدارية وهشاريعو وسجبلتو وها يقـو بو هف أعهاؿ  -
 تساعد هدير الهدرسة.

 الهدرسة: أداؤه وسجبلتو. هنسؽ -
 السجبلت الهدرسية وهدى اكتهاليا وتفعيميا. -
االجتهاعات الهدرسية: وتشهؿ التخطيط ليا وهدى هبلءهتيا وكتابة الهحاضر  -

 وتوضيح القرارات الصادرة.
شؤوف الطبلب: ويشهؿ التزاـ الطبلب بالزي الهدرسي واالنتظاـ في طابور الصباح  -

لتزاهيـ بالدواـ واألنظهة الهدرسية، وهتابعة تنفيذ العقوبات واإلذاعة الهدرسية وا
الهدرسية وأساليب النيوض بالهستويات التحصيمية، وعبلج الطبلب الهتأخريف 

 ورعاية الطبلب الهوىوبيف واكتهاؿ بيانات سجبلت وهمفات الطبلب. دراسياً 
ناية بالساحات الهبنى الهدرسي: ويشتهؿ اكتهاؿ الهبنى والهرافؽ، وصيانتيا، والع -

 والههرات والنظافة العاهة وتوظيؼ الهبنى الهدرسي وهرافقو.
النواحي الهالية: ويشهؿ هتابعة عهؿ الجهعية التعاونية، وخطة الصرؼ عمى  -

األنشطة الهدرسية، واستيفاء السجؿ الهالي وتبعاتو هف تقارير عف حاجيات الهدرسة 
 (.ٕٓ-ٜٔ، ٕ٘ٓٓالهالية )وزارة التربية والتعميـ، 
الهشرؼ اإلداري بكؿ ها يتعمؽ بالعهمية  التصاؿ اً وفي ضوء ها سبؽ؛ ونظر 

التعميهية ولمتطور الكبير الذي طرأ عمى اإلشراؼ التربوي بشكؿ عاـ، ترى الباحثة ضرورة 
عمى تقديـ الهساعدة لئلدارة الهدرسية هف خبلؿ هد يد العوف  أف يكوف الهشرؼ اإلداري قادراً 

حؿ الهشكبلت التي تعترضيا بيدؼ الهساعدة عمى تييئة بيئة تعميهية لتوفير ها يمـز و 
 تعمهية هناسبة.

وهف وجية نظر الباحثة أنو حتى يستطيع الهشرؼ اإلداري القياـ بأدواره وهياهو فإنو 
البد أف ال يقتصر دوره فقط عمى عبلج القصور واكتشاؼ الجوانب السمبية، بؿ ينبغي أف 

ع والهستهر عمى كؿ ها ىو هستجد لهواكبة التجديد والتغييرات الواس االطبلعيحرص عمى 
التطويرية الطارئة وعمى أحدث النظـ واألساليب الهطبقة في اإلشراؼ اإلداري سواء عمى 

 الهستوى الهحمي أو العربي أو العالهي.
التطوير في نقاط القوة هع االىتهاـ بالتحفيز لرفع عمى ستهرار باكها أف عميو العهؿ 

والهشاركة الفعمية والبناءة هف قبميـ لتحسيف وتطوير ها يهكف تطويره في  اإلنتاجيةادة وزي
 العهؿ الهدرسي هجاراة لمهستحدثات والهستجدات العصرية.     
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 : : التنمية المينيةالثالمحور الث

 فإوسائؿ تنهية القطاع التعميهي؛ حيث  أىـهدير الهدرسة و تدريبو هف  إعداديعتبر 
 باإلضافةر يعد الهسؤوؿ الهباشر عف تصرفات الهعمـ و الطبلب داخؿ الهدرسة الهدي

لهسؤوليتو عف نتائجيـ و سموكياتيـ. فالهدير ىو الشخص الوحيد الذي يكوف عمى تهاس 
 إدارةدوره في  أىهيةهف الهعمـ و الطالب و الهشرؼ التربوي و ىذا يبيف هدى  هباشر هع كبلً 

             الهؤسسة التعميهية الهسؤوؿ عنيا أوهدرستو الجودة و التحكـ بهخرجات 
 (.ٜٖٗ، ٕٓٔٓ)الشمبي، 

 تعريف التنمية المينية: -1

تطوير العاهميف بالقطاع  إلىالتدريبية التي تيدؼ  األساليبحد أتعد التنهية الهينية 
لعهمية التعميهي و رفع هستواىـ التدريسي و التي تيدؼ عمى الهدى البعيد لمنيوض با

ف باالجتياد لمحصوؿ عمى تعريؼ يو الدارس يفقاـ العديد هف الباحث قدتعميهية ككؿ. و ال
هناسب يغطي هفيوـ التنهية الهينية بشكؿ هناسب؛ و لكف في الواقع كاف كؿ تعريؼ يركز 

الباحث في  عميياالجوانب التي يركز  أوحسب الهوضوع  اآلخرعمى جانب هعيف أكثر هف 
عدد هف التعريفات التي هيع ىذه الجوانب، سيتـ فيها يمي طرح دراستو. و بيدؼ تغطية ج

ثـ سيتـ وضع همخص نيائي يجهع جهيع الجوانب  ،ف كبل حسب وجية نظرهو الدارس أوردىا
 الهختمفة. اآلراءالتي تـ تغطيتيا في 

 إلىعهمية تدريبية تيدؼ  أنيا( التنهية الهينية عمى ٚ، ٕٚٓٓبحموس ) وعرؼ
 بآخر بعهميـ الهيني.  أوقطاع التعميهي هف هعارؼ جديدة ليا عبلقة بشكؿ تهكيف العاهميف بال

( هف وجية نظر أخرى حيث لخصت ٜ-ٛ، ٕٓٔٓالشخشير ) بينها عرفتيا
الهقصود بالتنهية الهينية بأنو عهمية تزويد العاهميف بالقطاع التعميهي بالهيارات و القيـ 

خصص. في الواقع، فإف تعريؼ الشخشير الهينية الداعهة لعهميـ ككؿ بغض النظر عف الت
يعد أشهؿ هف ناحية تدريب العاهميف بالقطاع التعميهي و تزويدىـ بالهيارات و القيـ الهينية 

التنهية  أف( الذي ركز عمى ٚ، ٕٚٓٓالهطموبة و خصوصا عند هقارنتو بتعريؼ بحموس )
لهطموبة في هجالو. بهعنى الهينية ىي هجرد تزويد كؿ عاهؿ في القطاع التعميهي بالهيارات ا

عاهؿ بالقطاع  أي أفأخر فقد ركزت الشخشير هف خبلؿ تعريفيا لمتنهية الهينية عمى 
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التعميهي هف حقو كسب جهيع الهيارات و القيـ الهينية التي يتطمبيا عهمو بغض النظر عف 
 (.ٚ، ٕٚٓٓطبيعة الهواد التي يعهؿ في هجاليا )الشخشير،  أوتخصصو 

( التنهية الهينية بأنيا " التجديد والتحديث لهعارؼ ٖٓ، ٕٙٓٓ)وعرؼ الجعفري 
وهيارات واتجاىات الهستفيد، حتى يصؿ إلى درجة عالية هف الكفاءة الهينية والوظيفية 

 لهبدأ التعمـ هدى الحياة ". بهجالو تحقيقاً 

( التنهية الهينية  ٓٔ، ٕٓٔٓ( كها جاء في )األخزهي، ٜٕٓٓوعرؼ رفاعي ) 
ا " عهمية هخططة وهستهرة وهنظهة وىادفة إلى تجديد هيارات وخبرات العاهميف كذلؾ بأني
لتحسيف أداء العاهميف بالهؤسسة، ولتحقيؽ الجودة في األداء وبالتالي تحسيف  وهينياً  أكاديهياً 

 هستواىـ الوظيفي والحياتي".

ر أو كها عرفت التنهية الهينية بأنيا" هجيود ونشاط هنظـ وهخطط إلكساب أو تطوي
تغيير الهعارؼ، والهيارات، واالتجاىات الخاصة بالهستيدفيف لموصوؿ إلى أفضؿ صور 

 (.ٕٕٓ، ٕٛٓٓاألداء اإلنساني في ظؿ األىداؼ الهطموبة ) عمي، 

(، وعمي ٜٕٓٓ(، ورفاعي)ٕٙٓٓوترى الباحثة أنو هف تعريؼ كؿ هف الجعفري)
 ي عدة اتجاىات هتهثمة في التالي:( يهكف القوؿ أف هفيـو التنهية الهينية يتبمور فٕٛٓٓ)

 أنيا عهمية هخططة وهنظهة. -

 تجديد وتطوير وتغيير لهيارات وخبرات العاهميف األكاديهية والهينية. -

 تحسيف األداء لتحقيؽ األىداؼ الهطموبة. -

وتشير العديد هف األدبيات التربوية الهعاصرة إلى وجود العديد هف الهصطمحات التي 
لتنهية الهينية وىي التدريب والنهو الهيني والتعميـ الهستهر، ويهكف تتداخؿ وتتكاهؿ هع ا

اإلشارة ىنا إلى أف التدريب يعبر عف: عهمية يراد بيا إحداث آثار هعينة في هجهوعة هف 
األفراد يهكف عف طريقيا هساعدتيـ ليكونوا أكثر كفاءة في أداء أعهاليـ الحالية والهقبمة 

اىات جديدة. وىو يختمؼ حسب الحاجة إليو فقد يكوف قبؿ باكتساب هيارات وهعارؼ واتج
الخدهة أو أثناء الخدهة، أها بالنسبة لمنهو الهيني فيو عهمية تمقائية  تتحقؽ لدى الفرد عندها 
يجدد ويطور أساليب عهمو في ضوء ها يحصؿ عميو هف هعموهات وهيارات واتجاىات هف 

التطرؽ لهفيـو التعميـ الهستهر يهكف القوؿ بأنو خبلؿ التنهية الهينية والتدريب الهنتظـ. وب
العهمية التعميهية التي ال تنتيي بالتخرج هف التعميـ العالي والحصوؿ عمى الدرجات العمهية 
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هف الهعارؼ والهيارات هف خبلؿ التدريب  لبلستزادةهثؿ الهاجستير والدكتوراه بؿ تهتد 
ىؿ لتحسيف األداء في هيف هعينة أو ههارسة وااللتحاؽ بالدورات الهنظهة والدراسات التي تؤ 

 (.ٛٙ، ٜٕٓٓهيف جديدة وغير ذلؾ هف خبلؿ الحضور الهباشر أو عف بعد ) الهسيمي، 

في التنهية الهينية، أها النهو  اً أساسيا ورئيس وبالتالي نجد أف التدريب يعد جزءاً 
يحصؿ هف  ا اتضح سابقاً هف نواتج التنهية الهينية ذلؾ أنو كه اً الهيني فيهكف اعتباره ناتج

 خبلؿ التنهية الهينية، واالرتباط كبير وواضح بيف هفيوـ التنهية الهينية والتعميـ الهستهر.

 أىمية التنمية المينية لمديري المدارس: -2

تطبيؽ ابرز  أىهيةالتنهية الهينية لدى القطاع التعميهي و  أىهيةفي الواقع، فإف 
طاع تكهف في تحسيف و تطوير الهيارات و القيـ الهينية هضهوناتيا عمى العاهميف في ىذا الق

لدى كافة العاهميف في القطاع عدا عف دعوتيـ لتطبيقيا و ههارستيا في نطاؽ عهميـ و 
هينيـ اليوهية لمنيوض بالهستوى الهيني الخاص بيـ كأشخاص هها يسهح ليـ بالتطور 

 أقساـو  أفرادالتعاوف بيف كافة يساعد في تنهية هبادئ  أخرىالهيني و الوظيفي و هف جية 
القطاع التعميهي بيدؼ تطوير القطاع هها يعزز هفاىيـ العهؿ الجهاعي لدى كافة الهشاركيف 

 أفهعاني و قيـ احتراـ روح الفريؽ عمى هبدأ هصمحة الجهاعة الذي يؤكد  أيضاو يعزز 
العبلقات عمى هستوى  و هف ثـ تطوير األفرادتطوير هيارات  يبدأ هفتطوير القطاع التعميهي 

  العهؿ لتعزيز روح التعاوف و بالتالي ينتج في النياية تطوير القطاع ككؿ و نجاحو 
 (.ٖ-ٕ، ٕٕٔٓ)السريحي، 

بالتركيز أكثر عمى أىهية التنهية الهينية بالنسبة لهديري الهدارس فيـ كغيرىـ هف 
هتأثروف  أيضاً ولذلؾ فيـ  ال يتجزأ هنو العاهميف تحت سقؼ القطاع التعميهي و يعدوف جزءاً 

دور كبير في  أيضاً بالتنهية الهينية بشكؿ كبير. عدا عف ذلؾ فإف هديري الهدارس ليـ 
عنيـ هف هعمهيف و هرشديف وهوظفيف في الهدارس؛ حيث  ؤولوفهسالتنهية الهينية لهف ىـ 

لؾ عف تنهية جهيع الهوظفيف داخؿ الهدرسة هينيا بها في ذ الهدير يكوف هسؤوالً  أف
التنهية الهينية  أفالتنهية الهينية لدى هديري الهدارس تكهف في  أىهيةالهعمهيف. لذا فاف 

لجهيع  األكاديهيتساعدىـ بالنيوض في هستوى هؤسستيـ التعميهية و بالتالي رفع التحصيؿ 
 (.ٖ-ٕ، ٕٓٔٓالطبلب الهوجوديف داخؿ الهدرسة )التهيهي، 

تساىـ بشكؿ كبير  بأنياف لمتنهية الهينية فإف هديري الهدارس ينظرو  أخرىهف جية 
رفع الهستوى الهيني  أفتبيف لدييـ  أنوفي تحسيف القطاع التعميهي في الدولة ككؿ؛ حيث 
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لدى طبلبيـ  واألكاديهييساعد في رفع الهستوى التحصيمي  لمهعمهيف عف طريؽ تنهيتيـ هينياً 
ليا كهؤسسة  األكاديهيالهستوى  نو يرفعإفي الهدرسة حيث  يجابيإ أثرترؾ  إلىهها يؤدي 

حدث في غالبية الهدارس  إذافي القطاع التعميهي ككؿ  يجابياً إتعميهية. كؿ ىذا يؤثر 
القطاع التعميهي و التربوي  أقساـتنهية شاهمة في جهيع  إلىالهوجودة في الدولة هها يشير 

هف في كونيا تساىـ في هديري الهدارس تك لدىالتنهية الهينية  أىهيةداخؿ الدولة. لذا فإف 
تحسيف القطاع التعميهي داخؿ و خارج هؤسساتيـ التعميهية و بالتالي يتحسف الوضع العاـ 

-ٜ، ٕٙٓٓلمقطاع التعميهي هف خبلؿ عدة عواهؿ احدىا ىو "التنهية الهينية" )الشقيفي، 
 (. ٕٗ، ٕٕٔٓ؛ فبلح، ٔٔ

التنهية الهينية  ( ، إلى أف أىهيةٓٙ، ٕٛٓٓوقد أشار ) هصطفى وعبد النبي، 
لهديري الهدارس ترجع في أنيا تعود عمييـ بعديد هف الفوائد والهزايا حيث إنيا تساعدىـ عمى 

 ها يمي:
 تبني رؤية تعميهية هعينة وتقاسـ ىذه الرؤية هع الهجتهع الهدرسي. -

 قيادة العهمية التعميهية نحو األىداؼ الهرجوة. -

 هع أولياء األهور وأعضاء الهجتهع. القياـ بعهمية االتصاالت والتفاعؿ الجيد -

 تغيير البيئة الهحيطة. -

 تنفيذ االستراتيجيات الهوضوعة. -

 اختيار نهط القيادة الذي يهكف هف خبللو التأثير عمى اآلخريف. -

وظيفتو  ،عمى العهؿ هف خبلؿ اآلخريف وليس ديكتاتورياً  وقادراً  أف يكوف هتعاوناً  -
 والتعميهات. األواهرإصدار 

وتحقيؽ الرؤية  الشعور باالنتهاءناخ الهدرسي الهبلئـ الذي يشجع عمى تييئة اله -
 الهدرسية الهتهيزة.

 القياـ بقيادة العهؿ الجهاعي هف خبلؿ فرؽ تقوـ باتخاذ القرارات الهشتركة. -

االطبلع عمى كؿ ها ىو جديد في هجاؿ التعميـ والتدريس، هها يهكنو هف  -
العاهميف بالهدرسة والذي ينعكس عمى  تحقيؽ التنهية الهينية لمهعمهيف وكافة

 تحقيؽ اإلنجاز األكاديهي الهطموب لمطبلب.
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تحسيف عهميات الهحاسبة واالتصاؿ بتقديـ تقرير ألولياء األهور واإلدارة  -
    التعميهية ويطمع عميو كذلؾ جهيع العاهميف في الهدرسة ) عف إدارة الطبلب

 ، تقييـ العاهميف ... الخ(.

عهيقة في األعهاؿ الهدرسية وفي العبلقات التي تربطو إحداث تغييرات  -
نيا تساعده عمى إبالهدرسيف واإلدارييف وأعضاء الهجتهع وأولياء األهور حيث 

تكويف إطار عهؿ قادر عمى إحداث ىذه التغيرات والذي يعهؿ عمى تحسيف 
 أداء الطبلب.

ايير هعينة ـ التبلهيذ وذلؾ هف خبلؿ وضع هعتساعده عمى تحسيف عهميات تعمّ  -
إلنجاز الطبلب واشتراكو هع الهعمهيف لتوضيح الطرؽ واألساليب التي يتهكف 
بيا التبلهيذ إلى الوصوؿ ليذه الهعايير هها يساعد عمى تطوير خطط التحسيف 

 الهدرسية.

وهف وجية نظر الباحثة فإف أىهية التنهية الهينية بالنسبة لهديري 
   لهطالب العصر والتفاعؿ هعيا تجابةاالسالهدارس تتهثؿ في الهساعدة عمى 

، والتي نتجت هف الثورة العمهية التكنولوجية التي يشيدىا العالـ، والتي فرضت 
أدوارا وهسئوليات جديدة عمى العاهميف في الهجاؿ التربوي شأنيـ في ذلؾ شأف 
غيرىـ في باقي الهجاالت. لذا تعتبر التنهية الهينية أحد الوسائؿ العمهية 

ية التي تساعد عمى تنهية وتطوير قدرات هديري الهدارس حتى يتهكنوا والعهم
هف هبلحقة الهستجدات والهستحدثات الهينية والتعاهؿ هعيا؛ وحتى يكونوا 
قادريف بدورىـ عمى تطوير قدرات الهعمهيف وتحقيؽ الفاعمية التنظيهية لمهدرسة 

 بصورة عاهة. 

  :أىداف التنمية المينية -3

ينية تساىـ بشكؿ أساسي في تطوير القطاع التعميهي كأداة تطويرية كوف التنهية الهل
لتحققيا في  أىدافاً جعؿ ليا  ؛لمسموكيات و القيـ الهينية لدى جهيع العاهميف بالقطاع التعميهي

بأخر عمى نجاح عهمية التنهية الهينية في حاؿ  أوالقطاع التعميهي، و التي ستدؿ بشكؿ 
 (: ٓٔ، ٕٓٔٓ)الشتيحي،  ها يمي ىداؼاألىذه وهف تحقيقيا بنجاح. 

القدرة عمى الوصوؿ  يـئإعطاهساعدة ودعـ العاهميف بالقطاع التعميهي بغية  -
الذي يتهيز بهوافقتو لهعايير الجودة العاهة  األداءدرجة هرتفعة وعالية هف  إلى
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التدريسية: ىذا اليدؼ يساىـ بدعـ العاهميف بالقطاع  األساليبلمتعميـ و 
يزيد هف قدرتيـ عمى تحقيؽ الهعايير القوهية و الوصوؿ ليا في  التعميهي و

الهينية الصحيحة و التي يجنونيا  لؤلساليبالعهؿ التعميهي هف خبلؿ تطبيقيـ 
 و قيهيـ الهينية. أساليبيـهف خبلؿ تطوير و تنهية 

 
الهساىهة في نشر هفاىيـ و هبادئ التعمـ التعاوني و التعمـ طوؿ الحياة و  -

لهستهر بيف الهعمهيف و غيرىـ هف العاهميف بالقطاع التعميهي و ىذا التعمـ ا
البراهج الهنشأة  أىداؼفي تحقيؽ  األكبرلديو الدور  ألنواليدؼ يعتهد عميو 

لمتنهية الهينية: ىذا اليدؼ يقتضي هف الهعمهيف و غيرىـ هف العاهميف بالقطاع 
يجعميـ يتشاركوف يتهتعوا بروح الهشاركة بالهعموهات حيث  أفالتعميهي 

النتائج لمتنهية الهينية  أفضؿبخبراتيـ هها يعزز هبادئ التعاوف بيدؼ تحقيؽ 
 بشكؿ عاـ. 

يجابية لدى العاهميف بالقطاع التعميهي هف خبلؿ جعميـ رفع الهشاعر اإل -
ف ىذا اليدؼ إلذلؾ ف باإلضافةيشعروف بالرضا عف عهميـ الذي ينجزونو و 

بالهسؤولية هف العاهميف بالقطاع التعميهي اتجاه تطوير الشعور  أيضاً يقتضي 
ىذا اليدؼ يقتضي رفع روح  ،ىـ لهينيـ سيزدادءف وفاإالتالي فو ب أعهاليـ

الواجب و الهسؤولية لدى العاهميف بالقطاع التعميهي لجعميـ يشعروف بالرضا 
ف ىذا اليدؼ يجعؿ هف العاهميف إلذلؾ، ف باإلضافة. أعهاليـعها يقدهونو في 

الهعموهات  أفضؿذوي ضهير هتيقظ يسعوف لنيؿ  أشخاصاً لقطاع التعميهي با
هها يهنحيـ الشعور االيجابي بأنو لدييـ  أعهاليـحتى يشعروف بالرضا عف 

 هف خبلؿ هينيـ.  األفضؿالقدرة عمى تحقيؽ 

 ( أىداؼ التنهية الهينية في اآلتي:ٕٓٔ، ٕٕٓٓالبدري ) وحدد
 ة والعمهية الهستحدثة في هيداف عهمو.اكتساب الفرد الهيارات الهعرفي -

زيادة قدرة الفرد عمى التفكير الهبدع الخبّلؽ بها يهكنو هف التكيؼ هع عهمو هف  -
 ناحية وهواجية هشكبلتو والتغمب عمييا هف ناحية أخرى.

تقديره لقيهة عهمو وأىهيتو واآلثار  نحوتنهية االتجاىات السميهة لمفرد  -
 ترتبة عميو.االجتهاعية الهتصمة بو واله
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التي قد تحققيا التنهية  األخرى األىداؼ( بعض ٖٛ، ٕٚٓٓوأضاؼ ) نصر، 
 الهينية وىي:

 نشر و تعزيز هفاىيـ الجودة التعميهية. -
 يجابية باتجاه جودة التعميـ.إتوليد وجيات نظر  -
 تنهية ثقة العاهميف بالقطاع التعميهي بقدراتيـ. -
هميف بالقطاع التعميهي ودورىا في رفع التنهية الهينية لمعا أىهيةالتأكيد عمى  -

 هستوى التعميـ بشكؿ عاـ.
 تطوير هيارات العاهميف بالقطاع التعميهي وخبراتيـ الهينية. -
تعزيز هعاني الهسؤولية و الوفاء و االنتهاء لمهينة لدى العاهميف في القطاع  -

 التعميهي.
 نشر هفاىيـ التعاوف و العهؿ الجهاعي في القطاع التعميهي . -
 حسيف الهستوى الوظيفي لمعاهميف في القطاع التعميهي و تطوير قدراتيـ.ت -
تطوير كفايات العاهميف بالقطاع التعميهي لهواكبة التطور في باقي قطاعات  -

 الدولة و بنفس الوقت الهحافظة عمى تحقيؽ هعايير الجودة التعميهية.
 

وخبلصة القوؿ لها سبؽ عرضو، فإف تعزيز الهيارات القيادية 
هديري الهدارس وتوظيفيا في الهجتهع الهدرسي، سيكوف لو دور ببل شؾ ل

هف وجية نظر الباحثة في تقديـ الهساعدة البلزهة لمقائهيف عمى العهمية 
الهعارؼ البلزهة وتطبيقيا في  اكتسابالتعميهية بالهدرسة، وتهكينيـ هف 

ف كافة الهناحي الدراسية، كها يعزز وجود هخرجات تعميهية تهتمؾ ه
الهعارؼ والهيارات ها يهكنيا هف القياـ بأدوارىا بكؿ كفاءة في هرحمة ها 

 بعد الهدرسة.

 معايير التنمية المينية: -4

بو بالتطور و ترتكز التنهية الهينية ألي شخص عمى الدافع الداخمي لو الذي يرغّ 
ة الداخمية التحسف لذا تعد أىـ نقطة في سبيؿ تحقيؽ تنهية هينية ناجحة ىو تحفيز ىذه الرغب

القطاع التعميهي عادة  حيث يوفر. و وظيفياً  لدى الشخص ليقـو بتطوير و تحسيف نفسو هينياً 
. لذا فإف العاهميف في القطاع هينياً  أنفسيـهشجعة لمعاهميف فيو حتى يسعوف لتنهية  ظروفاً 

ذلؾ  كافأسواء  هينياً  أنفسيـالتعميهي يتهيزوف بأنيـ لدييـ دوافع داخمية ترغبيـ بتطوير 
باالعتهاد عمى تنهية  أوباالعتهاد عمى غيرىـ هف عاهميف في نفس الهجاؿ و هختصيف 
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و زيادة الخبرة و  األخطاءهف الناحية الهينية و ىذا يكوف عف طريؽ التعمـ هف  ذاتياً  أنفسيـ
ىذا التثقيؼ حوؿ الهعموهات و الهعارؼ في  أكافسواء  البحث في سبيؿ التثقيؼ الذاتي هينياً 

 (. ٙٙٗ، ٕٙٓٓعف القيـ و الهيارات الهينية الهختمفة )سهور،  أونفس الهجاؿ 

هف ىذا الهنطمؽ كاف عمى القطاع التعميهي وضع بعض الهعايير الخاصة بضبط 
ىدفيا، و بالتركيز عمى هعايير ضبط جودة  أو أسموبياجودة براهج التنهية الهينية أيا كاف 
ف القطاع التعميهي يعتبر هدير الهدرسة ىو إري الهدارس فبراهج التنهية الهينية الخاصة بهدي

الهؤسسة التعميهية. و هف ىنا كاف ىناؾ اىتهاـ خاص  أجزاءرأس اليـر الذي يرأس كؿ 
وخاصة في هجاالت التخطيط والتنظيـ اإلداري والتوجيو والتقويـ والعبلقات  بتطويره هينياً 

لتطوير قدرتو عمى تنهية أفراد هؤسستو هينيا  باإلضافةاإلنسانية واالتصاؿ اإلداري الفعاؿ 
 (.ٖٔ-ٖٓ، ٕٓٔٓ؛ أبو شاويش، ٕٕ-ٕٔ، ٕٕٔٓ)فبلح، 

برناهج تنهية هينية لمعاهميف  أييحققيا  أفالهعايير التي يجب ويهكف تمخيص 
 (: ٖ٘، ٕٛٓٓ؛ شحادة، ٛٗ،ٕ٘ٓٓ؛ عساؼ، ٕ٘، ٕٓٔٓبالقطاع التربوي فيها يمي)ليمبت، 

نو يجب إهف هدخبلتو حيث  أفضؿهج التنهية الهينية يكوف نتاج برنا أفيجب  -
العاهؿ في القطاع التعميهي الذي خضع  أداءو تنهية عمى  يظير تطوراً  أف

 لمبرناهج.
يساعد الهشرؼ التربوي العاهميف بالقطاع التعميهي في براهج  أفهف الههكف  -

قوا بيا يحق أفالتنهية الهينية الخاصة بيـ لتوجيييـ لمطرؽ التي هف الههكف 
 تنهية هينية في نطاؽ عهميـ.

 الهينية.في براهج التنهية  يكوف تشجيعياً  أف أيضاً دور الهشرؼ التربوي يجب  -
التربوييف و  الهشرفيفبخصوص براهج التنهية الهينية التي تخص كبل هف  -

يتحسف لدييـ  أفهديري الهدارس فاف هستوى القدرة عمى اتخاذ القرارات يجب 
 و تطوير القدرات الخبلقة.  اإلبداعي والخبرةالخاصة بالتفكير في كؿ الهجاالت 

هعاني الهسؤولية الكاهمة في العهؿ و القدرة  أيضاً تطور  أفيجب عمى البراهج  -
ههارسة الهينة كنوع هف تحقيؽ  أثناءعمى التوجيو الذاتي و ضبط النفس 

 التنهية لمقيـ الهينية.
يؤكد لدى العاهميف في التنهية  أفية يجب عمى البرناهج الخاص بالتنهية الهين -

 ههارستيـ لهينتيـ. أثناءالهينية القيـ و الهيارات الواجب عمييـ عهميا 
تثير لدى العاهميف بالتنهية الهينية الرغبة  أفيجب عمى براهج التنهية الهينية  -

 بالتعمـ و التطور عمى الهستوى الهيني.
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عة الواجب لدى العاهميف في تقوـ براهج التنهية الهينية بخمؽ نز  أفيجب  -
القطاع التربوي لجعميـ يطبقوف القيـ و الهيارات الهينية الهتعمقة بهوقعيـ 

 األعمى األشخاص إرضاءيكوف اليدؼ ىو  أفقبؿ  أنفسيـالوظيفي هف تمقاء 
 .هنيـ وظيفياً 

 
وترى الباحثة أف وضوح ىذه الهعايير لجهيع الهعنييف بالتنهية الهينية هف 

ها كاف، ذلؾ أنيا تحقؽ هبدأ الهشاركة بيف جهيع األطراؼ األىهية ب
 الهشاركيف فييا، هها يساىـ في تحقيؽ األىداؼ الهوضوعة والهراد تحقيقيا

لمهستيدفيف الباحثيف عف التهيز هها يدفعيـ إلى  ، وىي تهثؿ تحدياً 
 الهناقشة وبذؿ أقصى جيد لموصوؿ إلى تحقيقيا.

 :  المدارس مجاالت التنمية المينية لمديري -5

تدور هحاور براهج التنهية الهينية عادة حوؿ تطوير الهيارات و القيـ الهينية 
حسب هجالو و طبيعة عهمو. و بالتركيز أكثر عمى هديري  لمعاهميف في قطاع التعميـ كبلً 

؛ ٕٓٔ-ٔٓٔ، ٕٛٓٓف التنهية الهينية ليـ تتركز عمى جانبيف رئيسييف )سكيؾ، إالهدارس ف
Shetland Island Council Education Service ،ٕٓٓٗ ،ٖ:) 

 
وظيفية )وخاصة في هجاالت الناحية التنهية هيارات و قيـ الهدير الهينية هف  -

التخطيط والتنظيـ اإلداري والتوجيو والتقويـ والعبلقات اإلنسانية واالتصاؿ 
 اإلداري الفعاؿ واستخداـ التقنيات(.

 .و تنهية العاهميف في الهدرسة هينياً  تنهية قدرات الهدير الهينية عمى تطوير -

ف تنهية هيارات و قيـ الهدير الهينية هف الناحية الوظيفية تتركز عمى هياراتو التي إ
قدرة عمى ال في ىذه  ها تتركز وغالباً  ،اإلدارية اهوهينجاز إيتحمى بيا ليستطيع  أفيجب 

هدير سواء  أليرات هيهة ىذه الهيا فإالتخطيط و التنظيـ و صنع القرار و غيرىا. حيث 
شركة؛ فعمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر، فاف هيارة التخطيط و  أوهدير هؤسسة تعميهية  أكاف

هدير ليستطيع ههارسة تنظيـ هؤسستو التي ىو  أييتحمى بيا  أفيجب  اإلداريالتنظيـ 
ا فيه أوالهؤسسة سواء في الوقت الحالي  أعهاؿهسؤوؿ عنيا و ليستطيع التخطيط لكافة 

يقوـ بتطوير  أفعمى القطاع التعميهي  يتعمؽ بالخطط الهستقبمية لمهؤسسة. لذا كاف لزاهاً 



  48 

 

الصحيحة  اإلدارةلدى هديري الهدارس لتطوير قدراتيـ و توجيييـ نحو سبؿ  اإلداريةالهيارات 
 (.ٔٓٔ، ٕٛٓٓ؛ سكيؾ، ٚ٘، ٕٚٓٓ)نحيمي، 

 
 التخطيط: - أ

ارة، وىو األساس والهبدأ األوؿ حيث يعتبر التخطيط أوؿ عنصر هف عناصر اإلد
       الذي تقوـ عميو العهمية التعميهية، والذي يعتبر أىـ العواهؿ في نجاح اإلدارة هف عدهو
، والتخطيط ضرورة الزهة لئلدارة الناجحة، ألف التخطيط العمهي يحدد ها يجب عهمو في 

 تكمفة وأقصر وقت الهتاحة بأقؿ  اإلهكانياتضوء األىداؼ الهراد تحقيقيا، وفي ظؿ 
 (.ٜٙ، ٜٜٜٔ)الطبيب، 

في هدرستو  تربوياً  ولكي يستطيع هدير الهدرسة القياـ بهياهو األساسية باعتباره قائداً 
البد أف يكوف عهمو ىذا في إطار واضح يبيف سبيمو نحو تحقيؽ أىدافو التربوية، األهر الذي 

هؤسسة تربوية هف الوصوؿ إلى يتطمب هنو التخطيط الفعاؿ الذي يهكف الهدرسة باعتبارىا 
غاياتيا، فالخطة الهدرسية برناهج عهؿ يستطيع بو العاهموف في الهدرسة بموغ أىدافيـ في 

 (.ٖٗٔ، ٖٕٓٓتحسيف عهمية التعميـ ) سبلهة، 

فالتخطيط ىو ترجهة عهمية لؤلىداؼ التعميهية وها يجب أف ينفذ هف براهج ويتضهف 
حسب أىهيتيا واقتراح البراهج الهحققة لؤلىداؼ وتحديد توضيح األىداؼ وتنسيقيا وتصنيفيا 

ورصد الواقع  اإلجراءات البلزهة لتنفيذ البراهج ووضع هعايير لؤلداء وجدولة األعهاؿ زهنياً 
والحقائؽ والهتغيرات والهواد الهتاحة. وهف خبلؿ ىذه الوظيفة ييتـ هدير الهدرسة بتوقع 

 (.ٔٛ، ٜٕٓٓىداؼ التنظيهية الهعمنة ) عايش، الهستقبؿ وتحديد أفضؿ السبؿ إلنجاز األ

وبناء عمى ها سبؽ فإف الباحثة ترى أف التنهية الهينية لهديري الهدارس في هجاؿ 
التخطيط تجعميـ قادريف عمى دراسة البيئة الداخمية والخارجية لمهدرسة وتحميميا، وهعرفة نقاط 

، األهر الذي يساعده عمى االستغبلؿ القوة الهتوفرة لدى الهدرسة ونقاط الضعؼ التي تواجييا
األهثؿ لمهوارد الهتاحة ووضع الحموؿ لتحقيؽ أىداؼ الهدرسة وهف أجؿ الوصوؿ بيا إلى 

 أحداث التغيير الهناسب لتحقيؽ رؤية الهدرسة ورسالتيا. 
 التنظيم اإلداري: - ب

التنظيـ ىو ثاني وظيفة هف وظائؼ اإلدارة يتضهف هجهوعة هف 
  تحديد الهيهات والواجبات واألعهاؿ وتقسيهيا إلى وظائؼالعهميات تتهثؿ في 
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سناد،  عطائوكؿ وظيفة لمشخص أو الهوظؼ الهناسب، هع هنحو  وا  سمطات  وا 
وهسؤوليات تتناسب هع حجـ وأىهية هركزه الوظيفي، هع بياف طرؽ االتصاؿ 

 (.ٜ٘، ٕٙٓٓبيف الهديريات واألقساـ واألفراد في الهؤسسة ) أبو الكشؾ، 

حظي هفيوـ التنظيـ بالعديد هف االجتيادات هف قبؿ الهشتغميف بعمـو ولقد 
اإلدارة بيدؼ تحديد هفيـو واضح لو، وبالتركيز عمى التنظيـ داخؿ الهدرسة يهكف 
تعريفو بأنو " تمؾ العهميات التي تيدؼ إلى تحسيف أداء الهدرسة عف طريؽ تبسيط 

      يتـ ذلؾ عف طريؽ تحميؿ العبلقاتأهثؿ، و  اإلجراءات، واستغبلؿ الهوارد استغبلالً 
جرا  (.ٜٔ ٕٓٔٓعبد العميـ والشريؼ، ءاتو الهرتبطة بالخدهات الهقدهة")، وطرؽ العهؿ وا 

 لمتنظيـ هنيا: هبادئ( أف جريفت وضع عدة ٔٛ، ٜٜٜٔوأوضح الطبيب ) 
القرار وذلؾ يعني أف يتخذ  اتخاذأف يقـو التنظيـ عمى أساس فاعمية عهمية  -

 هثؿ في التنظيـ.القرار األ

أف يسهح التنظيـ بحرية العهؿ والهبادرة الذاتية وأف تنظـ الهؤسسات بحيث  -
 هف الرقابة. يكوف وجودىا يفرض نوعاً 

تنظيـ الوظائؼ اإلدارية بها في ذلؾ عهمية اتخاذ القرار بحيث تؤدي األعهاؿ  -
 بصورة ديهقراطية ال هركزية.

تهثؿ في توزيع السمطة والهسئوليات أف يعهؿ التنظيـ في إطار هيهتو والتي ت -
 بصورة هنظهة وعادلة تتهشى وىدؼ الهنظهة.

 أف يقـو التنظيـ عمى أساس توحيد هصدر القيادة في عهؿ القرار. -

 يجب أف يسهح التنظيـ اإلداري بحكـ طبيعتو بالتقويـ الهستهر الهتعاوف. -

اإلداري وهف ىنا ترى الباحثة إف تهكف هدير الهدرسة هف هيارة التنظيـ 
وتفويض  إهكانياتيـيساعد عمى تنسيؽ جيود جهيع العاهميف بالهدرسة، واستثهار 

بعض الصبلحيات ليـ في إطار هف التواصؿ الفعاؿ والرقابة هف أجؿ تحقيؽ 
أىداؼ الهدرسة، كها أف ىذا األهر يساعد عمى خمؽ بيئة عهؿ قائهة عمى التعاوف 

االختصاصات أو الهياـ، كها أنو يساعد  بيف أفرادىا دوف أف يكوف ىناؾ تنازع في
 هف قبميـ. إنتاجيةفي الحصوؿ عمى أقصى 
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 التوجيو: -ج

التوجيو عنصر هيـ هف عناصر اإلدارة، ذلؾ أنو يهثؿ حمقة االتصاؿ 
بيف الخطة الهوضوعة لتحقيؽ اليدؼ هف جية والتنفيذ هف جية أخرى، ويقصد 

سيف إلخبارىـ باألعهاؿ التي بالتوجيو إصدار التوجييات والتعميهات لمهرؤو 
يجب القياـ بيا وهوعد أدائيا، وىو يتضهف كؿ ها هف شأنو أف يؤدي إلى 
إنجاز األعهاؿ الهطموبة عف طريؽ رفع الروح الهعنوية والنشاط لدى األفراد 

ال غهوض فيو وخاصة  بالنسبة  ودفعيـ لحسف األداء، ويجب أف يكوف واضحاً 
و وأف تكوف المغة الهستخدهة في إعطاء التعميهات لمفرد الذي يصدر إليو التوجي

 (.ٖٕ، ٕٛٓٓلمهرؤوسيف واضحة وال تحتهؿ أكثر هف هعنى ) عطوي، 

ويقوـ هدير الهدرسة وهساعده ولجنة تطوير األداء الهدرسي في 
الهدرسة باإلشراؼ عمى تحقيؽ الخطة التطويرية الهرسوهة لمهدرسة، والتي تـ 

، ثـ  يتـ  وواقعاً  وتشارؾ فييا الجهيع فعبلً ’ هدرسةبناء عمى حاجات ال إعدادىا
التوجييات البلزهة عبر كافة قنوات االتصاؿ الهفتوحة، ويحرص هدير  إصدار

الهدرسة عمى الهكانة الهرتفعة لمروح الهعنوية ) ليذا الفريؽ الهتكاهؿ الهتناغـ( 
بوية هف في هدرستو، وذلؾ بغية الحصوؿ عمى نوعية ههتازة هف الهخرجات التر 

 (.ٖٙ، ٕٗٓٓ) الخواجا،  حيث الكـ والنوع هعاً 

وترى الباحثة أف هقدرة الهدير عمى توجيو العاهميف في هدرستو تبرىف  
عمى هدى فعاليتو، ذلؾ أف التوجيو يرتبط بالتخطيط والتنظيـ، كها يرتبط بالروح 

ختيار الهعنوية وبالعبلقات اإلنسانية ، والتوجيو الفعاؿ يستمـز هف الهدير ا
األسموب الهناسب لطبيعة األفراد الذيف يتولى توجيييـ بها يتفؽ ونوع العهؿ 
الهطموب هنيـ، والبد لمهدير هف أف يدرؾ إف اإلشراؼ الهباشر هف قبمو أهر 
ضروري وىاـ في عهمية التوجيو وأنو يكوف أكثر فاعمية عندها يكوف االتصاؿ 

د التوجيو هف أكثر هف هصدر شخصي بينو وبيف هف يوجييـ، ألف تمقي األفرا
 يفقده فاعميتو.

 العالقات اإلنسانية: -د            

 التعاهؿ هع اآلخريف يعني( إف هفيوـ ٜ٘، ٕٛٓٓلقد بيف حاهد )  
سسة التربوية  بطريقة تعتهد عمى العبلقات اإلنسانية ؤ التعاهؿ هع األفراد في اله
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األخبلقية والقيـ اإلنسانية   هف خبلؿ الهعاهمة الطيبة التي تقوـ عمى الفضائؿ
والقرارات واألنظهة الوظيفية واالتجاىات التربوية كها تعتهد عمى أصوؿ التعاوف 

 واإلخبلص والهحبة في العهؿ.

ت ويهكف تعريؼ العبلقات اإلنسانية في هجاؿ العهؿ بأنيا : هجاؿ هف هجاال
لى العهؿ هعا بأكبر في هوقؼ العهؿ بطريقة تحفزىـ إ اإلدارة يعني اندهاج األفراد

شباع حاجاتيـ االقتصادية والنفسية واالجتهاعية.  إنتاجية هع تحقيؽ التعاوف بينيـ وا 

 ويتضح هف ىذا التعريؼ أف لمعبلقات اإلنسانية أىدافا تتهثؿ في:
 تحقيؽ التعاوف بيف العاهميف في الهجتهع الواحد. -

 زيادة اإلنتاجية وىي نتيجة هترتبة عمى زيادة التعاوف. -

 .واالجتهاعيةوالنفسية  االقتصاديةإشباع حاجة الفرد  -

وال يهكف لئلدارة أف تقـو بدور إيجابي في تحسيف العبلقات اإلنسانية إال إذا توافر 
أساس هف العمـ والهعرفة بأسس ونظريات العبلقات اإلنسانية ويهكنيا بيذا العمـ  لدييا أوالً 

وتنفذ البراهج التي تؤدي إلى تحسيف وىذه الهعرفة أف تضع الخطط وترسـ السياسات 
 (.ٖٚ، ٕٚٓٓالعبلقات اإلنسانية ) حساف والعجهي، 

   هف الهجاالت الفنية وتنوعاً  وتغيراً  العبلقات اإلنسانية أكثر تعقيداً  الباحثة أفوترى 
؛ ذلؾ أف التعاهؿ هع األفراد أكثر صعوبة هف التعاهؿ هع األشياء، لذا البد لمهدير هف أف 

    ى بناء عبلقات طيبة هع العاهميف بالهدرسة عمى اختبلؼ هسهياتيـ وهسؤولياتيـيعهؿ عم
عمى االبتكار  وف، وىذا يتطمب هنو هعرفة آراءىـ وهيوليـ واتجاىاتيـ، والثقة بأنيـ قادر 

واإلبداع إذا ها أتيحت ليـ الفرصة، والعهؿ بهبدأ أف العهؿ الجهاعي أجدى وأكثر قيهة هف 
التالي تقبؿ اقتراحاتيـ وانتقاداتيـ البناءة،وخمؽ بيئة عهؿ قائهة عمى العهؿ الفردي وب

شباع الحاجات. االطهئناف  وتمبية الطمبات وا 

 التقويم : -ىـ 

التقويـ وسيمة ال غاية، فيو وسيمة يتهكف بيا هدير الهدرسة هف الوقوؼ عمى حسف 
د تحسينيا وتطويرىا، كها سير العهمية التعميهية، وهدى تحقيقيا ألىدافيا، وهدى نجاح جيو 

لى إشراؾ ههثمي اآلباء  يتطمب هنو إشراؾ العاهميف هعو والتبلهيذ في عهمية التقويـ، بؿ وا 
عف اىتهاهو بأف التقويـ عهمية تبدأ هف بداية العهؿ وتستهر هعو  ، ىذا فضبلً والبيئة أيضاً 
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أوؿ. وىو في تقويهو ب حتى نيايتو، واالعتهاد عميو لتصحيح األخطاء أو االنحرافات أوالً 
هف أف ىدؼ التقويـ ليس هجرد الوقوؼ عمى نقاط القوة  ينبغي أف ييتـ باألثر الطيب، هنطمقاً 

والضعؼ، بؿ عبلج هواطف الضعؼ دوف اإلساءة ألحد، وتنهية جوانب القوة هع تشجيع 
  عميهية األداء الجيد وحفز العاهميف بطريقة تساعد عمى تصحيح األخطاء وزيادة اإلنتاجية الت

 (.ٜٔٔ،  ٖٕٓٓ) الهعسري ، 

عادة النظر في كثير هف  وترى الباحثة أف التقويـ يعطي الهدير فرصة لمتأهؿ وا 
جوانب العهؿ داخؿ الهدرسة هها يهكنو هف وضع رؤية هستقبمية لشكؿ العهؿ القادـ في سبيؿ 

   هادية الهتوفرةتحقيؽ األىداؼ الهوضوعة سواء هف خبلؿ استغبلؿ اإلهكانيات البشرية أو ال
، أو طريقة العهؿ الهتبعة وهدى نجاحيا في توظيؼ ىذه الهوارد واإلهكانيات بالطريقة الهثمى 

 التي تساعد في تحقيؽ رؤية الهدرسة ورسالتيا.

 االتصال اإلداري الفعال: -و

تتطمب أساليب القيادة الهختمفة هستويات هختمفة هف االتصاؿ، فالقادة الذيف يعتهدوف 
بوسائؿ  كبيراً  آرائيـ في أداء العهؿ وال ييتهوف بآراء هوظفييـ، ال ييتهوف اىتهاهاً عمى 

االتصاؿ التي يستطيعوف هف خبلليا التعبير عف خططيـ وقراراتيـ لهوظفييـ، ولكف القادة 
الذيف يشجعوف هوظفييـ عمى هشاركتيـ في القرارات يحققوف النجاح لو أف وسائؿ االتصاؿ 

  ت تسير  بصورة جيدة وفعالة، فيـ يحتاجوف إلى االىتهاـ بالهعموهات الياهةبيف األفراد كان
، فبل بد هف االىتهاـ بنتائج االتصاؿ بيف األفراد سواء االتصاؿ المفظي أو غير المفظي حتى 

 (.ٕٓٔ، ٕ٘ٓٓيستطيع الفرد تقييـ ها إذا كانت هجيوداتو تتقدـ أـ ال.)  هيديف وشافيز، 

   ( بأف االتصاالت تمعب دورا ىاها داخؿ اإلداراتٖٚ، ٕٛٓٓوقد بيف أبو ناصر )
، فيي تحافظ عمى تدفؽ وانسياب العهؿ داخميا، فكمها كانت ىناؾ أنظهة جيدة لبلتصاالت 

 وىي: االتصاؿكمها زادت كفاءة العهؿ.وقد حدد عدد هف أىداؼ 
 تنشيط التعاوف بيف العاهميف بعضيـ البعض لزيادة كفاءة العهؿ. -

 أفكار وتوجييات اإلدارة العميا إلى العاهميف.توصيؿ  -

زيادة فرص التفاىـ الهتبادؿ واالنسجاـ بيف الهؤسسات والجهاىير الهتعاهمة  -
 هعيا.

 اكتساب احتراـ وتقدير وثقة الرأي العاـ في التعاهؿ هع الهؤسسة. -



  53 

 

يضاح العبلقات التبادلية بينيا  - لى الهؤسسة وا  تقديـ الهعموهات الهتكاهمة هف وا 
بيف الجهيور إلحداث نوع هف الجاذبية الهتبادلة تعود بالنفع والفائدة عمى و 

 الجهيع.

ف االتصاؿ اإلداري الفعاؿ هف وجية نظر الباحثة هدير الهدرسة هف التأثير ك  ه  ويُ 
في كافة أعضاء الهجتهع الهدرسي، ويساعده في القياـ بوظيفتو في التوجيو واإلشراؼ 

و يساىـ في العهؿ بشفافية وجعؿ العاهميف بالهدرسة عمى بأفضؿ صورة ههكنة، كها أن
اطبلع بكافة األهور التي تحدث داخؿ الهدرسة األهر الذي يساىـ في تقوية العبلقات 
طبلؽ طاقاتيـ نحو العهؿ  اإلنسانية الجيدة بيف كافة العاهميف وبالتالي إثارة دوافعيـ وا 

 التعاوني الهحقؽ ألىداؼ الهدرسة.

الهدير عمى االتصاؿ اإلداري الفعاؿ تهكنو هف إرساؿ البيانات واألفكار كها أف قدرة 
بشكؿ يسهح بفيهيا واستيعابيا هف قبميـ وبالتالي  الهديريةفي  لمهسئوليفوالهقترحات 
حداث ردة الفعؿ الهحد االتجاهليا والتحرؾ في  االستجابة د والهرغوب فيو هف قبميـ وا 

 الهطموبة التي يريدىا الهدير.

 التنمية المينية: -ز             

تهثؿ التنهية الهينية أحد الهقوهات األساسية في تحريؾ وصقؿ وصيانة وتنهية  
القدرات والكفاءات البشرية، في جوانبيا العمهية والعهمية والفنية والسموكية وهف ثـ فيي وسيمة 

ـ أو فمسفات، تزيد هف تعميهية تهد اإلنساف بهعارؼ أو هعموهات أو نظريات، أو هبادئ أو قي
وسيمة تدريبية تعطيو الطرؽ العمهية الحديثة واألساليب  طاقتو عمى العهؿ واإلنتاج،وىي أيضاً 

الفنية الهتطورة والهسالؾ الهتباينة في األداء األهثؿ في العهؿ واإلنتاج وىي كذلؾ وسيمة فنية 
ياراتو العقمية أو اليدوية وىي تهنح اإلنساف خبرات إضافية وهيارات ذاتية تعيد صقؿ قدراتو وه

آخر وسيمة سموكية، تعيد تشكيؿ سموكو وتصرفاتو الهادية واألدبية، وتهنحو الفرصة إلعادة 
النظر في هسمكو في العهؿ وتصرفاتو في الوظيفة، وعبلقتو هع زهبلئو ورؤسائو وهرؤوسيو. 

 (.ٖٔٔ-ٖٓٔ، ٕٔٔٓ)نوري وكورتيؿ، 

الهينية تيتـ بشكؿ  كبير بقدرة الهدير عمى تنهية  ف براهج التنهيةإف أخرىهف ناحية 
الهعمهيف. فتقوـ ىذه البراهج بتطوير  و تطوير الهيارات لدى العاهميف في هدرستو و خصوصاً 

التربوي و الهيارات التدريسية لدى الهديريف ليتهكنوا هف تدريب العاهميف  اإلشراؼهيارات 
. يصبحوف هساىهيف في تنهية العاهميف لدييـ هينياً لدييـ عمى الهيارات التي يعرفونيا و بيذا 
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هديري الهدارس هثؿ تمؾ الهيارات يجعميـ يقدروف الوضع العاـ  إكسابف إلذلؾ، ف باإلضافة
و يهكنيـ هف بناء خطط و استراتيجيات  إدارياً كبر و بالتالي ىذا سيفيدىـ ألمهدارس بشكؿ 

، فإف تطوير الهيارات و القيـ صحيحة وهناسبة لتطوير قطاعيـ التعميهي ككؿ. عم ى العهـو
ألف  الهينية ككؿ لدى الهدير يعد وسيمة ىاهة في التنهية الهينية لمقطاع التعميهي و خصوصاً 

   في هؤسستو األعمىعف تطور هؤسستو التعميهية باعتباره الهسؤوؿ  أوؿ الهدير يعد هسؤوالً 
بتنهية جهيع الجوانب الهينية لدى لذا كاف هف الواجب عمى القطاع التعميهي االىتهاـ  ؛

 (.ٕٓٔ، ٕٛٓٓ؛ سكيؾ، ٛ٘، ٕٚٓٓهديري الهدارس )نحيمي، 

وتؤكد الباحثة أف التنهية الهينية إف أريد ليا تحقيؽ أىدافيا البد هف توفير الخبرات 
عداد الهناىج والهواد العمهية لمبرناهج  االحتياجاتالهتخصصة القادرة عمى تحديد  التدريبية وا 

يبي ، والقادرة عمى تنفيذ براهج التنهية الهينية وهتابعتيا وتقييهيا؛ وهف ىنا تظير أىهية التدر 
صقؿ هيارة الهدير في التدريب والتنهية الهينية لكي يكوف قادرا عمى هشاركة العاهميف 
بالهدرسة في الهعموهات التي لديو ويعهؿ عمى تدريبيـ كي يصموا إلى أىدافيـ ويحققوا أىداؼ 

سة ، وكها قيؿ قديها ليس ىناؾ وصؼ لمقائد أعظـ هف أنو يساعد رجالو عمى التدرب الهدر 
 عمى القوة والفاعمية والتأثير.

 استخدام التقنيات: -ح         

لقد برز هفيوـ الحوسبة اإلدارية أو ها يعرؼ بالتقنية اإلدارية بعد التطور اليائؿ  
لقوؿ بأف ىذا الهفيوـ اإلداري الجديد ال يعني الذي شيده القطاع اإلداري بشكؿ عاـ، ويهكف ا

نها أصبح ياالستغناء عف وجود الكائف الحي، الذي بالطبع يقبع عمى رأس ال ـر اإلداري، وا 
 ، وهعدات تعينو عمى أداء أعهالو، التي لوالىا لقضى وقتا أطوؿ في عهمو. اآلالتيستخدـ 

في هجاؿ اإلدارة  ر تأثيراً ويقؼ الحاسوب عمى رأس وسائؿ التقنية الحديثة األكث
غيره ل، لقاء ها يقدهو هف خدهات كبيرة، وهذىمة يصعب ، واإلدارة الهدرسية خصوصاً عهوهاً 

تنفيذىا، ويصعب هعيا االستغناء عنو، وخاصة في جانب الهعموهات، واتخاذ القرار، وهف 
 تمؾ الخدهات التي يقدهيا الحاسوب لئلدارة الهدرسية:

إلدارة إلى هعموهات هنظهة وهترابطة، فالحاسوب أداة تحويؿ البيانات في ا -
لتحويؿ اإلحصاءات والبيانات إلى نظاـ لمهعموهات اإلدارية تساعد الهدير في 
التفكير وعهؿ الهقارنات والتحميؿ والتقييـ لمهوضوعات، التي سوؼ يتـ اتخاذ 

دات هف االجتيا القرارات بشأنيا هف قبؿ الهدير والعاهميف بالهؤسسة بدالً 
 الشخصية.
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يساعد الحاسوب في تخفيؼ الضغط عمى الهدير وتوفير الوقت هف خبلؿ  -
برهجة جهيع القرارات الواضحة لكي يقـو الهوظؼ الهختص بتنفيذىا دوف 

 الرجوع إلى الهدير في كؿ إجراء يقـو بو الهوظؼ.

 التخمص هف النظاـ اليدوي والحصوؿ عمى الهعموهات التي تكوف غالباً  -
، كها أنيا تتأثر القرارصانع  إليياتنتج الهعموهات التي يحتاج  ناقصة وال

 وبدرجة كبيرة بآراء األشخاص الذيف يعدونيا ويقدهونيا لئلدارة.

سرعة الحصوؿ عمى الهعموهات واسترجاعيا وتخزينيا وتخفيض حجهيا  -
 وتقميؿ الجيد والوقت البلـز في البحث عنيا.

بوتية ) االنترنت( الفرصة الهيهة يييئ الحاسوب الهرتبط بالشبكة العنك -
لهدير الهدرسة لتكويف ها يعرؼ بسطح الهكتب اإللكتروني الذي يوفر لمهدير 
وسائؿ االتصاؿ واالرتباط هع اآلخريف دوف الحاجة لمقائيـ ) الصرايرة و 

 (.ٕٕٔ – ٕٔٔ، ٕٓٔٓالهجالي وصبلح و المصاصهة ، 

لتقنيات في العهؿ اإلداري وذلؾ هف وقد اىتهت وزارة التربية والتعميـ باستخداـ ا
خبلؿ تدشيف برناهج اإلدارة الهدرسية في هدارس السمطنة، والذي استطاع تحقيؽ الكثير 
هف األىداؼ الهرجوة هنو، ولكنو افتقد في نفس الوقت إلى نظاـ اتصاؿ فعاؿ يربط 

هع الهحمي الهدرسة بالهحافظة التعميهية والوزارة، وكذلؾ االتصاؿ بيف الهدرسة والهجت
هف جية أخرى. وىذا بدوره قمؿ هف إهكانية توظيؼ قواعد بيانات لمهدارس هف أجؿ 

 ظيرتخدهة التخطيط التربوي. ولمتغمب عمى ىذه الهشكمة وغيرىا هف الهشاكؿ الفنية، 
التعميهية والتي تعد همتقى يربط عناصر العهمية  البوابةالحاجة إلى تطبيؽ فكرة هشروع 

عف طريؽ هجهوعة هف البراهج والخدهات الهتعددة التي تحتوييا  ونياً لكتر إالتعميهية 
باستخداـ االنترنت وتيدؼ إلى تسييؿ العهمية التعميهية وتقديهيا في شكؿ أكثر فاعمية 

وتسييؿ عهمية الهتابعة والتواصؿ  ،لمطالب والهعمـ وولي األهر عمى حد سواء وتشويقاً 
ية. كها تساعد عمى تنظيـ وهتابعة األعهاؿ اإلدارية بيف عناصر العهمية التعميهية التعمه

هف خبلؿ عدد هف األنظهة هنيا نظاـ هتابعة وتداوؿ  وتنظيهاً  بجعميا أكثر إحكاهاً 
 (.ٗٔٔ – ٖٔٔ، ٕٓٔٓونظاـ األرشفة اإللكترونية )العهري،  لكترونياً إالطمبات 

الهتوقع أف  وهع التقدـ التكنولوجي السريع في السنوات األخيرة والذي هف   
     عمى هدير الهدرسة هواكبة التطورات الحاصمة يستهر، ترى الباحثة أنو أصبح لزاهاً 
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، وتوظيفيا في هجاؿ العهؿ الهدرسي بهختمؼ هستوياتو سواء في التعاهؿ هع بيانات 
دارية وطمبة أو بيانات الهوارد  وهعموهات الهوارد البشرية هف ىيئة تدريسية وفنية وا 

عيد ووسائؿ تعميهية وغيرىا داخؿ الهدرسة، أو في عبلقات الهدرسة هع  الهادية هف
الهستويات اإلدارية األعمى عمى هستوى الهديرية أو الوزارة، لها ليذه التكنولوجيا هف أثر 
واضح وهمهوس في التغمب عمى هشاكؿ تداوؿ الهعموهات وتجييزىا . وحتى يستطيع 

بد هف أف تتوفر لو التنهية الهينية التي تساعده الهدير القياـ بدوره في ىذا الهجاؿ ال
عمى التعاهؿ هع التكنولوجيا بهختمؼ أنواعيا  عمى اكتساب هيارات وقدرات تجعمو قادراً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      و هواكبتيا واالستفادة هنيا في الهجاؿ التربوي وعمى هختمؼ الهستويات.                                                           

 أساليب التنمية المينية لمديري المدارس: -6

القيادة كغيرىا هف الهيارات الهعقدة، بعض الناس يبدأوف ولدييـ قدرات قيادية أكبر 
عف اآلخريف، ولكف الهيارات الهناسبة يهكف تعمهيا، وتنهيتيا وتحسينيا. فالقيادة  وأكثر اكتهاالً 

          هيع، وال يحـر هنيا أحد هيارة يهكف ألي شخص أف يتعمهيا، ويهكف أف تدرس لمج
 (.ٕ٘ٔ، ٜٕٓٓ) أبو النصر، 

وأساليب التنهية الهينية لهديري الهدارس هتعددة ، وليس ىناؾ أسموب ها يهكف 
ترجيحو عف اآلخر ، فاألساليب تختمؼ باختبلؼ الظروؼ والهواقؼ القائهة، ذلؾ أف اختبلؼ 

التدريب لئلدارييف في كؿ هستوى، كها أف الهستوى اإلداري لمهتدربيف يحتـ اختبلؼ أساليب 
الغرض هف عهمية التدريب يحتـ اختبلؼ طريقة التدريب الهستخدهة، فالطريقة التي تستخدـ 
إلكساب الفرد هيارات ألداء عهمو بكفاءة، تختمؼ عف تمؾ التي تستخدـ إلكساب هيارات 

 . ( ٕٕٗ، ٖٕٓٓهرتبطة بالسموؾ وأنهاط الشخصية والتفكير) الهعسري،

وفيها يمي بعض أبرز األساليب الهستخدهة في تحقيؽ التنهية الهينية لهديري   
 (:ٕٗٔ-ٖٕٔ، ٕٕٓٓالهدارس كها عرضيا البدري ) 

 دراسة الحالة: -1

وىي تقوـ كها يبدو هف اسهيا عمى عرض حالة أو هوقؼ هف الحاالت أو الهواقؼ 
لعهؿ. ويقـو الهتدربوف تحت توجيو الفعمية التي تواجو األفراد عادة أثناء قياهيـ الفعمي با

الهشرؼ أو القائـ بالتدريب بدراسة ىذه الحالة هف واقع البيانات والهعموهات التي تقدـ ليـ أو 
توزع عمييـ عف طبيعة الحالة. واليدؼ الرئيسي هف دراسة الحالة ليس التوصؿ إلى حموؿ 
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نها تدريب األفراد وتنهية قدراتيـ عمى التحميؿ والدراسة  الهوضوعية والوصوؿ إلى األحكاـ وا 
 والقرارات الصحيحة .

 تمثيل األدوار: -2

  ويقصد بتهثيؿ الدور إيجاد هوقؼ واقعي يقوـ الهتدربوف بمعب األدوار الهختمفة فيو
أو فيو اختبلؼ وصراع بيف األفراد وعمى الهتدربيف  هشكبلً  ، ويكوف ىذا الهوقؼ عادة هوقفاً 
رة ينبغي أف تكوف أقرب ها تكوف إلى الواقع. واليدؼ األساسي أف يقوهوا بتهثيؿ أدوارىـ بصو 

هف تهثيؿ الدور ىو تنهية فيـ الهتدربيف لمطبيعة اإلنسانية والعبلقات التي تحكهيا وتوجو 
تدريب عمى الدراسة والتحميؿ والتفكير هف خبلؿ ها يقوـ بو الهتدربوف  سموكيا. وىي أيضاً 

لتي دفعت كؿ فرد إلى ىذا السموؾ في دوره وتحميؿ ها بعد تهثيؿ الدور بتحميؿ األسباب ا
 يتصؿ بذلؾ هف اتجاىات وهشاعر وأحاسيس وانفعاالت إنسانية أيضا.

البد هف استخداهيها في التنهية  التيوترى الباحثة أف ىذيف األسموبيف هف األساليب 
رية التي يتمقونيا عمى تطبيؽ الهعرفة النظ الهديريفالهينية لهديري الهدارس كونيها يساعداف 

أثناء التدريب عمى هوقؼ هعيف، كها أنيها يساعداف في اكتسابيـ لمهيارات بشكؿ أو بآخر 
وىو ها توفره اجتهاعات دراسة الحالة، وىها أسموباف  جهاعياً  تفاعمياً  كونيها يتطمباف هوقفاً 

لتدريب يقرباف الهديريف أثناء التدريب هف أرض الواقع، وىها أسموباف هف أساليب ا
 إذا ها قورنا بأسموب الهحاضرة هثبل والذي يعتبر أسموباً  -عبيرتإف صح ال -الديهقراطية
 كونو يعتهد عمى طرؼ واحد فقط وىو الهحاضر. دكتاتورياً 

  ( بعض ٕٕ-ٕٔ، ٕ٘ٓٓوذكر دليؿ التوجيو اإلداري الصادر عف وزارة التربية والتعميـ ) 

 األساليب األخرى وهنيا:
 جييية:النشرات التو  -1

وىي وسيمة اتصاؿ هكتوبة تتضهف هقاالت أو هختصرات هف هقاالت أو دراسات 
صادرة في نشرات أو دوريات تربوية ذات صمة باإلدارة الهدرسية، بيدؼ إطبلع اإلدارييف 

، أو التعرؼ عمى بعض الهشكبلت اإلدارية أوعمى بعض األفكار والههارسات التربوية 
كها أنيا وسيمة لئلعبلـ عف الهوضوعات التي يهكف أف تبحث في التربوية وكيفية هعالجتيا. 

المقاءات بيف الهشرؼ اإلداري وهديري الهدارس أو لتمخيص بعض نتائج لقاءات سابقة 
 بغرض هعرفتيا أو تعهيهيا.

 الحمقات الدراسية: -2
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وىي لقاء يجهع هديري الهدارس والكادر اإلداري الهساعد لهناقشة هوضوع تربوي 
، النقاش الهناظرةفني هحدد بصحبة هشرؼ إداري أو خبير تربوي، وهف أهثمتيا:  إداري أو

 التربوي، العرض التوضيحي، الندوة، الهحاضرة، الهشغؿ.

 
 المداوالت التوضيحية: -3

وتستيدؼ حفز التقدـ الهيني لمهدير والكادر اإلداري الهساعد، وتطوير كفاياتيـ 
أو الطرائؽ التربوية التي تستخدـ في تسيير اإلدارية عف طريؽ توضيح بعض الهيارات، 

 العهؿ اإلداري والفني بالهدرسة.

بالهعنى الذي  التوجيييةويفتقر الهيداف التربوي هف وجية نظر الباحثة إلى النشرات 
عرض في دليؿ التوجيو اإلداري، فمو هارس الهشرؼ اإلداري ىذا األسموب لساعد في جعؿ 

ع الهستجدات ذات الصمة باإلدارة الهدرسية ال سيها فيها الهدارس عمى اطبلع بجهي يريهد
هف تجارب اآلخريف في  االستفادةيتعمؽ بالهقاالت التربوية والدراسات ذات الصمة، وبالتالي 

 تطوير العهؿ اإلداري داخؿ الهدرسة.

باىتهاـ واستجابة  تحظىوترى الباحثة كذلؾ أف النقاش التربوي هف األساليب التي 
كونو يسهح بهناقشة الهدرب ويشجعيـ عمى طرح األسئمة ، وكذلؾ بيف الهتدربيف  الهتدربيف

أنفسيـ ، إذ تكوف ىناؾ هرونة في طرح الهعموهات والهوضوعات، عكس أسموب الهحاضرة 
والتي يعاب عمييا الخمو هف الهشاركة الفعالة هف جانب الهتدربيف حيث ال تتاح ليـ فرصة 

الهناقشة في بعض جوانب الهحاضرة، وبالتالي ترى الباحثة أف التعبير عف رأييـ أو إجراء 
هف الهختصيف لهعالجة هوضوع هحدد ولكف هف جوانب  اً استبداؿ الهحاضرة بندوة تضـ عدد

هختمفة وفي ذات الوقت يشاركيـ الهتدربوف النقاش أجدى؛ كوف الندوة تشتهؿ عمى 
كف تختمؼ عنيا في خصائص الهحاضرة هف خبلؿ عرض كؿ هتحدث لوجية نظره ول

 تهتعيا بصفات جمسات النقاش.

نظر  ةألساليب التدريبية الهيهة هف وجهف ا كها أف الهشغؿ التدريبي يعتبر أيضاً 
الباحثة في حاؿ أنو تـ التخطيط لو بالصورة الصحيحة ؛ كونو يجهع بيف عدة أساليب 

االستنتاج وبالتالي تتـ تعرض في وقت واحد هنيا: الهحاضرة والهناقشة والتجريب والتطبيؽ و 
خبللو اإلحاطة بهوضوع الهشغؿ هف جهيع جوانبو، وىو أحد األساليب التي توفر لمهتدربيف 
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التعمـ التعاوني وتتيح ليـ الفرصة لتبادؿ الخبرات واآلراء وتجريب الخبرات الهكتسبة 
 وفحصيا.

ية الهينية فيي هغيبة هف الهيداف كأسموب هف أساليب التنه الهناظراتأها ها يخص 
لهديري الهدارس وىي في األساس تقوـ عمى طرح هجهوعة هف الحجج تهثؿ وجيتي نظر 

خذ ورد لحيف الوصوؿ إلى أهختمفتيف في قضية أو هوضوع هعيف يتبعو نقاشات عديدة و 
 هعينة تقارب بيف وجيتي النظر.  اتفاقات

نت قبؿ الزيارة وتسيـ الهداوالت التي تتـ بيف الهدير والهشرؼ اإلداري سواء كا
الهدرسية أو بعدىا في تنهية الهدير هينيا لها تتناولو هف هناقشة بعض األهور التربوية 

ثرا لى حد كبير عمى إلهاـ كبل الطرفيف بالهوضوع هحؿ النقاش وا   و.ئالياهة إال أنيا تعتهد وا 

 ا:( أساليب أخرى لمتنهية الهينية هف أىهئٜ -ٗٚ، ٕٛٓٓالنبي ) هصطفى وعبد وأورد
 العصف الذىني: -1

وىو أسموب يتـ فيو تجهيع هجهوعة هف األفراد لتوليد أفكار جديدة باستخداـ 
طبلؽ التفكير الحر عف  قواعد وأساليب يهكف هف خبلليا تحرر األفراد هف القيود وا 
العهؿ الجديد هها ينتج عنو تخميؽ عديد هف األفكار والحموؿ الجديدة، وتعتهد ىذه 

السريع لآلراء واألفكار الذي يستطيع أف يحرر الدارسيف هف الطريقة عمى العرض 
الجهود ويشجعيـ عمى الهشاركة، كها أف وابؿ اآلراء الغزيرة كفيؿ بتغطية جهيع جوانب 
الهوضوع أو الهشكمة التي أثارىا الهدرب هها يسيؿ عميو عرض الهوضوع وبث الثقة 

 في نفوس الدارسيف وتحهيسيـ عمى التدريب.
 ساسية:تدريب الح -2

ويستخدـ ىذا النوع  هف التدريب لتنهية الهيارات السموكية اإلنسانية لدى الرؤساء 
عمى وجو الخصوص، حيث يكوف اليدؼ هنو ىو ترشيد سموكيات الرئيس في تعاهمو هع 
اآلخريف، وفيـ ديناهيكية التفاعؿ داخؿ الهجهوعة ونقؿ هيارات االتصاؿ هف أفراد الهجهوعة 

لييـ هها يجعمي ـ أكثر فعالية في فريؽ العهؿ، فتدريب الحساسية يساعد عمى تنهية كفايات وا 
التعاهؿ هع اآلخريف لدى الهدير، وىي إحدى الكفايات الياهة التي تساعد الهدير عمى القياـ 

 .بأدواره الهستقبمية
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 المباريات اإلدارية: -3

األدوار وتعد هف األساليب الفعالة في التدريب وتقوـ عمى فكرة إسناد بعض 
وتوضح التصرؼ الذي  هعيناً  إدارياً  لهجهوعة هف الهديريف حيث تعكس ىذه األدوار هوقفاً 

ف هحاولة الهديريف حؿ واتخاذ قرارات بشأف أحد الجوانب إيتـ اتخاذه في ىذا الهجاؿ، حيث 
 والتي يكوف ليا تأثير عمى الجوانب األخرى) هثؿ الغياب الهتكرر ألحد العاهميف والذي يؤثر
عمى باقي العاهميف(، تساعد عمى اكتساب الهديريف هيارة حؿ الهشكبلت هف خبلؿ النظر 
إلى األهور بطريقة شهولية، ويساعد ىذا األسموب الهدير عمى العهؿ في فرؽ وتبادؿ أدوار 

والتي هف أىهيا كفايات العهؿ في  ،القيادة داخؿ ىذه الفرؽ هها يكسبو العديد هف الكفايات
ات اتخاذ القرارات السريعة التي توفر لو كثيرا هف الوقت والتي يقـو بالتدريب كفاي فريؽ و

  عمييا أثناء الهباريات أو هف خبلؿ التغذية الراجعة في الجمسة النقاشية االنتقادية.

 يريهف األىهية بها كاف في تدريب هد سابقةالوىنا ترى الباحثة أف األساليب الثبلثة 
وانب ىاهة في العهؿ اإلداري ولكف البد هف  اختيار األسموب الهدارس كونيا تستيدؼ ج

األنسب حسب اليدؼ الهحدد الهرغوب في تحقيقو وحسب نوع االحتياج التدريبي لمهديريف 
ذلؾ أف العصؼ الذىني يستخدـ في التدريب عمى حؿ الهشكبلت وبناء فرؽ العهؿ. وبالرغـ 

حساسية الهدير نحو العبلقات اإلنسانية هف أف أسموب تدريب الحساسية  ييدؼ إلى زيادة 
وردود فعؿ تصرفاتو بالنسبة لآلخريف إال أنو يعاب عميو أنو يؤدي إلى كشؼ العبلقات بيف 
األفراد عمى حقيقتيا وأف الكثير هف الهتدربيف ال يتحهموف الكشؼ عف قسوتيـ الحقيقية، في 

ي هجاؿ السياسات اإلدارية ف يريفتنهية قدرة الهد إلىحيف تيدؼ الهباريات اإلدارية 
 واإلستراتيجية والتخطيطية في الهدرسة.

الهستخدهة التي تحقؽ التنهية الهينية العاهميف بالقطاع  األساليبوىنالؾ العديد هف 
 فيها يمي: أبرزىاالتعميهي، 

 تبادل الزيارات: .1
داخؿ القسـ  أنفسيـيكوف بيف العاهميف بالقطاع التعميهي  األسموبو ىذا 
عبلقات هتبادلة فعالة بينيـ تتيح ليـ التعمـ هف  إنشاءو اليدؼ هنو نفسو 

و تبادؿ الخبرات الهكتسبة في جو تربوي بعيد كؿ البعد عف  بعضيـ بعضاً 
النقد البناء الذي يساىـ في تطوير هيارات و  إلىالنقد اليداـ. بؿ ينتهي 

ارات و العاهميف بالقطاع التعميهي ويساعدىـ عمى اكتساب الهي أساليب
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يعزز هفاىيـ عدة بيف العاهميف بالقطاع  ،كها أنوالخبرات الهفيدة و تطبيقيا
يجعؿ العاهؿ بالقطاع  ألنو باإلضافةتبادؿ الهعموهات  أبرزىاالتعميهي 

يطور نفسو و  أفالتعميهي يشعر بأنو ها زاؿ يتعمـ هها يعطيو الحافز عمى 
 (.ٜ-ٛ، ٜٕٓٓ)احهد،  األفضؿنحو  أسموبو

يذا األسموب أف يوسع دائرة هعارؼ وقدرات وخبرات الهدير ويهكف ل
عمى هستوى الهديرية أو  الهديريفف تبادؿ الزيارات بيف إوتنوعيا حيث 

الهديريات األخرى خارج الهحافظة تتيح الفرصة لمتعرؼ عمى األساليب 
طبلع عمى الهختمفة الهتبعة في العهؿ، وتبادؿ الخبرات فيها بينيـ، واال

اريع التربوية الهنفذة التي تستيدؼ الهستوى التحصيمي لمطبلب بعض الهش
 أو األنشطة التربوية أو الهجتهع الهحمي.

 حمقات النقاش وورش العمل: .2
العاهميف بالقطاع التعميهي في نفس الهجاؿ  أفينص عمى  أسموبىو 

بطرح بعض  هنيـ ؿ  حيث يقوـ ك ،الحمقات النقاشية بإعداديقوهوف 
رحة التي قد تساىـ في تحسيف و تطوير القطاع التعميهي الهقت األساليب

 أفضؿ إلىالهختمفة لموصوؿ  اآلراءهف ناحيتيـ و بيذا يتبادلوف  هينياً 
لذلؾ، فأثناء عقد ىذه  باإلضافةالطرؽ الههكف تطبيقيا لتحقيؽ ىذا اليدؼ. 

 نيـإالجمسات سيتـ تنهية و تطوير هستوى العاهميف بالقطاع التعميهي حيث 
قد يقوهوا  أنيـعدا  ساىهوف بتنهية و تطوير هيارات بعضيـ بعضاً سي

و  أيضاً هينية جديدة و بيذا يكونوف قد تبادلوا الهعارؼ  أساليببتعريؼ 
 (.ٙٗ٘-٘ٗ٘، ٜٕٓٓ)العهري،  هينياً  أنفسيـنهوا 

 الدورات التدريبية: .3
  صيفهف قبؿ هخت بيذه الطريقة يتـ تنهية العاهميف بالقطاع التعميهي هينياً 

فعالية هع العاهميف الجدد بالقطاع التعميهي  أكثرتكاد ىذه الطريقة تكوف ، و 
في هينتيـ. بالطبع ىذا ال يعني  األساسيةعندها تكوف تتحدث عف الهبادئ 

غير هناسب العاهميف الهتهرسيف بالقطاع التعميهي و ذوي  األسموبىذا  أف
طبلع بكؿ جديد في هفيد ليـ حيث يبقييـ عمى ا أيضانو أالخبرات بؿ 

و الطرؽ الهينية الحديثة حتى يتهكنوا هف استخداهيا في تطوير  األساليب
 (.ٖٙ، ٕٚٓٓ، وآخروفالهيني )الهفرج  يـئأداو  أسموبيـ
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األكفاء ال يظيروف فجأة، كها ال يهكف  يريفا تؤكد الباحثة أف الهدنوى
نها البد هف االىتهاـ بتدريبيـ وتنهية هياراتيـ  توافرىـ عف طريؽ النهو التمقائي، وا 

وهعارفيـ وتطوير قدراتيـ التي تهكنيـ هف القياـ بهياهيـ وتحقيؽ األىداؼ 
الهرسوهة بالشكؿ الصحيح، وىذا لف يتحقؽ إال بوجود التخطيط الجيد لمبراهج 

وعدـ اقتصارىا عمى إلقاء الهعموهات بؿ البد هف ربطيا بالههارسة الفعمية  التدريبية
اء الجديدة الهكتسبة هف ىذا التدريب، ألف اليدؼ هف ىذه البراهج ىو ألساليب األد

إحداث التغيير في الهعارؼ والهعموهات والهفاىيـ والقيـ واالتجاىات والهيارات 
والقدرات، وبالتالي تكوف الهحصمة تطوير في األداء وتحقيؽ نتائج همهوسة لمهدرسة 

لهراكز الهتقدهة في الهسابقات سواء في الهستوى التحصيمي أو الهنافسة عمى ا
خبلص. عهؿ هحفزة ودافعة لمعهؿ بكؿ تفاف  العمهية أو األدبية، وخمؽ بيئة   وا 

  : الدراسات السابقة

 إلى هحوريف ىها:قاهت الباحثة بتقسيـ الدراسات السابقة 
 الدراسات التي تناولت اإلشراؼ اإلداري. -ٔ

 لهدارس.الدراسات التي تناولت التنهية الهينية لهديري ا -ٕ

 الدراسات التي تناولت اإلشراف اإلداري:أوال:

 الدراسات العربية:         
( بعنوان: معايير اختيار مشرفي اإلدارة المدرسية 2002دراسة الحارثي ) .1

ىدفت الدراسة إلى تحديد الهعايير الهستخدهة الختيار هشرفي . وبرامج تأىيميم
عسير، وتحديد الهعايير العمهية اإلدارة الهدرسية في هنطقتي هكة الهكرهة و 

      الصحيحة التي ينبغي االعتهاد عمييا عند اختيار هشرفي اإلدارة الهدرسية
، والتعرؼ عمى واقع تأىيؿ هشرفي اإلدارة الهدرسية في هنطقتي هكة الهكرهة 
وعسير، وتحديد االحتياجات التدريبية الهطموبة في براهج تأىيؿ هشرفي اإلدارة 

ستبانة كأداة وقد استخدـ الباحث الهنيج الوصفي وقد تـ استخداـ اال الهدرسية.
لجهع الهعموهات ، وقد توصمت الدراسة إلى هجهوعة هف النتائج كاف هف أىهيا 

( هعيارا عمى درجة كبيرة هف األىهية، وأف  ٜٔأف جهيع الهعايير وعددىا ) 
تأكيد هجتهع  درجة هراعاة بعض الهعايير في الواقع هتوسطة عمى الرغـ هف
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الدراسة عمى أىهيتيا بدرجة كبيرة، وأف هشرفي اإلدارة الهدرسية بحاجة لمتأىيؿ 
 حيث كاف تدريبيـ عمى البراهج التدريبية يتراوح بيف هنخفض وهتوسط.

( بعنوان: درجة توافر الكفايات المينية الالزمة  2003دراسة الحضرمي )  .2
ىدفت و  ة نظر مديري المدارس.لمموجيين اإلداريين في سمطنة عمان من وجي

ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة توافر الكفايات الهينية لمهوجو اإلداري هف 
وجية نظر هديري الهدارس، كها ىدفت إلى هعرفة هدى اختبلؼ وجيات النظر 
   باختبلؼ جنس الهدير، والهؤىؿ، وسنوات الخبرة. وتكونت عينة الدراسة هف 

في هحافظة هسقط والهنطقة  هف الذيف تـ تعيينيـ رسهياً  وهديرة ( هديراً ٔٔٔ) 
هوزعة  استبانوالداخمية في سمطنة عهاف، وقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة 

   عمى هجاالت الدراسة األربعة والهتهثمة في الكفايات التالية: كفايات التخطيط
هف النتائج هف عدد  إلى ، واإلشراؼ، والتقييـ، والتدريب، وقد توصمت الدراسة

أف تقديرات عينة الدراسة حوؿ تحديد درجة توافر الكفايات الهينية  :أىهيا
لمهوجو اإلداري في الهجاالت األربعة كانت بدرجة هتوسطة ، وكاف ترتيبيا هف 
حيث درجة التوافر هجاؿ الكفايات التقييهية، ثـ هجاؿ الكفاية اإلشرافية، ثـ 

 اؿ الكفاية التخطيطية.هجاؿ الكفاية التدريبية ، ثـ هج

( بعنوان: تصميم برنامج تدريبي لمشرفات اإلدارة 2004دراسة البكر)  .3
وقد ىدفت الدراسة  المدرسية في مدينة الرياض في ضوء حاجاتين المينية.

    إلى تصهيـ برناهج تدريبي لهشرفات اإلدارة الهدرسية وفؽ حاجاتيف الهينية
ستبانة التي تـ تطبيقيا في هعتهدة عمى اال، وقد استخدهت الباحثة الهنيج الوص

عمى جهيع هشرفات اإلدارة الهدرسية بهكاتب اإلشراؼ التربوي في هدينة 
( هشرفة إدارية، وقد توصمت الدراسة إلى  ٕٔٔالرياض والبالغ عددىف ) 

هجهوعة هف النتائج هف أىهيا أف هعظـ الحاجات الواردة في اإلستبانة اعتبرت 
اهة لهشرفات اإلدارة الهدرسية وىي هرتبة حسب أىهيتيا عمى حاجات تدريبية ى

النحو التالي: ) التقنيات التربوية الحديثة، اإلشراؼ الفني، التنهية الهينية 
لئلداريات، اإلشراؼ اإلداري، األنشطة التربوية غير الصفية، العبلقة بيف 

إلى التدريب  الهدرسة والهجتهع (. ها عدا ثبلث فقرات جاءت في هدى االحتياج
        بدرجة قميمة وىى: تنظيـ استخداـ وحفظ سجبلت وهمفات العهؿ الهكتبي
، والهيارة في إقاهة عبلقات طيبة هع العاهبلت في الهيداف التربوي، وهتابعة 

 انتظاـ الهوظفات في العهؿ وفؽ ضوابط التنظيـ اإلداري الهدرسي.
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موجو اإلداري ومدى ممارستو ( بعنوان: أىمية دور ال2005دراسة الصقري )  .4
 من وجية نظر مديري مدارس التعميم األساسي ومساعدييم في سمطنة عمان.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى دور الهوجو اإلداري وهدى أىهيتو و
وههارستو هف وجية نظر هديري هدارس التعميـ األساسي وهساعدييـ، وتحديد 

صائية تعزى إلى هتغير الجنس والوظيفة ها إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إح
وسنوات الخبرة والهؤىؿ العمهي، ووضع إجراءات هقترحة لتفعيؿ دور الهوجو 

. وهف كأداة لمدراسة االستبانةاإلداري في سمطنة عهاف. وقد استخدـ الباحث 
أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف دور الهوجو اإلداري عالي األىهية 

هارسة هف وجية نظر هديري هدارس التعميـ األساسي وهساعدييـ وهتوسط اله
في سمطنة عهاف، وقد قدهت الدراسة هجهوعة هقترحات هف أىهيا إلحاؽ 
الهوجييف اإلدارييف بدورات تدريبية في هجاؿ التخطيط والتنظيـ واإلشراؼ 

 والتدريب والتقويـ، وتعريفيـ بدورىـ ىذه الهجاالت.

 نبعنوان: تقدير درجة فاعمية أداء الموجيين اإلداريي( 2006دراسة الراعي )  .5
من وجية نظر الموجيين اإلداريين ومديري مدارس التعميم األساسي في 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تقدير درجة فاعمية أداء و  سمطنة عمان.
الهوجييف اإلدارييف هف وجية نظر الهوجييف اإلدارييف وهديري هدارس التعميـ 

ة ، ياسي، وهدى اختبلؼ وجيات النظر باختبلؼ الوظيفة، والهنطقة التعميهاألس
وقد توصمت الدراسة إلى هجهوعة هف ، والجنس، والهؤىؿ، وسنوات الخبرة

النتائج هف أىهيا أف درجة فاعمية أداء الهوجييف اإلدارييف عمى هستوى أداة 
ة، في حيف أنيا الدراسة، وهجاالتيا هف وجية نظرىـ ألنفسيـ، قد كانت كبير 

كانت كبيرة عمى األداة وهجاالتيا، باستثناء هجاؿ أىداؼ التوجيو اإلداري هف 
 وجية نظر هديري هدارس التعميـ األساسي.

( بعنوان: الرضا الوظيفي لدى المشرفين اإلداريين في 2008دراسة العبري )  .6
هشرفيف وىدفت الدراسة إلى هعرفة هستوى الرضا الوظيفي لدى ال سمطنة عمان.

اإلدارييف في سمطنة عهاف، وهف ثـ التعرؼ عمى هستوى الرضا لدى الهشرفيف 
ولتحقيؽ عمهي، والخبرة اإلدارية.اإلدارييف تبعا لهتغيرات الجنس، والهؤىؿ ال

: طبيعة ىي أبعادهكونة هف خهسة  استبانوأىداؼ الدراسة استخدـ الباحث 
لهكافآت، عبلقات العهؿ، اإلشراؼ العهؿ، الترقية، والتدرج الوظيفي، والراتب وا

عند  هرتفعاً  وظيفياً  والتقييـ. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ رضاً 
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اإلدارييف، وبالنسبة لؤلبعاد الفرعية لؤلداة فقد حققت األبعاد : طبيعة  الهشرفيف
، بينها األبعاد: الترقية والتدرج هرتفعاً  وظيفياً  العهؿ وعبلقات العهؿ رضاً 

، وأف هتوسطاً  وظيفياً  يفي، والراتب والهكافآت، واإلشراؼ والتقييـ رضاً الوظ
 الرضا الوظيفي لدى اإلناث أعمى هنو لدى الذكور.

( بعنوان: واقع الكفايات المينية لمشرفي اإلدارة  2008دراسة الشيري )  .7
 ىدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات الهينية لهشرفي اإلدارة الهدرسية،و  المدرسية.

والتعرؼ عمى درجة أىهية توفرىا لدييـ ودرجة ههارستيـ ليا هف وجية نظر 
هديري الهدارس وهشرفي اإلدارة الهدرسية أنفسيـ، وتحديد االحتياجات التدريبية 

آراء  بيف الفروؽ عمى التعرؼ ليـ في ضوء ههارساتيـ لكفاياتيـ الهينية وكذلؾ
 الوصفي الهنيج الباحث استخدـ. ةالدراس لهتغيرات تبًعا الدراسة هجتهع أفراد
   الدراسة نتائج أبرز هف كاف وقد الهعموهات لجهع كأداة االستبانة استخدـ كها
 هشرفي لدى الهينية الكفايات توفر أىهية يروف الدراسة هجتهع أفراد جهيع أف، 

 عالية أىهية درجة عمى ( كفايةٔٚحصمت)، و اجدً  عالية بدرجة الهدرسية اإلدارة
 هجاؿ كفايات هف كؿ جاءت، و عالية أىهية درجة عمى ( كفاياتٓٔو) جًدا

 حيث هف األوؿ الترتيب في التربوي اإلشراؼ هجاؿ وكفايات الشخصية الكفايات
 األخير الترتيب في والتنسيؽ التنظيـ هجاؿ كفايات جاءت األىهية بينها درجة
 درجة تحديد في إحصائيةفروؽ  توجد ،و الالدراسة هجتهع نظر وجية هف

 الدراسة هجتهع أفراد أف، و الهدرسية اإلدارة وهشرفي الهدارس هديري بيف األىهية
 بدرجة ليـ الهينية الكفايات يهارسوف الهدرسية اإلدارة هشرفي أف يروف

 األوؿ الترتيب في اإلنسانية والعبلقات االتصاؿ هجاؿ كفايات اءت، جهتوسطة
 األخير الترتيب في جاؿ التقنيةه كفايات جاءت بينها الههارسة درجة حيث هف
  وأربعيف ثبلثًا أف، والدراسة هجتهع نظر وجية هف الههارسة درجة حيث هف
 درجة جاءت حيث عمييا لمتدريب الهدرسية اإلدارة هشرفو يحتاج كفاية (ٖٗ)

 هجاالت عمى هوزعة جاءت الكفايات وىذه فأقؿ بدرجة هتوسطة ليا ههارستيـ
 . الدراسة

( بعنوان: تصور مقترح لبرنامج تدريبي لممشرفين  2009يمي ) دراسة الشع. ٛ
استيدفت  وقد اإلداريين في سمطنة عمان في ضوء احتياجاتيم التدريبية.

الدراسة وضع تصور هقترح لبرناهج تدريبي لمهشرفيف اإلدارييف في ضوء 
كأداة  ستبانةاالاحتياجاتيـ التدريبية في سمطنة عهاف. وقد استخدـ الباحث 
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( فقرة هف الفقرات الهدرجة في االستبانة ٖٚوقد أظيرت النتائج أف ) مدراسةل
لمهشرفيف اإلدارييف بيف  تدريبياً  والتي وزعت عمى هحاورىا الثهانية تهثؿ احتياجاً 

الكبيرة والهتوسطة، وقد أوصت الدراسة بأف تتبنى الهديرية العاهة لتنهية الهوارد 
التصور الهقترح وتعهؿ عمى تبنيو في خططيا  البشرية بوزارة التربية والتعميـ

 الخاصة باإلنهاء الهيني لمهشرفيف اإلدارييف.
( بعنوان: مصادر ضغوط العمل لدى المشرفين 2011دراسة الرقمي ) .1

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف هصادر ضغوط اإلداريين بسمطنة عمان.
ـ، ولتحقيؽ العهؿ لدى الهشرفيف اإلدارييف في سمطنة عهاف هف وجية نظرى

وهف أىـ النتائج  كأداة لمدراسة ستبانةاإلأىداؼ الدراسة استخدهت الباحثة 
ف بسمطنة عهاف يعانوف هف يف اإلدارييالتي توصمت إلييا الدراسة أف الهشرف

ضغوط عهؿ بدرجات تتفاوت بيف الهرتفعة والهتوسطة، وأف عبء الدور 
ضغوط العهؿ،  والهشاركة في صنع القرارات تأتي في هقدهة هصادر

يميو"غهوض الدور"، ثـ " الترقي الوظيفي"، يميو" االتصاؿ"، ثـ " عواهؿ 
هتعمقة بشخصية الهشرؼ"، في حيف جاء هجاؿ" طبيعة العبلقات في 

 العهؿ" هف أضعؼ هصادر الضغوط أثرا عمى عينة الدراسة. 

نظام ( بعنوان: دور المشرفين اإلداريين في تفعيل 2011.دراسة البيماني ) 10
التعرؼ عمى  إلى ىدفت ىذه الدراسةتطوير األداء المدرسي في سمطنة عمان.

دور الهشرفيف اإلدارييف في تفعيؿ نظاـ تطوير األداء الهدرسي في هدارس 
التعميـ األساسي بسمطنة عهاف هف وجية نظر هديري الهدارس وهساعدييـ. 

( عبارة وزعت ٔ٘) هكوف هف استبانوولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاهت الباحثة ببناء 
هجاالت وىي : التخطيط، وحؿ الهشكبلت، ونشر الثقافة التنظيهية  ةعمى ست

لمنظاـ، واإلنهاء الهيني والتدريب، واإلشراؼ والهتابعة، والتقويـ. وهف أىـ 
ف يهارسوف أدوارىـ في يف اإلدارييالنتائج التي توصمت  إلييا الدراسة أف الهشرف

لهدرسي بدرجة هتوسطة هف وجية نظر هديري تفعيؿ نظاـ تطوير األداء ا
 هدارس التعميـ األساسي وهساعدييـ في سمطنة عهاف.

 

 

 



  67 

 

  األجنبية:الدراسات               

 
( بعنوان: المعوقات التي تواجو اإلشراف Woodward،2002دراسة وودورد )  .1

مترا نجإاإلداري في التربية الرياضية كما يراىا مشرفو التربية الرياضية في 
في  اإلداريىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى هعوقات اإلشراؼ و  ومعمموىا.
نجمترا ، والتعرؼ إلرياضية كها يراىا هشرفو التربية الرياضية وهعمهوىا في التربية ا

نجمترا ، وتكونت عينة إفي  اإلداريعمى الحموؿ والتطمعات الهستقبمية لئلشراؼ 
( هشرفًا وهشرفة اختيروا ٜٖبمغ عدد الهشرفيف )( فردًا ، حيث ٜٕٖالدراسة هف )

( هعمهًا اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية . ٜٕٓبالكاهؿ . وبمغ عدد الهعمهيف )
في ثهانية  اإلداريوقد استخدـ الباحث استبانتيف : األولى لقياس هعوقات اإلشراؼ 

   ـ، النهو الهيني ، الهناىج ، التعمي اإلداريهجاالت ، شهمت كبًل هف : التخطيط 
، التقويـ ، اإلدارة التربوية ، إدارة الصفوؼ ، العبلقة هع الزهبلء والهجتهع ، والثانية 

وأشارت نتائج ىذه الدراسة ،  لقياس الحموؿ والتطمعات  الهستقبمية لئلشراؼ اإلداري
في التربية الرياضية ذات هستوى عاؿ  اإلداريإلى وجود هعوقات تواجو اإلشراؼ 

توسط وقميؿ ، كها أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند وه
في درجة اإلحساس بالهعوقات اإلشرافية ، تعزى إلى هتغيرات   =  ٘ٓ,ٓهستوى 

طبيعية ؛ هثؿ : العهؿ والخبرة والهؤىؿ العمهي والجنس . وأوصت الدراسة بوضع 
 لمتربية الرياضية . اإلداريخطة لتطوير اإلشراؼ 

( بعنوان: قصور اإلشراف اإلداري في المدارس الواقع Tir،2002دراسة تير)  .ٕ
درس الباحث أىـ هظاىر القصور اإلداري بالهدارس الثانوية العاهة حيث  .والعالج

هف وجية نظر الهديريف والهعمهيف وهقترحاتيـ لعبلج ذلؾ ، واستخدـ الهنيج 
 يعمى عينة عشوائية هف هدير  اً الوصفي ، وطبؽ دراسة استطبلعية ثـ وزع استبيان

أوىايو، تكساس، وتوصؿ إلى  واليتيوهعمهي الهدارس الحكوهية الثانوية في 
الهدرسة هع  إدارةهجهوعة هف النتائج هنيا : تدني هستوى الرضا الهيني ، تياوف 

الهقصر ، عدـ انضباط الهعمهيف ، تدني األخبلقيات والسموكيات لدى الهعمهيف. 
عمى غير الهستوى الهطموب هف حيث الصبلحية واألحقية هها قيادات هدرسية 
 .باإلحباطيشعر اآلخريف 

( تعٌىاى: هعىقاخ العول اإلشرافي في سىيسرا Young  ،2004دراسح يىًغ )  .3

دراسة إلى تحديد  هعوقات العهؿ ال ىدفتو  كوا يراها الوشرفىى اإلداريىى.
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وف ، وبياف أثر هتغيرات السف اإلشرافي في سويسرا كها يراىا الهشرفوف اإلداري
والهؤىؿ العمهي والخبرة اإلشرافية والتفاعؿ بينيا عمى الهعوقات اإلشرافية التي 

( هشرفًا وهشرفة ، اختيروا ٗٚيواجييا الهشرفوف . وقد تكونت عينة الدراسة هف )
وقد حممت نتائج  ،لجهع الهعموهات  ستبانةاال بالطريقة العشوائية ، واستخدهت

ة باستخداـ التحميؿ العاهمي ، وتحميؿ التبايف الثبلثي والهتوسطات الحسابية . الدراس
كها يراىا  -وأظيرت نتائج الدراسة أف هعوقات العهؿ اإلشرافي في سويسرا 

إلى  الت رئيسة ، هرتبة حسب أىهيتوتصنؼ في خهسة هجا -الهشرفوف اإلداريوف 
الهعوقات ، و ارية / الهؤسسيةالهعوقات اإلدالهؤسسية، و الهعوقات االقتصادية 

الهعوقات الشخصية /  ، والبيئيةالهعوقات االجتهاعية  الهينية، الفنية، والتربوية / 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى استهارة  إلىنتائج الدراسة  أشارتكها  الذاتية.

نس الهعوقات اإلشرافية التي يواجييا الهشرفوف اإلداريوف، تعزى إلى هتغيرات الج
 والهؤىؿ العمهي والخبرة اإلشرافية والتفاعؿ بينيا.

( بعنوان: المعوقات التي Anton & others  ،2005دراسة أنتون وآخرون )  .ٗ
تحد من فاعمية الممارسات اإلدارية كما يراىا المشرفون اإلداريين بمدينة 

جو ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الهعوقات األكثر شيوعًا التي تواو نيويورك.
الهشرفيف اإلدارييف بهدينة نيويورؾ وتحديد الهعوقات اإلدارية والفنية والشخصية 

اإلشرافية لمهشرفيف اإلدارييف واالجتهاعية والهادية التي تحد هف فعالية  الههارسات 
اتبع الباحث الهنيج الوصفي الذي يصؼ واقع الهعوقات التي تحد هف فاعمية ،و 

ف التعميـ عف طريؽ إجابة أفراد عينة الدراسة عمى الههارسات اإلشرافية في هيدا
وتكونت عينة  ة لمدراسة ،االستبانة أداة رئيسعبارات االستبانة.استخدـ الباحث 

 اإلداريالدراسة هف جهيع الهشرفيف اإلدارييف  الذيف يعهموف في هراكز اإلشراؼ 
كيدًا هف قبؿ بهدينة نيويورؾ . وأشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ اتفاقًا وتأ

الهشرفيف اإلدارييف  أفراد عينة الدراسة عمى اختبلؼ هؤىبلتيـ ، وتدريبيـ وخبراتيـ 
  وعدد أنصبتيـ هف الهعمهيف عمى أف الهعوقات واقعية وهوجودة في هيداف التعميـ 

وبناء رافية لدى الهشرفيف اإلدارييف . ، وأنيا تؤثر سمبًا عمى فاعمية الههارسات اإلش
ائج قدهت الدراسة توصيات أىهيا : أف تقوـ إدارة التربية بتنهية الكفاية عمى النت

الهينية لدى الهعمهيف عف طريؽ الدورات التدريبية الهتخصصة لرفع هستواىـ 
 الهنشودة.والهعمـ إلى تحقيؽ األىداؼ  اإلداريالهيني لكي يصؿ الهشرؼ 
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ف اإلداري لتحقيق ( بعنوان: متطمبات اإلشراChizhik،2005دراسة تشيزىيك )  .5
، وبمغت اإلداريىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع اإلشراؼ و  الجودة التعميمية.
هعمهًا وتوصمت الدراسة إلى أنو عمى الرغـ هف (ٕٓٓو) ( هشرفاً ٖٙعينة الدراسة )

وجود بعض التقارب في وجيات نظر الهشرفيف والهعمهيف حوؿ واقع اإلشراؼ 
أف  تبلؼ في وجيات النظر األخرى.وأظيرت النتائج أيضاً ، إال أف ىناؾ  اخاإلداري

عدد الهشرفيف ال يتناسب هع عدد الهعمهيف الهكمفيف باإلشراؼ عمييـ  ، وعدـ وجود 
هشرؼ هتخصص لكؿ هرحمة تعميهية ، وعدـ استخداـ الهشرؼ ألساليب إشرافية 

  هتنوعة ، واقتصاره عمى الزيارات الصفية الهفاجئة.

( بعنوان: متطمبات اإلشراف اإلداري لتحقيق Snyder ،2005) دراسة سنيدير  .6
ناقشت الدراسة استخداـ الجودة اإلدارية كهدخؿ لتطوير ىيكؿ و  الجودة التعميمية.

وأىدافو وتقويـ هحتواه ، واتبعت الهنيج الوصفي ، وتوصمت إلى  اإلدارياإلشراؼ 
ت الخطط التنهوية ، كها ضرورة التخطيط لتحقيؽ جودة التعميـ الذي يساير احتياجا

تحديد و أف تطبيؽ أدوات الجودة اإلدارية بحاجة إلى دعـ الدولة ، وزيادة التهويؿ ، 
واقترحت األوليات والسياسات التربوية بوضوح ، واالىتهاـ بتحسيف نوع التدريب ، 

هف هحاور تحقيؽ الجودة اإلدارية في الهؤسسات التعميهية هنيا:  اً عددالدراسة 
الواعية ، التركيز عمى هخرجات التعميـ ، التركيز  اإلدارةـ بالهناخ التعميهي ، االىتها

عمى الهناخ التعميهي الهناسب ، ولقد تـ تطبيؽ البحث عمى الواليات الهتحدة 
 .األهريكية

( بعنوان: دراسة استطالعية آلراء المشرفين ومديري Cook ،2005دراسة كوك )  .7
 في دولة اسكتمندا. إلشراف اإلداري المطبق حديثاً المدارس والمعممين حول نظام ا

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى آراء الهشرفيف اإلدارييف وهديري الهدارس وقد 
في دولة اسكتمندا، وذلؾ لتحديد  اإلداريوهعمهي التعميـ العاـ حوؿ نظاـ اإلشراؼ 

هثمت أداة الدراسة لقد تجوانب القوة والضعؼ فيو وهعرفة هقترحاتيـ لزيادة فاعميتو.و 
قسهيف : القسـ األوؿ خاص بنقاط القوة والضعؼ في نظاـ تكونت هف  باستبانة

تكونت عينة . و لزيادة فعالية النظاـ آلخر خاص بهقترحاتيـ، وااإلدارياإلشراؼ 
( ٖٚٔٔ)ووهديرة هدرسة ،  اً ( هدير ٔٛ)ووهشرفة ،  ( هشرفاً ٖٔٔالدراسة هف )

احؿ التعميهية والهواد الدراسية .ولقد أسفرت النتائج هعمهًا وهعمهة في هختمؼ الهر 
عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الهجهوعات ترجع إلى الوظيفة لصالح 
الهشرفيف  الحاصميف عمى هؤىؿ أعمى هف البكالوريوس، والهرحمة التعميهية لصالح 



  71 

 

هف وجية  ارياإلديجابية نحو نظاـ اإلشراؼ إلى الهجهوعات األكثر إالذيف ينتهوف 
الهقترحات لزيادة فعالية النظاـ في جهيع الهجهوعات فيها يتعمؽ ب العينةنظر أفراد 

 بدولة اسكتمندا . اإلداريوقد أوصت الدراسة بتحسيف وتطوير نظاـ اإلشراؼ ،

( بعنوان: واقع Alger & Chizhik،2006دراسة ألجير و تشيزىيك )  .8
رفون اإلداريون في مدارس مدينة الممارسات اإلشرافية التي يمارسيا المش

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع و  ميتشجان من وجية نظر المعممين.
ف في هدارس والية هيتشجاف و الههارسات اإلشرافية التي يهارسيا الهشرفوف اإلداري

( هعمهًا ، هوزعيف عمى النحو ٕ٘ٚتكونت عينة الدراسة هف )و  ،األهريكية
 و ( هعمهًا في الهرحمة الهتوسطة ،ٖ٘)و الهرحمة االبتدائية، ( هعمهًا فئٗٔالتالي)

.واعتهد االستبانة كأداة لمدراسة( هعمهًا في الهرحمة الثانوية.استخدـ الباحث ٔٛ)
الباحث عمى الهنيج الوصفي في دراستو.وأظيرت الدراسة هجهوعة نتائج أىهيا : 

افية التي يهارسيا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الههارسات اإلشر 
والية هيتشجاف ، كها أكدت عمى أف أعمى الههارسات  فيف و الهشرفوف اإلداري

يزود الهشرؼ  اإلشرافية التي يهارسيا الهشرفوف اإلدارييف وبدرجة هتوسطة ىي:
لهعمهيف عمى ا اإلدارييساعد الهشرؼ ، و بالنشرات اإلدارية الهعمهيف اإلداري

الهعمهيف عمى تجريب أفكار  اإلداريالهشرؼ ، ويحث جديدة ساستخداـ أساليب تدري
تنفيذ الهناىج.وخرجت الدراسة بهجهوعة هف  اإلدارييتابع الهشرؼ ، و جديدة

، اإلداريفي اإلشراؼ  اإلداريضرورة زيادة اىتهاـ الهسئوليف  التوصيات هنيا :
جات عمهية كالهاجستير لمحصوؿ عمى در  اإلداريضرورة تأىيؿ الهشرفيف و 

والهعمهيف وتدريبيـ عمى إجراء بحوث هيدانية  يفاإلداريتحفيز الهشرفيف ، و كتوراهوالد
. 

( بعنوان: معوقات اإلشراف Nany & Yendol ،2007دراسة ناني ويندول ) .ٜ
ىدفت الدراسة و  .يراىا المشرفون والمشرفات في مدينة تورنتو بكندا اإلداري كما

ف في هدينة تورنتو و شرفوف اإلداريشراؼ كها يراىا الهإلى الكشؼ عف هعوقات اإل
اعتهدت ، و ؿ العمهي والخبرة والتفاعؿ بينيـبكندا  في ضوء هتغيرات الجنس والهؤى

ىذه الدراسة عمى الهنيج الوصفي باستطبلع آراء الهشرفيف والهشرفات  في هعوقات 
.وتمخصت نتائج الدراسة هت ليذا الغرض،صه استبانوهف خبلؿ  اإلدارياإلشراؼ 

 اإلداري في هدينة تورنتوكيد هعظـ أفراد العينة عمى وجود هعوقات لئلشراؼ في تأ
، واإلداري ، والفني، واالجتهاعي بنسب تراوحت هف  في الهجاالت : االقتصادي
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%( كحد أعمى في جهيع الهجاالت ها عدا الهجاؿ ٜٙ%( كحد أدنى إلى )ٚ٘)
ات اإلشراؼ في الهجاؿ الشخصي. ووجود اختبلؼ في آراء أفراد العينة حوؿ هعوق

االقتصادي لصالح الهشرفات ، وفي ضوء نتائج ىذه الدراسة تـ وضع توصيات 
هنيا :ضرورة إنشاء هركز تدريب لمهشرفيف والهعمهيف عمى حد سواء في كؿ هنطقة 
تعميهية وضرورة التركيز عمى تحقيؽ أىداؼ التعميـ وأىداؼ الهشرفيف والهعمهيف 

نتهاء لهؤسساتيـ التعميهية. وأف يكوف ىناؾ جياز تناط عمى حد سواء لخمؽ روح اال
 بو ىذه الهيهة لسد فجوة االنتهاء الهيني.

التربويين  اإلشرافتأثير  ( بعنوان:Okendu ،2012دراسة أوكيندو)  .10
ىدفت ىذه و لطالب المرحمة الثانوية، في والية ريفرز، نيجيريا. األكاديميعمى األداء 

التربوي أي تأثير عمى األداء  واإلشراؼكاف لمعهمية التربوية  اإذتحديد ها  إلىالدراسة 
األكاديهي لطبلب الهرحمة الثانوية في هنطقة الحكوهة الهحمية، والية ريفرز في نيجيريا. 

 استبانو؛ حيث قاـ ببناء سة، استخدـ الباحث الهنيج الوصفيأىداؼ الدرا إلىولموصوؿ 
الثانوية في والية ريفرز في  الهرحمةف هعمهي ه ٖٛهف  أصؿ  هعمهاً  ٚٚوتوزيعيا عمى 

التربوي عمى  لئلشراؼ كبيراً  نتائج ىذه الدراسة عف أف ىناؾ تأثيراً  وتهخضتنيجيريا. 
الهدرسية والهعمهيف  اإلدارةالتربوي عمى  اإلشراؼلمطبلب. كها يعهؿ  األكاديهيةالنتائج 

 واإلداريةسية والرقابية داخؿ الغرؼ الصفية عمى صقؿ هياراتيـ وقدراتيـ التدري
. ويبذؿ الهشرؼ األكاديهيالطبلب  أداءعمى  يجابياً إوالتنفيذية والتقويهية هها ينعكس 

الطبلب  وبأداءقصارى جيده لمنيوض بالعهمية التربوية بشكؿ عاـ  أيضاً التربوي 
األكاديهي بشكؿ خاص، لذلؾ كاف ال بد هف رعاية الهعمهيف والنيوض بهستوياتيـ 

 .ة هف خبلؿ عقد الدورات التدريبية والزيارات الصفيةالهيني

 لمديري المدارس:  ثانيا:الدراسات التي تناولت التنمية المينية

 الدراسات العربية:
( بعنوان: تقويم دورة تنمية مديري المدارس من 1998دراسة أبو سنينة )  .1

تنهية  ىذه الدراسة إلى تقويـ برناهج دورة ىدفتوجية نظر بعض المتدربين .
، والتعرؼ عمى     ـ في هدينة الزرقاءٜٜٙٔهديري الهدارس الهنعقدة عاـ 

هدى تحقيقو ألىدافو في تنهية هديري الهدارس وذلؾ هف وجية نظر الفئة 
الهستيدفة في التدريب ، وقد اقتصرت ىذه الدراسة عمى هديري وهديرات 

درسية " تنهية الهدارس الحكوهية وهساعدييـ ههف حضروا دورة اإلدارة اله
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ـ ٜٜٚٔ/ٜٜٙٔهديري الهدارس" خبلؿ الفصميف الدراسييف األوؿ والثاني عاـ 
هف الهدارس التابعة لقصبة الزرقاء، وهف أىـ النتائج التي توصمت إلييا 
الدراسة  أف برناهج الدورة هفيد وهيـ بالنسبة ليـ إال أف أىداؼ الدورة لـ 

عمى الجانب النظري وعدـ كفاية  تتحقؽ كاهمة وكاف هف أسباب ذلؾ التركيز
هدة التدريب، وخرجت الدراسة بتوصية بضرورة تطوير برناهج دورة تنهية 

 هديري الهدارس.

( بعنوان: االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات 1998دراسة الحديدي ) .2
 المدارس اإلعدادية والثانوية في مدارس التعميم العام في سمطنة عمان.

الهدارس  وهديراتسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية لهديري ىدفت ىذه الدراو 
 اإلعدادية والثانوية في هدارس التعميـ العاـ في سمطنة عهاف هف وجية نظرىـ

( هديرا وهديرة هوزعيف عمى خهس ٓ٘ٔ، وقد تألفت عينة الدراسة هف )
        هناطؽ تعميهية ىي ) هسقط، الداخمية، الشرقية جنوب، الباطنة جنوب
، الباطنة شهاؿ( هف عشر هناطؽ تعميهية في السمطنة. وقد تـ جهع بيانات 

. وأظيرت نتائج الدراسة أف جهيع الهيارات التدريبية استبانوالدراسة باستخداـ 
الواردة باستبانة الدراسة اعتبرت احتياجات تدريبية ىاهة لهديري وهديرات 

 أفرادلدراسة وفؽ أىهيتيا لدى الهدارس اإلعدادية والثانوية، ورتبت هجاالت ا
عينة الدراسة عمى النحو التالي: التقنيات التربوية الحديثة، شئوف الطبلب 
   واألنشطة التربوية، تطوير الهناىج، التنهية الهينية لمهعمهيف، اإلشراؼ الفني

 ، العبلقة بيف الهدرسة والهجتهع الهحمي، التطوير اإلداري.

ن: دور مشرفي اإلدارة المدرسية في رفع ( بعنوا1999دراسة الفاضمي) .3
ىدفت ىذه و  كفاءة أداء مديري مدارس التعميم العام بمنطقة تبوك التعميمية.

الدراسة إلى التعرؼ عمى رؤية هشرفي اإلدارة الهدرسية لدورىـ في رفع كفاءة 
أداء هديري هدارس التعميـ العاـ بهنطقة تبوؾ التعميهية. وقد تـ جهع بيانات 

 ( هديراً ٗ٘ٔ( هشرفيف و)ٙطبقت عمى عينة شهمت ) استبانوة باستخداـ الدراس
هف هنطقة تبوؾ التعميهية، وقد دلت نتائج الدراسة أف رؤية هشرفي اإلدارة 
الهدرسية لدورىـ في رفع كفاءة أداء هديري الهدارس تتحدد في سبع كفاءات 

يهية بدور هشرفي شهمتيا الدراسة، وأف رؤية هديري الهدارس بهنطقة تبوؾ التعم
يـ تتحدد بسبع كفاءات شهمتيا الدراسة وأنو ئاإلدارة التعميهية لرفع كفاءة أدا

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رؤية هشرفي اإلدارة الهدرسية ورؤية 
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هديري الهدارس لدور هشرفي اإلدارة الهدرسية لرفع كفاءة أداء هديري الهدارس 
 تعمؽ ببعض الكفاءات التي شهمتيا الدراسة.بهنطقة تبوؾ التعميهية فيها ي

بعنوان: تقويم برامج تدريب مديري ( 2000والغامدي) دراسة الغامدي .4
المدارس أثناء الخدمة ومدى تحقيقيا ألىدافيا من وجية نظر المتدربين في 

استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى تقويـ براهج تدريب ضوء بعض المتغيرات.
 الخدهة في كؿ هف) كمية الهعمهيف، جاهعة الهمؾ سعودهديري الهدارس أثناء 

، جاهعة اإلهاـ هحهد بف سعود اإلسبلهية( بالرياض، هف وجية نظر 
الهتدربيف، ولتحقيؽ ذلؾ تـ استطبلع آراء الهتدربيف ) هديري الهدارس( أثناء 
الخدهة، وقد بينت نتائج الدراسة أف براهج الدورات التدريبية لهديري الهدارس 

ناء الخدهة تحقؽ أىدافيا إلى حد كبير، وقد أوصى الباحثاف بتكثيؼ البراهج أث
    سواء كانت هف الدورات القصيرة أو الطويمة نسبياً  -التدريبية أثناء الخدهة

وتوزيعيا عمى السنة الدراسية، وبربط الترقية الوظيفية بالحصوؿ عمى  -
     ى األداء، وتجديد األفكارالدورات التدريبية أثناء الخدهة كحافز لرفع هستو 

، وتغيير بعض السموكيات الخاطئة، وجعؿ براهج التدريب أثناء الخدهة 
 هستهرة وهفتوحة لمجهيع.

( بعنوان: تقويم البرنامج التدريبي لمديرات ومساعدات 2002دراسة عوض)  .5
ىدفت الدراسة إلى و  مدارس التعميم العام في كمية التربية لمبنات بالرياض.

ـ البرناهج التدريبي لئلدارة الهدرسية لهديرات وهساعدات هدارس التعميـ تقوي
   العاـ بالهرحمة الثانوية أثناء الخدهة لتحديد نقاط القوة والضعؼ في البرناهج
، وقد اقتصرت الدراسة عمى آراء هديرات وهساعدات الهدارس الثانوية التابعة 

( هديرة وهساعدة. وقد ٕٓف )لمرئاسة العاهة لتعميـ البنات والبالغ عددى
أوضحت نتائج الدراسة أف ىناؾ اتجاه إيجابي بصفة عاهة لدى أفراد العينة 
نحو فاعمية إعداد البرناهج التدريبي لئلدارة الهدرسية الهقاـ بكمية التربية لمبنات 
بالرياض ونجاحو في اإلشراؼ والتخطيط والتنظيـ، وأف هعظـ الهتدربات 

حقؽ هف أىداؼ البرناهج، وأف البرناهج قد نجح في يشعرف بالرضا عها ت
تطوير هيارات الهتدربات اإلدارية والتربوية والتعميهية، وفي إحداث تغيرات 

تزويد الهتدربات بهفاىيـ حديثة  سموكية في العبلقات اإلنسانية، كها أسيـ في
هتدربات هرضية في تنهية قدرة ال تجاه الهينة، إال أف البرناهج لـ يحقؽ أىدافاً 

 عمى استخداـ الحاسب اآللي في األعهاؿ الهدرسية.
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( بعنوان: فاعمية دور مشرفي اإلدارة المدرسية في 2003دراسة الجعيد) .6
بمحافظة  االبتدائيةتطوير الكفايات اإلدارية والفنية لمديري المدارس 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى هدى فاعمية دور هشرفي اإلدارة و  الطائف.
في هحافظة الطائؼ  االبتدائيةية في تطوير كفايات هديري الهدارس الهدرس

هف وجية نظر هشرفي اإلدارة الهدرسية وهديري تمؾ الهدارس. وقد استخدـ 
وتكوف  واستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة الباحث في دراستو الهنيج الوصفي

ة ( هدير هدرسٗٓٔ( هشرؼ إدارة هدرسية و )  ٙٔهجتهع الدراسة هف ) 
وقد توصمت الدراسة إلى أف  ابتدائية بهحافظة الطائؼ دوف قراىا أو ىجرىا.

ترتيب الكفايات اإلدارية هف حيث الفاعمية قد جاءت عمى النحو التالي: 
حيث  الفنية هفالتنظيـ، التخطيط، االتصاؿ، التقويـ. بينها ترتيب الكفايات 

عبلقات اإلنسانية، تنهية درجة الفاعمية فقد جاء عمى النحو التالي: تنهية ال
رشادىـ، توجيو الطبلب الهعمهيف هينياً  ، تفعيؿ النشاط الهدرسي. كها أشارت وا 

الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجية نظر كؿ هف هشرفي 
اإلدارة الهدرسية وهديري الهدارس تجاه فاعمية دور هشرفي اإلدارة الهدرسية 

 ية والفنية ها عدا في كفايات التقويـ.في تطوير الكفايات اإلدار 

بعنوان: واقع التطور الوظيفي لمديري المدارس  (2003دراسة المحروقي )  .7
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف واقع التطوير و  الثانوية بسمطنة عمان.

الوظيفي لهديري الهدارس الثانوية بسمطنة عهاف هف حيث استراتيجيات 
وهدى فاعميتيا، وكذلؾ حاجات التطوير الوظيفي التطوير الوظيفي الهتبعة 

كها يراىا الهديروف أنفسيـ، وهعوقات ىذا التطوير. وقد استخدهت الباحثة 
شهمت أربعة أبعاد ىي: استخداـ استراتيجيات  استبانولجهع بيانات الدراسة 

التطوير الوظيفي، فعالية االستراتيجيات، حاجات التطوير الوظيفي، وهعوقات 
( هدير هدرسة ثانوية هف ٘ٗٔالتطوير الوظيفي. وقد شهمت عينة الدراسة ) 

هختمؼ هناطؽ السمطنة، وهف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف جهيع 
ستبانة تعتبر احتياجات تطوير وظيفي لدى هديري جات الواردة في االاالحتيا

الهدارس الثانوية بسمطنة عهاف بدرجات هتفاوتة، وأف التطوير الوظيفي لهديري 
 الثانوية بسمطنة عهاف يعاني هف هعوقات عديدة بدرجات هتفاوتة. الهدارس

بسمطنة  ويةالمدرسة الثان( بعنوان: تطوير إدارة 2006دراسة العويسي )  .8
ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في و عمان في ضوء معايير الجودة الشاممة.
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هف إدارة الجودة الشاهمة في تطوير إدارة الهدرسة الثانوية  االستفادةكيفية 
بسمطنة عهاف، وذلؾ هف خبلؿ دراسة جوانب القوة والقصور في ههارسات 

ستبانة لمتعرؼ عمى جوانب القوة إدارة الهدرسة الثانوية. وقد استخدـ الباحث اال
والقصور في ههارسات إدارة الهدرسة الثانوية بسمطنة عهاف، وتألفت عينة 

هوزعيف عمى فئتيف اختيرتا بطريقة عشوائية طبقية  ( فرداً ٖٓٙالدراسة هف ) 
هف ثبلث هناطؽ تعميهية ىي: هحافظة هسقط، والهنطقة الشرقية، وهنطقة 

 ( هديراً ٓٙينة الفئة األولى وىـ هديرو الهدارس)الظاىرة، حيث بمغ هجهوع ع
وهعمهة.  ( هعمهاً ٖٓٓ، وبمغ هجهوع عينة الفئة الثانية هف الهعمهيف )وهديرة

وقد قدـ الباحث هجهوعة هف التوصيات هف أىهيا تزويد هديري الهدارس 
الثانوية بهصادر الهعرفة العمهية الهتخصصة، ونتائج األبحاث والدراسات 

لتهكينيـ هف هتابعة التطورات والهستجدات التي تظير في هيداف  الهختمفة،
 التربية والتعميـ واإلدارة.

( بعنوان: " دور مدير المدرسة في تنمية النمو 2006دراسة الشقيفي ) .9
دور هدير الهدرسة  إلى تحديدىدفت الدراسة  الميني لممعمم بمحافظة القنفذة.
كالتنهية هف ناحية الهادة العمهية  أبعادهف عدة  في تنهية هعمهي هدرستو هينياً 

لذلؾ، فقد  باإلضافةالهستخدهة في التدريس.  األساليبالتخصصية لمهعمـ و 
فيها لو كانت بعض العواهؿ  إليجاد أيضاً ىدؼ الباحث هف خبلؿ دراستو 

الديهوغرافية في هدير الهدرسة كالخبرة و الهؤىؿ قد تؤثر في دوره في تنهية 
لمدراسة لهناسبتو  كهنيجالهنيج الوصفي  واستخدـ الباحث. الهعمهيف هينياً 

و بعد عهمية جهع البيانات  ،كأداة لمدراسة االستبياناتلهوضوعيا و استخدـ 
هدير الهدرسة دور كبير ل لمحصوؿ عمى النتائج التالية: إحصائياً تـ تحميميا 
ادة العمهية فيها يتعمؽ بجانب اله عمى تنهية الهعمهيف هينياً  أثرههف ناحية 

هدير ول، نظر كبل هف الهديريف و الهعمهيف التخصصية لمهعمـ هف وجية
فيها يتعمؽ بجانب  عمى تنهية الهعمهيف هينياً  أثرهالهدرسة دور كبير هف ناحية 

هف  نظر كؿ و االستراتيجيات الهستخدهة في التدريس هف وجية األساليب
هع  يجابياً إر الهدرسة تتناسب زيادة خبرة هدي أفظير ، و الهديريف و الهعمهيف

 اإلحصائيحسب ها أظيرتو نتائج التحميؿ  دوره في تنهية الهعمهيف هينياً 
ثر ظاىر ألو  أيضاً تخصص هدير الهدرسة  أف، و لمعواهؿ الديهوغرافية

 أفالنتائج  أظيرتبخصوص دور الهدير في تنهية الهعمهيف هينيا حيث 
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ا بيف التخصصات التربوية و دير اله يجهععندها  اً يجابيإ اً ثر ألمتخصص 
 . اإلدارية

بعنوان: دور برنامج المدرسة كوحدة تطوير في  (2007دراسة نصر) .10
بمدارس وكالة الغوث في  األساسيةالتنمية المينية لمعممي المرحمة 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الدور الفعمي و العبلقة وقد  محافظات غزة.
ير و التنهية الهينية و أثر ىذه العبلقة عمى بيف الهدرسة باعتبارىا وحدة تطو 

في هدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع  األساسيةهستوى هعمهي الهرحمة 
لتحقيؽ االىداؼ جهيعيا قاهت الباحثة باختيار الهنيج الوصفي لتحقيؽ و غزة. 
وتوصمت الدراسة دراستيا و قاهت باختيار "االستبانة" كأداة لدراستيا.  أىداؼ
ا يمي: حقؽ هستوى هساىهة البرناهج الهدرسي في تطوير التنهية الهينية ه إلى

% و ىو حد ٓٙهف  أكثرلهدارس وكالة الغوث  األساسيةلهعمهي الهرحمة 
بالنسبة لوجود فروؽ و  الكفاية الهطموب حسب رأي و وجيات نظر الهعمهيف.

س و الهعمهيف عند اختبلؼ الجن أراءفقد تبيف وجود فرؽ بيف  اآلراءفي 
عند اختبلؼ سنوات الخدهة و الهنطقة التعميهية لـ يتـ العثور  أهاالتخصص 

عمى  أفوجدت الباحثة كها  الهعمهيف. راءآبيف  إحصائياً عمى فروؽ دالة 
يستهر في تطوير نظاـ البرناهج الهدرسي في سبيؿ تنهية  أفقطاع غزة 

تعمؽ بهستواىـ الهعمهيف دورات تدريبية ت إعطاءعف طريؽ  الهعمهيف هينياً 
 الهينية و زيادة عدد الورش و الندوات العمهية بخصوص التنهية الهينية.

( بعنوان: تطوير أداء مديري مدارس الحمقة 2009دراسة العمياني )  .11
وقد ىدفت ىذه  الثانية بسمطنة عمان في ضوء االتجاىات اإلدارية الحديثة.

تطوير أداء هديري هدارس الدراسة إلى هعرفة الكيفية التي يهكف هف خبلليا 
الحمقة الثانية في ضوء االتجاىات اإلدارية الحديثة. وقد خرجت الدراسة بعدد 

هدارس الحمقة  يريهدهف التوصيات والهقترحات والتي هف شأنيا تطوير أداء 
أىهية تطوير وتجديد  التأكيد عمىالثانية في سمطنة عهاف، والتي هف أىهيا 

دارس، والعهؿ عمى رفع الهستوى التأىيمي والتدريبي اله يريالعهؿ اإلداري لهد
 لهدراء الهدارس هف خبلؿ براهج ودورات تدريبية هختمفة.

( بعنوان: استراتجيات مقترحة لمتنمية المينية 2009دراسة المسيمي ) .12
وقد ىدفت  لمقيادات اإلدارية بمديريات التربية والتعميم في سمطنة عمان.
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قع التنهية الهينية لمقيادات اإلدارية بوزارة التربية الدراسة إلى التعرؼ عمى وا
هوزعة عمى ثبلثة هجاالت في جهع  استبانوالباحث  وقد استخدـوالتعميـ، 

     والعنصر الهعنويبيانات الدراسة ىي العنصر البشري، والعنصر الهادي، 
، باإلضافة إلى هجهوعة هف األسئمة الهفتوحة، وقد خرجت الدراسة بهجهوعة 

ف النتائج هف أىهيا تصهيـ براهج هتطورة لمتنهية الهينية لمقيادات اإلدارية ه
بوزارة التربية والتعميـ تتواكب هع الهتغيرات الداخمية والخارجية، وتطوير وتنويع 
األساليب الهستخدهة في التنهية الهينية لمقيادات اإلدارية بوزارة التربية 

ىمة يهكنيا القياـ بدور التنهية الهينية والتعميـ، واستقطاب كوادر تدريبية هؤ 
لمقيادات اإلدارية بهديريات التربية والتعميـ، وتوفير هوارد تهويؿ كافية وهتنوعة 

لمقيادات اإلدارية بهديريات التربية والتعميـ، وتبني نظـ  التنهية الهينيةلبراهج 
نهية الهينية تقنية الهعموهات في هجاؿ التنهية الهينية، واالىتهاـ بتطوير الت

 الذاتية.

( بعنوان: خبرات وممارسات التنمية المينية 2010دراسة الحارثي ) .13
ىدفت ىذه و  الذاتية لبعض مديري مدارس التعميم األساسي بسمطنة عمان.

الدراسة إلى وصؼ خبرات وههارسات عينة الدراسة في التنهية الهينية الذاتية 
، وذلؾ هف اـ بتنهية أنفسيـ ذاتياً والتعرؼ عمى العواهؿ التي تهكنيـ هف القي

أجؿ فيـ أعهؽ لمتنهية الهينية الذاتية لدى هديري الهدارس والعواهؿ الهؤثرة 
بيا، وتألفت عينة الدراسة هف سبعة هف هديري وهديرات هدارس التعميـ 
األساسي هف هنطقة الشرقية شهاؿ، هنيـ أربعة هديريف وثبلث هديرات 

قصدية ههف لدييـ ههارسات وخبرات ناجحة في  هدارس، تـ اختيارىـ بطريقة
إدارة هدارسيـ وفي هجاؿ التنهية الهينية الذاتية، وقد استخدهت الباحثة 
الهقاببلت لجهع البيانات هف الهشاركيف في الدراسة، واشتهمت أسئمة الهقاببلت 

هحاور أساسية ىي: الخمفية الثقافية واألكاديهية والوظيفية  ثبلثةعمى 
         اركيف في التنهية الهينية الذاتي، وههارسات وخبرات الهش فلمهشاركي

، وههارسات وخبرات الهشاركيف في التنهية الهينية الذاتية، وههارسات التفكير 
التأهمي لدييـ، وقد تـ تحميؿ البيانات باستخداـ برناهج هحوسب هختص 

اسة أف التنهية . وكانت أبرز نتائج الدر Nvivoبتحميؿ البحوث الكيفية يسهى 
الهينية الذاتية تهثؿ إستراتيجية لمنجاح لدى الهشاركيف في ىذه الدراسة تتضح 
هف خبلؿ وجود هجهوعة هف األبعاد الهرتبطة بيا عمى الهستوييف الشخصي 
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والهيني وىي: الطهوح والرؤية واألىداؼ واألساليب وااللتزاـ، كها أجهع 
العواهؿ ساىهت في جعميـ يهارسوف عددا هف  أفالهشاركوف في الدراسة عمى 

اآلخريف هف خبلؿ في التنهية الهينية الذاتية وىي: الدافعية، وتأثير الهشاركيف 
توفير الهناخ الهناسب والثقافة التنظيهية الهناسبة بهدارسيـ، واستخداهيـ 
لمتفكير التأهمي، واإليجابية في التفكير فيها يتعمؽ بأساليب التنهية الهينية 

ة والتعاهؿ هع الذات ونحو العهؿ، وفي التعاهؿ هع اآلخريف وهع الذاتي
 الهجتهع.

( بعنوان: تطوير األداء اإلداري لمديري مدارس 2010دراسة العمري ) .14
 الحمقة الثانية لمتعميم األساسي بسمطنة عمان في ضوء اإلدارة اإللكترونية.

اري لهديري ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى كيفية تطوير األداء اإلد
وهديرات هدارس الحمقة الثانية لمتعميـ األساسي هف خبلؿ استخداهيـ لنوع 
    جديد هف أنواع اإلدارة وىي اإلدارة اإللكترونية، وذلؾ في إدارتيـ لهدارسيـ
، وقد استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجهع البيانات هف هجتهع الدراسة والذي 

لحمقة الثانية هف التعميـ األساسي في ف هديري وهديرات هدارس اهتكوف 
هحافظة هسقط وهحافظة البريهي. وتوصمت الدراسة إلى هجهوعة هف النتائج 
هنيا أف أفضؿ الخدهات التي تقدهيا اإلدارة اإللكترونية إلدارة الهدرسة ىي 
استخداـ البريد اإللكتروني وخدهة الحفظ اإللكتروني لمبيانات، واختصار الوقت 

نجاز الهعاهبلت اإلدارية، وتوفير الهرونة في انجاز األعهاؿ دوف إوالجيد في 
االرتباط بهكاف أو زهاف هعينيف. كذلؾ أشارت النتائج إلى أف أكثر الصعوبات 

والتي تواجو تطبيؽ هشروع اإلدارة اإللكترونية ىي: تكرار تعطؿ أجيزة  تكراراً 
ؤلجيزة، وعدـ توفر فني الحاسبات اآللية بالهدرسية، وتأخر الصيانة الدورية ل

 صيانة بكؿ هدرسة، وضعؼ التدريب، وقمة اإلهكانيات الهادية الهخصصة.

( بعنوان: برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارة 2010دراسة العبري ) .15
ىدفت  تفويض السمطة لدى مديري مدارس التعميم األساسي بسمطنة عمان.

ارة تفويض السمطة لدى هديري برناهج تدريبي لتنهية هي اقتراحىذه الدراسة إلى 
هدارس التعميـ األساسي بسمطنة عهاف، وتكوف هجتهع الدراسة هف جهيع 
هديري وهديرات هدارس التعميـ األساسي بسمطنة عهاف، وقد اتبعت الباحثة 
الهنيج الوصفي ، واستخدهت أسموب دلفاي في بناء البرناهج التدريبي 

ج التدريبي الهقترح هف قبؿ الهديرية الهقترح، وأوصت الباحثة بتبني البرناه
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العاهة لمهوارد البشرية التابعة لوزارة التربية والتعميـ، باإلضافة إلى استيداؼ 
       هيارة تفويض السمطة ضهف البراهج التدريبية الهقترحة لهديري الهدارس
عداد كوادر بشرية هؤىمة وهدربة هف الهساعديف والهعمهيف والذيف يهكف  ، وا 

ض السمطة إلييـ، والعهؿ عمى تذليؿ هعوقات التفويض عف طريؽ زيادة تفوي
 الصبلحيات الههنوحة لهديري الهدارس بتعهيـ هشروع اإلدارة الذاتية.

( بعنوان: برنامج مقترح لتطوير الكفايات 2010دراسة الرواحي )  .16
األساسية لمديري مدارس التعميم األساسي في سمطنة عمان في ضوء 

ىدفت ىذه الدراسة إلى اقتراح برناهج لتطوير الكفايات  لمينية.احتياجاتيم ا
األساسية لهديري هدارس التعميـ األساسي في سمطنة عهاف في ضوء 

هوزعة عمى ستة  استبانواحتياجاتيـ الهينية، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطبيؽ 
    راراتخاذ القو القيادة والتوجيو، و التخطيط، و هجاالت رئيسة وىي : التنظيـ، 

وهديرة في هدارس التعميـ األساسي  ( هديراً ٕٖ٘التقييـ عمى ) و االتصاؿ، و ، 
بسمطنة عهاف ، وقد توصمت الدراسة إلى أف هديري هدارس التعميـ األساسي 
في سمطنة عهاف بحاجة إلى تطوير كفاياتيـ األساسية بدرجة كبيرة في 

         اتخاذ القرارو لتوجيو، القيادة واو التخطيط، و الهجاالت التالية: التنظيـ، 
برناهج الهقترح الذي تـ الالتقييـ.وقد أوصت الباحثة باعتهاد و االتصاؿ، و ، 
ه هف خبلؿ ىذه الدراسة، وذلؾ في الدورات التدريبية التي تقاـ لغاية تطوير ؤ بنا

 أداء هديري الهدارس.

( بعنوان: دور مديري المدارس في التنمية 2010دراسة التميمي )  .17
ىدفت الدراسة  لمينية لممعممين دراسة ميدانية عمى محافظة رأس تنورة.ا

 رسة في التنهية الهينية لمهعمهيفلمتعرؼ عمى دور هدير الهد أساسيبشكؿ 
ىدؼ الباحث  وأيضاً هف وجية نظر هديري الهدارس في هحافظة رأس التنورة. 

هف  ة نظر كؿ  التعرؼ عمى واقع التنهية الهينية هف وجي إلىهف خبلؿ دراستو 
 باإلضافةالهعمهيف والهديريف في الهدارس الحكوهية في هحافظة رأس التنورة. 

الهعوقات التي تحد هف تطوير هديري  إيجاد إلى أيضاً لذلؾ، فقد ىدؼ الباحث 
الهدارس الحكوهية في هحافظة رأس التنورة لمتنهية الهينية لمهعمهيف. بناء عمى 

كأداة  االستبياناتيج الوصفي و استخدـ ذلؾ، قاـ الباحث باختيار الهن
الهدارس الحكوهية و  يلمدراسة. و كاف هجتهع الدراسة يشهؿ جهيع هدير 
هعمـ(.  ٕ٘ٙهدير و  ٖٔالهعمهيف في هحافظة رأس التنورة و البالغ عددىـ )
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هف الهجتهع حتى وصؿ  بالنسبة لعينة الدراسة فقد تـ اختيارىا عشوائياً  أها
 (. و بعد جهع البيانات و تحميؿ النتائجاً هعمه ٕٓٓو  اً هدير  ٖٔعددىا ؿ )

ىو  دور لهدير الهدرسة في تنهية الهعمهيف هينياً  أىـأف ظير لدى الباحث 
 إيجادقدرة الهدير عمى هناقشة الهعمـ بنقاط ضعفو بطريقة ودية بيدؼ هحاولة 

ف هدير بهساعدة كبيرة ه اً الحموؿ الهناسبة هها يساعد عمى تطوير الهعمـ هيني
برز الهعوقات التي تعوؽ هديري الهدارس عف تفعيؿ أ أفتبيف ، و الهدرسة

الزائريف  اإلدارييف لمهشرفيفىو التغير الهستهر  دورىـ في تنهية الهعمهيف هينياً 
ىذا التغير يهنع الهشرؼ هف فرصة هبلحظة و هتابعة تغير  فإلمهدرسة حيث 

 أف أيضاً تبيف هف النتائج ، و ذلؾ في هبلحظة اإلدارةالهعمـ هها يقمؿ هف دور 
التي يساىـ بيا هديرو الهدارس في تحقيؽ التنهية الهينية  األساليب أىـ

لمهعمهيف في هدارسيـ كانت ورش العهؿ هف وجية نظر الهديريف و الدورات 
 التدريبية هف وجية نظر الهعمهيف.

ت ( بعنوان: تنمية اإلبداع اإلداري لدى قيادا2011دراسة الموسى ) .18
بالمممكة العربية  اإلحساءالمدارس الثانوية الحكومية لمبنات في محافظة 

البيئة الداخمية  عواهؿىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى أىـ و  السعودية .
في قدرة القيادات اإلدارية  تؤثروالخارجية لمهدرسة الثانوية الحكوهية والتي 

 ستراتيجيةااغة رؤية عمى اإلبداع اإلداري، وذلؾ باإلضافة إلى بناء وصي
بالههمكة  اإلحساءهبلئهة لتنهية اإلبداع لدى القيادات الهدرسية بهحافظة 

 االستعانةالعربية السعودية. واعتهدت الباحثة عمى الهنيج الوصفي هع 
ستراتيجي لتحديد أىـ عناصر القوة والضعؼ في البيئة بأسموب التحميؿ اال

الهؤثرة عمى اإلبداع في بيئتيا  الداخمية لمهدرسة، والفرص والتيديدات
الخارجية. كها اعتهدت الدراسة الهيدانية عمى أداة االستبانة والتي تـ تطبيقيا 
عمى هجتهع الدراسة والذي اشتهؿ عمى جهيع الهدارس الثانوية الحكوهية 

( ٔٓٔالصحيحة إلى )  االستبيانات، حيث وصؿ عدد باإلحساءلمبنات 
مت الدراسة إلى أف ىناؾ حاجة هتزايدة لبلىتهاـ لمهديرات والهساعدات. وتوص

ببناء قدرات القيادات عمى اإلبداع اإلداري لهواجية جهيع أنواع الهستجدات 
 الهجتهعية والتكنولوجية الهؤثرة عمى البيئة الهدرسية والتعميهية. 

التنمية المينية  آليات( بعنوان: درجة توفر 2012دراسة السريحي )  .19
ي المدارس الحكومية بمحافظة جدة و الصعوبات التي المستدامة لمدير 
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إلى التعرؼ عمى  ةفت الدراسىد تواجييا من وجية نظر مديري المدارس.
الهستخدهة في عهميات التنهية الهستداهة لهديري الهدارس  اآللياتدرجة وفرة 

برز أ إيجاد إلى أيضاً التابعة لمحكوهة في داخؿ حدود هحافظة جدة. و ىدفت 
ات التي تعيؽ التنهية الهينية لهديري الهدارس التابعة لمحكوهة في الصعوب

داخؿ حدود هحافظة جدة. لذا اعتهد الباحث عمى الهنيج الوصفي و استخدـ 
 ٕٓٓبالنسبة لعينة الدراسة فقد كانت عبارة عف  أهالمدراسة.  كأداة االستبيانات

 بأسموبتـ اختيارىـ هف هديري الهدارس الحكوهية في هحافظة جدة و قد  هديراً 
 إجراءالعينة الطبقية العشوائية. و بعد عهمية جهع البيانات هف العينة تـ 

ىنالؾ  أفالهناسبة ليتبيف لدى الباحث النتائج التالية: تبيف  اإلحصائيةالتحاليؿ 
و بناء فريؽ العهؿ و  لئلدارة آليةبسبب توفر  اتصاؿ و تواصؿ كبير آلية
الجهاعات بدرجة عالية داخؿ  إدارةب و التطوير و لمتدري آلياتتوفر  أيضاً 

هستوى الصعوبات التي تواجو ، وأف الهدارس الحكوهية في هحافظة جدة
بسبب  التنهية الهينية هف وجية نظر هديري الهدارس في جدة كاف هتوسطاً 
 آلية أف، و عدـ وفرة الهواد التي تمـز في تنفيذ هعاني التنهية الهينية لمهديريف

هف ضهف جهيع  تأثيراً  األكثرالجهاعي قد تطورت بشكؿ كبير و ىي العهؿ 
الهتوفرة في التنهية الهينية لمهديريف حسب وجية نظر هديري الهدارس  اآلليات

 هحافظة جدة.  الحكوهية في

 :األجنبيةالدراسات  
التنمية  ( بعنوان :Nkumbi & Komba  ،2008دراسة كومبا وناكومي ) .1

  قاـ الباحثاف بالتركيز في تنزانيا: التصورات و الممارسات. المينية لممعممين في
يتمخص بتحميؿ التصورات و الههارسات الهتعمقة  ىذه الدراسة عمى ىدؼ رئيس

التربوييف  الهشرفيفهف هديري الهدارس االبتدائية و  بإشراؼ بتنهية الهعمهيف هينياً 
فقد قاـ الباحثاف بتحديد  هدارس هختمفة في تنزانيا. لغاية تحقيؽ ىذا اليدؼ ٙفي 

تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية لتطبؽ عمييـ  اً شخص ٙٛٔعينة الدراسة لتتكوف هف 
بيف الهنيجيف النوعي و الكهي و قد تـ  البحث كاف خميطاً  فإالبحث. حيث  أدوات

، الهقاببلت، و قوائـ الهبلحظات. البيانات االستبياناتلمبحث:  أدوات ٖاختيار 
كهية التي تـ جهعيا حممت باستخداـ طرؽ التحميؿ الهناسبة الستخراج النوعية و ال

التنهية الهينية لمهعمـ ليا  أفالعينة اعتبروا  أفرادغمب أأف ظيرت النتائج أو النتائج. 
العينة  أفرادظير ، وأواستراتيجياً  تطور الهعمـ أكاديهياً  أنياكبيرة حيث  أىهية
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في دعـ تنهية  اً كبير  اً التربوييف دور  رفيفالهشلهديري الهدارس و  أفالهشاركيف 
الهعمـ يحتاج لهف يوجيو و يدلو عمى الطرؽ التدريسية  أفحيث  الهعمهيف هينياً 

يثؽ بيـ الهعمـ لتطويره و تنهيتو  أفالذيف هف الههكف  األشخاصالصحيحة و أكثر 
خبرة و  أكثر أشخاصاً يعدوا  نيـإحيث  التربويوف وفو الهشرف وفىـ الهدير  هينياً 
 دراية هف غيرىـ في الهجاالت التدريسية.  أكثر

( بعنوان:  العالقة بين اإلشراف التعميمي Burant  ،2009دراسة بيورانت ) .2
ومجتمعات التعمم الميني كحافز لمنمو الميني: دراسة في مدرسة ذات شعبة 

ينية التحقيؽ في الروابط بيف هجتهعات التعمـ اله إلىوتيدؼ ىذه الدراسة  واحدة.
أىداؼ  إلىلمنهو الهيني. ولموصوؿ  كحافز أصميوالههارسة اإلشرافية التعميهية 

هسح عمى ثبلثة عشرة هدرسة هختارة هف أصؿ خهسيف  بإجراءالدراسة، قاـ الباحث 
هدرسة أساسية وثهاني هدارس ثانوية وثبلثة عشرة هدرسة تحتوي الصفوؼ هف 

الدراسة حوؿ أىهية وجود دعـ لمعهمية الثاني عشر. وتهخضت نتائج ىذه  إلىاألوؿ 
التربوية والعهؿ بجد عمى استثهار الوقت لصالح تحسيف القطاع التربوي  اإلشرافية

تحسيف أداء الهدرسة الهيني، وذلؾ  أىهية إلىبشتى السبؿ. كها خمصت الدراسة 
الهدارس لمنيوض  يريبالتعاوف بيف كؿ هف الهشرفيف التربوييف والهعمهيف وهد

مية التربوية بشتى السبؿ. كها وجد أف الهمكية والقيادة الهشتركة ضرورية لخمؽ بالعه
بيئة ثقافة تعاونية الزهة لنجاح هجتهعات التعمـ الهينية وعهمية اإلشراؼ التعميهية 

تحتوي عمى  أفالحظ الباحث أف هجتهعات التعمـ الهينية يهكف  الفعالة. وأخيراً 
 التربوي الفعالة.  اإلشراؼ الصفات الهحددة التي تدعـ عهمية

( بعنوان: دراسة مقارنة لممداخل واألساليب Stepan ،2009دراسة ستيبان )  .3
قاـ الباحث بتطبيؽ  المدرسة.  في اإلداريالتي يستخدميا المديرون في اإلشراف 

 تبعاوالية فموريدا  األهريكية، و دراستو عمى هدينة لندف في الههمكة الهتحدة  ، 
الهدارس ، وتوصؿ إلى هجهوعة نتائج  يعمى هدير  استبانورف ، وطبؽ الهنيج الهقا

يؿ هنيا ها يمي:  تصهيـ دليؿ ألىـ األعهاؿ الههيزة لمهديريف األكفاء ، وضع دل
الهعاصرة لتطوير أداء هديري الهدارس ،  تجاىاتاالأسباب نجاح هدير الهدرسة ، 

يـ ، أىهية تنظيـ الوقت عدـ اهتبلؾ هديري الهدارس السمطة الهطمقة في إدارت
دارتو بكفاءة.  وا 
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( بعنوان: التنمية المينية Manzo & others ،2012دراسة مانزو وآخرون )  .4
وقد  لمعممي العموم في المدارس الثانوية بالمغة االنجميزية لمطالب المياجرين.

هدى فاعمية التنهية  الهينية لهعمهي العموـ في الهدارس  ىدفت الدراسة إلي تحديد
الثانوية بالمغة االنجميزية لمطبلب الهياجريف في كاليفورنيا. و قد كاف هجتهع الدراسة 

لهادة العمـو شاركوا بسمسمة هف الدورات التدريبية حوؿ طرؽ و  هعمهاً  ٖٓهف  هتكوناً 
بالنسبة لعينة الدراسة  أهالمطبلب الهياجريف.  اإلنجميزيةاستراتيجيات التعميـ بالمغة 

. و تـ اختيارىـ عشوائياً  هعمهاً  ٖٓاؿ أصؿهعمهي عموـ هف  ٙة عف فقد كانت عبار 
 إخضاعكاف هنيج الدراسة نوعي لصغر العينة. و لجهع بيانات الدراسة فقد تـ 

التعميهية و تـ اختيار  األساليبالهعمهيف الهختاريف لدورة تدريبية حوؿ الطرؽ و 
 أفة. و بعد تحميؿ النتائج تبيف الهبلحظة النوعي ألداء الهعمهيف كأداة لمدراس أسموب

التدريسي  أسموبيـليا دور كبير في تطوير  الدورات التدريبية لتنهية الهعمهيف هينياً 
و حسنوا هف  أساليبيـطوروا هف  أنيـالعينة  أفرادلهادة العموـ حيث لوحظ عمى 

الطبلب لدى  أداءلذلؾ فقد قاـ الباحثوف بهبلحظة  باإلضافةعها سبؽ.  أدائيـ
 رتفعاهستوى ىؤالء الطبلب قد  أفالذيف شاركوا بالدراسة و قد لوحظ  ستةلهعمهيف الا

كبر و همحوظ في النشاطات الهتعمقة بالهادة. أيشاركوف بشكؿ  أصبحوا أنيـعدا 
هستوى الهعمهيف قد تحسف و تغير لؤلفضؿ و ىذا قد أثر عمى  فأ إلىهها يشير 

 طبلبيـ بشكؿ همحوظ.

 السابقة: تعميق عمى الدراسات

إف هعظـ الدراسات السابقة وعمى الرغـ هف اختبلؼ أىدافيا وهناىجيا واألزهنة 
 التي أجريت فييا، إال أنيا اتفقت في القضايا التالية :

 أىهية الدور الذي يقـو بو الهشرؼ اإلداري. -

أف نقص الهيارات اإلشرافية قد تعيؽ هف قياـ الهشرؼ اإلداري بهياهو عمى الوجو  -
 .األكهؿ

الهدارس أثناء الخدهة لصقؿ هياراتيـ  يريلمهشرؼ اإلداري دور في  تدريب هد -
 القيادية.

اإلدارة واإلشراؼ باإلضافة إلى القدرة عمى تقويـ  لهياراتالهشرؼ  اهتبلؾأىهية  -
 الههارسات األساسية لهديري الهدارس.
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التدريبية  ضرورة  تنهية الكفايات الهينية لدى الهشرؼ اإلداري عف طريؽ الدورات -
 الهتخصصة لرفع هستواه الهيني لكي يصؿ إلى تحقيؽ األىداؼ الهنشودة.

 أوجو التشابو واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: .1
 

 من حيث موضوع الدراسة وأىدافيا : -

اإلداري و التنهية  اإلشراؼجهيعيا ركزت عمى  أفأظير تحميؿ الدراسات السابقة 
اإلداري تشابيت  باإلشراؼبعض الدراسات السابقة الخاصة  فإعمى حدة؛ حيث  الهينية كبلً 

كثيرا هع الدراسة الحالية في دراسة الدور الذي يؤديو الهشرؼ اإلداري  في التنهية الهينية 
 & Alger( ودراسة  ٖٕٓٓ( ودراسة الجعيد ) ٜٜٜٔلهديري الهدارس كدراسة الفاضمي)

Chizhik  (2006  بينها ،) اإلداري عمى  اإلشراؼ أثاربعض الدراسات السابقة   لتتناو
 اإلشراؼالهدارس و التطوير الهدرسي بشكؿ عاـ و قاست هدى فاعمية  يريتطوير أداء هد

الهدارس و الهعمهيف والطبلب  و القطاع التعميهي بشكؿ  يرياإلداري كأداة تطويرية لسموؾ هد
( ودراسة ٕٗٓٓ( ودراسة البكر ) ٖٕٓٓ ( ودراسة الحضرهي )ٕٕٓٓعاـ كدراسة الحارثي ) 

Tir (2002 )( ودراسة ٕٔٔٓ( ودراسة الرقهي ) ٕٔٔٓ( ودراسة البيهاني ) ٕٙٓٓالراعي ) 
 .Okendu(2012)( ودراسة 2005) Chizhikودراسة 

هع الدراسة  تشابيتبينها في دراسات التنهية الهينية  فإف بعض الدراسات السابقة  
( ودراسة ٜٜٛٔالتنهية الهينية لهديري الهدارس كدراسة أبو سنينة )  الحالية في التركيز عمى

( ودراسة ٕٙٓٓ( ودراسة العويسي )ٕٓٓٓ( ودراسة الغاهدي والغاهدي ) ٜٜٛٔالحديدي ) 
Ware &Bright  (2003 بينها بعض الدراسات السابقة تركزت حوؿ دور  ،)هديري 

( ٕٚٓٓ( ودراسة نصر ) ٕٙٓٓشقيفي ) الهدارس في التنهية الهينية لمهعمهيف كدراسة ال
 تناولت( وبعض الدراسات 2012)  Manzo & others( ودراسة ٕٓٔٓودراسة التهيهي ) 

( ، وفي 2009) Burantثر التنهية الهينية عمى تطور القطاع التعميهي بشكؿ عاـ كدراسة أ
دراسة سابقة  يأالدراسة الحالية تكهف نقطة االختبلؼ عف الدراسات السابقة في عدـ وجود 

اإلداري والتنهية الهينية لهديري وهديرات الهدارس في سمطنة عهاف وفي  اإلشراؼتربط بيف 
هقارنة بالدراسات السابقة هف  جديداً تركيزىا عمى هحافظة الظاىرة. و ألف عنواف الدراسة يعد 

كذلؾ في البيئة حيث تناولو لمعبلقة بيف اإلشراؼ اإلداري والتنهية الهينية لهديري الهدارس و 
التي طبقت فييا الدراسة وىي بالتركيز عمى هحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف فإف الباحثة 
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تأهؿ بأف تضيؼ ىذه الدراسة نتائج جديدة لعالـ القطاع التعميهي بيدؼ تطوير ىذا القطاع 
 في سمطنة عهاف ككؿ. 

  
 من حيث المنيج المستخدم في الدراسة :  -

ع هعظـ الدراسات السابقة في استخداهيا الهنيج الوصفي اتفقت ىذه الدراسة ه
 ( ودراسة الحضرهي ٕٕٓٓكهنيج هناسب لهثؿ ىذا النوع هف الدراسات كدراسة الحارثي ) 

( ٜٕٓٓ( ودراسة الشعيمي ) ٕٛٓٓ( ودراسة العبري ) ٕ٘ٓٓ( ودراسة الصقري ) ٖٕٓٓ) 
 Ware & Bright (2003. )( ودراسة 2012)  Okenduودراسة 

Stepan  (2009 )دراسة  هع حيث الهنيج الهستخدـ هف الدراسةواختمفت ىذه 
 والتي استخدهت الهنيج الهقارف.

 
 من حيث أداة الدراسة : -

اتفقت ىذه الدراسة هع العديد هف الدراسات السابقة في اختيار االستبانة كأداة 
        ة الهوسى( ودراسٜٕٓٓ( ودراسة الهسيمي ) ٕٙٓٓلمدراسة هثؿ دراسة العويسي ) 

             Woodward  (2002)( ودراسة ٕٕٔٓ( ودراسة السريحي ) ٕٔٔٓ) 
 Stepan  (2009. )ودراسة 

واختمفت ىذه الدراسة هع عدد هف الدراسات السابقة في أداة الدراسة ، حيث أف 
( واتخذت دراسة ٕٓٔٓفي دراسة الحارثي ) كها ىناؾ دراسات استخدهت الهقابمة كأداة 

Nkumbi & Komba (2008 الهقابمة وقوائـ الهبلحظات ) كأدوات لمدراسة  االستبانةو. 

 من حيث مجتمع وعينة الدراسة: -

اتفقت ىذه الدراسة هع بعض الدراسات السابقة هف حيث هجتهع وعينة الدراسة 
       (ٖٕٓٓحيث كاف هجتهع وعينة الدراسة هف هديري الهدارس هثؿ دراسة الحضرهي )

        ( ودراسة الغاهدي والغاهدي ٜٜٛٔ( ودراسة الحديدي )ٕ٘ٓٓة الصقري ) ، ودراس
 Stepan (2009.)( ودراسة ٕٓٔٓ( ودراسة العبري)ٕٓٓٓ) 
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واختمفت ىذه الدراسة هع بعض الدراسات السابقة التي كانت فييا عينة وهجتهع 
           ( ٕٕٓٓالدراسة هف الهشرفيف اإلدارييف أو الهعمهيف هثؿ دراسة الحارثي ) 

( ودراسة ٕٔٔٓ( ودراسة الرقهي ) ٜٕٓٓ( ودراسة الشعيمي ) ٕٗٓٓ) ودراسة البكر
Okendu (2012 ودراسة )Nkumbi & Komba (2008 ودراسة )Yong (2004.) 

         ( ودراسة ٜٜٛٔ( ودراسة أبو سنينة) ٕ٘ٓٓأها في دراسة الصقري )
انت عينة الدراسة وهجتهعيا هف هديري ( فقد كٕٔٔٓ( ودراسة الهوسى ) ٕٕٓٓعوض ) 

 الهدارس وهساعدييـ.

 يريوبعض الدراسات كانت عينة الدراسة وهجتهعيا هف الهشرفيف اإلدارييف وهد
( ٕٔٔٓ( ودراسة البيهاني ) ٕٛٓٓ( ودراسة الشيري) ٕٙٓٓالهدارس كدراسة الراعي ) 

 Cook  (2005. )ودراسة 

( هف هديري ٕٙٓٓدراسة العويسي )  بينها كانت عينة الدراسة وهجتهعيا في
 Tir( ودراسة ٕٙٓٓ( ودراسة الشقيفي ) ٕٓٔٓالهدارس والهعمهيف وكذلؾ دراسة التهيهي ) 

(2002.) 

( فقد كانت عينة الدراسة وهجتهعيا هف خبراء ٕٕٔٓأها في دراسة الغاهدي ) 
 يات التربية.األكاديهي والجودة في كم واالعتهاداإلدارة والتربية والتخطيط التربوي 

 .أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:2

ه ؤ النظري و الدراسات السابقة في ىذه الدراسة قد تـ بنا األدبفي الواقع، فإف فصؿ 
وجو االستفادة هف الدراسات أبرز أجيود الباحثيف السابقيف. لذا كاف هف  أساسكميا عمى 

 السابقة ىو :
 اإلشراؼلدى الباحثة حوؿ الهحاور الرئيسية في دراستيا وىي  تكويف الفكرة العاهة -

 اإلداري والتنهية الهينية .

 اختيار هنيج الدراسة ، وىو الهنيج الوصفي. -

 ستبانة.اختيار أداة الدراسة الهبلئهة ، وىي اال -

 تحديد الهتغيرات الهناسبة لمدراسة. -

 .التعرؼ إلى نوع الهعالجات اإلحصائية الهناسبة لمدراسة -
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 اإلجراءات الهناسبة لمدراسة. -

 هنيا في الدراسة. لبلستفادةبعض الهراجع  إلىالتوجيو  -
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات 

 
ف تنفيذ الدراسة، وه فياتبعتيا الباحثة  التيتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا هفصبًل لئلجراءات      

عداد أداة  ذلؾ تعريؼ هنيج الدراسة، ووصؼ هجتهع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وا 
(، والتأكد هف صدقيا وثباتيا، وبياف إجراءات الدراسة، واألساليب بانةاالستالدراسة )
 وصؼ ليذه اإلجراءات. يميهعالجة النتائج، وفيها  فياستخدهت  التياإلحصائية 

 أواًل: منيج الدراسة:

تحاوؿ هف  الذي الوصفيهف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاهت الباحثة باستخداـ الهنيج      
وتحميؿ بياناتيا وبياف العبلقة بيف هكوناتيا واآلراء بللو وصؼ الظاىرة هوضوع الدراسة خ

 تحدثيا. التيتتضهنيا واآلثار  التيتطرح حوليا والعهميات  التي

 ثانيًا: مجتمع الدراسة:

وهديرات هدارس التعميـ األساسي بهحافظة  هديريجتهع الدراسة هف جهيع  يتألؼ ه     
البالغ ـ، ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ الدراسيمعاـ ل الفصؿ الدراسي األوؿ في الظاىرة في سمطنة عهاف

، حسب البيانات الهستقاة هف قسـ الهؤشرات واإلحصاء التابع هديرًا وهديرة  (ٖٚعددىـ )
ية وضبط الجودة بالهديرية العاهة لمتربية والتعميـ بهحافظة لدائرة تخطيط االحتياجات التعميه

 الظاىرة.

 ثالثًا: عينة الدراسة:

 العينة االستطالعية: -أ

وهديرات هدارس التعميـ  هديريهف ( ٓٔاشتهمت عينة الدراسة االستطبلعية عمى )     
تـ ، ـٖٕٔٓ/ٕٕٔٓفي الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي األساسي بهحافظة الظاىرة 
 اختيارىـ بطريقة عشوائية.
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 عينة الدراسة األصمية: -ب

بهحافظة هدارس التعميـ األساسي  وهديرًة هف هديراً ( ٖٙاشتهمت عينة الدراسة عمى )     
، بعد استثناء العينة ـٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ الدراسيالعاـ  في في سمطنة عهاف الظاىرة

( استبياف صالح ٔ٘لباحثة استردت )، إال أف ااألصمياالستطبلعية هف أفراد الهجتهع 
 %( هف هجتهع الدراسة.ٔٛها يهثؿ ) أي اإلحصائيلمتحميؿ 

 متغيرات الدراسة:

          توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمهتغيرات الهستقمة  يوضحاف( ٕ، ٔ) والفالجد     

 )النوع ، سنوات الخبرة(.      

 (1الجدول )

 النوعاسة حسب يوضح توزيع أفراد عينة الدر 

 النسبة المئوية العدد النوع

 %ٖ,ٖ٘ ٛٔ ذكر

 %ٚ,ٗٙ ٖٖ أنثى

 %ٓٓٔ ٔ٘ المجموع

( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع، حيث يبلحظ أف غالبية ٔويوضح الجدوؿ )
( هديرة هدرسة بها نسبتو ٖٖأفراد العينة هف فئة النوع ) أنثى ( حيث بمغ عددىف )

%( ٖ,ٖ٘، بها نسبتو )  ( هديراً ٛٔدد أفراد العينة هف الذكور) %( بينها بمغ عٚ,ٗٙ)
 وتعزى الزيادة في أعداد اإلناث في عينة الدراسة إلى أف هدارس التعميـ األساسي لمصفوؼ 

 ( في سمطنة عهاف تكوف إداراتيا هف اإلناث.  ٗ- ٔ) 
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 (2الجدول ) 

 برةالخيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات        

 النسبة المئوية العدد خبرةسنوات ال

 %ٛ,ٜ ٘ سنوات 5أقل من 

 %٘,ٖٕ ٕٔ سنوات 10-5من 

 %ٚ,ٙٙ ٖٗ سنوات 10أكثر من

 %ٓٓٔ ٔ٘   المجموع 

( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة، وقد تـ ٕويتضح هف الجدوؿ )
حيث يوضح الجدوؿ أف هجهوعات،  ثبلثتصنيؼ أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة إلى 

حيث شكموا ها  سنوات ٓٔالنسبة األكبر في حجـ عينة الدراسة ىـ هف لدييـ خبرة أكثر هف 
( سنوات حيث بمغ ٓٔ – ٘، ثـ األفراد الذيف لدييـ خبرة تتراوح بيف ) %( ٚ,ٙٙنسبتو ) 
تراوح أقؿ األفراد الذيف لدييـ خبرة ت %(، وأخيراً ٘,ٖٕوهديرة بنسبة )  ( هديراً ٕٔعددىـ ) 

 %(.ٛ,ٜفقط بنسبة )  خهسةسنوات حيث بمغ عددىـ  ٘هف 

والدراسات السابقة الهتعمقة بهشكمة الدراسة  التربويطبلع عمى األدب بعد اإل أداة الدراسة:
( قاهت الباحثة ٗوهديرات هدارس التعميـ األساسي همحؽ ) يريواستطبلع رأى عينة هف هد

 ية:وفؽ الخطوات اآلت بانةببناء االست

 االستبانة.شهمتيا  التيتحديد الهجاالت الرئيسة  -

 تقع تحت كؿ هحور. التيصياغة العبارات  -

( يوضح ٔ( عبارة والهمحؽ رقـ )٘ٙشهمت ) والتياألولية  اصورتي في االستبانةإعداد  -
 صورتيا األولية. في ةاالستبيان

 هع البيانات.عمى الهشرؼ هف أجؿ اختبار هدى هبلءهتيا لج االستبانة عرض -

 تعديؿ االستبانة بشكؿ أولى حسب ها يراه الهشرؼ. -
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( يبيف أعضاء لجنة ٕهف الهحكهيف التربوييف والهمحؽ رقـ ) عشرةعمى  االستبانة عرض -
 التحكيـ.

هف عبارات  عبارة واحدةأوصى بيا الهحكهوف تـ حذؼ  التي* وبعد إجراء التعديبلت 
بعد  االستبيافبعض العبارات وقد بمغ عدد عبارات  االستبياف، كذلؾ تـ تعديؿ وصياغة 

 اً هجاالت، حيث أعطى لكؿ عبارة وزن ي( عبارة هوزعة عمى ثهانٗٙصياغتيا النيائية )
( )بدرجة كبيرة جدًا، بدرجة كبيرة، بدرجة كرتليعمى هقياس ) خهاسيوفؽ سمـ هتدرج  أهدرج

( لهعرفة ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘اف التالية )هتوسطة، بدرجة قميمة، بدرجة قميمة جدًا( أعطيت األوز 
 األساسيدور المشرفين اإلداريين في التنمية المينية لمديري مدارس التعميم درجة 

   بذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ها بيف  بمحافظة الظاىرة في سمطنة عمان
 صورتيا النيائية. فيستبانة ( يبيف اال ٖ( درجة والهمحؽ رقـ )ٕٖٓ، ٗٙ)

 حسب ها يناسب. اوتعديمي ستبانةلبلهيدانية أولية  ختباريةاجراء دراسة * إ

عمى جهيع أفراد العينة لجهع البيانات البلزهة لمدراسة، وقد تـ تقسيـ  االستبانة* توزيع 
 :كالتاليقسهيف  إلى االستبانة

 القسـ األوؿ: يحتوى عمى الخصائص العاهة لهجتهع وعينة الدراسة.

دور المشـــرفين "هجػػػاالت تتنػػػاوؿ  هوزعػػػة عمػػػى ثهػػػاف فقػػػرة( ٗٙكػػػوف هػػػف ): يتالثػػػانيالقسػػػـ 
بمحافظة الظاىرة في سمطنة  األساسياإلداريين في التنمية المينية لمديري مدارس التعميم 

 " عمان

 :كالتالي 

ىدؼ إلى التعرؼ عمى دور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية وقد ، الهجاؿ األوؿ: التخطيط
 الهدارس يريدارس التعميـ األساسي في هجاؿ التخطيط هف وجية نظر هدهالهينية لهديري 

 .    فقرة( ٔٔهف ) ، ويتكوف

يف اإلدارييف في ىدؼ إلى التعرؼ عمى دور الهشرف وقد ،الهجاؿ الثاني: التنظيـ اإلداري
لهديري  هدارس التعميـ األساسي في هجاؿ التنظيـ اإلداري هف وجية نظر  التنهية الهينية

 .  فقرات( ٚالهدارس ويتكوف هف ) رييهد
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ىدؼ إلى التعرؼ عمى دور الهشرفيف اإلدارييف في وقد ، الهجاؿ الثالث: التوجيو اإلداري
لهديري هدارس التعميـ األساسي في هجاؿ التوجيو اإلداري هف وجية نظر  الهينيةالتنهية 

 .  فقرات( ٚالهدارس ويتكوف هف )يري هد

ىدؼ إلى التعرؼ عمى دور الهشرفيف اإلدارييف في  وقد ،ت اإلنسانيةالهجاؿ الرابع : العبلقا
التنهية الهينية لهديري هدارس التعميـ األساسي في هجاؿ العبلقات اإلنسانية هف وجية نظر 

 .  فقرات( ٚالهدارس ويتكوف هف ) يريهد

التنهية ىدؼ إلى التعرؼ عمى دور الهشرفيف اإلدارييف في وقد  ،الهجاؿ الخاهس: التقويـ
الهدارس  هديريالهينية لهديري هدارس التعميـ األساسي  في هجاؿ التقويـ هف وجية نظر 

 .  فقرة( ٔٔويتكوف هف )

ىدؼ إلى التعرؼ عمى دور الهشرفيف  وقد ،الهجاؿ السادس: االتصاؿ اإلداري الفعاؿ
صاؿ اإلداري هف اإلدارييف في التنهية الهينية لهديري هدارس التعميـ األساسي في هجاؿ االت

 .  فقرات( ٙالهدارس ويتكوف هف ) هديريوجية نظر 

ىدؼ إلى التعرؼ عمى دور الهشرفيف  وقد ،لمهعمهيف الهجاؿ السابع: التنهية الهينية
لمهعمهيف  في هجاؿ التنهية الهينية هينيا هدارس التعميـ األساسي تنهية هديرياإلدارييف في 
 .  فقرات( ٜلهدارس ويتكوف هف )ا ديريهف وجية نظر ه داخؿ الهدرسة

ىدؼ إلى التعرؼ عمى دور الهشرفيف اإلدارييف في  وقد ،الهجاؿ الثاهف: استخداـ التقنيات
التنهية الهينية لهديري هدارس التعميـ األساسي في هجاؿ استخداـ التقنيات هف وجية نظر 

 . فقرات( ٙالهدارس ويتكوف هف ) يريهد

احثة بتقنيف عبارات االستبياف وذلؾ لمتأكد هف صدقيا قاهت الب: اإلستبانةصدق  -1
 : كالتالي

 أواًل: صدق المحكمين: 

ذوي صورتيا األولية عمى هجهوعة هف أساتذة جاهعييف هف  في االستبانةتـ عرض 
الخبرة واالختصاص في كؿ هف جاهعة السمطاف قابوس، وجاهعة نزوى، وكمية العمـو 

مقاء التطبيقية بالههمكة األردنية الياشهية، والهديرية العاهة التطبيقية بالرستاؽ، وجاهعة الب
، حيث قاهوا بإبداء آرائيـ وهبلحظاتيـ حوؿ ( ٕلمتربية والتعميـ بهحافظة الظاىرة همحؽ )

الثهانية  كؿ هحور هف الهحاور إلى العبارات، وهدى انتهاء افياالستب عبارات هناسبة 
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 العباراتغوية، وفى ضوء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض ، وكذلؾ وضوح صياغاتيا المتبانةلبلس
في صورتيا النيائية  همحؽ  فقرة( ٗٙستبانة )اال فقراتوتعديؿ بعضيا اآلخر ليصبح عدد 

 (:ٖهوزعة كها في الجدوؿ رقـ )( ٖ)
 (3الجدول )

 حسب كل محور من محاورىا بانةاالست فقراتعدد  يبين

 فقراتعدد ال المجال

 ٔٔ لتخطيطالهجاؿ األوؿ: ا

 ٚ الهجاؿ الثاني: التنظيـ اإلداري

 ٚ الهجاؿ الثالث: التوجيو اإلداري

 ٚ الهجاؿ الرابع : العبلقات اإلنسانية

 ٔٔ الهجاؿ الخاهس: التقويـ

 ٙ الهجاؿ السادس: االتصاؿ اإلداري الفعاؿ

 ٜ لمهعمهيف الهجاؿ السابع: التنهية الهينية

 ٙ ياتالهجاؿ الثاهف: استخداـ التقن

 64 المجموع

 ثانيًا: صدق االتساق الداخمي:

عمى عينة استطبلعية  يابتطبيق تبانةلبلس الداخمي تساؽجرى التحقؽ هف صدؽ اال 
هف خارج عينة الدراسة، وتـ حساب هعاهؿ ارتباط  والهديرات الهديريفهف  عشرةهكونة هف 

إليو  تنتهي الذيلكمية لمهجاؿ والدرجة ا االستبانة عباراتهف عبارة بيرسوف بيف درجات كؿ 
 (.SPSS) اإلحصائيوذلؾ باستخداـ البرناهج 

 

 



  95 

 

لمهجاالت قاهت الباحثة بحساب هعاهبلت  الداخميولمتحقؽ هف صدؽ االتساؽ 
والهحاور األخرى وكذلؾ كؿ هجاؿ  االستبانةاالرتباط بيف درجة كؿ هجاؿ هف هجاالت 

              ذلؾ.( يوضح ٗوالجدوؿ ) ستبانةلبلبالدرجة الكمية 
 (4الجدول )                                      

 والمجاالت األخرى  انةمن مجاالت االستب مجالمصفوفة معامالت ارتباط كل              
 وكذلك مع الدرجة الكمية               

المجال  المجموع المجال
 األول:
 التخطيط

المجال 
التنظيم الثاني:

 اإلداري

جال الم
 :الثالث

التوجيو 
 اإلداري

المجال 
 الرابع:

العالقات 
 اإلنسانية

المجال 
 الخامس:
 التقويم

المجال 
 السادس:
االتصال 
اإلداري 
 الفعال

المجال 
 السابع:
التنمية 
 المينية
 لممعممين

المجال 
 الثامن:

استخدام 
 التقنيات

 األول : المجال
 التخطيط

ٓ.ٛٚٚ ٔ        

  الثاني:المجال 
 اإلدارييم التنظ

ٓ.ٜٔٗ ٓ.ٕٛٗ ٔ       

 المجال الثالث:
 اإلداريالتوجيو 

ٓ.ٖٕٛ ٓ.٘ٔٓ ٓ.ٖٙٔ 

  

ٔ      

 المجال الرابع:
العالقات 
 اإلنسانية

ٓ.ٛٚٚ ٓ.٘ٔٙ 

 

ٓ.ٙٓٛ ٓ.ٙٓٔ ٔ     

المجال 
  الخامس:
 التقويم

ٓ.ٜٖٙ ٓ.ٕ٘ٛ ٓ.ٕٙٔ ٓ.ٖٙٓ ٓ.ٖٖٙ ٔ    

المجال 
االتصال السادس:

 اإلداري الفعال

ٓ.ٛٚٙ ٓ.٘ٔٗ ٓ.ٕٖٙ ٓ.ٙٓٚ ٓ.ٕٙ٘ ٓ.ٙٔٔ ٔ   

المجال 
التنمية السابع:
 لممعممين المينية

ٓ.ٜٕٖ ٓ.ٕ٘ٓ ٓ.ٖٜٙ ٓ.ٙٔٛ 

 

ٓ.ٖٙٗ ٓ.ٙٛٔ ٓ.ٕٙٔ ٔ  

المجال 
استخدام الثامن:

 التقنيات

ٓ.ٜٔٛ ٓ.ٜ٘ٔ ٓ.ٕٜٙ ٓ.ٕٙٛ ٓ.ٙٓٛ ٓ.ٙٚٛ ٓ.ٙ٘ٔ ٓ.ٙٚٚ ٔ 
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بط ببعضيا البعض ويتضح هف الجدوؿ السابؽ أف جهيع الهجاالت ترت     
( وىذا يؤكد ٔٓ,ٓوبالدرجة الكمية لبلستبانة ارتباطًا ذو داللة إحصائية عند هستوى داللة )

 .الداخميتتهتع بدرجة عالية هف الثبات واالتساؽ  االستبانةلمباحثة أف 

 :Reliability بانةثبات االست -2

 رونباخ.، استخدهت الباحثة طريقة ألفا كاالستبانةإليجاد هعاهؿ ثبات 

، حصمت الباحثة عمى قيهة هعاهؿ ألفا لكؿ هحور هف هحاور ىذه الطريقةاستخداـ وب       
 ( يوضح ذلؾ:٘االستبانة، وكذلؾ لبلستبانة ككؿ والجدوؿ )

 (5الجدول )

 بانةكل محور من محاور االست معامالت االرتباط بين نصفي

 معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات المجال

 ٖٜٙ.ٓ ٔٔ وؿ: التخطيطالهجاؿ األ

 ٜٔٓ.ٓ ٚ الهجاؿ الثاني: التنظيـ اإلداري

 ٜٖٜ.ٓ ٚ الهجاؿ الثالث: التوجيو اإلداري

 ٖٖٜ.ٓ ٚ العبلقات اإلنسانية الرابع:الهجاؿ 

 ٜٚٓ.ٓ ٔٔ الهجاؿ الخاهس: التقويـ

 ٖٜٗ.ٓ ٙ الهجاؿ السادس: االتصاؿ اإلداري الفعاؿ

 ٜٛٓ.ٓ ٜ لمهعمهيف الهجاؿ السابع: التنهية الهينية

 ٖٜٛ.ٓ ٙ الهجاؿ الثاهف: استخداـ التقنيات

 0.964 64 المجموع

( وىذا ٜٗٙ,ٓ) ستبانة ككؿهعاهؿ االتساؽ الداخمي لبليتضح هف الجدوؿ السابؽ أف      
 تطبيقيا عمى عينة الدراسة. إلىتتهتع بدرجة عالية هف الثبات تطهئف الباحثة  االستبانة يدؿ عمى أف 
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 ءات الدراسة:إجرا

وهديرات هدارس  هديريهف عمى عينة  تبانةلقد قاهت الباحثة بنفسيا بتوزيع االس 
تـ اختيارىا لتطبيؽ الدراسة  التي التعميـ األساسي بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف

وهديرات هدارس  يريهد عشرة هفالهيدانية، حيث اشتهمت عينة الدراسة االستطبلعية عمى 
 الدراسيمعاـ الفصؿ الدراسي األوؿ ل في اسي بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهافالتعميـ األس

، هف خارج عينة الدراسة األصمية تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية، حيث تـ هف ـٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ
 .االستبانةخبلليا التحقؽ هف صدؽ وثبات 

تعميـ لهخاطبة بعدىا تـ هخاطبة الهكتب الفني لمدراسات والتطوير بوزارة التربية وال   
الهديرية العاهة لمتربية والتعميـ بهحافظة الظاىرة لتسييؿ هيهة الباحثة، والتي قاهت بدورىا 

عف طريؽ البريد  اناتاالستبالهدارس لمتعاوف هع الباحثة، وتـ توزيع  يريبهخاطبة هد
نيا ، واسترجع ه ٖٕٔٓ/  ٕٕٔٓاإللكتروني خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ هف العاـ الدراسي 

      أي بنسبة  هديرًا وهديرة (ٖٙ( هف الهجهوع الكمي ألفراد عينة الدراسة والبالغ )  ٔ٘) 
وبعد جهع البيانات لجأت الباحثة الستخداـ برناهج الرـز اإلحصائية  %( هف العينة.ٔٛ) 

  لتفريغ البيانات وتحميميا لمتوصؿ لنتائج الدراسة. SPSSلمعمـو االجتهاعية 

 الدراسة: فيحصائية المستخدمة األساليب اإل

 اإلحصائي( SPSSهف خبلؿ برناهج ) االستبيافلقد قاهت الباحثة بتفريغ وتحميؿ  
 وتـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:

 .فقرات" لقياس صدؽ الPersonهعاهؿ ارتباط بيرسوف " -ٔ
 .إليجاد هعاهؿ ثبات االستبانة هعاهؿ ارتباط ألفا كرونباخ -ٕ
لتحميؿ نتائج  النسبية ) الرتبة (لحسابية واالنحرافات الهعيارية واألىهية الهتوسطات ا -ٖ

 االستبانة.
 لمفروؽ بيف هتوسطات عينتيف هستقمتيف. T.Testاختبار  -ٗ

لمفروؽ بيف هتوسطات ثبلث عينات  one way anova األحاديتحميؿ التبايف  -5
 فأكثر.
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة
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 صل الرابع الف

 نتائج الدراسة 

دور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية لهديري  دراسة إلىتيدؼ ىذه الدراسة      
وهديرات  يريهدهف وجية نظر   بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف األساسيهدارس التعميـ 

تحسيف  فيـ سبؿ تفعيمو ليذا الدور، هها يسي إلىوكذلؾ التوصؿ  هدارس التعميـ األساسي،
 فيالعهمية التربوية، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة الدراسة الهتهثمة 

وهديرات هدارس التعميـ األساسي بهحافظة الظاىرة  يريهد%( هف هجتهع الدراسة هف ٔٛ)
 .  ـٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ الدراسي لمعاـ خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ في سمطنة عهاف

تـ التوصؿ إلييا هف خبلؿ  التيلمنتائج  تفصيميبعرض  لباحثةاوسوؼ تقوـ      
تفسير وهناقشة ها تـ التوصؿ إليو هف نتائج هف خبلؿ  إلىتطبيؽ أداة الدراسة، باإلضافة 

 اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة والتحقؽ هف فروضيا.

سئمة وقد تـ جهع البيانات وتفريغ النتائج وهعالجتيا إحصائيًا لئلجابة عف أ     
. الدراسة والتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف وجيات نظر أفراد العينة وبعض الهتغيرات

واعتهدت الباحثة في تصنيفيا لدرجة ههارسة الهشرؼ اإلداري لدوره عمى السمـ التصنيفي 
 (:ٙيوضحو الجدوؿ ) الذي

 (6الجدول )  

 السمم التصنيفي لتفسير نتائج الدراسة

 جة القيام بالدور در  مدى المتوسط الحسابي

 كبيرة جدا 5 - 4.21

 كبيرة 4.20 – 3.41

 هتوسطة  3.40 – 2.61

 هنخفضة  2.60 – 1.81

 هنخفضة جدا  1.80 – 1.00
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 أوال: النتائج المتعمقة بالسؤال األول:              

نمية ما دور المشرفين اإلداريين في الت "ينص السؤاؿ األوؿ هف أسئمة الدراسة عمى:      
ومديرات مدارس التعميم األساسي بمحافظة الظاىرة في سمطنة عمان من  يريالمينية لمد

ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاهت الباحثة باستخداـ   ىذه المدارس؟ يوجية نظر مدير 
لتقديرات أفراد العينة عمى هجاالت  الهتوسطات واالنحرافات الهعيارية واألىهية النسبية

 ، والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:ككؿالدراسة واألداة 

      ( الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية واألىهية النسبيةٚيبيف الجدوؿ )
) الرتبة( لتقديرات أفراد عينة الدراسة في الهجاالت الثهانية الهتعمقة حوؿ رأييـ في دور 

 الظاىرة في سمطنة عهاف. الهدارس بهحافظة يريالهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية لهد

 (7جدول )

ة ينة الدراسة عمى المجاالت الرئيسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبة ) الرتبة ( لتقديرات أفراد ع
 ألدوار المشرفين اإلداريين في التنمية المينية لمديري المدارس

االنحراف  المتوسط المجال
 المعياري

درجة  الترتيب
 الممارسة

 هتوسطة 4 1.57 3.28 الهجاؿ األوؿ: التخطيط

 هتوسطة 7 0.98 3.22 التنظيـ الهجاؿ الثاني:

الهجاؿ الثالث: التوجيو 
 اإلداري

 هتوسطة 8 0.95 3.13

العبلقات  الرابع:الهجاؿ 
 اإلنسانية

 هتوسطة 2 0.92 3.38

 هتوسطة 6 0.94 3.25 الهجاؿ الخاهس: التقويـ

: الهجاؿ السادس
 االتصاؿ اإلداري الفعاؿ

 هتوسطة 3 0.93 3.29

الهجاؿ السابع: التنهية 
 لمهعمهيف الهينية

 هتوسطة 5 0.91 3.27

الهجاؿ الثاهف: استخداـ 
 التقنيات

 كبيرة 1 0.93 3.47

 هتوسطة  1.02 3.33 الدرجة الكمية 
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عمقة يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف الهتوسطات الحسابية لمهجاالت الثهانية الهت
الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية لهديري الهدارس قد  دور بتقديرات أفراد العينة حوؿ

( أي بيف الكبيرة والهتوسطة، حيث جاء هجاؿ استخداـ ٖٔ,ٖ – ٚٗ,ٖتراوحت بيف ) 
  التقنيات في الهرتبة األولى ضهف درجة الههارسة الكبيرة حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة

هجاؿ العبلقات اإلنسانية، فهجاؿ االتصاؿ اإلداري الفعاؿ، فهجاؿ التخطيط، فهجاؿ ، يميو 
التنهية الهينية، فهجاؿ التقويـ، ثـ التنظيـ وأخيرا هجاؿ التوجيو اإلداري وجهيعيا جاءت 

 ضهف درجة الههارسة الهتوسطة حسب ها أشارت إليو الهتوسطات الحسابية.

أف الهشرفيف اإلدارييف يهارسوف أدوارىـ في  وبشكؿ عاـ فإف أفراد العينة يروف
 تنهية هديري الهدارس هينيا بدرجة هتوسطة، حيث بمغ الهتوسط الحسابي لجهيع الهجاالت 

 (ٖ,ٖٖ.) 
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وقد تـ استخراج الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية واألىهية النسبية لكؿ 
 هستقؿ كها ىو هوضح فيها يأتي: الهجاالت الثهانية بشكؿ فقراتهف  فقرة

 المجال األول: التخطيط :

 (8الجدول )
المجال  فقراتلتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى  واألىمية النسبية ) الرتبة (واالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات       األول: التخطيط

 الترتيب  االنحراف المعياري  المتوسط  الفقرة الفقرةرقم 
جة در 

 الممارسة

1 
يتدارس الهشرؼ اإلداري هع هدير الهدرسة رؤية الهدرسة 

 ورسالتيا.

 كبٌرة  1 1.02 3.48

يدرب الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى إعداد خطة شاهمة  2
 لمهدرسة هف أجؿ تحقيؽ رؤية الهدرسة ورسالتيا.

 متوسطة 5 0.94 3.22

الهدرسة لوضع  تنهية قدرة هدير ىيعهؿ الهشرؼ اإلداري عم 3
 الخطط العبلجية لرفع هستوى تحصيؿ الطمبة وهياراتيـ.

 كبٌرة 3 1.03 3.48

يساىـ الهشرؼ اإلداري في تنهية قدرة هدير الهدرسة في وضع  4
 خطط التنهية الهينية لمكوادر التدريسية والفنية واإلدارية.

منخفضة  11 0.14 1.04
 جدا

رة هدير الهدرسة في يحرص الهشرؼ اإلداري عمى تنهية قد 5
 وضع خطة لهواجية األزهات والطوارئ بالهدرسة.

 متوسطة 8 1.01 3.02

يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى وضع خطة عهمية  6
جرائية لهجمس اآلباء / األهيات  .وا 

 متوسطة 9 1.13 2.99

 متوسطة 6 1.01 3.12 يقـو الهشرؼ اإلداري الخطط التربوية الهدرسية الهختمفة. 7

8 
يقدـ الهشرؼ اإلداري التغذية الراجعة الهناسبة فيها يتعمؽ 

 .بالخطط التربوية الهدرسية

 كبٌرة 2 1.02 3.48

يػػػػوفر الهشػػػػرؼ اإلداري لهػػػػدير الهدرسػػػػة نهػػػػاذج لخطػػػػط هدرسػػػػية  9
 يهكف االستفادة هنيا.

 متوسطة 10 1.02 2.95

عمى ها ىو يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى االطبلع  10
 جديد في هجاؿ التخطيط الهدرسي.

 متوسطة 4 1.05 3.39

يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى وضع خطة لخدهة  11
 الهجتهع الهحمي.

 متوسطة 7 1.01 3.02
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 (:ٛيتضح هف الجدوؿ )

      الهجاؿ األوؿ الهتعمقة بهجاؿ التخطيط تراوحت هتوسطاتيا بيف  فقراتأف جهيع 
الهجاؿ تراوحت هتوسطاتيا بيف الكبيرة والهنخفضة  فقرات(، وىذا يعني أف ٗٓ,ٔ – ٛٗ,ٖ) 

 فقرات( في الهتوسط الحسابي الكبير، بينها الٖ -ٔذات الرتب ) فقراتجدا، حيث جاءت ال
( ٗرقـ ) فقرة( فحصمت عمى هتوسطات حسابية هتوسطة ،وحصمت الٓٔ -ٗذات الرتب ) 

اإلداري في تنهية قدرة هدير الهدرسة في وضع خطط يساىـ الهشرؼ  نصت عمى " والتي
الهرتبة الحادية عشر بهتوسط قدره  عمى" التنهية الهينية لمكوادر التدريسية والفنية واإلدارية

 فييا هنخفضة جدا.  اإلداريتكوف بذلؾ درجة قياـ الهشرؼ ( ٗٓ,ٔ)

  اإلداري:المجال الثاني: التنظيم 
 (9الجدول )                                      

 : التنظيم اإلداريالثانيالمجال  فقراتلتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى  واألىمية النسبية ) الرتبة (واالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات           

 الهتوسط  الفقرة الفقرةرقـ 
االنحراؼ 
 الهعياري 

 الترتيب 
درجة 

 الههارسة

اإلداري هػػع هػػدير الهدرسػػة  القػػوانيف واألنظهػػة والمػػوائح يتػػدارس الهشػػرؼ  1
 والقرارات الهنظهة لمعهؿ.

 كبٌرة 3 1.19 3.45

ـ الهشػػرؼ اإلداري كافػػة األعهػػاؿ الهاليػػة واإلداريػػة الهتعمقػػة بالهدرسػػة  2 ُيق ػػو 
 راجعة هناسبة. تغذيةويقدـ 

منخفضة  7 0.14 1.04
 جدا

ة هػػػػػدير الهدرسػػػػػة عمػػػػػى توزيػػػػػع يسػػػػػاعد الهشػػػػػرؼ اإلداري فػػػػػي تنهيػػػػػة قػػػػػدر  3
 الهسؤوليات بيف كوادر الهدرسة بصورة هنظهة وعادلة. 

 متوسطة 5 0.93 3.22

4 
ُيق ػػػػػِدـ الهشػػػػػػرؼ اإلداري لهػػػػػدير الهدرسػػػػػػة تغذيػػػػػة راجعػػػػػػة هناسػػػػػبة لنتػػػػػػائج 

 االجتهاعات الخاصة بالهجالس والمجاف الهدرسية.
 كبٌرة 2 1.02 3.47

ر الهدرسػػػة عمػػػى تنظػػػيـ الوقػػػت وحسػػػف ن ِهػػػي الهشػػػرؼ اإلداري قػػػدرة هػػػديي 5
 توزيعو بيف الهياـ اإلدارية واإلشرافية الهختمفة.

 متوسطة 6 1.81 3.12

6 
درب الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى طرؽ تحػديث الهعموهػات وفػؽ ي

 الهستجدات.
 كبٌرة 1 1.02 3.49

 يشجع الهشػرؼ اإلداري هػدير الهدرسػة عمػى إيجػاد أسػاليب جديػدة وفاعمػة 7
 في التنظيـ اإلداري.

 متوسطة 4 1.25 3.39
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 (:ٜيتضح هف الجدوؿ )

الهجاؿ األوؿ الهتعمقة بهجاؿ التنظيـ اإلداري تراوحت هتوسطاتيا  فقراتأف جهيع 
الهجاؿ تراوحت هتوسطاتيا بيف الكبيرة  فقرات(، وىذا يعني أف ٗٓ,ٔ – ٜٗ,ٖبيف ) 

يدرب  نصت عمى " والتي( ٙ) الفقرةانت ىذا الهجاؿ ك في  فقرةوالهنخفضة جدا، وأف أعمى 
" احتمت الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى طرؽ تحديث الهعموهات وفؽ الهستجدات

 فقرات(، وحصمت الٕٓ,ٔ(  وانحراؼ هعياري )ٜٗ,ٖالهرتبة األولى بهتوسط كبير قدره )
 ( عمى هتوسط حسابي كبير كذلؾ،ٖ)و (ٕذات الرتب )

( عمى التوالي وكانت ٙ)و (٘)و( ٗ( في الرتب  )٘)و (ٖ)و (ٚ) فقراتوجاءت ال
والتي نصت  فقرةىذا الهجاؿ كانت ال فيهتوسطاتيا الحسابية هتوسطة ، أها أدنى عبارة 

 تغذيةيق وـ الهشرؼ اإلداري كافة األعهاؿ الهالية واإلدارية الهتعمقة بالهدرسة ويقدـ  عمى "
( وانحراؼ هعياري  ٗٓ,ٔوسط قدره )" حيث احتمت الهرتبة السابعة بهتراجعة هناسبة

 (  وىي درجة ههارسة هنخفضة جدا.ٗٔ,ٓ)

  اإلداري:التوجيو  الثالث:المجال 

الهجاؿ الثالث تراوحت  فقرات( أف الهتوسطات الحسابية لٓٔهف الجدوؿ)يتضح و 
( ٕ) فقرة( حيث جاءت الٗٓ,ٔ – ٖٛ,ٖبيف الكبيرة والضعيفة جدا، حيث تراوحت بيف ) 

يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى توجيو الكوادر الهختمفة  عمى " نصت والتي
( ٖٛ,ٖ" في الهرتبة األولى بهتوسط كبير قدره )بالهدرسة لؤلساليب الهؤدية لمتقدـ الوظيفي

( ، كها أظيرت النتائج أف درجة ههارسة الهشرؼ اإلداري لدوره في ٕ٘,ٔوانحراؼ هعياري )
( عمى التوالي، أها ٕٛ,ٖو  ٗٗ,ٖت كبيرة كذلؾ بهتوسطات ) ( كان ٘ )و (ٗالعبارات ) 

يعهؿ الهشرؼ اإلداري  نصت عمى " والتي( ٙرقـ ) فقرةفي ىذا الهجاؿ فكانت ال فقرةأدنى 
"  في تنهية قدرة  هدير الهدرسة عمى تقديـ  تغذية راجعة بأسموب هوضوعي يحقؽ الفائدة

 اإلداري(  فتكوف بذلؾ درجة قياـ الهشرؼ ٗٓ,ٔحيث احتمت الهرتبة السابعة بهتوسط قدره )
 بدوره فييا ضعيفة جدا . 
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 ( 10الجدول )

 فقراتلتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى  واألىمية النسبية ) الرتبة (واالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات           
 المجال الثالث: التوجيو اإلداري

االنحراف  المتوسط  الفقرة فقرةرقم ال
 المعياري 

 الترتيب 
درجة 

 الممارسة

يطمػػػػع الهشػػػػرؼ اإلداري هػػػػدير الهدرسػػػػة عمػػػػى أسػػػػاليب  1
تسػػاعده عمػػى تشػػػجيع الييئػػة التدريسػػػية عمػػى االنتهػػػاء 

 لهينة التدريس.

 متوسطة 4 1.02 3.24

يحػػػػػث الهشػػػػػرؼ اإلداري هػػػػػدير الهدرسػػػػػة عمػػػػػى تشػػػػػجيع  2
الخطط  دادإعالكوادر الهختمفة بالهدرسة لمهشاركة في 

 الهدرسية.

 كبٌرة 1 1.25 3.83

يوجػػػػو الهشػػػػرؼ اإلداري هػػػػدير الهدرسػػػػة إلػػػػى األسػػػػاليب  3
التػػي تهكنػػو هػػف هسػػاعدة الهعمػػـ الهبتػػدئ عمػػى التػػأقمـ 

 هع بيئة العهؿ.

 متوسطة 5 0.03 3.22

يوجػػػػو الهشػػػػػرؼ اإلداري هػػػػػدير الهدرسػػػػة نحػػػػػو تفػػػػػويض  4
بعػػػػػػػػػػض الصػػػػػػػػػػبلحيات لػػػػػػػػػػبعض العناصػػػػػػػػػػر العاهمػػػػػػػػػػة 

 سة. بالهدر 

 كبٌرة 3 1.19 3.44

يشػػػػػجع الهشػػػػػرؼ اإلداري هػػػػػدير الهدرسػػػػػة عمػػػػػى توجيػػػػػو  5
الكػػػوادر الهختمفػػػة بالهدرسػػػة لؤلسػػػاليب الهؤديػػػة لمتقػػػدـ 

 الوظيفي.

 كبٌرة 2 1.81 3.82

الهدرسػػػة  ة قػػػدرة هػػػديريعهػػػؿ الهشػػػرؼ اإلداري فػػػي تنهيػػػ 6
عمػػػى تقػػػديـ  تغذيػػػة راجعػػػة بأسػػػموب هوضػػػوعي يحقػػػؽ 

 الفائدة.

منخفضة  7 0.11 1.04
 جدا

 األسػػػػاليبيوجػػػػو الهشػػػػرؼ اإلداري هػػػػدير الهدرسػػػػة إلػػػػى  7
التػػػي تسػػػاعد العػػػاهميف بالهدرسػػػة لمعهػػػؿ بػػػروح الفريػػػؽ 

 الواحد.

 متوسطة 6 1.69 3.08
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 المجال الرابع : العالقات اإلنسانية : 

 ( 11الجدول رقم )

 فقراتلتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى  ية النسبية ) الرتبة (واألىمواالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات           
 المجال الرابع: العالقات اإلنسانية

 الوتىسط  فقرةال فقرةرقم ال
االًحراف 

 الوعياري 
 الترتية 

درجح 

 الووارسح

1 
يسػػػػػػاىـ الهشػػػػػػرؼ اإلداري فػػػػػػي تعريػػػػػػؼ هػػػػػػدير الهدرسػػػػػػة 
باألسػػػػػاليب الهختمفػػػػػة لهراعػػػػػاة الجانػػػػػب اإلنسػػػػػاني دوف 

 إخبلؿ بالعهؿ.

 متوسطت 7 0.13 3.02

2 
يشػػجع الهشػػرؼ اإلداري هػػدير الهدرسػػة عمػػى تقبػػؿ اآلراء 

 والهقترحات بأسموب ديهقراطي.
 متوسطت 4 1.12 3.24

3 
 إتبػػػػػػػػاعيوجػػػػػػػو الهشػػػػػػػػرؼ اإلداري هػػػػػػػػدير الهدرسػػػػػػػة إلػػػػػػػػى 

األسػػػػػػاليب التػػػػػػي تسػػػػػػيـ فػػػػػػي توثيػػػػػػؽ صػػػػػػمتو بػػػػػػالكوادر 
 .الهختمفة العاهمة بالهدرسة

 كبيرة 1 1.03 3.48

4 
يسػػاعد الهشػػرؼ اإلداري هػػدير الهدرسػػة عمػػى تنهيػػة قػػدرة 
الهعمهيف في توفير جػو هػف األلفػة والهحبػة بيػنيـ وبػيف 

 التبلهيذ.

 كبيرة 2 1.03 3.41

الهشػػػػػػرؼ اإلداري هػػػػػػدير الهدرسػػػػػػة عمػػػػػػى حسػػػػػػف  يشػػػػػػجع 5
 استقباؿ أولياء االهور واالىتهاـ بآرائيـ.

 متوسطت 3 1.20 3.39

6 
ؼ اإلداري هػػػػػدير الهدرسػػػػػة عمػػػػػى إشػػػػػراؾ يشػػػػػجع الهشػػػػػر 

الهعمهػػيف والطمبػػة فػػي اتخػػاذ القػػرارات حسػػب هتطمبػػات 
 الهوقؼ.

 متوسطت 5 1.55 3.22

7 
يػػزود الهشػػرؼ اإلداري هػػدير الهدرسػػة بكػػؿ هػػا ىػػو جديػػد 

 في هجاؿ إثارة الدافعية وتحفيز العاهميف لمعهؿ.
 متوسطت 6 1.40 3.19

يوجو  نصت عمى " والتي( ٖ) فقرةىذا الهجاؿ كانت ال في فقرة( أف أعمى ٔٔيتضح هف الجدوؿ )
األساليب التي تسيـ في توثيؽ صمتو بالكوادر الهختمفة العاهمة  تباعاالهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة إلى 

( فتكوف درجة قياـ ٖٓ,ٔ( وانحراؼ هعياري )ٛٗ,ٖحيث احتمت الهرتبة األولى بهتوسط  قدره ) "بالهدرسة
   ( في الهرتبة الثانية بهتوسط حسابي كبير كذلؾ بمغ ٗ)فقرة بدوره فييا كبيرة ، وجاءت ال اإلداريالهشرؼ 

( وىي ٕٓ,ٖ – ٜٖ,ٖبيف )  فقرات(، بينها تراوحت هتوسطات باقي الٖٓ,ٔ( وانحراؼ هعياري ) ٔٗ,ٖ) 
يساىـ  نصت عمى " والتي( ٔرقـ ) فقرةىذا الهجاؿ كانت ال في، حيث أف أدنى عبارة هتوسطةدرجة 
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" الهشرؼ اإلداري في تعريؼ هدير الهدرسة باألساليب الهختمفة لهراعاة الجانب اإلنساني دوف إخبلؿ بالعهؿ
 . (ٖٔ,ٓ( وانحراؼ هعياري ) ٕٓ,ٖ حيث احتمت الهرتبة السابعة بهتوسط  قدره )

 المجال الخامس: التقويم :

 فقراتهف فقرة لكؿ هية النسبية ) الرتبة( واألى( والهتوسطات واالنحرافات الهعيارية ٕٔيوضح الجدوؿ )
 .التقويـالهجاؿ الخاهس: 

 ( 12الجدول )

فقرات لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى  واألىمية النسبية ) الرتبة (واالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات             المجال الخامس: التقويم

رقم 
 الفقرة

االنحراف  المتوسط  الفقرة
 معياري ال

درجة  الترتيب 
 الممارسة

1 
عهػػؿ الهشػػرؼ اإلداري عمػػى تنهيػػة قػػدرة هػػدير الهدرسػػة عمػػى تطبيػػؽ ي

 هف العاهميف بالهدرسة. فئةأدوات التقويـ الهعدة لكؿ 
 كبٌرة 3 1.31 3.47

2 
يػػدرب الهشػػرؼ اإلداري هػػدير الهدرسػػة عمػػى اسػػتخداـ أنػػواع التقػػويـ) 

قويـ هسػتوى الكػوادر البشػرية الختاهي( في ت -البنائي -التشخيصي
 العاهمة بالهدرسة.

 كبٌرة 1 1.04 3.48

3 
ينهػي الهشػػرؼ اإلداري قػدرة هػػدير الهدرسػة لئلفػػادة هػف نتػػائج التقػػويـ 

 في تحسيف العهمية التعميهية.
 كبٌرة 6 1.16 3.42

يوضػػػح الهشػػػرؼ اإلداري لهػػػدير الهدرسػػػة أىهيػػػة التقػػػويـ فػػػي تطػػػوير  4
 العهمية التعميهية.

 كبٌرة 4 1.03 3.44

يرشػػد الهشػػرؼ اإلداري هػػدير الهدرسػػة إلػػى اسػػتخداـ أسػػاليب هتنوعػػة  5
 في تقويـ هستوى الكوادر البشرية العاهمة بالهدرسة .

 كبٌرة 8 1.03 3.41

يوجػػػو الهشػػػرؼ اإلداري هػػػدير الهدرسػػػة عمػػػى إحاطػػػة آرائػػػو وأحكاهػػػو  6
 التقويهية بالسرية التاهة.

 متوسطة 11 1.06 3.23

حث الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى تحري الدقػة والهوضػوعية ي 7
 في التقويـ .

 كبٌرة 5 1.02 3.43

يوجػػػو الهشػػػرؼ اإلداري هػػػدير الهدرسػػػة عمػػػى إطػػػبلع العػػػاهميف عمػػػى  8
 الجوانب اإليجابية والسمبية في أدائيـ.

 متوسطة 10 1.03 3.37

 كبٌرة 2 1.41 3.48 ثة في التقويـ.باألساليب الحدي يزود الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة 9

10 
يقػػػدـ الهشػػػرؼ اإلداري تغذيػػػة راجعػػػة هوضػػػوعية حػػػوؿ نتػػػائج التقػػػويـ 

 الذاتي لمهدرسة لبلستفادة هنيا في تطوير العهؿ الهدرسي.
 كبٌرة 9 1.58 3.41

ينهػػػػػي الهشػػػػػرؼ اإلداري قػػػػػدرة هػػػػػدير الهدرسػػػػػة عمػػػػػى تقػػػػػويـ التنظػػػػػيـ  11
 الهدرسة. تحقيؽ رسالةا في الهدرسي وأثرى

 كبٌرة 7 1.97 3.42
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الهجاؿ الخاهس تراوحت  فقرات( أف الهتوسطات الحسابية لٕٔيتضح هف الجدوؿ )
في الهجاؿ كانت العبارة  فقرة( أي بيف الكبيرة والهتوسطة وأف أعمى ٖٕ,ٖ – ٛٗ,ٖبيف ) 
ي يزود الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة باألساليب الحديثة ف نصت عمى " والتي( ٜرقـ )

( ٗٓ,ٔ( وانحراؼ هعياري )   ٛٗ,ٖ) بهتوسط قدره" حيث احتمت الهرتبة األولى التقويـ 
فقرات بدوره فييا كبيرة ، وجاءت الهتوسطات الحسابية لم اإلداريفتكوف درجة قياـ الهشرؼ 

( ٛرقـ )  الفقرة ىذا الهجاؿ في فقرتيف( كبيرة كذلؾ، بينها كانت  أدنى ٜ -ٕذات الرتب ) 
طبلع العاهميف عمى الجوانب ايوجو الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى ت عمى " نص والتي

( فتكوف بذلؾ ٖٚ,ٖاحتمت الهرتبة العاشرة بهتوسط قدره )اإليجابية والسمبية في أدائيـ" حيث 
يوجو الهشرؼ  نصت عمى " والتي( ٙرقـ ) لفقرةفييا هتوسطة. وا اإلداريدرجة قياـ الهشرؼ 
" احتمت الهرتبة درسة عمى إحاطة آرائو وأحكاهو التقويهية بالسرية التاهةاإلداري هدير اله

فييا هتوسطة  اإلداري( فتكوف بذلؾ درجة قياـ الهشرؼ ٖٕ,ٖالحادية عشر بهتوسط قدره )
 كذلؾ. 

 الفعال اإلداري االتصال المجال السادس:

 ( 13الجدول رقم )

 فقراتلتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى  واألىمية النسبية ) الرتبة (يارية واالنحرافات المع الحسابية المتوسطات           
 المجال السادس: االتصال اإلداري الفعال

رقم 
 المتوسط  فقرةال لفقرةا

االنحراف 
 الترتيب المعياري 

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 4 1.23 3.21 لدى هدير الهدرسة. اإلصغاءينهي الهشرؼ اإلداري هيارات  1

يعػػػػزز الهشػػػػرؼ اإلداري هيػػػػارات التحػػػػدث هػػػػع اآلخػػػػريف لػػػػدى هػػػػدير  2
 الهدرسة.

 كبٌرة 2 1.03 3.41

الرسػػػهي وغيػػػر  اإلداريينػػػاقش الهشػػػرؼ اإلداري أسػػػاليب االتصػػػاؿ  3
 الرسهي هع هدير الهدرسة.

 متوسطة 6 1.02 3.12

يسػػػػاعد الهشػػػػرؼ اإلداري عمػػػػى تنهيػػػػة هياراتػػػػو فػػػػي التعبيػػػػر الشػػػػفوي  4
 والتحريري.

 متوسطة 3 1.18 3.24

ينهػػػػػي الهشػػػػػرؼ اإلداري قػػػػػدرة هػػػػػدير الهدرسػػػػػة عمػػػػػى التواصػػػػػؿ هػػػػػع  5
 .الهؤسسات والييئات الحكوهية والخاصة في الهجتهع

 كبٌرة 1 1.24 3.47

 اآلخػػػريفيحػػػث الهشػػػرؼ اإلداري هػػػدير الهدرسػػػة عمػػػى احتػػػراـ آراء  6
 واإلقناع بالهنطؽ والدليؿ.

 متوسطة 5 1.33 3.13
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( والتي ٘) فقرةىذا الهجاؿ كانت ال في فقرة( أف أعمى ٖٔؿ )يتضح هف الجدو 
ينهي الهشرؼ اإلداري قدرة هدير الهدرسة عمى التواصؿ هع الهؤسسات  نصت عمى "

 ٚٗ,ٖالهرتبة األولى بهتوسط قدره ) " حيث احتمتالهجتهعوالييئات الحكوهية والخاصة في 
وجاءت  كبيرة،بدوره فييا  اإلداري ( فتكوف درجة قياـ الهشرؼٕٗ,ٔ( وانحراؼ هعياري ) 

(، كها ٖٓ,ٔ( وانحراؼ هعياري ) ٔٗ,ٖ( في الهرتبة الثانية بهتوسط كبير بمغ ) ٕ) فقرةال
 نصت عمى " والتي( ٖرقـ ) فقرةىذا الهجاؿ كانت ال فيأدنى عبارة  النتائج أفأظيرت 

" هع هدير الهدرسةالرسهي وغير الرسهي  اإلدارييناقش الهشرؼ اإلداري أساليب االتصاؿ 
فتكوف بذلؾ ( ٕٓ,ٔ( وانحراؼ هعياري ) ٕٔ,ٖ) بهتوسط قدرهحيث احتمت الهرتبة السادسة 

  هتوسطة.بدوره فييا  اإلداريدرجة قياـ الهشرؼ 

 : لممعممين المجال السابع : التنمية المينية

( ٖرقـ ) فقرةىذا الهجاؿ كانت ال في فقرتيف( أف أعمى ٗٔيتضح هف الجدوؿ )
يقدـ الهشرؼ اإلداري لهدير الهدرسة هبلحظات بّناءة عف سير عهمية  نصت عمى " تيوال

وانحراؼ  (ٓ٘,ٖ" حيث احتمت الهرتبة األولى بهتوسط قدره )التنهية الهينية في هدرستو
 والتي( ٗبدوره فييا كبيرة، والعبارة رقـ ) اإلداريفتكوف درجة قياـ الهشرؼ  (ٕٓ,ٔهعياري ) 

الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة إلى بذؿ الجيود الذاتية لهواصمة النهو يوجو  نصت عمى "
(  ٖٖ,ٔ( وانحراؼ هعياري )  ٛٗ,ٖ"  حيث احتمت الهرتبة الثانية بهتوسط قدره )الهيني لديو

بدوره فييا كبيرة، كها أظيرت النتائج هتوسطات كبيرة  اإلداريفتكوف درجة قياـ الهشرؼ 
( حيث كانت ىذه الهتوسطات ٙ( و)٘( و)ٚ)الفقرات  فيبدوره  اإلداريلدرجة قياـ الهشرؼ 

الهرتبة الخاهسة، وجاءت  إلىبترتيب هف الهرتبة الثالثة  ،(ٕٗ,ٖ – ٚٗ,ٖتتراوح بيف )
( حيث ٜ( و)ٕ( و)ٔالعبارات) فيبدوره  اإلداريالنتائج هتوسطة في درجة قياـ الهشرؼ 

الهرتبة  إلىرتيب هف الهرتبة السادسة بت ، (ٕٛ.ٖ – ٓٗ,ٖ بيف )كانت هتوسطاتيا تتراوح 
يرشح الهشرؼ  ( والتي نصت عمى "ٛ) فقرةىذا الهجاؿ فكانت ال في فقرةالثاهنة،  أها أدنى 

اإلداري هدير الهدرسة لحضور الندوات والهؤتهرات والدورات التدريبية ذات العبلقة بهياهو 
          ( وانحراؼ هعيارئٕ,ٖ" حيث احتمت الهرتبة التاسعة بهتوسط حسابي ) الوظيفية

 بدوره فييا هتوسطة كذلؾ .  اإلداري( فتكوف بذلؾ درجة قياـ الهشرؼ ٔٓ,ٔ) 
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 (14الجدول )

 فقراتلتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى  واألىمية النسبية ) الرتبة (واالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات           
 لممعممين مينيةالمجال السابع: التنمية ال

االنحراف  المتوسط  فقرةال فقرةرقم ال
 المعياري 

 الترتيب 
درجة 

 الممارسة

1 
يسػػػاىـ الهشػػػرؼ اإلداري فػػػي تنهيػػػة قػػػدرة هػػػدير الهدرسػػػة عمػػػى 
هتابعػػػػة أثػػػػر التػػػػدريب لمػػػػدورات والهشػػػػاغؿ التػػػػي يشػػػػارؾ فييػػػػا 

 العاهميف بالهدرسة.

 متوسطة 6 1.04 3.40

الهدرسػػػة عمػػػى تشػػػجيع الهعمهػػػيف يحػػػث الهشػػػرؼ اإلداري هػػػدير  2
 لمنهو الهيني في هجاؿ عهميـ.

 متوسطة 7 1.03 3.37

3 
يقدـ الهشرؼ اإلداري لهدير الهدرسة هبلحظات بّناءة عف سير 

 عهمية التنهية الهينية في هدرستو.
 كبٌرة 1 1.02 3.50

بػػذؿ الجيػػود الذاتيػػة  يوجػػو الهشػػرؼ اإلداري هػػدير الهدرسػػة إلػػى 4
 الهيني لديو. لهواصمة النهو

 كبٌرة 2 1.33 3.48

يوضػػػح الهشػػػرؼ اإلداري لهػػػدير الهدرسػػػة كيفيػػػة االسػػػتفادة هػػػف  5
 التجارب التربوية الحديثة.

 كبٌرة 4 1.03 3.43

يشػػػػػارؾ الهشػػػػػرؼ اإلداري هػػػػػدير الهدرسػػػػػة فػػػػػي تصػػػػػهيـ بػػػػػراهج  6
 التنهية الهينية لمعاهميف بالهدرسة.

 كبٌرة 5 1.03 3.42

7 
اري هػػػػػدير الهدرسػػػػػة بػػػػػالبحوث والدراسػػػػػات يػػػػػزود الهشػػػػػرؼ اإلد

التربويػػػة الهختمفػػػة لبلسػػػتفادة هػػػف نتائجيػػػا فػػػي تطػػػوير العهػػػؿ 
 الهدرسي.

 كبٌرة 3 1.24 3.47

8 
يرشػػػػػػػح الهشػػػػػػػرؼ اإلداري هػػػػػػػدير الهدرسػػػػػػػة لحضػػػػػػػور النػػػػػػػدوات 
 والهؤتهرات والدورات التدريبية ذات العبلقة بهياهو الوظيفية.

 متوسطة 9 1.01 3.12

شػػػرؼ اإلداري هػػػدير الهدرسػػػة ويحثػػػو عمػػػى هواصػػػمة يسػػػاعد اله 9
 دراستو العميا.

 متوسطة 8 1.02 3.28
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 التقنيات:استخدام  الثامن:المجال 

 (15الجدول )

 فقراتلتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى  واألىمية النسبية ) الرتبة (واالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات           
 ن: استخدام التقنياتالمجال الثام

االنحراف  المتوسط  فقرةال فقرةرقم ال
 الترتيب  المعياري 

 درجة الممارسة

1 
يرشػػػػح الهشػػػػرؼ اإلداري هػػػػدير الهدرسػػػػة لػػػػدورات فػػػػي 
هجػػاؿ اسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػي وتوظيفػػو فػػي العهػػؿ 

 اإلداري  .

 كبٌرة 2 1.33 3.48

2 
يسػػػػاىـ الهشػػػػرؼ اإلداري فػػػػي تػػػػدريب هػػػػدير الهدرسػػػػة 

اسػػتخداـ البوابػػة التعميهيػػة وتوظيفيػػا فػػي العهػػؿ  عمػػى
 اإلداري  .

 متوسطة 6 1.29 3.23

يساعد الهشرؼ اإلداري هػدير الهدرسػة عمػى التواصػؿ  3
 هع الجيات الهختمفة عف طريؽ البريد اإللكتروني.

 كبٌرة 3 1.03 3.47

يحػػرص الهشػػرؼ اإلداري عمػػى تػػوفير الهػػواد اإلثرائيػػة  4
 ة لمهدير بواسطة الحاسب اآللي.والهيارية والهعرفي

 كبٌرة 1 1.03 3.48

5 
يرشػػػػػد الهشػػػػػرؼ اإلداري هػػػػػدير الهدرسػػػػػة إلػػػػػى بعػػػػػض 
الهواقػػػػػػع عمػػػػػػػى اإلنترنػػػػػػػت والتػػػػػػػي تفيػػػػػػػد فػػػػػػػي هجػػػػػػػاؿ 

 التخصص.

 كبٌرة 4 1.70 3.43

6 
يشػجع الهشػرؼ اإلداري هػدير الهدرسػة عمػى االطػػبلع 
عمػػػى آخػػػر األبحػػػاث الهنشػػػورة إلكترونيػػػا فػػػي هجػػػاؿ 

 لعهؿ اإلداري.تنهية ا

 كبٌرة 5 1.20 3.41

 والتي( ٗ) فقرةىذا الهجاؿ كانت ال في فقرة( أف أعمى ٘ٔيتضح هف الجدوؿ )
يحرص الهشرؼ اإلداري عمى توفير الهواد اإلثرائية والهيارية والهعرفية لمهدير  نصت عمى "

راؼ هعياري ( وانحٛٗ,ٖ" حيث احتمت الهرتبة األولى بهتوسط قدره )بواسطة الحاسب اآللي 
( والتي  ٔ)  فقرةوجاءت ال كبيرة،بدوره فييا  اإلداري( فتكوف درجة قياـ الهشرؼ ٖٓ,ٔ) 

نصت عمى " يرشح الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة لدورات في هجاؿ استخداـ الحاسب 
( وبانحراؼ ٛٗ,ٖالثانية بنفس الهتوسط )  الهرتبةاآللي وتوظيفو في العهؿ اإلداري " في 

( جاءت هتوسطاتيا ٙ)و (  ٘)و (  ٖ)  فقرات(، كها أظيرت النتائج أف الٖٖ,ٔ هعياري )
ىذا الهجاؿ  في فقرة(، كها أظيرت النتائج أف أدنى ٔٗ,ٖ – ٚٗ,ٖكبيرة تراوحت بيف ) 

يساىـ الهشرؼ اإلداري في تدريب هدير الهدرسة  نصت عمى " والتي( ٕرقـ ) فقرةكانت ال
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" احتمت الهرتبة السادسة بهتوسط ة وتوظيفيا في العهؿ اإلداريعمى استخداـ البوابة التعميهي
بدوره فييا  اإلداريفتكوف بذلؾ درجة قياـ الهشرؼ  (ٜٕ,ٔ( وانحراؼ هعياري ) ٖٕ,ٖقدره )

  هتوسطة.

 :  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ثانيا:

 لئلجابة عف السؤاؿ الثاني:

داريػػيف فػػي التنهيػػة الهينيػػة ألفػػراد عينػػة الدراسػػة ىػػؿ تختمػػؼ التقػػديرات حػػوؿ دور الهشػػرفيف اإل
  باختبلؼ كؿ هف : النوع  والخبرة ؟

لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف الهتوسطات الحسابية  T-Testتـ استخداـ اختبار ) ت ( 
لتقديرات أفراد العينة لدور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية لهديري الهدارس في 

  (٘ٓ,ٓ= αعهاف، والتي تعزى لهتغير النوع عند هستوى داللة ) مطنة هحافظة الظاىرة بس
 One Way، أها لمكشؼ عف أثر الخبرة فقد تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي ) 

Anova :و فيها يمي عرض ليذه النتائج ) 
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 متغير النوع:  ( أ
تقديرات ( الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية لٙٔيوضح الجدوؿ )

أفراد عينة الدراسة حوؿ رأييـ في دور الهشرفيف اإلدارييف في تنهية هديري 
 الهدارس هينيا وفقا لهتغير النوع.

 
 (16جدول )

 لمتغير  تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت الدراسة وفقاالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "  ت " ل
  (النوع )ذكور، إناث

قيمة  االنحراف المعياري الحسابى  المتوسط الهجاالت
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 * 0.000 4.81- 0.51 0.68 4.17 3.79 التخطيط

 0.055 1.93- 0.60 0.64 3.91 3.89 التنظيم اإلداري

 0.193 1.30- 0.55 0.61 4.20 4.12 التوجيو اإلداري

 0.333 0.97 0.96 0.89 3.08 3.17 العالقات اإلنسانية

 *0.001 3.30- 0.53 0.73 4.28 4.08 التقويم

 1.063 1.87- 0.78 0.87 3.62 3.47 االتصال اإلداري الفعال
 *0.000 3.53- 0.62 0.69 4.19 3.96 لممعممين التنمية المينية

 *0.008 2.56- 0.71 0.87 3.85 3.64 استخدام التقنيات

 * 0.019 2.63- 3.98 4.79 31.31 30.12 الدرجة الكمية

    * داؿ احصائيا عند هستوى 
     

( إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا ٙٔالهبينة في الجدوؿ ) T-Testأشارت نتائج اختبار)ت( 

حوؿ  ( بيف هتوسطات تقديرات العينة هف الذكور واإلناث٘ٓ,ٓ ≥ αعند هستوى داللة ) 

        لصالح اإلناث وذلؾ في هجاالتتنهيتيـ هينيًا ييف في رأييـ في دور الهشرفيف اإلدار 

: التخطيط والتقويـ والتنهية الهينية لمهعمهيف واستخداـ التقنيات والدرجة الكمية والتي جاءت 

    . ( عمى التوالئٖ,ٖٔو  ٘ٛ,ٗو ٜٔ,ٗو  ٕٛ,ٗو  ٚٔ,ٗبهتوسطات حسابية هقدارىا ) 
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يف أف الهشرفيف اإلدارييف يفعموف أدوارىـ في هجاالت  هها يشير إلى أف هديرات الهدارس ير 
  أكثر هف نظرائيف هف الذكور التخطيط والتقويـ والتنهية الهينية لمهعمهيف واستخداـ التقنيات

، أها بقية الهجاالت فمـ تكف الفروؽ في هتوسطات تقديرات العينة ذا داللة إحصائية عند 
يف اتفقا عمى أف الهشرفيف اإلدارييف يهارسوف أي أف النوع (٘ٓ,ٓ ≥ α) هستوى داللة 

 أدوارىـ بنفس الدرجة.

 ب( متغير الخبرة:

( يوضح تحميؿ التبايف األحادي لتقديرات أفراد عينة الدراسة حوؿ دور الهشرفيف ٚٔ) الجدوؿ
 اإلدارييف في تنهية هديري الهدارس هينيا وفقا لهتغير الخبرة.

 

 (17الجدول )

( لتقديرات أفراد العينة عمى مجاالت الدراسة وفقا  One Way Anovaنتائج تحميل التباين األحادي )                     
 لمتغير الخبرة

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 المجال األول:

 التخطيط

 لةادغير  0.167 1.794 312.503 2 625.007 بيف الهجهوعات
  إحصائيا

 174.199 587 106954.892 داخؿ الهجهوعات

  589 102879.898 الهجهوع

 المجال الثاني:

 التنظيم اإلداري

 لةادغير  0.699 0.358 632.503 2 525.007 بيف الهجهوعات
  إحصائيا

 174.133 587 102254.892 داخؿ الهجهوعات

  589 102879.898 عالهجهو 

 المجال الثالث:

 التوجيو اإلداري

 لةادغير  0.798 0.226 282.503 2 625.007 بيف الهجهوعات
  إحصائيا

 194.188 587 102254.390 داخؿ الهجهوعات

  589 102879.898 الهجهوع

 الرابع:المجال 

 العالقات اإلنسانية

 لةادغير  0.658 0.398 312.503 2 425.035 بيف الهجهوعات
  إحصائيا

 205.109 587 109254.811 داخؿ الهجهوعات

  589 152879.898 الهجهوع



  115 

 

 المجال الخامس:

 التقويم

 

 دالةغير  0.665 0.347 542.511 2 625.069 بيف الهجهوعات
  إحصائيا

 174.199 587 102254.892 داخؿ الهجهوعات

  589 102879.898 الهجهوع

 المجال السادس:
 الفعال اإلداري االتصال

 دالةغير  0.785 0.269 312.103 2 625.028 بيف الهجهوعات
  إحصائيا

 154.259 587 102254.852 داخؿ الهجهوعات

  589 102879.898 الهجهوع

 السابع:المجال 
 التنمية المينية

 :لممعممين

 دالةغير  0.725 0.297 456.222 2 625.007 بيف الهجهوعات
  إحصائيا

 174.187 587 102254.842 داخؿ الهجهوعات

  589 102879.890 الهجهوع

  الثامن:المجال 
 استخدام التقنيات

 دالةغير  0.711 0.294 352.247 2 625.007 بيف الهجهوعات
  إحصائيا

 124.369 587 105254.823 داخؿ الهجهوعات

  589 109379.898 الهجهوع

 دالةغير  0.545 0.608 1001.374 2 2002.749 بيف الهجهوعات الدرجة الكمية
  إحصائيا

 1647.255 587 967316.268 داخؿ الهجهوعات

  589 969319.017 الهجهوع

 ٙٙ.ٗ( = ٔٓ.ٓ( وعند هستوى داللو )ٜٛ٘.ٕعند درجة حرية ) لجدوليةاؼ 

 ٕٓ.ٖ( = ٘ٓ.ٓ( وعند هستوى داللو )ٜٛ٘.ٕعند درجة حرية ) لجدوليةاؼ 

يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيهة "ؼ" الهحسوبة أقؿ هف قيهة "ؼ" الجدولية      
أنو ال توجد  أيجهيع الهجاالت والدرجة الكمية لبلستبانة،  في( ٘ٓ,ٓعند هستوى داللة )

 فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لهتغير الخبرة.
( في ٘ٓ,ٓ= αداللة إحصائية عند هستوى الداللة )إذف ال توجد فروؽ ذات      
 األساسيدور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية لهديري هدارس التعميـ  هتوسط تقدير

سنوات، أكثر هف  ٓٔ-ٙسنوات،  ٘-ٔلهتغير الخبرة ) بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف
 الهديريف.سنوات( هف وجية نظر ىؤالء ٓٔ
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 الخامس الفصل

 مناقشة نتائج الدراسة        
 

يدؼ ىذا الفصؿ إلى هناقشة نتائج الدراسة الهيدانيػة، وتفسػيرىا فػي ضػوء هػا سػعت ي
 .إليو الدراسة هف أىداؼ، وفي ضوء هحتوى اإلطار النظري لمدراسة والدراسات السابقة

يري أوال: مناقشة نتائج السؤال األول " ما دور المشرفين اإلداريين في التنمية المينيـة لمـد
ومــديرات مــدارس التعمــيم األساســي بمحافظــة الظــاىرة فــي ســمطنة عمــان مــن وجيــة نظــر 

 مديرو ىذه المدارس؟"

 مناقشة النتائج العامة: -1

حسػػابية واالنحرافػػات ( الػػذي يوضػػح الهتوسػػطات الٛهػف خػػبلؿ اسػػتقراء الجػػدوؿ رقػػـ )
الهعياريػػة لتقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لػػدور الهشػػرفيف اإلداريػػيف فػػي التنهيػػة الهينيػػة لهػػديري 

لهجػاالت الدراسػة  وهديرات هدارس التعميـ األساسي بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهػاف، وفقػاً 
إلداريػػيف عمػػى الثهانيػػة يبلحػػظ أف ىنػػاؾ ههارسػػة لمػػدور بدرجػػة هتوسػػطة هػػف قبػػؿ الهشػػرفيف ا

هػػدارس التعمػػيـ األساسػػي هػػف وجيػػة نظػػر أفػػراد عينػػة الدراسػػة، وىػػذا يتفػػؽ هػػع دراسػػة البيهػػاني 
  ( ودراسػػة ألجيػػر وتشػػيزىيؾٕ٘ٓٓ(، ودراسػػة الصػػقري ) ٕٛٓٓ(، ودراسػػة الشػػيري )ٕٔٔٓ)
 (Alger & Chizhik،2006)  والتػػي توصػػمت إلػػى أف هشػػرفي اإلدارة الهدرسػػية يهارسػػوف

ة هتوسػػػػطة، وتعػػػػزي الباحثػػػػة ذلػػػػؾ إلػػػػى اعتهػػػػاد الهشػػػػرؼ اإلداري عمػػػػى الزيػػػػارة أدوارىػػػػـ بدرجػػػػ
الهدرسػػية لمهدرسػػة والتػػي قػػد ال تتعػػدى زيػػارتيف فػػي الفصػػؿ الدراسػػي الواحػػد ههػػا ال يسػػهح لػػو 
بتمهس االحتياجات التدريبية لمهديريف، كذلؾ قد يعود السبب في ىذه النتيجة إلى أف الكفايات 

اإلداري بحاجة إلػى تنهيػة وتطػوير هػف قبػؿ الهشػرفيف وىػذا هػا أشػارت التدريبية لدى الهشرؼ 
( والتػػي توصػػمت إلػػى أف التنهيػػة الهينيػػة ٜٕٓٓ( ودراسػػة الشػػعيمي )ٕٗٓٓإليػػو دراسػػة البكػػر)

لئلداريػػػػيف تعتبػػػػر هػػػػف الحاجػػػػات التدريبيػػػػة الياهػػػػة التػػػػي يحتاجيػػػػا الهشػػػػرفوف اإلداريػػػػوف،والتي 
وأف يشػػػاركوا فػػػي تحديػػػد  مػػػى تنهيػػػة أنفسػػػيـ ذاتيػػػاً ف عو اإلداريػػػ وفأوصػػػت أف يحػػػرص الهشػػػرف

احتياجػػاتيـ التدريبيػػة الفعميػػة واختيػػار نوعيػػة البػػراهج الفاعمػػة ليػػـ وفػػؽ ىػػذه االحتياجػػات، وىػػذا 
( والتػي أشػارت إلػى أف درجػة تػوافر الكفايػات ٖٕٓٓيؤكد ها توصمت إليو دراسة الحضرهي )

( والتػػػػي كشػػػػفت أف ٕٕٓٓالحػػػػارثي ) التدريبيػػػػة لمهشػػػػرؼ اإلداري كانػػػػت هتوسػػػػطة، ودراسػػػػة 
( والتػػػػي توصػػػػمت إلػػػػى ٕٛٓٓودراسػػػػة العبػػػػري ) هشػػػػرفي اإلدارة الهدرسػػػػية بحاجػػػػة لمتأىيػػػػؿ ،
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ضػػرورة عقػػد دورات تدريبيػػة لمهشػػرفيف اإلداريػػيف هػػف قبػػؿ خبػػراء وأصػػحاب االختصػػاص، كهػػا 
اإلداري تعػػزي الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى وجػػود هجهوعػػة هػػف الهعوقػػات التػػي ال تتػػيح لمهشػػرؼ 

أف كثػرة الهػدارس التػي يشػرؼ عمييػا الهشػرؼ اإلداري  القياـ بهياهو بالشكؿ الهطموب، وهنيا
( هدرسػػػة حسػػػب دليػػػؿ التوجيػػػو اإلداري الصػػػادر هػػػف وزارة التربيػػػة ٖٓوالتػػػي قػػػد تصػػػؿ إلػػػى ) 

،والػػػذي قػػد يشػػكؿ عائقػػػا هػػف العوائػػؽ التػػػي قػػد ال تتػػيح لمهشػػػرؼ اإلداري ٕ٘ٓٓوالتعمػػيـ عػػاـ 
     ، وىػػو هػػا تؤكػػده دراسػػة البيهػػانيهينيػػاً  يريفلكػػافي لمقيػػاـ بهياهػػو هػػف أجػػؿ تنهيػػة الهػػدالوقػػت ا

( والتػػػي أوصػػػت بتقميػػػؿ نصػػػاب ٕٙٓٓ( ودراسػػػة الراعػػػي )ٖٕٓٓ( ودراسػػػة الجعيػػػد)ٕٔٔٓ) 
يؼ ليػػػػذه ضػػػػي يشػػػػرؼ عمييػػػػا، كهػػػػا  يهكػػػػف أف نهشػػػػرؼ اإلدارة الهدرسػػػػية هػػػػف الهػػػػدارس التػػػػ

ارييف في بعض المجاف الفنية التي قد تأخذ هف وقت الهشرؼ إشراؾ الهشرفيف اإلد، الهعوقات
ف ي( والتػػػػي توصػػػػمت إلػػػػى أف الهشػػػػرفٕٔٔٓوجيػػػػده، وىػػػػو هػػػػا أشػػػػارت إليػػػػو دراسػػػػة الرقهػػػػي )

ف بسػػػػػػمطنة عهػػػػػػاف يعػػػػػػانوف هػػػػػػف ضػػػػػػغوط عهػػػػػػؿ بػػػػػػدرجات تتفػػػػػػاوت بػػػػػػيف الهرتفعػػػػػػة ياإلداريػػػػػػ
( والتػي أظيػرت أف ٖٕٓٓوالهتوسطة،ويؤكد ىذا التفسير ها توصمت إليو دراسة الهحروقي ) 

 التطوير الوظيفي لهديري الهدارس بسمطنة عهاف تعاني هػف هعوقػات عديػدة بػدرجات هتفاوتػة
والتػػي تمخصػػت نتائجيػػا فػػي تأكيػػد  (Nany & Yendol ،2007دراسػػة نػػاني وينػػدوؿ )و ،

        فػػػػػي الهجػػػػػاالت : االقتصػػػػػادي  اإلداريهعظػػػػػـ أفػػػػػراد العينػػػػػة عمػػػػػى وجػػػػػود هعوقػػػػػات لئلشػػػػػراؼ 
( والتػي أشػػارت Woodward ،2002، ودراسػة وودورد )  اإلداري ، والفنػي، واالجتهػاعي، و 

( Young،2004، ودراسة يونغ )هتفاوتةإلى وجود هعوقات تواجو اإلشراؼ اإلداري بدرجات 
:  ىػيوالتي أظيرت نتائجيا أف هعوقات العهؿ اإلشرافي تصنؼ فػي خهسػة هجػاالت رئيسػية 

دارية، وتربوياقتصادية ة، واجتهاعية، وشخصية،وىذا يتفؽ كذلؾ هع دراسة أنتوف وآخروف ، وا 
 (Anton & others ،2005 والتػػي أكػػػدت أف الهعوقػػػات واقعيػػة وهوجػػػودة فػػػي هيػػػداف )

كهػا تتفػؽ  عمى فاعمية الههارسات اإلشرافية لدى الهشرفيف اإلدارييف، سمباً  تؤثرالتعميـ، وأنيا 
( والتػػػي توصػػػمت إلػػػى ضػػػرورة االىتهػػػاـ Snyder،2005) دراسػػػة سػػػنيدير ىػػػذه النتيجػػػة هػػػع 

( والتي خمصت إلى أىهية تحسيف Burant ،2009ودراسة بيورانت )  بتحسيف نوع التدريب،
( والتػػي بينػػت وجػػود قيػػادات هدرسػػية عمػػى Tir ،2002ودراسػػة تيػػر )  أداء الهدرسػػة الهينػػي،

،و هػػع دراسػػة حبػػاطغيػػر الهسػػتوى الهطمػػوب هػػف الصػػبلحية واألحقيػػة ههػػا يشػػعر اآلخػػريف باإل
( والتػػي أشػػارت إلػػى أف ىنػػاؾ حاجػػة هتزايػػدة لبلىتهػػاـ ببنػػاء قػػدرات القيػػادات ٕٔٔٓالهوسػػى) 

عمػى اإلبػػداع اإلداري لهواجيػة جهيػػع أنػػواع الهسػتجدات الهجتهعيػػة والتكنولوجيػة الهػػؤثرة عمػػى 
وير وتجديد ( والتي أكدت عمى أىهية تطٜٕٓٓالبيئة الهدرسية والتعميهية، ودراسة العمياني ) 

( والتي أوصت Cook ،2005العهؿ اإلداري لهديري الهدارس،وتتفؽ كذلؾ هع دراسة كوؾ )
 .بتحسيف وتطوير نظاـ اإلشراؼ اإلداري
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( والتػػػي بينػػػت أف ٕٙٓٓنتيجػػػة ىػػػذه الدراسػػػة هػػػع نتيجػػػة دراسػػػة الراعػػػي )  ختمػػػؼوت 
أف دراستو تناولت هجػاالت درجة فاعمية أداء الهشرفيف اإلدارييف كبيرة، وقد يرجع السبب إلى 

جراءاتو، وهياراتػو ولػـ يركػز عمػى جانػب هعػيف هػف هيػاـ  أىداؼ التوجيو اإلداري، وأىهيتو، وا 
اإلشػػراؼ اإلداري كهػػا فعمػػت الدراسػػة الحاليػػة، كهػػا يهكػػف أف يعػػزى ذلػػؾ إلػػى أف ىػػذه النتيجػػة 

ي هجػاؿ أىػداؼ جاءت هف وجية نظر الهشرفيف اإلدارييف أنفسيـ وقد اختمؼ هعيـ الهدراء ف
 .اإلشراؼ اإلداري

 مناقشة النتائج التفصيمية لممحاور: -2

بينػػت نتػػائج الدراسػػة أف أكثػػر الهجػػاالت ههارسػػة  هػػف قبػػؿ الهشػػرفيف اإلداريػػيف فػػي  
القياـ بدورىـ في التنهية الهينية لهديري الهدارس كاف هجاؿ )استخداـ التقنيات( حيث حصؿ 

هرتبػة األولػى هػف بػيف الهجػاالت الثهانيػة الهتعمقػة ( وجػاء فػي الٚٗ,ٖعمى هتوسط حسابي ) 
بدور الهشرؼ اإلداري في التنهية الهينية لهديري الهػدارس وىػي درجػة كبيػرة بحسػب تقػديرات 
عينة الدراسة، وقد يعزى ىذا إلى التوجو الذي انتيجتو وزارة التربية  والتعميـ هػف بدايػة األلفيػة 

ات التكنولوجيػػة باالعتهػػاد عمػػى تقنيػػات الهعموهػػات فػػي الجديػػدة والقػػائـ  عمػػى هواكبػػة الهسػػتجد
سػػبيؿ تطػػوير العهػػؿ اإلداري الهدرسػػي، األهػػر الػػذي دفػػع الهشػػرؼ اإلداري إلػػى التركيػػز عمػػى 

هػػف تطبيػػؽ برنػػاهج اإلدارة الهدرسػػية  ءاً الهػػدارس عمػػى اسػػتخداـ التقنيػػات بػػد يريتنهيػػة قػػدرة هػػد
إلػػػى تحقيػػػؽ أىػػػداؼ اإلدارة  التعميهيػػػة وصػػػوالً وهػػػف ثػػػـ االنتقػػػاؿ بعػػػد ذلػػػؾ إلػػػى تطبيػػػؽ البوابػػػة 

الجديػػػػدة فػػػػي تقميػػػػؿ اسػػػػتخداـ الػػػػورؽ وتبسػػػػيط اإلجػػػػراءات وسػػػػيولة الهتابعػػػػة، والقضػػػػاء عمػػػػى 
هػػع التوجػػو العػاـ نحػػو ربػػط هختمػػؼ الػوزارات هػػع الحكوهػػة اإللكترونيػػة أو هػػا  الػروتيف، تهاشػػياً 

اإلداري يؤكػده حصػوؿ العبػارة يسهى بهجتهع عهاف الرقهي، وىذا االىتهػاـ هػف قبػؿ الهشػرؼ 
التػي نصػػت عمػى " يحػػرص الهشػػرؼ اإلداري عمػى تػػوفير الهػػواد اإلثرائيػة والهياريػػة والهعرفيػػة 
لمهػػدير بواسػػطة الحاسػػب اآللػػي " وعبػػارة " يرشػػح الهشػػرؼ اإلداري هػػدير الهدرسػػة لػػدورات فػػي 

وسػطات فػي ىػذا هجاؿ استخداـ الحاسب اآللي وتوظيفو فػي العهػؿ اإلداري " عمػى أعمػى الهت
( وىػػي درجػػة ههارسػػة كبيػػرة حسػػب تقػػديرات عينػػة الدراسػػة ، وكػػذلؾ ٛٗ,ٖالهجػػاؿ بهتوسػػط )
التي نصت عمى " يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمػى التواصػؿ  فقرةالحاؿ بالنسبة لم

 فقػػػرات( بينهػػػا بػػػاقي ٚٗ,ٖهػػػع الجيػػػات الهختمفػػػة عػػػف طريػػػؽ البريػػػد اإللكترونػػػي " بهتوسػػػط )
( وىػػػي درجػػػة ههارسػػػة هتوسػػػطة، وربهػػػا ٖٕ,ٖ – ٖٗ,ٖتراوحػػػت هتوسػػػطاتيا بػػػيف ) الهجػػػاؿ 

يعزى ىذا إلػى عػدـ تأىيػؿ الهشػرفيف اإلداريػيف بالشػكؿ الكػافي فػي هجػاؿ اسػتخداـ التقنيػات ، 
الهػػدارس عمػػى ىػػذه الهيػػارة بالشػػكؿ  يرياألهػػر الػػذي أثػػر بػػدوره  فػػي نقػػؿ الخبػػرة وتػػدريب هػػد

ههارسػػة فػػي ىػػذا الهجػػاؿ ىػػي" يسػػاىـ  فقػػراتذا يؤكػػده أف أقػػؿ الالهناسػػب وبالدرجػػة الكبيرة،وىػػ
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الهشرؼ اإلداري في تدريب هدير الهدرسة عمى استخداـ البوابة التعميهية وتوظيفيا في العهؿ 
 (. ٖٕ,ٖاإلداري" بهتوسط حسابي ) 

وتتفؽ ىذه النتيجة هف حيث درجػة ههارسػتيا هػف قبػؿ الهشػرفيف اإلداريػيف هػع دراسػة 
ف أشػػػارتا إلػػػى أف التػػػدريب عمػػػى التقنيػػػات ي( والمتػػػٕٗٓٓ( ، ودراسػػػة البكػػػر)ٜٜٛٔالحديػػػدي)

التربويػػة الحديثػػػة  تحتػػػؿ الهرتبػػة األولػػػى فػػػي األىهيػػة ضػػػهف الحاجػػػات التدريبيػػة الياهػػػة التػػػي 
( والتػػػػي أوصػػػػت باالسػػػػتفادة هػػػػف ٜٕٓٓيحتاجيػػػػا الهشػػػػرفوف اإلداريػػػػوف ، ودراسػػػػة العميػػػػاني )

( ٕٕٓٓواالنتفػػاع بيػػا فػػي اإلدارة الهدرسػػية ، ودراسػػة عػػوض )اسػػتخداـ التكنولوجيػػا الحديثػػة 
والتػػي أشػػػارت إلػػى ضػػػرورة تطػػوير هيػػػارة اإلداريػػيف عمػػػى اسػػتخداـ الحاسػػػب اآللػػي ، ودراسػػػة 

( والتػي توصػمت إلػى ضػعؼ التػدريب الهقػدـ لهػديري وهػديرات الهػدارس فػي ٕٓٔٓالعهػري ) 
بالتصػػػدي لمصػػػعوبات التػػػي يواجييػػػا هجػػػاؿ تطبيػػػؽ اإلدارة اإللكترونيػػػة، والتػػػي أوصػػػت كػػػذلؾ 

 هديرو الهدارس وهديراتيا أثناء تطبيقيـ لهشروع اإلدارة اإللكترونية.

( والتػػػي أشػػػارت إلػػػى أف درجػػػة ٕٙٓٓىػػػذه النتيجػػػة هػػػع دراسػػػة العويسػػػي )  ختمػػػؼوت 
لهيػػارة تػػدريب الهعمهػػيف عمػػى أسػػاليب االسػػتفادة هػػف أجيػػزة وتقنيػػات  هػػديري الهدرسػػةههارسػػة 

عمػى ىػذه الهيػارة  يريفواالتصاؿ جػاءت هنخفضػة؛ ههػا يشػير إلػى أف تػدريب الهػدالهعموهات 
 هف قبؿ الهشرفيف اإلدارييف كانت هنخفضة كذلؾ. 

       وجػػػػاء فػػػػي الهرتبػػػػة الثانيػػػػة الهجػػػػاؿ الرابػػػػع ) العبلقػػػػات اإلنسػػػػانية( بهتوسػػػػط حسػػػػابي
يف بتنهيػػػة الهػػػدراء ( أي بدرجػػػة هتوسػػػطة ، وقػػػد يعػػػزى قمػػػة  اىتهػػػاـ الهشػػػرفيف اإلداريػػػٖٛ,ٖ) 

في هجاؿ العبلقات اإلنسانية إلى حد ها؛ لحاجتيـ لمتدريب في ىذا الجانػب  والػذي بػبل  هينياً 
شؾ سيساعدىـ عمى إدراؾ أف القدرة عمى التعاهؿ هػع األفػراد ىػي أكثػر صػعوبة هػف التعاهػؿ 

هػػػع  هػػػع األشػػػياء، وعمػػػى  أف الهػػػدير النػػػاجح ىػػػو هػػػف يسػػػتطيع بنػػػاء عبلقػػػات إنسػػػانية طيبػػػة
ف سػػػموكو الجيػػػد فػػػي التعاهػػػؿ هعيػػػـ  العػػػاهميف هعػػػو هػػػف ىيئػػػة إداريػػػة أو تدريسػػػية أو فنيػػػة ، وا 
يػػػدفعيـ إلػػػى حػػػب العهػػػؿ ويحقػػػؽ الرضػػػا الػػػوظيفي الػػػذي يجعميػػػـ يتفػػػانوف ويبػػػدعوف فػػػي أداء 
هيػػاهيـ فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الهدرسػػة، وىػػي أحػػد األىػػداؼ الهتعمقػػة بتحسػػيف الظػػروؼ 

ليؿ التوجيو اإلداري في هدارس سمطنة عهاف والصادر هػف وزارة التربيػة الهدرسية والهدرجة بد
( والتػػي أشػػارت إلػػى أف ٕٕٓٓوىػػو هػػا يتفػػؽ هػػع دراسػػة عػػوض ) ٕ٘ٓٓوالتعمػػيـ فػػي ينػػاير 

 البرناهج التدريبي أحدث تغيرات سموكية في العبلقات اإلنسانية لدى هديرات الهدارس. 

     الهجػػػاؿ قػػػد تراوحػػػت هتوسػػػطاتيا بػػػيف وقػػػد أوضػػػحت النتػػػائج أف جهيػػػع عبػػػارات ىػػػذا 
التي تػنص عمػى "  فقرة( أي بدرجة بيف الكبيرة والهتوسطة ، حيث جاءت الٕٓ,ٖ – ٛٗ,ٖ) 
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تبػػػاع األسػػػاليب التػػػي تسػػػيـ فػػػي توثيػػػؽ صػػػمتو ايوجػػػو الهشػػػرؼ اإلداري هػػػدير الهدرسػػػة إلػػػى 
( أي بدرجػػة كبيػػرة ٛٗ,ٖبػػالكوادر الهختمفػػة العاهمػػة بالهدرسػػة" فػػي الهرتبػػة األولػػى بهتوسػػط ) 

وىػػذا يعػػزى إلػػى حػػرص الهشػػرؼ اإلداري عمػػى أف يعهػػؿ هػػدير الهدرسػػة عمػػى بنػػاء عبلقػػات 
طيبػػػة هػػػع جهيػػػع العػػػاهميف، ويػػػتفيـ هشػػػاعرىـ ويثػػػؽ فػػػييـ، ويفسػػػح ليػػػـ الهجػػػاؿ إلظيػػػار روح 

( والتػػي أشػػارت إلػػػى أف إدارات ٕٙٓٓاالبتكػػار لػػدييـ، وىػػو هػػا يتفػػؽ هػػع دراسػػة العويسػػي ) 
     تحػػػرص عمػػػى الهشػػػاركة الفاعمػػػة فػػػي الهناسػػػبات الهختمفػػػة لمعػػػاهميف والبيئػػػة الهحميػػػة الهػػػدارس

، وتنهيػػػة العبلقػػػات اإلنسػػػانية بػػػيف العػػػاهميف وتوظيفيػػػا فػػػي خدهػػػة أىػػػداؼ الهدرسػػػة ، وتػػػوفير 
الهنػػػاخ االجتهػػػػاعي الهناسػػػػب لزيػػػػادة األلفػػػػة واالنسػػػجاـ ورفػػػػع الػػػػروح الهعنويػػػػة لػػػػدى العػػػػاهميف 

يتفػػؽ كػػذلؾ هػػع العبػػارة التػػي جػػاءت فػػي الهرتبػػة الثانيػػة بػػيف عبػػارات ىػػذا  بالهدرسػػة وىػػو هػػا
الهجاؿ والتي تنص عمى " يسػاعد الهشػرؼ اإلداري هػدير الهدرسػة عمػى تنهيػة قػدرة الهعمهػيف 

( أي بدرجػة ٔٗ,ٖفي توفير جػو هػف األلفػة والهحبػة بيػنيـ وبػيف التبلهيػذ" بهتوسػط حسػابي ) 
والتػي أشػارت إلػى أف هػف  (Snyder،2005)دراسػة سػنيديرؾ.وىو يتفػؽ كػذلؾ هػع كبيرة كػذل

هتطمبػػػػات اإلشػػػػراؼ اإلداري لتحقيػػػػؽ الجػػػػودة التعميهيػػػػة االىتهػػػػاـ بالهنػػػػاخ التعميهػػػػي، ودراسػػػػة 
( والتي أشارت إلى ضرورة العهؿ لخمؽ بيئة ثقافية تعاونيػة الزهػة Burant ،2009بيورانت )

 التعميهية الفعالة.لنجاح هجتهعات التعمـ الهينية وعهمية اإلشراؼ 

( والتػي أشػار فييػا إلػى أف قصػور Tir ،2002ىذه النتيجػة هػع دراسػة تيػر) وتختمؼ 
اإلشػػراؼ اإلداري نػػتج عنػػو تػػدني هسػػتوى الرضػػا الهينػػي داخػػؿ الهػػدارس، وىػػذا بالتأكيػػد يعػػود 

التػػي  فقػػرةإلػػى ههارسػػة هيػػارة العبلقػػات اإلنسػػانية بدرجػػة هنخفضػػة، وىػػو هػػا يتفػػؽ هػػع حمػػوؿ ال
ت عمى " يزود الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة بكؿ ها ىو جديد فػي هجػاؿ إثػارة الدافعيػة نص

وتحفيز العاهميف لمعهؿ " فػي الهرتبػة قبػؿ األخيػرة ههػا يػدؿ عمػى انخفػاض ههارسػتيا هػف قبػؿ 
ف جػػاءت بدرجػػػة هتوسػػطة فػػي تقػػديرات عينػػػة الدراسػػة بػػيف  ىػػػذا  فقػػراتالهشػػرفيف اإلداريػػيف وا 

( ، كهػػػػا أف الهشػػػػرؼ اإلداري قػػػػد يفتقػػػػر إلػػػػى الهيػػػػارة التػػػػي تجعمػػػػو ٜٔ,ٖالهجػػػػاؿ بهتوسػػػػط ) 
يستطيع تنهية قدرة الهدير في الحرص عمػى عػدـ االنخػراط فػي عبلقػات شخصػية هباشػرة هػع 
العػػاهميف بدرجػػة كبيػػرة، حتػػى يسػػتطيع الهحافظػػة عمػػى الهسػػافة االجتهاعيػػة التػػي تفصػػؿ بينػػو 

العبلقة بحيث ال يتشػتت بعيػدا عػف أىػداؼ الهدرسػة الهوازنة في ىذه  وبينيـ ، وحتى يستطيع
ويوازف بحيث ال تؤثر هراعاتو لمجوانب اإلنسانية هع القياـ بهياـ العهؿ بالشكؿ الهطموب هف 

التػػي تػػنص عمػػى" يسػػاىـ الهشػػرؼ اإلداري فػػي تعريػػؼ هػػدير  الفقػػرةقبػػؿ العػػاهميف ولػػذا جػػاءت 
ساني دوف إخبلؿ بالعهؿ" في الهرتبة األخيػرة الهدرسة باألساليب الهختمفة لهراعاة الجانب اإلن

 (.ٕٓ,ٖبهتوسط ) 
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كهػػا بينػػت النتػػائج أف الهجػػاؿ السػػادس ) االتصػػاؿ اإلداري الفعػػاؿ( جػػاء فػػي الهرتبػػة 
( وىػػػي درجػػػة ههارسػػػة هتوسػػػطة بحسػػػب تقػػػديرات عينػػػة ٜٕ,ٖالثالثػػػة بهتوسػػػط حسػػػابي بمػػػغ ) 

ء هجػػػاؿ االتصػػػاؿ فػػػي الهرتبػػػة ( حيػػػث جػػػآٖٕٓالدراسػػػة،وىو هػػػا يتفػػػؽ هػػػع دراسػػػة الجعيػػػد )
الثالثة بيف الكفايات اإلدارية هف حيث درجة فاعمية الهشرؼ اإلداري في تطويرىػا، وقػد يرجػع 
ذلػؾ إلػى حاجػػة الهشػرفيف اإلداريػيف إلػػى التأىيػؿ والتػػدريب عمػى بعػض الكفايػػات الهيهػة التػػي 

ـ بػػدورىـ فػػي تػػأىيميـ نقػػؿ أثػػر التػػدريب إلػػييـ والقيػػا االهػػدارس حتػػى يسػػتطيعو  ديرييحتاجيػػا هػػ
( والتػػي كشػػفت أف هشػػرفي اإلدارة ٕٕٓٓوتنهيػػتيـ هينيػػا وىػػو هػػا يتفػػؽ هػػع دراسػػة الحػػارثي ) 

الهدرسػػػية بحاجػػػة لمتأىيػػػؿ حيػػػث كػػػاف تػػػدريبيـ عمػػػى البػػػراهج التدريبيػػػة يتػػػراوح بػػػيف هػػػنخفض 
( والتػػي أشػػارت إلػى أف هػػديري هػػدارس التعمػػيـ األساسػػي ٕٓٔٓوهتوسػط، ودراسػػة الرواحػػي ) 

في سمطنة عهاف بحاجة إلى تطػوير كفايػاتيـ األساسػية بدرجػة كبيػرة وجػاء هجػاؿ )االتصػاؿ( 
بػػػيف ىػػػذه الهجػػػاالت، ويهكػػػف أف يعػػػزى كػػػذلؾ حسػػػب إحػػػدى الػػػدورات التػػػي حضػػػرتيا الباحثػػػة 

الهدارس وهساعدييـ في أحػد األعػواـ الدراسػية إلػى أف أسػموب التػدريب  يريلتنهية هيارات هد
فػي هجػاؿ  ي ىذا الهجاؿ لـ يساعد عمى تحقيؽ أىدافو فػي تنهيػتيـ هينيػاً الذي قدـ لمهديريف ف

تباعػا فػي هثػؿ ىػذه الػدورات ىػو أسػموب ااالتصاؿ اإلداري الفعاؿ كوف أكثر أسػاليب التػدريب 
الهحاضرة أو لعػدـ كفايػة وقػت عػرض الػدورة وعػدـ كفايػة األنشػطة الهقدهػة فييػا حيػث يكتفػي 

ربوينت هع تغييب الحوار والنقػاش أو األنشػطة العهميػة وىػو بساعة واحدة لعرض شرائح بالباو 
 ( . ٕٕٓٓ(، ودراسة عوض )ٜٜٛٔها يتفؽ هع ها توصمت إليو دراسة أبو سنينة )

وقػػػد جػػػاءت العبػػػارة التػػػي نصػػػت عمػػػى " ينهػػػي الهشػػػرؼ اإلداري قػػػدرة هػػػدير الهدرسػػػة 
فػي الهرتبػة األولػى عمى التواصؿ هػع الهؤسسػات والييئػات الحكوهيػة والخاصػة فػي الهجتهػع" 
( أي بدرجػػة ٚٗ,ٖبػيف عبػػارات ىػذا الهجػػاؿ حسػب تقػػديرات عينػة الدراسػػة بهتوسػط حسػػابي ) 

الهدارس عمى تطبيؽ هشروع ) تواصؿ الهدرسة هع  يريكبيرة ، وقد يرجع ذلؾ إلى تدريب هد
ـ هػػف ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓاألسػػرة والهجتهػػع( لهػػدة ثبلثػػة أيػػاـ والػػذي بػػدأ تطبيقػػو فػػي العػػاـ الدراسػػي 
    فػػي كػػؿ عػػاـ دراسػػي قبػػؿ الػػوزارة فػػي بعػػض الهػػدارس وهػػف ثػػـ تػػـ زيػػادة عػػدد الهػػدارس تػػدريجياً 

، وقد كاف لؤلساليب التدريبية واألنشطة العهمية الهتبعة وخبرة الهدرب األثر في تحقيؽ الػدورة 
هنيػا فػي ىػذا الجانػب، وتراوحػت هتوسػطات بػاقي عبػارات  يريفألىدافيا وبالتالي اسػتفادة الهػد

ف أدنى العبػارات هػف حيػث الهتوسػط الحسػابي فػي ىػذا إ( حيث ٖٔ,ٖ -ٔٗ,ٖلهجاؿ بيف ) ا
الهجاؿ كانت " يناقش الهشرؼ اإلداري أساليب االتصػاؿ اإلداري الرسػهي وغيػر الرسػهي هػع 
هدير الهدرسة "  وقد يعزى ذلؾ أيضا إلػى ضػغط العهػؿ وعػدـ تػوفر الوقػت الكػافي لمهشػرفيف 

( والتػػي ٕٔٔٓهيـ فػػي ىػػذا الهجػػاؿ وىػػو هػػا يتفػػؽ هػػع دراسػػة الرقهػػي )اإلداريػػيف لمقيػػاـ بهيػػا
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أشارت إلى أف الهشرفيف اإلدارييف بسمطنة عهػاف يعػانوف هػف ضػغوط عهػؿ بػدرجات هتفاوتػة 
 تتراوح بيف الهرتفعة والهتوسطة.

(  أي ٕٛ,ٖوجػػاء فػػي الهرتبػػة الرابعػػة الهجػػاؿ األوؿ ) التخطػػيط( بهتوسػػط حسػػابي ) 
( والتػي بينػػت أف تػوفر الكفايػػات ٖٕٓٓو هػػا يتفػؽ هػع دراسػػة الحضػرهي )بدرجػة هتوسػطة،وى

الهينيػػػة لمهشػػػرؼ اإلداري فػػػي الهجػػػاالت األربعػػػة التػػػي تناولتيػػػا الدراسػػػة وهػػػف بينيػػػا الكفايػػػات 
( والتػػي أشػػارت إلػػى أف هحػػور ٜٕٓٓالتخطيطيػػة كانػػت بدرجػػة هتوسػػطة، ودراسػػة الشػػعيمي )

لمهشػػرفيف اإلداريػػيف بدرجػػة تراوحػػت بػػيف  تػػدريبياً  اً التخطػػيط هػػف الهحػػاور التػػي هثمػػت احتياجػػ
( والتػػػي أوصػػػت بإلحػػػاؽ الهشػػػرفيف اإلداريػػػيف ٕ٘ٓٓالكبيػػػرة والهتوسػػػطة، ودراسػػػة الصػػػقري ) 

( والتي بينت أف التخطػيط هػف ٕٓٔٓبدورات تدريبية في هجاؿ التخطيط، ودراسة الرواحي ) 
يرىا بدرجة كبيرة، وقد يعػزى ىػذا إلػى الكفايات األساسية التي يحتاج هديرو الهدارس إلى تطو 

عدـ إلهػاـ الهشػرفيف اإلداريػيف بهبػادئ وأسػاليب وأسػس التخطػيط التربػوي وباألىػداؼ التربويػة 
بشػػكؿ كػػافي وىػػو هػػا يتعػػارض هػػع هػػا ورد فػػي دليػػؿ التوجيػػو اإلداري بسػػمطنة عهػػاف الصػػادر 

 اإلداري . هف أف الكفايات التخطيطية هف الكفايات البلزهة لمهشرؼ ٕ٘ٓٓعاـ 

( ٗٓ,ٔ -ٛٗ,ٖوقد تراوحت الهتوسطات الحسابية لجهيع عبارات ىذا الهجاؿ بيف ) 
وىذا يعني أف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ههارسة الهشرفيف اإلدارييف لدورىـ في تنهيػة 
هديري الهدارس في ىذا الهجاؿ  تراوحت بيف الكبيرة والهنخفضػة جػدا، وحصػمت العبػارة التػي 

عمػػى" يتػػدارس الهشػػرؼ اإلداري هػػع هػػدير الهدرسػػة رؤيػػة الهدرسػػة ورسػػالتيا" وعبػػارة "  نصػػت
يقػدـ الهشػػرؼ اإلداري التغذيػة الراجعػػة الهناسػػبة فيهػا يتعمػػؽ بػػالخطط التربويػة الهدرسػػية" عمػػى 

( وقػػد يعػػزى ذلػػؾ إلػػى اىتهػػاـ الهشػػرفيف اإلداريػػيف ٛٗ,ٖأعمػػى هتوسػػط فػػي الهجػػاؿ بهتوسػػط )
الخطػػة السػػنوية لمهدرسػػة وتقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة حسػػب الرؤيػػة التػػي يتفقػػوف بهراجعػػة وهتابعػػة 

عمييا هع هديري الهدارس بعد هناقشتيـ فييا خبلؿ الزيارة االستطبلعية التي يقوهػوف بيػا فػي 
بدايػػػة كػػػؿ عػػػاـ دراسػػػي، وقػػػد يعػػػزى كػػػذلؾ إلػػػى إدراؾ الهشػػػرفيف اإلداريػػػيف ألىهيػػػة التخطػػػيط 

األولػػى لهػػديري الهػدارس ويسػػبؽ جهيػػع الوظػػائؼ التربويػػة األخػػرى  باعتبػاره الوظيفػػة األساسػػية
    حيػػث يهثػػؿ التخطػػيط األسػػاس ليػػذه الوظػػائؼ، كهػػا أنػػو يحػػدد هعػػالـ الطريػػؽ لمعهػػؿ اإلداري 
، ويجنػػػب الهدرسػػػة التخػػػبط والعشػػػوائية فػػػي العهػػػؿ، كهػػػا أنػػػو يسػػػاعد هػػػديري الهػػػدارس عمػػػى 

    حػػداث التغيػػرات الهطموبػػة لتحقيػػؽ ىػػذه الرسػػالةاإلحسػػاس بالهسػػؤولية تجػػاه رسػػالة الهدرسػػة وا  
( والتػػي أوضػػحت أنػػو هػػف هتطمبػػات Snyder ،2005، وىػػو هػػا يتوافػػؽ هػػع دراسػػة سػػنيدير )

اإلشراؼ اإلداري لتحقيؽ الجودة التعميهية ضرورة التخطيط لتحقيؽ جػودة التعمػيـ الػذي يسػاير 
 الخطط التنهوية. 



  124 

 

ري لهػػدير الهدرسػػػة نهػػاذج لخطػػط هدرسػػػية " يػػػوفر الهشػػرؼ اإلدا الفقػػرةوقػػد حصػػمت 
( وىػػي ٜ٘.ٕالهجػػاؿ بهتوسػػط ) فقػػراتيهكػػف االسػػتفادة هنيػػا" عمػػى الهرتبػػة قبػػؿ األخيػػرة بػػيف 

درجة هتوسطة هف حيث تقديرات أفراد عينػة الدراسػة وقػد يعػزى ىػذا إلػى عػدـ إلهػاـ الهشػرفيف 
هػا  نيػـ غالبػاً إلػوظيفي حيػث اإلدارييف بشكؿ كافي بهياهيـ وبأساليب واستراتيجيات التطوير ا

( حيث بينت ٖٕٓٓيعتهدوف عمى النشرات التوجييية وىو ها أشارت إليو دراسة الهحروقي ) 
، كهػػا يهكػػف أف أف النشػرات التوجيييػػة ىػػي هػف أكثػػر اسػػتراتجيات التطػػوير الػوظيفي اسػػتخداهاً 
واجيونيػا وىػو يعزى ىذا إلى ضيؽ الوقت بالنسبة لمهشػرفيف اإلداريػيف وضػغوط العهػؿ التػي ي

( والتي بينت أف الهشرفيف اإلدارييف يعػانوف هػف ضػغوط ٕٔٔٓها يتوافؽ هع دراسة الرقهي )
" يسػاىـ الهشػرؼ اإلداري فػي  فقػرةعهؿ بدرجات تتفاوت بيف الهرتفعػة والهتوسػطة، وجػاءت ال

داريػة" تنهية قدرة هدير الهدرسة في وضع خطط التنهية الهينيػة لمكػوادر التدريسػية والفنيػة واإل
وىػو هػا  ( أي بدرجػة هنخفضػة جػداً ٗٓ.ٔفي الهرتبة األخيرة بيف عناصر الهجاؿ بهتوسػط ) 

( الػذي أوضػحت أف هجػاؿ تنهيػة وتطػوير الهػوارد البشػرية ٕٙٓٓيتوافؽ هع دراسة العويسي )
الهػدارس بدرجػة هنخفضػة، وىػذا إف دؿ فإنهػا يػدؿ عمػى عػدـ  يريجاءت ههارستو هف قبؿ هد

 . دارس عمى التخطيط الجيد لتنهية العاهميف بالهدرسة هينياً اله يريقدرة هد

كهػػا أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف الهجػػاؿ السػػابع ) التنهيػػة الهينيػػة ( جػػاء فػػي الهرتبػػة 
الخاهسة بيف هجاالت الدراسة هػف حيػث درجػة ههارسػة الهشػرفيف اإلداريػيف لػدورىـ فػي تنهيػة 

( وىػػػي درجػػػة هتوسػػػطة، وقػػػد ٕٚ,ٖ)  الهػػػدارس فػػػي ىػػػذه الهجػػػاالت بهتوسػػػط حسػػػابي يريهػػػد
يعزى ىذا إلػى هبلحظػة أفػراد عينػة الدراسػة لقصػور فػي الهتابعػة هػف قبػؿ الهشػرفيف اإلداريػيف 
ليذا الجانب سواء في هتابعة سجبلت اإلنهاء الهيني لجهيع العاهميف بالهدرسة أثناء الزيارات 

عميػو ضػعؼ فػي قػدرة الهشػرفيف  لمهدرسة ، أو هف خبلؿ البوابة التعميهية ، األهر الذي ترتػب
الهػػػدارس فػػػي ىػػػذا الجانػػػب وبالتػػػالي  ديرياإلداريػػػيف فػػػي تحديػػػد جوانػػػب القصػػػور فػػػي أداء هػػػ

فػػي هجػػاؿ القػػدرة عمػػى تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة  ضػػعؼ فػػي تنهيػػة هػػدراء الهػػدارس هينيػػاً 
الهتػػوفرة لمعػػاهميف بالهدرسػػة ، ووضػػع برنػػاهج لمنهػػو الهينػػي فػػي ضػػوء الحاجػػات واإلهكانيػػات 
( ٜٜٛٔسػػػواء فػػػي الجانػػػب الهعرفػػػي أو الجانػػػب السػػػموكي، وىػػػذا يتفػػػؽ هػػػع دراسػػػة الحديػػػدي )

والتػػي أشػػارت إلػػى أف التنهيػػة الهينيػػة لمهعمهػػيف جػػاءت فػػي الهرتبػػة الرابعػػة بػػيف سػػبع هجػػاالت 
تناولتيا الدراسة هف حيث اعتبارىا هف االحتياجات التدريبية الياهة لهديري الهػدارس، ودراسػة 

( والتي أوصت بالحرص عمى تنظيـ براهج لمتنهية الهينية الهستداهة لجهيػع ٜٕٓٓلعمياني )ا
( والتػػي أوصػػت بػػأف ٜٜٜٔالعػػاهميف فػػي الهدرسػػة هػػف قبػػؿ إدارة الهدرسػػة ودراسػػة الفاضػػمي )
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هديري الهدارس عمى الوقػوؼ عمػى نػواحي ضػعؼ الهعمػـ  يقوـ هشرفي اإلدارة الهدرسية بحثّ 
 في التغمب عمييا. والسعي إلى هساعدتو

( أي ٕٔ.ٖ -ٓ٘,ٖوقػػد تراوحػػت الهتوسػػطات الحسػػابية لعبػػارات ىػػذا الهجػػاؿ بػػيف ) 
      أف تقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لعناصػػػر ىػػػذا الهجػػػاؿ قػػػد تراوحػػػت بػػػيف الكبيػػػرة والهتوسػػػطة 

سػة ، حيث كاف تقدير أفراد العينة لمعبارة التي نصت عمى" يقدـ الهشرؼ اإلداري لهدير الهدر 
( ٓ٘,ٖهبلحظات بناءة عف سػير عهميػة التنهيػة الهينيػة فػي هدرسػتو" بدرجػة كبيػرة بهتوسػط )

وقد يعود ذلؾ إلى إدراؾ الهشرفيف اإلدارييف ألىهية التنهية الهينية في تجويػد أسػاليب التعمػيـ 
    والػػتعمـ وبالتػػالي تجويػػد هخرجػػات العهميػػة التعميهيػػة ، وىػػذا يتفػػؽ هػػع دراسػػة نكػػوهبي وكوهبػػا 

 (Nkumbi & Komba ،2008 والتػي توصػمت إلػى أف التنهيػة الهينيػة لمهعمػـ ليػا أىهيػة )
ف لهػديري الهػػدارس دور واسػتراتيجياً  كبيػرة حيػث أنيػػا تطػور الهعمػـ أكاديهيػػاً  فػي دعػػـ  اً كبيػر  اً ، وا 

( والتػػػي توصػػػمت إلػػػػى أف Okendu ،2012وهػػػع دراسػػػة أوكينػػػدو )، تنهيػػػة الهعمهػػػيف هينيػػػاً 
اإلدارة الهدرسػػػػية يعهػػػػؿ عمػػػػى صػػػػقؿ هيػػػػاراتيـ وقػػػػدراتيـ التدريسػػػػية والرقابيػػػػة اإلشػػػػراؼ عمػػػػى 

عمى أداء الطبلب األكاديهي، وىو هػا يؤكػده  واإلدارية والتنفيذية والتقويهية هها ينعكس إيجاباً 
حصػػوؿ العبػػارة التػػي نصػػت عمػػى " يوجػػو الهشػػرؼ اإلداري هػػدير الهدرسػػة إلػػى بػػذؿ الجيػػود 

الهينػػػػي لديػػػػو" عمػػػػى الهرتبػػػػة الثانيػػػػة بػػػػيف عناصػػػػر الهجػػػػاؿ بهتوسػػػػط الذاتيػػػػة لهواصػػػػمة النهػػػػو 
( والتػػػي اقترحػػػت دعػػػـ ٕٓٔٓ( أي بدرجػػػة كبيػػػرة، ويتفػػػؽ كػػػذلؾ هػػػع دراسػػػة الحػػػارثي ) ٛٗ,ٖ)

هبػػادرات هػػديري الهػػدارس فػػي التنهيػػة الهينيػػة الذاتيػػة لهػػا لػػو هػػف أثػػر إيجػػابي عمػػى دافعيػػتيـ 
ير الهػوارد الهاديػة البلزهػة لمتنهيػة الهينيػة بالهػدارس ، وتػوفواستهرارىـ  في تنهية أنفسػيـ ذاتيػاً 

 بصورة أكبر.

فػػػي حػػػيف كانػػػت أقػػػؿ العبػػػارات هػػػف حيػػػث الهتوسػػػط الحسػػػابي فػػػي ىػػػذا الهجػػػاؿ  ىػػػي 
العبارة التي نصت عمى "يرشح الهشػرؼ اإلداري هػدير الهدرسػة لحضػور النػدوات والهػؤتهرات 

     ( أي بدرجػػػػة هتوسػػػػطة ٕٔ,ٖ" بهتوسػػػػط ) والػػػػدورات التدريبيػػػػة ذات العبلقػػػػة بهياهػػػػو الوظيفيػػػػة
، ويرجػػع ىػػذا إلػػى أف أفػػراد عينػػة الدراسػػة يػػدركوف هػػدى تغييػػب ىػػذا الػػدور هػػف قبػػؿ الهشػػرفيف 
اإلداريػػيف، ذلػػؾ أنيػػـ يكتفػػوف بالػػدورات والهشػػاغؿ التػػي تقػػاـ فػػي هركػػز التػػدريب التربػػوي داخػػؿ 

ف لحضػور بعػض الػدورات التػي يأو اثنػ اً الهحافظة وقد يبتعػث القمػة القميمػة بهػا ال يتعػدى هػدير 
تقػػػاـ فػػػي هحافظػػػة هسػػػقط  وفػػػي فتػػػرات هتباعػػػدة ، عػػػدا ذلػػػؾ ال يوجػػػد دور همهػػػوس لمهشػػػرفيف 
اإلداريػػػيف فػػػي ترشػػػيح الهػػػدراء لحضػػػور النػػػدوات والهػػػؤتهرات التربويػػػة الهحميػػػة أو العربيػػػة أو 

صػبلحيات الهحػدودة العالهية سواء داخؿ السمطنة أو خارجيا وقد يعود السبب في ذلؾ إلػى ال
( والتػي أشػارت إلػى أف ٕٔٔٓالههنوحة لمهشرفيف اإلدارييف وىو ها يتفػؽ هػع دراسػة الرقهػي )
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غهػػوض الػػدور يعتبػػر هػػف هصػػادر ضػػغوط العهػػؿ التػػي يعػػاني هنيػػا الهشػػرفوف اإلداريػػوف فػػي 
 سمطنة عهاف.

( والتػػي خمصػػت نتائجيػػا إلػػى أف ٕٙٓٓىػػذه النتيجػػة هػػع دراسػػة العويسػػي ) ختمػػؼوت
نهيػػة وتطػػوير الهػػوارد البشػػرية جػػاءت ههارسػػتيا هػػف قبػػؿ إدارات الهػػدارس فػػي سػػمطنة عهػػاف ت

 بدرجة هنخفضة .    

( أي ٕ٘,ٖوجاء الهجاؿ الخاهس ) التقويـ ( فػي الهرتبػة السادسػة بهتوسػط حسػابي )
( والتػػي توصػػمت إلػػى أف ٖٕٓٓبدرجػػة هتوسػػطة ،وىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ هػػع دراسػػة الحضػػرهي )

هعيػػا هػػف حيػػث  ختمػػؼلكفايػػة التقييهيػػة لمهشػػرؼ اإلداري كانػػت هتوسػػطة ولكػػف تدرجػػة تػػوفر ا
الهرتبػػػة  التقييهيػػػة( احتمػػػت الكفايػػػات ٖٕٓٓالترتيػػػب بػػػيف الهجػػػاالت ففػػػي دراسػػػة الحضػػػرهي )

 تػدريبياً  ( والتي توصػمت كػذلؾ إلػى أف التقػويـ يهثػؿ احتياجػاً ٜٕٓٓاألولى، ودراسة الشعيمي )
( التػػػي ٕ٘ٓٓتتػػػراوح بػػػيف الكبيػػػرة والهتوسػػػطة ودراسػػػة الصػػػقري )لمهشػػػرفيف اإلداريػػػيف بدرجػػػة 

أوصػػػت بضػػػرورة إلحػػػاؽ الهشػػػرفيف اإلداريػػػيف بػػػدورات تدريبيػػػة فػػػي هجػػػاؿ التقػػػويـ ألف درجػػػة 
               ههارسػػػػػػػػتيـ ليػػػػػػػػذا الػػػػػػػػدور كانػػػػػػػػت هتوسػػػػػػػػطة، وتراوحػػػػػػػػت هتوسػػػػػػػػطات عبػػػػػػػػارة الهجػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػيف 

حصػمت العبػارة التػي نصػت عمػى" يػدرب ( أي بيف الكبيػرة والهتوسػطة، حيػث ٖٕ,ٖ-ٛٗ,ٖ) 
                                الهشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ اإلداري هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير الهدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواع التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويـ 

درسػة" عمػى الختاهي( في تقػويـ هسػتوى الكػوادر البشػرية العاهمػة باله -البنائي -) التشخيصي
عينػػة الدراسػػة ينظػػروف بشػػكؿ ( وقػػد يعػػزى ذلػػؾ إلػػى أف أفػػراد ٛٗ,ٖ) الهرتبػػة األولػػى بهتوسػػط

إيجابي ليذا الجانب ألنيـ يركزوف عميو أثناء تأديتيـ لهياهيـ الوظيفية، وقد يعزى ألف لدييـ 
قناعة بأف هشرفييـ يحثونيـ عمى العهؿ في ىذا االتجاه إلى حد هػا، وقػد يرجػع السػبب كػذلؾ 

ر أداء الهدرسػة، وبالتػالي إلدراؾ الهشرفيف اإلدارييف ألىهية عهميػة التقػويـ فػي تحسػيف وتطػوي
تتسـ ـ العاهميف لدييـ وفؽ أسس هقننة الهدارس عمى تقوي يريفيـ يعهموف عمى تنهية قدرة هد

بالهوضوعية والصدؽ والشػهوؿ واالسػتهرار، ألف التقػويـ يعطػي الهػدير الفرصػة لموقػوؼ عمػى 
ض الجوانػػػب األخطػػػاء التػػػي وقػػػع فييػػػا العػػػاهموف فػػػي الهدرسػػػة، ويعطيػػػو الفرصػػػة لهتابعػػػة بعػػػ

وتطويرىا وتوجيييا بالشكؿ الهناسب في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ الهرسػوهة، ولكػف قمػة تػأىيميـ 
في أدائيـ لهياهيـ في ىذا الجانب بالشكؿ الهطموب وىو  في ىذا الجانب ىو ها يشكؿ عائقاً 

( والتػػػي أوصػػػت بضػػػرورة العهػػػؿ عمػػػى تأىيػػػؿ الهشػػػرفيف ٖٕٓٓهػػػا يتفػػػؽ هػػػع دراسػػػة الجعيػػػد )
 يف في هجاؿ التقويـ .اإلداري
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وحصػػػمت العبػػػارة التػػػي نصػػػت عمػػػى " يوجػػػو الهشػػػرؼ اإلداري هػػػدير الهدرسػػػة عمػػػى 
طػػػبلع العػػػاهميف عمػػػى الجوانػػػب اإليجابيػػػة والسػػػمبية فػػػي أدائيػػػـ " عمػػػى الهرتبػػػة قبػػػؿ األخيػػػرة ا

( ٕٙٓٓ( أي بدرجػػة هتوسػػػطة وىػػػو هػػا يتفػػػؽ هػػع دراسػػػة العويسػػػي )ٖٚ,ٖبهتوسػػط حسػػػابي )
أف اسػػتخداـ عهميػػة التقػػويـ الهسػػتهر كوسػػيمة لتحسػػيف الههارسػػات اليوهيػػة  والتػػي توصػػمت إلػػى

لمهعمهػػيف والطػػبلب فػػي الهدرسػػة يهثػػؿ جانػػب قصػػور فػػي ههارسػػة إدارة الهدرسػػة ، وقػػد يعػػزى 
ذلؾ إلى عدـ إلهاـ الهشرفيف اإلدارييف بأف ىذا الجانب يعتبر هف الجوانب الهيهة فػي عهميػة 

لمعاهميف هف  يروفويـ يتهثؿ في التغذية الراجعة التي يقدهيا الهدالتقويـ ألف جوىر عهمية التق
أجؿ تعزيز نقاط القوة وهعالجػة أولويػات التطػوير األهػر الػذي سػيكوف لػو هػردود إيجػابي عمػى 

 العاهميف وعمى الهدرسة.

وحصػػػمت العبػػػارة التػػػي نصػػػت عمػػػى " يوجػػػو الهشػػػرؼ اإلداري هػػػدير الهدرسػػػة عمػػػى 
(، وقػد ٖٕ,ٖقويهيػة بالسػرية التاهػة" عمػى الهرتبػة األخيػرة بهتوسػط ) إحاطة آرائػو وأحكاهػو الت

يرجػػع ذلػػؾ إلػػى ثقػػة الهشػػرفيف اإلداريػػيف بػػأف الهػػدير النػػاجح البػػد لػػو هػػف إحاطػػة نتػػائج التقػػويـ 
لمعػػاهميف بالهدرسػػة بالسػػرية السػػيها فػػي حػػاؿ كانػػت نتيجػػة التقػػويـ سػػمبية فػػي بعػػض الحػػاالت 

عمػػػى الػػػروح الهعنويػػػة ليػػػـ  بػػػأف ىػػػذه النتيجػػػة قػػػد تػػػؤثر سػػػمباً  لػػػبعض العػػػاهميف إلدراكيػػػـ التػػػاـ
يػػـ، وبالتػػالي قػػد يعػػزى ذلػػؾ ئوبالتػػالي عمػػى عطػػائيـ فػػي العهػػؿ، لشػػعورىـ بػػاإلحراج أهػػاـ زهبل

 ف الهػػدير النػػاجح هػػف وجيػػة نظػػر الهشػػرفيف اإلداريػػيف البػػد هػػف أف يكػػوف حريصػػاً أإلػػى  أيضػػاً 
العاهميف بالهدرسة، ولذا فيػو ييػتـ بحػؿ هشػكبلتيـ عمى أف يسود االحتراـ الهتبادؿ بيف جهيع 

 وتقديـ العوف لهف يحتاج بطريقة سميهة تحفظ لمعاهميف احتراهيـ في الهدرسة.

كهػػػا بينػػػت نتػػػائج الدراسػػػة أف الهجػػػاؿ الثػػػاني ) التنظػػػيـ ( جػػػاء فػػػي الهرتبػػػة السػػػابعة 
سػػة، ويعػػزى ذلػػؾ ( أي بدرجػػة هتوسػػطة فػػي تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدرإٕ,ٖبهتوسػػط حسػػابي ) 

إلى أف الهشرفيف اإلدارييف لـ يتمقػوا التأىيػؿ الهناسػب فػي ىػذا الجانػب ههػا نػتج عنػو افتقػارىـ 
   لمهيػػارات البلزهػػة التػػي يهكػػف أف ينقموىػػا لهػػديري الهػػدارس، وىػػو هػػا يتفػػؽ هػػع دراسػػة الصػػقري 

دراسػػػة ( والتػػػي أوصػػػت بإلحػػػاؽ الهشػػػرفيف اإلداريػػػيف بػػػدورات فػػػي هجػػػاؿ التنظػػػيـ، و ٕ٘ٓٓ) 
الهػػدارس بحاجػػة إلػػى تطػػوير كفػػايتيـ فػػي  يري( والتػػي توصػػمت إلػػى أف هػػدٕٓٔٓالرواحػػي ) 

           التنظػػػػػيـ بدرجػػػػػة كبيػػػػػرة، وقػػػػػد تراوحػػػػػت الهتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية لعناصػػػػػر ىػػػػػذا الهجػػػػػاؿ بػػػػػػيف 
حسػب تقػديرات عينػة أفػراد الدراسػة ، وقػد  ( أي بيف الكبيرة والهنخفضة جػداً ٗٓ,ٔ – ٜٗ,ٖ) 

التػي نصػػت عمػى " يػػدرب الهشػرؼ اإلداري هػػدير الهدرسػة عمػػى طػرؽ تحػػديث  قػػرةفحصػمت ال
   ( ٜٗ,ٖالهعموهػػات وفػػؽ الهسػػتجدات" عمػػى الهرتبػػػة األولػػى بػػيف عناصػػر الهجػػاؿ بهتوسػػػط ) 

الهػػػدارس وهتػػػابعتيـ  يري، وقػػد يعػػػزى ىػػػذا إلػػػى هتابعػػة الهشػػػرفيف اإلداريػػػيف لهػػػدى إحاطػػة هػػػد
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ألنظهػػػة والنشػػػرات والقػػػرارات اإلداريػػػة سػػػواء عمػػػى هسػػػتوى لمهسػػػتجدات بهػػػا تتضػػػهنو المػػػوائح وا
الهحافظػػػة أو القػػػرارات الوزاريػػػة والخاصػػػة بػػػالتعميـ بصػػػورة عاهػػػة وبػػػاإلدارة الهدرسػػػية بصػػػورة 
خاصػػة والحػػرص عمػػى أف تكػػوف هتػػوفرة بالهدرسػػة سػػواء عمػػى شػػكؿ ورقػػي أو إلكترونػػي هػػف 

( والتػي توصػمت ٕٙٓٓعويسػي )خبلؿ حفظيا في أقراص هدهجة، وىو ها يتفػؽ هػع دراسػة ال
إلػػػى أف االلتػػػزاـ بتطبيػػػؽ المػػػوائح والقػػػوانيف الهنظهػػػة لمعهػػػؿ الهدرسػػػي يشػػػكؿ جانػػػب قػػػوة فػػػي 

 الهدارس. يريههارسات هد

التػػي نصػػت عمػػى " ينهػػي الهشػػرؼ اإلداري قػػدرة هػػدير الهدرسػػة عمػػى  فقػػرةوحصػػمت ال
ختمفة " عمى الهرتبة قبؿ األخيرة تنظيـ الوقت وحسف توزيعو بيف الهياـ اإلدارية واإلشرافية اله

( وقػد يعػزى ىػذا إلػػى أف أفػراد عينػة الدراسػة يشػتكوف دائهػا بػػأنيـ ال ٕٔ,ٖبهتوسػط حسػابي ) 
يسػػػػػتطيعوف إنجػػػػػاز أعهػػػػػاليـ داخػػػػػؿ الهدرسػػػػػة، ألف الوقػػػػػت قصػػػػػير واألعهػػػػػاؿ والهيػػػػػاـ كثيػػػػػرة 

الوقػػت، وىػػو وهتعػػددة، وىػػذا يعػػود إلػػى عػػدـ إدراكيػػـ لؤلسػػباب التػػي تػػؤدي إلػػى ىػػدر وضػػياع 
كذلؾ حاؿ الهشرفيف اإلدارييف فعدـ تهكػنيـ هػف هيػارة إدارة الوقػت تجعميػـ غيػر قػادريف عمػى 

األهر الذي يشكؿ ضغط عهؿ بالنسبة إلػييـ وقػد يعيػؽ تحقيػؽ  ،الهدارس عمييا يريتدريب هد
             بعػػػػػض األىػػػػػداؼ فػػػػػي الفتػػػػػرة الزهنيػػػػػة الهحػػػػػددة لػػػػػذلؾ وىػػػػػو هػػػػػا يتفػػػػػؽ هػػػػػع دراسػػػػػة بيورانػػػػػت

 (Burant ،2009 والتي توصمت إلى ضػرورة العهػؿ عمػى اسػتثهار الوقػت لصػالح تحسػيف )
( والتػي أكػدت عمػى أىهيػة Stepan ،2009القطاع التربوي بشتى السػبؿ، ودراسػة سػتيباف ) 

دارتو بكفاءة، كها يهكف أف يعزى ذلؾ إلى عدـ اهتبلؾ هد الهدارس لهيارة  يريتنظيـ الوقت وا 
ويػوفر ليػـ بعػض  يريفلذي هف شأنو أف يقمؿ هف ضغط العهؿ عمى الهػدتفويض السمطة ، وا

        الوقػػػػػػت الػػػػػػذي باإلهكػػػػػػاف اسػػػػػػتغبللو فػػػػػػي القيػػػػػػاـ بهيػػػػػػاـ أخػػػػػػرى، وىػػػػػػو هػػػػػػا يتفػػػػػػؽ هػػػػػػع دراسػػػػػػة 
( والتػػي أوصػػت باسػػتيداؼ هيػػارة تفػػويض السػػمطة ضػػهف البػػراهج التدريبيػػة ٕٓٔٓ)  العبػػري

 الهقترحة لهديري الهدارس.

تػػػػي نصػػػػت عمػػػػى " يقػػػػـو الهشػػػػرؼ اإلداري كافػػػػة األعهػػػػاؿ الهاليػػػػة ال فقػػػػرةوجػػػػاءت ال
( ٗٓ,ٔهناسبة" في الهرتبة األخيرة وبهتوسػط )واإلدارية الهتعمقة بالهدرسة ويقدـ تغذية راجعة 

ههػا يشػير إلػى تغييػب ىػذا الجانػب هػف قبػؿ الهشػرفيف اإلداريػيف هػف  أي بدرجة هنخفضة جداً 
عزى ىذا إلى أنو بالرغـ هػف أىهيػة الجانػب الهػالي ودوره وجية نظر أفراد عينة الدراسة، وقد ي

الكبيػػػر فػػػي تسػػػيير أعهػػػاؿ الهدرسػػػة وتػػػوفير هسػػػتمزهاتيا فػػػي سػػػبيؿ تحقيػػػؽ أىػػػدافيا، إلػػػى أف 
الهشرفيف اإلدارييف ييهموف ىذا الجانػب أو يتجاىمونػو بشػكؿ واضػح وهمهػوس داخػؿ الهػدارس 

والهمفات البلزهة لتبياف أوجو الصرؼ  وبالرغـ هف حرص إدارة الهدرسة عمى توفير السجبلت
و الهسػػتندات التػػي تبػػيف أرصػػدة الهدرسػػة وأوجػػو الصػػرؼ حسػػب النسػػب الهحػػددة لكػػؿ  جانػػب 



  129 

 

الهدارس ال يجدوف أي اىتهاـ هف قبؿ الهشرفيف  يريهف الجوانب الهعتهدة لمصرؼ إال أف هد
لراجعػة الهناسػبة ليػـ وال اإلدارييف عمى هتابعػة ىػذه السػجبلت أو تقػديـ الهبلحظػات والتغذيػة ا

يجػػػدوف أي تػػػدريب فػػػي ىػػػذا الجانػػػب وخاصػػػة بالنسػػػبة لمهػػػدراء الجػػػدد الػػػذيف لػػػـ يهارسػػػوا ىػػػذا 
 اإلدارة الهاليػػػةالهػػػدارس لحضػػػور دورات تدريبيػػػة فػػػي  يريالجانػػػب سػػػابقا، كهػػػا أف ترشػػػيح هػػػد
 هغيب هف قبؿ الهشرفيف اإلدارييف.

والتػػػي توصػػػمت إلػػػى أف التنظػػػيـ ( ٖٕٓٓىػػػذه النتيجػػػة هػػػع دراسػػػة الجعيػػػد ) ختمػػػؼوت
اإلداري جػػػاء فػػػي الهرتبػػػة األولػػػى هػػػف حيػػػث درجػػػة فاعميػػػة دور هشػػػرفي اإلدارة الهدرسػػػية فػػػي 

 تطوير الكفايات اإلدارية والفنية لهديري الهدارس.  

وجاء في الهرتبة الثاهنة واألخيرة الهجاؿ الثالػث ) التوجيػو اإلداري( بهتوسػط حسػابي 
ط حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة وقد يعزى ىػذا إلػى شػعور أفػراد ( أي بتقدير هتوسٖٔ,ٖ)

عينة الدراسة بأف ىذا الجانب ال يهارس بالشكؿ الهمهوس هف قبؿ الهشرفيف اإلداريػيف، وعػدـ 
تػػػدريبيـ لهػػػديري الهػػػدارس عمػػػى أسػػػاليب التوجيػػػو الهناسػػػبة وكيػػػؼ يػػػتـ االختيػػػار بػػػيف البػػػدائؿ 

ب حسب الهوقؼ الذي يتطمب فيػو التوجيػو، وىػذا يتضػح فػي الهتاحة لمتوجيو واألسموب األنس
الهػدارس عمػى اختيػار أسػموب التوجيػو األكثػر هناسػبة لمعػاهميف الػذيف  يريعدـ قدرة بعػض هػد

يتولى توجيييـ بها يتفؽ ونوع العهؿ الهطمػوب هػنيـ إنجػازه، وىػو هػا يتفػؽ هػع دراسػة الراعػي 
 فيف اإلدارييف في أساليب التوجيو.( والتي أوصت بعقد دورات تدريبية لمهشر ٕٙٓٓ)

( أي بػػيف ٗٓ,ٔ – ٖٛ,ٖىػػذا الهجػاؿ بػػيف )  فقػػراتوتراوحػت الهتوسػػطات الحسػابية ل
التي نصت عمى" يحث الهشػرؼ اإلداري هػدير  فقرة، حيث حصمت ال الكبيرة والهنخفضة جداً 

سػية" عمػى الهدرسة عمى تشجيع الكوادر الهختمفة بالهدرسػة لمهشػاركة فػي إعػداد الخطػط الهدر 
( أي بدرجػػة كبيػػرة وقػػد يعػػزى ذلػػؾ إلػػى إدراؾ الهشػػرفيف اإلداريػػيف إلػػى ٖٛ,ٖهتوسػػط حسػػابي )

أف هشاركة هختمؼ الكوادر العاهمة بالهدرسة في إعداد الخطط الهدرسية فيو نوع هػف التوجيػو 
غيػػر الهباشػػر نحػػو العهػػؿ الجهػػاعي فػػي جػػو يسػػوده االرتيػػاح والتهاسػػؾ بػػيف جهيػػع العػػاهميف، 

إشػػػػراكيـ فػػػي إعػػػػداد الخطػػػػط بهثابػػػة توجيػػػػو ليػػػـ نحػػػػو ضػػػػرورة تنهيػػػة قػػػػدراتيـ اإلداريػػػػة  وبػػػأف
هػف الرضػا لػدييـ، لػذا فيػـ  اً والهشاركة في اتخاذ القرارات األهر الذي هف شػأنو أف يحقػؽ نوعػ

لبلىتهػػاـ  يريفيولػػوف ىػػذا الجانػػب أىهيػػة هػػف الهتابعػػة خػػبلؿ زيػػاراتيـ لمهدرسػػة وتػػوجيييـ لمهػػد
( والتي أوصت بتشػجيع ٕٙٓٓشكؿ كبير، وىو ها يتوافؽ هع دراسة العويسي )بيذا الجانب ب

 الهعمهيف والعاهميف عمى الهشاركة في صنع القرارات.
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وحصػػػمت العبػػػارة التػػػي نصػػػت عمػػػى " يشػػػجع الهشػػػرؼ اإلداري هػػػدير الهدرسػػػة عمػػػى 
( ٕٛ,ٖ)  توجيو الكوادر الهختمفة بالهدرسػة لؤلسػاليب الهؤديػة لمتقػدـ الػوظيفي " عمػى هتوسػط

 يريأي بدرجػػػة كبيػػػرة ، وقػػػد يعػػػزى ذلػػػؾ إلػػػى إدراؾ الهشػػػرفيف اإلداريػػػيف إلػػػى أف ههارسػػػة هػػػد
الهدارس ليذا األسموب فيػو هػف التوجيػو لمعػاهميف بضػرورة تحهػؿ هسػؤوليات عهميػـ واالىتهػاـ 

عة بنهوىـ الهيني وسد النقص في تدريبيـ واالىتهاـ باستكهاؿ دراساتيـ العميا، واالىتهاـ بهتاب
الهسػػػػػتجدات التربويػػػػػػة ألف ىػػػػػػذا ىػػػػػػو السػػػػػػبيؿ الػػػػػذي سيسػػػػػػاعدىـ عمػػػػػػى الترقػػػػػػي والتقػػػػػػدـ فػػػػػػي 

( والتػػي Alger & Chizhik ،2006وظػػائفيـ.وىو هػػا يتفػػؽ هػػع دراسػػة أجيػػر وتشػػيزىيؾ ) 
الهعمهػيف عمػى اسػتخداـ أسػاليب تػدريس جديػدة  اإلدارييف يساعدوفتوصمت إلى أف الهشرفيف 

 بتحفيز الهعمهيف وتدريبيـ عمى إجراء بحوث هيدانية. وتجريب أفكار جديدة ، وأوصت

وحصػػػمت العبػػػارة التػػػي نصػػػت عمػػػى " يعهػػػؿ الهشػػػرؼ اإلداري فػػػي تنهيػػػة قػػػدرة هػػػدير 
الهدرسػػػة عمػػػى تقػػػديـ تغذيػػػة راجعػػػة بأسػػػموب هوضػػػوعي يحقػػػؽ الفائػػػدة" عمػػػى الهرتبػػػة األخيػػػرة 

هػدير الهدرسػة ألسػموب ، وقد يعزى ىػذا إلػى افتقػاد ( أي بدرجة هنخفضة جداً ٗٓ,ٔبهتوسط )
التوجيػػو الػػذي يسػػتطيع هػػف خبللػػو توجيػػو العػػاهميف نحػػو تحسػػيف أداء عهميػػـ وتطػػويره دوف أف 
 يهسيـ  أو يجرحيـ أو يثبط هػف عػزيهتيـ، وطريقػة هناقشػتيـ فػي الجوانػب اإليجابيػة والسػمبية 

ذلػؾ إلػى أف  ، وتوجيييـ لمحموؿ الهناسبة لمهشػاكؿ واألخطػاء التػي قػد يقعػوف فييػا، وقػد يعػود
الهشرفيف اإلدارييف لـ يتـ تدريبيـ عمى ىذا الجانب أو أف الوقت وضغوط العهػؿ لػـ تػتح ليػـ 
الفرصػػة لتقػػديـ خبلصػػة خبػػراتيـ وتجػػاربيـ التػػي حصػػموا عمييػػا خػػبلؿ عهميػػـ وهػػا وجػػدوه هػػف 

الهػػػدارس، كهػػػا أنيػػػـ لػػػـ يقػػػدهوا ليػػػـ نهػػػاذج لهواقػػػؼ  يريأسػػػاليب هفيػػػدة فػػػي ىػػػذا الجانػػػب لهػػػد
ت في هدارس أخرى، وكيؼ تـ التعاهؿ هع هثػؿ تمػؾ الهواقػؼ، بيػدؼ اسػتفادة العػاهميف حصم

 هنيا.   

 ثانيا: مناقشة نتائج السؤال الثاني:

 حيث نص السؤاؿ الثاني عمى:

ــة المينيــة ألفــراد عينــة  ــي التنمي "ىــل تختمــف التقــديرات حــول دور المشــرفين اإلداريــين ف
 خبرة؟"الدراسة باختالف كل من : النوع وال

 . متغير النوع:1

 ( إلػػى وجػود فػػروؽ دالػة إحصػػائياً ٙٔأشػارت نتػػائج الدراسػة هػػف خػبلؿ الجػػدوؿ رقػـ ) 
( بيف هتوسطات أفػراد عينػة الدراسػة فػي تقػدير دور الهشػرفيف ٘ٓ,ٓ ≥αعند هستوى داللة ) 
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الهينيػة والتنهيػة التخطػيط والتقػويـ اإلدارييف في التنهية الهينية لهديري الهدارس فػي هجػاالت 
تعػػزى لهتغيػػر نػػوع أفػػراد عينػػة الدراسػػة  لمهعمهػػيف واسػػتخداـ التقنيػػات والدرجػػة الكميػػة لمهجػػاالت

 وترجػػع الدراسػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف الهشػػرفات اإلداريػػات أكثػػر حرصػػاً ، وذلػػؾ لصػػالح اإلنػػاث
الهػػدارس هػػف  يريعمػػى تنهيػػة قػػدرة هػػديرات الهػػدارس فػػي ىػػذه الهجػػاالت عكػػس هػػا يقػػدـ لهػػد

الهشػػرفات اإلداريػػات فػػي القيػػاـ  أفور فػػي ىػػذا الجانػػب، وقػػد يعػػود السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى الػػذك
عمى نقؿ الخبرة وتقػديـ الػدعـ والهسػاندة لهػديرات الهػدارس  يركزفبأدوارىف في ىذه الهجاالت 

فػػػي ىػػػذه الهجػػػاالت بصػػػورة أدت بحسػػػب تقػػػدير عينػػػة الدراسػػػة هػػػف اإلنػػػاث إلػػػى رفػػػع هسػػػتوى 
 .أدائيف وزيادة كفاءتيف

وقد يعود السبب إلػى اعتقػاد الهشػرفات اإلداريػات بػأف ىػذه الهجػاالت تعتبػر هجػاالت 
يػػـ فييػػا كػػانوا أكثػػر قػػدرة ئهحوريػػة وأساسػػية فػػي عهػػؿ القيػػادات الهدرسػػية، وكمهػػا تػػـ تطػػوير أدا

 عمى أداء هياهيـ بصورة أفضؿ في باقي الهجاالت وعمى هختمؼ األصعدة.

( والتػػػي توصػػمت إلػػػى وجػػػود ٕ٘ٓٓ)ة الصػػػقري وتتفػػؽ ىػػػذه النتيجػػة هػػػع نتيجػػػة دراسػػ
   فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزى لهتغيػػر النػػوع فػػي هجػػالي التخطػػيط والتقػػويـ لصػػالح اإلنػػاث

( والتػػػي أشػػػارت إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة ٜٕٓٓ، وتختمػػػؼ هػػػع نتيجػػػة دراسػػػة الشػػػعيمي)
سػػػة البيهػػػػاني وهػػػع دراإحصػػػائية تعػػػزى لهتغيػػػػر النػػػوع فػػػي هجػػػػاؿ التخطػػػيط لصػػػالح الػػػػذكور، 

تعػػزى لهتغيػػر النػػوع فػػي وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  عػػدـ ( والتػػي أشػػارت إلػػىٕٔٔٓ)
 هجاؿ التخطيط والتقويـ.

( التػػي أشػػارت إلػػى عػػدـ وجػػود ٖٕٓٓالحضػػرهي )دراسػػة هػػع وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة 
يػػر فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي تحديػػد درجػػة الههارسػػة تبعػػا لهتغ

( والتي توصمت إلى أنو ال يوجد فروؽ ٖٕٓٓالنوع في جهيع الهجاالت، ودراسة الهحروقي )
ذات داللة إحصائية بيف الهتوسطات الحسابية ألبعاد التطوير الوظيفي لػدى هػديري الهػدارس 

( والتػػي أشػػارت نتائجيػػا إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ٕٓٔٓتعػػزى لهتغيػػر النػػوع ، ودراسػػة العهػػري )
صائية في استجابة عينة الدراسة ألي هحور هف هحاور الدراسة يهكف إرجاعيػا ذات داللة إح
   . لهتغير النوع

 . متغير الخبرة: 2

( لمهقارنة بيف One Way Anovaبالنسبة لهتغير الخبرة، أشارت نتائج تحميؿ التبايف ) 
سنوات(  ٓٔسنوات، أكثر هف  ٓٔ-٘سنوات،  ٘) أقؿ هف هجهوعات الخبرات الثبلثة 
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       ( بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى داللة ٛٔلهوضحة بالجدوؿ )ا
 (α =ٓ,ٓ٘)  بيف الهتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى جهيع الهجاالت

تعزى لهتغير الخبرة، وقد يعزى ىذا إلى اتفاؽ جهيع أفراد عينة الدراسة عمى اختبلؼ سنوات 
اؿ اإلدارة الهدرسية عمى درجة الدور الذي يهارسو الهشرفوف اإلداريوف في خبرتيـ في هج
وذلؾ ألف الدورات التدريبية التي تقدـ ليـ ال يتـ فييا التفريؽ بيف الهستيدفيف  تنهيتيـ هينياً 
الجدد هف  يريفحسب سنوات الخبرة بؿ تشهؿ الجهيع ، ذلؾ أنو حتى الهد يريفبيا هف الهد

هف وظيفة هساعد هدير إلى وظيفة هدير هدرسة ال تقدـ لو دورة خاصة  الذيف تـ ترقيتيـ
تتعمؽ بالوظيفة الجديدة بؿ يشهمو ها يشهؿ اآلخريف ههف سبقوه في ىذه الوظيفة في حاؿ 
إقاهة الدورات، كها يهكف أف يعزى السبب أنو بسبب الهستجدات الهستهرة والهتواصمة في 

نهاء هيني الهدارس عم يريالهيداف فإف جهيع هد ى اختبلؼ خبراتيـ بحاجة إلى تأىيؿ وا 
حتى يستطيعوا هواكبة ىذه الهستجدات، وتتفؽ ىذه النتيجة هع دراسة الغاهدي والغاهدي 

( والتي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة ٕٓٓٓ)
اء الخدهة ألىدافيا وفقا لهتغير الدراسة نحو تحقيؽ براهج ودورات تدريب هديري الهدارس أثن

( والتي توصمت إلى أنو ال توجد فروؽ ذات ٜٜٛٔعدد سنوات الخبرة، ودراسة الحديدي )
داللة إحصائية تعزى إلى هتغير الخبرة  في استجابات عينة الدراسة نحو تحديدىـ ألىهية 

روؽ ذات داللة ( والتي لـ تشر إلى وجود ف ٕٓٔٓاحتياجاتيـ التدريبية، ودراسة العهري )
إحصائية في استجابة عينة الدراسة ألي هحور هف هحاور الدراسة يهكف إرجاعيا لهتغير 

فروؽ ذات ( التي أشارت إلى عدـ وجود ٖٕٓٓدراسة الحضرهي )الخبرة اإلدارية، ودراسة 
داللة إحصائية بيف هتوسطات تقديرات هديري الهدارس عمى جهيع الكفايات تعزى لهتغير 

( والتي أشارت إلى ٕٔٔٓواختمفت ىذه النتيجة هع ها توصمت إليو دراسة البيهاني ) الخبرة، 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات عينة الدراسة في جهيع الهجاالت تعزى لهتغير 

( والتي أشارت إلى وجود ٖٕٓٓالخبرة لصالح ذوي الخبرة القصيرة، ودراسة الهحروقي )
بيف الهتوسطات الحسابية ألبعاد التطوير الوظيفي لدى هديري  فروؽ ذات داللة إحصائية

 الهدارس عدا فعالية استراتيجيات التطوير الوظيفي تعزى لهتغير الخبرة اإلدارية.
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 توصيات الدراسة:

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ، أوصت الباحثة باآلتي:

رييف في الهجاالت التي تناولتيا الدراسة وىي تكثيؼ الدورات التدريبية لمهشرفيف اإلدا -
التخطيط والتنظيـ اإلداري والتوجيو اإلداري والعبلقات اإلنسانية واالتصاؿ اإلداري والتنهية 

 الهينية والتقويـ واستخداـ التقنيات.

سنويا،  لمهشرفيف اإلدارييف هف ِقب ؿ الهشرؼ اإلداري األوؿحصر االحتياجات التدريبية  -
 عمى تمبية ىذه االحتياجات بدورات تدريبية هناسبة قدر اإلهكاف. والعهؿ

االستفادة هف البراهج التدريبية الهقترحة لتطوير الكفايات األساسية لهديري الهدارس في  -
السمطنة التي تـ بناؤىا في هختمؼ دراسات الهاجستير هف هختمؼ الجاهعات سواء داخؿ 

 نية لهديري الهدارس.السمطنة أو خارجيا في التنهية الهي

في الهحافظات الهختمفة لتعزيز التواصؿ واإلطبلع  الهشرفيف اإلدارييف تبادؿ الزيارات بيف -
 عمى أساليب عهؿ اآلخريف.

حتى  زيادة عدد الهشرفيف اإلدارييف وتخفيؼ نصاب الهشرفيف هف الهدارس التي يتابعونيا -
 .يكونوف قادريف عمى القياـ بأدوارىـ بصورة أفضؿ

تاحة الفرصة ليـ نحو استكهاؿ دراساتيـ العميا.  -  تشجيع الهشرفيف اإلدارييف وا 

 ندوات والهؤتهرات ذات الصمة بهياـ عهميـ.لمالهشرفيف اإلدارييف  حضور -

االحتياجات التدريبية لهديري الهدارس االستفادة هف تقارير األداء الوظيفي في حصر   -
 حتياجات بدورات تدريبية هناسبة قدر اإلهكاف.سنويا، والعهؿ عمى تمبية ىذه اال

تفعيؿ التواصؿ اإللكتروني بهختمؼ أنواعو ، هف أجؿ جعؿ هديرو الهدارس عمى اطبلع  -
 دائـ بالهستجدات التربوية في الهيداف.

، لتهكينيـ هف هتابعة لدى هديري الهدارس األبحاث والدراسات الهختمفة غرس ثقافة قراءة -
 تفادة هف نتائج ىذه الدراسات في تجويد العهؿ داخؿ الهدرسة.التطورات واالس
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في االطبلع  هف الشبكة العالهية لمهعموهات ) اإلنترنت ( استفادة الهشرفوف اإلداريوف -
 لهديري الهدارس . اإلنهاء الهيني والتعرؼ عمى كؿ ها ىو جديد في هجاؿ

لدى هديري  الهينية الذاتية أف يعهؿ الهشرفوف اإلداريوف عمى نشر ثقافة التنهية  -
 .الهدارس

 االستعانة بأحدث األساليب والوسائؿ التكنولوجية الحديثة في التدريب. -

 البحوث المقترحة : -

 صي الباحثة بإجراء دراسات وبحوث هيدانية في هوضوعات أخرى هثؿ:تو 

يقيا تقييـ براهج تدريب هديري هدارس التعميـ األساسي بسمطنة عهاف ، وهدى تحق -
 ألىدافيا هف وجية نظرىـ.

 برناهج تدريبي هقترح لتطوير الكفايات الهينية لمهشرفيف اإلدارييف في سمطنة عهاف.  -

فاعمية دور الهشرفيف اإلدارييف في حؿ هشكبلت اإلدارة الهدرسية في هدارس التعميـ  -
 األساسي في سمطنة عهاف.

 عهاف وبراهج تأىيميـ. هعايير اختيار الهشرفيف اإلدارييف في سمطنة  -
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 الوراجع

 أوال : المراجع العربية 
 ـ(. العبلقة بيف الهدارس اإلدارية وتكنولوجيا الهعموهات ٕٓٔٓاإلبراىيـ، عدناف. )

 واالتصاالت، ودورىا في اتخاذ القرارات اإلدارية )دراسة هيدانية لدى          
 مجمة  الهيني في األردف(.التدريب  هديري وضباط تدريب هراكز           
 .ٖٕٛ – ٕٔ٘ ،(ٕٙ)، جامعة دمشق          

 فاعمية مدير المدرسة في وكالة الغوث الدولية ـ(.  ٕٛٓٓأبو حصيرة، نيفيف. )
  معايير الجودةمن وجية نظر المشرفين التربويين في ضوء  بغزة            
  ، فمسطيف.غزة ،عة األزىرجاهغير هنشورة،  . رسالة هاجستيرالشاممة            

 (. تقويـ برناهج دورة تنهية هديري  ٜٜٛٔأبو سنينة، عوينو طالب. ) أغسطس  
 ،المعاصرة ربيةمجمة التالهدارس هف وجية نظر بعض الهتدربيف.              
            49 ،ٔٚ٘-ٕٓٙ.  

 مهي األولى(. دور الهوجو التربوي في النهو الهيني لهعٕٔٔٓشاىيف، دالؿ. ) أبو
 هف هرحمة التعميـ األساسي )دراسة هيدانية آلراء الهعمهيف في هحافظة            

 .ٕٖٙ – ٜٕٚ، 27،مجمة جامعة دمشق.القنيطرة            
 دور برنامج" إطار ضمان الجودة" في تنمية بعض(. ٕٓٔٓأبو شاويش، بشير. )

 . رسالةنروا بمحافظات غزةالكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس األ             
 ، فمسطيف.، الجاهعة اإلسبلهيةغير هنشورة  هاجستير            
 (. فعالية األساليب اإلشرافية في تحسيف أداء هعمهيٜٕٓٓ)كاهؿ. ،أبو شهمة
 رسالة  تطويرىا. ىـ وسبؿرس وكالة الغوث بغزة هف وجية نظر هدا          
 ، فمسطيف.اإلسبلهيةاهعة الج، هاجستير غير هنشورة          

دار جرير :األردف.اإلدارة المدرسية المعاصرة(. ٕٙٓٓهحهد نايؼ.)  ،كشؾأبو ال
 والتوزيع. لمنشر

 .مدخل إلى اإلدارة التربوية النظريات والميارات(. ٕٛٓٓأبو ناصر، فتحي هحهد.)
 ار الهسيرة لمنشر والتوزيع.د: األردف

الهجهوعة العربية لمنشر :القاىرة .تقبلقادة المس(. ٜٕٓٓأبو النصر، هدحت.) 
 .والتوزيع
االرتقاء بالييئة التعميمية في مؤسسات ( ٜٕٓٓديسهبر،  ٜ-ٙأحهد، شاكر. )

ورقة  .الوطن العربي )صيغ التنمية المينية نموذجا( التعميم العالي في
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عف التعميـ العالي والبحث  الهسئوليفعشر لموزراء  الثاني المؤتمر عهؿ في
 .بيروت العربي،الوطف  في العمهي

واقع المناخ المنظمي في المدارس الحكومية الثانوية (. ٕٛٓٓأحهد، فاطهة. )
لمديريات التربية والتعميم في محافظات شمال فمسطين من وجية  التابعة

جاهعة النجاح ،. رسالة هاجستير غير هنشورةوالمعممات فييا نظر المعممين
 .فمسطيف الوطنية ، نابمس،

 (. الهدرسة كوحدة لمتنهية الهينية. ٕٓٔٓزهي، عصرية بنت ناصر بف عمي.) األخ
 .ٗٔ-ٓٔ ،1، دورية اإلنماء الميني وتطوير األداء               

دار الثقافة لمنشر  :األردف .اإلشراف التربوي(. ٕٙٓٓاألسدي، سعيد جاسـ. ) 
 والتوزيع. 
 .ٕٓ-ٗ،17،مجمة األنوار(. النهو الهيني لمهعمهيف.  ٕٚٓٓبحموس، بياء. )

 .أساسيات اإلدارة التعميمية ومفاىيميا(. ٕٕٓٓالبدري، طارؽ عبد الحهيد.)
 لمطباعة والنشر والتوزيع. دار الفكر :األردف

تصميم برنامج تدريبي لمشرفات (.ٕٗٓٓر، جواىر بنت راشد بف عاهر.) البك
 رسالة .المدرسية في مدينة الرياض في ضوء حاجاتين المينية اإلدارة

 هنشورة، جاهعة الهمؾ سعود، الههمكة العربية السعودية. غير هاجستير
المشرفين اإلداريين في دور (. ٕٔٔٓالبيهاني، كاذية بنت عمي بف سميهاف. )

. رسالة هاجستير غير تطوير األداء المدرسي في سمطنة عمانم تفعيل نظا
 جاهعة نزوى، سمطنة عهاف. هنشورة ،

س في التنمية المينية دور مديري المدار (. ٕٓٔٓز. )التهيهي، عبد العزي
. رسالة هاجستير غير دراسة ميدانية عمى محافظة رأس التنورة ،لممعممين
، الههمكة العربية اإلسبلهيةهحهد بف سعود  اإلهاـ ، جاهعةهنشورة

 السعودية.
 لبريطانية العربية ا األكاديهية. بريطانيا: اإلداريةالرقابة (. ٕٗٓٓالجابر، نائمة. )

 لمتعميـ العالي.          
 (. تصور هقترح لتطوير براهج التنهية الهينية ٕٙٓٓالجعفري، ههدوح عبد الرحيـ.)

 .٘ٗ – ٖٓ، 20،مجمة عالم التربيةلهعمهات رياض األطفاؿ.             
تطوير  في، فاعمية دور مشرفي اإلدارة(. ٖٕٓٓالجعيد، أحهد بف هحهد بف سيؼ.)

 بمحافظة االبتدائيةاإلدارية والفنية لمديري المدارس  الكفايات
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أـ القرى، الههمكة العربية  ، جاهعة.رسالة هاجستير غير هنشورالطائف
 السعودية.

 ،الحاتهي، حهد بف حهيد بف طوير، واليادي، أهينة بنت سيؼ بف عمي.) سبتهبر
األداء (.التكاهؿ بيف اإلشراؼ اإلداري واإلشراؼ التربوي في تطوير ٕٓٔٓ

 .  ٚٓٔ-ٜٜ ،28 ،رسالة التربية الهدرسي.
 خبرات وممارسات التنمية المينية(. ٕٓٔٓالحارثي، وحيدة بنت سعيد بف سالـ. )

. رسالة الذاتية لبعض مديري مدارس التعميم األساسي بسمطنة عمان         
 غير هنشورة، جاهعة السمطاف قابوس، سمطنة عهاف. هاجستير

 معايير اختيار مشرفي اإلدارة المدرسية (. ٕٕٓٓىنيدي هحهد.)الحارثي، هحهد بف 
 . رسالة هاجستير غير هنشورة، جاهعة أـ القرى، الههمكةوبرامج تأىيميم           
 العربية السعودية.           

دار أساهة  :األردف .اإلدارة التربوية المعاصرة(. ٕٛٓٓحاهد، سميهاف ىاشـ. ) 
 لمنشر.
 االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات(.ٜٜٛٔبف راشد بف سعيد.) الحديدي، هحهد

. المدارس اإلعدادية والثانوية في مدارس التعميم العام في سمطنة عمان          
 اجستير غير هنشورة، جاهعة السمطاف قابوس، سمطنة عهاف.هرسالة 

اإلدارة (. ٕٚٓٓ، والعجهي، هحهد حسنيف.) إبراىيـحسف هحهد  حساف،
 الهسيرة لمنشر والتوزيع. دار :األردف.التربوية
           شراف التربوي المطبقة في مرحمةإلتقييم عممية ا(. ٕٛٓٓ)الحسيف، قرساس.

 . راسة ميدانية بوالية المسيمةدالتعميم االبتدائي من خالل أراء المدرسين         
  .فمسطيف، جاهعة هنتوري ، غير هنشورة رسالة هاجستير        

درجة توافر الكفايات المينية (. ٖٕٓٓالحضرهي، سيؼ بف أحهد بف سيؼ.)
مموجيين اإلداريين في سمطنة عمان من وجية نظر مديري لالالزمة 
الة هاجستير غير هنشورة، الجاهعة األردنية، الههمكة األردنية رس.المدارس
 الياشهية.
  ةفي المرحمة الثانوي التربوي اإلشرافمتطمبات تطوير (. ٕٛٓٓالحبلؽ، دينا. )

 . رسالة هاجستير غيرمحافظات غزة في ضوء االتجاىات المعاصرة                
 جاهعة األزىر، غزة، فمسطيف. هنشورة،                

 :األردف.تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية(. ٕٗٓٓالخواجا، هحهد سعيد. )
 لمنشر والتوزيع. دار الثقافة
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تقدير درجة فاعمية أداء الموجيين (. ٕٙٓٓي، كاهؿ أحهد عوض.) الراع
وجية نظر الموجيين اإلداريين ومديري مدارس التعميم  اإلداريين من

. رسالة هاجستير غير هنشورة، جاهعة اليرهوؾ، عمان األساسي في سمطنة
 الياشهية. الههمكة األردنية

(. ٕٓٔٓيحى سالـ.)  شـ، وبمقيس، أحهد هحهد، واألفطش،رباف، هحهد ىا
دار الهسيرة لمنشر  :األردف.التربوي في مجال التربية اإلسالمية اإلشراف
 .والتوزيع

 دار الجاهعة الجديدة.:القاىرة.إدارة التنمية المينية(. ٜٕٓٓ.)رفاعي، عقيل محمود
 لدى المشرفينضغوط العمل مصادر . (ٕٔٔٓ)الرقهي، عزاء بنت عمي بف عهير.

 . رسالة هاجستير غير هنشورة، جاهعة السمطافعمان اإلداريين بسمطنة
 قابوس،سمطنة عهاف.

 برنامج مقترح لتطوير الكفايات (.ٕٓٔٓز)الرواحي، سهية بنت راشد بف نصيب
وفقا  التعميم األساسي في سمطنة عماناألساسية لمديري مدارس          

، سمطنة . رسالة هاجستير غير هنشورة، جاهعة نزوىالمينية ياجاتيمالحت
 عهاف. 

 :األردف.دور اإلرشاد واإلشراف في العممية التربوية(. ٕٛٓٓزايد، عطاؼ عمي. ) 
 الهعرفة العمهية. دار كنوز

 واقع تطبيق أساليب اإلشراف التربوي من قبل مشرفي(. ٕٛٓٓ. )عبد اهللزكري، 
ة، رسالة هاجستير غير هنشور . الصفوف األولية في تعميم محافظة صبيا          

 العربية السعودية. ، الههمكةـ القرىأ جاهعة
 في التنمية المينية المستدامة آلياتدرجة توفر (. ٕٕٔٓالسريحي، هنصور. ) 

الحكومية بمحافظة جدة و الصعوبات التي تواجييا من وجية  المدارس
. رسالة هاجستير غير هنشورة، جاهعة أـ القرى،  المدارس نظر مديري

 سعودية.ال الههمكة العربية
(. أنهاط السموؾ اإلداري لهديري الهدارس الثانوية العاهة ٜٕٓٓالسعود، راتب. ) 

( وعبلقتيا بهستوى ٗنظاـ  -ٔاألردف وفقًا لنظرية رنسس ليكرت )نظاـ  في
 ،ٖ،المجمة األردنية في العموم التربويةالتنظيهي لهعمهي هدارسيـ.  الوالء
ٕٕٙ – ٕٜٗ. 
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ة ميارات مديري المدارس الثانوية في مجال تنمي(. ٕٛٓٓسكيؾ، ساهية. )
غير هنشورة،  . رسالة هاجستيراالستراتيجي في محافظات غزة التخطيط
 ، فمسطيف.اإلسبلهية الجاهعة

: األردف.اإلدارة المدرسية الحديثة مياراتيا ومعاييرىا(. ٖٕٓٓسبلهة، ياسر خالد.)
 الثقافة لمنشر والتوزيع. دار عالـ

 درجة إسيام المشرف التربوي المنسق في حل مشكالت (. ٕٛٓٓ، نايؼ. )السمهي
 ، الههمكة القرىأـ  ، جاهعة.  رسالة هاجستير غير هنشورةاإلدارة المدرسية          
 العربية السعودية.            

(. دور برناهج الهدرسة وحدة تدريب في النهو الهيني ٕٙٓٓسهور، رياض. )
مية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(، مجمة الجامعة اإلساللمهعمهيف.

14(ٕ)،ٖٗٙ- ٖ٘ٓ. 
التنمية المينية لمعممات رياض  (.ٕٓٔٓنيساف، ٗٔ-ٕٔإيناس.) الشتيحي،

.ورقة عهؿ في  الندوة األولى في تطبيقات تقنية األطفال عبر االنترنت
 التعميـ و التدريب، السعودية. الهعموهات و االتصاؿ في

لمديري التربية و التعميم في           اإلداريةلممارسات واقع ا(. ٕٛٓٓشحادة، حاتـ. )
.         طويرىات و سبل اإلستراتيجية اإلدارةمحافظات قطاع غزة في ضوء معايير 

 ، فمسطيف.اإلسبلهيةغير هنشورة، الجاهعة  رسالة هاجستير
أعضاء الييئة التدريسية ة المينية لدى مستوى التنمي(. ٕٓٔٓالشخشير، حبل. )

          . رسالة هاجستير غير هنشورة،جامعة النجاح الوطنية من وجية نظرىم في
 جاهعة  النجاح الوطنية، فمسطيف.

 (. أثر استخداـ اإلشراؼ التربوي التطوريٕ٘ٓٓسميهاف. )،القادريشديفات، يحيى.و 
 مجمةفي تحسيف الههارسات التدريسية لهعمهي العموـ في هحافظة الهفرؽ. 

-ٕٚٔ ،(ٔ)17ى لمعموم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، امعة أم القر ج
ٔٚٓ. 

تصور مقترح لبرنامج تدريبي لممشرفين           (. ٜٕٓٓالشعيمي، خمفاف حهد خمفاف.)
. رسالة اإلداريين في سمطنة عمان في ضوء احتياجاتيم التدريبية

 هنشورة، جاهعة السمطاف قابوس، سمطنة عهاف. يرغ هاجستير
النمو الميني لممعمم في تنمية دور مدير المدرسة (. ٕٙٓٓحهد. ) الشقيفي،

ة. رسالة هاجستير غير هنشورة ، جاهعة أـ القرى، الههمكة قنفذ بمحافظة
 السعودية. العربية
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(. أثر إدارة الجودة الشاهمة في براهج التنهية الهينية ٕٓٔٓالشمبي، الياـ. )
مجمة جامعة ردف(. األ –لمهعمهيف)تجربة وكالة الغوث الدولية 

 .ٗٛٗ-ٖٚٗ،(ٗ)26دمشق،
 الكفايات المينية لمشرفي اإلدارةواقع (. ٕٛٓٓالشيري، عوض. ) 

لقرى، الههمكة العربية هاجستير غير هنشورة، جاهعة أـ ا .رسالةالمدرسية
 السعودية.

دور مدير المدرسة في النمو (. ٜٕٓٓلصباري، سميهاف بف هحهد بف سميهاف.)ا
. رسالة هاجستير غير هنشورة، ن من وجية نظر المعممينالميني لممعممي
 سمطنة عهاف. جاهعة نزوى،

 تقويم التخطيط لإلشراف التربوي لدى المشرفين التربويين(. ٕ٘ٓٓصبح، باسـ. )
 . كما يراىا مديرو ومعممو المدارس الثانوية في محافظات شمال فمسطين       
  .فمسطيفة النجاح الوطنية، ، جاهعغير هنشورة  رسالة هاجستير       

، إبراىيـالصرايرة، خالد أحهد، والهجالي، هحهد داوود، وصبلح، هوسى 
 .الحاسوب في اإلدارة المدرسية(. ٕٓٔٓوالمصاصهة،عبد الكريـ.) 

 والتوزيع. دار الهسيرة لمنشر: األردف
و (. أىهية دور الهوجو اإلداري وهدى ههارستٕ٘ٓٓالصقري، خميفة خمفاف خميفة.)

وجية نظر هديري هدارس التعميـ األساسي وهساعدييـ في سمطنة  هف
رسالة هاجستير غير هنشورة، جاهعة السمطاف قابوس، سمطنة  عهاف.
 عهاف. 
 :األردف .اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية(. ٕٗٓٓطافش، هحهد.)

 لمنشر والتوزيع. دار الفرقاف
 .دارة العممية أصوليا وتطبيقاتيا المعاصرةاإل(. ٜٜٜٔالطبيب، أحهد هحهد.)

 الجاهعي الحديث. الهكتب :هصر العربية ، جهيوريةاإلسكندرية
سو، راف التربوي مفاىيمو وأىدافو وأساإلش(. ٕ٘ٓٓالطعاني، حسف أحهد.)

 دار الشروؽ لمنشر والتوزيع. :. األردنساليبووأ
تربوي لتحسين عمميتي دليل المشرف ال(. ٜٕٓٓالعاجز، عمي، وحمس، داوود. )

 . كمية التربية، الجاهعة اإلسبلهية، غزة، فمسطيف.التعميم والتعمم
 .اإلدارة المدرسية نظرياتيا وتطبيقاتيا التربوية(. ٜٕٓٓ.)عايش، أحهد جهيؿ

 الهسيرة لمنشر والتوزيع. دار :األردف
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داخل             الم(. ٕٓٔٓعبد العميـ، أساهة هحهد شاكر، والشريؼ،عهر أحهد أبو ىاشـ.)
 .دار الهناىج لمنشر والتوزيع :األردف .اإلدارية الحديثة في التعميم

 :األردف .اإلشراف التربوي مفاىيمو وأساليبو(. ٕٕٓٓعبد اليادي، جودت عزت.) 
 العمهية الدولية. الدار

 برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارة تفويض         (. ٕٓٔٓبنت سمطاف.) إيهافالعبري، 
. رسالة السمطة لدى مديري مدارس التعميم األساسي بسمطنة عمان

 هنشورة،جاهعة نزوى، سمطنة عهاف. غيرر تيهاجس
الرضا الوظيفي لدى المشرفين اإلداريين (. ٕٛٓٓالعبري، حهد بف راشد بف سالـ.)

الحصوؿ عمى درجة الهاجستير،  الستكهاؿ. بحث هقدـ سمطنة عمان في
  اف.جاهعة نزوى ، سمطنة عه

المدرسية في محافظة غزة في ضوء  ع اإلدارةواق(. ٕ٘ٓٓعساؼ، هحهود. )
غير هنشورة،الجاهعة  . رسالة هاجستيرإلدارة اإلستراتيجيةا معايير

 اإلسبلهية، فمسطيف.
اإلدارة التعميمية واإلشراف التربوي أصوليا           (. ٕٛٓٓعطوي، جودت عزت.)

 دار الثقافة لمنشر والتوزيع األردف. :دف.األر وتطبيقاتيا، الطبعة الثالثة
: األردف.اإلدارة التعميمية نظريات وتطبيقات(. ٕٔٔٓعفونة، بساـ عبد اليادي.)

 لمنشر والتوزيع. دار البداية
. وزارة التربية في التوجيو الفني العام لمغة اإلنجميزية(. ٕٛٓٓعمي، سكينة. )
 قطاع البحوث التربوية والهناىج. الكويت،

دار الشروؽ لمنشر  :األردف .اإلدارة واإلشراف التربوي(. ٕٙٓٓ، كريـ ناصر.)عمي
 .والتوزيع

سمطنة الثانية بتطوير أداء مديري مدارس الحمقة (. ٜٕٓٓالعمياني، هنى راشد.)
. رسالة هاجستير غير هنشورة، عمان في ضوء االتجاىات اإلدارية الحديثة

  ة ، جهيورية هصر العربية.البحوث والدراسات العربية، القاىر  هعيد
هوارسح القين اإلداريح اإلسالهيح لدي هديري هدارس  (.ٕٛٓٓالعمياني، سعيد. )

غير  . رسالة هاجستيرالعام توحافظح تلقرى هي وجهح ًظر الوعلويي التعلين
 القرى، الههمكة العربية السعودية . ، جاهعة أـهنشورة

 لمديري مدارسير األداء اإلداري تطو (. ٕٓٔٓالعهري، أحهد بف حسف بف هسمـ.)
الحمقة الثانية لمتعميم األساسي بسمطنة عمان في ضوء اإلدارة 
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.رسالة هاجستير غير هنشورة، هعيد البحوث والدراسات العربية، اإللكترونية
 هصر العربية. ، جهيوريةالقاىر

ريس (. أساليب النهو الهيني الهتبعة لدى أعضاء ىيئة التدٜٕٓٓالعهري، جهاؿ. )
مجمة جاهعة البمقاء التطبيقية في هجالي التدريس والبحث العمهي.  في

 .ٖٚ٘ -ٖٖ٘ ،(ٗ+ٖ)26دمشق، جامعة
(. تقػػويـ البرنػػاهج التػػدريبي لهػػديرات وهسػػاعدات          ٕٕٓٓعػػوض، سػػاهية هحهػػد.)يناير 
 .ٕٔٚ-ٖٕٗ(،24)8مجمة مستقبل التربية العربية،هدارس التعميـ العاـ. 

تطوير إدارة المدرسة الثانوية بسـمطنة           (. ٕٙٓٓف عمي بف عبيد.)العويسي، رجب ب
           . رسالة دكتػوراه غيػر هنشػورة. هعيػدعمان في ضوء معايير الجودة الشاممة

 البحوث والدراسات العربية، القاىرة، جهيورية هصر العربية.
ــــا(. ٕٛٓٓالعياصػػػػرة، هعػػػػف هحهػػػػود أحهػػػػد.)) ــــوي والقي ــــة اإلشــــراف الترب دة التربوي

 . دار الحاهد لمنشر والتوزيع: األردف.باالحتراق النفسي وعالقتيا
 ميارات التدريس لدى  في تنمية دور المشرف التربوي(. ٕٛٓٓالغاهدي، حافظ. )

هكة ،، جاهعة أـ القرىغير هنشورة  . رسالة هاجستيرمعممي المغة العربية          
 بية السعودية.العر  الههمكة الهكرهة،

ــــي إدارة (. ٕٚٓٓالغاهػػػػدي، هنػػػػى. ) ــــادي لمشــــرفة اإلدارة المدرســــية ف ــــدور القي ال
. رسػػالة هاجسػػتير غيػػر هنشػػورة، بمنطقــة عســير ا دراســة ميدانيــة األزمــات

 العربية السعودية.  خالد، الههمكة جاهعة الهمؾ
، والغاهػػػػدي، حهػػػػداف أحهػػػػد.) تقػػػػويـ بػػػػراهج تػػػػدريب (. ٕٓٓٓالغاهػػػػدي، عبػػػػداهلل هغػػػػـر

هػػػػدارس أثنػػػػاء الخدهػػػػة وهػػػػدى تحقيقيػػػػا ألىػػػػدافيا هػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر ال هػػػػديري
 ،(ٙٚ، ) مجمة رسالة الخمـيج العربـي ضوء بعض الهتغيرات. الهتدربيف في

٘ٚ-ٛٔ. 
تمخيص كتاب اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة          (. ٕٗٓٓالغشياف، نادية.)

العالي: جاهعة . وزارة التعميـ المدرسية لمدكتور محمود طافش الشقيرات
 الههمكة العربية السعودية. الهمؾ سعود،

ــاءة أداء ادور (. ٜٜٜٔالفاضػػمي، خمػػؼ عايػػد سػػعيد.) إلدارة المدرســية فــي رفــع كف
 . رسػالة هاجسػتير غيػرمديري مدارس التعميم العام بمنطقـة تبـوك التعميميـة
 هنشورة، جاهعة أـ القرى ، الههمكة العربية السعودية.

 مستوى الكفايات المينية لمديري المدارس الثانوية (. ٕٕٔٓ)فبلح،عبد الرحهف.



  143 

 

الحكومية في دولة الكويت و عالقتو بدرجة مشاركة المعممين في صناعة          
، جاهعة الشرؽ غير هنشورة  . رسالة هاجستيرمن وجية نظرىم القرار

 األوسط.
 دراساتنهوذجا(. (. اإلشراؼ التربوي في الجزائر )التفتيش ٕٓٔٓقاسـ، بوسعدة. )

 ٕ٘ٔ -ٜٗ، 4نفسية وتربوية،          
 دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية كما(. ٕٓٔٓليمبت، فراس. )

 يراىا مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط          
 .رسالة هاجستير غير هنشورة، جاهعة النجاح الوطنية، فمسطيف.مسطينف

الوظيفي لهديري  التطوير (. واقعٖٕٓٓحروقي، زينة بنت سعود بف حهد.)هال
الثانوية بسمطنة عهاف. رسالة هاجستير غير هنشورة، جاهعة  الهدارس

 سمطنة عهاف. السمطاف قابوس،
دور المشرف التربوي في تنمية الميارات القيادية (. ٜٕٓٓهرتجى، ذكريات. )

ارس وكالة الغوث بمحافظات غزة و معممي المرحمة اإلعدادية في مد لدى
. رسالة هاجستير غير هنشورة، الجاهعة اإلسبلهية،غزة، تفعيمو سبل

 فمسطيف. 
إستراتيجية مقترحة لمتنمية المينية (. ٜٕٓٓالهسيمي، هسمـ بف عمي العبد.)

. رسالة اإلدارية بمديريات التربية والتعميم في سمطنة عمان لمقيادات
 .اهعة عيف شهس، القاىرة، جهيورية هصر العربيةهنشورة. ج دكتوراه غير

 آليات التنمية المينية (. ٕٛٓٓهصطفى، عزة جبلؿ، وعبد النبي، سعاد بسيوني.)
 العربية لمتدريبالهجهوعة  القاىرة،.لمديري مدارس التعميم قبل الجامعي         

  .والنشر
ء تىييي في ضىلترالوشرفيي ر اياختإتطىير هعايير (. ٕٔٔٓف. )يها، اهصمح 

 .. رسالة هاجستير غير هنشورة، جاهعة غزة، فمسطيفوللداتعض رب تجا
العربية  . الدهاـ، الههمكةفن اإلدارة المدرسية(. ٖٕٓٓالهعسري، زاىر بف عمي.)

 .هكتبة الهتنبي :السعودية
دليل لقياس تكنولوجيا المعمومات و (. ٜٕٓٓ. )لئلحصاءاليونيسكو  هعيد

 . هعيد اليونسكو لئلحصاء، كندا.ميمالتع في االتصاالت
االتجاىات المعاصرة (. ٕٚٓٓالهفرج، بدرية، والهطيري، عفاؼ، وحهادة، هحهد. )

. وزارة التربية في الكويت، قطاع البحوث إعداد المعمم وتنميتو مينيا في
 والهناىج. التربوية
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كالة ىب يييىبرلتا يفيرفية لممشارإلشت اسارلممااقع وا (.ٕٙٓٓعاىد.) الهقيد،
غير رسالة .هريطىت لسبولشاممة دة اىلجدئ امباء ىفي ضة زبغث ىلغا

 ، فمسطيف.، الجاهعة االسبلهيةهنشورة 
(. تنهية اإلبداع اإلداري لدى قيادات الهدارس الثانوية            ٕٔٔٓالهوسى، ناىد عبداهلل.)

مجمة الحكوهية لمبنات في هحافظة اإلحساء بالههمكة العربية السعودية. 
 .٘ٔ،(ٕٕٔ،)العربي الخميج

       تحديات القيادة لإلدارة الفعالة(. ٕ٘ٓٓهيديف، تيصفا جيبر، وشافيز، بيتر.)
 دار الفكر لمنشر والتوزيع. :األردفعبد العظيـ حسيف، هترجـ(. سبلهة )

(. دور كميات الهعمهيف في رفع كفاية هديري الهدارس ٕٚٓٓنحيمي، عمي. )
 .ٔٛ-٘٘ ،(ٔ)23، عة دمشقمجمة جام ووكبلئيـ.
 دور برنامج المدرسة كوحدة تطوير في التنمية المينية(. ٕٚٓٓنصر، سهيحة. )

 .ةغز لمعممي المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث في محافظات          
 هاجستير غير هنشورة، الجاهعة اإلسبلهية، فمسطيف. سالةر 

هكتبة الهجتهع : األردف.موارد البشريةإدارة ال(. ٕٔٔٓفريد.) نوري، هنير، وكورتؿ،
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 (1ممحق )

 االستبانة في صورتيا األولية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 دور المشرفين اإلداريين في التنمية المينية استبانو

/ة الفاضؿ  الدكتور/ الدكتورة........................... الهحتـر

 تحية طيبة وبعد....

هف  اإلدارة التعميهيةفي  بإجراء دراسة لمحصوؿ عمى درجة الهاجستير تقوـ الباحثة
دور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية لهدراء وهديرات  " عنواف تحت نزوىجاهعة 

 بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف". األساسيهدارس التعميـ 

دور الهشرفيف اإلدارييف في التنهية الهينية عف وتيدؼ ىذه االستبانة إلى الكشؼ  
  .بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف األساسيالتعميـ لهدراء وهديرات هدارس 

، وها نأهمو فيكـ هف تعاوف، ونظرًا لها تتهتعوف بو هف هعرفة وخبرة، وهوضوعيو

تقديـ همحوظاتكـ الكافية  سيادتكـأتأهؿ هف دور الهشرفيف اإلدارييف و فإنني أضع بيف أيديكـ 

 دقة وهوضوعية. الهقياس بكؿحوؿ 

 

                                

 ةالباحث                                           

................................... 
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 معمومات عامة:الجزء األول: 

 نثىأ         )  (ر                   ذك  )  (:          الجنس 

 بكالوريوس        )  (                دبمـو   )  (         المؤىل العممي: 

 دكتوراهجستير أو ها       )  (                      

 

 سنة ٔٔ-٘         )  (         سنوات ٘أقؿ هف  )  (        الخبرة العممية:

سنة  ٛٔ         )  (        سنة           ٚٔ-ٕٔ  )  (          
 فأكثر
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 لمدراء المدارس  التنمية المينية دور المشرفين اإلداريين في: الثاني الجزء

 

 الرقم

 

 الفقرات

 مدى انتماء الفقرة وضوح الفقرة الصياغة المغوية

صياغة 
 صحيحة

صياغة 
غير 

 صحيحة

فقرة 
 واضحة

فقرة 
غير 
 واضحة

الفقرة 
 منتمية

الفقرة 
غير 
 منتمية

 المجال األول: التخطيط

       رسة ورسالتيا.يناقش الهشرؼ اإلداري هع هدير الهدرسة رؤية الهد ٔ

يحث الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى تشجيع الكوادر  ٕ
الخطط  إعدادوالفنية بالهدرسة لمهشاركة في  واإلداريةالتدريسية 
 الهدرسية.

      

يدرب الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى إعداد خطة شاهمة  ٖ
 لمهدرسة هف أجؿ تحقيؽ رؤية ورسالة الهدرسة.

      

يساعد الهشرؼ اإلداري في تنهية قدرة هدير الهدرسة في وضع  ٗ
 خطط لرفع هستوى تحصيؿ الطمبة.

      

يساعد الهشرؼ اإلداري في تنهية قدرة هدير الهدرسة في وضع  ٘
 خطط التنهية الهينية لمكوادر التدريسية والفنية واإلدارية.

      

لهدرسة عمى وضع يساعد الهشرؼ اإلداري في تنهية قدرة هدير ا ٙ
 خطة لهواجية األزهات بالهدرسة.

      

يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى وضع خطة عهمية  ٚ
جرائية لهجمس اآلباء / األهيات  وا 

      

يقيـ الهشرؼ اإلداري الخطط التربوية الهتعمقة بالهدرسة ويقدـ  ٛ
 التغذية الراجعة الهناسبة.

      

داري هدير الهدرسة عمى نهاذج لخطط هدرسية يطمع الهشرؼ اإل ٜ
 يهكف االستفادة هنيا.

      

يطمع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى ها ىو جديد في هجاؿ  ٓٔ
 التخطيط الهدرسي.
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 المجال الثاني: التنظيم اإلداري

يطمع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى القوانيف واألنظهة  ٔ
 ات الهنظهة لمعهؿ.والموائح والقرار 

      

يتابع الهشرؼ اإلداري كافة األعهاؿ الهالية واإلدارية الهتعمقة  ٕ
 راجعة هناسبة. تغذيةبالهدرسة ويقدـ 

      

يساعد الهشرؼ اإلداري في تنهية قدرة هدير الهدرسة عمى توزيع  ٖ
الهسؤوليات بيف الكوادر الهختمفة العاهمة بالهدرسة بصورة هنظهة 

ة وتتهاشى وأىداؼ الهدرسة هع هراعاة التخصصات وعادل
 الهختمفة.

      

يتابع الهشرؼ اإلداري نتائج االجتهاعات الخاصة بالهجالس  ٗ
 والمجاف الهدرسية ويقدـ تغذية راجعة هناسبة.

      

يساعد الهشرؼ اإلداري في تنهية قدرة هدير الهدرسة عمى تنظيـ  ٘
 اإلدارية واإلشرافية الهختمفة.الوقت وحسف توزيعو بيف الهياـ 

      

يعهؿ الهشرؼ اإلداري عمى تنهية قدرة هدير الهدرسة عمى تنظيـ  ٙ
 برناهج خدهة الهدرسة لمهجتهع الهحمي.

      

ينهي الهشرؼ اإلداري قدرة هدير الهدرسة عمى تحديث الهعموهات  ٚ
 وفؽ الهستجدات.

      

عمى ابتكار أساليب جديدة  يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة ٛ
 في التنظيـ اإلداري.

 

      

 الهجاؿ الثالث: التوجيو

يطمع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى أساليب تساعده عمى  ٔ
 تشجيع الييئة التدريسية عمى االنتهاء لهينة التدريس.

      

يساىـ الهشرؼ اإلداري في تنهية قدرة هدير الهدرسة عمى إزالة  ٕ
ؿ التوتر والقمؽ التي قد يعيشيا بعض الكوادر الهختمفة عواه

 العاهمة في الهدرسة.
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يوجو الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة إلى األساليب التي تهكنو هف  ٖ
 هساعدة الهعمـ الهبتدئ عمى التأقمـ هع بيئة العهؿ.

      

ي ينهي الهشرؼ اإلداري قدرة هدير الهدرسة عمى حؿ الخبلفات الت ٗ
 قد تحدث بيف الفئات الهختمفة بالهدرسة.

      

يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  عمى التعرؼ بالطرؽ  ٘
واألساليب الهختمفة التي تهكنو هف هساعدة الكوادر الهختمفة في 

 التغمب عمى هشاكؿ العهؿ.

      

يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى توجيو الكوادر الهختمفة  ٙ
 الهدرسة لؤلساليب الهؤدية لمتقدـ الوظيفي.ب

      

 الهجاؿ الرابع: العبلقات اإلنسانية

يساىـ الهشرؼ اإلداري في تعريؼ هدير الهدرسة باألساليب  ٔ
الهختمفة لهراعاة الجانب اإلنساني في التعاهؿ هع اآلخريف بطريقة 

 ؿال تؤثر عمى هصمحة العه

 

 

 

 

 

     

ي في تنهية قدرة  هدير الهدرسة عمى تقديـ  يساىـ الهشرؼ اإلدار  ٕ
 تغذية راجعة بأسموب هوضوعي يحقؽ الفائدة.

      

يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى تقبؿ اآلراء والهقترحات  ٖ
 بأسموب ديهقراطي.

      

يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة في التعرؼ عمى األساليب  ٗ
بالكوادر الهختمفة العاهمة بالهدرسة  التي تسيـ في توثيؽ صمتو

 وبناء جو ودي هعيـ.

      

يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى تنهية قدرة الهعمهيف  ٘
 في توفير جو هف األلفة والهحبة بينيـ وبيف التبلهيذ.

      

      يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى حسف االستقباؿ  ٙ
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 ـ بآرائيـ.ألولياء االهور واالىتها

يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى إشراؾ الهعمهيف  ٚ
 والطمبة في اتخاذ القرارات حسب هتطمبات الهوقؼ.

      

يزود الهشرؼ اإلداري هدير لهدرسة بكؿ ها ىو جديد في هجاؿ  ٛ
 إثارة الدافعية وتحفيز العاهميف لمعهؿ.

      

التي تساعد  األساليبهدرسة إلى يوجو الهشرؼ اإلداري هدير ال ٜ
في تعزيز عبلقة العاهميف بالهدرسة هع بعضيـ البعض وتشجعيـ 

 عمى العهؿ بروح الفريؽ الواحد.

      

 الهجاؿ الخاهس: التقويـ

ينهي الهشرؼ اإلداري قدرة هدير الهدرسة عمى تطبيؽ أدوات  ٔ
 هف العاهميف بالهدرسة. فئةالتقويـ الهعدة لكؿ 

 

 

 

     

يدرب الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى استخداـ أنواع التقويـ)  ٕ
الختاهي( في تقويـ هستوى الكوادر البشرية  -البنائي -التشخيصي

 العاهمة بالهدرسة.

      

ينهي الهشرؼ اإلداري قدرة هدير الهدرسة لئلفادة هف نتائج التقويـ  ٖ
 في تحسيف العهمية التعميهية.

      

هشرؼ اإلداري لهدير الهدرسة أىهية التقويـ في تطوير يوضح ال ٗ
 العهمية التعميهية. 

      

هتنوعة  أساليبيرشد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة إلى استخداـ  ٘
 في تقويـ هستوى الكوادر البشرية العاهمة بالهدرسة .

      

يحث الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى إحاطة  آراءه وأحكاهو  ٙ
 تقويهية بالسرية التاهة.ال

      

يحث الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى تحري الدقة  ٚ
 والهوضوعية في التقويـ .

      

      يوجو الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى إطبلع العاهميف عمى  ٛ
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 الجوانب االيجابية والسمبية في أداءىـ.

يب الحديثة في يزود الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة باألسال ٜ
 التقويـ.

      

يتابع الهشرؼ اإلداري نتائج التقويـ الذاتي لمهدرسة ويقدـ تغذية  ٓٔ
راجعة هوضوعية لهدير الهدرسة لبلستفادة هنيا في تطوير العهؿ 

 الهدرسي.

      

ينهي الهشرؼ اإلداري قدرة هدير الهدرسة عمى تقويـ التنظيـ  ٔٔ
 الهدرسة. الهدرسي وأثره في تحقيؽ رسالة

 

 

 

     

 المجال السادس: االتصال اإلداري الفعال

       لدى هدير الهدرسة. اإلصغاءينهي الهشرؼ اإلداري هيارات  ٔ

يعزز الهشرؼ اإلداري هيارات التحدث هع اآلخريف لدى هدير  ٕ
 الهدرسة.

      

الرسهي وغير  اإلدارييناقش الهشرؼ اإلداري أساليب االتصاؿ  ٖ
 هع هدير الهدرسة. الرسهي

      

ينهي الهشرؼ اإلداري هيارات التعبير الشفوي والتحريري ألفكار  ٗ
 هدير الهدرسة.

      

ينهي الهشرؼ اإلداري قدرة هدير الهدرسة عمى التواصؿ هع  ٘
الهؤسسات والييئات الحكوهية والخاصة في الهجتهع لبلستفادة هف 

 لتعميهية التعمهية.الخدهات التي تقدهيا لخدهة العهمية ا

      

ينهي الهشرؼ اإلداري قدرة هدير الهدرسة عمى تقبؿ اآلراء  ٙ
 واإلقناع بالهنطؽ والدليؿ.

      

 المجال السابع: التنمية المينية  

يساىـ الهشرؼ اإلداري في تنهية قدرة هدير الهدرسة عمى هتابعة  ٔ
لعاهميف أثر التدريب لمدورات والهشاغؿ التي يشارؾ فييا ا

 بالهدرسة.
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يحث الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى تشجيع الهعمهيف لمنهو  ٕ
 الهيني في هجاؿ عهميـ.

      

يقدـ الهشرؼ اإلداري لهدير الهدرسة هبلحظات بناءه عف سير  ٖ
 عهمية التنهية الهينية في هدرستو.

 

 

 

     

جيود الذاتية يحث الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى بذؿ ال ٗ
 لهواصمة النهو الهيني لديو.

      

يوضح الهشرؼ اإلداري لهدير الهدرسة كيفية االستفادة هف  ٘
 التجارب التربوية الحديثة. 

      

يشارؾ الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة في تصهيـ براهج التنهية  ٙ
 الهينية لمعاهميف بالهدرسة.

      

الهدرسة بالبحوث والدراسات التربوية يزود الهشرؼ اإلداري هدير  ٚ
 الهختمفة لبلستفادة هف نتائجيا في تطوير العهؿ الهدرسي.

      

يشرح الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة لحضور الندوات والهؤتهرات  ٛ
 والدورات التدريبية ذات العبلقة بهياهو الوظيفية.

      

هواصمة دراستو  يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة ويحثو عمى ٜ
 العميا.

      

       الهجاؿ الثاهف: استخداـ التقنيات 

يدرب الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى استخداـ الحاسب اآللي  ٔ
 وتوظيفو في العهؿ اإلداري  .

      

يدرب الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى استخداـ البوابة  ٕ
 التعميهية في العهؿ اإلداري  .

      

يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى التواصؿ هع الجيات  ٖ
 الهختمفة عف طريؽ البريد اإللكتروني.

      

      يحرص الهشرؼ اإلداري عمى توفير الهواد اإلثرائية والهيارية  ٗ
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 والهعرفية لمهدير بواسطة الحاسب اآللي.
 

ع عمى يرشد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة إلى بعض الهواق ٘
 االنترنت والتي تفيد في هجاؿ التخصص 

      

يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة عمى االطبلع عمى آخر  ٙ
 الهنشورة الكترونيا في هجاؿ تنهية العهؿ اإلداري. األبحاث
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 (ٕهمحؽ رقـ )

 األساتذة الهحكهوف الذيف عرضت عمييـ االستبانة

 الوظيفة هركز العهؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـاالسػػػػ ـ

جاهعة السمطاف  د. زىرة الراسبي ٔ
 قابوس

 أستاذ هساعد

جاهعة السمطاف  د. ريا سالـ الهنذري ٕ
 قابوس

 أستاذ هساعد

كمية العمـو التطبيقية  د. حارث ناصر الينائي ٖ
 بالرستاؽ

 أستاذ هساعد

مية العمـو التطبيقية ك د. ناصر عمى هحهد الجيوري ٗ
 بالرستاؽ

 أستاذ هساعد

 أستاذ هساعد جاهعة نزوى د. عبد العزيز الهعايطة ٘

 أستاذ هساعد جاهعة نزوى د. هحهد الجرايدة ٙ

 أستاذ هساعد جاهعة نزوى د. عبد العزيز داوود ٚ

جاهعة البمقاء  د. هحارب عمي هحهود الصهادي ٛ
 التطبيقية

 أستاذ هساعد

جاهعة البمقاء  عبد الرحيـ ربابعود. عهر  ٜ
 التطبيقية

 أستاذ هساعد

الهديرية العاهة  الجابريبف حهود د. سالـ  ٓٔ
لمتربية والتعميـ 
 بهحافظة الظاىرة

 خبير تربوي
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 (ٖهمحؽ ) 

 اإلستبانة في صورتيا النيائية

 أخي المدير/ أختي المديرة                     المحترمون

 اهلل وبركاتوالسالم عميكم ورحمة 

ي التنمية المينية دور المشرفين اإلداريين ف عنوان " تحتميدانية بإجراء دراسة  تقوم الباحثة
لحصول بمحافظة الظاىرة في سمطنة عمان"، وذلك استكماال لمتطمبات المديري مدارس التعميم األساسي 

 .اإلدارة التعميميةعمى درجة الماجستير في 

 األىدافسية القمب النابض والمحرك األساسي الذي يتم عن طريقو ترجمة ولما كانت اإلدارة المدر 
يتمتع مدير المدرسة بصفات إدارية  أنالتعميمية إلى سموك، وتنفذ من خاللو السياسة التعميمية، وجب 

 متميزة، وخبرة كافية فضال عن الكفاءة العممية والمينية.

فاءات العممية والمينية، كان البد من وجود وحتى يستطيع مدير المدرسة اكتساب الخبرات والك
مشرف إداري يعمل عمى إعداد ومساعدة القيادات اإلدارية لتكون قادرة عمى القيام بأدوارىا بكفاءة وفعالية 

 وتحمل تبعات المستقبل ومواجية التحديات بشتى أنواعيا والتي كان ليا تأثير كبير عمى النظام التربوي.

 ي التنمية المينية لمدراء عن واقع دور المشرفين اإلداريين فإلى الكشف وتيدف ىذه االستبانة 
بمحافظة الظاىرة في سمطنة عمان، سعيا لموصول إلى مجموعة من ومديراتيا  األساسيمدارس التعميم 

التوصيات لتفعيل دور المشرفين اإلداريين في التنمية المينية لمدراء ومديرات مدارس التعميم األساسي 
 فظة الظاىرة في سمطنة عمان.بمحا

وتتكون االستبانة من جزأين األول يشتمل عمى البيانات األساسية، والثاني يشتمل عمى ثمانية 
محاور ىي : التخطيط، التنظيم اإلداري، التوجيو، العالقات اإلنسانية، التقويم، االتصال اإلداري الفعال، 

 ، استخدام التقنيات.لممعممين التنمية المينية

ونظرا لما تتمتعون بو من أمانة عممية ومكانة تربوية، فإنني عمى ثقة بأنكم ستعبرون بكل دقة 
وموضوعية عن آرائكم عمى ما تتضمنو فقرات ىذه االستبانة، عمما بأن استجاباتكم سوف تحاط بالسرية 

 ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط. 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 بنت عمي بن سمطان الغافري / وضحاء:الباحثة
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 معمومات عامة:الجزء األول: 

 يرجى تعبئة البيانات التالية حسب الحالة التي تنطبؽ عميؾ هع خالص الشكر والتقدير

 نثى)   (أذكر)  ( :        الجنس 

 )   ( بكالوريوس دبموـ ( )    المؤىل العممي: 

 دكتوراه )   (هاجستير )   (          

 

  سنوات ٘أقؿ هف  )   (:في اإلدارة العمميةالخبرة 

 سنوات ٓٔ – ٘)    (                  

 )    ( أكثر هف عشر سنوات                 

 

 ثانٌا : فقرات االستبانة :

فٌما ٌلً  مجموعة من الفقرات التً تعبر عن دور المشرف اإلداري فً تنمٌة مهارات ورفع كفاءة 
هارة وفاعلٌة، وظائف اإلدارٌة التً ٌحتاجها فً أداء عملة بممدٌر المدرسة فً بعض ال

( أمام الخانة التً تعبر عن وجهة نظرك فٌما ٌتعلق بدرجة ممارسة √ٌرجى وضع عالمة ) 
 المشرف اإلداري لها كما هو موضح فً جدول البدائل التالً:

 مثال: 

 درجة ممارسة الدور العبارات م

 كبٌرة

 جدا 

 قلٌلة جدا ٌلةقل متوسطة كبٌرة

ٌحفز المشرف اإلداري مدٌر  1
المدرسة على التنمٌة المهنٌة 

 الذاتٌة

 √    
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 لمدراء المدارس  دور المشرفين اإلداريين في التنمية المينية: الثاني الجزء          

 درجة ممارسة الدور العبارات م

 كبٌرة

 جدا 

 قلٌلة  قلٌلة متوسطة كبٌرة

 جدا

 التخطٌط المجال األول:

يتدارس الهشرؼ اإلداري هع هدير  1
 الهدرسة رؤية الهدرسة ورسالتيا.

     

يدرب الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  2
عمى إعداد خطة شاهمة لمهدرسة هف 
 أجؿ تحقيؽ رؤية الهدرسة ورسالتيا.

     

يعهؿ الهشرؼ اإلداري عمى تنهية   3
قدرة هدير الهدرسة لوضع الخطط 

رفع هستوى تحصيؿ الطمبة العبلجية ل
 وهياراتيـ.

     

يساىـ الهشرؼ اإلداري في تنهية قدرة  4
هدير الهدرسة في وضع خطط التنهية 

الهينية لمكوادر التدريسية والفنية 
 واإلدارية.

     

يحرص الهشرؼ اإلداري عمى تنهية  5
قدرة هدير الهدرسة في وضع خطة 
 لهواجية األزهات والطوارئ بالهدرسة.

     

يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  6
جرائية  عمى وضع خطة عهمية وا 

 .لهجمس اآلباء / األهيات

     

     يقـو الهشرؼ اإلداري الخطط التربوية  7
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 الهدرسية الهختمفة.

يقدـ الهشرؼ اإلداري التغذية الراجعة  8
الهناسبة فيها يتعمؽ بالخطط التربوية 

 .الهدرسية

     

ر الهشرؼ اإلداري لهدير الهدرسة يوف 9
نهاذج لخطط هدرسية يهكف االستفادة 

 هنيا.

     

 

 م

 درجة ممارسة الدور العبارات

 كبٌرة

 جدا 

 قلٌلة قلٌلة متوسطة كبٌرة

 جدا 

يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  10
عمى االطبلع عمى ها ىو جديد في 

 هجاؿ التخطيط الهدرسي.

     

هشرؼ اإلداري هدير الهدرسة يساعد ال 11
عمى وضع خطة لخدهة الهجتهع 

 الهحمي.

     

 المجال الثانً: التنظٌم اإلداري

يتدارس الهشرؼ اإلداري هع هدير  12
الهدرسة  القوانيف واألنظهة والموائح 

 والقرارات الهنظهة لمعهؿ.

     

ـ الهشرؼ اإلداري كافة األعهاؿ  13 ُيق و 
الهتعمقة بالهدرسة الهالية واإلدارية 

 راجعة هناسبة. تغذيةويقدـ 

     

يساعد الهشرؼ اإلداري في تنهية قدرة  14
هدير الهدرسة عمى توزيع الهسؤوليات 

     



  163 

 

بيف كوادر الهدرسة بصورة هنظهة 
 وعادلة. 

ُيق ِدـ الهشرؼ اإلداري لهدير الهدرسة  15
تغذية راجعة هناسبة لنتائج 
الس االجتهاعات الخاصة بالهج

 .والمجاف الهدرسية

     

ُين ِهي الهشرؼ اإلداري قدرة هدير  16
الهدرسة عمى تنظيـ الوقت وحسف 

توزيعو بيف الهياـ اإلدارية واإلشرافية 
 الهختمفة.

     

يدرب الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  17
عمى طرؽ تحديث الهعموهات وفؽ 

 الهستجدات.

     

الهدرسة يشجع الهشرؼ اإلداري هدير  18
عمى إيجاد أساليب جديدة وفاعمة في 

 التنظيـ اإلداري.

 
 

     

 درجة ممارسة الدور العبارات م

 كبٌرة 

 جدا

 قلٌلة قلٌلة متوسطة كبٌرة

 جدا 

 المجال الثالث: التوجٌه

يطمع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  19
عمى أساليب تساعده عمى تشجيع 

ء لهينة الييئة التدريسية عمى االنتها
 التدريس.
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قدرة يحث الهشرؼ اإلداري هدير الهدر  20
يع الكوادر الهختمفة بالهدرسة هدير 

 الخطط الهدرسية. إعدادلمهشاركة في 

     

يوجو الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  21
إلى األساليب التي تهكنو هف هساعدة 
الهعمـ الهبتدئ عمى التأقمـ هع بيئة 

 العهؿ.

     

جو الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة يو  22
نحو تفويض بعض الصبلحيات 

 لبعض العناصر العاهمة بالهدرسة. 

     

يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  23
عمى توجيو الكوادر الهختمفة بالهدرسة 

 لؤلساليب الهؤدية لمتقدـ الوظيفي.

     

يعهؿ الهشرؼ اإلداري في تنهية قدرة   24
مى تقديـ  تغذية راجعة هدير الهدرسة ع

 بأسموب هوضوعي يحقؽ الفائدة.

     

داري هدير الهدرسة الهشرؼ اإليوجو  25
التي تساعد العاهميف  األساليبإلى 

 بالهدرسة لمعهؿ بروح الفريؽ الواحد.

     

 المجال الرابع : العالقات اإلنسانٌة

يساىـ الهشرؼ اإلداري في تعريؼ  26
ب الهختمفة هدير الهدرسة باألسالي

لهراعاة الجانب اإلنساني دوف إخبلؿ 
 بالعهؿ.
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 درجة ممارسة الدور العبارات م

 كبٌرة

 جدا 

 قلٌلة قلٌلة متوسطة كبٌرة

 جدا 

يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  27
عمى تقبؿ اآلراء والهقترحات بأسموب 

 ديهقراطي.

     

 يوجو الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة 28
األساليب التي تسيـ في  إتباعإلى 

توثيؽ صمتو بالكوادر الهختمفة العاهمة 
 .بالهدرسة

     

يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  29
عمى تنهية قدرة الهعمهيف في توفير جو 
 هف األلفة والهحبة بينيـ وبيف التبلهيذ.

     

الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  يشجع 30
أولياء االهور عمى حسف استقباؿ 
 واالىتهاـ بآرائيـ.

     

يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  31
عمى إشراؾ الهعمهيف والطمبة في اتخاذ 

 القرارات حسب هتطمبات الهوقؼ.

     

يزود الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  32
بكؿ ها ىو جديد في هجاؿ إثارة 
 الدافعية وتحفيز العاهميف لمعهؿ.

     

 الخامس: التقوٌمالمجال 

     يعهؿ الهشرؼ اإلداري عمى تنهية قدرة  33
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هدير الهدرسة عمى تطبيؽ أدوات 
هف العاهميف  فئةالتقويـ الهعدة لكؿ 

 بالهدرسة.

يدرب الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  34
عمى استخداـ أنواع التقويـ) 

الختاهي( في  -البنائي -التشخيصي
العاهمة  تقويـ هستوى الكوادر البشرية

 بالهدرسة.

     

ينهي الهشرؼ اإلداري قدرة هدير  35
الهدرسة لئلفادة هف نتائج التقويـ في 

 تحسيف العهمية التعميهية.

     

 درجة ممارسة الدور العبارات م

 كبٌرة 

 جدا

 قلٌلة قلٌلة متوسطة كبٌرة

 جدا 

يوضح الهشرؼ اإلداري لهدير  36
ير الهدرسة أىهية التقويـ في تطو 

 العهمية التعميهية.

     

يرشد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  37
إلى استخداـ أساليب هتنوعة في تقويـ 

هستوى الكوادر البشرية العاهمة 
 بالهدرسة .

     

يوجو الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  38
عمى إحاطة آرائو وأحكاهو التقويهية 

 .بالسرية التاهة

     

اري هدير الهدرسة يحث الهشرؼ اإلد 39
عمى تحري الدقة والهوضوعية في 
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 التقويـ .

يوجو الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  40
عمى إطبلع العاهميف عمى الجوانب 

 اإليجابية والسمبية في أدائيـ.

     

 يزود الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة 41
 باألساليب الحديثة في التقويـ.

     

اري تغذية راجعة يقدـ الهشرؼ اإلد 42
هوضوعية حوؿ نتائج التقويـ الذاتي 
لمهدرسة لبلستفادة هنيا في تطوير 

 العهؿ الهدرسي.

     

ينهي الهشرؼ اإلداري قدرة هدير  43
الهدرسة عمى تقويـ التنظيـ الهدرسي 

 وأثره في تحقيؽ رسالة الهدرسة.

 

 

     

 المجال السادس: االتصال اإلداري الفعال

هشرؼ اإلداري هيارات ينهي ال 44
 لدى هدير الهدرسة. اإلصغاء

     

 قلٌلة  قلٌلة متوسطة كبٌرة كبٌرة جدا العبارات م

 جدا

يعزز الهشرؼ اإلداري هيارات التحدث  45
 هع اآلخريف لدى هدير الهدرسة.

     

يناقش الهشرؼ اإلداري أساليب  46
الرسهي وغير  اإلدارياالتصاؿ 

 ة.الرسهي هع هدير الهدرس
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يساعد الهشرؼ اإلداري عمى تنهية  47
 هياراتو في التعبير الشفوي والتحريري.

     

ينهي الهشرؼ اإلداري قدرة هدير  48
الهدرسة عمى التواصؿ هع الهؤسسات 

والييئات الحكوهية والخاصة في 
 .الهجتهع

     

يحث الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  49
إلقناع وا اآلخريفعمى احتراـ آراء 
 بالهنطؽ والدليؿ.

     

 للمعلمٌن المجال السابع: التنمٌة المهنٌة

يساىـ الهشرؼ اإلداري في تنهية قدرة  50
هدير الهدرسة عمى هتابعة أثر التدريب 

لمدورات والهشاغؿ التي يشارؾ فييا 
 العاهميف بالهدرسة.

     

يحث الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  51
لمنهو الهيني في  عمى تشجيع الهعمهيف

 هجاؿ عهميـ.

     

يقدـ الهشرؼ اإلداري لهدير الهدرسة  52
هبلحظات بّناءة عف سير عهمية 

 التنهية الهينية في هدرستو.

     

يوجو الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  53
بذؿ الجيود الذاتية لهواصمة النهو  إلى

 الهيني لديو.
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 ردرجة ممارسة الدو العبارات م

 كبٌرة 

 جدا

 قلٌلة قلٌلة متوسطة كبٌرة

 جدا 

يوضح الهشرؼ اإلداري لهدير  54
الهدرسة كيفية االستفادة هف التجارب 

 التربوية الحديثة.

     

يشارؾ الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  55
في تصهيـ براهج التنهية الهينية 

 لمعاهميف بالهدرسة.

     

الهدرسة يزود الهشرؼ اإلداري هدير  56
بالبحوث والدراسات التربوية الهختمفة 

لبلستفادة هف نتائجيا في تطوير العهؿ 
 الهدرسي.

     

يرشح الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  57
لحضور الندوات والهؤتهرات والدورات 
 التدريبية ذات العبلقة بهياهو الوظيفية.

     

يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  58
 هواصمة دراستو العميا. ويحثو عمى

     

 المجال الثامن: استخدام التقنٌات

يرشح الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  59
لدورات في هجاؿ استخداـ الحاسب 
 اآللي وتوظيفو في العهؿ اإلداري  .

     

يساىـ الهشرؼ اإلداري في تدريب  60
هدير الهدرسة عمى استخداـ البوابة 
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 .العهؿ اإلداريالتعميهية وتوظيفيا في 

يساعد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  61
عمى التواصؿ هع الجيات الهختمفة 

 عف طريؽ البريد اإللكتروني.

     

يحرص الهشرؼ اإلداري عمى توفير  62
الهواد اإلثرائية والهيارية والهعرفية 

 لمهدير بواسطة الحاسب اآللي.

     

 درجة ممارسة الدور العبارات م

 كبٌرة 

 جدا

 قلٌلة  قلٌلة متوسطة كبٌرة

 جدا

يرشد الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  63
إلى بعض الهواقع عمى اإلنترنت والتي 

 تفيد في هجاؿ التخصص.

     

يشجع الهشرؼ اإلداري هدير الهدرسة  64
عمى االطبلع عمى آخر األبحاث 
الهنشورة إلكترونيا في هجاؿ تنهية 

 العهؿ اإلداري.

     

 

 خٌر شاكرة لكم ما أبدٌتموه من تجاوب وتعاون ، وجزاكم هللا كل
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 (4الملحق رقم )

 استطالع آراء مدٌري ومدٌرات المدارس

 األفاضؿ /هديري وهديرات هدارس التعميـ األساسي                                     الهحترهيف 

 

 السبلـ عميكـ ورحهة اهلل وبركاتو 

 

استطبلع آلراء هدراء وهديرات هدارس التعميـ األساسي في دور الهشرؼ اإلداري في  الهوضوع :
 نهوىـ هينيا وتحسيف وتطوير أدائيـ

 

باإلشارة إلى الهوضوع أعبله ، ونظرا لها تحظى بو التنهية الهينية في الوقت الراىف 
داء العاهميف ورفع هف اىتهاـ هتزايد لكونيا عهمية هتكاهمة تيدؼ إلى تحقيؽ وتطوير شاهؿ أل

كفاءتيـ العمهية والهينية ؛ فيي أحد العواهؿ الياهة في تحقيؽ وتنفيذ السياسات التنهوية 
الحديثة والهتطورة، والتي تسيـ في هواجية التحديات، وها يحدث بالهجتهع هف تغيرات عمهية 

 وتكنولوجية واجتهاعية واقتصادية وتربوية.

ر الهشرؼ اإلداري في التنهية الهينية لهدراء دو وفي إطار رغبتي في دراسة "   
" استكهاال لهتطمبات  وهديرات هدارس التعميـ األساسي بهحافظة الظاىرة في سمطنة عهاف

الحصوؿ عمى درجة الهاجستير في اإلدارة التعميهية هف جاهعة نزوى ، يسرني أف أضع بيف 
و الهشرؼ اإلداري / الهشرفة أيديكـ ىذا االستطبلع ألخذ آراءكـ في الدور الذي يقوـ ب

 اإلدارية في نهوكـ هينيا، وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمى هدى فعالية ىذا الدور.

راجية هنكـ أف يناؿ ىذا االستطبلع اىتهاهكـ وأف تهنحوني بعضا هف وقتكـ الثهيف 
عميو، شاكرة لكـ جيودكـ ووفقنا اهلل جهيعا لها فيو صالح العهمية التعميهية  اإلجابةفي 
 عمهية. الت

 

 وتفضموا بقبوؿ وافر االحتراـ والتقدير ،،،
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استطالع آلراء مدراء ومدٌرات مدارس التعلٌم األساسً فً الدور الذي ٌقوم به المشرف اإلداري فً 
 نموهم مهنٌا وتحسٌن وتطوٌر أدائهم

 القسم األول :

 ا:أرجو اإلجابة على هذا القسم بوضع عالمة ) * ( على اإلجابة التً ترغب فٌه

 مثال :

 أحٌانا ال نعم العنصر م

  *   

 

 أحٌانا ال نعم العنصر م

    ٌحرص المشرف اإلداري على زٌارة المدرسة بشكل دوري 2

 تعتبر زٌارات المشرف اإلداري للمدرسة كافٌة  1

 

   

ٌحرص المشرف اإلداري على تحلٌل المعلومات والمعارف  3
ومؤهالتك وخبراتك ) مثال لدٌك وقدراتك االبتكارٌة واإلبداعٌة 

 على ذلك : تزوٌدك باستمارة تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة(

   

ٌحرص المشرف اإلداري على تزوٌدك بالتطور المعرفً  4
والتكنولوجً فً تقنٌات العمل والوظٌفة ) على سبٌل المثال 
:المستجدات فً مجال اللوائح والوثائق والقوانٌن المنظمة 

لتكنولوجٌا فً مجال العمل اإلداري السٌما ما للعمل ، وتطبٌق ا
 ٌخص مدٌر المدرسة فً البوابة التعلٌمٌة(

   

ٌحرص المشرف اإلداري على إكسابك المهارات الالزمة  5
لمواجهة المتغٌرات الوظٌفٌة المستجدة، وتحمل األعباء الجدٌدة 

)على سبٌل المثال المهام الوظٌفٌة للوظائف المستحدثة فً 
 وآلٌة تقٌٌمها ومتابعتها ،....الخ ( المدارس

   

ٌحرص المشرف اإلداري على تطوٌر قدراتك فً مجال  6
االستثمار الفعال للموارد البشرٌة والمادٌة داخل المدرسة 

 لتحقٌق أهدافها بفعالٌة.

   

 لقسم الثانً : ) أرجو طباعة اإلجابة تحت السؤال (:

 
 فة اإلدارٌة فً زٌاراته/ها؟على ماذا ٌركز المشرف اإلداري / المشر -
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 (٘الهمحؽ رقـ )
 البريد اإللكتروني الهرسؿ هف الهكتب الفني لمدراسات والتطوير لتسييؿ هيهة الباحثة

 12123015 : الرقن
  

 والتطوير المكتب الفنً للدراسات :الدائرج
 

 

 1 :الرقم المسلسل

  :من

 المكتب الفنً للدراسات والتطوير :االسم     

 AM 11:36:41 13/10/2012 :ريخ اإلرسالتا

 م.ع للتربيٌ والتعليم بمحافظٌ الظاهرة :إلى

 حفصٌ بنت سيف بن حمدان السبتيٌ :نسخة لالطالع إلى

 تسويل مومٌ/وضحٍ الغافري :الموضوع

  :الملحقة الملفات

 doc.]وضحاءلّستبيانالصورة النواُيٌ      

 بشرى بنت بدر بن ناصر الدوحانً :المرسل

  :المراسلة محتوى

  وبعد َََ السّم عليكم ورحمٌ هللا وبركاتى 

 باحثة الموضوع:تسويل مومة

إفادتكم بأن الفاضلٌ / وضحاء بنت علً بن سلطان الغافريٌ طالبٌ دراسات عليا  أود

 دور المشرفين) بجامعٌ نزوىَ تخصص إدارة تعليميٌَ تقوم بإجراء دراسٌ حول ماجستير

ية المونية لمديري مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة اإلداريين في التنم

َ وترغب المذكورة فً تطبيق أداة الدراسٌ علٍ عينٌ من مدراء (سلطنة عمان في

 .مدارس التعليم األساسً بالمدارس التابعٌ لمديريتكم ومديرات

 ديكمَ وفً حالٌالمرجو التكرم بتسويل مومٌ الباحثٌ وذلك وفق اإلجراءات المعمول بوا ل عليى

 وجود أي استفسار يمكن للمعنيين لديكم اِتصال بالباحثٌ مباشرة علٍ هاتف رقم

(99321665 ). 

 .شاكرين لكم تعاونكم الداُم

 والتقدير،،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام
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 (ٙهمحؽ رقـ )ال
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This study aims to discover the role of administrative supervisors Developing 

Professional Development of School Principals in Basic Education Schools in Al- 

Dhahira Governorate in the Sultanate of Oman, from the view of those principals 

of basic education school and also to obtain proposals to improve this role . 

To achieve the aim of this study, the researcher analysed the literary which are 

related to the administrative supervision, and professional development of school 

principals, beside field survey to discover the role practiced by the administrator 

supervisor in professional development of basic education schools principals in Al-

Dhahira governorate. 
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The study contains a list established by the researcher which is component of (64) 

paragraph distributed in the eight following fields:: planning,administrative 

organizing, guiding, human relations, evaluation, reactive communication 

administration, professional development, and technical usage,and after extracting 

the evidence of stability and honestly which is related to these instruments, the 

study was distributed on sample of(63)basic school principals of males and females 

 in Al-Dhahira governorate in sultanate of Oman, (51) list has been returned, and 

after tackling the informations statically ,the researcher reached to following 

results:  

- Administrators supervisor practice their role in professional development of basic 

education schools principals in Al-Dhahira governorate in the Sultanate of Oman in 

an average level.  

- There are statistic differentials evidence at the level evidence of (α=0.05) between 

average samples of males and females in the fields of planning, evaluation, 

professional development and technical usage for females. 

- There are no statistic differential evidence at the level evidence of (α=0.05) in samples of 

individual study estimations about the role of professional development for basic 

education schools principals in Al-Dhahira Governorate due to experience 

variation in all study stages 

In the light of field study and literary analysis, the study leaded to many proposals to react 

the role of Administrators supervisors in professional development for  school 

principals in Sultanate of Oman, and also to propose another studies about 

administrative supervision. 
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