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 تقديرشكر و 
الحهد هلل رب العالهيف، أحهدي حهدا يكافي جزيل ىعهائً، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدىا دمحم كعمى ألً 

 كصحبً الطيبيف الطاٌريف كبعد،،،
فإىىي كبعد أف أعاىىي هللا العمي القدير بكاسع قدرتً كفيض رحهتً عمى إتهاـ ٌذا الجٍد العمهي،       

لجٍكدٌـ الكبيرة عظيـ  ساتذة الكراـ الذيف كاىتلى األهتىاف إف أتقدـ بالشكر الجزيل، كعظيـ االيسعدىي أ
الفاضل الدكتكر حساـ  أستاذؼالصكرة. كأخص بالشكر العهيق إلى  خراج ٌذي الرسالة بٍذياألثر في إ

الديف السيد دمحم رئيس لجىة اإلشراؼ عمى ٌذي الرسالة، لها قدهً هف أراء قيهة كهقترحات بىاءة كهفيدة، 
كها أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى الدكتكر  ،كتكجيٍات سديدة، كرعاية هكصكلة لٍذي الرسالة حتى ىٍايتٍا 

إلشراؼ عمى الرسالة لها قدهاي لي هف الجىة  عضكؼكالدكتكر عبدالهجيد بىجبللي  عزيز الهعايطةعبدال
 تكجيً كجٍكد طيبة كهساٌهة دائهة في سير الدراسة.

تقدـ بكافر الشكر كالتقدير إلى األساتذة الهحكهيف هف جاهعة ىزكػ كجاهعة السمطاف قابكس ككزارة كأ      
ليف بكزارة التربية كها أشكر األفاضل الهسؤك الجزاء ،  فجزاٌـ هللا عىي خير كركالتعميـ ككمية صالتربية 

دارة التربية ك  في الحصكؿ  لتعميـ بهحافظة الكسطى لتسٍيمٍـ هٍهة جهع البياىات كهساعدتياكالتعميـ كا 
في  الدكتكر الفاضل بطي الشكيمي لهعاكىتً لي هف تقدـ بالشكر الجزيل إلى كلكها أ ،عمى الهعمكهات 

 ألستاذ الفاضل فٍد الكمباىي، كها أشكر االكمباىي لهعاكىتً لي في تىسيق الرسالة الفاضل ىاصر الترجهة ك 
كاألستاذ طارؽ طمعت كاألستاذ  ستباىاتلي في جهع الهراجع كاال اهلهعاكىتٍ كاألستاذة هىى العمكية 

كأخيرا ال يسعىي إال  ،تىسيق الرسالة ي لي هف جٍد في ك لها قده كاألستاذة إيهاف الفميتي هحهكد العهركسي
 أف أشكر كل هف ساٌـ في إىجاز ٌذي الرسالة هف قريب أك بعيد، كجزاٌـ هللا عىي خيرا .

                                                                       
   الباحث                                                                         

   يكىس الكمباىي                                                                     
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 ممخص الرسالة

 مدارس التعميم األساسي مدى ممارسة المشرفين التربويين لبعض أنماط اإلشراف التربوي في
 محافظة الوسطى بسمطنة عمانب

 الكمبانيإعداد: يونس بن حمدان بن عبدهللا 

 لجنة اإلشراف

 د . حسام الدين السيد دمحم

 أ . د. عبدالمجيد بنجاللي                           عبدالعزيز المعايطةد.

ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ في  هدػ هعرفة ٌدفت ٌذي الدراسة إلى     
التعرؼ عمى هدػ كجكد فركؽ ذات داللً ك  ، عهافهحافظة الكسطى بسمطىة هدارس التعميـ األساسي ب

د عيىة الدراسة تُعزػ لهتغيرات الىكع كالخبرة ا( في استجابات أفر α=05،0إحصائية عىد هستكػ داللة )
ل الدراسي كها تـ استخداـ ، الكصفي  كفي سبيل تحقيق ٌذي األٌداؼ تـ استخداـ الهىٍج  ،كالهٌؤ

الهعمهيف في هحافظة هف  261هات كتـ تطبيقٍا عمى عيىة هككىة هف االستباىة في جهع البياىات كالهعمك 
 .الكسطى
 أىهاط لبعض التربكييف الهشرفيف ههارسة أفٌهٍا ها يمي: أ لى عدة ىتائج هف إكتكصمت الدراسة      

عهاف جاء بدرجة كبيرة بشكل  بسمطىة الكسطى بهحافظة األساسي التعميـ هدارس في التربكؼ اإلشراؼ
في الهرتبة   " اإلشراؼ الكقائي " . كجاء(14250)ىحراؼ هعيارؼ قدري اكب (34.2) سط حسابيبهتك عاـ 
بهتكسط  "العبلجيشراؼ " اإل ىهطيميً .(، " 323( كاىحراؼ هعيارؼ )2.55حيث بمغ الهتكسط ) األكلى
 (2.46) بمغ  بهتكسط شراؼ باألٌداؼ ".( ، يميً ىهط " اإل398) ( كاىحراؼ هعيارؼ2.48)بمغ 

( كاىحراؼ هعيارؼ 2.45)بمغ بهتكسط "  كتركىياإلشراؼ اإللىهط " ، يميً  (0.437كاىحراؼ هعيارؼ )
( كاىحراؼ 2.40) بمغ  بهتكسط " اإلشراؼ التطكيرؼ ىهط " ، كها جاء في الهرتبة الخاهسة (0.387)

 ( 0.444يارؼ )كاىحراؼ هع (2.39) بمغ  بهتكسط " التىكعي، يميً ىهط " اإلشراؼ  ( 0.473هعيارؼ )
ً ىهط " اإلشراؼ   كجاء في الترتيب األخير( 0.361( كاىحراؼ هعيارؼ )2.37بهتكسط ) " التشاركي، يمي

 . (0.573( كاىحراؼ هعيارؼ )2.34حيث بمغ الهتكسط ) " اإلشراؼ اإلبداعي ىهط "
فيف التربكييف فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة ههارسة الهشر  كجكد كشفت ىتائج الدراسةكها      

شراؼ اإلاألىهاط ) فراد عيىة الدراسة باختبلؼ الىكع فيألبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ هف كجٍة ىظر 
 تختمف درجة( كفي بقية األىهاط ال شراؼ التهايزؼ، اإلشراؼ التشاركياإل ، التطكيرؼ شراؼالعبلجي، اإل



 د
 

 فراد عيىة الدراسة باختبلؼأكجٍة ىظر  ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ هف
ل الدراسي كسىكات الخبرة ال تختمف باختبلؼالىكع، ك    .الهٌؤ
تأٌيل ك  كليف باإلشراؼ التربكؼ كتعزيز دكريؤ زيادة اٌتهاـ الهس ٌهٍا:أ الدراسة بعدة تكصيات  كأكصت     

ىكيع الهشرفيف التربكييف في تك  الهشرفيف التربكييف لمحصكؿ عمى درجات عمهية كالهاجستير كالدكتكراي
األساليب اإلشرافية، كعدـ االعتهاد عمى أسمكب كاحد في اإلشراؼ، كأف تككف تىكيع ٌذي األساليب حسب 

 طبيعة األٌداؼ الهراد تحقيقٍا.
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Abstract 

The Range of Practising the Educational Supervisors for Some 

Types of Educational  Supervision in Basic Education Schools in  

AL-Wusta  Governorate in Sultanate of Oman 

     The study aimed to know the range of practising the Educational supervisors for some 
types of educational supervision in Basic Education Schools in  Al- Wusta Governorate in 

Sultanate of Oman and identifying the range of having differences which have a statical 
significance at the level of (α=0.05) in the responses of a sample of  individuals of the study 

according  to the changes of gender, experience and the academic qualification. To achieve 
these aims,  I used the descriptive way and the questionnaire in collecting the data and 
information and applied it  on a sample of 261 teachers in Al-Wusta Governorate. 

     The study found out several results and the most important are the following : The practice 
of educational supervisors for some types of Educational supervision in the basic education 

schools  in  Al- Wusta governorate in Sultanate of Oman which was to a great extent  in 
general a mathematical average of (2.43) and a standard deviation of (0.391)." The protective 

supervision " came in the first rank where the average  was  (2.55)  and a standard deviation 
of (0.323) followed by the type of " Remedial supervision " with an average of (2.48)  and a 
standard deviation of (0.398 ) followed by the type of " supervision by goals " at an average 

of (2.46) and a standard deviation of (0.437)  followed by the " Electronic  supervision " at the 
average of (2.45) and a standard deviation of (0.387). In the fifth rank came the type of " 

developmental supervision " at the average of (2.40) and a standard deviation of (0.473) 
followed by the type of  " diversified supervision "  at the average of (2.39) and a standard 
deviation of (0.444). This was followed by the type of " participatory supervision " at the 

average of (2.37) and a standard deviation of (0.361). In the last rank came the type of          " 
creative supervision " at the average of (2.34) and a standard deviation of (0.573). 

     The study also found out that there are some statistical differences in the range of 
practising the educational supervisors  for some types of the Educational supervision from the 
individuals' point of view of the study sample according to the kind of the patterns of 

(Remedial supervision), (Developmental supervision), (Creative supervision) and 
(Participtory supervision) but I found out that in the rest of the types, there was no difference 

in the range of practising the educational supervisors  for some types of the Educational 
supervision from the individuals' point of view of the study sample according to the gender  
and it doesn't differ by the difference of the educational qualification and the years of 

experience. 

     The study recommended several recommendations and the most important of them are: 
increasing the interest of the responsible people for the educational supervision and 
srengthening its role and qualifying the educational supervisors for getting scientific degrees 

such as Masters and doctorates and the educational supervisors should vary the supervision 
styles and not depending on one style in the supervision on condition that varying these styles 

should be according to the nature of the aims which we want to achieve. 
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 الفصل األول

 العام لمدراسة راإلطا

 مقدمة

شراؼ التربكؼ هف أٌـ عىاصر العهمية التربكية كالتعميهية، حيث يقع عميً دكر اإل عديُ       
ا، بل إف الهٍهة األكلى كاألساسية  كبير في تحسيف جهيع عىاصر العهمية التعميهية كتطكيٌر
لئلشراؼ التربكؼ ٌي تطكير قدرات الهعمـ كتىهيتٍا، كتحسيف هستكػ أدائً، كهساعدتً في حل 

ً كتٍيئة الهشكبلت التي تكا جًٍ، كتزكيدي بالخبرات البلزهة، ككذلؾ اكتشاؼ قدرات الهعمـ كهكاٌب
الفرصة الهىاسبة إلظٍار تمؾ القدرات كالهكاٌب التي يتهتع بٍا في هختمف الهجاالت، كتكظيفٍا 

 في تطكير العهمية التربكية كالتعميهية كالّرقي بٍا.
التعميهية كعميً تتكقف ههارسات الهعمهيف  هفتاح التقدـ في العهمية"عد اإلشراؼ التربكؼ كيُ  

فإذا كاىت أسس إعداد الهعمـ سميهة كهىاسبة ، فبل يهكف االستغىاء عف اإلشراؼ كعهمية 
         ."هساعدة لمهعمـ حيث لً التأثير الكبير في تحسيف أساليب التعميـ هها يحقق األٌداؼ التربكية 

 (2006،88)حسيف كعكض هللا ،
هع التربكيكف عمى أف عهمية اإلشراؼ التربكؼ ٌي خدهة فىية هتخصصة يقدهٍا كها ُيج      

الهشرؼ التربكؼ الهختص إلى الهعمهيف الذيف يعهمكف هعً بقصد  تحسيف عهمية التعمـ كالتعميـ 
ا في كافة هجاالتٍا   (.2004.)عطكؼ ،كالعهل عمى تطكيٌر

كذلؾ ألف الهكاقف التي يكاجٍٍا الهعمـ   ، كيكتسب اإلشراؼ التربكؼ لمهعمهيف أٌهية خاصة     
كالهادة التي يتعاهل هعٍا هتغيرة باستهرار في ضكء تطكر العمـ كالحياة في كل يـك فالهعمـ الذؼ 

ً  ىعدي لهٍىة التدريس يحتاج إلى حتى يتقف أساليب التعاهل  ؛هف يكجًٍ ، كيرشدي  كيشرؼ عمي
رس تى يستطيع تحقيق األٌداؼ التي تعهل الهداكح ، هع التبلهيذ ، كيزيد خبرة بهٍىة التدريس

بىاء كا عدادٌـ لمحياة ، فالهعمـ يحتاج إلى اإلشراؼ التربكؼ عمى بمكغٍا ، بتككيف شخصية األ
 ( . 2002،كي يمـ بأساليب التدريس الحسىة بيف الىاس .)عبدالٍادؼ

لى عبر تكاهمٍا إ هىظكهة هتكاهمة هف العهميات التي تسعى"عد اإلشراؼ التربكؼ كها يُ      
تجكيد العهمية التعميهية التعمهية ، كبعبارة أخرػ يٍدؼ تحقيق ٌدؼ عاـ كاحد يتهثل في 

ىً تحقيق الفائدة لمطمبة ، كذلؾ أالبيئة الصفية كتفعيل كل ها هف شاإلشراؼ التربكؼ إلى تحسيف 
يق ٌذا كؼ لتحقلتحسيف هخرجات الىظاـ التربكؼ هف الىاحية الىكعية كفي سعي اإلشراؼ الترب
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افر الجٍكد لئلحاطة باألركاف األساسية لمىظاـ التربكؼ الهتهثمة بالطالب ضالٍدؼ البد هف ت
إذ يقع ضهف هسؤكليات اإلشراؼ التربكؼ الهساٌهة في تىاكؿ السمككيات  "ج كالهعمـ كالهىٍا

 (  2008،89.)هريزيق ، "التعميهية لمطمبة كالبيئة الصفية التي يتمقكف فيٍا تعميهٍـ

أحد العىاصر الهٍهة في هىظكهة التربية فتىفيذ السياسة  "كها يعتبر اإلشراؼ التربكؼ      
يحتاج إلى إشراؼ تربكؼ فعاؿ يعهل عمى تحسيىٍا ، كتكجيً اإلهكاىات البشرية كالهادية فيٍا 

قع كحسف استخداهٍا كاإلسٍاـ في حل الهشكبلت التي تكاجً تىفيذٌا بالصكرة الهرجكة ، كها ي
رشادٌـ أثىاء الخدهة لهكاجٍة التغيرات العالهية  عمى اإلشراؼ التربكؼ عبء تكجيً الهعمهيف كا 

    . "الهعاصرة في الهعرفة العمهية كالتكىكلكجية كتكظيفٍا لخدهة العهمية التعميهية كتحقيق أٌدافٍا 

 (2006،88 ،)حسيف كعكض هللا                                                         

أبعادا جديدة كاستحدثت " أخذ اإلشراؼ التربكؼأف  (2007،84)" األسدؼ كابراٌيـكأشار        
كسائمً كأساليبً لكي يكاكب التطكر الحاصل في العهمية التربكية ، فالهشرؼ التربكؼ في ظل 

ثر أالعاهميف هعً ك ة ر دارة العمهية ، كأف يؤهف بقديىبغي أف يعتهد األسس السميهة لئلكر طٌذا الت
التعاهل الديهقراطي عمى هخرجات العهمية التربكية بجكاىبٍا الهتعددة ، كيهد لٍـ يد العكف لتىهية 
قدراتٍـ لتتحقق األٌداؼ التربكية الهرسكهة ، فعمـ اإلدارة عمـ تطبيقي كعمـ أخبلقي ، كعمى 

ها العمـ  .كالفف الهشرؼ التربكؼ أف يدرؾ الجاىبيف األساسييف لئلدارة ٌك

       ً ً كأدكاري الهتهيزة في العهمية التعميهية فإى يعتهد عمى  "كلكي يحقق اإلشراؼ التربكؼ أٌداف
 ً ً كشخصيت أىكاع هتعددة يستخدهٍا الهشرؼ بحسب طبيعة الهكقف اإلشرافي، كطبيعة خبرت

، كاإلشراؼ كقدراتً كهٍارتً ، كبحسب طبيعة الهعمـ الذؼ ُيشرؼ عميً ،  هثل  اإلشراؼ البىائي
 ."يراؼ التىكعي، كاإلشراؼ اإللكتركىالعيادؼ، كاإلشراؼ باألٌداؼ، كاإلشراؼ التطكيرؼ، كاإلش

 ( 2082،75)القرزعي،

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا: 

أظٍرت ىتائج بعض الدراسات السابقة كتكصياتٍا إلى كجكد عديد هف السمبيات كأكجً      
فقد ربكؼ في هدارس التعميـ األساسي بسمطىة ُعهاف، القصكر في ههارسة أىهاط اإلشراؼ الت

( أىً تكجد بعض الهشكبلت  التي تكاجً عهمية اإلشراؼ التربكؼ 2000أشارت دراسة العكفي )
ً كهف تحقيق األٌداؼ التربكية عدـ تطكير األساليب اإلشرافية : هىٍا  بالسمطىة كتحد هف فاعميت

( 2080كها أشارت دراسة السالهية )،  ربكييفكضعف الكفاءة الهٍىية لبعض الهشرفيف الت
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شرافية كأٌدافٍا كأساليب تىفيذٌا كأف يضع عمى اطبلع الهعمهيف عمى الخطة اإلضركرة العهل 
شراؼ اإل أىهاطالهشرؼ التربكؼ خطة بالتعاكف هع الهعمهيف بحيث تككف شاهمة لجهيع 

مى رفع كفاءة الهشرفيف لى ضركرة العهل عإ( 2009التربكؼ.كها أشارت دراسة العزرؼ )
 شراؼ التربكؼ ،الهتعمقة باإل األىهاطالتربكييف كذلؾ بإقاهة عدد هف الهشاغل كالدكرات لتعريفً ب

( بضركرة اٌتهاـ الهشرفيف التربكييف بالتطكير الهكثف 2084كها أشارت دراسة العمكية )
 لمهعمهيف الجدد كالهعمهيف الذيف لديٍـ قصكر في أدائٍـ التدريسي .

 وفى ضوء ما سبق تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤلت اآلتية:

هدارس التعميـ  ػ ها هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ في8
 هحافظة الكسطى بسمطىة عهاف؟ب األساسي

د عيىة افر ( في استجابات أα=50،0إحصائية عىد هستكػ داللة ) ةػ ٌل تكجد فركؽ ذات دالل2
ل الدراسي؟  الدراسة تُعزػ لهتغيرات الىكع كالخبرة كالهٌؤ

 أىداف الدراسة :

 ٌذي الدراسة لتحقيق األٌداؼ التالية: سعت

هدارس  ػ التعرؼ عمى هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ في8
 .التعميـ األساسي بهحافظة الكسطى بسمطىة عهاف

( في α=05،0إحصائية عىد هستكػ داللة ) ةركؽ ذات داللى هدػ كجكد فػ التعرؼ عم2
ل الدراسيد عيىة الدراسة تُعزػ لهتغيراااستجابات أفر   .ت الىكع كالخبرة كالهٌؤ

 أىمية الدراسة :

 يهكف أف تفيد الدراسة الجٍات اآلتية: 

تربكؼ يهكف لئلشراؼ الالهشرفيف التربكييف حيث تهكىٍـ في التعرؼ عمى أىهاط هتعددة  -8
ٌا في الهكاقف اإلشرافية الهختمفة بها تتىاسب هع قدراتٍـ كهٍاراتٍـ كهستكػ أف يستخدهك 
 الهعمهيف .

الهعمهيف حيث يتعرفكف عمى أٌـ أىهاط اإلشراؼ التربكؼ التي يهكف أف تحقق لٍـ تىهية  -2
 هٍىية فعالة في هجاؿ التدريس.
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ت التعميهية حيث تساعدٌـ في تصهيـ براهج السمطات التعميهية في كزارة التربية كالهديريا -3
 تدريبية لمهديريف تعتهد عمى أساليب اإلشراؼ الهتىكعة.

 حدود الدراسة :

 :حدكد الدراسة في اآلتي تهثمت

 : الحدود الموضوعية

 كالصعكبات كالهشكبلت. ألىهاطعمى اإلشراؼ التربكؼ هف حيث الهفٍـك كاألساليب كا اقتصرت

 الحدود البشرية:

ـ األساسي بهحافظة الكسطى بسمطىة عهاف. رتاقتص  عمى هعمهي كهعمهات هدارس التعمي

 ـ.2084ـ/ 2083العاـ الدراسي  الحدود الزمانية:

ـ األساسي بهحافظة الكسطى بسمطىة عهاف.الحدود المكانية  : هدارس التعمي

 مصطمحات الدراسة :

 اشتهمت الدراسة عمى عدد هف الهصطمحات هىٍا:

 وي:اإلشراف الترب

( اإلشراؼ التربكؼ بأىً "هجهكعة هف األىشطة الهدركسة التي 2002،23عرؼ طافش )     
يقـك بٍا تربكيكف هختصكف لهساعدة الهعمهيف عمى تىهية ذكاتٍـ كتحسيف ههارساتٍـ التعميهية 

ليتهكىكا هف  ؛ليل جهيع الصعكبات التي تكاجٍٍـ كالتقكيهية داخل غرفة الصف كخارجٍا كتذ
ي لهىاٌج الهقررة ، كتحقيق األٌداؼ التربكية الهرسكهة ، بٍدؼ إحداث تغيرات هرغكبة فتىفيذ ا

ـ  .  "فيصبحكا قادريف عمى بىاء هجتهعٍـ ، كالدفاع عف كطىٍـ ؛سمكؾ التبلهيذ كطرائق تفكيٌر
( بأىً" عهمية قيادية ديهقراطية تعاكىية هىظهة تعىي 2007،85كها عرفً األسدؼ كابراٌيـ )

التعميهي بجهيع عىاصري هف هىاٌج ككسائل كأساليب كبيئة كهعمـ كطالب ، كتٍدؼ بالهكقف 
 مى تحسىٍا كتىظيهٍا هف أجل تحقيقدراسة العكاهل الهؤثرة في ذلؾ الهكقف كتقييهٍا لمعهل ع

 ألٌداؼ التعمـ كالتعميـ" .أفضل 
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العهمية ( بأىً "ىشاط قيادؼ يٍدؼ إلى تحسيف 2083،322ً عيساف كآخركف )تكعرف      
ت البلزهة لمهعمهيف لتطكير أساليبٍـ التعميهية كتكسيع أفاقٍـ ااإلهكاى التربكية عف طريق تكفير

 كهعمكهاتٍـ بصكرة هستهرة" .

هف الخدهات كالعهميات التي تقدـ بقصد هساعدة  ةضافة إلى ذلؾ ُيعرؼ بأىً" هجهكعكباإل     
 تدريس هها يساعد في بمكغ أٌداؼ التعميـ" . هجاؿ ال الهٍىي في الهعمهات كالهعمهيف عمى الىهك

 . (2008،93)زايد ،

ـ العهمية التعميهية بقصد تزكيد التبلهيذ بخدهات أفضل" . ً كتقكي  كها يعرؼ بأىً "عهمية تكجي

 (. 828، 2083العرىكسي كآخركف،)

ة عهمي : اإلشراؼ التربكؼ إجرائياا بأىً كفي ضكء ها سبق هف تعريفات يعرؼ الباحث     
التي يقـك بٍا هشرفكف األىهاط اإلشرافية تعاكىية هىظهة  تتضهف هجهكعة هف   قيادية ديهقراطية

كاإلشراؼ العيادؼ كاإلشراؼ باألٌداؼ كالتىكعي كالتطكيرؼ كالكقائي  تربكيكف هختصكف 
في الهعمهيف عمى الىهك الهٍىي كالتىهية الهٍىية الهستهرة   كاإللكتركىي كالتشاركي كذلؾ لهساعدة

كتكفير  هحافظة الكسطى بسمطىة عهاف هدارس بٍدؼ تحسيف العهمية التعميهية بهجاؿ التدريس 
فاقٍـ كهعمكهاتٍـ بصكرة آطكير أساليبٍـ التعميهية كتكسيع ات البلزهة لمهعمهيف لتاإلهكاى
 .هستهرة
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  ل الثانيصالف

السابقة الدراساتو اإلطار النظري لمدراسة 
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  الفصل الثاني

 ر النظري لمدراسة والدراسات السابقةاإلطا 

 : المقدمة
ٌػػػذا الفصػػػػل       اإلشػػػػراؼ  كيتضػػػهف لمدراسػػػػة الىظػػػرؼ اإلطػػػار ، األكؿهبحثػػػيف رئيسػػػػيفتىػػػاكؿ 

فػػػي هػػػدارس التعمػػػيـ األساسػػػي   إلشػػراؼ التربػػػكؼ كاقػػػعك   فػػػي الفكػػػر التربػػػكؼ الهعاصػػػر، التربػػكؼ
 تي:اآللىحك ات السابقة كذلؾ عمى االدراس كالثاىي ، بسمطىة ُعهاف

  لمدراسة: النظري  اإلطارالمبحث األول: 

ٌػذا الهبحػػث هجػاليف، األكؿ اإلشػراؼ التربػػكؼ، كالثػاىي كاقػع اإلشػػراؼ التربػكؼ        فػػيتضػهف 
ٌػذيف الهجػاليف بالتفصػيل عمػى الىحػك  بسمطىة األساسي التعميـ هدارس ُعهاف، كفيها يمي تىػاكؿ 
 اآلتي:

  :المعاصر التربوي  الفكر في اإلشراف التربوي األول:  المجال
 :  تيةالهحاكر اآل الهجاؿتضهف ٌذا ك 

 9 انمحىر األول9 اإلشراف انتربىي

تطكر اإلشراؼ التربكؼ تطكرا همهكسا، هف خبلؿ البحكث كالدراسات التربكية التي لقد      
أىٍا تكضح تىاكلت جهيع جكاىبً، كرغـ االختبلؼ بيف التعريفات الكاردة في أدبيات الدراسة، إال 

مى اعتباري ٌدؼ في تحسيف عهمية التعميـ، حيث يكاد يتفق التربكيكف ع دكر الهشرؼ التربكؼ
 اإلشراؼ األساسي.

في العهمية التربكية، فقد اختمفت آراء الهربيف حكؿ  كىظرا ألٌهية دكر اإلشراؼ التربكؼ     
لهاهٍـ بجكاىبً ا لهختمفة، هها أدػ إلى خضكع تحديد هاٌيتً، الختبلؼ ىظرتٍـ إليً كفٍهٍـ كا 

العهمية اإلشرافية لهراجعات هستهرة في ضكء التحديث التربكؼ كالهتغيرات في الهجتهع اإلىساىي 
 بعضا هف ٌذي التعريفات هىٍا: دكىكر 
كل هف الهعمهيف دراسة الظركؼ التي تحيط ب إلى: يٍدؼ  اإلشراؼيرػ ٌاركلد سبيرز أف      

 ( .2004،72،طافشكتعمـ التبلهيذ )
جىب هع تطكر  إلىالتربكؼ تطكر جىبا  اإلشراؼ( أف 2005،17كها يرػ )الطعاىي،     

، هثل الهدرسة السمككية االجتهاعية كىظرية الىظـ ، كقد اعتبر الىظاـ التربكؼ  اإلدارةىظريات 
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ى صالح قادر عم إىسافهف األىظهة االجتهاعية الٍاهة حيث أف اٌتهاـ الىظاـ التربكؼ ٌك بىاء 
يئة تدريسية  الهساٌهة الفاعمة في بىاء كتقدـ هجتهعً ، ٌذا الىظاـ بجهيع عىاصري هف طمبة ، ٌك

دارييف ، كأبىية ، ككسائل تعميهية كهىاٌج ، فالىظاـ التربكؼ شأىً شأف الىظـ االجتهاعية  كا 
 األخرػ .

لتخطيط السميـ التربكؼ ٌك خدهة فىية تقـك عمى أساس هف ا اإلشراؼكيرػ ٌاركلد آدـ أف      
 ( .2004،73تحسيف عهمية التعميـ كالتعمـ )طافش،  إلىالذؼ يٍدؼ 

التربكؼ أىً : عهمية قيادية ديهقراطية تعاكىية هىظهة ، تعىي بالهكقف  اإلشراؼعرؼ كها يُ      
راسة العكاهل التعميهي بجهيع عىاصري هف هىاٌج ككسائل كأساليب كبيئة كهعمـ كطالب كتٍدؼ د

ق أفضل ، هف أجل تحقي تىظيهٍا ك كقف ، كتقييهٍا ، لمعهل عمى تحسيىٍاي ذلؾ الهالهؤثرة ف
 ( .80الدكيؾ،كآخركف،ألٌداؼ التعمـ كالتعميـ )

تعاكىية هىظهة، تعىى بالهكقف  ديهقراطيةفقد عرؼ اإلشراؼ التربكؼ بأىً عهمية قيادية       
لى دراسة إة كهعمـ كطالب، كتٍدؼ اليب، كبيئالتعميهي، بجهيع عىاصري هف هىاٌج ككسائل كأس

جل تحقيق أفضل أحسيىٍا كتىظيهٍا، هف لمعهل عمى ت الهؤثرة في ذلؾ الهكقف كتقييهٍاالعكاهل 
 (.2008،231،)عطكؼ ألٌداؼ التعمـ كالتعميـ 

     ( ً جٍات   هىظـ تقـك  بً عمهيىشاط   بأىً( 16-2006،15عكض هللا،ك  ةسبلهكها عرف
تحسيف العهمية التعميهية   إلىيٍدؼ  اإلشراؼهجاؿ   فيهف الخبرة ؿ عمى هستكػ عا إشرافية

تقـك بً السمطات هف الزيارات الهستهرة  لمهعمهيف هف خبلؿ ها الهٍىيالىهك  فيكيساعد 
 .تساعدٌـ عمى تحسيف أدائٍـ  التيلمهعمهيف كا عطائٍـ الىصائح كالتكجيٍات 

ٌك عهل قيادؼ ،  اإلشراؼ بأفالتربكؼ  راؼاإلشكيتضح هف التعريفات الهختمفة لهفٍـك      
ا ، لذا عمى  إلىكالهشرؼ ٌك قائد تربكؼ يسعى  تحسيف العهمية التعميهية كيعهل عمى تطكيٌر

كالتي تعيىً عمى  تحقيقٍا ؛ إلىالتربكؼ  اإلشراؼالهشرؼ التربكؼ أف يعي األٌداؼ التي يسعى 
 .هٍهتً كتساعدي عمى القياـ بٍا عمى أكهل كجً  إدراؾ
عيش فيً ، كلذا ال ال عف هحيط التربية العاهة الذؼ ىالتربكؼ لـ يكف هىعز  اإلشراؼفهفٍـك      

األفضل كاألىسب  ٌيالهراحل السابقة ألىٍا في الغالب في كقتٍا كاىت  إلى بازدراءيىبغي الىظر 
ة في ، كبيف الهاضي القريب الذؼ بدأ في العاـ الهىصـر حيث أضيئت فيً شهعة تعميـ الفتا

عمى أسس  كتىاسقتسمسمة هترابطة هف التطكرات التي تتابعت عمى أىً الحاضر بيف العالـ ك 
 تربكية سميهة .
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 كيرػ الباحث أف ظٍكر الكثير هف التعريفات كاآلراء الهختمفة حكؿ هفٍـك اإلشراؼ التربكؼ     
 ً ذا ها يتفق عمي ٌك تحسيف عهميتي  التربكيكف عمى أف الٍدؼ األساسيٌك تحسيف العهمية ، ٌك

تباعٍا لتحقيق ٌذا الٍدؼ االتربية كالتعميـ، إال أىٍـ يختمفكف في تحديد األساليب التي يجب 
كيتضح لي أىً بالرغـ هف كجكد بعض االختبلؼ فيها بيىٍا، إال أف ٌىاؾ خطكطا عريضة 

ا، كالعهل فة ع:  تحسيف العهمية التربكية كالتعميهية بكا كقكاسـ هشتركة هتفق عميٍا أٌهٍا ىاصٌر
ا ـ ركيزة أساسية في  ، كتطكير هٍارتٍـ ، التأكيد عمى تدريب الهعمهيفك  ،  عمى تطكيٌر باعتباٌر

الهستكػ التعميهي لدػ  ، كبالتالي يرتفع إذ بىجاحٍـ تىجح العهمية التعميهية ؛ العهمية التربكية
كف بقياـ الهشرؼ ال، كها أ التبلهيذ تربكؼ بالتخطيط الدقيق، ف ىجاح العهمية اإلشرافية هٌر

كالتىفيذ السميـ، كالهتابعة الهستهرة، كهف ثـ القياـ بعهمية التقكيـ هف أجل تقديـ تغذية راجعة 
التأكيد عمى أف ، كأيضاا  معهمية التربكية هف جهيع جكاىبٍاٌدفٍا األساسي التحسيف كالتطكير ل
مً  ًا هف لدياعية، ابتكارية، يقـك بٍاإلشراؼ التربكؼ عهمية فىية، إبد كفاءات كقدرات عالية تٌؤ

كاإلىساىي ضركرتاف همحتاف، كهطمباف  ف القيادؼيالجاىب، كها أف  اـ بٍا عمى أحسف كجًلمقي
ها لدػ الهشرؼ التربكؼ لها لٍها هف أثر كبير في ىجاح العهمية اإلشرافية.   هٍهاف بجب تكافٌر

 شراف التربوي :وظائف اإل:  المحور الثاني

عد دكر الهشرؼ التربكؼ هقتصرا عمى ها يجرؼ داخل الصف بل أصبح يٍتـ بالهكقف لـ ي     
التعميهي هف جهيع جكاىبً ، هها أدػ إلى تىكع كتعدد الهٍاـ كالكظائف الهىكطة بالهشرؼ 

 فيها يمي : إجهالٍاالتربكؼ كيكهف 

التربكؼ كالهتعمقة : كتتهثل في الىشاطات كالفعاليات التي يقـك بٍا الهشرؼ  إداريةوظائف  – 1
بتقكيـ أداء الهدرسة بشكل فعاؿ هف خبلؿ تسيير أعهالٍا كتىظيـ عبلقاتٍا كتٍيئة الجك 

ا كالهستكيات العمهية  اإلدارةالهىاسب فيٍا هف حيث : هتابعة أداء  الهدرسية كهبلكٍا كشكاغٌر
، كقبكؿ التبلهيذ كالهٍىية فيٍا ، كهتابعة الخطط السىكية كاليكهية لمهعمهيف ، كتكزيع العهل 

 ( .2006،113)عمي،زيعٍـحسب التعميهات كتك 

العمهي كالتربكؼ ، كالهشاركة في  اإلىتاج: كفيٍا حث الهعمهيف عمى  وظائف تنشيطية – 2
دة الهعمهيف عمى الىهك التعميـ ، كهساع إدارةحل الهشكبلت التربكية القائهة في الهدرسة كلدػ 

 إلىً هع تىسيق جٍكدٌـ كىقل خبرات كتجارب بعضٍـ ٍـ طبيعة عهمٍـ كأٌدافالذاتي كتف
هىٍا  اإلفادةالتربكية كالكسائل التعميهية كطريقة  التقىياتبعض ، كالهساعدة أيضا عمى تكظيف 

، كالهشاركة الفعالة في ابتكار كسائل جديدة أك بديمة ، كهتابعة كل ها يستجد هف أهكر التربية 
ا بيف العاهميف في ا  (  .2005،42لهدارس )صميكك،كالتعميـ كىشٌر
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: كيهكف أف يتحقق ذلؾ عف طريق الكرش الدراسية كحمقات البحث  وظائف تدريبية – 3
 ( .2013،53كالىشرات )عبدالحي،

 إلىبالهشكبلت التي تعكؽ العهمية التربكية ، كالسعي  اإلحساس: حيث  وظائف بحثية – 4
برىاهج يعد لٍذا الغرض لبحثٍا كدراستٍا ، تحديد ٌذي الهشكبلت كالتفكير الجاد في حمٍا كفق 

لطبلب كاقتراح حمكؿ كتككيف فريق بحث في كل هدرسة أك هركز لدراسة هشكبلت الهادة كا
 ( .2005،43صميكك،كاقعية لٍا )

إلشراؼ كالٍيئات ا: حيث تشهل تىظيـ قىكات االتصاؿ بيف أجٍزة  وظائف تنظيمية - 5
كل ها  إلى باإلضافةساعدة كالتجٍيز كالصياغة كالهكارد ، كالخدهات اله كاإلدارية  ةييسالتدر 
 ( .2006،26،كعكض هللا سبلهةبصمة بالعهمية التربكية  )يهت 

إذا ال هعىى لمتعميـ إف لـ تتضح آثاري في التعمـ، فبل يككف  النتقال بالعممية التربوية: - 6
ذا يؤكد ىقبل لمهعارؼ بل يصبح كسطا الكتساب الهعارؼ كتحميمٍا كهعالج تٍا كالتصرؼ فيٍا. ٌك

زيارة الهفتش لمهعمـ  فيتكفي هتابعتً ألعهاؿ الهعمهيف. إذا ال  صعكبة هٍهة الهشرؼ التربكؼ
في جكلة خاطفة كتقييـ ثهرات عهمً كها تعكسٍا إجابات الطمبة عمى األسئمة الهكجٍة لٍـ 

ى يتعرؼ عمى كفاية هراقبة الهكجً لحصة صفية حت تكفيبخصكص الهادة الدراسية، كها ال 
دراكً ألغراضً كههارستً ألساليبً العمهية اٌتهاـ التبلهيذ بالتعمـ  إثارةفي  الهعمـ في التعميـ كا 

كهراعاة قدراتٍـ كحاجاتٍـ كاستعداداتٍـ، بل يحتاج أف يككف اتصالً بالطمبة أكسع، كتفاعمٍـ هع 
 (.75، 2002الهعمـ أكثر قكة )اإلبراٌيـ، 

ذا يتطمب أف يككف الهشرؼ قييم معمومات إلى بناء نظام قيمي لديو:النتقال من ت - 6 ٌك
 جٍكىٍاايك  التربكؼ عمى كعى كاهل بٍذا الهيداف ليساعد الهعمهيف عمى تجاكز الهشكبلت التي

يركزكف عمى هخاطبة عقكؿ الطبلب كيتجاٌمكف جكاىب حياتٍـ الكجداىية  يففي عهمٍـ ح
 (..310،زيادةكاالجتهاعية كالحس الحركية )

فالهبادغ التربكية لنتقال من تقييم المعمم إلى تقييم المدرسة وتفاعميا مع البيئة:ا - 7
ا عهمية هتكاهمة، كلذلؾ فإف الفصل بيف هٍهات الهشرفيف  األساسية تىظر إلى التربية باعتباٌر

اؿ التربكييف الهتخصصيف بهكضكعات الدراسة الهختمفة يؤكد االبتعاد عف االلتفات إلى أحك 
ى عكاهل ٌا الهدرسة كالجكاىب اإلدارية فيٍا، أك في  هيهة في ىجاح العهل التعميهي التعمٌك

 (..2، 3112فشمً.)سبلهة، 
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كلية القيادة في التربكؼ تحهل هسؤ  اإلشراؼهف كظائف المشرف التربوي كقائد تربوي :  – 8
ي في العهل التربكؼ ٌذي الكظيفة لمهشرؼ التربكؼ تتحقق هف خبلؿ دكر  أف العهل التربكؼ ،

ىً بكمهة كاحدة القائد الرئيسي لمهىٍاج كلعهمية التعميـ ، إ كخبير ، كهستشار ، كهرشد ، كهكجً
 ( .0543،021،كأحهد الخطيب أك التدريس )رداح الخطيب

النتقال من دراسة المدرسة إلى نظام التعميمي وعالقاتو بالنظم المجتمعية األخرى:  - 20 
ىها هف ىظاـ تعميهي عاـ يتصل بأىظهة فالهعمـ في الهد رسة ال يىطمق في عهمً هف فراغ، كا 

ة كاقتصادية كديىية كاجتهاعية عاهة. كال يهكف لمهشرؼ التربكؼ أف يقدـ يالهجتهع األخرػ سياس
هساىدة لمعهل التعميهي ككأىً ال يتأثر بالىظاـ التعميهي بشكل عاـ كأىظهة الهجتهع األخرػ 

 .(12، 3113السعكد،)

كأٌدافً. ككذلؾ كضع الخطط الهىاسبة  فٍـ فمسفة الىظاـ التعميهيمعاونة المعمم عمى:   - 22
لمعهل كاختيار أساليب تحقيق األٌداؼ كفٍـ خصائص الطبلب كاكتساب القدرة عمى التعاهل 
الفعاؿ هعٍـ كفٍـ كهتابعة الخبرات الهتهيزة في الهدارس األخرػ كاالستفادة هىٍا في تحسيف 

 (.3113،20السعكد،(، )34،.311،ؼالزكر ) ً التدريسي.أدائ

: قياس هدػ تكافق عهل الهعمـ هع أٌداؼ الهؤسسة التربكية وظائف تقويمية ومنيا _ 21
ا. كاكتشاؼ ىقاط  ، كهىاٌجٍا كتكجيٍاتٍا كتعرؼ هراكز القكة في أداء الهعمـ كالعهل عمى تعزيٌز

 (.Carl, 1990اركٍا. )الضعف في أداء الهعمـ كالعهل عمى عبلجٍا كتد

كتحميل أسئمة االختبارات هف خبلؿ  ، تحميل الهىاٌج الدراسية وظائف تحميميو ومنيا: _ 22
 (..1، 3102،عبد الحي) الهكاصفات الفىية الهحددة لٍا.

ابتكار أفكار جديدة كأساليب هستخدهة لتطكير العهمية التربكية  وظائف ابتكاريو ومنيا: _ 23
كتعهيـ ٌذي األفكار كاألساليب بعد  ، ر كاألساليب هكضع االختبار كالتجريبككضع ٌذي األفكا

 (...، 3111،صميكك) تجريبٍا كثبكت صبلحيتٍا.

 انتربىي وأهدافه 9 اإلشرافخصائص 9 نثانمحىر انثا

 انتربىي  اإلشرافأوال 9 خصائص 

تربػػػكؼ عهميػػػة ال اإلشػػػراؼأف   انتزبزززبا بدند يززز  يزززٍ انا زززد   يُ زززد 6 اإلشززززا يتًيززز       
الهتبػادؿ بػػيف الهعمـػ كالهشػرؼ التربػػكؼ هػف أجػػل ديهقراطيػة هىظهػة تقػػـك عمػى التعػاكف كاالحتػػراـ 



13 
 

ٍػػػكض بػػػالعهميتيف التربكيػػػة كالتعميهيػػػػة ، كذلػػػؾ هػػػف خػػػبلؿ تكجيػػػػً الهعمػػـػ  أفضػػػل الطػػػػرؽ  إلػػػىالى
ٍػا تػدريبا عهميػا هكظفػا أكثػ  تبلئـالتدريسية التي  ر التقىيػات هادة تخصصً ، كهف ثـ تدريبػً عمي

ة لطبيعػػة الهػػػادة كلهكضػػكع الدراسػػػة كذلػػؾ بعػػػد تبصػػيري باألسػػػس السػػميهة التػػػي تهكىػػً هػػػف هػػهبلئ
ٌػػداؼ السػػمككية القابمػػػة لمهبلحظػػة كالقيػػاس )طػػافش اشػػتقاؽ كأيضػػػاا  ، (2004،77،كصػػياغة األ
ـ ههف التربكؼ عهمية قيادية تتهثل في الهقدرة عمى التأثير في الهعمهيف كالطبلب كغيٌر اإلشراؼ

ٌػػػدافٍا ٍػػكدٌـ هػػػف أجػػل تحسػػيف تمػػػؾ العهميػػة كتحقيػػق أ ٍػـػ عبلقػػة بالعهميػػة التعميهيػػػة لتىسػػيق ج       ل
 .( 2003،35كأهل الخطيب، يبالخط إبراٌيـ)

التربػػكؼ عهميػة شػػاهمة تعىػػي بجهيػع العكاهػػل الهػػؤثرة فػي تحسػػيف العهميػػة  اإلشػػراؼكهػا أف       
ا ضهف  الخطيب كأهل الخطيب،  إبراٌيـٌداؼ التربية كالتعميـ )العاـ أل اإلطارالتعميهية كتطكيٌر

أىً عهمية تفاعمية تتغير ههارستٍا بتغير الهكاقف كالحاجات التي تقابمٍا  كأيضا،  ( 2003،35
 . (3110،011، كهتابعة كل جديد في هجاؿ الفكر التربكؼ كالتقدـ العمهي. )الخطيب

تمفة )هػف تخطػيط كتىسػيق كتىفيػذ كتقػكيـ كهتابعػة( أىً عهمية تعاكىية في هراحمٍا الهخ كها      
، كيػىظـ  ٍػات الىظػر، ههػا يقضػي عمػى العبلقػة السػمبية بػيف الهشػرؼ كالهعمـػ ترحب باختبلؼ كج

ٍػػة الهشػػكبلت  يجػػاد الحمػػكؿ الهىاسػػبةالعبلقػػة بيىٍهػػا لهكاج أىػػً عهميػػة تعىػػػى  كأيضػػاا ،  التربكيػػة كا 
ىية في الحقل التربكؼ، بحيث تتحقق الترجهة الفعمية بتىهية العبلقات اإلىساىية كالهشاركة الكجدا

لهبػػػػادغ الشػػػػكرػ كاإلخػػػػبلص كالهحبػػػػة كاإلرشػػػػاد فػػػػي العهػػػػل، كالجديػػػػة فػػػػي العطػػػػاء، كالبعػػػػد عػػػػػف 
ٌػػػػك كهػػػػا أف  ،   اسػػػتخداـ السػػػمطة ككثػػػػرة العقكبػػػات كتصػػػػيد األخطػػػاء اإلشػػػراؼ التربػػػػكؼ الفعػػػاؿ 
 كفػػػػايتٍـلتربػػػكييف ، كاألقػػػكػ أثػػػرا فػػػي تطػػػكير العهميػػػة األكثػػػر التصػػػاقا بػػػالىهك الهٍىػػػي لمعػػػػاهميف ا

األدائيػػة التعميهيػػة ، كاإلداريػػة الهسػػاىدة لعهميػػات التعمػػيـ كالػػتعمـ ، كفػػي تطػػكير الهىػػاٌج التربكيػػة 
ىتاجيتٍا  اٌهردكدكالهكاد التعميهية لزيادة كفايات األىظهة التربكية ، كزيادة  اإلشػراؼ كهػا أف ،  كا 

ا عبلجيػا ككقائيػا يفيكػكف تشخيصػ ،كف شػاهبل فػي أٌدافػً كأسػاليبً التربكؼ الهتطكر يىبغي أف يكػ
صػػبلحٍا ،  ٍػا كا  حافظػا كبىائيػا تطكيريػاا ، يعهػل عمػى تػرهيـ الههارسػات الحاليػة غيػر الهرغػكب في

 .( 3112،00 ،الشٍرؼ) كيسعى إلى إكساب العهمية التعميهية ها يىقصٍا

ا ىحػػك األفضػػكأيضػػا        ل، ال تبػػػدأ عىػػد زيػػارة هشػػرؼ كتىقضػػػي أىػػً عهميػػة هسػػتهرة فػػػي سػػيٌر
( ، 3111،20، ) العهػرؼ باىقضاء تمؾ الزيارة، بل يتهـ الهشرؼ البلحق هسيرة الهشرؼ السػابق

أىً عهمية تعتهد عمى الكاقعية الهدعهػة باألدلػة الهيداىيػة كالههارسػة العهميػة، كعمػى الصػراحة  كها
أىػً عهميػة كأيضػاا ،  (0553،3،عاجز.)الالتاهة في تشخيص ىكاحي القصكر في العهميػة التربكيػة

ا، فتقبل الهعمـ الضعيف أك الهتذهر، كها تقبل الهعمـ  تحتـر الفركؽ الفردية بيف الهعمهيف كتقدٌر
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ٍػػػػػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػػػػػى بىػػػػػػػػػػػػاء اإلشػػػػػػػػػػػػػراؼ الػػػػػػػػػػػػػذاتي لػػػػػػػػػػػػػدػ  كهػػػػػػػػػػػػػا ،   الهبػػػػػػػػػػػػدع كالىشػػػػػػػػػػػػػيط أىػػػػػػػػػػػػً عهميػػػػػػػػػػػػػة ت
رؼا.)الهعمهػػػيف يجابيػػػػة كالعهػػػػق اإلشػػػراؼ التربػػػػكؼ يتهيػػػػز بصػػػفتي ف اإلأ كهػػػػا ، (3112،22،لشػػػٍػ

ىهػػكذج التكاصػػل الهفتػػكح فػػي حػػكار الهشػػرفيف كالهعمهػػيف كتفػػاعمٍـ كالػػػذؼ أالمػػذيف يعتهػػداف عمػػى 
 ( .2005،36طعاىي،الصفي )اليؤدؼ الى تغيير سمكؾ الهعمهيف التعميهي 

ٌػػذي الخصػػائص كأف تكػػكف كيػػرػ الباحػػث أف االشػػراؼ التربػػكؼ البػػد أف يقػػـك عمػػى ج      هيػػع 
ىسػاىية كتقبػل الفػركؽ بيف جهيع األطراؼ هبىية عمى أساس االحتػراـ كالعبلقػات اإلعبلقة ٌىالؾ 

تحسيف في العهمية التعميهية الالفردية فيها بيىٍـ كتشجيع اآلراء كتأكيد العهل الجهاعي لبلرتقاء ك 
 .التعمهية 

 : التربوي  اإلشراف أىداف : ثانياا

 التعميهية البيئات هختمف في كالتعمـ التعميـ تعهميا تطكير إلى عاهة بصكرة اإلشراؼ يٍدؼ      

 األٌداؼ ضكء في . ىكعيتٍا كتحسيف كالتعميهي التربكؼ األداء جكدة يحقق بها هخرجاتٍا كتقكيـ

يتفق عميٍا كبل هف  التي التربكؼ اإلشراؼ أٌداؼ أبرز يأتي كفيها ، التعميـ سياسة تضهىتٍا التي
 التربكؼ الكاقع رصد:  (2006،28عكض سميهاف،ك  ( ، )سبلهة حسيف2009،55كد،ا)سحر باد

 التعميهية العهمية هحاكر هع التعاهل في ذلؾ هف كاإلفادة ، بً الهحيطة الظركؼ كهعرفة ، كتحميمً ،
،  كتىهيتٍا التربكؼ الهيداف في العاهميف لدػ كالعهمية العمهية الكفايات تطكير، كأيضا  كالتربكية
مهية ، ككذلؾ التع التعميهية لمعهمية كهحكر التمهيذ لصالح التعميـ هكقف لتحسيف التخطيطكأيضاا 
ا إبراز ك ، بٍا عتزازالكا كالتعميـ التربية لهٍىة االىتهاء تىهية كأيضاا  كالهجتهع الهدرسة في دكٌر

 كتطكير كتىفيذ كالتخطيط التربكية األبحاث براهج في لمعهل الهختصة الجٍات هع كالتىسيق التعاكف 

،  الهعىية التدريس ككسائل ، التدريس كطرائق ، الهىاٌج كالكتب،ك ، كالتدريب ، تعميـال براهج
 د عمىتساع ، كالتعميـ التربية حقل في العاهميف بيف هتيىة اتصاؿ جسكر بىاء عمى العهلككذلؾ 

 ترسيخ عمى العهل، كأيضاا  اإلىساىية العبلقات هف رابطة ظل في الىاجحة كالتجارب الخبرات ىقل

 تىفيذ، كأيضا  الهيداف في التعميهية العهمية تىفيذ عمى القائهيف لدػ التربكية تجاٌاتالكا لقيـا

 كتقكية التعميـ بهستكػ الىٍكض، ككذلؾ  هيداىية بصكرة كالتعميـ التربية كزارة تضعٍا التي الخطط

 الرسهية التربية في التغير عهميات تكجيً إدارة ، كأيضاا   لمتربية هردكد أفضل عمى لمحصكؿ أساليبً

 تحقيقككذلؾ    الهرجكة لآلثار كتحقيقٍا الهدرسية الحياة في تأصيمٍا عمى لمعهل اىتظاهٍا كهتابعة
ا حتى ، كهالياا ، كهادياا كفىياا، ، بشرياا الهتاحة لئلهكاىات األهثل االستخداـ  كأكبر جٍد بأقل استثهاٌر

 لمهجتهع، الهدرسة أبكاب فتح خبلؿ هف الهحمية البيئة هع الهدرسة عبلقة تطكير ، كأيضاا  دعائ
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 تدريبككذلؾ    التبلهيذ تعمـ لتحسيف بالهجتهع تصاؿاال عمى الهدرسة كتشجيع هىٍا لئلفادة

 . اآلخريف كتقكيـ الذاتي التقكيـ عهمية عمى الهيداف في العاهميف

ٌػداؼ السياسػة التعميهيػة خا       ٌػداؼ التربيػة كيرػ الباحث بأىً كسػيمة هٍهػة لتحقيػق أ صػة كأ
 . عاهة

 : : وظائف المشرف التربوي وميامورابعالمحور ال

إذا كاف ٌىاؾ ف الكظيفة األساسية لئلشراؼ ٌك تحسيف هكقف التعمـ عىد األطفاؿ فإ     
ـ في الفصل ثهارا أفضل  شخص يقـك بكظيفة اإل شراؼ ، كال يسٍـ في العهل عمى أف يؤتي التعم

عداد ، كالعبلقات ، كالتىظيـ ، كاإل اا فة ال يجدؼ ىفعفي تمؾ الكظي فإف كجكد هثل ٌذا الشخص
يف فرص التعمـ ال كسائل لتحسكرفاٌية الهعمـ ، كل ٌذي إف ٌى إ بيف أعضاء ٌيئة الهدرسة ،

شراؼ ٌك ىشاط ذك غاية ، يكجد هف أجل هعاكىة الهعمهيف عمى أداء عىد األطفاؿ ، كاإل
جهيعا لديٍـ هف الجٍد هقدار أكبر هف ذلؾ الذؼ يبذلكىً ،  كظيفتٍـ بطريقة أفضل ، كالهعمهكف 

ىاؾ عكاهل كثيرة تحكؿ بيف الهعمهيف كبيف االىتفاع بهٍاراتٍـ كقدرا ذي العكاهل ٌى ٌك تٍـ ، ٌك
فتقار إلى التكيف في العبلقات لى اإللٍاـ أك التجارب السابقة كضغط الهجتهع ، كاإلاالفتقار إ

ستخدهيف ، كعدـ القدرة عمى تقكيـ عهمٍـ ، ككظيفة الهشرؼ في دارة الهاإلىساىية ، كضعف إ
 (.Kimball Wiles , 2005 ,  35) الهدرسة ٌى هعاكىة الهعمهيف عمى بذؿ الجٍد كاهبل 

هكاىات الهتاحة لً كالكاجبات شراؼ كاإلات اإلف يدرؾ الهشرؼ حاجكهف ٌذي الكظائف أ     
ذا يقتضي أف تتكافر ستعدادي العمهي كبافات خاصة ، تتعمق بشخصً فيً ص الهطمكبة هىً ٌك

كها أف  ، كالهٍىي كقدراتً كطريقة تعاهمً هع الجهاعة ككفايتً لمقياـ بعهل قيادؼ كدكر هتهيز
لهساعدة الهعمهيف في الىهك الهٍىي بإبراز  ؛ هف هٍاهً أف يككف لً قدرة عمى العهل الهستهر
ا كفي كضع قدراتٍـ كرعاية هيكلٍـ كهساعدتٍـ في فٍـ االت جاٌات االجتهاعية السائدة كتفسيٌر

ستهالة الهعمهيف كترغيبٍـ في االهىاٌج كالبراهج التي تىبع هف حاجات التبلهيذ أفراد كجهاعة ك 
ستخداـ اف هف هٍاـ الهشرؼ أف يككف قادرا عمى كها أ ، لتعرؼ عمى أحدث طرؽ التدريسا

غيري كأف يككف هخمصا صريحا صادقا ذا األساليب الديهقراطية في كل ها يقـك بً هف عهل هع 
ركح طيبة هيالة لمهكدة هحبا لمفكاٌة كالهرح هتهتعا بشخصية ديىاهيكية جذابة هتصفا ببعد 

التجديد كالتطكر في ك  لمىهك الىظر كاالعتهاد عمى الىفس كالقدرة عمى االبتكار كيسعى دائهاا 
ى تحسيف الهكاقف التعميهية التعمهية لإهجاؿ عهمً ليككف بالتالي ذا فاعمية تربكية حقة تؤدؼ 

 ( .32-3111،33كدكرة العهل الهدرسي )الطعاىي،
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كظائف الهشرؼ التربكؼ كهٍاهً  هف األهكر الهٍهة في ىجاح العهمية اإلشرافية تحديدك      
كتكصيفٍا تكصيفا دقيقا، حتى يستطيع الهشرؼ التربكؼ تحقيق األٌداؼ التي يسعى إليٍا 

لذا تىاكؿ التربكيكف ٌذا الجاىب الهٍـ، كحاكؿ  ؛ بدرجة عالية هف الىجاحاإلشراؼ التربكؼ 
العديد هىٍـ تحديد الكظائف كالهٍاـ التي يقـك بٍا الهشرؼ التربكؼ، كهف تمؾ الكظائف ها ذكري 

يذكر هىٍا  ، (3115الدكيؾ )،  (0541،30) كل هف: هكتب التربية العربي لدكؿ الخميج
ى عمى الىحك التالي الباحث ها يتعمق بدراستً  : ، ٌك

تكضيح أٌداؼ التربية كاألٌداؼ السمككية لمهعمهيف كترشيد تىكيع طرؽ التدريس بحسب      
ا الهعمهكف ، الهكضكعات  كتدريب ، كتقديـ دركس ىهكذجية في هجاؿ اختصاصً يحضٌر

كيـ األداء الهعمهيف عمى استخداـ األساليب التربكية الحديثة كتىظيـ العهمية التعميهية كتق
جراء البحكث  التعميهي كتعميـ الهعمهيف كيف يعمهكف كيتدربكف عمى تحميل عهمية التعميـ كا 

حفز الهعمهيف عمى ذلؾ كأساس لتحسيف ههارستٍـ ، ك  كالدراسات العهمية التجريبية التربكية
غرس كالعهل عمى  (.3115،55،الدكيؾالتعميهية كتحهل هسؤكلية القيادة في العهل التربكؼ. )

القيـ األخبلقية كالهبادغ اإلسبلهية كالعبلقات اإلىساىية كاالٌتهاـ بالهعمهيف الجدد كتٍيئتٍـ 
، إلثراء  لعهمية التدريس كا عداد الهكاد التعميهية هف الهراجع كالدكريات حكؿ الهكاضيع الهختمفة

 (.3114،011 الهىٍج كاإلشراؼ عمى الهكقف التعميهي التعمهي كتىظيهً. )األغا،

هف خبلؿ ها تقدـ يهكف القكؿ بأف الهشرؼ التربكؼ يقـك بالعديد هف الكظائف، كالهٍاـ      
 : كهف ذلؾ اإلشرافية، خبلؿ تىفيذي لفعاليات كبراهج آلية اإلشراؼ التربكؼ،

اآللية، كاختيار األساليب اإلشرافية  التخطيط الجيد لمهكضكعات كالبراهج الهقدهة في     
ذٌا حسب االحتياجات التدريبية لمهعهميف كالتىسيق بيف الهعمهيف هف هدارس تىفي الهىاسبة في

قاهة الدركس الىهكذجية لىقل  هختمفة يشرؼ عميٍا، هف أجل تىفيذ براهج الزيارات الهتبادلة، كا 
الستفادة هىٍا كتدريب الهعمهيف عمى أداء بعض هٍارات التدريس، عف طريق التعميـ االخبرات ك 
تقديـ الهساعدة لمهعمهيف الستخداـ األساليب الحديثة في ، ك  (0554 لعاجز،فؤاد االهصغر. )
كيعٍا حسب عىاصر الدرس كاستخداـ أسمكب القراءات الهكجٍة عف طريق ىالتدريس، كت

كىشرات تربكية، كهقاالت هىشكرة عبر شبكة  ،الهصادر الهختمفة، هف هراجع كدكريات، كصحف
ف عمهيا كتربكياا كعقد الهشاغل التربكية الهساٌهة في اإلىترىت، تساٌـ في تطكير الهعمهي

كاستخداـ الكسائل التعميهية  ، تكضيح األٌداؼ، كصياغتٍا كربطٍا بهحتكػ الهقرر الدراسي
 الحاجة يفرضعدادٌا ا  ك (، 3113،40البابطيف،د لبلختبارات التحصيمية.)الهىاسبة،كالبىاء الجي
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 أعهاؿ عمى اإلشراؼ بهٍهة ليقكهكا الهختمفة ةالدراس هكاد في هتخصصيف هشرفيف كجكد إلى
 .(Silva& Dana, 2001) الهىشكدة األٌداؼ تحقيق هف كتهكيىٍـ كهساعدتٍـ الهعمهيف،

ذا يؤكد عمى أف ىظاـ اإلشراؼ التربكؼ      اتجً إلى أسمكب  في هفٍكهً الحديث كفمسفتً ٌك
تربكؼ الحديثة تىظر إلى العهمية تٍيئة جك أفضل لمتعمـ كالتعميـ، حيث إف سياسة اإلشراؼ ال

ىها ٌي حركة ذات اتجاٌيف  التعميهية عمى أىٍا ليست عهمية تأتى هف األعمى إلى األسفل، كا 
هتبادليف، فالهشرؼ التربكؼ أك الهدير شريؾ لمهعمـ يعهل هعً كال يفتش عف سمبياتً كيكجًٍ 

ر إلى كظيفة الهشرؼ عمى كيرشدي، كال يسعى الكشف عف أخطائً، إذا كاىت ٌذي السياسة تىظ
ىها ٌي كظيفة قيادية، كأف الهشرؼ التربكؼ ٌك قائد كرائد  أىٍا ليست كظيفة فكقية أك تسمطية، كا 
تربكؼ يؤهف فكرا كعهبل بالديهقراطية كهبادئٍا، أك يىظر إلى الهعمـ عمى أىً زهيل لً في الهٍف، 

 هف التفاٌـ كاالحتراـ، كيتعاكف هعً عمى حل الهشكبلت كيبىى عبلقاتً هعً عمى أساس
في ظل  كيشجعً عمى االبتكار كالتجديد، كيٍيئ لً الفرص كالهجاالت الكافية لمىهك الهٍىي

يكفر لمهعمهيف حيث أف الهشرؼ التربكؼ  (13 –3114،11الهٍارات كالهفاٌيـ الهفقكدة ) زكرػ،
، كها  راهج التي يعدكىٍاأك يتعاكف هعٍـ في إىتاج أك تعديل براهج تدريبية أك ىهاذج تكثيقية لمب

يىظـ هع الهعمهيف هحتكػ البراهج بحيث تدكر هكاقفً التعميهية حكؿ تعمـ كتعميـ الهٍارات  أىً 
البراهج هع الهعمهيف بحيث  ييبى، كأيضاا  دة أك التي تحتاج إلى دعـ كتعزيزكالهفاٌيـ الهفقك 

بحيث  ل تدريجيـ، ثـ تتىاقص بشكترتكز الهكاقف التدريبية األكلى عمى دكر أكثر إيجابيً لمهعم
 . (3115،00، كزاة االتربيً كالتعميـ الهديىة الهىكرة) . يتحكؿ إلى هرشد يساعد الطبلب

يفترض في الهشرؼ التربكؼ أف يككف هدركاا لكافة األساليب كالطرؽ التي  ىًأ كيرػ الباحث     
فضل كأف يككف هىطمق اختيار يهكف أف تساعد الهعمهيف عمى التغير كالتطكير كالسير ىحك األ

األسمكب الهعيف ها يستمزهً الهكقف اإلشرافي بكل أبعادي فالهشرؼ التربكؼ إىساف هبدع قادر 
كالكسائل التي يراٌا هىاسبة في ظركؼ هعيىة هع أشخاص هعيىيف  عمى استعهاؿ األساليب

ً إهكاىية التبديل كالتعديل في ٌذي األساليب بالشكل الذؼ يتطمبً ا لهكقف التربكؼ كيستطيع كلدي
الهشرؼ التربكؼ الذؼ يقكد عهمية إحداث التغيير كالتطكير التربكؼ أف يهارس األساليب الجديدة 
تبعاا لمهكاقف التعميهية الطارئة ها داـ ٌدؼ ٌذي األساليب ٌك تحسيف البرىاهج التعميهي هف 

 .ىاحية كتحسيف أداء الهعمهيف هف ىاحية أخرػ 
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 شراف التربوي أنماط اإل :خامس ال المحور

يعد اإلشراؼ التربكؼ عهمية تحميمية ىقدية لمهكاقف التربكية ترتبط بكاقع العهمية التربكية في      
الهعهمية ي ، كهدػ هىاسبة الكسائل كاألدكات كالتجٍيزات في الهدرسة كصبلحية الهباى الهدرسة

استخداهٍا في عهمية اإلشراؼ،  لذا تتىكع األساليب التي يهكف ، لتحقيق األٌداؼ الهحددة
   كيرجع ٌذا التىكع إلى هجهكعة هف العكاهل هثل:

طبيعة الٍدؼ اإلشرافي كطبيعة حاجات الهعمهيف الهٍىية كالشخصية كطبيعة اإلهكاىات     
هكاىاتً.  الهادية كالبشرية الهتكفرة داخل الهدرسة كخارجٍا ككفايات الهشرؼ التربكؼ كا 

 . (91، 2007، هصطفى)

ي ، اإلشراؼ التربكؼأىكاع كفيها يمي بعض   : ٌك

 : ( ، اإلكمينيكي العالجي اإلشراف العيادي ) : أول

عمى داللة لٍا بعد طبي )إكميىيكي(، فٍي تهكف هف القياـ  تحيل كمهة العيادؼ في القاهكس     
بلجية بغية تشخيص أسباب القصكر كعدـ التكازف فيٍا كاقتراح خطة ع بهبلحظة حالة هعيىة

 يقـك خبلؿ فحص إكميىيكي بفحص الحالة كيشخص، ثـ يصف العبلج هبلئهة، فالطبيب
ة كهشكبلت ي: التقكيـ، كالتحميل، كهعالجة حاالت حقيق ( يهصطمح ) إكميىيك ييعىك الهىاسب. 

ً أيضا اإلشراؼ الصفي ىسبة إلى  كاقعية همهكسة في بعض الهياديف الخاصة، كقد جاءت تسهيت
 . (2006،16،شٍرؼالالهكاف األصمي لمتدريس. ) لذػ ٌكالصف ا

شرافيا  تـ تطكيري في السبعيىيات هف القرف العشريف إشراؼ العيادؼ ُيعد ىهطا كها أف اإل     
بىشاط هف هكريس ككجاف بجاهعة ٌارفارد ، ككاف ككجاف يركز عمى تحميل عهميات التعميـ 

سية الصف إذ أعتقد أف كظيفة الهشرؼ األسا داخل غرفةمـ كالتفاعل بيف الهعمـ كالهتعمـ كالتع
الهٍهة تترؾ لكميات التربية كهعاٌدٌا أهاـ  فٍذيلتحاؽ بالهٍىة ليست في إعداد الهعمـ قبل اال

دكر الهشرؼ فيىحصر في فحص العهمية التعميهية داخل غرفة الصف تهاها ، بهعىى أف يككف 
رتباطات هف أؼ ىكع أك اال قات السببيةكتشاؼ العبلاهىٍج الهشرؼ عمهيا تحميميا يساعد عمى 

ىتائج عهمية التعميـ كها تظٍر صكرة التغيرات في ك كاىت بيف أساليب الهعمهيف كاستراتياجياتٍـ 
 . (2013،133)العرىكسي كآخركف، سمكؾ الطمبة .
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أسمكب إشرافي هتبع هف قبل الهشرفيف ( بأىً: 2013،346) البستاف كآخركف كيعّرفً      
 لهراقبة أداء الهعمـ كتقكيهً . التربكييف 

لى هعالجة ىكاحي إثىاء الخدهة ، كيٍدؼ أكُيستخدـ ٌذا الىهط في تدريب الهعمهيف      
شراكً في عهميات الهكقف  القصكر لدػ الهعمـ عف طريق زيادة التفاعل بيىً كبيف الهشرؼ كا 

ً لتقبل ذي الهشاركة العهمية تٍيئ هف  شرؼ ، كيتكاجد بيىٍها جكدكر اله التدريبي لتحسيف أدائً ٌك
الثقة التي هف شأىٍا أف تجعل الهعمـ يطهئف لمهشرؼ فيصارحً بالصعكبات التي تكاجًٍ في 

تغذية الراجعة التي عهمً ، كيطمب هساعدتً لمتخمص هىٍا فيتحسف هكقفً الصفي ىتيجة لم
 . (2004،81،)طافش هحهكديحصل عميٍا .

مى العبلقات القكية كالطيبة بيف الهشرؼ كالهعمـ في جك كميىيكي عكها يؤكد اإلشراؼ اإل     
ٌذا ها يعطي حتراـ الهتبادؿ كالزهالة كالصداقة ، كليس عبلقة رئيس بهرؤكس ، كلعل يسكدي اإل

شراؼ شراؼ التربكؼ ، كيتجً اإلالهكاىة الهتهيزة بيف أساليب اإل كميىيكي تمؾشراؼ اإلاإل
بغية إثارة الرغبة في التطكر كالتغيير لدػ  ل الطالب ؛ك تحميل عهل الهعمـ كعهكميىيكي ىحاإل

كميىيكي سمكؾ الهعمهيف لتعميهي ، كها يتىاكؿ اإلشراؼ اإللتحسيف أىهاط سمككٍـ ا ؛الهعمهيف 
التعميهي كهكاقفٍـ الصفية بشكل هباشر هف خبلؿ هساعدتٍـ عمى إدراؾ سمككٍـ بتعهق في 

ثارة الدافعية لديٍـ القتراح أك  ضكء األٌداؼ التعميهية التي يقرركىٍا ، ة جديدة يساليب تدريسا 
 ( .2008،77هريزيق،الكصكؿ الى األٌداؼ الهرجكة . ) ثر أفضل فيأذات 

 : أىدافــو

كميىيكي الى تحقيق هجهكعة هف األٌداؼ ٌى : إقاهة عبلقة جيدة بيف يسعى اإلشراؼ اإل      
األداء الفعاؿ داخل الصف ، كهساعدة الهعمـ كل هف الهشرفيف كالٍيئة التعميهية في الهدرسة ، ك 

عمى تبلفي أؼ قصكر ، كرفع هستكػ التحصيل لمطبلب ، كتفعيل الزيارات الهيداىية لمهشرفيف 
ىجاز إالتربكييف ، كتطكير األداء تبعا لمتغيرات الهجتهعية كالتربكية ، كتقكيـ كقياس هدػ 

كؾ التعميهي بياف األىهاط البارزة في السمالطبلب لؤلٌداؼ الهكضكعية في الخطط الدراسية  ، ك 
 . ( 2006،76كعكض هللا،حسيف سبلهة ). الصفي

 : أىميتو

عد استخداـ أسمكب اإلشراؼ اإلكميىيكي ضركرة تربكية تطكيرية همحة تفرضٍا عدة يُ      
فية ضعف الههارسات التعميهية الصك  ضعف براهج التدريب قبل الخدهة. : هبررات رئيسة ٌي



81 
 

أيضاا كثرة التجديدات كالهستحدثات التربكية كتىكعٍا، ك كذلؾ ك ،  يف الهبتدئيف بشكل عاـلمهعمه
تدريب الهعمهيف عمى اهتبلؾ كذلؾ عدـ تكافر الىظاـ اإلشرافي الفعاؿ كالقادر عمى استيعابٍا، ك 

 .( 1996،164،كآخركف الكفاءات األدائية الهرتبطة بٍا. )الخطيب 

 : خطواتــو

هشاٌدة ، ك مكحدة التدريسيةشترؾ بيف الهشرؼ كالهعمـ كالهشاركيف اآلخريف لالتخطيط اله     
تحميل الحصة تحميبل هكضكعيا ك ،  الحصة كتسجيمٍا عف طريق الصكرة أك الصكت أك الكتابة

شاهبل هف قبل الهشرؼ التربكؼ كهف قبل الهشاركيف عمى حد سكاء، كتقكيهٍا لهعرفة ىقاط القكة 
ا، كهكاطف الضع  .مى تحقيقٍاف لمتركيز عميٍا في التخطيط الجيد كهف ثـ العهل علتعزيٌز

 :ومزاياه  مميزاتــو

ً في التدريس الصفي       ـ بتىهية كتطكير كفايات ، كُيشرؾ ٌك أسمكب يثق بالهعمـ ، كيٍت
كها أىً يشارؾ الهعمـ في تحديد أسمكبً  ، الهعمـ في التخطيط كفي عهمية التحميل كالتقكيـ

كها أف الهعمـ يتمقى تغذية راجعة تىعكس  ، التزاها بتعديل سمككً التعميهيلجعمً أكثر 
كها أف الهشرؼ يٍتـ بتقكيـ الهكقف  ، يجابا عمى تطكير عهمً كأساليبً الهستقبميةإ

 ( ...،3114،عبدالٍادؼ). الصفي بدال هف التركيز عمى عهل الهعمـ أك عمى شخصيتً

 ي : كمينيكي ما يمشراف اإل وُيؤخذ عمى اإل

ىً إشراؼ صفي شراؼ العيادؼ أ( أف ها يؤخذ عمى اإل3.5،.311)عطكؼ يشير      
كالهكاقف الصفية ٌى جزء هف الهكاقف التعميهية التي تتأثر بأهكر أخرػ هثل االهتحاىات 

شراؼ السابقة كبذلؾ يٍهل ٌذا األسمكب هف أساليب اإلكالبيئة الهحمية كخبرات الطبلب 
كميىيكي ٌك قف التعمـ الصفي كأيضا الهشرؼ اإلعقدة األخرػ غير هك التربكية الهكاقف اله

ل في تحميل عهمية التعمـ هها يجعل العبلقة بيف الهشرؼ كالهعمـ عبلقة  هشرؼ هٌؤ
هدرب هع هتدرب كأيضا الهشرؼ ال يقدـ تكجيٍا حقيقيا لمهعمـ بل يزكري كيخطط لمدرس 

يتمقى هساعدة هحدكدة في تصحيح بعض  هعً ثـ يبدأ عهمية الهبلحظة كالتحميل، فالهعمـ
 لى تصحيح لمهكاقف السمبية . تً فبل تؤدؼ الى تعميـ هتطكر بل إههارسا
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 العيادي: منطمقات اإلشراف

الصف ٌك الٍدؼ الىٍائي  يقكؿ أىصار ٌذا الىهكذج إىً إذا كاف تحسيف التعميـ في غرفة     
الهعمهيف لهكاجٍة الهشكبلت  لمعهل هعلئلشراؼ التربكؼ، فيجب أف يقضي الهشرؼ جل كقتً 

 . (89، 2004الدايىى،) الدراسة. التي يحددكىٍا خاصة الهشكبلت التي تتعمق بحجرة

ذا يعىي أف األداء  يىطمق اإلشراؼ العيادؼ هف االعتقاد بأف التعميـ سمكؾ كىتيجة،      ٌك
 التعميهي غير هىفصل عف آثاري.

غرفة الصف ٌك ها يهيز اإلشراؼ العيادؼ هف اإلشراؼ في  إف التركيز عمى ها يجرؼ"      
اإلشرافية التي تأخذ هجراٌا أساسا خارج الهدرسة هثل تطكير  العاـ الذؼ يرتبط بالعهميات

ـ البرىاهج التعميهي بشكل عاـ كال تٍتـ بها  كهراجعة الهىاٌج كا عداد البراهج كالهكاد التعميهية كتقيي
 ارتباطٍا بتمؾ العهميات، في الهقابل يركز اإلشراؼ العيادؼ غرفة الدرس إال بهقدار يجرؼ في

الهعمـ  عمى تحسيف أداء الهعمـ في حجرة الصف أساسا كيٍتـ بالهعمكهات التي يستقيٍا هف
ً الهٍىي ليصبح قادرا عمى التحميل الذاتي لعهمً، كهستعد لقبكؿ الهساعدة هف  بٍدؼ تطكير أدائ

 . (145 -142 ،2005،)العجيمى . " تياآلخريف كقادرا عمى اإلشراؼ الذا

 : مراحل اإلشراف العيادي

العيادؼ هف حمقة دائرية هتصمة كهستهرة التَّفاعل تسهى بدائرة اإلشراؼ  يتككف اإلشراؼ     
ا هف الخطكات األساسية عددا هف  كتتضهف العيادؼ الهراحل األساسية ككل هرحمة تتضهف عددا

ذي الهراحل ٌى :  العهمية اإلشرافية ي سيركاإلخبلؿ بأؼ هىٍا يؤثر سمباا ف  ٌك

ف ىجاح ٌذي الهرحمة يتطمب هف إ .تككيف العبلقة بيف الهشرؼ كالهعمـ : الهرحمة األكلى  – 1
الهعمـ أف يتحهل هع الهشرؼ الهسئكلية في جهيع الخطكات كاألىشطة كهىٍا بىاء عبلقة ترتكز 

 مـ كجعل الهعمـ في دكر الهشرؼ كالهعمـ هعا .عمى الثقة كالدعـ الهتبادليف بيف الهشرؼ كالهع

كيتضهف التخطيط تحديد  .الهرحمة الثاىية : التخطيط هع الهعمـ قبل الزيارة الصفية  – 2
ستراتيجيات التعميـ كالهكاد الهستعهمة كالهراجع كسبل تحقيق األٌداؼ كاالستعداد ألٌداؼ كاا

 .لمتغذية الراجعة كالتقكيـ 
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يخطط الهعمـ كالهشرؼ كيىاقشا هعا ىكع  ستراتيجية الهبلحظة .اة : تخطيط الهرحمة الثالث – 3
كهقدار الهعمكهات التي سيتـ جهعٍا خبلؿ فترة الهبلحظة كالطرؽ التي سيجرػ اتباعٍا في جهع 

 الهعمكهات .

الهرحمة الرابعة : التدريس في الصف . يبلحع الهشرؼ التعميـ في الصف ، فيشهل ها  – 4
 ـ كها يفعمً ، ككيف يستجيب الطبلب . يقكلً الهعم

الهرحمة الخاهسة : تحميل عهميات التعميـ كالتعمـ . يقـك الهعمـ كالهشرؼ بتحميل أحداث  – 5
الصف كيشهل تحديد ىهاذج هف سمكؾ الهعمـ كاألحداث الهٍهة في الصف كالهكاصفات الكاسعة 

 لسمكؾ الهعمـ كتكضيح ٌذا السمكؾ .

ستراتيجية االجتهاع . يحضر الهشرؼ االجتهاع بعد اىتٍاء إ: تخطيط الهرحمة السادسة  – 6
ـ خبلؿ الدكاـ الرسهي .  الحصة لكضع االٌداؼ التجريبية كيفضل أال يككف االجتهاع عاجبل كيت

جتهاع بعد الحصة . ٌك لقاء بيف الهعمـ كالهشرؼ لتبادؿ الهعمكهات الهرحمة السابعة : اال – 7
 عمـ القياـ في الدرس .حكؿ ها كاف يىكؼ بً اله

شراؼ اتج العاـ لمهراحل الهبسطة هف اإلف الىإالهرحمة الثاهىة : استئىاؼ التخطيط .  – 8
لصف . العبلجي ٌك االتفاؽ عمى أىكاع التغيرات التي تـ تطبيقٍا في سمكؾ الهعمـ داخل غرفة ا

 . (2003،184هل الخطيب،كأ براٌيـ الخطيبإ)

 ثانيا: اإلشراف باألىداف:

 مفيومو:

أف يحدد كل هف الرئيس  " شراؼ باألٌداؼ ٌك( الى أف اإل2007،49يشير ىبٍاف )     
ـ تحديد أىهاط الهسئكلية لكل شخص سكاء كاف الهعمـ أك الهشرؼ  كالهرؤكس األٌداؼ هعا ، كيت

 ." أك الهدير ، بحيث تؤخذ ٌذي األٌداؼ كهعايير لمحكـ عمى أداء الهعمـ 

باألٌداؼ عمى تحسيف العهمية التعميهية كالتعمهية ككضع أٌداؼ هعيىة شراؼ كيعهل اإل      
شراؼ التربكؼ كهف األٌداؼ تحسيف كتطكير خكذة هف الٍدؼ الرئيسي لعهمية اإلككاضحة هأ

الهىاٌج الدراسية كطرؽ التدريس كالتحصيل الدراسي لمتبلهيذ كسد احتياجات الهدرسة كتحسيف 
 بلهيذ. عهمية التفاعل بيف الهعمـ كالت
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 شراف باألىداف : فوائد اإل

كليتً في هدػ تحقيق ٌذي األٌداؼ هها هف خبللً أٌدافً تهاها كيعرؼ هسؤ  يعرؼ الهعمـ      
يزيل كثيرا هف سكء الفٍـ في العبلقة هع الهشرؼ التربكؼ أك هع هدير الهدرسة ، كيعرؼ هدير 

    هشرؼ كالهعمـ عمى ٌذا األساسشراؼ كيىظـ عبلقتً هع الالهدرسة أيضا دكري في عهمية اإل
ذا يزيد هف التزاهٍـ لتحقيقٍا كأيضا يشارؾ كل          هف الهعمـ كالهدير في تحديد األٌداؼ ٌك

يضا أكيعطي الهعمـ الحرية في تقكيـ ىشاطً تقكيها ذاتيا في ضكء ها يحققً هف أٌداؼ ، ك 
          تي شارؾ في كضعٍا .يشعر الهعمـ هف خبللً باألهف ألىً سيقـك بهكجب األٌداؼ ال

 . (2006،45،)عبدالٍادؼ

شراؼ باألٌداؼ قبكال لدػ الهعمهيف كذلؾ ألىٍـ يشارككف في التخطيط في كيمقى ىهط اإل     
 كل هرحمة هف هراحمً فيقكهكف بتحقيق األٌداؼ بحهاس كفاعمية .

افً في كل هجاؿ هف كالهشرؼ التربكؼ الذؼ يؤهف باإلشراؼ باألٌداؼ يجب أف يحدد أٌد     
شراؼ باألٌداؼ هعىيكف الهجاالت السابقة بالهشاركة هع الهعمهيف ، ألىٍـ حسب هبادغ اإل

بتحقيقٍا ، كالهشاركة بيف الهشرؼ كالهعمـ تؤدؼ الى زيادة حهاس الهعمهيف لٍا ، كالعهل عمى 
 ( .2010،215،العبيدؼ) . تحقيقٍا بفاعمية

 : فمسفة اإلشراف باألىداف

التشاركية بهعىى أف تحدد كل  دارة ـك الفمسفة األساسية لئلدارة باألٌداؼ عمى هبدأ اإلتق     
هؤسسة عف طريق هشاركة العاهميف فيٍا ، أغراضٍا كأٌدافٍا ، ثـ تطكر خطط العهل البلزهة 

هكاىات التي ستسٍـ في تىفيذ ف خبلؿ هعرفة كاضحة بالطاقات كاإللبمكغ ٌذي األٌداؼ ، ه
ترة زهىية هعيىة كتحدد الكسائل التقكيهية لهعرفة هدػ تحقيق األٌداؼ كدكر كل العهل خبلؿ ف

عاهل في بمكغ أٌدافً الخاصة ، أك أٌداؼ الهؤسسة ككل ، عمى أف يتـ ذلؾ في جك هتفتح ، 
 ( .68-2006،67،كعكض هللاحسيف ) هتسـ بالحرية كالراحة .

 شراف باألىداف : خطوات اإل

 شرافي بالخطكات اآلتية :اإلذ ٌذا الىهط يهكف تمخيص هراحل تىفي  

كسائل الهعيىة تحديد األٌداؼ الهراد تحقيقٍا في الهجاؿ هكضكع التدريب ، كتحديد األساليب كال 
كأيضا اختيار ،  ، كتحديد هعايير تقيس األٌداؼ الهتحققة لتقكيهٍا عمى تحقيق األٌداؼ
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ـ استراتيجية تحقيق األٌداؼ ، كتكزيع األدكار عمى فر  يق الهعمهيف الهشاركيف في العهمية ، كتقكي
 (  .2004،82،افشط).األداء كتقكيـ الىتائج 

 شراف باألىداف : يجابيات اإلإ

 شرافي ها يمي : يجابيات الههيزة لٍذا الىهط اإلهف اإل

شراؼ باألٌداؼ يثير قابمية الهعمهيف لمعهل فيقبمكف عميً بحهاس ، كيشعركف ف اإلإ     
ٍذي العهميات ، ألىٍـ هشارككف فيٍا عهميا ، كيسكد العهل جك هف التفاٌـ كالتكاصل باىتهائٍـ ل

عد كاالىفتاح كالثقة ، كيساعد عمى تىهية هٍارات التخطيط كالتىفيذ كالتقكيـ لدػ الهعمهيف ، كيسا
ة لئلشراؼ التربكؼ الهتهثمة في تحسيف ىكاتج التعميـ ، كأيضا أيضا في تحقيق األٌداؼ الرئيس

 حد جٍكد الهشرفيف كالهعمهيف كيىظهٍا بفاعمية عالية . يك 

ذا كاف الهشرؼ التربكؼ الههارس إشراؼ الفائدة الهرجكة هىً ، كيحقق ٌذا الىهط هف اإل       
بل تأٌيبل كافيا لههارسة التدريب هف خبللً ، كعارفا لهراحمً  لً ، كالهطبق لخطكاتً ، هٌؤ

الهعمهيف الهشاركيف في البرىاهج هحدكد كفي ىطاؽ قدرتً  كعهمياتً الهتكاهمة ، كاذا كاف عدد
 (.2004،82،طافش). عمى هتابعتٍـ

 شراف باألىداف :مبادئ اإل

شراؼ التربكؼ العاـ ٌك تحسيف العهمية التعميهية فإىً يتـ عف طريق ذا كاف ٌدؼ اإلإ     
ا عف أؼ أسمكب اشتقاؽ هجهكعة هحددة ككاضحة هف األٌداؼ كالهبادغ التي تحكهٍا كتهيٌز

 آخر كهىٍا :

تحديد كصياغة األٌداؼ في صكرة كصف لمىتائج الهطمكب تحقيقٍا خبلؿ فترة زهىية هحددة 
الهعايير كسيف ، كتخطيط الكحدات التعميهية ، كتحديد طريقة تشاركية بيف الرؤساء كالهرؤ كب

ميهية كفرضٍا عمى دارة التعيضا رسـ األٌداؼ كصياغتٍا هف قبل اإلكالهقاييس الهىاسبة ، كأ
ها يتـ  الهعمهيف عف طريق الهشرفيف ، كقياس ىجاح الهعمـ كقدرتً عمى تحقيقٍا ، كالتي غالبا

، كتحديد األساليب كالكسائل  لذيف يركف أىٍا ىكع هف التفتيشرفضٍا هف قبل الهعمهيف ا
كل ىتائج ، جراءات التي يجب االعتهاد عميٍا هف أجل التقدـ ىحك األٌداؼ الهحددة في شكاإل

عداد ٌا ، كا  التعميهية التي تـ تحديد كالرقابة الذاتية هف قبل الهعمهيف كالهديريف لتحقيق األٌداؼ
الكسائل البلزهة لمتقكيـ الهرحمي كالتعرؼ عمى هدػ التقدـ في كل هرحمة هف هراحل العهل ىحك 
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ٌداؼ التي تـ تحديدٌا بمكغ األٌداؼ ، كهراجعة الىتائج التي تـ التكصل اليٍا كهقارىتٍا باأل
هسبقا بشكل ىتائج العهل ، ككضع ىظاـ يتضهف قكاعد هستهرة لمهتابعة كالتقكيـ لمتعرؼ عمى 

تخاذ القرارات البلزهة في ايجابيات كسمبيات العهل أكال بأكؿ خبلؿ الفترة الزهىية الهحددة ، ك إ
جراءات البلزهة ، الية كاإلضكء الىتائج التي يتـ الحصكؿ عميٍا لتحديد األعهاؿ في الفترة الت

كالههارسات الفعالة في  ةهداد الهعمهيف كالهديريف بالخبرات الحديثلى إشراؼ التربكؼ إكيسعى اإل
 ( .2006،68كعكض هللا،يف حس).تحديد كتحقيق أٌداؼ التعميـ كالتعمـ 

ات التربكية هتداداا طبيعياا لئلدارة باألٌداؼ، حيث دأبت الهؤسساكيعد ىهط اإلشراؼ باألٌداؼ  
ا هف أفكار  عمى االستفادة هها لدػ الهؤسسات االجتهاعية كاالقتصادية كالصىاعية، كغيٌر
كاتجاٌات هفيدة، كتكظيفٍا في خدهة أٌداؼ التربية كالتعميـ هف هثل استفادتٍا هف اإلدارة 

دارة الجكدة الشاهمة كهٍارات التعميـ األساسية الحاسكب، تىهية )  . العمهية كالعبلقات اإلىساىية كا 
 التفكير، عهميات االتصاؿ(.

يساعد اإلشراؼ باألٌداؼ عمى زيادة فعالية تىفيذ الخطط كهتابعتٍا فٍك يركز اٌتهاـ العاهميف ك  
عمى األعهاؿ التي تساٌـ فعبلا في بمكغ األٌداؼ الهحددة هها يؤدؼ إلى عدـ ضياع الجٍد 

 كالكقت في أعهاؿ غير هفيدة.

األداء كتحديد الهسؤكلية كتحقيق فعالية الرقابة، فالهعمهكف يككىكف هسؤكليف  يساعد في تقييـكها 
عف تحقيق أٌداؼ هعيىة كالكصكؿ إلى ىتائج هحددة ضهف إطار زهىي كاضح، كبالتالي يهكف 

 تقييـ أدائٍـ بىسبة ها يسٍهكف بً في تحقيق ٌذي األٌداؼ كالىتائج. 

  إلشراؼ باألٌداؼ بالىسبة لمهدرسةهزايا ا : اآلتي كيفّصػل البعض هزايا اإلشراؼ باألٌداؼ كفق
هزايا  شراؼ باألٌداؼ بالىسبة لمهعمهيفهزايا اإل ،ٌداؼ بالىسبة لمهشرفيفهزايا اإلشراؼ باأل

 : إلشراؼ باألٌداؼ بالىسبة لمهدرسةا

 : ينتج عن تطبيق نموذج اإلشراف باألىداف مزايا عديدة لممدرسة من أىميا -أ 

هتابعتٍا في ضكء هعرفة جهيع أعهاؿ الهدرسة ك ك  ة اإلىتاج كتحسيف األداء.يؤدؼ إلى زياد
يبيف األفراد الذيف ال يستطيعكف الكصكؿ إلى هعايير اإلىجاز الهطمكبة هها ، ك  األٌداؼ الهحددة

لى أعهاؿ أخرػ أك االستغىاء يساعد الهدرسة عمى تحديد األفراد الهطمكب تدريبٍـ أك ىقمٍـ إ
عهل كهعدؿ الغياب ؼ الهشاركة في تحديد األٌداؼ إلى اىخفاض هعدؿ دكراف التؤد ، كها عىٍـ

تؤدؼ الهشاركة في تحديد األٌداؼ إلى ارتفاع الركح الهعىكية  كأيضا ، كاىخفاض الشككػ
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يؤدؼ إلى العدالة في ، كها  جهاعي كزيادة درجة الرضا الكظيفيكتحهل الهسؤكلية كالعهل ال
تزكيد ، ك  كف بىاء عمى الىتائج التي يحققٍايتقاضاي أؼ فرد يكتكزيع الحكافز حيث أف ها 

 (.2006،68)الشاعر، . الهدرسة بأسس هكضكعية لتقييـ األداء

 مزايا اإلشراف باألىداف بالنسبة لممشرفين: –ب 

 كهف أٌهٍا ها يأتي:

لىتائج ايهكف هف تحقيق االتصاؿ الفعاؿ بصكرة أفضل ىظراا ألف الهشرؼ كالهعمـ قد اتفقا عمى 
يؤدؼ إلى تكفير الكقت لمقياـ بعهميات اإلدارة ىفسٍا بسبب تشجيع ، ك  الهتكقعة في العهل

يساعد الهشرؼ التربكؼ عمى  ، كها يف في بعض الهٍاـ ىظراا لتحديدٌاتفكيض السمطة لمهعمه
حسف التقدير الستغبلؿ الهكارد الهتاحة في ضكء ها ٌك هطمكب هىً كعهل ها ٌك ضركرؼ 

 هف التركيز يؤدؼ إلى تركيز الهشرفيف التربكييف عمى الىتائج بدالا ، ك  اؼ الهدرسةٌدإلىجاز أ 
بالترقي ىظراا لتكفير البياىات  يؤدؼ إلى اكتشاؼ الهعمهيف الجديريف ، كها عمى األىشطة كىشاط

 . (24 -0551،21هحددة بكل عهل. )ديراىي،ال

 مزايا اإلشراف باألىداف بالنسبة لممعممين: -ج 

ا ها يأتي:كهف   أبرٌز

يشجع ، ك  ظراا لهشاركتٍـ في تحديد األٌداؼيقكػ الشعكر باالىتهاء لمهدرسة لدػ الهعمهيف ى 
يتعرؼ عمى ها يجب  الهعمـ عمى تطكير ىفسً هف خبلؿ تحميمً لىقاط قكتً كضعفً، كهف ثـ

ف اإلشراؼ ككّ يُ ، كها  هً في العهل فترفع ركحً الهعىكيةيدرؾ الهعمـ هدػ تقد، ك  عميً أف يفعمً
باألٌداؼ لدػ الهعمـ فكرة هكضكعية عها يستحقً هف حكافز بىاءا عمى أٌدافً الفعمية. 

 . (15، 2007)هصطفى،

 سمبيات نموذج اإلشراف باألىداف:

شراؼ دارة العاهة لئلاإل):  لعل هف أبرز سمبيات ىهكذج اإلشراؼ باألٌداؼ ها يأتي     
 . (2009،19،التربكػ

ظهة هساىدة يتطمبٍا استخداـ ىهكذج اإلشراؼ باألٌداؼ ككجكد ىظاـ هعمكهات صعكبة تكفير أى
هتطكر كىظاـ رقابة كتقييـ فعاؿ كهعايير دقيقة لقياس هدػ تحقق األٌداؼ. كتمؾ األىظهة 
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التركيز عمى أٌداؼ ، ك  ة في الدكؿ الىاهية بدرجة هتطكرةالهساىدة ال تككف في الغالب هتكفر 
ٌداؼ بعيدة الهدػ التي يتطمبٍا التخطيط السميـ، كالهيل إلى تحقيق قصيرة الهدػ كىسياف األ

ىفاؽ الكقت الكثير في العهميات التي يتطمبٍا ، ك  سريعة عمى حساب ىتائج كبيرة هٍهةىتائج  ا 
ىهكذج اإلشراؼ باألٌداؼ كاالٌتهاـ بهلء الىهاذج كتعبئة االستبياىات كتحبير الصفحات دكف 

ىجاز ىتائج همهكسةكاضح عمى الهؤسسأف يككف لذلؾ كمً هردكد  الهقاكهة ، ك  ة التربكية كا 
الشديدة التي يتعرض لٍا إدخاؿ ىهكذج اإلشراؼ باألٌداؼ كتطبيقً في بداية الهطاؼ، إذ أف 
استخداـ ٌذا األسمكب يعتبر هحاكلة ألحداث تغيير في األساليب اإلدارية القديهة، كفي ذلؾ تحد 

ـ كسمككٍـ كأساليبٍـ في العهل كبير لمهشرفيف كالهعمهيف ألى ً يتطمب هىٍـ تغيير أىهاط تفكيٌر
ذا بالطبع يحتاج إلى طاقة فكرية كىفسية كبيرة تهكىٍـ هف  ،  التأقمـ هع الجديد كالتعكد عميًٌك

صعكبة تحديد أٌداؼ بعض األىشطة كالبراهج بكضكح كبشكل كهي، كصعكبة تحديد هعايير ك 
ذي ظاٌرة شائعة في العديد هف األجٍزة الحككهية دقيقة لقياسٍا كتقييـ هدػ إىجاز  ٌا ٌك

الهبالغة في التركيز عمى األٌداؼ ، ك  تقدـ خدهات هثل التعميـ كالصحة كالهؤسسات التي
كالىتائج الهتكقعة يؤدؼ إلى إٌهاؿ الكسائل البلزهة لتحقيق األٌداؼ، هها يىعكس بصكرة سمبية 

الهيل إلى االٌتهاـ بالبراهج أكثر هف االٌتهاـ ،ك  طكيللهؤسسة التربكية في الهدػ العمى فعالية ا
ر العهمية التربكية كا غفاؿ حاجاتً كأٌدافً في سبيل أ  ٌداؼ الهؤسسة بالهعمـ الذؼ ٌك جٌك

 التربكية كحاجاتٍا.

 صعوبات تطبيق نموذج اإلشراف باألىداف:

راؼ التربكؼ إال أف رغـ أف ىهكذج اإلشراؼ باألٌداؼ ُيعد هف الهداخل الهفيدة في اإلش     
 : تطبيقً يكاجً بعض الصعكبات كهىٍا

 يتطمب اإلشراؼ باألٌداؼ كضع أٌداؼ قد تككف أعمى أك أقل هف اإلهكاىات الهتاحة. 

ككذلؾ صعكبة التىسيق بيف األٌداؼ الفرعية كيتطمب اإلشراؼ باألٌداؼ كضع أٌداؼ كاضحة 
ذا الشرط يصعب تحقيقً كيحتاج تح قيق األٌداؼ إلى كقت كجٍد كبيريف لسٍكلة قياسٍا، ٌك

ىظراا الشتراؾ كافة الهستكيات التىظيهية في كضع األٌداؼ ككثرة اإلجراءات كاالتصاالت 
كيحتاج تطبيق ىهكذج اإلشراؼ باألٌداؼ إلى هٍارة إدارية عالية لكضع األٌداؼ بالتفاعل بيف 

 .(75، 2010، ًالهشرؼ كالهعمـ، كقد ال تتكفر ٌذي الهٍارة لدػ البعض. )صالح

كعدـ رغبة بعض الهعمهيف في الهشاركة عىد كضع األٌداؼ كهقاكهة بعض الهشرفيف   
ٌهاؿ الىكاحي السمككية كاالٌتهاـ بزيادة اإلىتاج لتحقيق األٌداؼ،  لىهكذج  اإلشراؼ باألٌداؼ كا 
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ذا يقمل هف تىهية الىظاـ كاستهراريتً كصياغة األٌداؼ أحياىاا بطريقة براقة تظٍر  هحاسف ٌك
اإلشراؼ كتخفى هساكئً كصعكبة تطبيق القياس الكهي عمى بعض األٌداؼ، هثل إجراء 

 . (1995،115البحكث عمى سبيل الهثاؿ. )السعيد،

 ( كيفية تىفيذ عهمية اإلشراؼ باألٌداؼ كها ٌك هكضح أدىاي .1)كل كيبيف الش 

 

 

 

 

 

 ىدافكيفية تنفيذ اإلشراف باأل( 2) شكل

 ( . 3113: ) عبدالٍادؼ ، الهصدر

( ىهكذج لكيفية تىفيذ عهمية في اإلشراؼ باألٌداؼ، حيث أىىا ىقـك 1يتضح هف الشكل )     
ـ تحتاج لمتعديل ثـ بعد ذلؾ ىقـك ٌل ٌي جيدة أ بكضع الٍدؼ أكال ثـ ىىفذي كىفحص الىتائج

 يكضح ذلؾ .بقراءة الهكقف إف لـ يكف بً تعديل، كالشكل الهكضح أعبلي 

 ( : التمايزي )  ثالثا: اإلشراف التنوعي

ي:Glatthornيرجع تطكير ٌذا الىهط إلى آالف جبلتثكرف )      ـ عمى فرضية ٌك بها  " (، كيقك
أف الهعمهيف هختمفكف فبل بد هف تىكع اإلشراؼ عميٍـ فٍك يعطي الهعمـ ثبلثة أساليب إشرافية 

ىٍا ها يىاسبً كقد يككف ٌىاؾ تشابً بيىً كبيف اإلشراؼ لتطكير قدراتً كتىهية هٍاراتً ليختار ه
التطكيرؼ إال أف الفارؽ بيىٍها، أف اإلشراؼ التىكعي يعطي الهعمـ الحرية في تقرير األسمكب 
 " الذؼ يريدي أك يراي هىاسبا لً في حيف إف اإلشراؼ التطكيرؼ يعطي ٌذا الحق لمهشرؼ التربكؼ

(Glatthorn,1997,P.50.) . 
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قبل الدخكؿ في تفاصيل ٌذا الىهكذج يىبغي التىبيً إلى أف كمهة "هشرؼ" ٌىا تشهل كل ك      
هف يهارس العهل اإلشرافي، هثل هدير الهدرسة أك زهيل، كال يقتصر عمى هف يشغل هسهى 

 الهشرؼ التربكؼ.

 خيارات اإلشراف التنوعي:

 أولا: التنمية المكثفة:

 : ىً يختمف عىً هف ثبلثة كجكيأ يىيكي( إالكمٌك أسمكب هشابً لئلشراؼ الصفي)اإلك  

،  ة الهكثفة يىظر إلى ىتائج التعمـيركز اإلشراؼ الصفي عمى طريقة التدريس بيىها أسمكب التىهي
هع جهيع الهعمهيف هها ُيفقدي أٌهيتً، في حيف أف أسمكب  -غالباا  -يطبق اإلشراؼ الصفي كها

اإلشراؼ الصفي عمى ىكع كاحد هف الهبلحظة في يعتهد ، ك التىهية الهكثفة يطبق هع هف يحتاج
 ( .2008،109)زايد، . حيف أف أسمكب التىهية الهكثفة يستفيد هف أدكات هتعددة

عمى ثبلث خصائص لمتىهية  (38-2013،37رد في عبدالحي  )الكا كيؤكد جبلتثكرف      
لىهك يحتاج إلى عبلقة أٌهية الفصل بيف أسمكب التىهية الهكثفة كبيف التقكيـ ألف اٌي  الهكثفة

يجب أف يقّكـ الهعمـ شخص أخر غير الهشرؼ الذؼ ، ك  حهيهة كىكع هف التجاكب كاالىفتاح
-الهشرؼ كالهعمـ–يجب أف تككف العبلقة بيف الطرفيف  ، كها شارؾ هعً في األسمكب اإلشرافي

 عبلقة أخكية تعاكىية.

  : التىهية الهكثفة ٌي ثهاىية هككىات ألسمكب( 117-2005،116كأكرد صميكك )     

كيفضل أف يككف في أكؿ العاـ الدراسي بحيث يبحث الهشرؼ هع الهعمـ  : المقاء التهٍيدؼ -
جيً العبلقة بيىٍها كجٍة األكضاع العاهة كيحسس الهشرؼ ها قد يحتاج إلى عبلج كيحاكؿ تك 

 . إيجابية

ك لقاء يتـ فيً هراجعة خطة ا : لقاء قبل الهقابمة الصفية -  لهعمـ لمدرس الهراد هبلحظتً ٌك
 كتحدد فيً أٌداؼ الهبلحظة الصفية.

حيث يقـك الهشرؼ بجهع الهعمكهات الهتعمقة بالجكاىب ذات  : الهبلحظة الصفية التشخيصية -
 العبلقة باألهر الهراد هبلحظتً لتشخيص احتياجات الهعمـ.
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ربكؼ جهيعا أك عمى اىفراد كفيٍا يقـك الهعمـ كالهشرؼ الت : تحميل الهبلحظة التشخيصية - 
بتحميل الهعمكهات التي تـ جهعٍا في الهبلحظة كهف ثـ تحدد الىقاط التي تدكر حكلٍا 

 . الىشاطات التىهكية

 . الدرس كبياف أٌهيتً لىهك الهعمـكفيً يتـ تحميل خطكات  : لقاء الهراجعة التحميمي - 

ك لقاء يعطي فيً الهشرؼ ىكع التد : حمقة التدريب -  ريب كالهتابعة لهٍارات سبق تحديدٌا ٌك
: التزكيد بالهعمكهات ة كتتككف حمقة التدريب تمؾ هف الخطكات التالي أثىاء العهمية التشخيصية

كتهكيف الهعمـ هف التدرب ،  اا األساسية لتمؾ الهٍارة كشرح تمؾ الهٍارة كعرض الهٍارة عهمي
عف كضعً كتهكيف الهعمـ هف التدرب  الذاتي عهميا كبطريقة هكجٍة هع إعطاء هعمكهات راجعة

 .الهستقل هع إعطاء هعمكهات راجعة عف كضعً 

كفيٍا يركز الهشرؼ عمى هبلحظة تمؾ الهٍارة الهحددة كجهع هعمكهات  : الهبلحظة الهرّكزة -
 عىٍا.

 كفيً تتـ هراجعة كتحميل ىتائج الهبلحظة الهرّكزة.  : ميمي الهرّكزلقاء الهراجعة التح -

ا ها كتستٍمؾ الكقت، إال أف جبلتثكرف يعتذر عف ٌذا بأف كيبلحع أ ف ٌذي الخطكات هعقدة ىكعا
 ٌذي الطريقة سكؼ تطبق هع فئة قميمة هف الهعمهيف.

 ثانياا: النمو الميني التعاوني 

ك رعاية عهمية       الخيار الثاىي هف خيارات اإلشراؼ التىكعي ٌك الىهك الهٍىي التعاكىي ٌك
 خبلؿ تعاكف هىظـ بيف الزهبلء. ىهك الهعمهيف هف

ثبلثة هسكغات لطرح الىهك الهٍىي أف  (2011،141) الخكالدة الكارد في يذكر جبلتثكرف ك 
 : التعاكىي في اإلشراؼ التىكعي

فالعهل الجهاعي التعاكىي بيف الهعمهيف لً أثر عمى الهدرسة أكبر  : الوضع التنظيمي لممدرسة
اا في تقكية الركابط بيف الهعمهيف ككذلؾ فيً ربط بيف تطكر هف العهل الفردؼ ، كها أف لً أثر 

الهدرسة كىهك الهعمهيف كيىظر إلى ىهك الهعمهيف عمى أىً كسيمة ال غاية فٍك كسيمة إلى 
 تحسيف التعمـ هف خبلؿ تحسيف التعميـ.
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 : ٌذا األسمكب اإلشرافي يبيف دكر الهشرؼ  الهساىد كيهكىً هف التكسع في دائرةوضع المشرف
 عهمً.

ذا األسمكب يجعل الهعمـ يستشعر هسؤكليتً عف :  وضع المعمم ىً يىتهي إلى أتىهية ىفسً ك ٌك
هٍىة هىظهة كهقىىة كىاهية كها أىً يخفف هف العزلة التي يعيش فيٍا الهعمهكف غالبا كيهكىٍـ 

 هف التفاعل هع زهبلئٍـ كاالستفادة هىٍـ.

         (Glatthorn,1997,P.59) جبلتثكرف  كها يراٌا كهف صكر الىهك الهٍىي التعاكىي 
 :  ها يمي (2001،60،دياب )ك

ك أكثر صكر الىهك الهٍىي التعاكىي حيث تقـك  : التدريب بإشراف الزمالء )تدريب األقران( ٌك
هجهكعة هف الزهبلء بهبلحظة بعضٍـ بعضا في أثىاء التدريس كهىاقشة الجكاىب السمبية 

مى تطبيقٍا كتتـ في ٌذا األسمكب تقريبا خطكات الىهك الهكثف كاقتراح حمكؿ لٍا كالتدريب ع
ىفسٍا لكىٍا بيف الزهبلء دكف تدخل هباشرة هف الهشرؼ التربكؼ كتشير كثير هف الدراسات إلى 
أف ٌىاؾ أثرا كبيرا لٍذا الىكع هف التدريب عمى ىهك الهعمـ كاكتسابً لهٍارات تدريسية جديدة كها 

أساليب هحددة في طرؽ   زهبلء كيشجعٍـ عمى التجريب كتحسيفأىً يقـك االتصاؿ بيف ال
 .التدريس 

ي ىقاشات هىظهة حكؿ هكضكعات هٍىية كتربكية كعمهية لرفع الهستكػ  : المقاءات التربوية ٌك
العمهي لمهعمهيف كيجب أف تككف ٌذي المقاءات هىظهة حتى ال تتحكؿ إلى كمهات ال ٌدؼ 

 هىٍا.

ٍج هعد هسبقا إال أف تطبيق الهعمهيف لً يتفاكت كيبقى تطبيق هع أف الهى : تطوير المنيج
الهعمـ لمهىٍج أثر كبير في أف يؤتي الهىٍج ثهاري فيعهل الهعمهكف بشكل جهاعي أك عمى شكل 
فرؽ لكضع خطة لتطبيق الهىٍج كتعديل ها يهكف تعديمً أك سد بعض الثغرات التي تككف في 

ً كحل ها قد يعترض الهعمهيف هف الهىٍج كذلؾ البحث عف السبيل األىسب  لتىفيذ الهىٍج كتطبيق
 ا يتبع ذلؾ هف اقتراحات لمتطكير.هشكبلت في ذلؾ أيضا عهل تقكيـ لمهىٍج كه

ي البحكث التي يقـك بٍا الهعمهكف كتتعمق بأهر هف البحوث الميدانية : البحكث الهيداىية ٌك
ذا الىكع هف البحكث يساٌـ ف ي دعـ العهل الجهاعي بيف الهعمهيف األهكر التربكية العمهية ٌك

 يساعد عمى تطكير التدريس كرفع هستكاٌـ التربكؼ كالعمهي كالهٍىي. 
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كيهكف لكل هدرسة عمى هايراي جبلتثكرف أف تصكغ ها يىاسبٍا هف صكر الىهك الهٍىي      
(عمى أف ٌذا الخيار ال يؤتي ثهاري (Glatthorn,1997,P.59 التعاكىي كيؤكد جبلتثكرف 

رجكة إال بتكافر الشركط التالية:كجكد الجك التربكؼ العاـ الذؼ يدعـ العهمية كهشاركة القاعدة اله
ـ الهسؤكلكف كلزـك البساطة كالبعد عف التكمف كالرسهيات الهبالغ  ـ الهعمهكف كدعـ القهة ٌك ٌك

يجاد التدريب البلـز كهكافأة الهشاركيف  . فيٍا كا 

 ثالثاا: النمو الذاتي:

ك عهمية ىهك هٍىية تربكية  الخيار      الثالث هف خيارات اإلشراؼ الهتىكع ٌك الىهك الذاتي ٌك
ذي الطريقة يفضمٍا الهعمهكف الهٍرة كذكك الخبرة ففي ٌذا  يعهل فيٍا الهعمـ هىفرداا لتىهية ىفسً ٌك
ف كاف سيحتاج هف كقت آلخر إلى االتصاؿ  الخيار يككف ىهك الهعمـ ىابعا هف جٍدي الذاتي كا 

 . (2007،96 هشرؼ التربكؼ. )أبكقهر،بال

ـ الهعمـ بكضع ٌدؼ أك أكثر هف أٌداؼ الىهك لهدة سىة كيضع خطة لتحقيق ٌذا الٍدؼ أك  يقك
األٌداؼ ثـ يىفذ الخطة كفي الىٍاية يعطي تقريراا عف ىهكي. كدكر الهشرؼ ٌىا ٌك الهساىدة 

 اة الىقاط التالية:كليس التدخل الهباشر.كلىجاح عهمية الىهك الذاتي يىبغي هراع

إعطاء التدريب الكافي لهٍارات اإلشراؼ الذاتي هثل: كضع صياغة األٌداؼ، فقد كجدت      
بعض الدراسات أف الهعمهيف يعاىكف هف هصاعب في كضع األٌداؼ كتصهيـ خطط كاقعية 
كفاعمة لتحقيق األٌداؼ كتحميل تسجيبلت الهعمـ ىفسً حيث إف كثيرا هف الهعمهيف يجدكف 

عكبة في هبلحظة أىفسٍـ كتحميل ها يركىً هسجبل أهاهٍـ هف سمككيات التدريس كتقكيـ ص
بعاد البرىاهج عف التعقيد هثل اإلكثار هف األٌداؼ أك المقاءات اإلعدادية أك  التقدـ كالىهك كا 

 . (2002،35، كالعهرؼ )أبكهمكح الكتابية كتكفير الهصادر البلزهةاألعهاؿ 

يجاد كسائل لمحصكؿ   عمى هعمكهات راجعة عف التىفيذ فهف أٌـ عيكب ٌذا األسمكب عدـ كا 
كجكد تمؾ الكسائل فالهعمـ يعهل لكحدي كليس لديً هف يزكدي بتمؾ الهعمكهات كتشجيع الهعمهيف 
عمى العهميات التي تركز عمى التفكير كالتأهل في عهل الهعمـ ىفسً ككضع همف تراكهي ألداء 

اإلشراؼ الهتىكع يسعى إلى االستفادة هف أساليب اإلشراؼ  الهعمـ يساعد عمى ٌذا. كيبلحع
األخرػ كتطكيعٍا لتىاسب أكبر قدر هف الهعمهيف كها أىً يحاكؿ تزكيد الهعمهيف بأكبر عدد هف 
. عهميات اإلشراؼ كأىشطتً ليتهكف كل هعمـ هف اختيار ها يىاسبً كيحقق ىهكي العمهي كالهٍىي

 .( 28 -27، 2009ػ ،دارة العاهة لبلشراؼ االتربك )اإل
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هف اإلشراؼ  الىهطساليب اإلشرافية الهتىكعة التي يهر بٍا ٌذا أل( ا2الشكل ) كيبيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  أساليب اإلشراف التنوعي(  1 ) شكل

 . (3113أبك الهمكح ، كالعهرؼ ،  ) الهصدر:

تدريب 

 األقران

اللقاء 

 التربوي

البحوث 

 الميدانية
تطوير 

 المقررات
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فة ٍك يشهل التىهية الهكثهختمفة ف( أف اإلشراؼ التىكعي بً أساليب 2يتضح هف الشكل )     
لى أقساـ فهف خطكات التهىية كالىهك الهٍىي التعاكىي كالىهك الذاتي ككل قسـ هىٍا يىقسـ بدكري إ

ا كالىهك الهٍىي يحتاج لصكرة الهكث فة تدريب األقراف كالمقاء التربكؼ كالبحكث كالهقررات كغيٌر
 لشكل أعبلي .كاضحة كالىهك الذاتي يحتاج لعكاهل ىاجحة كها ٌك هكضح با

 :رابعا: اإلشراف التطويري 

( كالفرضية األساسية فيً ٌى أف  يعكد ظٍكري الى الدكتكر ) كارؿ جمكهاف      
شراؼ األخذ بعيف االعتبار طبيعة الهرحمة الهعمهيف راشدكف ، كأىً يجب عمى اإل

دية بيف ؽ الفر التطكرية التي يهركف بٍا ، فعمى الهشرؼ التربكؼ أف يعرؼ كيراعي الفرك 
شراؼ التطكرؼ ٌى أف ٌىاؾ عاهميف أساسييف يؤثراف عمى أداء الهعمهيف كفكرة اإل

 ( .3111،001صميكك،). الهشرؼ كتعاهمً هع الهعمـ 

 أىداف اإلشراف التطويري :

ى :هجهكعة هف األٌداؼ التي يسعى اإل ٌىاؾ       شراؼ التطكيرؼ لتحقيقٍا ٌك

تياجات الفردية لكبل هف الهعمـ كالهدير ، كتشجيع حتبعا لبلشرافية تىكيع األساليب اإل
حة اكتىهية ركح االبتكار كالتجديد بها يتىاسب هع العصر ، كاسثهار الطاقات االبشرية كات

ٍا لتطكير العهمية التعميهية ، كاحتراـ شخصية الهعمـ ؽ طاقاتٍا كقدرتالفرصة لٍا إلطبل
ييـ ذاتً ، كتككيف عبلقات حسىة حتراـ قدراتً الخاصة كهساعدتً في تقكالهدير كا

كهستهرة بيف الهشرؼ التربكؼ كالٍيئة التعميهية ، كتقكيـ عهل الهؤسسات التربكية هف 
 ( .3112،33،كعكض هللا )حسيف. خبلؿ إىتاجية قياداتٍا هف هعمهيف كهديريف

 ري :ياألسس الفكرية لإلشراف التطو 

يف كأفراد ىاضجيف عمى هستكيات لى الهعمهإشراؼ التطكرؼ هف الىظر يىطمق اإل     
ك تهكيف الهعمهيف هف اإلهختمفة هف الىهك كالتطكر ، كها يضع ٌدفا ىٍا هساؾ ئيا لً ٌك

ـ الهٍىي كتحسيف أدائٍـ ، كلتحقيق ٌذا الغرض يجب أف يككف  بأيديٍـ بزهاـ تطكٌر
التي يهر الهشرفكف عمى عمـ بهراحل الىهك التي يهر بٍا البالغكف ، كهراحل الىهك الهٍىي 

شرافية الهىاسبة لتمؾ الهراحل ، كلٍذا الغرض هعمهكف كأف يستخدهكا األساليب اإلبٍا ال
اعتهد هىظكر االشراؼ التطكيرؼ عمى كـ كافر هف الىظريات كىتائج الدراسات الهتعمقة 
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 3111،كآخركف  )عطارؼ. حل الىهك الهٍىي لمهعمهيفلتعمـ كالتفكير كبىهك البالغيف كبهرابا
،0.3-0.4. ) 

بالفركؽ الشخصية  ٌك أحد أىكاع اإلشراؼ التربكؼ الحديثة التي تٍتـشراؼ التطكيرؼ اإل     
هف  الىهطالتي يتضهىٍا ٌذا  كالهٍىية بيف الهعمهيف هف خبلؿ اىتقاء أحد األىهاط اإلشرافية

ذي األىهاط ٌي كاآلاإلشراؼ تقدـ بحسب خ تي ) الهباشر، الغير هباشر، صائص الهعمـ ٌك
 . تشاركي(ال

 :كىبيف ذلؾ هف خبلؿ الشكل التالي 

 

    شراف التطويري ( اإل3شكل )

 . (8994الهصدر: )الزعبي ،  

ي الهباشر ا( أف 3يتضح هف الشكل )      إلشرؼ التطكيرؼ يتضهف ثبلثة أىهاط هف إشراؼ ٌك
ع األسس التي كالغير هباشر كالتشاركي كيبيف الشكل أعبلي أف اإلشراؼ الهباشر يركز عمى كض

شاركيً لتشاركي فٍىا تككف عهمية تاإلشراؼ ايىبغي لمهعمـ أف يسير عميٍا لتحقيق أٌدافً، أها 
ليٍا في عهميتي التعمـ كالتعميـ، كها أف اإلشراؼ إلهشرؼ كالهعمـ كذلؾ لكضع خطة لمسير بيف ا

 .  شكل السابقالغير الهباشر يقـك عمى هبدأ الخبرات الخاصة بالهتعمـ كها ٌك هكضح في ال

 

يقبو عهى يب أ انابزاث انادصت بدنفزد فدنًدهى يجب 6اإلشزا  غيز انًبدشز 

 4ى حهبل َدبدت يٍ ذاته بغزض تحسيٍ يستبى طالبه أٌ يتبصم إن

تفكيز تجزي ا 6يٍ يتسى بـ 

عدني ويستبى عدل يٍ 

 4االنت او بدندًم 

يستبى  6يٍ يتسى بـ 

يتبسظ يٍ انتفكيز 

 انتجزي ا واالنت او بدندًم

تفكيز تجزي ا 6يٍ يتسى بـ 

يُافض وبد و حب اندًم أو 

 اإلنت او به
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        شراف التطويري :مراحل اإل

لخطكات الهراحل تهر بعدد هف ااإلشراؼ التطكيرؼ بعدد هف الهراحل ككل هرحمة هف ٌذي  كيهر
كذلؾ لقياسٍا كالكصكؿ إلى إشراؼ تطكيرؼ ههتاز، كسكؼ ىكضح ذلؾ عف طريق احد األشكاؿ 

 :التالية 

 رسم توضيحي لمراحل اإلشراف التطويري:

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 شراف التطويري إل( مراحل ا3شكل )

Source:  (CarL,1998). 

 األداء يُافض

 في تح ي  انًشكهت ـ صدببت 

 ـ ضدف في إدارة ان ف 

 ـ طزق ت ريس تقهي يت 

 4444يتبع 

 َدى

 يتبسظ

 ـ قددر عهى تح ي  انًشكهت 

 يجد صعىبة في حم انمشكهة ـ 

 ـ يزغب في حه د بُفسه 

4 

 عدني

ـ قددر عهى تح ي  انًشكهت 

 ووضع خيدراث وخطت نحه د

 ـ قد   تزببا  

 ـ يدتبز انطدنب يحبر اندًهيت 

 اإلشزا  انًبدشز

 ( األيز ) ـ انتبجيه 8
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ذي الهراحل البد ( أف اإلشراؼ التطكيرؼ يهر 4) ع هف الشكلبلحكيُ       بعدد هف الهراحل ٌك
كلية ىا ىقـك بداية بجهع الهعمكهات األىإكؿ هرحمة ٌي عهمية التشخيص حيث أف تككف هرتبة فأ

ىا تىقسـ عهمية التشخيص إلى درجات  ثـ تأتي بعد  هختمفة )هىخفضة، هتكسطة، عالية ( ، ٌك
ختيار ىهط اشرافي هعيف كها ٌك هكضح في الشكل أعبلي، اىً يتـ أذلؾ هرحمة التطبيق حيث 

ىا ىقـك بأثـ ت ي هرحمة التطكيرٌك ختيار الىهط الهىاسب لكي ىقـك بعهمية اتي الهرحمة األخيرة ٌك
 " التشاركي الىهط إلى الهباشر الىهط"  هف الهدرس بسمكؾ كالتدرج االرتقاءكير كىعىي بذلؾ لتطا

 . الهباشر غير الىهط إلى

 :مميزات اإلشراف التربوي التطويري 

ـ ههيزات اإل       ً ال يجب هف أٌ شراؼ التطكيرؼ هراعاة الفركؽ الفردية بيف الهعمهيف بحيث أى
ال أىً في الكقت ىفسً يحتـ عمى الهشرؼ شراؼ كاحدة ، إإمية عمى كل الهعمهيف الخضكع لعه

شراؼ الهباشر قد شراؼ ، باإلضافة الى أف كضعً في فئة اإللزاـ الهعمـ بأسمكب هعيف هف اإلإ
 ( .22، 3113)ىبٍاف، .تجعمً يظٍر أهاـ بقية زهبلئً عمى أىً أقل ذكاءا أك ىضجا هىً

ـ       هيداف التربكؼ هف خبلؿ لفركؽ الفردية لدػ العاهميف في ابهراعاة الشراؼ التطكيرؼ اإليٍت
استخداـ أساليب إشرافية هتىكعة، كيؤكد اإلشراؼ التربكؼ التطكرؼ عمى دكري في تطكير كتىهية 
صدار األحكاـ في  طاقات العاهميف في الهيداف التربكؼ كقدراتٍـ، كيقمل هف دكر التقييـ كا 

عمى احتياجات العاهميف في  ار األسمكب اإلشرافي بىاءتـ اختياالههارسات اإلشرافية، كها ي
 (2006،95ٍىية الفعمية. )الهقيد،الهيداف التربكؼ الشخصية كاله

كيىحك اإلشراؼ التربكؼ التطكرؼ ىحكاا عمهياا باستخداـ هراحل كاضحة كهرتبة هىطقياا تسٍـ      
ربكؼ التطكرؼ هىاخاا هؤسسياا في إلغاء األحكاـ الذاتية لمهشرؼ التربكؼ، كيشيع اإلشراؼ الت

هكاىاتً، كتجىب  سميهاا كصحيحاا، ىتيجة لتأكيدي عمى تطكير قدرات العاهل في الهيداف التربكؼ كا 
تصيد أخطائً كقدراتً كيكفر اإلشراؼ التربكؼ التطكرؼ اختبارات عمهية لتشخيص قدرات العاهل 

ا بها ي             العهمية التعميهية التعمهية.عكس إيجاباا عمى ىفي الهيداف التربكؼ كسبل تطكيٌر
 .  (2007،4،أبكسمطاف)

 :  ي التطوري التحديات التي تواجو اإلشراف التربو 

 اختيار الهشرؼ التربكؼ التطكرؼ لؤلسمكب اإلشرافي الهىاسب لمعاهل في الهيداف التربكؼ يؤثر  
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ً كبيف الهشرؼ التربكؼ لٍا عمى أىٍا عبلقة رئيس  يىظر، ف سمباا عمى عبلقة الزهالة كالتعاكف بيى
فقط  -يرػ البعض أف تحديد األسمكب اإلشرافي بىاءا عمى هستكػ التفكير  كها أىً،  كهرؤكس

تطبيق ٌذا األسمكب يتطمب تقميل ككذلؾ  ،  يركف إضافة هتغير الدافعية لمعهل، ف غير كاؼ   –
رتب عميً زيادة كبيرة في ، هها يت ىصاب الهشرؼ التربكؼ هف العاهميف في الهيداف التربكؼ

كأيضا اإلشراؼ التربكؼ  ،  عباءا هالية عمى هيزاىية التعميـأعداد الهشرفيف التربكييف. هها يشكل أ 
ً هيداىياا عدداا كبيراا هف الذيف يتسهكف بتفكير التطكرؼ  ، كقد يصعب تجريدؼ عالييتطمب تطبيق

ب تٍيئة الهيداف، كتدريباا هكثفاا لجهيع يتطمب لتطبيق ٌذا األسمك  ككذلؾ،  تكفير هثل ٌذا العدد
 . (2004)البابطيف، . عميً صعكبات إدارية كفىية كهاليةالهشرفيف التربكييف، هها يترتب 

 : شراف اإلبداعي: اإلخامسا

ٌك عهمية بىاءة ال يحدد فيٍا برىاهج التعميـ ، كال يقرر هف الجٍات العميا كال يقـك فيٍا      
ؼ عمى جٍد فردؼ بل يقـك عمى جٍد تعاكىي تستخدـ فيً ىتائج البحث تطكير برىاهج اإلشرا
 ( .1983،36)األفىدؼ،. العمهي بذكاء كتهيز

كالهشرؼ الهبدع ال يتقيد بالحرفيات ، كال يفرض أفكاري كأدائً عمى زهبلئً العاهميف كال      
ـ عمى اإليهاف بٍا كاتباعٍا ، كاىها ٌك الذؼ يستفيد هها يفعمً اآل خركف ، كيأخذ هىً العبرة يجبٌر

ـ  ك الذؼ يعهل في صفكؼ الهعمهيف ، كال يحرص عمى تصدٌر في الكثير هف األحياف ، ٌك
 ( .2010،204)العبيدؼ،. دائها 

يعتهد اإلشراؼ اإلبداعي عمى اإليهاف بإهكاىات الهعمهيف كالثقة بقدراتٍـ عمى تطكير      
حداث ىقمة ىكعية في هجاؿ العهل الت عميهي هف خبلؿ تجريب طرؽ جديدة كاستىباط أىفسٍـ كا 

كسائل تعميهية ههيزة كاستحداث أساليب ذات عبلقة في الصفكؼ أك تىظيـ هكاقف التعميـ أك 
كذا يعهل الهشرؼ التربكؼ عمى تشجيع ٌذا الىكع هف  إجراء االختبارات كتصحيحٍا ، ٌك

ا كتكجيٍٍا بهكا فآت تقدـ عمىيا لكل اىجاز الهبادرات هف جاىب الهعمهيف كيعهل عمى تعزيٌز
)العرىكسي .هتهيز كها يقدـ الهؤازرة لمتجديد الىافع بالتىكيً كالتشجيع لمهعمهيف اآلخريف لؤلخذ بً

،2013،130. ) 

كها أف اإلشراؼ اإلبداعي يتسـ بحرصً عمى إتاحة الفرصة لمهعمـ كي يىهك هٍىيا بتحفيزي      
اسطة تىهية قدراتً كهٍاراتً كتكجيًٍ تكجيٍا سميها ، عمى االبتكار كاإلبداع كالتجديد ، ذلؾ بك 

كيككف الهشرؼ التربكؼ دائها عمى االطبلع كالتىقيب عف كل ها ٌك هستحدث في هجاؿ التربية 
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ثراء حصيمتٍـ   2008،)زايد.الكاسع ، كيقـك باالستفادة هها يطمع عميً بعرضً عمى الهعمهيف كا 
،114. ) 

يدفع الهشرؼ التربكؼ إلى بذؿ أقصى ها فٍك هف اإلشراؼ  ىهطالٌذا  كبالىظر إلى تطبيق     
لى أف يتصف ببعض الصفات الشخصية هثل هركىة  يستطيع في هجاؿ العبلقات اإلىساىية كا 
التفكير كالصبر كالمباقة كالثقة بقدراتً، كالتكاضع، كاالستفادة هف تجارب اآلخريف كفٍـ الىاس 

الهشرؼ الهبدع ال يتقيد كها أف الشاهمة لؤلٌداؼ التربكية،كاإليهاف بقدراتٍـ، كالرؤية الكاضحة 
بالحرفيات كال يككف اىتٍازياا كيعهل هع الهعمهيف كبالهعمهيف، يساعد في الكشف عف قدراتٍـ 

ً عمى هعمهيف ئق األٌداؼ التربكية كال يفرض آراكيستخرج جٍكدٌـ الخبلقة لتكجيٍٍا إلى تحقي
 . ركف كيأخذ هىً العبر في أحياف كثيرةالتباعٍا كيستفيد هها يفعمً اآلخ

ذا        ك  الىهطٌك ىادر التىفيذ، حيث ال يقتصر هف اإلشراؼ يعتهد عمى الىشاط الجهعي ٌك
هف الهشرؼ أف يشحذ الٍهة، كيحرؾ ها عىدي هف قدرات خبلقة ىتاج األحسف، بل يتطمب إعمى 

كبيىٍـ كبيف  ، يىً كبيف الهعمهيفات اإلىساىية بإلخراج أحسف ها يهكف إخراجً في هجاؿ العبلق
 األقراف هعاا.

كالهشرؼ التربكؼ الهبدع ٌك الذؼ يعهل عمى اكتشاؼ قدرات الهعمهيف كاستخراج جٍكدٌـ       
كهساعدتٍـ عمى تحقيق األٌداؼ الهىشكدة كيعهل عمى ترقية أعهالٍـ كيعد ىفسً كاحداا هىٍـ ال 

ع يغذؼ في الهعمهيف ىشاطٍـ اإلبداعي كالقدرة عمى كها أف الهشرؼ الهبد ، هتصدراا لٍـ دائهاا 
هكاىاتٍـ الذاتية، كيساعدٌـ عمى  قيادة أىفسٍـ بأىفسٍـ، كيأخذ بأيديٍـ لبلعتهاد عمى قدراتٍـ كا 

  .الىهك الهٍىي كالشخصي

  : صفات المشرف المبدع

 :كلكي يككف الهشرؼ التربكؼ هبدعاا عميً أف يتصف بصفات أٌهٍا

كالرغبة في التعمـ هف   ، كالتكاضع، كالثقة بقدراتً الهٍىية  اقةبلصبر كالمكا هركىة التفكير
اآلخريف ، كاالستفادة هف تجاربٍـ كخبراتٍـ ، كفٍـ الىاس ، كاإليهاف بقدراتٍـ ، كالرؤية الكاضحة 
لؤلٌداؼ التربكية في أؼ طريق تكصل اليً سكاء رسهٍا ٌك أـ رسهٍا غيري . )الدكيؾ كآخركف 

 .  لبعد عف الفكقية كاالستعبلءكا( ، 97،
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كاإلشراؼ اإلبداعي يعهل عمى تحرير العقل كاإلرادة كاطبلؽ الطاقة عىد الهعمهيف      
 الستغبلؿ قدراتٍـ كهكاٌبٍـ الى أقصى حد ههكف لتحقيق األٌداؼ التربكية .

 :: اإلشراف الوقائي سادسا

اقيل التي تكاجً الهعمـ كأف يعهل هٍهة الهشرؼ التربكؼ ٌى أف يتىبأ بالصعكبات كالعر      
ا الحادة كأف يأخذ بيد الهعمـ كيساعدي عمى تقكيـ كهكاجٍة ٌذي  عمى تبلفيٍا كالتقميل هف آثاٌر

شراؼ الكقائي يتخذ هف التدابير ها يكفل تحقيق الصعكبات ، كتهاشيا هع ٌذا الهىطمق ىجد اإل
هىاقشة الهىاٌج كالكتاب الهدرسي كدليل أغراضً كاالجتهاع بالهعمهيف في بداية العاـ الدراسي ل

الهعمـ كتقديـ الدركس التطبيقية كتكزيع الىشرات التكضيحية كالهداكالت الفردية هع بعض 
 ( .3102،023)العرىكسي كآخركف، . الهعمهيف الذيف يحتاجكف هساعدة خاصة

اعب ، لـ يعد شراؼ الكقائي يعصـ الهعمـ هف أف يفقد ثقتً بىفسً عىدها تكاجًٍ هتكاإل     
ىفسً لهبلقاتٍا ، كلـ يستطع أف يتكٍف بأىٍا تكشؾ أف تحدث كيهىحً القدرة عمى االحتفاظ 

ك أكثر إبتقدير الطبلب كاحتراهٍـ  ياي كعمى هكاصمة الىهك في الهٍىة كهكاجٍة هكاقف جديدة ٌك
 ( .1.شجاعة كأقدر عمى التحكـ فيٍا )األفىدؼ،

لذيف تربكا في الهيداف التربكؼ كهعمهيف كف التربكيكف اٌذا الىهط الهشرف يستفيد هف      
هتهيزيف  كاكتسبكا خبرات طكيمة هتىكعة تساعدٌـ عمى تكقع الصعكبات التي قد تكاجً الهعمهيف 
الهستجديف ، فيعهل الهشرؼ الهبدع هعٍـ عمى اجتىابٍا بتكظيف أساليب تىاسب الهكاقف 

طافش، ) . هف التغمب عميٍا في حاؿ كقكعٍاالهتكقع حصكؿ هشاكل فيٍا ، فيتهكف الهعمـ 
311.،42. ) 

شراؼ الكقائي يتسـ بغرس الثقة في ىفكس الهعمهيف كاالحتفاظ بتقدير التبلهيذ لٍـ كاإل      
كالهشرؼ ٌىا دكري ٌك هىع كقكع الهعمـ في الخطأ ذلؾ بالحذر ككضع البدائل الههكىة كحسف 

 ( . 3114،002)زايد، . التصرؼ

ها يفعمً الهشرؼ التربكؼ ، ٌك أف يعهل عمى أف تستقر في ىفس الهعمـ بعض كخير      
بٍا كيثق فيٍا ، كعف طريقٍا يستطيع أف يعهل عمى تكقي الهتاعب ، كتجىب  الهبادغ ، يؤهف

، كآخركف  لهتاعب كشيكة الحدكث . )البستافالكقكع فيٍا ، في أؼ هكقف يهكف أف يىذر بأف ا
3102،2.1. ) 
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رات التي اكتسبٍا الهشرؼ التربكؼ أثىاء اشتغالً بهٍىة التدريس ، كأثىاء الزيارات ف الخبإ     
كاطبلعً عمى أساليب التدريس التي يقكهكف بٍا تهكىً هف التىبؤ  ، التي يقـك بٍا لمهعمهيف

ا  بالصعكبات التي يهكف أف تكاجً الهعمـ الجديد عىدها يزاكؿ هٍىتً ، كهحاكلة التقميل هف آثاٌر
ة ، كتقديـ سبل الهساعة لمهعمـ ليقكؼ ىفسً ، كيستطيع فيها بعد التصدؼ لٍذي الهشاكل الضار 

     . كالتغمب عميٍا ، كبذلؾ يحهي الهشرؼ الهعمـ هف الكقكع في األخطاء أثىاء العهل كالتىفيذ
 ( .3101،312،العبيدؼ)

التي يعاىي هىٍا  كقد يستطيع الهشرؼ بخبرتً أف يدرؾ األسباب الكاهىة كراء الهتاعب     
ىا عميً أف يتخذ هف األساليب ها يىاسب كل هكقف كاضعا في  ً لً في صفً ٌك الهعمـ عىد زيارت

 ( .0543،312،كآخركف  . )الخطيب اعتباري شخصية الهعمـ كهدػ قكتً كثقتً بىفسً

شارة الى أف خير ها يفعمً الهشرؼ التربكؼ ٌك العهل عمى أف تستقر في البد هف اإل      
فكس الهعمهيف بعض الهبادغ عف إيهاف كثقة لكي يتبلفكا الكقكع في بعض الهتاعب ، كأف ى

يتحقق األهف الىفسي لمهعمهيف كأف تقـك بيىً كبيىٍـ جسكر هف الثقة كالهحبة بحيث تزكؿ 
 ( .     52-51كآخركف، الدكيؾخ الطهأىيىة في ىفكسٍـ )الشككؾ كتترس

ف األساليب ها يىاسب كل هكقف كاضعاا في اعتباري هختمف كالهشرؼ التربكؼ المبق يتخذ ه     
الظركؼ الهحيطة بالعهمية اإلشرافية فيشترؾ هع الهعمهيف في هىاقشات كهقترحات كتصكرات 
كافتراضات تؤدؼ إلى تصكر لها يهكف أف يحدث في الهستقبل هف هتاعب كهحاكلة تبلفيٍا قبل 

 الكقكع فيٍا.

لهعمـ القدرة عمى االحتفاظ بتقدير التبلهيذ لً كاحتراهٍـ إياي هف ا يعطيكاإلشراؼ الكقائي      
خبلؿ إحساسٍـ ببعد ىظري كهكاجٍتً لمهكاقف الجديدة بشجاعة كبقدرة عمى التحكـ فيٍا. إف ٌذا 

ٍـ ئية صعكبات أك عثرات قد تعترض أدااألسمكب يعهل عمى تجىيب أفراد الفئة الهستٍدفة أ
 . تىظيـ التعمـ أك التعميـ أك اإلدارة أك التقكيـألعهالٍـ كهٍاهٍـ الهتصمة ب

 أىدافو:

تؤدػ إلى إزعاج الهعمـ كقمقً  يٍدؼ اإلشراؼ الكقائي إلى التىبؤ بالصعكبات كالعكائق التي     
بٍذي الصعكبات كالعراقيل كأف يعهل  كجمب الهتاعب لً لذلؾ فإف عمى الهشرؼ التربكؼ أف يتىبأ

ا،عمى تبلفيٍا كالتقميل هف آ الهعمـ كيساعدي في تقكيـ ىفسً كأف يضع هع  كأف يأخذ بيد ثاٌر
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 قبل حدكثٍا هع إيهاىً بحكهة الهعمهيف كحسف الهعمـ خطة لهكاجٍة الهكاقف كالتغمب عميٍا
 (3114،32،)الديراكػ . تصرفٍـ

الهشرؼ التربكؼ هف خبلؿ اإلشراؼ الكقائي رجل اكتسب خبرة حية هف ههارستً لمتعميـ      
ا كقياهً بزيارة الهعمهيف ككقكفً عمى أساليب تدريسٍـ، لذا فٍك قادر عمى اف يتىبأ هسبق

بالصعكبات التي يهكف أف تكاجً الهعمـ الجديد، كقد يستطيع بخبرتً ٌذي أف يدرؾ األسباب 
ىا عميً أف يتخذ هف  الكاهىة كراء الهتاعب التي يعاىي هىٍا الهعمـ عىد زيارتً لً في صفً، ٌك

 ها يىاسب كل هكقف، كاضعا في اعتباري شخصية الهدرس كهدػ قكتً كثقتً بىفسً. األساليب 

 : : اإلشراف اإللكترونيبعاسا

اإلشراؼ التربكؼ عبر الكسائط الهتعددة عمى الحاسب  ٌك ىهط إشرافي يقدـ أعهاؿ كهٍاـ     
هع الهشرفيف كالهدارس بشكل يتيح لٍـ إهكاىية التفاعل الىشط  اآللي كشبكاتً إلى الهعمهيف

سكاء أكاف ذلؾ بصكرة هتزاهىة أك غير هتزاهىة هع إهكاىية إتهاـ ٌذي  هع أقراىٍـ التربكييف أك
الكقت كالهكاف كبالسرعة التي تىاسب ظركؼ الهشرفيف التربكييف فضبلا عف  العهميات في
 . (288، 2014،خمف هللا. ) ٌذي العهميات هف خبلؿ تمؾ الكسائط إهكاىية إدارة

ذا كاف التعميـ      طريقة لمتعمـ باستخداـ آليات االتصاؿ الحديثة هف  : ٌك اإللكتركىي كا 
كآليات بحث كهكتبات  كشبكاتً ككسائطً الهتعددة هف صكت كصكرة، كرسكهات، حاسب آلي
 ، الهٍـ ٌك استخداـ أك في الفصل الدراسي ذلؾ بكابات اإلىترىت سكاء عف بعدكك ، إلكتركىية

فائدة، فإف  ىكاعٍا في إيصاؿ الهعمكهة لمهتعمـ بأقصر كقت كأقل جٍد كأكبرالتقىية بجهيع أ
 : إلى التالي إسقاط التعريف السابق عمى اإلشراؼ اإللكتركىي يفضي

الحديثة هف حاسب  ىهط لئلشراؼ باستخداـ آليات االتصاؿٌك  : اإلشراؼ اإللكتركىي     
     كهكتبات إلكتركىية كآليات بحث ت،كشبكاتً ككسائطً الهتعددة هف صكت كصكرة، كرسكها

، أك  في الهدرسةك ، أ ، أك في هكتب التربية كالتعميـ ككذلؾ بكابات اإلىترىت سكاء عف بعد
ك استخداـ التقىية بجهيع أىكاعٍا في إيصاؿ كتبادؿ الهعمكهات كالخبرات  الفصل الدراسي، ٌك

 . (2010،2،هدؼالغا.) لمهعمـ كالهشرؼ بأقصر كقت كأقل جٍد كأكبر فائدة

 ذلؾ الىهط هف اإلشراؼ الذؼ يعتهد عمى آخركف أف اإلشراؼ اإللكتركىي ٌك كيرػ     
كالهؤسسة  استخداـ الكسائط اإللكتركىية في االتصاؿ بيف الهشرفيف كالهعمهيف، كبيف الهشرفيف

 .  (2008،)الشهراىي. يككف بشكل حقيقي كليس افتراضياا  التعميهية، فاإلشراؼ
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 ؟ عى إلى تطبيق اإلشراؼ االلكتركىيلهاذا ىس

دخاؿ تسعى حككهة سمطىة عهاف إلى تطبيق الحككهة اإل ( الهطمب الكطىي:1 لكتركىية، كا 
، كال شؾ أف  اإلدارية كالفىية في الكزارات كاألجٍزة الحككهية كافة التقىية في جهيع العهميات

 لكتركىي يصب في ٌذا التكجً الساهي.اإل تطبيق اإلشراؼ

التجديد كالتطكير في هجاالت التربية أهراا حتهياا كليس خياراا استشراؼ  : الهطمب التربكؼ( 2 
 .لمتعمـ الذاتي أفاقاا كاسعة  تفتح   التفكير،كاتباع أساليب جديدة طريقة الهستقبل هف خبلؿ تغيير

ػر الهعاصر بأىً عػصر التقىية، كعصر الفضائيات، كعص يهتاز كقتىا:  ( الهطمب التقىي3 
الحاسكب،كها تىاهت كسائل االتصاؿ في ٌذا العصر تىاهياا عجيباا،  التعمـ عف ُبعد، كعصر

 .العالـ كأىً قرية صغيرة فأصبح 

لكتركىي يعالج كثيراا هف الهشكبلت التي تكاجً اإل إف تطبيق اإلشراؼ:  ( الهطمب اإلدارؼ4
في هقابل زيادة أعداد الهعمهيف ُبعد  كثيػراا هف الهشرفيف، كهىٍا: ىقص أعداد الهشرفيف التربكييف

 الهدارس عف إدارات التربية كالتعميـ كهكاتب التربية كالتعميـ. بعض

 :ثامنا: اإلشراف التشاركي

شراؼ الذؼ يعتهد عمى هشاركة جهيع األطراؼ الهعىية بأٌدافً هف هشرفيف ٌك ذلؾ اإل     
ىظاـ هستقل ككذلؾ السمكؾ التعميهي  شرافي ٌىاتربكييف ، كهعمهيف ، كتبلهيذ ، فالسمكؾ اإل

 ( .2010،212)العبيدؼ،.لمهعمهيف ، كالسمكؾ التعميهي لمهعمـ 

لهشرؼ كالهعمـ كالقدرة اشراؼ بركح االىفتاح كالتعاكف الهستهر بيف هف اإل الىهطيتهيز ٌذا      
شراؼ ٌذا اإل ـ قياهٍـ كتبىيٍا ، كيركزالزائدة لمهشرؼ التربكؼ عمى التىسيق بيف الهعمهيف كدع

عمى تحقيق أٌدافً الهتهثمة في تحسيف ىكعية التعميـ في الهداس كبىاء شخصية هتاكزىة لمهعمـ 
 ( .2006،45،عبدالٍادؼ). كالهشرؼ

يعتهد اإلشراؼ التشاركي عمى هشاركة جهيع األطراؼ الهعىية هف هشرفيف تربكييف كها      
ألسمكب عمى ىظرية الىظـ التي تتألف العهمية كهعمهيف كتبلهيذ في تحقيق أٌدافً، كيقـك ٌذا ا

التعميهي  لمهشرفيف كالسمكؾ اإلشرافية فيٍا هف عدة أىظهة جزئية هستقمة، هثل السمكؾ اإلشرافي
لمهعمهيف،كالسمكؾ التعميهي لمتبلهيذ، كألغراض زيادة فاعمية اإلشراؼ التربكؼ البد أف يككف كل 

 . (2013،22،الدجاىى). ة األخرػىظاـ هف ٌذي األىظهة هفتكحا عمى األىظه
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كلها كاف الطالب في إطار ٌذا األسمكب ٌك هحكرالعهل فإف العهل اإلشرافي هف جاىب      
ىا تتاح الفرصة لمهعمـ  الهشكبلت كالتعرؼ عمى أسبابٍا كبىاء البرىاهج العبلجي الهىاسب، ٌك

 هع الهشرؼ التربكؼ.لبلشتراؾ في إعهاؿ الفكر كالىقد هف خبلؿ الحكار الهٍىي الهركز 

 شراف التشاركي :اإلمجالت     

ـ عمى إعداد خطتً الفصمية أك السىكية كالتعاكف هع الهعمهيف في  – 1    هجاؿ التخطيط : كيقك
إعداد خططٍـ التدرييسة كهذكرات تحضير الدركس ، كا عداد خطط تطكيرية كهتابعتٍا كتقكيهٍا 

هكاىاتٍا الهادية كالبشرية ، كالهساعدة في تقديـ لغايات التطكير الذاتي لمهدرسة في ضكء إ
 التسٍيبلت التي تحقق أٌداؼ الخطة ضهف إهكاىات الهدرسة ذاتٍا .

حتياجات الهعمهيف الهٍىية ىية لمهعمهيف : كيقـك بالكشف عف اهجاؿ التىهية الهٍ – 2   
ات هباشرة هع الهعمهيف ستباىة تعهـ لٍذي الغاية لقاءات كحكار كاألكاديهية بأساليب هتىكعة هثل ا

 كتحديد االحتياجات ر الهدرسة أك هعمهي الهبحث ىفسً كزيارات صفية لمهعمهيف بصحبة هدي
 ختيار أفضل األساليب لتمبيتٍا .الهٍىية كاألكاديهية كتصىيفٍا كا

هدير الهدرسة في تطكير هجاؿ القياس كاالختبارات الهدرسية : كيقـك عمى التعاكف هع  – 3    
ساليب االختبارات التحصيمية ، كتحميل ىتائج االختبارات الفصمية كالسىكية ككضع ات كأإجراء

 الخطط العبلجية في ضكء ذلؾ .

هجاؿ األىشطة التربكية كتفعيل دكر التسٍيبلت الهدرسية الهساىدة : كيقـك عمى التعاكف  – 4
قتراح اكتقديـ التسٍيبلت ك  هع هدير الهدرسة في هجاؿ هتابعة تىفيذ األىشطة التعميهية الهرافقة

 عمى التعاكف هع أهيف الهكتبة كفىيالبدائل الهىاسبة كهساىدة الهعمـ في ٌذا الهجاؿ ، كها تقـك 
الهختبر كالهرشد التربكؼ في الهدرسة كتقديـ الهشكرة التربكية كالتسٍيبلت الههكىة لتحقيق دكرا 

 ( .152-2004،151)عطكؼ،. أكثر فاعمية لٍذي الهرافق

  ؤكد اإلشراف التشاركي عمى المبادئ التالية:وي

ػ أف الٍدؼ األساسي لئلشراؼ التربكؼ ٌك سمكؾ التمهيذ،فالهشرؼ التربكؼ الذػ يعهل ضهف  أ
ٌدافً اإلشرافية كىشاطاتً كأدكاتً التي يستخدهٍا يجب أف تكرس في أ ٌذا الهىحىى يؤهف بأف 

 التربكية برهتٍا.سبيل تحسيف تعمـ التمهيذ باعتباري هحكر العهمية 
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ب ػ أف أسمكب الهعمـ ٌك األساس لخدهة سمكؾ التبلهيذ، كهف أجل ذلؾ فإف ٌذا السمكؾ 
التعميهي يحتاج إلى زيادة فعاليتً كأثري في تطكير سمكؾ التبلهيذ، كيتطمب ذلؾ التخطيط الفعاؿ 

متبلهيذ في إطار هف جاىب الهعمهيف لتجديد األٌداؼ السمككية التي يرغب الهعمـ في أف يبمغٍا ل
األٌداؼ العاهة لمتربية، ككفاية الهعمـ في صياغة األٌداؼ السمككية التي تحدد بكضكح الخطط 

كلية الهشرؼ التربكؼ أك هدير الهدرسة ؤ ة، تصبح في ضكء ٌذا اإلطار هف هسالتعميهية الهىاسب
د األٌداؼ التعميهية التي باعتباري هشرفا تربكيا هقيها، كال تقف كفايات الهعمـ التعميهية عىد تحدي

يجب أف يبمغٍا التبلهيذ، بل يجب أف تشتهل كذلؾ عمى قدرتً عمى تصهيـ األىشطة التعميهية 
ذا يتهثل في  الهىاسبة لتحقيق ٌذي األٌداؼ، كهف ثـ التعرؼ عمى هدػ بمكغٍـ تمؾ األٌداؼ، ٌك

 كفاية الهعمـ في تقكيـ تحصيل تبلهيذي ككصف ها ٌـ فيً هف قكة كضعف.

ج ػ يعتهد اإلشراؼ التشاركي عمى الهكارد البشرية، سكاء أكاىت التبلهيذ أك الهعمهيف أك 
ذي الهكارد يجب أف تتفاعل هع بعضٍا بعضا عمى ىحك  الهشرفيف التربكييف أك اإلدارييف، ٌك

ذي سهة  . شراؼ التشاركىئلٌاهة ل إيجابي كاعتبار جهيع األطراؼ شركاء في الٍدؼ، ٌك

ىظاـ اإلشراؼ التشاركي االستهرار في دراسة الحاجات الهرتبطة بالسمكؾ  يتحتـ عمى ػ د
تى تفيد في تمبية حاجات لككذلؾ دراسة االهكاىات الهادية كالهكارد البشرية الهتكافرة كا اإلىساىى،

  .  (102 – 2011،98، هصمحراتيجيتً الستخداـ تمؾ الهصادر.)ٌذا الىظاـ كبمكرة است

اؼ التشاركي فإف الهعمـ يىبغي أف يهتمؾ األساس الهعرفي الذػ يتكفر لً كفى إطار اإلشر      
هف خبلؿ قابميتً لمتعمـ كحب الهعرفة كتطبيق ها تعمهً داخل الفصكؿ الدراسية،كهعىى ذلؾ أف 
ها يتـ تككيىً هف هفاٌيـ في عقل الهعمـ كاكتسابً لخبرات كافية حكؿ عهمية التدريس كتطكير 

جردا كلكىً يتحكؿ هف خبلؿ االشراؼ التشاركي إلى هفاٌيـ كهبادغ تربكية أداء التبلهيذ ليس ه
كعبلكة  ، ٍىي الهركز بيف األطراؼ الهشاركةهف خبلؿ التفكير الىاقد عىد التطبيق كالحكار اله

شراؼ البد أف يهتمؾ عدة هف اإل الىهططار ٌذا إفي عمى ذلؾ فإف الهشرؼ التربكؼ الذػ يعهل 
 . كفاءات

 شراف التشاركي :كفاءات اإل

كتحديد حجـ  ، فٍك قائد تربكؼ عميً أف يككف قادرعمى تشخيص الهكاقف : كفاءة القيادة     
صدار القرار الهىاسب بىاء عمى تقدير الهكاق ،  ف الخاصة بكل هف الهعمـ كالهتعمـالهشكمة كا 

كىقل ٌذي فٍك هطالب بالكشف عف كل ها ٌك غاهض كعف تفسير الظكاٌر، : كفاءة اإلرشاد ك 
الهعمـ  الصكرة إلى الهعمهيف الهشتغميف هعً حتى تتكافر الفرصة الهىاسبة لتفاعل جيد بيف
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فٍك هعمـ لمهعمـ، فكثيراا  : مهىاٌج التي يقـك باإلشراؼ عميٍاكفاءة الدراسة التحميمية ل، ك  كالهتعمـ
كقع هف الهشرؼ أف ها يجد الهعمـ صعكبة بدرجة أك بأخرػ في تىفيذ الهىاٌج، كبالتالي فٍك يت

 كفاءة التدريسك  ( ،2011)الدجاىى، . لً الحمكؿ التي تساعدي في هكاجٍة تمؾ الهشكبلت يقدـ
كهف ٌىا فٍـ  ، كثيرا ها يشعر الهشرؼ التربكؼ بالحاجة إلى تقديـ الهثاؿ كالىهكذج لمهعمـ :

لبلتفاؽ عمى هعايير  : كفاءة الحكار هع الهعمهيف، ك  ىً أف يقـك بالتدريس لفترة هعيىةيتكقعكف ه
اءة تحديد كف، ك  لهستكيات التي تصل إليٍا كل هىٍـالحكـ عمى الطبلب لتجديد هختمف ا

فالهعمـ سمطات ليست هطمقة كلكىٍا في إطار اإلشراؼ التشاركي  : هسئكليات كسمطة الهعمـ
،  فاعبلت اليكهية بيىً كبيف الطبلبسمطات هتفق عميٍا لكظائف كأعهاؿ هحددة تحكـ الت

يد هف هستكػ الدافعية ز جع لمهعمـ، حيث أف ذلؾ يالحرص عمى تشجيع الهىاخ الصحي الهشك 
 ( .2006.)هريزؽ، لدػ الهعمـ، هها يجعل البرىاهج اإلشراؼ التشاركي هفيدا كعهميا

كفػػػػى إطػػػػار تهكػػػػف الهشػػػػرؼ كالهعمػػػـػ كالقػػػػدرة الزائػػػػدة لمهشػػػػرؼ التربػػػػكؼ عمػػػػى التىسػػػػيق بػػػػيف      
ٌػذا األسػمكب فػي الهعمهيف، كدعـ قي ٍـػ كهعيػار فػي تقيػيـ  هٍـ، كتأهيف الثقة كالتقدير الهتبادؿ هع

ٍػا فػي تحقيػق أٌدافػً كالهتهثمػة اإل شراؼ التربكؼ، حيث ىجد أىً يحتكؼ عميٍا جهيعا، كيركز عمي
 في تحسيف ىكعية التعميـ في هدارس سمطىة عهاف، كبىاء شخصية هتكازىة لمهعمـ كالهشرؼ.

ً هف خبلؿ أسمكب إدارة الجكدة الشاهمة إذ أىً ال بد هف ( أ2007 )ة كيرػ الهعايط       ى
تطكير أداء الهعمـ كتحسيف الهىٍج حتى يحدث تطكير في التعميـ ، كها يىبغي االٌتهاـ بإدارة 
ـ لتحقيق ٌف التطكير كقد بيف الهؤلف ٌىا تعريف إدارة الجكدة الشاهمة ، كقبل  ـ التعمي كتىظي

 ـ الجكدة بشكل عاـ هبلءهة الهىتج أك الخدهة لمغرض الهعد لً .بإيضاح هفٍك  ذلؾ بدأ
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 بسمطنة عمان في مدارس التعميم األساسي الثاني: واقع اإلشراف التربوي  المجال

 الهحاكر األتية: الهجاؿكيتضهف ٌذا 

 : عمان بسمطنة التربوي  شرافاإل مفيومأولا: 

 العهميةر هحك  الطالب أصبح حيث همهكسا تغيراا  ٍدتش عهاف سمطىة في التعميهية العهمية     
 تفتيشا كاف أف فبعد هفٍكهً، في أكثر ىضجا هسجبل التربكؼ اإلشراؼ دكر كبرز، التعميهية
 إشرافا العربية األقطار هعظـ في أصبح ، فكقية ىزعة عمى قائها كتكجيٍا، األخطاء يتصيد
 هع تتكاءـ بخطى التطكر ٌذا لهكاكبة التعميـك  التربية كزارة كسعت ، هقبكلة بدرجة شكريا تعاكىيا

 اإلشراؼ" هسهى إلى"  الفىي التكجيً" هسهى تغيير كيأتي، الببلد في التىهكية كالبراهج السياسات
 لتطكير رائدتيف كخطكتيف الكزارة هستكػ عمى التربكؼ باإلشراؼ تعىى دائرة كاستحداث"، التربكؼ
 في األساسي غرضً كيحقق القيادؼ دكري يؤدؼ أف هف كتهكيىً بالسمطىة، التربكؼ اإلشراؼ
حداث هخرجاتٍا، تحسيف ك التربكية العهمية هدخبلت تطكير  تربية في الهتهثل الهىشكد األثر كا 
 الحادؼ القرف  في العصرية الحياة هكاكبة كعمى هجتهعً، خدهة عمى القادر العصرؼ، اإلىساف

 . كالتقىية كاإلبداع العمـ عصر كالعشريف،

 يركز كال بهجهمٍا، التعميهية التعمهية الهكاقف تقكيـ عمى يركز التربكؼ اإلشراؼكها أف      
 أسس عمى التعمهي التعميهي الهكقف تحسيف إلى يسعى كها أشخاص، هجهكعة أك شخص عمى
 السمطىة في التربكية الهؤسسات إليً تسعى الذؼ اإلشراؼ فهفٍـك ، العمهي البحث عمى تعتهد
 إلى تؤدؼ بطريقة عهمٍـ أداء عمى الهعمهيف هساعدة ٌدفٍا كهتكاهمة، هىظهة يةتعاكى عهمية
 الىكاتج ىكعية تحسيف طريق عف قكية عمهية قاعدة بىاء في كتسٍـ الهتكاهل، الىهك تحقيق

ذي التربكية،  . كثهراتً كعهمياتً هدخبلتً لً هترابطا ىظاهاا  تشكل العهمية ٌك

لهفٍـك اإلشراؼ التربكؼ كالتي يهكف تمخيصٍا في التعريف تكجد العديد هف التعريفات      
ك أىً عهمية فىية قيادية تعاكىية تشاركيً تٍدؼ بشكل أساسي إلى تحسيف كتطكير  التالي ٌك
العهمية التعميهية كهككىاتٍا األساسية " الهعمـ ، الطالب ، الهىٍج ، طرؽ التدريس ،الكسائل 

مة كاإلهكاىات  ، ئة الصفيةالتعميهية ، أساليب التقكيـ ، كالبي بشرط تكفير الككادر البشرية الهٌؤ
الهادية الهىاسبة لتحقيق األٌداؼ الهىشكدة كالتي تىعكس عمى تحسيف عهمية التعمـ كرفع 

 ( .2013،53)كزارة التربية كالتعميـ،.التحصيل الدراسي 
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 إلى كتٍدؼ كالهعمـ، رؼالهش الرئيساف طرفاٌا تعاكىية عهمية بأىً التربكؼ اإلشراؼيعرؼ      
 قائد ذلؾ ظل في فالهشرؼ ، األٌداؼ تحقيق عمى الطبلب ليساعد الهعمـ هع الهشكرة تبادؿ
 اإلشراؼ أٌداؼ تطكرت فقد كلذا ؛ هشكبلتً حل عمى كهساعدتً كتطكري الهعمـ بىهك يٍتـ تربكؼ
 كىتج،  كاىتقائٍـ يبٍـكتدر  إعدادٌـ أساليب كتعددت التربكييف، الهشرفيف هٍاـ كتىكعت ، التربكؼ

 اإلشراؼ دليل)      .التعميهية العهمية لتقكيـ الهستخدهة اإلشرافية األساليب في تطكر ذلؾ عف
 . (2005التربكؼ،

 : عمان سمطنة في التربوي  اإلشراف تطورثانياا:

 جكاىب العهل التربكؼ ، فقدُيىظر إلى اإلشراؼ التربكؼ في سمطىة عهاف عمى أىً هف أٌـ      
ٌتهاـ كبير في ظل رؤية تطكير التعميـ الهدرسي بالسمطىة ، فقد شٍد اإلشراؼ التربكؼ حظى با

تطكرا همحكظا في ٌيكمً كأساليبً كطرقً كهٍاهً ، فقد بذلت كزارة التربية كالتعميـ جٍدا كبيرا 
، ىات لتطكير اإلشراؼ التربكؼ كذلؾ لهكاكبة التطكرات كالهستجدات التربكية هىذ بداية السبعي

ىتقالية هتعاقبة ، بدءاا بهرحمة التفتيش بكؼ في سمطىة عهاف بثبلثة هراحل ااإلشراؼ التر فقد هر 
  ( ، ثـ هرحمة اإلشراؼ التربكؼ  1995 – 1986) ( ، ثـ هرحمة التكجيً  1985 – 1971) 
 ( .2011،عكيسيال،2005كآخركف، عطارؼ.) حتى اآلف ( – 1996) 

ـ عف طريق التفتيش ، كالبحث عف أخطاء الهعمـ كتصيدٌا ، هف فكاف اإلشراؼ التربك       ؼ يت
ميف هىٍـ عمى كيفية إعداد الدركس كتىفيذ  خبلؿ هراقبة أداء الهعمهيف ، كالقياـ بتدريب غير الهٌؤ

 يف بتىفيذ التعميهات كاإلرشاداتلتزاـ ٌؤالء الهعمها عداد اإلختبارات ، كهبلحظة هدػ االهىٍج ك 
زارة فيها يتعمق بكل هادة دراسية عمى حدي ، كرفع التقارير الدكرية كالسىكية ، التي تصدر هف الك 

ستخداها لهتابعة الهعمـ هف قبل الهكجٍيف الكافديف يارات الصفية ٌى األسمكب األكثر اككاىت الز 
عتهاد بتدائية ، كا ، بعد استكهاؿ تعهيف الهرحمة اإل ثـ اىتقل اإلشراؼ هف التفتيش إلى التكجيً

ختيار الهعمهيف العهاىييف في كظيفة التكجيً التربكؼ كركزت في تمؾ الفترة عايير األكلية الاله
عمى تطكير الهىٍج الهدرؼ ، كرعاية الىهك الهٍىي لمهعمـ ، ككذلؾ تطكير العبلقة بيف الهدرسة 
كالهجتهع ، كاىقسـ التكجيً في ٌذي الهرحمة إلى قسهيف : الهكجً التربكؼ لهعمهي الهرحمة 

 ( ، كهكجً الهادة لهعمهي الهرحمتيف اإلعدادية كالثاىكية 4 – 1بتدائية لمصفكؼ هف ) اال
 ( .2011،)القهشكعي.

ى هرحمة قائهة إلى        ى هرحمة اإلشراؼ التربكؼ ، ٌك ككصكال إلى آخر هراحل التطكير ٌك
هي الجديد يكهىا ٌذا كاتسهت بتطكر همحكظ ، فقد بدأت ٌذي الهرحمة بصدكر الٍيكل التىظي



49 
 

قً في لكزارة التربية كالتعميـ كتطكير ىظاهٍا التعميهي الى ىظاـ التعميـ األساسي ، الذؼ بدأ تطبي
ـ ، كالذؼ تـ بهكجبً استحداث هسهى الهعمـ األكؿ بهدارس  1999/ 98  بداية العاـ الدراسي

راؼ التربكؼ ستحداث دائرة اإلشاالتعميـ األساسي ، ليأخذ بعض أدكار الهشرؼ التربكؼ ، ك 
ـ ، بهكجب القرار ال ستحداث الهديرية ـ ( ، ثـ ا 2003/  63كزارؼ رقـ ) بالهديرية العاهة لمتعمي

العاهة لتىهية الهكارد البشرية بالكزارة ، كالتي جهعت بيف اإلشراؼ اإلدارؼ كاإلشراؼ الفىي 
التىهية الهٍىية ، هها بهستكياتً  ) التربكؼ  كالهدرسي ( كتطكير األداء الهدرسي ، كالتدريب ك 

يعزز التكاهل في جٍكد العهمية اإلشرافية لتطكير أداء الهعمهيف ، كالتركيز عمى جكدة 
الهخرجات التعميهية ، بتبىيٍا رؤية جديدة لئلشراؼ التربكؼ تعتهد عمى تطكير الىهك الهعرفي 

كزارة التربية ،2005)دائرة اإلشراؼ التربكؼ،. كالهٍىي ، كالخبرات كالهٍارات لدػ الهعمهيف
 أ ( . 2010،كالتعميـ

كهف ىاحية أخرػ تـ تغيير هسهى دائرة اإلشراؼ التربكؼ في الهحافظات التعميهية إلى      
  دائرة تىهية الهكارد البشرية ، حيث تـ دهج هجهكعة هف األقساـ ، هىٍا : قسـ العمـك اإلىساىية

 ىجميزية ، الدراسات اإلجتهاعية ، الهٍارات ) الثقافة اإلسبلهية ، المغة العربية ، المغة اإل
الحياتية ، الهجاؿ األكؿ لمحمقة األكلى ( ، كقسـ العمـك التطبيقية ) الرياضيات ، العمـك بفركعٍا 

األكلى ( ، كقسـ الهٍارات الفردية ) الفىكف ختبرات ، الهجاؿ الثاىي لمحمقة الهختمفة ، اله
ٍارات الهكسيقية ( ، كقسـ تطكير األداء الهدرسي ، كقسـ التشكيمية ، الرياضة الهدرسية ، اله

 ( .2009)الفضمي،. التدريب كاإلىهاء الهٍىي

ـ عمى       يتبيف هها سبق أف هفٍـك اإلشراؼ التربكؼ قد تغير هف الهفٍـك الضيق التقميدؼ القائ
همية تعاكىية التفتيش ، إلى أف أصبحت الهؤسسات التربكية في السمطىة تىظر إليً عمى أىً " ع

هىظهة كهتكاهمة ، ٌدفٍا هساعدة الهعمهيف عمى أداء عهمٍـ بطريقة تؤدؼ إلى تحقيق الىهك 
الهتكاهل ، كتسٍـ في بىاء قاعدة عمهية قكية ، كذلؾ عف طريق تحسيف ىكعية الىكاتج التربكية ، 

رة اإلشراؼ )دائ . فٍى تشكل ىظاها هترابطا ، لً هدخبلتً كعهمياتً كثهراتً ) هخرجاتً ( "
 ( .2005،9التربكؼ،

هف خبلؿ ها سبق هف عرض لتطكر اإلشراؼ التربكؼ في سمطىة عهاف ، يهكف القكؿ         
أف عهميات الهراجعة كالتقييـ الهستهر لهىظكهة اإلشراؼ التربكؼ هف قبل كزارة التربية كالتعميـ 

تٍا ، كبالتالي إحداث ىقمة جاأدت إلى تطكير هدخبلت العهمية التعميهية التعمهية كتحسيف هخر 
أدكار القائهيف عمى العهمية اإلشرافية بحيث تركز عمى تقكيـ الهكاقف التعميهية  ىكعية في

 التعمهية بهجهمٍا كليس عمى الشخص ىفسً .
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 : عمان بسمطنة التربوي  اإلشراف أسسثالثاا:

 لئلشراؼ التربكؼ هجهكعة هف األسس التي يقـك عميٍا كهف بيىٍا :

يجابي الديهقراطي القائـ عمى قىاعة أعضاء الفريق الكاحد بأٌهية العهل الذؼ التعاكف اإل     
يسعكف إلىجازي ، كالهىٍجية العمهية في التفكير هف خبلؿ تكظيف األسمكب العمهي في التفكير 
كهكاجٍة الهشكبلت بأدكات األسمكب العمهي لتذليمٍا كتخطيٍا كفق خطكات هحددة كهتعارؼ 

ك دعكة الهشرفيف التربكييف كالهعمهيف  عميٍا ، لى تجريب أساليب كطرؽ إكالتجريب العمهي ٌك
لى ىتائج تتسـ بالتجديد كاالبتكار ، كأيضا التفكير الجهاعي كالتفكير إجديدة في العهل لمكصكؿ 

ليٍا أكثر قبكال ت كيجعل الحمكؿ التي يتـ الكصكؿ إالتعاكىي يضاعف القدرة عمى حل الهشكبل
بحيث يضطر الهشرؼ أحياىا إجراء تعديبلت في  ، ، كالهركىة كهبلئهة الظركؼ الهتغيرة كثباتا

بتكار هف أجل تحقيق التطكير في العهمية التعميهية خطتً لهعالجة هكقف طارغ ، كالتجديد كاال
كتطكير الهىاٌج التعميهية كطرؽ تدريسٍا كالكسائل الهعيىة لمتعميـ العصرؼ كأساليب تكظيفٍا 

لى تعميـ هثهر كاستشراؼ كالتجريب العمهي الهىظـ لمكصكؿ إ ؿ البحث الهتكاصلهف خبل
بداع عبر دراستً العمهية لمهاضي خبرة الهشرؼ في الحياة يهكىً اإل الهستقبل هف خبلؿ

جراءات الكقائية التي تهكىً هف تخاذ اإلة عمى تكقع الهشكبلت كالصعكبات كاكالحاضر كالقدر 
كعٍا ، الى جاىب التكاصل كاالستهرارية حيث التىهية تحتاج الى تطكير تبلفي الهشكبلت قبل كق

لى ىجاح آخر كيستهر العهل إستهرار كالىجاح يقكد التعميهية كالتعمهية كتجديدٌها باالعهمية 
كالىشاط لتحقيق األٌداؼ ، كالشهكلية فعمى الهشرؼ أف يراعي في تخطيطً جهيع هجاالت 

فعمى الهشرؼ أف يعهل   ، حاجات الهجتهع ، كالىقد كالىقد الذاتي الهجتهع التربكؼ لتمبية جهيع
بهبدأ الىقد كالىقد الذاتي ، كيدرب فريق العهل الذؼ يعهل هعً عمى تقبمً كها ٌك يتقبمٍـ كالىقد 
ا عف األٌكاء الشخصية كهبىيا عمى الحرية التاهة  في االتجاٌيف يجب أف يككف ىقدا عمهيا هىٌز

)كزارة  . دكة لهعمهيً يقـك ىفسً بىفسً كيتسع صدري لهبلحظات اآلخريف، كالهشرؼ الهبدع ق
 (  .2013،35التربية كالتعميـ،

 :عمان بسمطنة التربوي  اإلشراف ىدافأرابعاا:

 جهيع بتطكير االٌتهاـ خبلؿ هف التعميهية العهمية تحسيف إلى التربكؼ اإلشراؼ يٍدؼ     
ا، كهف أٌداؼ اإلشراؼ التربكؼ في سمطىة عهاف  بٍا الهرتبطة الظركؼ كافة كتحسيف عىاصٌر

 :ها يمي ذكري 
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 التربكؼ التطكير لتحقيق البلزهة التعميـ كاستراتيجيات التربكية السياسات كضع في اإلسٍاـ 
 لتحقيق الهختمفة، التدريس ٌيئات بيف الىاجحة كالتجارب الخبرات، تبادؿ هبدأ تحقيقك  ، الهىشكد
 هف كذلؾ لمهعمهيف، كالىفسي الهٍىي الىهك تحقيقك  ، الهٍىة كفايات لجهيع الهستهرة التىهية
 كتحقيق التعاكف، تعزيزك ،  فاعمية بكل بأعهالٍـ لمقياـ كتكجيٍٍـ كقدراتٍـ، هٍاراتٍـ تىهية خبلؿ
 .الهدارس في الهعمهيف تكزيع في التكازف 

 تعهل كالتي الجتهاعية،كا كالثقافية التربكية لمبراهج الىاجح التخطيط عمى الهعمهيف هساعدةك 
 هع الهدرسة عبلقة تطكير عمى العهلك  .كالىشاط بالحيكية همئ دراسي اجتهاعي جك إيجاد عمى
 رفع عمى العهلك  ، الهجتهع في أساسية بىاء كحدة الهدرسة أف اعتبار عمى الهحمية، البيئة

 بيف االحتراـ عمى هبىية عبلقات بىاء خبلؿ هف الهعمهيف، لدػ الىفسي الرضا كدرجة الهعىكيات
ثراءك  ، كالهعمـ الهشرؼ  التكافق ىحك التربكؼ الىظاـ كتكجيً التربكية، بالقيادات التربكؼ الحقل ا 

 الهىاسبات هختمف في الزيارات تبادؿ خبلؿ هف اإلىساىية العبلقات تىهيةك  ، الهستهر التعمـ هع
 ترغيبك  ، األداء تحسيف في طيب أثر هف لذلؾ لها الهدرسة في التربكية العهمية أطراؼ بيف

 الهحبة كتكفير الهشرؼ، قبل هف كالدعـ الثقة إعطائً طريق عف هٍىتً في الجديد الهعمـ
 الهعاصرة التربكية الىظريات لهسايرة التعميـ، هف جديدة أىهاطاا  الهعمهيف كساباك  ، لٍـ كاالحتراـ

ا الذٌىي، كالعصف الهشكبلت، كحل التفكير، تىهية: هثل  الهشكبلت عمى التعرؼك  ، كغيٌر
يجاد التعميهية، بالعمهية الهتعمقة  حسيفتك  .كالهتطمبات الهكاقف حسب لٍا الىاجحة الحمكؿ كا 
قاهة الهتخصصة، الدكرات طريق عف لمهعمهيف الهٍىي كاألداء األكاديهي، الهستكػ  كرش كا 
 العصر في السريع رلمتغي ىظراا  العهمية تطبيقاتٍا كهجاؿ ، الدراسية الهىاٌج تطكيرك ،  العهل
 الهجاالت كتىكيع الفرص تٍيئةك  ، كاإلشرافية التعميهية األساليب هجاؿ في كخاصة ىعيشً الذؼ
 .  (2005،14.)كزارة التربية كالتعميـ، لمتمهيذ الهتكاهمة التىهية خبللٍا هف تتحقق التي

 :عمان سمطنة في التربوي  اإلشراف أساليبخامساا:

        إشراؼ أساليب استخداـ ضركرة عمى التربكؼ لئلشراؼ يثةالحد الهفاٌيـ تؤكد     
 بل هعمـ، إلى هشرؼ بٍا يقـك زيارة يعىي ال فاإلشراؼ الىهك، عمى الهعمهيف لهساعدة ؛ هتىكعة

ـ الخبرة، تبادؿ عمى الهعمهيف تشجع التي األساليب كافة تتضهف شاهمة عهمية ٌك  عمى كتحفٌز
 أك ىفسً، الهعمـ يكاجٍٍا التي التعميهية الهكاقف في لٍا كؿحم عف كالبحث هشكبلتٍـ دراسة
ٌىاؾ العديد هف األساليب اإلشرافية الهعركفة التي يىبغي عمى الهشرؼ ك  اآلخركف  زهبلؤي

ا ـ اإلقتصار عمى الزيارة الصفية باالتربكؼ إستخداهٍا في تىفيذ هٍاهً اإلشرافية كعد أكثر عتباٌر
  الصفية الزيارات ستخداها في الحقل التربكؼ كهف ٌذي األساليب :األساليب اإلشرافية شيكعا كا
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التربكية ، كالىدكات ،  الهشاغل عهل، ك  كالقراءات لىشراتا، ك  الهعمهيف بيف الزيارات تبادؿك 
جتهاعات ، كالهحاضرات ، كالتعميـ الهصغر ، كتبادؿ الخبرات ، كالدركس التطبيقية ، كاال

دائرة ).، كالهقاببلت الفردية  اإلجرائية البحكث، ك  جتهاعاتاال طريق عف اإلشراؼ أسمكبك 
 ( .2013،53،اإلشراؼ التربكؼ 

الخطط كيتضح هها سبق عرضً أف كزارة التربية كالتعميـ في سمطىة عهاف قد كضعت      
لتطكير التعميـ في ىٍاية القرف الهاضي هف ضهىٍا تطكير هىظكهة اإلشراؼ التربكؼ كذلؾ هف 

فقد أضيفت كظائف إشرافية  ، هية هف خبلؿ تطكير أداء الهعمهيفاء بالعهمية التعميأجل االرتق
جديدة كالهعمـ األكؿ، كطكرت هٍاـ كأدكار الكظائف اإلشرافية القائهة، إال أف اإلشراؼ التربكؼ 
لـ يكظف اإلهكاىات البشرية كالهادية بالطريقة التي يؤهل أف تحسف هف تىفيذ البراهج التعميهية 

خبلؿ هساعدة الهعمهيف كالطبلب عمى تحسيف أساليب التعميـ كالتعمـ عىدٌـ كتكظيف  هف
الكسائل كالتجٍيزات كالهكاد الهتاحة هف قبل الكزارة كالهتكفرة في البيئة الهحيطة بالطريقة 

 العمهية.

 رغـ التطكرات التي طرأت عمى اإلشراؼ التربكؼ في سمطىة عهاف هفٍكها كأٌدافا كهٍاهاا      
كتجٍيزات كككادر بشرية، إال أف ٌىاؾ هؤشرات عمى أف اإلشراؼ التربكؼ لـ يؤد الدكر الهتكقع 
هىً خاصة في الههارسة اإلشرافية؛ ألىً لـ يكظف األساليب كاألدكات الهتىكعة في اإلشراؼ 

 ،هف القياـ بهٍاهٍـ بصكرة فاعمة في عهميتي التعميـ كالتعمـ. )الدكيؾ عمى الهعمهيف لتهكيىٍـ
3115،32) . 

 -هشرؼ هادة أكؿ -هشرؼ هادة -كها أف الهٍاـ كاألدكار لمفئات اإلشرافية )هعمـ أكؿ     
هشرؼ تربكؼ عاـ( فيٍا الكثير هف التداخل هها يعكس عدـ الكضكح عىدٌـ، هها أدػ إلى عدـ 

ـ بالصكرة الهطمكبةهها ا كقد أكدت بعض الدراسات العهاىية كجكد هثل ٌذ ، رستٍـ ألدكاٌر
( كالتي أشارت ىتائجٍا إلى أف درجة ههارسة الهشرفيف لهٍاهٍـ 3111القصكر كدراسة العكفي )

    كعيساف ، أيضا أشارت ىتائج دراسة العاىيهف كجٍة ىظر الهعمهيف جاءت أقل هف الهتكسط
( أف أقل الهتكسطات الحسابية في استجابة عيىة الدراسة سجمت في هحكرؼ الهشكبلت 3113)

 جً اإلشراؼ التربكؼ كهعيقات تطكيري.التي تكا

ـ: ) د. ىاصر الراسبي، د. حميس العريهي، كها       قاـ عدد هف الباحثيف هف سمطىة عهاف ٌك
د. راشد الغافرؼ، د. راشد الهحرزؼ( بإجراء دراسة استطبلعية عمى عيىة هف الهشرفيف 

اإلشراؼ التربكؼ كبكالكريكس  التربكييف كهديرؼ الهدارس كهساعديٍـ الهمتحقيف ببرىاهجي دبمـك
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ك قد تـ طرح  (001)اإلدارة التربكية بكمية التربية في جاهعة السمطاف قابكس كالبالغ عددٌـ 
 عشرة أسئمة عميٍـ كىتج عف ٌذي األسئمة ها يمى:

يكاجً الهشرؼ التربكؼ صعكبات تحد هف عهمً، فقد حصمت ٌذي العبارة عمى هتكسط      
كقد أكردت عيىة الدراسة العديد هف ٌذي ( .54.)ىحراؼ هعيارؼكا (3422)حسابي عالي 

 : الصعكبات هف أٌهٍا هايمي

التي يقـك الهشرؼ  كثرة أعداد الهدارس، ك  عدد الهعمهيف إلى الهشرؼ الكاحد ارتفاع ىسبة
عدـ استقرار الهشرؼ التربكؼ في ، ك  ار التي يقـك بٍا الهشرؼ التربكؼعدد األدك ت باإلشراؼ فيٍا

عد الهسافات بيف الهدارس التي يهارس الهشرؼ عهمً بُ ، ك  دارس التي يشرؼ فيٍا لفترة كافيةاله
الهشرؼ تقييـ كثرة البراهج التعميهية التي يطمب هف ، ك  األهر الذؼ يؤدؼ إلى ضياع الكقت فيٍا

د ر عدـ األخذ بهقترحات الهشرفيف التربكييف هف قبل دكائر تىهية الهكا، ك  تىفيذٌا في الهيداف
  ي يكمف بٍا الهشرؼ هف قبل رؤسائًكثرة األعباء اإلدارية الت، ك  البشرية في الهىاطق التعميهية

لتربكؼ عمى إىهاء قمة األدكات كالهكاد كالتجٍيزات البلزهة في الهدارس التي تساعد الهشرؼ اك 
 . الهعمهيف هٍىيا

ل اتفقت هعظـ العيىة عمى أف الهشرؼ التربكؼ ال يتـ اختياري كفق  أسس عمهية تراعي الهٌؤ
أؼ أف ،  1.98كالخبرة كالسهات الشخصية، حيث حصمت ٌذي العبارة عمى هتكسط قدري 

ذا يدؿ عمى أف اختيار الهشرفيف التربكييف ال يتـ كفق  استجاباتٍـ غمب عميٍا طابع الىفي، ٌك
 . األسس كالهعايير الهكضكعة هف قبل كزارة التربية كالتعميـ

لدراسة عها إذا كاف الهشرؼ يهارس عهمً بأساليب هتىكعة كبطريقة صحيحة، كعىد سؤاؿ عيىة ا
أؼ أف الهشرؼ ال يؤدؼ  ، 2.02كاىت استجاباتٍـ في أغمبٍا " إلى حد ها" بهتكسط حسابي 

حسابي  بهتكسط  كيىطبق الشيء ىفسً عمى تأٌيل الهشرؼ قبل قياهً بعهمً  ، عهمً كها يىبغي
2.04  . 

هشرؼ التربكؼ في عهمية تقييـ براهج التطكير التربكؼ الهطبقة في الهيداف، كبالىسبة إلسٍاـ ال
ذا يؤثر عمى ههارسة الهشرؼ لهٍاهً الرئيسة  أجاب الهبحكثكف بأىً يساٌـ بدرجة عالية ٌك

 . كعمى رأسٍا تحسيف أداء الهعمـ الذؼ يؤدؼ بدكري إلى تحسيف أداء الطالب
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ابمة هقىىة هع هدير دائرة اإلشراؼ التربكؼ بديكاف عاـ كزارة كها قاـ أحد الباحثيف بإجراء هق      
التربية كالتعميـ كالهشرؼ العاـ لهكاد العمـك كالهشرؼ العاـ لهكاد العمـك اإلىساىية، كأظٍرت ىتائج 

 : الهقابمة أف اإلشراؼ التربكؼ بالسمطىة يكاجً الصعكبات التالية

هف قبل الهديرية في الهىطقة كمجاف الهتابعة  كثرة المجاف التي يشرؾ فيٍا الهشرؼ التربكؼ
ي طارئة عمى الخطط الهكضكعة لتى    فيذ هٍاهً هها تحدث إشكالية لديًكلجاف االهتحاىات، ٌك

تضارب الههارسة بيف الهشرؼ األكؿ كهشرؼ الهادة في تىفيذ الهٍاـ. حيث أف الهشرؼ األكؿ ك 
ربكؼ، بيىها الهفترض هىً االٌتهاـ بتحسيف يقـك بالزيارات الصفية، أؼ يقـك بعهل الهشرؼ الت

ة كتحسيف تىفيذ ههارسة الهشرؼ لهٍاهً كتذليل الصعكبات التي تكاجً الهعمـ األكؿ كهعمـ الهاد
عدـ إعطاء الهعمـ األكؿ الصبلحية في ههارسة هٍاهً اإلشرافية ىتيجة ، ك  البراهج التعمهية

براهج كالهشاريع التي يتابعٍا الهشرؼ التربكؼ كثرة ال، ك  رة الهشرؼ التربكؼ كالهشرؼ األكؿسيط
ضعف التكاصل كالتىسيق في اإلعداد كالتىفيذ ، ك  ىفذ هف قبل الكزارةفي الهدارس كهعظهٍا ت

كالهتابعة لمهشاريع التطكيرية بيف هديريات الهىاطق كالكزارة كدكائر اإلشراؼ، هها يترتب عميً 
قمة ، ك  هشاريع الهىفذة هف قبل الهديرياتالبراهج كال عدـ إلهاـ الهعىييف في دكائر اإلشراؼ بٍذي

عدـ تكافر هكاتب ، ك  ف إلى الهدارس التي يشرفكف عميٍاتكافر كسائل الىقل البلزهة لىقل الهشرفي
عداد التقارير الفردية هىاسبة لمهشرفيف في هديريات الهىاطق لتبادؿ اآلراء ككضع الخطط كا  

ـ ىكعية البراهج التدريبية التي يحتاجٍا الهيداف عدـ كجكد جٍة هعىية ، ك  كالجهاعية تعىى بتصهي
صعكبة التكاصل بيف أقساـ اإلشراؼ ، ك  تائج اإلشراؼ التربكؼ في الهيدافتأخذ بكجٍة ىظر ى

التربكؼ بهديريات التربية في الهىاطق كأقساـ اإلشراؼ التربكؼ بدكائر اإلشراؼ لعدـ تكفر كسائل 
 اتصاؿ.

ك: ها كاقع الههارسة اإلشرافية لمهشرفيف في سمطىة عهاف كىتج عف اإلجابة عف  السؤاؿ الهٍـ ٌك
تـ استخراج الهتكسطات الحسابية  بعد أفىظر الهشرفيف أىفسٍـ كالهعمهيف؟ هف كجٍة 

 عمى حدي.  ىهطالدراسة كعمى كل الفقرات لكل  أىهاطكاالىحرافات الهعيارية عمى جهيع 

راء أفراد عيىة الدراسة لكاقع ستىا إلى أف الهتكسط الحسابي ألراأشارت الىتائج التي تفيد د      
األهر  .55كسط كاىحراؼ هعيارؼ قميل بمغ أؼ في الهستكػ الهت 3.65الههارسات اإلشرافية بمغ 

الذؼ يشر إلى تقارب استجابات عيىة الدراسة في هستكػ ههارسة الهشرفيف لمهجاالت. كها 
ارات الهدرسية كهجاؿ ههارسات الهشرؼ لمكاجبات أشارت الىتائج إلى حصكؿ هجاؿ الزي
عمى الترتيب كاىحرافات هعيارية قميمة  3.88ك  3.97كالهسؤكليات عمى هتكسطات كبيرة بمغت 
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في حيف حصل هجاؿ ىصاب الهشرؼ هف الهدارس ،  عمى التكالي .73ك  .64ىسبيا بمغت 
 .  .55 كاىحراؼ هعيارؼ صغير بمغ  3.18عمى أقل هتكسط حسابي بمغ 

كتشير ىتائج ٌذا الهجاؿ أف ههارسات الهشرفيف عمى هستكػ هدارس السمطىة هتشابٍة      
كأف  ، ة أكثر هف الجكاىب الفىيةكيغمب عميٍا التركيز عمى الجكاىب اإلدارية في العهمية اإلشرافي

تىفيذ دكرات ككرش تدريبية هتىكعة لمهعمهيف عمى هستكػ الهىاطق كتىفيذ دركس تكضيحية 
 ىهكذجية لمهعمهيف حصمتا عمى أدىى االستجابات رغـ أىٍها في صهيـ العهل الفىي لمهشرؼ.

عىٍا فٍك يشرؼ عمى  أف الهشرؼ يهارس عهمً بصكرة راض   كذلؾ أشارت الىتيجة إلى     
هادة تخصصً فقط كعمى هرحمة تعميهية كاحدة كفي هىطقة يراعى فيٍا التكزيع الجغرافي، كها 

ف ٌك ك لعهمً. كلكف ها يعاىي هىً الهشرفؿ باعتباري هشرفا هقيها فىصابً هىاسب أف الهعمـ األك 
زيادة ىصابٍـ هف الهعمهيف كالهعمهيف األكائل كالذؼ قد يككف سببً ىقص الهشرفيف في الهىاطق 

 .  ( 2008التعميهية. )كزارة التربية كالتعميـ بسمطىة عهاف، 

 ربوي في سمطنة عمان فيي كالتالي:التحديات التي تواجو اإلشراف الت سادساا:

قمة عدد  هثل عهاف سمطىة في التربكؼ اإلشراؼ تكاجً التي التحدياتيكجد عديد هف     
دد زيارات الهشرؼ هشرفي الهكاد / الهجاؿ في بعض الهىاطق هها ترتب عمى ذلؾ قمة ع

الجغرافية لمهىاطق عدـ أخذ دائرة التخطيط ك الهعمكهات التربكية بالظركؼ ، ك  التربكؼ لمهعمـ
- 30)  تفاكت ىصاب الهشرؼ هف الهعمهيف بيف، ك  د تكزيع ىصاب الهشرؼ هف الهعمهيفعى
تباعد الهسافة بيف الهدارس التي يشرؼ عميٍا الهشرؼ التربكؼ ، ك  ( في الهىاطق التعميهية75

ة اإلشراؼ في القرػ ك الكاليات البعيدة، هها تطمب هبيتً خارج هسكىة، ك الذؼ أثر عمى فاعمي
عهاؿ الكتابية الهكمف ضياع كقت الهشرؼ في هتابعة األ، ك  ادة األعباء الهالية عمى الكزارةك زي

تعدد البراهج التطكيرية التي يشرؼ عميٍا الهشرؼ ) برىاهج التىهية الهعرفية، ، ك بٍا الهعمـ
كليف ؤ كب الهسضعف تجا، ك  (كع الهكاطىة، التدقيق كالرصدالهىٍج التكاهمي اختبار تيهس، هشر 

عدـ تعييف هعمـ أكؿ في بعض هدارس ، ك  عميهية هع ىتائج اإلشراؼ التربكؼفي الهىاطق الت
،  ف الهعمهيف في الهجاؿ /أك الهادةالهىاطق التعميهية ىظرا لعدـ  اكتهاؿ ىصاب تمؾ الهدارس ه

أك لعدـ اىطباؽ  هعظـ الهعمهيف األكائل لـ يتـ تثبيتٍـ في الهىاطق التعميهية لعدـ تكفر درجاتك 
قبل ههارستٍـ الهشرفيف ك  لرص تدريب كتأٌيل الهعمهيف األكائقمة ف، ك  الشركط عىد بعضٍـ
ـ اإلشرافية تابية أخرػ ، هع تكميفً بأعهاؿ ك زيادة العبء التدريسي لمهعمـ األكؿ، ك  ألدكاٌر

بصفة ىقل الهعمهيف هف بعض الهىاطق إلى هىاطقٍـ األصمية ، ك  حدت هف دكري اإلشرافي
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 كعدـ     ، هها أثر عمى فاعمية اإلشراؼ التربكؼ هف خبلؿ فقداف هعمهيف تـ تدريبٍـ هستهرة
عدـ االىسجاـ بيف ، ك  ر إعادة التدريب لمهعمهيف الجدداجتهاعيا، كتكرااستقرار الطالب ىفسيا ك 

عمى  أثرك  ، ٌج كزارة التربية ك التعميـاإلعداد األكاديهي لمهعمهيف ك التطكر الهعرفي في هىا
عدـ تكافر التجٍيزات كاألهاكف الهىاسبة في الهدارس ، ك  ، كأصبح تحدؼ لئلشراؼ ية التعميـفاعم

قييـ كضكح استهارة ت عدـ، ك  ىفيذ البراهج التدريبية لمهعمهيفالتي تساعد الهشرؼ عمى القياـ بت
 . (2008 ، كزارة التربية كالتعميـ بسمطىة عهاف ). أداء الهعمـ ك الهعمـ األكؿ
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قةالدراسات الساب: المبحث الثاني   

هف الدراسة عرضا لبعض الدراسات السابقة ذات الصمة بهكضكع  الهبحثيتىاكؿ ٌذا      
ـ  التيك  الدراسة أهكف الحصكؿ عميٍا ، حيث تـ تصىيفٍا الى دراسات عربية كأخرػ أجىبية كت
عمى الىحك التالي : حدث مسل الزهىي هف األقدـ إلى األكفقا لمتس عرضٍا  

 : أول: الدراسات العربية

لى التعرؼ عمى األىهاط اإلشرافية التي يهارسٍا إ( دراسة ٌدفت 1995) المطرفي أجرػ     
كالتعرؼ الهشرفكف التربكيكف كالتي يفضمٍا الهعمهكف في الهدارس الثاىكية بهديىة هكة الهكرهة ، 

شرافية كالتىكيع في استخداهٍا كقد استخدـ ىهاط اإلاأللصعكبات التي تحكؿ دكف ههارسة عمى ا
عدادٌا عمى عيىة عشكائية طبقية هككىة هف لهىٍج الكصفي كطبق استباىة قاـ بإالباحث ا

ٌهٍا أف الهعمهيف لى هجهكعة هف الىتائج هف أ دراسة إ( هشرفا كتكصمت ال51( هعمها ك)131)
كها أف  ، التصحيحي فاإلبداعي كأخيرا العيادؼىائي ثـ الكقائي ثـ شراؼ البيفضمكف ههارسة اإل

بداعي كالكقائي يهارساف بدرجة هتكسطة شراؼ اإلشراؼ التصحيحي يهارس بىسبة عالية كاإلاإل
هارسة هأها البىائي كالعيادؼ يهارساف بدرجة ضعيفة كقد أكصى الباحث بضركرة التركيز عمى 

ى )الباألىهاط اإل بداعي ( ألف لٍا عبلقة كبيرة ىائي كالكقائي كاإلشرافية التي يفضمٍا الهعمهكف ٌك
ـ الهٍىي .  بىهٌك

شراؼ التربكؼ كقكؼ عمى تحميل الكاقع الحالي لئل( لم2000) العوفيكها جاءت دراسة      
لمتعميـ العاـ في سمطىة عهاف هف كجٍة ىظر الهعمهيف كالهشرفيف التربكييف ، كالتعرؼ عمى 

باختبلؼ الهستكػ الكظيفي كالخبرة العهمية ألفراد العيىة ككل اختبلؼ رؤية ههارسة ٌذا الكاقع 
مٍـ العمهي  كها ٌدفت الى  ،ليٍا كالهرحمة التعميهية التي يىتهكف إكاختبلؼ جىس الهعمهيف كهٌؤ

شراؼ التربكؼ بالتعميـ العاـ في سمطىة عهاف في ضكء تكصل لتطكير الجكاىب الهختمفة لئلال
( فردا هكزعيف عمى فئتيف : فئة 508كقد تألفت عيىة الدراسة هف )االتجاٌات الفكرية الهعاصرة 
كلتحقيق أٌداؼ الدراسة  ،( 270( ، كفئة الهعمهيف كعددٌـ )238الهشرفيف التربكييف كعددٌـ )

( فقرة هكزعة عمى ثبلث 60كقد تككىت االستباىة هف ) ،ستخدهت االستباىة قاـ الباحث ببىائٍا ا
كقد أشارت ىتائج الدراسة الى  ،ئف ، كأساليب االشراؼ التربكؼ ( هجاالت ٌى ) تىظيـ ، ككظا
ف ك شراؼ التربكؼ بالتعميـ العاـ في سمطىة عهاف كها يراٌا الهشرفأف درجة ههارسة أىشطة اإل

لى هجهكعة هف التكصيات إتزيد عف الهتكسط في جهيع هجاالتً الثبلثة كها تكصمت الدراسة 
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ؼ التربكؼ بالتعميـ العاـ في سمطىة عهاف في ضكء ىتائج شراكالهقترحات لتطكير كاقع اإل
 شراؼ التربكؼ .هيداىية ، كاالتجاٌات الفكرية لئلالدراسة الىظرية كال

( فقد ٌدفت إلى التعرؼ عمى كاقع اإلشراؼ التربكؼ لمهرحمة 2000)زامل أها دراسة      
ربية هف كجٍة ىظر الهديريف ساسية في هدارس ككالة الغكث الدكلية في هحافظات الضفة الغاأل

ل العمهي إكها ٌدفت أيضا  ، كالهشرفيف التربكييف لى التعرؼ عمى دكر هتغيرات الجىس كالهٌؤ
كطبيعة العهل كسىكات الخبرة داخل الكظيفة كتككىت عيىة الدراسة هف جهيع الهشرفيف التربكييف 

فظات الضفة الغربية كالبالغ كهديرؼ كهديرات الهدارس األساسية لككالة الغكث الدكلية في هحا
ة هكزعيف عمى ثبلث هىاطق تعميهية ٌى : ر ( هديرا كهدي 96( هشرفا كهشرفة )  19عددٌـ ) 

 ( فقرة 68استباىة اشتهمت عمى )  القدس ، الخميل ، ىابمس ، ككاىت األداة الهستخدهة عبارة عف
: هكعة هف الىتائج أٌهٍالى هجج الكصفي التحميمي كتكصل الباحث إكها استخدـ الباحث الهىٍ

رجة هتكسطة لهجاؿ عهميات شراؼ التربكؼ ، كدأف ٌىاؾ درجة عالية لهجاؿ هدخبلت ىظاـ اإل
أها  شراؼ التربكؼ بدرجة عالية ،شراؼ التربكؼ ، بيىها هجاؿ الهخرجات في ىظاـ اإلىظاـ اإل

يضا ً كاىت عالية ، أكعهمياتً كهخرجات شراؼ التربكؼ هف حيث هدخبلتًالدرجة الكمية لكاقع اإل
االشراؼ التربكؼ بيف الذككر كاإلىاث  كجكد اختبلؼ استجابة أفراد الهجتهع عمى استباىة كاقع

 ىاث  .يعزػ لصالح اإل

شراؼ التربكؼ كهٍاهً إلى التعرؼ عمى هفٍـك اإل( بدراسة ٌدفت 2001) السممي كها قاـ     
داؼ كهٍاـ كأىهاط االشراؼ بهراكز ككذلؾ التعرؼ عمى أٌ، دارؼ الهعاصر في الفكر اإل

عداد ث الهىٍج الكصفي التحميمي كقاـ بإشراؼ التربكؼ في هديىة جدة ، كقد استخدـ الباحاإل
سمكب ( هشرؼ تربكؼ الذؼ يهثل هجتهع الدراسة كقد كاف اإل175استباىة ثـ طبقٍا عمى )

لى الدراسة إتكسطات الحسابية كتكصمت ، اله T – TESTحصائي الهستخدـ اختبار اإل
لى اعي ال يزاؿ هفٍكها ىظريا يحتاج إشراؼ االبدأف ىهط اإل: هجهكعة هف الىتائج هف أٌهٍا 

بداعي الذؼ شراؼ اإلمي كقد أكصى الباحث بتبىي ىهط اإلبراهج تدريبية لتطبيقً في الكاقع الفع
ئـ هع هتغيرات شرافية تتبلساليب اإلؼ التربكؼ في استخداـ األهشر ميحقق الهبادأة كالهبادرة ل

 دارؼ الهعاصر .الفكر اإل

( إلى التعرؼ عمى الدكر الهتكقع كالكاقعي لمهشرؼ التربكؼ 2003)كساب  دراسة كسعت     
، كاتبع  كها يراي الهشرفكف التربكيكف كالهعمهكف في هراحل التعميـ قبل الجاهعي بقطاع غزة

( هعمها 737فا كهشرفة ك )( هشر 71الباحث الهىٍج الكصفي كتككىت عيىة الدراسة هف )
: التخطيط، الهىاٌج كالكتاب  ( هجاالت ٌي6كهعمهة. كاستخدـ الباحث استباىة شهمت عمى )
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كاالجتهاعي، االختبارات  الهدرسي، الىهك الهٍىي لمهعمهيف، حاجات الطمبة، الهجاؿ الىفسي
أٌهٍا: احتل الهجاؿ ، كتكصمت الدراسة إلى العديد هف الىتائج  ( فقرة16كالتقكيـ، لكل هجاؿ )

كاالجتهاعي الهرتبة األكلى بيف هجاالت االستباىة الست هف كجٍة ىظر الطرفيف  الىفسي
كها احتل هجاؿ الىهك الهٍىي الهرتبة الثاىية هف كجٍة ىظر الهعمهيف ،  الهشرفيف كالهعمهيف

ات كالتقكيـ الهرتبة كالهرتبة الثالثة هف كجٍة ىظر الهشرفيف التربكييف، بيىها احتل هجاؿ االختبار 
ككجكد ،  الثاىية هف كجٍة ىظر الهشرفيف التربكييف كالهرتبة الثالثة هف كجٍة ىظر الهعمهيف

اتفاؽ في ترتيب هجاالت االستباىة الباقية فقد احتل هجاؿ التخطيط الهرتبة الرابعة كهجاؿ 
السادسة ككجكد فركؽ الهىاٌج كالكتاب الهدرسي الهرتبة الخاهسة كهجاؿ حاجات الطمبة الهرتبة 

قعي لصالح هىطقة الشهاؿ التعميهية كلصالح الصالح عيىة الهشرفيف حكؿ الدكر الهتكقع كالك 
اإلىاث كلصالح حهمة الدبمـك العاـ كلصالح الهرحمة األساسية كلصالح الهباحث األدبية، كال 

 . تكجد فركؽ تعزػ لهتغير سىكات الخبرة التدريسية

ٌدفت إلى التعرؼ عمى أٌـ هعكقات اإلشراؼ التربكؼ في دراسة ( 2003)المدلل  أجرت     
هحافظات غزة هف كجٍة ىظر الهشرفيف التربكييف أىفسٍـ كتقديـ تصكر هقترح لهكاجٍة ٌذي 

( هشرفا 141الهعكقات في ضكء االتجاٌات العالهية الهعاصرة، تككىت عيىة الدراسة هف )
كتكصمت الدراسة  ، تخدهت الدراسة الهىٍج الكصفي، اسكهشرفة، كأعدت استباىة كأداة لمدراسة

أف أكثر الهعكقات هف كجٍة ىظر الهشرفيف التربكييف ٌي: -إلى العديد هف الىتائج أٌهٍا: 
%( الهعكؽ 67ىي )%( الهعكؽ اله70ٍ%( الهعكؽ اإلدارؼ )71الهعكؽ االقتصادؼ )

: العهل الجاد في  ها يمىكفى ضكء ىتائج ٌذي الدراسة تكصى الباحثة ب،  %(65االجتهاعي )
التغمب عمى هعكقات عهل اإلشراؼ التربكؼ بكل اإلهكاىات الهتاحة، ليرتفع هستكػ أدائٍـ هها 

 .دىايىعكس إيجابيا عمى هستكػ التعميـ في ببل

التعرؼ عمى الدكر الهٍىي الذػ يجب أف يهارسً  ٍدؼب  (2003)البنا  دراسة كها جاءت     
العهمية التعميهية هف خبلؿ كجٍة ىظر الهعمهيف الذيف يشرؼ عميٍـ الهشرؼ التربكؼ لتحسيف 

ل العمهي لمهعمـ، سىكات  في هدارس هحافظة غزة، كالكشف عف أثر هتغيرات الجىس، الهٌؤ
 (422)كتألفت عيىة الدراسة هف  صفيالهشرؼ التربكؼ لٍذا الدكر كاستخداـ الباحث الهىٍج الك 

( 88: استباىة هككىة هف ) أداة الدراسة ، هجتهع األصمي%( هف ال15بىسبة ) –هعمها كهعمهة 
ي: دكر الهشرؼ التربكؼ تجاي الهعمـ ، دكر الهشرؼ التربكؼ  فقرة هكزعة عمى ستة هجاالت ٌك

، دكر الهشرؼ التربكؼ تجاي الهىٍاج، دكر الهشرؼ التربكؼ تجاي بيئة  تجاي الهتعمـ )الطالب(
، دكر الهشرؼ التربكؼ تجاي البيئة الهحمية  التعمـ، دكر الهشرؼ التربكؼ الهصادر الهادية
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ؼ : أف الهشرؼ التربك  كقد تكصمت الدراسة إلى العديد هف الىتائج أٌهٍا ، )الهجتهع الهحمى(
ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لهدػ ههارسة الهشرؼ  ، عالية يهارس دكري الهٍىي بدرجة

 .التربكؼ لدكري الهٍىي تعزػ لهتغير الجىس 

شراؼ الهطبقة في ة ٌدفت الى هدػ فاعمية أساليب اإل(  دراس2005) اليحمديقدـ كها      
عيىة سمطىة عهاف هف كجٍة ىظر الهعمهيف كالهشرفيف ، كبياف هدػ اختبلؼ استجابة أفراد ال

ل العمهي كالجىس كالهسهى الكظيفي ، كقد تككىت عيىة  عمى فقرات االستباىة باختبلؼ الهٌؤ
هشرفا تربكيا كهشرفة كقاـ الباحث بعهل استباىة تككىت  34( هعمها كهعمهة ك260الدراسة هف )

شرافية ية األساليب اإلمكأظٍرت الىتائج أف فاع ( هجاال ،11( فقرة هكزعة عمى )39)هف 
كها  ، بقة في سمطىة عهاف كاىت هتكسطة هف كجٍة ىظر كل هف الهعمهيف كالهشرفيفالهط

شراؼ التربكؼ حصائية بيف فاعمية أساليب اإلج أيضا عمى كجكد فركؽ ذات داللة إأظٍرت الىتائ
ل العمهي ، في حيف لـ يكف لهتغير  الهطبقة في سمطىة عهاف كهتغيرؼ الهسهى الكظيفي كالهٌؤ

لى بعض التكصيات هىٍا ضركرة إكقد تكصمت الدراسة ، حصائية إات داللة الجىس أؼ فركؽ ذ
 شرافية التي يستخدهكىٍا .تىكيع الهشرفيف التربكييف لؤلساليب اإل

شرافية لمهشرفيف لى بياف هستكػ الههارسات اإلإ( لتٍدؼ 2006) المقيدكجاءت دراسة      
ف كجٍة ىظر الهشرفيف كالهديريف الشاهمة هالتربكييف بككالة الغكث بغزة في ضكء هبادغ الجكدة 

ـ كالكشف عف أثر الجىس ل العمهي  ، كتكضيح االختبلؼ كاالتفاؽ هف كجٍة ىظٌر كالهٌؤ
شرافية لمهشرفيف ف كالهديريف لهستكػ الههارسات اإلكسىكات الخبرة في هتكسط تقديرات الهشرفي

هدارس رفيف التربكييف كهديرؼ البككالة الغكث بغزة كقد اشتهمت عيىة الدراسة عمى جهيع الهش
( فقرة كها استخدـ 60كقد استخدـ الباحث استباىة تككىت هف ) ، ىاثابككالة الغكث بغزة ذككرا كا  

شرافية ىتائج دراستً هستكػ الههارسات اإلككاف هف أبرز  ، الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي
الهستهر كالتهيز الهرتبة األكلى ، بيىها كها احتل هبدأ التحسيف ، لمهشرفيف التربكييف كاف عاليا 

احتل هبدأ التركيز عمى جكدة أداء الهعمهيف الهرتبة الخاهسة في تقديرات أفراد العيىة كها 
ػ الداللة تعزػ لهتغير الجىس ك حصائية عىد هستائج أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إأظٍرت الىت

ل العمهي أك سىكات الخبرة .  أك الهٌؤ

كؼ في بشراؼ التر التعرؼ عمى دكر أساليب اإلإلى  بدراسة ٌدفت (2007)صيام  كها قاـ     
التقديرات تطكير األداء الهٍىي لمهعمهيف في الهدارس الثاىكية في هحافظة غزة ، كالكشف عف 

كتحديد هدػ الفركؽ  ، شراؼ التربكؼ في تطكير األداء الهٍىي لمهعمهيفالهتكقعة ألساليب اإل
شراؼ التربكؼ التي تساٌـ في تطكير األداء الهٍىي لمهعمهيف هتكقعة ألساليب اإلبيف التقديرات ال
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ل ، سىكات الخدهة   ابالهدارس الثاىكية في هحافظة غزة كفق لمهتغيرات ) الجىس ، الهٌؤ
التخصص  ( ، كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي في دراستً كقد تـ اختيار عيىة 

كقد تكصمت الدراسة الى العديد هف الىتائج هىٍا : ، ( هعمها كهعمهة 226عشكائية هككىة هف )
أف ههارسة الهعمهيف لهٍارات التخطيط لمعهمية التعميهية داخل الفصكؿ هتكسطة ، كأىً ال تكجد 

شراؼ التربكؼ التي ليب اإلاقعة لدكر أسحصائية في التقديرات الهتك فركؽ عىد هستكػ الداللة اإل
ألداء الهٍىي لمهعمهيف في الهدارس الثاىكية في هحافظة غزة تعزػ لهتغير تساٌـ في تطكير ا

ل ، كالتخصص ، في هجاؿ التخطيط ، كتىفيذ التدريس ، كاإل دارة كل هف الجىس ، الهٌؤ
شراؼ التربكؼ كتىهية قدرات لدراسة بزيادة االٌتهاـ بىظاـ اإلالصفية كالتقكيـ ،  كقد أكصت ا

 عمى التخطيط لكضع براهج لعبلج هكاضع القصكر عىد الطمبة . الهعمهيف كتشجيع الهعمهيف

( ٌدفت إلى التعرؼ إلى كاقع دكر اإلشراؼ عمى حل 2008) العكر دراسةفي حيف أف      
ل العمهي  ، التكىكلكجيا كالعمـك التطبيقية، كبياف أثر الجىس الهشكبلت التي تكاجً هعمهي كالهٌؤ

التحميمي لتحميل ىتائج أداة  اتبع الباحث الهىٍج الكصفي، ك  تالخدهة اإلدارية عمى ٌذي الههارسا
كتألفت عيىة ،  هىٍا هجاؿ الهعمـ كالىهك الهٍىي الدراسة التي تضهىت سبعة هجاالت إشرافية
كتكصمت  ، ( هعمها110( هعمهة كهف )24ف هف )الدراسة هف هجتهع الدراسة كاهبل الذؼ تكك 
أٌهٍا:  لـ تظٍر الدراسة أثرا لهتغير الجىس عمى الدراسة إلى العديد هف الىتائج كهف 

التكىكلكجيا  الههارسات اإلشرافية الفىية التي يهارسٍا التغمب عمى الهشكبلت التي تكاجً هعمهي
ل العمهيكالعمـك التطبيقية بهدارس هحافظات غزة كها لـ  عمى كاقع  تظٍر الدراسة أثرا لمهٌؤ

أظٍرت الىتائج عدـ كجكد أثر كبير  -يا كالعمـك التطبيقية التكىكلكج هعمهيلالههارسات اإلشرافية 
لمخبرة اإلدارية لمهعمهيف كلكف كاف الهتكسط الحسابي لجهيع الهجاالت كالهتكسط العاـ 

سىكات  10التكىكلكجيا كالعمـك التطبيقية أعمى لهف خبرتٍـ ) لمههارسات اإلشرافية الفىية لهعمهي
 فأكثر(.

قياـ بعهل ىهكذجا هقترحا لئلشراؼ التربكؼ الداخمي لإلى ا ( 2008) يالزغيبٌدفت دراسة ك      
ـ العاـ بالههمكة العربية السعكدية كذلؾ هف خبلؿ التعرؼ عمى أىهاط  الهتىكع ، في هدارس التعمي

كقد استخدـ الباحث الهىٍج  ، اإلشراؼ التربكؼ الداخمي الهتىكع كتحديد أعهالً كهعرفة اهكاىياتً
ستً كقد تـ تصهيـ استباىة احتكت عمى ثبلثة هحاكر كقد بمغت عيىة الدراسة الكصفي في درا

( هشرفا كقد جاءت ىتائج ٌذي الدراسة عف كجكد درجة 131( هديرا ك)150( هعمها ك)759)
دراسة أيضا كجكد فركؽ ذات داللة ٌهية هحاكر الدراسة كها بيىت الأ عالية هف الهكافقة حكؿ 

راسة كفقا لهتغير سىكات الخبرة كهتغير الكظيفة لصالح الهعمـ كها حصائية في جهيع هحاكر الدإ
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شراؼ التربكؼ الداخمي الهتىكع لتطبيقً عمى هدارس الههمكة العربية تـ كضع تصكر هقترح لئل
 السعكدية .

شراؼ الكقائي في تحسيف عمى دكر اإللتعرؼ الى ( إ2008)الديراوي كها سعت دراسة      
في الهدارس الحككهية بهحافظة غزة كالكقكؼ عمى أثر كبل هف الجىس أداء الهعمهيف الجدد 

شرافية الكقائية هف كجٍة ىظر كالهىطقة التعميهية كالهرحمة الدراسية ، عمى كاقع الههارسات اإل
( هعمـ كهعمهة ، كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي 293عيىة الدراسة كالبالغ عددٌـ )
  :ت ٌىفقرة هكزعة عمى أربعة هجاال 51ة كأداة لمدراسة هككىة هف التحميمي هكظفا استباىة كاحد

كقد  ،، كالتقكيـ جراءات التعميهية التعمهية ، الضبط الصفي هجاؿ التخطيط لمدرس ، كاإل
لى العديد هف الىتائج أٌهٍا : أف هجاؿ الضبط الصفي حصل عمى الهرتبة تكصمت الدراسة إ

لجدد يميً في الهرتبة الثاىية تجاي الهعمهيف اإة الكقائية شرافياألكلى في درجة الههارسات اإل
جراءات التعميهية التعمهية كها حصل هجاؿ التقكيـ عمى الهرتبة الثالثة كجاء في الهرتبة اإل

كها بيىت الدراسة أىً في حالة التزاـ الهشرفيف التربكييف  ، الرابعة هجاؿ التخطيط لمدركس
كها أكصت  ،د هف عطاء كاىتهاء الهعمهيف الجدد لهٍىة التعميـ شراؼ الكقائي فإف ذلؾ سيزيباإل

تجاي إشراؼ التربكؼ كأىكاعً كأساليبً الهستخدهة لىظر في هىظكهة اإلعادة االدراسة بضركرة إ 
شرافية شراؼ الكقائي كبداية لمههارسات اإلكضركرة تفعيل اإل صة الجدد هىٍـ ،الهعمهيف كخا

ميف لئليف هيتجاي الهعمهيف الجدد كتع شراؼ عمى الهعمهيف الجدد شرفيف هتخصصيف هٌؤ
كضركرة ىسج عبلقات أخكة كهحبة كثقة بيف الهشرفيف التربكييف كالهعمهيف الجدد بٍدؼ البعد 

 عف التكتر .

ٌدفت إلى هعرفة هدػ قياـ الهشرفيف التربكييف في ( دراسة 2008)أبو شممة  قدـبيىها      
 بغزة كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفي عييف في هدارس الغكثتحسيف أداء الهعمهيف حديثي الت

جراء دراسة ا  كقد قاـ الباحث بتتبع األدب التربكؼ كالدراسات السابقة ك ، التحميمي في دراستً 
شرافية األكثر شيكعا كاستخداها لدػ هشرفي ككالة استطبلعية تـ هف خبللٍا تحديد األساليب اإل

( فقرة هكزعة عمى أربعة 61الباحث بتصهيـ استباىة هككىة هف ) الغكث الدكلية بغزة ، كقد قاـ
دارة الصفية ، التقكيـ ( كقد تـ تطبيقٍا عمى هجاالت ٌى : ) التخطيط ، تىفيذ الدركس ، اإل

( هعمها كهعمهة كقد جاءت ىتائج الدراسة لتكضح فاعمية 275عيىة الدراسة الهككىة هف )
عمهي ككالة الغكث الدكلية بغزة كها حصل هجاؿ التخطيط شرافية في تحسيف أداء هاألساليب اإل

لتطكير األساليب  كها خرج الباحث بتصكر هقترح %76عمى الهركز األكؿ بكزف ىسبي 
عادة ٌيكمة هركز التطكير التربكؼ ، كتىهية القدرات الهٍىية لمهشرفيف إ شرافية هف خبلؿ اإل
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شرافية ، كعدـ فيف التربكييف في األساليب اإلهشر كقد أكصى الباحث بضركرة تىكيع ال ، التربكييف
الهستهر ييـ لى التقي اإلشراؼ كضركرة خضكع األساليب إاالعتهاد عمى األسمكب الكاحد ف

  شرافية الحديثة .ساليب اإلدريبٍـ عمى استخداـ األكالتطكير كعقد دكرات تدريبية لمهشرفيف كت

عمى كاقع استخداـ اإلشراؼ اإللكتركىي  عرؼ( بٍدؼ الت2009) الصائغكها جاءت دراسة      
تي تكاجً شرافية لمهشرفات التربكيات في رياض األطفاؿ كتحديد الهعكقات الفي أداء الهٍاـ اإل

كقد اتبعت الدراسة الهىٍج الكصفي  ، لكتركىيشراؼ اإلثىاء استخداـ اإلالهشرفات التربكيات أ
كاستخدهت الدراسة االستباىة كأداة لجهع  ( هعمهة كهشرفة495كتككىت الدراسة هف عيىة بمغت )

شراؼ ىة الدراسة عمى أٌهية استخداـ اإلالهعمكهات ككاف هف أبرز ىتائج الدراسة اتفاؽ عي
شراؼ عشر هعكقا في طريق استخداـ اإل عالية كاتفاقٍا عمى تحديد ثهاىي لكتركىي بدرجةاإل
 لكتركىي .اإل

التعرؼ عمى درجة ههارسة الهشرفيف التربكييف  لىإ( فقد ٌدفت 2009) الحموأها دراسة      
فركؽ في درجة ههارسة شرافية في الهدارس الثاىكية في فمسطيف ككذلؾ تحديد اللؤلىهاط اإل

ل العمهي  ، شرافية تبعا لهتغيرات الىكعىهاط اإلالهشرفيف لؤل كسىكات الخبرة لدػ ، كالهٌؤ
الحككهية هف خبلؿ استباىة عمى عيىة قكاهٍا الهعمهيف كقد طبقت الدراسة عمى الهدارس الثاىكية 

حصائي الهستخدـ ( هعمها كهعمهة ، كتـ استخداـ الهىٍج الكصفي التحميمي كاألسمكب اإل565)
التبايف األحادؼ كتكصمت كالهتكسطات الحسابية كاختبار تحميل  T – TESTعبر اختبار 

الهشرفيف التربكييف العاهة  سةلى هجهكعة هف الىتائج هف أٌهٍا : أف درجة ههار الدراسة إ
حصائية بيف كسطة ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إشرافية لدػ أفراد العيىة كاىت هتلؤلىهاط اإل

 شرافية .هجاالت األىهاط اإل

 لى هعرفة درجة فاعمية الهشرؼ التربكؼ فيإ( ٌدفت 2009) العزري في حيف أف دراسة      
بالهىطقة الداخمية بسمطىة عهاف تعميـ ها بعد األساسي تحسيف الههارسات التعميهية في هدارس ال

كأشارت ىتائج  ، ( هعمها كهعمهة63كهف أجل تحقيق الٍدؼ صههت استباىة هككىة هف )
لى أف درجة فاعمية الهشرؼ التربكؼ في تحسف الههارسات التعميهية في هدارس ها بعد إالدراسة 

كها أشارت الىتائج ، ف جاءت بدرجة هتكسطة التعميـ األساسي بالهىطقة الداخمية بسمطىة عها
حصائية  عىد هستكػ الداللة بيف هتكسطات تقديرات أفراد إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إ

ل  الدراسة لدرجة فاعمية الهشرؼ التربكؼ في تحسيف الههارسات التعميهية تعزػ لهتغيرات الهٌؤ
اءة الهشرفيف التربكييف كذلؾ ى رفع كفالعمهي كالجىس كالخبرة ، كقد أكصى الباحث بالعهل عم

شراؼ التربكؼ كالعهل عمى هة عدد هف الدكرات كالهشاغل لتعريفٍـ بالهجاالت الهتعمقة باإلبإقا
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الهشرفيف التربكييف لؤلساليب  تقميل األعباء الهمقاة عمى عاتق الهشرؼ التربكؼ كضركرة تىكيع
 هتابعة كتقكيـ أداء الهعمـ .شرافية التي يستخدهكىٍا كايجاد آلية هىاسبة لاإل

شراؼ التربكؼ الهتىكع عمى ( لتكضح بياف تطبيق اإل2009) الموسيكها سعت دراسة      
الىهك الهٍىي لهعمهات الهدارس الحككهية لمبىات بالرياض كقد اعتهدت الباحثة عمى الهىٍج 

عيىة هككىة هف  الكصفي التحميمي هستخدهة أداتيف لجهع البياىات األكلى ٌى الهقاببلت هع
( هشرفات ثـ طبقت االستباىة كأداة ثاىية هكزعة عمى أربعة 5( هعمهة ك)20( هديرات ك)3)

شراؼ التربكؼ الهتىكع يساٌـ بدرجة عالية جدا في الىهك هحاكر كقد تكصمت الدراسة الى أف اإل
زيادة الهٍاـ لى كقت كجٍد ك إشراؼ التربكؼ الهتىكع حاجتً الهٍىي لمهعمهات كأف هف هعكقات اإل

شراؼ هقترحات في ٌذي الدراسة تفعيل اإلكهف أٌـ ال ، الهدرسية عمى الهشرفة كالهديرة كالهعمهة
ٌتهاـ بتقميل األعباء عمى الهشرفات التربكؼ الهتىكع كتكثيف الدكرات التدريبية لمهعمهات كاإل

ية في هحاكر آليات حصائإكها جاءت الدراسة لتبيف أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة  ، كالهعمهات
شراؼ التربكؼ الهتىكع ، كهقترحات الهتىكع ، كهحكر هعكقات تطبيق اإلشراؼ التربكؼ تطبيق اإل

حصائية في خطكات إتفعيل تطبيقً تعزػ لسىكات الخبرة ، كها أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة 
 تطبيق الىهك الهٍىي الذاتي تعزػ لمكظيفة .

شراؼ لى التعرؼ عمى كاقع اإلإراسة ٌدفت ( د2009) لةالنخاالجرجاوي و كها أجرػ      
التربكؼ في هرحمة التعميـ الثاىكؼ بهحافظات غزة هف كجٍة ىظر الهعمهيف كالهشرفيف التربكييف  

ل ا شراؼ التربكؼ ، كتككىت عيىة لعمهي كسىكات الخبرة عمى كاقع اإلكبياف أثر هتغيرات الهٌؤ
كأظٍرت ىتائج الدراسة أف كاقع ( هشرفا كهشرفة ، 90( هعمها كهعمهة ك )300الدراسة هف ) 

لى الدرجة الهطمكبة ، ككاف ترتيب هجاالت االستباىة حسب األٌهية إشراؼ التربكؼ لـ يرتق اإل
ىساىية ، طرؽ هف كجٍة ىظر الهعمهيف كها يمي : التكيف الكظيفي ، الهىٍاج ، العبلقات اإل

هيذ ، كهف كجٍة ىظر الهشرفيف كالتالي : التقكيـ ، كأساليب التدريس ، التقكيـ ، حاجات التبل
. الهىٍاج ، التكيف الكظيفي ، حاجات التبلهيذ ، طرؽ كأساليب التدريس ، العبلقات االىساىية 

يف التربكييف في استباىة حصائية بيف أراء الهعمهيف كالهشرفإكها تبيف كجكد فركؽ ذات داللة 
كظيفة لصالح الهشرفيف التربكييف كها كجدت فركؽ ذات شراؼ التربكؼ تعزػ لهتغير الكاقع اإل
ل العمهي لصالح حهمة الشٍادات العميا آحصائية بيف إداللة  راء الهعمهيف تعزػ لهتغير الهٌؤ

( سىكات  10 -5)  البكالكريكس كالهاجستير كلهتغير سىكات الخبرة لصالح أصحاب الخبرة هف 
( هفردة تـ اخضاعٍـ 495هجتهع الدراسة هف ) كقد أتبعت الدراسة الهىٍج الكصفي ، كتككف 

( هشرفة تربكية كاستخدهت الدراسة االستباىة كأداة 45( هعمهة ك )450جهيعا لمفحص بكاقع )
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شراؼ لجهع الهعمكهات ، ككاف هف أبرز الىتائج اتفاؽ عيىة الدراسة عمى أٌهية استخداـ اإل
شراؼ هعكقا في طريق استخداـ اإل( 18لكتركىي بدرجة عالية ، كاتفاقٍا عمى تحديد )اإل
 لكتركىي . اإل

شرافية لمهشرؼ ( بٍدؼ التعرؼ عمى كاقع الههارسات اإل2009) تيمكقد جاءت دراسة      
كقد تككىت عيىة ، التربكؼ في هحافظات شهاؿ فمسطيف هف كجٍة ىظر الهعمهيف كالهعمهات 

دـ شرافية كاستخلمههارسات اإلستباىة خاصة ( هعمها كهعمهة كقد صههت اال391الدراسة هف )
جابة عف أسئمة الدراسة كاستخرجت الىسب الهئكية الباحث الهىٍج الكصفي كتهت اإل
هف لى العديد هف الىتائج كها تكصمت الدراسة إ ،ار األىكفا كالهتكسطات الحسابية باستخداـ اختب
الحككهية بشهاؿ  شرافية لدػ الهشرؼ التربكؼ في الهدارسأٌهٍا : أف كاقع الههارسات اإل

شرافية تختمف باختبلؼ اىت ضعيفة كأف كاقع الههارسات اإلفمسطيف هف كجٍة ىظر الهعمهيف ك
ل كالهرحمة التعميهية .    الهٌؤ

جة ههارسة الهشرفيف لى التعرؼ عمى در إ( بدراسة ٌدفت 2010) السالميبيىها قاـ       
ٌدؼ ٌذي الدراسة قاهت الباحثة ببىاء دارة باألٌداؼ في سمطىة عهاف كلتحقيق التربكييف لئل

( فقرة تىدرج تحت أربعة هحاكر ٌى :) كضع األٌداؼ ، كضع خطة 59استباىة هككىة هف )
العهل ، الهراجعة الدكرية ، تقييـ االىجاز السىكؼ ( كقد استخدهت أداة االستباىة لجهع 

كتكصمت  ، ائل( هف الهعمهيف األك 805( هشرفا كهشرفة ك)409الهعمكهات ككزعت عمى )
دارة باألٌداؼ ة ههارسة الهشرفيف التربكييف باإللى الىتائج التالية هىٍا ها يمي : أف درجإالدراسة 

حصائية تعزػ إكها أىً تكجد فركؽ ذات داللة  ، في سمطىة عهاف جاءت بدرجة هتكسطة
ىجاز إلقييـ اسىكات ( ها عدا هحكر ت 10لهتغير الخبرة في جهيع هحاكر لصالح ) أكثر هف 

ا بالىسبة لهحكر تقييـ اإلقد أكصت ال، ك  السىكؼ ف أىجاز السىكؼ دراسة بعدة تكصيات أبرٌز
تعهل دائرة تىهية الدكائر البشرية بكزارة التربية كالتعميـ بتخفيف األعباء الهمقاة عمى الهشرفيف 

ة بالسمطىة كصي الهشرفيف التربكييف بهختمف الهىاطق التعميهييكها أف الباحث  ، التربكييف
 ٌدافٍا كأساليب تىفيذٌا .أ شرافية ك عمى اطبلع الهعمهيف عمى الخطة اإلبضركرة العهل 

لكتركىي أٌهية اإلشراؼ التربكؼ اإل عمى ( فقد ٌدفت إلى التعرؼ2010)الغامديأها دراسة      
ف لكتركىي ، كالكشف عف هٍاـ الهشرؼ التربكؼ هف كجٍة ىظر كل هباستخداـ ىظـ التعميـ اإل
التعميـ  لكتركىي في الىظاـشراؼ التربكؼ اإلكتحديد هتطمبات تطبيق اإل الهشرفيف كالهعمهيف ،

( هعمها بإدارة التربية كالتعميـ 58( هشرفا تربكيا ك)88)ع الدراسة هفالسعكدؼ ، كها تككف هجته
، ( ـ2009ق( )1430خبلؿ الفصل الدراسي الثاىي ) جدة بالههمكة العربية السعكدية بهحافظة
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ا في ضكء أسئمة الدراسة .كها أستخدـ الباحث استباىة تحدد لى إكتكصمت الدراسة  ت هحاكٌر
لكتركىي في تحقيق لكتركىي بإستخداـ ىظـ التعميـ اإلربكؼ اإلشراؼ التالىتائج التالية : أٌهية اإل

 ىهطلمشرافية كاىت بدرجة هكافق بشدة ككاىت قيهة الهتكسط الحسابي العاـ بعض الهٍاـ اإل
حصائية بيف ة أيضا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إكها أف هف ىتائج الدراس، (  4.30 ) تساكؼ

 لكتركىي تعزػشراؼ اإلف كالهعمهيف تجاي اإلهكاقف هجتهع الدراسة هف الهشرفيف التربكيي
لى العديد هف إشراؼ كالتدريس ( ، كها أكصت الدراسة هجاؿ اإل –لهتغيرات )سىكات الخدهة 

لكتركىي كها شراؼ التربكؼ اإلتذليل هعكقات اإلأٌهٍا : ضركرة اتخاذ التدابير البلزهة ل الىتائج
لكتركىي شراؼ التربكؼ اإلرفيف التربكييف ىحك اإللى هكقف الهعمهيف كالهشإأشارت ىتائج الدراسة 

يف كالهشرفيف كتدريبٍـ في لكتركىي هها تطمب ضركرة تٍيئة الهعمهبإستخداـ ىظـ التعميـ اإل
 لكتركىي .ستخداـ ىظـ التعميـ اإلاؿ اإلشراؼ التربكؼ اإللكتركىي باهج

لى التعرؼ عمى كاقع ههارسة الهشرفات إ( فقد ٌدفت 2010) داودابأها عف دراسة      
كقد ، بداعي هف كجٍة ىظر هعمهات الهرحمة الثاىكية بهديىة هكة الهكرهة شراؼ اإلالتربكيات لئل

عداد االستباىة كأداة لجهع الهعمكهات هف عيىة إكصفي كقاهت باستخدهت الباحثة الهىٍج ال
جكد ( هعمهة كهف أٌـ الىتائج التي تكصمت اليٍا ٌذي الدراسة عدـ ك 182الدراسة البالغ عددٌا )

ل العمهي ، التخصص حصائية بيف إفركؽ ذات داللة إ جابات عيىة الدراسة كالهتغيرات ) الهٌؤ
شرافية كاىت درجة تكفر الدراسة أىً في أسمكب الهداكلة اإلضحت ك ، سىكات الخبرة ( ، كها أ

ها كاىت قدرات فاضة بدرجة هتكسطة فيقدرات الحرية كالخياؿ كالهركىة كالطبلقة كاألصالة كاإل
جرائية فقد ضعيفة ، أها في أسمكب البحكث اإل تجاي كالحساسية لمهشكبلت كاىتحتفاظ باإلاال

فاضة خياؿ هتكسطة فيها كاىت قدرات الحرية كالطبلقة كاإلكاىت قدرات الهركىة كاألصالة كال
 كالحساسية لمهشكبلت ضعيفة . 

إلى تحديد كاقع اإلشراؼ التربكؼ في هحافظات  لتٍدؼ (2010)حمس جاءت دراسةبيىها      
ـ غزة في هجاؿ تىهية كفاي هجتهع الدراسة هف جهيع  ف كتككّ ، ات الهعمهيف هف كجٍة ىظٌر

ات الذيف يعهمكف في الهدارس التابعة لككالة الغكث كالهدارس التابعة لكزارة الهعمهيف كالهعمه
( هعمها كهعمهة كاستخدـ 6948البالغ عددٌـ ) 96/1997التربية كالتعميـ في العاـ الدراسي 

( يعهمكف 336( هعمها كهعمهة هىٍـ )688الباحث الهىٍج الكصفي، كتككىت عيىة الدراسة هف )
( يعهمكف في الهدارس الحككهية كاستخدـ لٍذا الغرض استباىة 352ث ك)في هدارس ككالة الغك 

ا كرعاية التبلهيذ  كهجاالتٍا ٌي: التىهية الهٍىية لمهعمهيف كتىفيذ الهىاٌج الدراسية كتطكيٌر
كتكظيف البيئة الهحمية في العهمية التعميهية التعمهية، كها تضهىت بياىات بخصكص الهعمـ أك 
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ل العمهي ، سالهعمهة تتعمق بالجى كتكصمت  ، كىكع الهؤسسة، كعدد سىكات الخدهة  ، كالهٌؤ
أف الههارسات األكثر شيكعا كالتي هف شأىٍا تىهية :  هٍاالدراسة إلى العديد هف الىتائج أٌ

كفايات الهعمهيف ٌي عقد الهشرؼ اجتهاعات بعد الزيارات الصفية، كتشجيعٍـ عمى تكظيف 
يارة الهعمهيف في الفصل لهساعدتٍـ عمى تطكير طرائقٍـ كأساليبٍـ الكسائل التعميهية الهىاسبة كز 

ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العيىة تعزػ إلى ىكع الهؤسسة في هجاؿ التىهية 
 الهٍىية لمهعمهيف.

ت التربكيات ( بٍدؼ التعرؼ عمى كاقع ههارسة الهشرفا2011) بريككها سعت دراسة      
لكتركىي ( لتطكرؼ ، الهتىكع ، التأهمي ، اإلشرافية الحديثة ) االكميىيكي  ، ااإل لمىهاذج التربكية

شرافية الحديثة ، كقد استخدهت الباحثة فة هعكقات ههارسة تمؾ الىهاذج اإلبهىطقة جازاف ، كهعر 
( هشرفة 46لدراسة بكاقع )الهىٍج الكصفي في دراستٍا كذلؾ هف خبلؿ استباىة هتهثمة في عيىة ا

كأف الهشرفات  -( هشرفة بهركز أبي عريش 25( هشرفة بهىطقة جازاف ، )21ك) ية ،تربك 
شرافية ) الهتىكع ، التأهمي ، التطكرؼ ( ، كها كشفت عف بعض التربكيات ال يهارسف الىهاذج اإل

شراؼ ئلشرافية لالههارسات الىادرة كهىٍا هراعاة الفركؽ الفردية بيف الهعمهات أثىاء الههارسة اإل
ة الهشرفات التربكيات لى ذلؾ بيىت الدراسة كجكد هعكقات تعيق ههارسإضافة إتىكع ، اله

شرافية ، هىٍا : كثرة األعباء التربكية عمى الهشرؼ التريكؼ ، ككذلؾ عدـ كجكد لمىهاذج اإل
شرافية الحديثة  حصائية بيف درجات ههارسة عيىة الدراسة لمىهاذج اإلإفركؽ ذات داللة 
 شرافية تعزػ لهتغيرات سىكات الخبرة في التدريس .تمؾ الىهاذج اإل كهعكقات ههارسة

ٌدفت إلى التعرؼ عمى كاقع اإلشراؼ التربكؼ في هدارس  بدراسة (2011)الدعس  قاـ     
ـ الصعكبات التي تحد هف فعالية اإلشراؼ التربكؼ في ٌذي الهرحمة. اتبع الباحث  قطر كتحديد أٌ

االستباىة في جهع البياىات كالهعمكهات كتـ تطبيقٍا عمى  حثكاستخدـ البا ،الهىٍج الكصفي
كتكصمت الدراسة إلى العديد هف الىتائج أٌهٍا: ،  ( هشرفة91( هعمهة، )239) عيىة هككىة هف 

التعميهية كذلؾ بتغذية غرفة تأكيد الهعمهات عمى أٌهية دكر الهشرؼ التربكؼ في تحسيف العهمية 
بهساعدتٍف  التربكؼ الهشرؼ كقمة اٌتهاـ ، في العهمية التعميهيةجهيع العكاهل الهؤثرة ب الصف

 بإعداد الدركس الهتعمقة بصياغة األٌداؼ. 

ٌدفت إلى التعرؼ عمى درجة هكافقة الهشرؼ التربكؼ بميبيا  فقد (2011)فرج  أها دراسة     
ى: هجاؿ الشؤكف اإل  كالهىٍاج، دارية عمى الهجاالت اإلشرافية العشرة الكاردة في ٌذي الدراسة ٌك

هجاؿ ك ، كهجاؿ الىهك الهٍىي لمهعمهيف، كهجاؿ أسس االتصاالت هع الهعمهيف،  كطرائق التعميـ
 ؿ عبلقة الهدرسة بالبيئة الهحميةالعبلقة اإليجابية داخل الهدرسة، كهجاؿ البيئة الهدرسية، كهجا
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هف ٌذي الهجاالت عمى  كهجاؿ التقكيـ، كقد اشتهل كل هجاؿ ، كهجاؿ شؤكف الطمبة كىشاطاتٍـ
التي يفترض في الهشرؼ التربكؼ أف يهارسٍا، كاستخدـ  يفعدد هف أىهاط السمكؾ اإلشرا

( فردا كبعد تحميل البياىات تكصمت 48الباحث الهىٍج الكصفي، كتألفت عيىة الدراسة هف )
تطبيق كتقكيـ الدراسة إلى العديد هف الىتائج أٌهٍا: تىفيذ الزيارة الصفية هتكسطة األٌهية كال

رػ الهعمهكف أىٍـ كأف أعمى الهجاالت التي ي ، الزيارة الصفية عالي األٌهية كهتكسط التطبيق
ههارساتٍـ التعميهية خبلؿ الزيارات اإلشرافية الصفية ٌي هجاؿ الدافعية، في يستفيدكف هىٍا 

عدـ كجكد  كها أظٍرت الىتائج أيضاا ، كأدىاٌا هجاؿ الىهك األكاديهي،كهجاؿ تخطيط الدركس
 .فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لهتغير الجىس كعدد الزيارات اإلشرافية 

في دَر الهشرف التربَي  بٍدؼ التعرؼ عمى( 2011) الخوالدة كها جاءت دراسة     
المغَية هو َجٍة ىظر ؿ في تىهية هٍارات األطفاؿ هعمهات رياض األطفا اءتحسيو أد

( هعمهة رياض  213تكَىت عيىة الدراسة هو )  ، ك في األردوؿ هعمهات رياض األطفا
استباىة تكَىت ء بىاربد كؽ كأهحافظات عهاو َالهفر ين الخاص فيػالتعم ديرياتػهو هؿ أطفا

أظٍرت ىتائج الدراسة أو درجة قيان ك ، رة هَزعة عمى خهسة هجاالتػ( فق 36هو ) 
هتدىية عمى هعظن  جاءت ؿرياض األطفاهعمهات ء شرف التربَي بدَري في تحسيو أدااله
 اللةد ذات أظٍرت الىتائج عدن َجَد فرَقكها  ، َعمى الهجاالت هجتهعةاالت ػالهج

 ىظر هو َجٍة المغَيةؿ في تىهية هٍارات األطفاؿ إحصائياً بيو رأي هعمهات رياض األطفا
 بىاءاك َالهَقع  ،َسىَات الخبرة  ، العمهيؿ لمهؤٌزػ عتالهعمهات في دَر الهشرف التربَي 

ة هٍارات ػالهعمهات في تىهي ءتن تقدين تَصيات خاصة لتحسيو أدا ىتائج الدراسة عمى 
 . يةالمغَؿ األطفا

بداعية إلى هعرفة الههارسات اإلشرافية اإل( فقد ٌدفت دراستً 2011) هللاعطا دراسةأها      
ت الدراسة كها ٌدف ، كها يراٌا هعمهك هدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة التربكييفلدػ الهشرفيف 

بداعية لمهشرؼ التربكؼ أثىاء الزيارة الصفية هف كجٍة ىظر لى تحديد هدػ تكفر الههارسات اإلإ
دفت أيضا إ الهعمهيف بداعية لمهشرؼ التربكؼ أثىاء لى تحديد هدػ تكفر الههارسات اإل، ٌك

بداعية ، كأيضا إلى تحديد هدػ تكفر الههارسات اإل القراءات الهكجٍة هف كجٍة ىظر الهعمهيف
لى الكشف كها ٌدفت أيضا إ ، لمهشرؼ التربكؼ أثىاء الدكرات التدريبية هف كجٍة ىظر الهعمهيف

راد عيىة الدراسة عمى هحاكر فجابات أإحصائية بيف هتكسطات عف الفركؽ ذات الداللة اإل
ٌل ستباىة كالتي تعزػ لمهتغيرات التالية : الجىس ، التخصص ، الهرحمة التعميهية ، الهؤ اال

ؼ كتحكؿ دكف العمهي ، سىكات الخدهة كأيضا الكشف عف الهعكقات التي تكاجً الهشرؼ التربك 
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يضا اقتراح هجهكعة هف التكصيات لتحسيف الههارسات تطبيقً لههارساتً اإلشرافية اإلبداعية كأ
  ث الهىٍج الكصفي التحميميبداعية لدػ الهشرفيف التربكييف ، كقد استخدـ الباحشرافية اإلاإل

كالثاىية خاصة بالهشرفيف كقد  ، عداد استباىتيف كأداتيف لجهع الهعمكهات األكلى لمهعمهيفكقاـ بإ
أف الدرجة  : كقد أظٍرت الدراسة الىتائج التالية، ( هعمها كهعمهة 450بمغت عيىة الدراسة )

ىظر هف كجٍة  % 79.7بداعية لدػ الهشرؼ التربكؼ تقع عىد كزف ىسبي ات اإلالكمية لمههارس
لهرتبة األكلي يميٍا كها جاءت الهعكقات الهادية التي تكاجً الهشرؼ التربكؼ في ا ، الهعمهيف

كها جاءت الدراسة  ، ىساىيةدارية ثـ الفىية كأخيرا هعكقات التكاصل كالعبلقات اإلالهعكقات اإل
 عداد أبحاث تربكية كأكراؽ عهل هفهٍا : ضركرة تشجيع الهشرفيف عمى إ بتكصيات هف أٌ

كرة زيادة عدد الهشرفيف التربكييف حتى تتـ عهمية الهشاركة في هؤتهرات تربكية كضر  خبلؿ
شراؼ التربكؼ بشكل أكثر فاعمية كضركرة اٌتهاـ الهشرفيف التربكييف بأسمكب القراءات اإل

 الهكجٍة .

( دراسة ٌدفت إلى الكشف عف درجة أٌهية اإلشراؼ التربكؼ 2012) البموي قدـ      
شرافية هف كجٍة ىظر الهشرفات ساليب اإلكىي كدرجة هعكقات استخداهً في األلكتر اإل

التربكيات كهعمهات الرياضيات بهىطقة تبكؾ كقد اتبعت الباحثة الهىٍج الكصفي الهسحي ، كها 
رياضيات  ( هعمهة130ربكية ك)( هشرفة ت141( هفردة كعدد )271تككىت عيىة الدراسة هف )
: أف أٌهية ستباىة كأداة لجهع الهعمكهات ككاف هف أبرز ىتائج الدراسة كها استخدهت الباحثة اال

لكتركىي هف كجٍة ىظر عيىة الدراسة كاىت بدرجة عالية كأف درجة هعكقات اإلشراؼ اإل
 لكتركىي كاىت بدرجة عالية .شراؼ التربكؼ اإلاستخداـ اإل

ح لتحسيف الههارسات ىهكذج هقتر لى بىاء اإدراسة ٌدفت ( 2014) الحجري كها أجرػ      
كالتعميـ بسمطىة عهاف ، كلتحقيق الٍدؼ استخدـ لتربية يف بكزارة ايشرافية لدػ الهشرفيف التربك اإل

( فقرة هكزعة في  53الباحث الهىٍج الكصفي في دراستً هعتهدا عمى استباىة هككىة هف ) 
اسة أف ائج ٌذي الدر ( هعمها أكال ككاف هف أبرز ىت 1057رئيسية كزعت عمى )  أىهاطثهاىية  

شرافية لدػ الهشرفيف التربكييف بكزارة التربية كالتعميـ في سمطىة درجة فاعمية الههارسات اإل
رشادٌـ كالىهك الهٍىي ا  ثىاء هجالي تكجيً الطبلب ك تعهاف كاىت هرتفعة في كل الهجاالت باس

شراؼ همية  اإلكصى الباحث بكضع  خطة شاهمة لعكفى ضكء ىتائج  الدراسة أ ، كاألكاديهي
الهشرفيف كتخفيف ختيار الهشرؼ التربكػ كزيادة أعداد اخبلؿ تحسيف هعايير  هفالتربكػ  كذلؾ 

 الهشرفيف كهساعدتٍـ فى كضع  خطط التطكير الخاصة  بٍـ  لتتكاهلدارية عف عباء اإلاأل
 . شرافية  الخطط  اإل
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شراؼ كر هقترح لتفعيل اإل( دراسة ٌدفت إلى تقديـ تص2014)العموية في حيف أجرت      
شراؼ التربكؼ سي بهحافظة هسقط في ضكء ىهكذج اإلالتربكؼ بهدارس التعميـ ها بعد األسا

شراؼ الهتىكع ع ههارسات الهشرفيف التربكييف لئلالهتىكع ، كذلؾ هف خبلؿ الكشف عف كاق
عف الفركؽ ككذلؾ الكشف ، بهدارس التعميـ ها بعد األساسي كالصعكبات التي تكاجً تطبيقً 

كفقا لهتغيرات الىكع ، كالهسهى الكظيفي ، كسىكات الخبرة  هتكسطات استجابات أفراد العيىة في
( فقرة ، 41الكظيفية كقد استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفي هعتهدة عمى استباىة تضهىت )

لى إكتكصمت الدراسة  ، ( هعمـ كهعمهة300هكزعة عمى أربعة هحاكر عمى عيىة هككىة هف )
شراؼ الهتىكع بهدارس ئلالعديد هف الىتائج هف أٌهٍا : أف كاقع ههارسات الهشرفيف التربكييف ل

شراؼ الثبلثة كأف أقل أساليب اإل األىهاطالتعميـ ها بعد األساسي جاء بدرجة هتكسطة في 
كها أظٍرت الىتائج عدـ  ، الهتىكع ههارسة ٌك أسمكب التطكير الهكثف كذلؾ بدرجة ضعيفة

كسىكات الخبرة الكظيفية ، بيىها تكجد ، هتغيرؼ الىكع لحصائية تعزػ إكؽ ذات داللة كجكد فر 
حصائية كفقا لهتغير الهسهى الكظيفي كذلؾ لصالح الهعمهيف األكائل في إفركؽ ذات داللة 

شراؼ التربكؼ بهدارس إلى كضع تصكر هقترح لتفعيل اإلكقد خمصت الدراسة  األىهاط ،جهيع 
هتىكع ، كالذؼ تضهف هجهكعة هف شراؼ الألساسي في ضكء ىهكذج اإلها بعد ا التعميـ

هىٍا ضركرة اٌتهاـ الهشرفيف التربكييف بالتطكير الهكثف لمهعمهيف الجدد كالهعمهيف اإلجراءات 
شراؾ الهعمهيف في تحديد حاجاتٍـ الهٍىية إالمذيف لديٍـ قصكر في أدائٍـ التدريسي ، كضركرة 

 دائٍـ .كالتخطيط لبراهج تطكير أ

 : ثانيا: الدراسات األجنبية

         شراؼ العيادؼلى تحديد أثر ىهط اإلإ( Jones , 1990) جونزكقد ٌدفت دراسة      
لذيف لـ يسبق تدريبٍـ عمى هٍارات التعمـ ، كقد شهمت عيىة ) اإلكميىيكي ( عمى الهعمهيف ا

كميىيكيا إشرافا إ: تجريبية تمقت  لى هجهكعتيفإ( هعمها في بكليفيا ، تـ تقسيهٍـ 20الدراسة )
شرافا تقميديا ، كتـ هقابمة هعمهي الهجهكعتيف قبل التجربة كبعدٌا كاستخدـ كضابطة تمقت إ

لى أف هعمهي الهجهكعة التجريبية كاىكا أكثر رضا إصمت الدراسة ك كت ، الباحث الهىٍج التجريبي
 في تحسيف هٍاراتٍـ التدريسية .سٍـ كأف ذلؾ الىهط اإلشرافي أ ، راؼ الذؼ تمقكيشعف اإل

ٌدفت إلى هعرفة تصكرات الهعمهيف  (Lunsford , 1990)لونسفورد  أها دراسة     
كلقد استخدـ الباحث ىهكذج جديد لتقييـ الهدرس  ، ف لمعبلقة بيىٍـ في كالية جكرجياكالهشرفي

ل، ثـ اجتهاع لهشاٌدة في الفص: اجتهاع سابق لمهراقبة كا يشهل الىهكذج عمى أساليب ٌي
لمهشاٌدة، كبعد ذلؾ إعداد خطة تطكيرية كتحسيف األداء الهٍىي، كتـ ذلؾ هف خبلؿ  ؼبعد
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كأٌـ ىتائج ،  ( هعمها18( هشرفيف ك)7ييف بمغت )أسمكب تجريبي عمى عيىة هف الهشرفيف التربك 
يف كضيق ٌتهاـ هف قبل الهديريف كالهشرفٍـ لمرعاية كاإلأشار الهعمهكف إلى احتياج : الدراسة

 .     الكقت لدػ الهشرفيف لً تأثير عمى العبلقات بيف الهشرؼ كالهعمـ

هٍارات اإلشراؼ  عمىالتعرؼ  بٍدؼ  Crimell) , 1991)كرومويل  كجاءت دراسة     
، كقد أجريت ٌذي الدراسة في  التربكؼ التي تتكفر هستقببل لمىٍكض بالعهمية التعميهية التعمهية

، حيث كاىت األداة الهستخدهة  شرؽ أىدياىا بالكاليات الهتحدة األهريكية كمية التربية بجاهعة
، كلتىهية  عبارة عف برىاهج تدريبي لئلشراؼ التربكؼ لهساعدة الجدد هف الهشرفيف التربكييف

هٍارات اإلشراؼ الجيد كهف ٌذي الهٍارات التكاصل كبىاء تصكرات كرؤػ تربكية، كالقياـ 
بالهعمهيف، كالتعمـ الذاتي، كقد خصص لكل كاحدة هف ٌذي الهٍارات بالهبلحظات، كاالجتهاع 

( ساعة كباستخداـ الهىاقشة كالعهل بركح الفريق، كلعب األدكار، حيث تـ التركيز عمى فٍـ 15)
، كبراهج تدريب الهشرفيف التربكييف، كقد  العبلقة بيف تحسيف عهل الهدرسة كاإلصبلح التربكؼ

اـ الهٍارات اإلشرافية تشكل قاعدة إلعداد الهشرفيف التربكييف بحيث أظٍرت الىتائج بأف استخد
 يهتمككف هٍارات إشرافية تزيد هف فعاليتٍـ في العهل.    

( ٌدفت إلى بياف عىاصر األساليب Roberts , 1993)روبرت  دراسةفي حيف أف      
فيف الههارسيف لمهٍىة ف أك الهشر ف الهشرفيف الهستقبميالخاصة الهتأصمة في التكاصل بيف كل ه

كالهعمهيف هف جٍة أخرػ خبلؿ المقاءات التربكية الىاجحة كشهمت عيىة الدراسة الهشرفيف 
كالهعمهيف في هختمف الهدارس العاهة في األجزاء الجىكبية الغربية كالجىكبية الشرقية في 

يف كالهعمهيف، كهف لمزيارة بيف الهشرف ؼ( لقاء بعد100الكاليات الهتحدة، كتـ تسجيل تحميمي ؿ )
أٌـ الىتائج التي تكصل إليٍا الباحث:ٌىاؾ أربع استراتيجيات أساسية لمسياسات الخاصة، 

ي: التكجٍات الشخصية، اإلتستطيع أف تعكؽ أك تسٍل الم ىسجاـ الحكارؼ، السمطة قاءات ٌك
لتكجٍات كالهعمهكف ا الرسهية، الهتغيرات الكظيفية. ففي المقاءات الىاجحة يستخدـ الهشرفكف 

كفي المقاءات األقل  ، ىسجاـ الحكارؼ كيكفر الهشرفكف بيئة غير تٍديدية لمهعمـالشخصية كاال
 ىجاحاا يستخدـ الهشرفكف السمطة الرسهية كالهتغيرات الكظيفية كجزء هف سياساتٍـ الخاصة.

استخداـ برىاهج  حديد أثردفت إلى تCarmenٌ)  , 1995)كارمن  في حيف أف دراسة     
دريب الهعمهيف عمى اإلشراؼ التشاركي عمى زيادة هشاركتٍـ في العهل أثىاء الخدهة كتقديـ لت

، حيث طبق برىاهجً لهدة  كاستخدـ الباحث الهىٍج التجريبي ، دعـ حقيقي لتكقعات الهعمهيف
ايك بأهريكا، كشهمت عيىة الدراسة ) ( هعمها ثاىكيا كخهس هشرفيف 30سىتيف في هديىة أٌك

صل الجيد بيف الهشاركيف قمل اأٌهٍا: التك  راسة إلى العديد هف الىتائجتكصمت الدجاهعييف، ك 
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ت الهشاركة كالتعاكف هع ىفرادية لدػ الهعمهيف كزادكقمت اإل ، كزاد هعىكيات الهشاركيفالهشاكل 
كهخرجات عهميات اإلشراؼ كالتغذية الراجعة تفيد أىً هف الههكف هشاركة الهعمهيف  ، الهشرفيف
 .  شرفيف في هجاؿ اإلشراؼهع اله

شراؼ لى هعرفة أثر أسمكب اإلإ( دراسة ٌدفت Gordon , 2000)جوردون كها أجرػ       
التطكرؼ في تطكير تفاعل الهشرفيف التربكييف هع الهعمهيف كالهعمهات ، كقد تككىت عيىة 

ككمف كل  هشرفا تربكيا تـ تدريبٍـ عمى أسمكب اإلشراؼ التربكؼ التطكرؼ ، 16الدراسة هف 
شرافي الهىاسب هعمهيف ، كهف ثـ تحديد الىهط اإل داركي لثبلثةهشرؼ بتشخيص الهستكػ اإل

ستخداـ اتفاؽ الهشرفيف التربكييف بسة الىتائج التالية : كاىت درجة إكأظٍرت الدرا ، لكل هىٍـ
ير في هف التطك هستكػ كبيراا  شراؼ التربكؼ التطكرؼ كبيرة ، كحقق الهعمهكف كالهتعمهاتاإل

شرافي كا الىهط اإلكها استطاع الهشرفكف التربكيكف الذيف استخده،  هجاؿ العهمية التعميهية
شرافي غير لذيف استخدهكا الىهط اإلدهكا الىهط االشرافي التشاركي كاذيف استخالهباشر ، كال

هف الىجاح في التعاهل هع الهعمهيف كالهعمهات الذيف يتصفكف بدرجة هىخفضة هف الهباشر 
 كعالية االدراؾ عمى التكالي . ، دراؾدراؾ ، كهتكسط اإلاإل

ٌدفت إلى  بدراسة (Ovando & Huckestein , 2003)ىوكستين  ، أوفاندوكها قاـ      
بياف تصكرات هشرفي الهكتب الهركزؼ بخصكص الههارسات اإلشرافية الهمحة داخل البيئة 

ـ في الهدارس الىهكذجي ة في الهقاطعات باإلضافة إلى الهساٌهات البلهركزية، كأدائٍـ لدكٌر
ج الكصفي في دراستٍها كها التي يقدهكىٍا لتحسيف تقدـ الطالب أكاديهياا كاستخدـ الباحثاف الهىٍ

( هشرفاا كهشرفة في  59، كتككىت عيىة الدراسة هف )  طريقة تحميل الهضهكف  ااستخده
( أىثى، كقد أعد الباحثاف  23) ( ذكراا ك 36الهدارس الىهكذجية لهقاطعات تكساس هىٍـ )
      ( بعدا لمههارسات اإلشرافية تضهف كل بعد 12استباىة لتحقيق غرض الدراسة تضهىت ) 

ا هف دراسة سابقة، كهف أٌـ  48)  ذي االستباىة تـ تطكيٌر ( فقرة، باإلضافة إلى سؤاؿ هفتكح، ٌك
ي الىٍكض هٍاـ رئيس ربكؼ بأربعأٌهية قياـ الهشرؼ الت : الىتائج التي تكصل إليٍا الباحثاف ة ٌك

كدكري في تزكيد الهصادر التعميهية الهختمفة كككىً عاهبل بالٍيئة التدريسية كتخطيط الهىاٌج 
 هٍها في تحسيف أداء الطمبة عف طريق هساعدة الهدرسة كهعمهيٍا .

ي: الهسٍل، كهطكر العاهم         يفإضافة لذلؾ أظٍر الهستجيبكف أربعة أدكار لمهشرؼ ٌك
يساٌـ هشرفك الهكتب الهركزؼ في تقدـ الطبلب بالعهل  ،، كهزكد بالهصادر كهخطط الهىٍج

إدارة تىهية  : في هدػ كاسع هف األعهاؿ التي تٍدؼ لهساعدة الهدارس كالهعمهيف هىٍا
 العاهميف، كزيارة الهدارس، كتخطيط األىشطة.
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التعرؼ عمى فاعمية الهشرؼ  لىإ( دراسة ٌدفت (Johnson , 2003 جونسون كها قدـ      
التربكؼ في تطكير بعض الكفايات التدريسية الهرتبطة بتحديد كصياغة األٌداؼ التدريسية ، 

شرافية الهستخدهة هف قبل كطرؽ هعمهي العمـك بالهرحمة الهتكسطة ، كالتعرؼ عمى األساليب اإل
هعمـ لمعمـك في الهرحمة  (200الهشرفيف التربكييف في تطكير الكفايات ، كتككىت العيىة هف )

أف ٌىاؾ قصكرا  لى العديد هف الىتائج هف أٌهٍاإكتكصمت الدراسة  ، الهتكسطة بهديىة ىيكيكرؾ
بفاعمية الهشرؼ التربكؼ في تىهية كتطكير بعض الكفايات التدريسية كأف ٌىاؾ كفايات تدريس 

لسمككية كصياغة األٌداؼ اتىاؿ تطكيرا بدرجة هتكسطة هىٍا كفاية استخداـ الكسائل التعميهية 
 يجابي لدػ الطمبة .كهٍارات تعزيز السمكؾ اإل

( دراسة ٌدفت Kapusuzoglu & Balaban , 2010) كابوسوزغمو و بالبانأجرػ      
يسية كذلؾ لى تعرؼ أدكار هشرفي الهرحمة األساسية في تدريب الهعمهيف عمى كظائفٍـ التدر إ

( 35( هعمها ك)297كتككف هجتهع الدراسة هف ) ، فسٍـىهف خبلؿ أراء الهعمهيف كالهشرفيف أ
( هعمها 152هشرفا يعهمكف في هىطقتي بكلك كديكز في تركيا ، كتككىت عيىة الدراسة هف )

ـ بطريقة عشكائية بسيطة كأجابكا عمى استباىة هككىة هف )26ك) ( فقرة ، 48( هشرفا تـ اختياٌر
ا دعها كافيا هف الهشرفيف بيىها رأػ الهشرفكف أىٍـ كأظٍرت ىتائج الدراسة أف الهعمهيف لـ يتمقك 

ـ بشكل كبير جدا .  أدكا أدكاٌر

( بٍدؼ التعرؼ Thomas Francis , 2013) توماس فرانسيسكها جاءت دراسة       
لهعمـ ، كأثر الىهط شرافية الهصغرة كأداء الهعمهيف لمعبلقة بيف الزيارات اإلعمى هدػ فٍـ ا

عمى الههارسات التربكية في تطكير العهمية التعميهية كلتحقيق أٌداؼ  شرافي غير التقميدؼاإل
( هعمـ 47ىترىت شهل )تـ استخداـ الهىٍج الىكعي عف طريق استطبلع لمرأؼ عمى اإلالدراسة 

كأظٍرت الدراسة الىتائج التالية : تـ بىاء  ، دارييفإكهعمهة كلقاءات فردية لثبلثة هعمهيف كثبلثة 
كها أظٍرت الدراسة ، شرافية الهتكاصمة لهشرؼ كالهعمـ ىتيجة الزيارات اإلعبلقة أقكػ بيف ا

 ة تساٌـ في تحسيف العهل التربكؼ .ىجاحا في تطكير أداء الهعمـ كاكتساب هٍارات جديد
ف بداية العاـ هكخرجت الدراسة بعدد هف التكصيات هىٍا : تطكير جدكؿ زهىي كخطة كاضحة 

 شرافي غير التقميدؼ في الهدارس  .  رافية كتفعيل الىهط اإلشالدراسي لتبادؿ الزيارات اإل

 شراؼ الهتىكع إلى تقييـ تجربة اإل( Alabdulkareem , 2014)العبدالكريم سعت دراسة      
الهطبقة في بعض هدارس الههمكة العربية السعكدية ، ككسيمة لتحسيف القيادة الهدرسية كاعتهدت 

ميل لتحديد ىقاط القكة كالضعف كالهعكقات ، كذلؾ هف خبلؿ تحالدراسة عمى التحميل الىكعي ، 
يضا خهسة تقارير أعدٌا كشهمت أ، أربعة تقارير هعدة هف قبل اإلدارات الهطبقة لمىهكذج 
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الهشرفكف التربكيكف ، كتشهل بعض التقارير عمى استباىات لبعض الهعمهيف كهدراء الهدارس 
ج فعاؿ ، كيساعد عمى تحسيف اسة إلى أف ٌذا الىهكذكقد تكصمت الدر  ، ف في التطبيقالهشاركي

التعميـ كالبيئة الهدرسية ، هف خبلؿ تعزيز الحكارات الهٍىية داخل الهدرسة كأىً يعزز هف دكر 
كيستطيع الهشرؼ هف  ، الهشرؼ التربكؼ في الجاىب التعميهي هف الحياة اليكهية في الهدارس

كها يعزز القيادة التربكية الهحفزة كها يساعد  ، رسخبلؿ ذلؾ التركيز عمى عدد هعيف هف الهدا
عمى تحقيق خصائص الهدرسة الىاجحة هثل : العهل التعاكىي ، كالزهالة ، كالتطكير الهٍىي 

ف تعديمٍا هف خبلؿ داخل الهدرسة كأظٍرت الدراسة كجكد بعض ىقاط الضعف التي يهك
ـالتدريب كالتعاك  بلؿ التخطيط الدقيق كالتكجيً يضا هف خكأ ، هف الهتخصصيف ف هع غيٌر

 الهىاسب .
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 عام عمى الدراسات السابقةالتعميق ال

شراف التربوي تم الكشف عن اإل أنماطات السابقة التي تناولت طالع عمى الدراسمن خالل اإل
 اآلتي : 

شراؼ اإل أىهاطهارسة سكاء العربية أك األجىبية عمى أٌهية ه –ت السابقة أكدت الدراسا      
شرافية كذلؾ لتطكير قدرات كتىهية كالعهل الجاد في هختمف األىهاط اإلالتربكؼ كضركرة التركيز 

 هٍارات الهعمهيف .

دراسات العاهة لٍا حيث ٌدفت بعض ال تىكعت الدراسات السابقة في أٌدافٍا كاألطرككذلؾ      
، كعمى بياف  (2003) شراؼ التربكؼ ، كدراسة الهدللتعرؼ عمى أٌـ هعكقات اإلعمى ال

( ، كعمى هعرفة هدػ 2006شرافية لمهشرفيف التربكييف كدراسة الهقيد )هستكػ الههارسات اإل
كدراسة العزرؼ ، ( 2009قياـ الهشرفيف التربكييف في تحسيف أداء الهعمهيف كدراسة أبك شهمة )

ٌداؼ كدراسة ( ، كعمى التعرؼ عمى هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لئلدارة باأل2009)
شراؼ التربكؼ التي تتكفر هستقببل لمىٍكض هٍارات اإل عمى ( ، كعمى التعرؼ2010السالهي )

لى تقييـ تجربة اإلCrimell 1991 ,بالعهمية التعميهية كدراسة كركهكيل ) شراؼ الهتىكع ( ، كا 
لى هعرفة درجة ههارسة الهشرفيف ( ، كا  Abdulkareem , 2014كدراسة العبدالكريـ )

 . ( 2009شرافية بالهدارس الثاىكية كدراسة الحمك )تربكييف لؤلىهاط اإلال

شراؼ التربكؼ كدراسة كاحد هف أىهاط اإل ىهطراسة اقتصرت بعض الدراسات عمى دكأيضاا      
كدراسة السالهي ، ( 2009كدراسة الصائغ )، ( 2008كدراسة الديراكؼ )، ( 2008الزغيبي )

                 كدراسة جكىز، ( 2011كدراسة عطاهلل )، ( 2010) كدراسة باداكد ، (2010)
) , 1990 Jones ) ،( 2000 ,كدراسة جكردكف Gordon )،  2014 ,)  العبدالكريـكدراسة 

Abdulkareem ) . 

اعتهدت هعظـ الدراسات السابقة عمى الهىٍج الكصفي ، باسثىاء أربع دراسات ، ثبلثة كها      
ى دراسة جكىزلههىٍا اعتهدت عمى ا   ( كدراسة لكىسفكردJones , 1990 (ىٍج التجريبي ، ٌك

) nsford , 1990( كدراسة كركهكيل ), 1991 Crimell )  أها الدراسة الرابعة فقد اعتهدت
 . ( Thomas Franis , 2013)ىٍج الىكعي كدراسة تكهاس فراىسيس عمى اله

باىة كأداة ستف هعظهٍا استخدـ االحيث أ السابقةدكات الهستخدهة في الدراسات تىكعت األ     
( ، بيىها اعتهدت 2009ستخدهت الهقابمة كاالستباىة هعا كدراسة الهكسي )لمدراسة بيىها ا
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، كالهراقبة  (Crimell 1991 ,كركهكيل )أخرػ عمى برىاهج تدريبي كدراسة   دراسات
  ميمي كدراسة ركبرت ( ، كعمى تسجيل تح  Lunsford , 1990كالهشاٌدة كدراسة لكىسفكرد )

(, 1993  Roberts  . ) 

تىكعت فئات العيىات في الدراسات السابقة فتهثمت في الهشرفيف التربكييف في دراسة      
كفي الهعمهيف  ( ،2011، كدراسة بريؾ )( 2010كدراسة الزدجالي )، ( 2001السمهي )

كدراسة اليحهدؼ  ، (2003كدراسة كساب )، ( 2000كالهشرفيف هعا في دراسة العكفي )
كفي  ،( 2006كدراسة الهقيد )، ( 2000كفي الهشرفيف كالهديريف في دراسة زاهل )، ( 2005)

( 2009) كدراسة العزرؼ ، (2007كدراسة صياـ ) ، (2003الهعمهيف فقط في دراسة البىا )
ة كدراس، ( 2008كفي الهعمهيف كالهدراء في دراسة الزغيبي ) ، (2014كدراسة العمكية )

 ( .2009كفي الهعمهيف كالهشرفيف كالهدراء كها في دراسة الهكسي ) ،( 2009الصائغ )

ل  الىكع ) تعددت الهتغيرات الديهغرافية في الدراسات السابقة كتضهىت هتغيرات      ، كالهٌؤ
( 2009كالحمك )، ( 2006كالهقيد ) ، (2003كها في دراسة البىا ) ( كسىكات الخبرةالعمهي ، 
ل العمهي ،الهسهى الكظيفي  ) رؼ، كهتغي ، ( 2005كها في دراسة اليحهدؼ )(  كالهٌؤ
ل العمهي ، الخبرة، ك  كالهسهى الكظيفي ،الهىطقة التعميهية )  كهتغيرات كها في دراسة  ( كالهٌؤ
 ( .2010السالهي )

 أوجو التفاق والختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :

ة تشهل ثهاىية أىهاط هف أىهاط اإلشراؼ التربكؼ، كلـ تقتصر الدراسة عمى ف ٌذي الدراسأ     
ىً ال تكجد دراسات سابقة أكثير هف الدراسات السابقة، كحيث جاىب كاحد هف ٌذي األىهاط هثل 

ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض لذلؾ، فإف الدراسة تىفرد بالتعرؼ عمى كاقع تطبيق هدػ 
كتختمف ٌذي الدراسة حيث أىٍا ،  في هحافظة الكسطى بسمطىة عهاف شراؼ التربكؼىهاط اإلأ

 تعد الىكع األكثر استخداها في سمطىة عهاف.

تهادٌا عمى الهىٍج الكصفي بيىها عية هع هعظـ الدراسات السابقة في ا اتفقت الدراسة الحال     
(  Lunsford , 1990كدراسة لكىسفكرد ) ،( Jones , 1990 (ختمفت هع دراسة جكف ا

اس هكدراسة تك  ، ت الهىٍج التجريبيالتي استخده  Carmen) 1995 ,)كدراسة كارهف 
 ( التي اعتهدت عمى الهىٍج الىكعي  .Thomas Francis  , 2013)  فراىسيس 
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اتفقت الدراسة الحالية هع بعض الدراسات السابقة في عيىة الدراسة ، الهتهثمة في الهعمهيف      
(  كدراسة 2009( كدراسة العزرؼ )2014( كدراسة الحجرؼ )2008كؼ )كها في دراسة الديرا

بيىها اختمفت هع بعض الدراسات التي استخدهت الهعمهيف كالهشرفيف  ( ،2014العمكية )
كدراسة السمهي  ،( 2006كدراسة الهقيد ) ،( 2000كالهدراء عيىة لٍا كها في دراسة زاهل )

(2001. ) 

كدراسة  ، (2009كدراسة الحمك )، ( 1995هع دراسة الهطرفي )اتفقت الدراسة الحالية      
أىهاط اإلشراؼ التربكؼ ،  (  في هعرفة هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض2011بريؾ )
ختمفت في بعض الدراسات التي ٌدفت عمى هعرفة الدكر الكاقعي كالهتكقع لمهشرؼ بيىها ا

كدراسة ، ( 2003التربكؼ كها في دراسة كساب )التربكؼ كالدكر الهٍىي الذؼ يهارسً الهشرؼ 
كهعرفة درجة  ، (2008ككذلؾ عهل ىهكذج هقترح كها في دراسة الزغيبي ) ،( 2003البىا )

شرافية كهعرفة كاقع الههارسات اإل، ( 2009فاعمية الهشرؼ التربكؼ كها في دراسة العزرؼ )
 ( .2009لمهشرؼ التربكؼ كها في دراسة تيـ )

شراؼ التربكؼ اإلالدراسة الحالية هع بعض الدراسات التي تىاكلت أكثر هف ىكع في اتفقت      
ال أف الدراسة الحالية تختمف في أىٍا إ( 2011( كدراسة بريؾ )2009كها في دراسة الحمك )

شراؼ التربكؼ حيث أف ٌذي الدراسة تىفرد سة الهشرفيف التربكييف ألىكاع اإلتقيس هدػ ههار 
 شراؼ التربكؼ بخبلؼ الدراسات السابقة .   اإل أىهاطهف  اطأىهبقياس ثهاىية 

 : أوجو اإلفادة

 استفادت الدراسة من الدراسات السابقة في اآلتي :

البعد الىظرؼ كالعمهي الهتضهف خبللٍا كفي  السابقة بإثراءقد استفاد الباحث هف الدراسات      
داة أسٍـ في ىضكج أهها  هىٍا،كحاة فقرات هست ، كتضهيف بالدراسةبىاء االستباىة الخاصة 

ستفادة هف ىتائجٍا بهقارىتٍا هع ىتائج ٌذي الدراسة يضاا االأكصدقٍا، كها تـ  الدراسة كشهكلٍا
ىٍا أكتختمف الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في  ، بيىٍاك التعارض أكهعرفة التكافق 
 بيىها الدراسات السابقةاستخداها ثر الهعمهيف كالهعمهات لتحديد أؼ األىهاط أكستطبق عمى 

 . كهشرفيف كهشرفاتعمى هديريف كهديرات بعضٍا طبقت 
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 الفصل الثالث

 اإلجراءاتو الطريقة 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات 

 المقدمة
 ككذلؾ كعيىتٍا الدراسة هجتهع ألفراداك  الدراسة لهىٍج كصفاا  الفصل ٌذا في الباحث تىاكؿ     
 كصفاا  ٌذا الفصل يتضهف كها ، كثباتٍا كصدقٍا ، إعدادٌا كطرؽ  الهستخدهة لدراسةا أداة

 اإلحصائية كأخيراا الهعالجات ، كتطبيقٍا الدراسة أداة تقىيف في الباحث بٍا قاـي الت لئلجراءات
 الدراسة. تحميل في عميٍا الباحث اعتهد التي

 : أول: منيج الدراسة
ك لكصفيا الهىٍج الباحث استخدـ       طريقة " : يعرؼ بأىً كالذؼ ، لمدراسة الهبلئـ الهىٍج ٌك
 دكف ى ٌ كها ، لمدراسة كالقياس كهتاحة هكجكدة كههارسات كظكاٌر أحداث تتىاكؿ البحث في

 ، )األغا."  كيحممٍا ، كيصفٍا هعٍا يتفاعل أف الباحث كيستطيع ، هجرياتٍا في الباحث تدخل
2002 ، 43).   
أىهاط اإلشراؼ التربكؼ  عمى هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض عرؼالت تـ حيث     

 كتحميل الدراسة أداة خبلؿ تطبيق هف بهدارس التعميـ األساسي بهحافظة الكسطى بسمطىة عهاف
 إليٍا. التكصل سيتـ التي الىتائج كتفسير البياىات

 : الدراسة ثانيا: مجتمع

بهدارس التعميـ األساسي بهحافظة  العاهميف كالهعمهات الهعمهيف هف الدراسة هجتهع يتككف      
كهعمهة  هعمها (1132، كالبالغ عددٌـ )ـ 2013/2014الكسطى بسمطىة عهاف لمعاـ الدراسي 

تخصصات  عمى هكزعيف) إدارة التربية كالتعميـ هحافظة الكسطى ، قسـ التخطيط كاإلحصاء ( 
 : هتعددة كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ
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           ة التعميمية(، الولي لدراسة وفقا لممتغيرات )النوعا( توزيع أفراد مجتمع 1)جدول 
 م لمحافظة الوسطى 2014/  2013لمعام الدراسي 

 الولية التعميمية م
 النوع

 المجموع
 اناث ذكور

 023 012 .2 كالية ٌيهاء 0
 332 43 025 كالية الجازر 3
 .33 0.3 033 الدقـ كالية 2
 21. 344 033 كالية هحكت .
 0023 231 113 الهجهكع 1

 : الدراسة ثالثا: عينة

هعمها  (1132)كالبالغ عددٌـ  الدراسة هجتهع هف طبقية عيىة عمى الدراسة عيىة اشتهمت     
( هعمها كهعمهة هف هجتهع الدراسة األصمي 275اختيار) تـ حيث ، كهعمهة بهحافظة الكسطى

  .لمهعمهيف الهجتهع األصمي هف % ٥٢ ىسبتً ها أؼ ، هعمهة (126ك) هعمهاا  (149هكزعيف )
 استبعادكها تـ  ، أٌداؼ الدراسة لتحقيق البلزهة البياىات جهع بٍدؼ عميٍـ ستباىةاال تكزيع كتـ

ً ( استبا4عدد ) ً الجدكؿ ستباىات الهك % هف عدد اال95.5ىات أؼ ها ىسبت ذا ها يكضح زعة ٌك
 : اليالت

 أعداد استبانات الدراسة لفئة المعممين والمعممات (1جدول )

 النسبة المئوية لمصالح  الصالح المستبعد العائد الفاقد العدد الكمي
331 . 330 01 320 5141% 
 ستباىةا( 261ستباىات الهعمهيف الصالحة لمدراسة )الا( أف عدد 2يتضح هف الجدكؿ )     

 يعتقد الباحث أف ٌىالؾك  ( استباىة،14هفقكدة كالهستبعدة )ستباىات الذا يعىي أف عدد االٌك
، هها اضطر  ستباىاتعت بعضا هىٍـ هف تكهمة عدد هف االهى الهعمهيف همقاة عمى عاتق أعباء

 الباحث استبعادٌا هف الدراسة.
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 : الدراسة رابعا: أداة

 ، كتككىت ستباىةا عف عبارةى ٌك الدراسة أداة ببىاء الباحث قاـ ، الدراسة أٌداؼ لتحقيق     
الباحث بهجهكعً هف  استعاف . كقد هجاالت عمى ثهاىية هكزعة فقرة (61هف ) ستباىةٌذي اال

 ، كها اعتهد الباحث ىكاع اإلشراؼ التربكؼأجىبية فيها يخص اجع العربية كاألالهصادر كالهر 
 التي العديدة الكتابات خبلؿ هف الدراسة كضكعبه الهرتبط التربكؼ األدب عمى االطبلع عمى

 التدريس ٌيئة أعضاء بعض راءأك  ، السابقة ككذلؾ الدراسات ، التربكؼ أىكاع اإلشراؼ تىاكلت
 الهجاؿ في كالهتخصصيف الخبرة ذكؼ ، كجاهعة السمطاف قابكس كاستشارة في جاهعة ىزكػ

 كالقائهيف الهشرفيف التربكييف كهقابمة فالهشرفي راءأك  ، عمى الدراسة الهشرؼ رأؼ هثل التربكؼ
ستفادة هف كاال التعميـك  كزارة التربيةب في هحافظة الكسطى بسمطىة عهاف التربكؼ اإلشراؼ عمى

ستطبلعية، ككذلؾ هقترحات أفراد العيىة الهعمكهات التي تـ الحصكؿ عميٍا هف ىتائج الدراسة اال
 في تمؾ الدراسة قبل إعداد أداة الدراسة.

كبىاء عمى ها سبق تـ بىاء الصكرة األكلية ألداة الدراسة هف أجل هعرفة هدػ ههارسة      
شراؼ التربكؼ بهحافظة الكسطى بسمطىة عهاف. كقد تـ ىهاط اإلأالهشرفيف التربكييف لبعض 

استجابات أفراد العيىة لفقرات حسب ىظاـ ) ليكرت ( لحساب  الثبلثياستخداـ هقياس التدرج 
 .شراؼ التربكؼىشطة اإلأحديد درجة ههارسة كل ىشاط هف لت ستباىةاال

 : الستبانة بناء خامسا: خطوات

 : التالية بالخطكات الباحث قاـ االستباىة لبىاء
  بهكضكع الدراسة الصمة ذات السابقة كالدراسات التربكؼ األدب عمى الباحث اطبلعبعد      
 ستباىةاال هجاالت تحديد . ككذلؾ في اغتٍاكصي ستباىةاال فقرات بىاء في الباحث استفاد فقد

 ذكؼ التربكييف الهشرفيف هف عدد الباحث هع أجراٌا استشارية لقاءات عدة خبلؿ هف كبىكدٌا
 األكلية صكرتٍا في ستباىةاال كقد قاـ الباحث بتصهيـ ، التربكؼ اإلشراؼ هجاؿ في الخبرة
 لمهشرفيف هكجٍة ، اإلشراؼ التربكؼ ثهاىية هحاكر هف أىكاع عمى هكزعة فقرة (61) هف هككىة
ـ األساسي بهحافظة الكسطى بسمطىة عهاف  العاهميف تخصصات هختمفة عمى هف بهدارس التعمي

 لجهع هبلءهتٍا هدػ اختيار أجل هف الهشرؼ عمى ستباىةاال كها عرض الباحث . (1 )همحق
 . البياىات

 هؤسسات في يعهمكف  الهحكهيف فه عدد عمى األكلية صكرتٍا في االستباىة كها تـ عرض    
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ـ قاهكا كالذيف ، (2 ، )همحق هختمفة كبحثية تربكية حيث:  هف رائٍـأك  بتدكيف هبلحظاتٍـ بدكٌر
 تحتً تىدرج الذؼ لمهحكر فقرة كل أجمً كاىتهاء هف أعدت الذؼ لمغرض ستباىةاال فقرات هبلئهة

بداء الجديدة الصياغة أك ؼالحذ أك باإلضافة كالتعديل صياغتٍا كسبلهة العبارات كضكحك   . كا 
 . ستباىةاال ضبط في تسٍـ همحكظات أؼ

 بعض تـ تعديل الدراسة عمى الهشرؼ الدكتكر كبإشراؼ الهحكهيف األساتذة راءأ ضكء في     
 فقرة (61عمى) الىٍائية في صكرتٍا االستباىة ( لتستقر2 )همحق التكصيات كهراعاة العبارات
   (  . 3ؿ جدك )  يكضحٍا هاك أىهاطثهاىية  عمى هكزعة

 األنماط حسب اإلشرافية األنماطبعض  فعالية استبانة فقرات ( عدد2جدول )
 الفقرات عدد النمط م

 4 األكؿ: اإلشراؼ العيادؼ الىهط 0
 4 الثاىي: اإلشراؼ باألٌداؼالىهط  3
 4 الثالث: اإلشراؼ التىكعي الىهط 2
 3 اإلشراؼ التطكيرؼ الرابع: الىهط .
 3 اإلبداعياإلشراؼ الخاهس:  الىهط 1
 3 السادس: اإلشراؼ الكقائي الىهط 2
 4 السابع: اإلشراؼ اإللكتركىي الىهط 3
 4 الثاهف: اإلشراؼ التشاركى الىهط 4

 20 الفقرات هجهكع

 ستباىة الخاصة باستجابات الهعمهيف هف ثبلثة أقساـ كها يمي:تككىت االك 
 الستباىة.استجابة عف االكؿ: ارشادات اال القسـ

 : ساسية )هتغيرات الدراسة( هف حيثالقسـ الثاىي: خاص بالبياىات األ
 ػ الىكع ) ذكر ػ اىثى(.1
ل العمهي )بكالكريكس ػ هاجستير ػ دكتكراي ( 2  ػ الهٌؤ
 هس سىكات ػ أقل هف عشر سىكات ػ عشر سىكات فأكثر(خػ سىكات الخبرة )أقل هف 3
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ي: أىهاطثهاىية ل( عبارة هكزعة 61لثالث: تضهف عبارات االستبياف كعددٌا )ا القسـ  ٌك
 ي، اإلكميىيكي(جشراؼ العيادؼ ) العبلاألكؿ: اإل الىهط
 باألٌداؼشراؼ الثاىي: اإل الىهط
 لتهايزؼ"اشراؼ التىكعي " الثالث: اإل الىهط
 شراؼ التطكيرؼالرابع: اإل الىهط
 بتكارؼ"داعي "اإلبشراؼ اإلالخاهس: اإل الىهط
 شراؼ الكقائيالسادس: اإل الىهط
 لكتركىيشراؼ اإلالسابع: اإل الىهط
 شراؼ التشاركيالثاهف: اإل الىهط

ستبياف الخاص باستجابات الهعمهيف هقياس التدرج الثبلثي لحساب كقد تبىى الباحث في ٌذا اال
 : استجابات أفراد عيىة الدراسة عمى الىحك االتي

 لدراسة ) بالنسبة لممعممين (اج الثالثي لستجابات عينة ( التدر 3جدول )

 صغيرة متوسطة كبيرة درجة المالئمة/ الممارسة
 0 3 2 التدرج الثبلثي

 6 يهي يد خالل يٍ االستبدَت ص ق يٍ انتأك  تى9  ادسا: صدق الستبانةس
 جاهعاتبال التدريسية الٍيئة أعضاء هف عدد عمى االستباىة عرض تـ : المحكمين صدق
في كزارة  العاهميف كبعض ،) كجاهعة السمطاف قابكس ، كجاهعة صكر ، )جاهعة ىزكػ الهحمية
 (2 قهمح (أخرػ كبحثية تربكية هؤسسات في العاهميف كبعض ، بسمطىة عهاف كالتعميـ التربية
 كالتعديل. باإلضافة الهحكهكف  كقاـ

 : الستبانة لمجالت البنائي الصدق

 .االستباىة لفقرات الكمية بالدرجة الثهاىية األىهاط هف ىهط كل ارتباط هدػ (5) جدكؿ يبيف
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 الستبانة ألنماط البنائي ( الصدق 4جدول )

 الدللة قيمة الرتباط معامل النمطعنوان  النمط

 14111 **14423 اإلشراؼ العيادؼ األكؿ

 14111 **14512 اإلشراؼ باألٌداؼ الثاىي

 14111 **14325 اإلشراؼ التىكعي الثالث

 14111 **14451 اإلشراؼ التطكيرؼ الرابع

 14111 **14423 داعياإلبداعي االب الخاهس

 14111 **14512 اإلشراؼ الكقائي السادس

 14111 **14325 اإلشراؼ اإللكتركىي السابع

 14111 **14451 اإلشراؼ التشاركي الثاهف
 0.05الداللة هستكػ عىد إحصائياا  داؿ( * ) 

 0.01الداللة هستكػ عىد إحصائياا  داؿ ( ** ) 

 قكؼ بٍدؼ ارتباط لً الثهاىية األىهاط هف ىهط كل هحتكػ أف (5) الجدكؿ هف يتضح     
ذا ، (0.01داللة ) هستكػ عىد الدراسة  تساؽهف اإل عالية بدرجة تتهتع ستباىةاإل أف يؤكد ٌك

 الداخمي.

 : ستبانةاإل ثبات

 عمى قيهة الحصكؿ تـ حيث ( باخ الفا كركف  ) هعاهل باستخداـ اىةستباال ثبات تقدير تـ     
 : ذلؾ يكضح التالي كالجدكؿ ككل ستباىةاال أىهاط هف ىهط لكل ا ( ألف باخ كركف  ) هعاهل
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 ككل الستبانة وكذلك الستبانة أنماط من نمط لكل (باخ الفا كرون ( ( معامل5جدول )

 باخ كرون  ألفا معامل انةعدد فقرات الستب النمطعنوان  النمط

 .145 4 إلشراؼ العيادؼا األكؿ

 1452 4 باألٌداؼ إلشراؼا الثاىي

 1441 4 التىكعي  إلشراؼا الثالث

 1451 3 التطكيرؼ إلشراؼا الرابع

 .145 3 إلشراؼ اإلبداعيا الخاهس

 1453 3 الكقائي  إلشراؼا السادس

 .145 4 اإللكتركىي إلشراؼا السابع

 1452 4 التشاركي إلشراؼا الثاهف

 1450 20 الثبات الكمي

 كأف ، (0.80فكؽ ) جهيعٍا(  باخ الفا كركف  ) هعاهبلت أف (6) الجدكؿ هف يتضح     
 في ستباىةاال كثبات صدؽ لمباحث تأكد قد يككف  ، كبذلؾ (0.91) ككل ستباىةلبل هعاهل ألفا

 . لمتطبيق قابمةك  صكرتٍا الىٍائية

 : ئيةاإلحصا المعالجات
 استخداـ كتـ اإلحصائي SPSS خبلؿ برىاهج  هف االستباىة كتحميل بتفريغ الباحث قاـ لقد
 : التالية اإلحصائية ألساليبا

 . االستباىة ثبات لقياس ألفا باخ كركف  هعاهل_ 
 عيىة تقديرات درجة لحساب ىحرافات الهعياريةكاال الحسابية الهتكسطات ك الهئكية الىسب_ 

 . الدراسة
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الدراسة  عيىة تقديرات هتكسطات بيف الفركؽ  داللة الختبار هستقمتيف لعيىيتيف " T " اختبار _ 
ل لهتغير تبعاا   الدراسي . الىكع كالهٌؤ
الدراسة  عيىة تقديرات هتكسطات بيف الفركؽ  لحساب داللةone way  )   ( Anovaاختبار_ 
 .مخبرةل تبعاا 
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 ابعالفصل الر 

 الدراسةنتائج 
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 صل الرابعالف

 الدراسةنتائج  

سئمتٍا ، كذلؾ بعد أيتىاكؿ ٌذا الفصل عرضا لىتائج الدراسة الهيداىية كفقا لتسمسل      
حصائيا ، كتهثل ٌذي الىتائج كجٍات ىظر أفراد العيىة كفقا لهحاكر أداة الدراسة كفيها إهعالجتٍا 

 يمي عرضا لتمؾ الىتائج كالبياىات اإلحصائية الهتعمقة بٍا .
كلمحكـ عمى الهتكسطات الحسابية لتقديرات أفراد عيىة الدراسة كلتكفير هقارىات بيف تمؾ      
 . ( 3ستجابات اعتهد الباحث عمى هعيار لمحكـ عمى الىتائج كها يكضحً جدكؿ ) اال

  ( معيار الحكم عمى النتائج 6جدول ) 

 درجة الممارسة مدى الدرجات الدرجة
 كبيرة 2 - .342 2
 هتكسطة 3422 - 0423 3
 ضعيفة 0422  – 0411 0

 نتائج أسئمة الدراسة :
 التربويين لبعض أنماط فينالمشر مدى ممارسة ما :  أولا: النتائج المتعمقة بالسؤال األول

 ؟محافظة الوسطى بسمطنة عمان  بمدارس التعميم األساسي في اإلشراف التربوي 
ىحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد الحسابية كاال استخراج الهتكسطات عف ٌذا السؤاؿ تـ لئلجابة

 ( يكضح ذلؾ . 4شراؼ التربكؼ كجدكؿ ) اإل أىهاطهف  ىهطعيىة الدراسة عمى كل 
 إلشرافا ألنماطنحرافات المعيارية ودرجات الممارسة المتوسطات الحسابية وال ( 7جدول )

 درجة الممارسة النحراف المعياري  المتوسط إلشرافا أنماط م
 كبيرة 0.398 2.48 العيادؼ اإلشراؼ 0

 كبيرة 0.437 2.46 باألٌداؼ اإلشراؼ 3

 كبيرة 0.444 2.39 التىكعي اإلشراؼ 2
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 كبيرة 0.473 2.40 التطكيرؼ اإلشراؼ .

 كبيرة 0.573 2.34 اإلبداعياإلشراؼ  1

 كبيرة 0.323 2.55 الكقائي اإلشراؼ 2

 ةكبير  0.387 2.45 اإللكتركىي اإلشراؼ 3

 كبيرة 0.361 2.37 التشاركى اإلشراؼ 4

 كبيرة 0.391 2.43 األىهاطكافة 

اؼ التربكؼ بمغ بشكل عاـ شر اإل ألىهاطط الحسابي ( أف الهتكس4يتضح هف الجدكؿ )     
ىا يشير ( 14250)ىحراؼ هعيارؼ قدري اكب (34.2) سة لى أف تقديرات أفراد العيىة عمى ههار إٌك

كؼ في هحافظة الكسطى جاء بدرجة كبيرة كقد تراكحت بشراؼ التر ىكاع اإلالهشرفيف التربكييف أل
في الهرتبة شراؼ الكقائي" إل" ا كجاء( 3411 -0451) الهتكسطات الحسابية لهحاكر الدراسة بيف

"          في الهرتبة الثاىية يميً (14232)ىحراؼ هعيارؼ ا( ب3411، حيث بمغ الهتكسط )األكلى
الهرتبة  ، كجاء في (14254)ىحراؼ هعيارؼ ا( ك 34.4بهتكسط حسابي )العبلجي"  شراؼاإل

( كجاء  في 14.23ىحراؼ هعيارؼ )( كبا34.2بهتكسط بمغ ) " شراؼ باألٌداؼاإل" الثالثة 
(  14243ىحراؼ هعيارؼ بمغ )( كا34.1بهتكسط بمغ ) " اإلشراؼ اإللكتركىي" الهرتبة الرابعة 

( كاىحراؼ هعيارؼ بمغ 34.1بهتكسط بمغ ) " شراؼ التطكيرؼاإل"  يميٍـ في الهرتبة الخاهسة
( كاىحراؼ 3425بهتكسط قدري) " شراؼ التهايزؼاإل" كها جاء في الهرتبة السادسة  ،( 14.32)

( 3423بهتكسط بمغ ) " شراؼ التشاركياإل" كها جاء في الهرتبة السابعة ، ( ...14هعيارؼ )
هف حيث أقل هتكسط حسابي ٌك الهرتبة األخيرة كها جاء في ، ( 14220كاىحراؼ هعيارؼ )

كها   (14132)( باىحراؼ هعيارؼ.342اإلشراؼ اإلبداعي" حيث بمغ الهتكسط )" الخاهس  الىهط
، كيعتبر ذلؾ هرتفعاا  (14250( باىحراؼ هعيارؼ )34.2جاء الهتكسط اإلجهالي لكافة الهحاكر )

راء أكلهعرفة ،  اؼ الهختمفة بدرجات كبيرةشر اإل ألىهاطأف ٌىاؾ استخداـ كبير  هها يدؿ عمى
شراؼ التربكؼ في أفراد عيىة الدراسة حكؿ هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإل

ىحرافات الهعيارية ستخراج الهتكسطات الحسابية ، كاالهحافظة الكسطى بسمطىة عهاف ، فقد تـ ا
 عمى الىحك اآلتي :الدراسة كل عمى حدي كذلؾ  أىهاطهف  ىهطلفقرات كل 
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 : األول : اإلشراف العيادي النمط

ىحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد عيىة الدراسة عمى فقرات ٌذا جاءت الهتكسطات الحسابية كاإل
 ( .5كها يكضحٍا جدكؿ )  الىهط

عينة الدراسة عمى  ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد8جدول )
 حسب المتوسطات الحسابيةمرتبة تنازلياا  " شراف العيادياإل"  األول نمطال فقرات

النحراف  المتوسط الفقرات م
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0.675 2.50 .األداء في أعمى هستكػ إلى الهعمهيف ىقل إلى الهشرؼ يسعى 0

3 
 كٍدؼ الهتعمهيف عىد العمهي التفكير تىهية عمى الهشرؼ يعهل

 .العمـك هختمف تدريس أٌداؼ هف  ساسيأ
 كبيرة 0.642 2.49

2 
 التعميهي السمكؾ أىهاط تغيير في فعاالا  أسمكبا الهشرؼ يقترح
 .لمهعمهيف الصفي

 كبيرة 0.636 2.46

. 
بلت الهشرؼ يهتمؾ  العبلقة يجعل هها التعمـ عهمية لتحميل الهٌؤ
 .هتدرب هع هدرب عبلقة الهعمـ كبيف بيىً

 كبيرة 0.684 2.44

1 
 القدرة كالسيها باإلشراؼ لمقياـ البلزهة اتر بالهٍا الهشرؼ يتهتع
 .التحميل عمى

 كبيرة 0.686 2.46

2 
 كتحميل التخطيط في اشراكً خبلؿ هف بالهعمـ الثقة الهشرؼ يعزز

 .كالتقكيـ الصفي الهكقف
 كبيرة 0.744 2.45

3 
 عمى التركيز هف بدالا  الصفي الهكقف بتقكيـ الهشرؼ يٍتـ

 .الهعمـ شخصية
 كبيرة 0.619 2.47

 0.579 2.86 .شاهبل هكضكعيا تحميبل الحصة تحميل عمى الهشرؼ يقـك 4

 

 كبيرة

( أف الهتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عيىة الدراسة لفقرات ٌذا 5يتضح هف الجدكؿ )     
ذا يعىي أف ( ..143 -14135( كباىحراؼ هعيارؼ ) ..34 - 3442تراكحت بيف ) الىهط ٌك

العيادؼ في هحافظة الكسطى هف كجٍة ىظر أفراد عيىة  لئلشراؼههارسة الهشرفيف التربكييف 
ههارسة  الفقراتجاءت بدرجة ههارسة كبيرة كأف أكثر  الىهطالدراسة كالهتضهىة في فقرات ٌذا 

يا حصة تحميبل هكضكعيقـك الهشرؼ عمى تحميل ال ( كالتي تىص عمى)4ها تضهىتً الفقرة )
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ي  ، بيىها حصمت باقي الفقرات عمى درجات  (3442عمى هتكسط حسابي كقيهتً )أ شاهبل ( ٌك
بلت لتحميل عهمية التعمـ هها يجعل .ههارسة كبيرة كاف أدىاٌا الفقرة ) ( " يهتمؾ الهشرؼ الهٌؤ

( كاىحراؼ هعيارؼ ..34" بهتكسط حسابي ) العبلقة بيىً كبيف الهعمـ عبلقة هدرب هع هتدرب
(1424.. ) 

 الثاني : اإلشراف باألىداف: النمط
 ىحرافات الهعيارية لدرجة هكافقة أفراد العيىة حكؿ هدػ تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاال

 ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ في هحافظة الكسطى بسمطىة 
 :لىتائج كالتالي اهاف ككاىت ع

لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى ية والنحرافات المعيارية ( المتوسطات الحساب20)جدول 
 ةتنازلياا حسب المتوسطات الحسابي رتبةم"  باألىداف شرافاإل " الثاني النمطفقرات 

النحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0.634 2.44 .الهعمـ كبيف بيىً إيجابية عهل عبلقة الهشرؼ يعهل 5

 كبيرة 0.633 2.44 . عالية بفاعمية كيىظهٍـ الهعمهيف جٍكد الهشرؼ يكحد 01

00 
 ىقاط تصحيح خبلؿ هف لمهعمـ الهٍىي اإلىهاء الهشرؼ يدعـ

 . القكة ىقاط كتعزيز الضعف
 كبيرة 0.570 2.47

03 
 العهمية في الهشاركيف الهعمهيف جهيع عمى األدكار الهشرؼ يكزع

 . التعميهية
 رةكبي 0.624 2.46

 باألٌداؼ لمهعمـ أكالفردية الشخصية األٌداؼ الهشرؼ يدهج 02
 .  لمهدرسة العاهة

 كبيرة 0.613 2.50

0. 
 تطكير في الذاتييف كالضبط الرقابة أٌهية عمى الهشرؼ يؤكد
 .الىتائج كتحسيف األداء

 كبيرة 0.654 2.49

 كبيرة 0.709 2.43  لمتقييـ كاضحة هعايير كيكضع اإلىجاز هستكيات الهشرؼ يكضح 01

ـ  02  كبيرة 0.645 2.44 .األٌداؼ تحديد في الهشاركة هبدأ عمى باألٌداؼ اإلشراؼيقك
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لتقديرات أفراد عيىة الدراسة  ىحرفات الهعياريةكاال( الهتكسطات الحسابية 01يبيف الجدكؿ )     
رؼ ( كباىحراؼ هعيا34.2 – 3411اإلشراؼ باألٌداؼ حيث تراكحت بيف ) ىهطلفقرات 

(  بدرجة ههارسة كبيرة ، كيتضح أف الهتكسط الحسابي إلجهالي الفقرات 14131-14315)
ذا يدؿ عمى 34.2كاىت قيهتً ) ف هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لٍذ الىهط هف اإلشراؼ أ( ٌك

( "  يدهج الهشرؼ األٌداؼ الشخصية أك الفردية لمهعمـ 02 ت الفقرة )كاف كبير إذ ىال
( كباىحراؼ هعيارؼ 3411" عمى أعمى هتكسط حسابي حيث بمغ ) اهة لمهدرسةباألٌداؼ الع

"          (01، كها أظٍر الجدكؿ أدىى قيهة لمهتكسط الحسابي لمفقرات كاف لمفقرة )  (14202)
( 34.2يكضح الهشرؼ هستكيات اإلىجاز كيكضع هعايير كاضحة لمتقييـ ." بهتكسط حسابي )

 . (14315كاىحراؼ هعيارؼ )

 : ( التنوعي) الثالث : اإلشراف التمايزي  النمط
ىحرافات الهعيارية لدرجة هكافقة تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاال كلئلجابة عمى ٌذا السؤاؿ

أفراد العيىة حكؿ هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ في هحافظة 
 الكسطى بسمطىة عهاف ككاىت الىتائج كالتالي:

لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية  (22جدول )
 مرتبة تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية التمايزي " شرافاإل "الثالث النمطفقرات 

النحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0.638 2.43 .مهيفلمهعؼ كالهٍار  الفىي الجاىب عمى الهشرؼ يركز 03

04 
 قدراتً حسب األسمكب تقرير في الحرية الهعمـ الهشرؼ يعطي

 .كهٍاراتً
 هتكسطة 0.730 2.28

05 
 كبيف بيىً جهاعية بطريقة اإلشرافية األساليب الهشرؼ يطبق
 .كالهعمـ الهدير

 كبيرة 0.658 2.47

 كبيرة 0.572 2.56 .الهعمهيف بيف الجهاعي العهل دعـ في الهشرؼ يساٌـ 31

30 
 في كالفىي اإلدارؼ القسهيف بيف التكازف  عمى الهشرؼ يعهل
 . التربكؼ اإلشراؼ عهمية

 هتكسطة 0.809 2.06

33 
 هع ليتىاسب العمهية الىشاطات هستكيات هف الهشرؼ يىكع

 .لمهتعمهيف الهختمفة الهستكيات
 كبيرة 0.669 2.45
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32 
 الهخبرية ألىشطةا تىفيذل لمهعمهيف الفرصة الهشرؼ يتيح

 .البسيطة
 كبيرة 0.664 2.49

 كبيرة 0.647 2.45 .الهحمية البيئة هف أىشطة تطكير إلى الطمبة الهشرؼ يكجً .3

ات أفراد عيىة لتقدير  ىحرافات الهعياريةكاال( الهتكسطات الحسابية 00يظٍر الجدكؿ )     
كحت الهتكسطات الحسابية بيف حيث ترا ( التهايزؼ)  اإلشراؼ التىكعي ىهط الدراسة لفقرات

( أؼ بدرجة ههارسة كبيرة ، كها يتضح 14415-14224( كاىحراؼ هعيارؼ ) 3412  – 3412)
ذا يدؿ عمى 3.25أف الهتكسط الحسابي إلجهالي الفقرات قيهتً ) ف هدػ أ( بدرجة كبيرة ٌك

 ههارسة الهشرفيف التربكييف  لٍذا الىهط هف اإلشراؼ كاف بدرجة كبيرة .
( فقد حصمتا عمى 04، 30يف )ت عمى درجة ههارسة كبيرة عدا الفقرتامت جهيع الفقر كحص 

(" يساٌـ 31إذ ىالت الفقرة ) ،( في الهتكسط الحسابي3422هتكسطة ألىً أقل هف )درجة 
( 3412" عمى أعمى هتكسط حسابي حيث بمغ ) الهشرؼ في دعـ العهل الجهاعي بيف الهعمهيف

، كها أظٍر الجدكؿ أدىى قيهة لمهتكسط  ( 14133ىحراؼ هعيارؼ )بدرجة ههارسة كبيرة ،  كبا
لقسهيف اإلدارؼ كالفىي ا( " يعهل الهشرؼ عمى التكازف بيف 30الحسابي لمفقرات كاف لمفقرة ) 

( أؼ بدرجة 14415( كاىحراؼ هعيارؼ )3412في عهمية اإلشراؼ التربكؼ " بهتكسط حسابي )
 هتكسطة .

 : تطويري الرابع: اإلشراف ال النمط
ىحرافات الهعيارية لدرجة هكافقة تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاإل كلئلجابة عمى ٌذا السؤاؿ

أفراد العيىة حكؿ هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ في هحافظة 
 الكسطى بسمطىة عهاف ككاىت الىتائج كالتالي:

لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى رافات المعيارية نحالمتوسطات الحسابية وال ( 21)جدول 
 "  مرتبة تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية التطويري  شرافاإل " الرابع النمطفقرات 

النحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 ةكبير  0.631 2.53 .الهعمهيف بيف الفردية الفركؽ ي تراع شرافيًإ طرؽ  الهشرؼ يستخدـ 31

32 
 الهفاٌيـ طبيعة هع يتىاسب بها اإلشراؼ أساليب في الهشرؼ يىكع

 .العمهية
 كبيرة 0.618 2.52

 كبيرة 0.594 2.50 .العهمية الطالب حياة كبيف الجديد العمـ بيف الهشرؼ يربط 33
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34 
 الهكقف طبيعة حسب العهمي كالعرض التجريب سمكبأ الهشرؼ يطبق

 كبيرة 0.588 2.48 .الهتكافرة كاإلهكاىات

 هتكسطة 0.849 2.04 .كالتعميـ التعمـ لعهمية خطة فيكضع الهعمهيف الهشرؼ يشرؾ 35

 كبيرة 0.706 2.41 .الهعمهيف بيف كالهٍىية الشخصية بالفركؽ  الهشرؼ يٍتـ 21

 كبيرة 0.737 2.38 .الهتعمهيف تفكير تثير التي الحديثة التدريس أساليب الهشرؼ يشرح 20

ىحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد ( أف الهتكسطات الحسابية كاال03) ف الجدكؿيتضح ه      
( كاىحراؼ هعيارؼ  .341 –3412اإلشراؼ التطكيرؼ تراكحت بيف ) ىهطعيىة الدراسة لفقرات 

كقد حصمت جهيع الفقرات عمى أؼ بدرجة ههارسة ) كبيرة كهتكسطة ( ،  (0.594-0.849)
ف الهتكسط الحسابي كاف أقل هف جاءت بدرجة ههارسة هتكسطة أل (35درجة كبيرة عدا الفقرة )

 ( حسب هقياس ليكرت .3422)
ذا يدؿ 34.1كها يتضح أف الهتكسط الحسابي إلجهالي الفقرات بمغ قيهتً ) ( بدرجة كبيرة ٌك

 كاف بدرجة ههارسة كبيرة . ؼاإلشراف هدػ ههارسة الهشرفيف لٍذا الىهط هف أعمى 
"  اعى الفركؽ الفردية بيف الهعمهيفتر ة شرافيإ" يستخدـ الهشرؼ طرؽ  (31) إذ ىالت الفقرة  

كباىحراؼ هعيارؼ ، ( بدرجة ههارسة كبيرة 3412عمى أعمى هتكسط حسابي حيث بمغ )
" يشرؾ  (35، كها أظٍر الجدكؿ أدىى قيهة لمهتكسط الحسابي لمفقرات كاف لمفقرة ) (14220)

بدرجة  (.341" بهتكسط حسابي ) ة التعمـ كالتعميـكضع خطة لعهمي الهشرؼ الهعمهيف في
 . (144.5هتكسطة كاىحراؼ هعيارؼ )

 : الخامس: اإلشراف اإلبداعي النمط
ىحرافات الهعيارية لدرجة هكافقة تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاال كلئلجابة عمى ٌذا السؤاؿ

إلشراؼ التربكؼ في هحافظة أفراد العيىة حكؿ هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط ا
 : الكسطى بسمطىة عهاف ككاىت الىتائج كالتالي
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لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية وال ( 22جدول )
 "  مرتبة تنازلياا حسب المتوسطات الحسابيةاإلبداعي شراف"اإل لخامسا النمطفقرات 

ف النحرا المتوسط الفقرة م
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

23 
 تطكير في تسٍـ هستحدثً كطرقا جديدة أفكارا الهشرؼ يبتكر
 . التعميهية العهمية

 هتكسطة 0.835 2.18

 هتكسطة 0.773 2.31 .اآلخريف عمى أرائً كفرضاالىتٍازية  عف الهشرؼ يبتعد 22

 كبيرة 0.743 2.39 . لمهعمهيف الهعىكية الهساىدة تقديـ عمى الهشرؼ يعهل .2

اآلخريف  هف التعمـ في كالرغبة اإلىساىية بالعبلقات الهشرؼ يٍتـ 21
 . براتٍـخ هف ستفادةاإلك 

 كبيرة 0.649 2.48

22 
طبلؽ العقل تحرير ضركرة عمى الهعمهيف الهشرؼ يشجع  الطاقة كا 

 . كهكاٌبٍـ قدراتٍـ هف لبلستفادة
 كبيرة 0.685 2.47

23 
 كالهركىة كالمباقة كالصبر صفاتال هف بالعديد الهشرؼ يتهيز
 .الكاضحة كالرؤية كالثقة

 هتكسطة 0.801 2.28

 هتكسطة 0.785 2.28 . الديهقراطية ركح بإشاعة الهشرؼ يٍتـ 24

الهعيارية لتقديرات أفراد عيىة  ىحرافاتكاال( أف الهتكسطات الحسابية 02يبيف الجدكؿ )     
-142.5( كباىحراؼ هعيارؼ )3404 –34.4راكحت بيف )بتكار تاإلبداع كاال ىهطالدراسة لفقرات 

، كها يتضح أف الهتكسط الحسابي  ( أؼ بدرجة ههارسة تتراكح ) كبيرة كهتكسطة (14421
ذا يدؿ عمى .342هف اإلشراؼ بمغ قيهتً ) الىهطإلجهالي الفقرات في ٌذا  ف أ( بدرجة كبيرة ٌك

ات كقد حصمت الفقر ، بيرة كدرجة هكافقة كاف ب ؼاإلشراهدػ ههارسة الهشرفيف لٍذا الىهط هف 
إذ ىالت الفقرة ،  بقية الفقرات كاىت بدرجة هتكسطةها أعمى درجة كبيرة ،  ( 22،  21،  .2 )
 ستفادة هف خبراتٍـالكا اآلخريف" يٍتـ الهشرؼ بالعبلقات اإلىساىية كالرغبة في التعمـ هف  (21)
( أؼ بدرجة ههارسة 142.5راؼ هعيارؼ )( كباىح34.4عمى أعمى هتكسط حسابي حيث بمغ ) "

 " يبتكر (23كبيرة ، كها أظٍر الجدكؿ أدىى قيهة لمهتكسط الحسابي لمفقرات كاف لمفقرة )
في تطكير العهمية التعميهية " بهتكسط حسابي الهشرؼ أفكارا جديدة كطرقا هستحدثً تسٍـ 

 . ( أؼ بدرجة هتكسطة في الههارسة14421( كاىحراؼ هعيارؼ )3404)
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 : السادس : اإلشراف الوقائي النمط
ىحرافات الهعيارية لدرجة هكافقة تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاال كلئلجابة عمى ٌذا السؤاؿ

أفراد العيىة حكؿ هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ في هحافظة 
 : الكسطى بسمطىة عهاف ككاىت الىتائج كالتالي

لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ( 23)جدول 
 "  مرتبة تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية الوقائي شرافاإل " السادس النمطفقرات 

النحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

25 
 كيقمل ثٍاحدك  كيهىع لمهعمهيف تقع التي بالهتاعب الهشرؼيتكقع 
اآث هف  . اٌر

 كبيرة 0.652 2.52

.1 
 هف جسكر لبىاء كيسعى لمهعمهيف الىفسي األهف الهشرؼ يحقق
 .كالطهأىيىة الهحبة

 كبيرة 0.586 2.56

.0 
 هىٍا يعاىي التي الهتاعب كراء الكاهىة األسباب الهشرؼ يدرؾ

 .لٍـ زيارتً عىد الهعمهيف
 كبيرة 0.612 2.56

 كبيرة 0.597 2.58 .لمهعمهيف الهىاسبة طالخط الهشرؼ يرسـ 3.

.2 
 في كاضعا هكقف كل يتىاسب ها األساليب هف الهشرؼ يتخذ
 . بىفسً كثقتً قكتً كهدػ الهعمـ شخصية اعتباري

 كبيرة 0.605 2.54

 كبيرة 0.594 2.59 .لمهشكبلت هكاجٍتً عىد خاصة الهعمـ ثقة الهشرؼ يدعـ ..

.1 
 في الهعمهيف لهساعدة كسيمة راتالزيا تبادؿ هف الهشرؼ يتخذ

 .الهتكقعة الصعاب هجابٍة
 كبيرة 0.611 2.55

ىحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد عيىة ( أف الهتكسطات الحسابية كاال.0) يظٍر الجدكؿ     
( كباىحراؼ هعيارؼ 3413 – 3415اإلشراؼ الكقائي تراكحت بيف ) ىهطالدراسة لفقرات 

كها يتضح أف الهتكسط الحسابي إلجهالي الفقرات ههارسة كبيرة  ( أؼ بدرجة0.586-0.652)
ذا يدؿ عمى 3413هف اإلشراؼ بمغ قيهتً ) الىهطفي ٌذا  ف هدػ ههارسة أ( بدرجة كبيرة ٌك

 ؼ كاف بدرجة ههارسة كبيرة .االهشرفيف لٍذا الىهط هف اإلشر 
" عمى  لمهشكبلت يدعـ الهشرؼ ثقة الهعمـ خاصة عىد هكاجٍتً ( "..كها حصمت الفقرة )

 ( أؼ بدرجة ههارسة كبيرة .1415) ( كباىحراؼ هعيارؼ3415أعمى هتكسط حسابي حيث بمغ )
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" يتكقع الهشرؼ  (25كها أظٍر الجدكؿ أدىى قيهة لمهتكسط الحسابي لمفقرات كاف لمفقرة )
ا " بهتكسط حسابي ) ىحراؼ ( كا3413بالهتاعب التي تقع لمهعمهيف كيهىع حدكثٍا كيقمل هف أثاٌر

 ( بدرجة كبيرة.14213هعيارؼ )

 :السابع: اإلشرف اإللكتروني النمط
ىحرافات الهعيارية لدرجة الحساب الهتكسطات الحسابية كا كلئلجابة عمى ٌذا السؤاؿ تـ

هكافقة أفراد العيىة حكؿ هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ في 
 ككاىت الىتائج كالتالي:هحافظة الكسطى بسمطىة عهاف 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ( 24)دول ج
 تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية " مرتبةاإللكتروني شرافاإل " السابع النمطفقرات 

النحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 كبيرة 0.599 2.54 .إللكتركىىا باإلشراؼ ٌتهاـاال عمى ؼالتربك  الهشرؼ يحرص 2.

.3 
 في اإللكتركىية الكسائط استخداـ عمى الهشرؼ يعتهد

 .الهعمهيف كبيف بيىً االتصاؿ
 كبيرة 0.550 2.52

.4 
 هف كثيراا  تكاجً التي الهشكبلت هف كثيراا  الهشرؼ يعالج

 .الهعمهيف
 هتكسطة 0.775 2.31

 كالفىية اإلدارية العهميات جهيع طبيقت إلى الهشرؼ يسعى 5.
 .الكزارة قبل هفا بٍ الهىكط

 كبيرة 0.635 2.56

 كبيرة 0.642 2.50 .الهعمهيف بيف الىشط التفاعل إهكاىية الهشرؼ يتيح 11

10 
 هع لمتكاصل الحديثة االتصاؿ كسائل الهشرؼ يستخدـ
 .الهعمهيف

 كبيرة 0.700 2.40

13 
 أىكاعٍا بجهيع لكتركىيةاإل ىياتالتق باستخداـ الهشرؼ يقـك
 .لمهعمـ الهعمكهة إيصاؿ في

 كبيرة 0.699 2.40

12 
 الهعمهيف عىد لكتركىيةاإل االتصاؿ أساليب في الهشرؼ يجدد
 .الذاتي لمتعمـ آفاؽ تفتح جديدة أساليب كيتيح

 كبيرة 0.648 2.42

أفراد  هعيارية لتقديراتالىحرافات ( أف الهتكسطات الحسابية كاال01) يتضح هف الجدكؿ     
اإللكتركىي تراكحت  اإلشراؼ ىهطييف لفقرات عيىة الدراسة حكؿ هدػ ههارسة الهشرفيف التربك 
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أؼ بدرجة ههارسة تراكحت بيف  (14331 – 14111)( كباىحراؼ هعيارؼ 3420–3412بيف )
هف  الىهطكها يتضح أف الهتكسط الحسابي إلجهالي الفقرات في ٌذا  ،كهتكسطة()كبيرة 

ذا( بدرجة 34.1اإلشراؼ بمغ قيهتً ) ف هدػ ههارسة الهشرفيف لٍذا الىهط أيدؿ عمى  كبيرة ٌك
 ؼ كاف بدرجة كبيرة.اهف اإلشر 

 بً الهىكطة(" يسعى الهشرؼ إلى تطبيق جهيع العهميات اإلدارية كالفىية 5.الفقرة )إذ ىالت   
( 14221باىحراؼ هعيارؼ )( ك 3412هف قبل الكزارة." عمى أعمى هتكسط حسابي حيث بمغ )

(" 4.كها أظٍر الجدكؿ أدىى قيهة لمهتكسط الحسابي لمفقرات كاف لمفقرة ) كبيرة،بدرجة ههارسة 
( 3420" بهتكسط حسابي ) التي تكاجً كثيػراا هف الهعمهيف يعالج الهشرؼ كثيراا هف الهشكبلت

 .(3422) ف لهتكسط الحسابي أقل هف( بدرجة هتكسطة أل14331ؼ هعيارؼ )كاىحرا

 :التشاركياإلشراف  الثامن: النمط
ىحرافات الهعيارية لدرجة هكافقة تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاإل كلئلجابة عمى ٌذا السؤاؿ

أفراد العيىة حكؿ هدػ ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ في هحافظة 
 الكسطى بسمطىة عهاف ككاىت الىتائج كالتالي:

لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ( 25)ل جدو
 تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية " مرتبةالتشاركي شراف"اإل الثامن النمطفقرات 

 المتوسط الفقرة م
النحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

1. 
 هف الهعىية األطراؼ جهيع هشاركة عمى الهشرؼ يعتهد

 .أٌدافً تحقيق في كطمبة كهعمهيف تربكييف هشرفيف
 كبيرة 0.530 2.62

11 
 ىكعية تحسيف في الهتهثمة األٌداؼ تحقيق عمى الهشرؼ يركز
 .  التعمـ

 كبيرة 0.619 2.53

12 
 عمى كالتعرؼ الهشكبلت كتشخيص فٍـ إلى الهشرؼ يٍدؼ
 .يفالهعمه جٍكد لدعـ الهىاسب العبلجي البرىاهج كبىاء أسبابٍا

 هتكسطة 0.767 2.28

13 
 هعايير عمى لبلتفاؽ الهعمهيف هع الحكار لغة الهشرؼ يهتمؾ
 . الطالب تقييـ

 كبيرة 0.745 2.35
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14 
 كبيف بيىً االىفتاح كركح الهستهر بالتعاكف  الهشرؼ يتهيز

 . الهعمهيف
 كبيرة 0.757 2.38

15 
 دلتجدي الهعمهيف جاىب هف الفعاؿ التخطيط عمى الهشرؼ يقـك

 .السمككية األٌداؼ
 كبيرة 0.581 2.54

21 
 كالىهكذج الهثل فٍك عالية تدريسية كفاءة اذ الهشرؼ يعتبر

 .لمهعمهيف
 كبيرة 0.602 2.42

20 
 اإلىساىية  الهصادر بيف إيجابية بطريقة الهشرؼ يتفاعل

 (هديريف-هشرفيف–تبلهيذ(
 هتكسطة 0.804 1.90

ىحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد عيىة ت الحسابية كاالتكسطا( أف اله02يبيف الجدكؿ )       
 –3423اإلشراؼ التشاركي تراكحت بيف ) ىهطالدراسة حكؿ هدػ ههارسة الهشرفيف لفقرات 

 (( أؼ بدرجة ههارسة تراكحت بيف ) كبيرة كهتكسطة.1441-14121( كباىحراؼ هعيارؼ )0451
هف اإلشراؼ بمغ قيهتً  الىهطي ٌذا كها يتضح أف الهتكسط الحسابي إلجهالي الفقرات ف

ذا يدؿ عمى 3423) ف هدػ ههارسة الهشرفيف لٍذا الىهط هف اإلشراؼ كاف أ( بدرجة كبيرة ٌك
( عمى درجة ههارسة هتكسطة بخبلؼ 20،  12كها حصمت الفقرات )، بدرجة ههارسة عالية

بي ضهف جهيع ( عمى أقل هتكسط حسا20، كقد جاءت الفقرة ) الىهطباقي الفقرات في ٌذا 
 الثهاىية . األىهاطالفقرات في هختمف 

" يعتهد الهشرؼ عمى هشاركة جهيع األطراؼ الهعىية هف هشرفيف تربكييف  (.1إذ ىالت الفقرة ) 
( كباىحراؼ 3423" عمى أعمى هتكسط حسابي حيث بمغ ) ي تحقيق أٌدافًكهعمهيف كطمبة ف

كاف  ، أدىى قيهة لمهتكسط الحسابي لمفقرات( بدرجة كبيرة ، كها أظٍر الجدكؿ 14121هعيارؼ )
" يتفاعل الهشرؼ بطريقة إيجابية بيف الهصادر اإلىساىية " بهتكسط حسابي  (20لمفقرة )

 . ( بدرجة هتكسطة .1441( كاىحراؼ هعيارؼ )0451)
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النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ىل توجد فروق ذات دللو إحصائية بين درجة ممارسة 
محافظة  بمدارس التعميم األساسي فيين لبعض أنماط اإلشراف التربوي ين التربويالمشرف

عند مستوى دللة  الوسطى بسمطنة عمان لمتغيرات النوع والخبرة والمؤىل الدراسي
(α=0004؟) 

 : متغير النوع :أولا 
 ( اختبار )ت( لمعينات المستقمة بين أنماط اإلشراف التربوي والنوع26جدول )

      

 المتوسط العدد الجنس األنماط
النحراف 
 المعياري 

 )ت(قيمة قيمة )ف(
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

شراؼ اإل
 يادؼالع

 15.73 0.33 2.56 135 ذكر

 

1.217 

 
259 .001* 

 0.44 2.44 126 أىثى 

شراؼ اإل
 باألٌداؼ

 0.83 0.40 2.45 135 ذكر
 

-.083 

 
259 

.363 

 0.46 2.46 126 أىثى 

شراؼ اإل
 ىكعيالت

 9.60 0.37 2.49 135 ذكر

 

3.756 

 
259 

.002* 

 0.47 2.29 126 أىثى 

شراؼ اإل
 التطكيرؼ

 11.3 0.41 2.46 135 ذكر

 

1.882 

 
259 

.001* 

 0.51 2.35 126 أىثى 

شراؼ اإل
 بداعياإل

 1.98 0.54 2.36 135 ذكر

 

1.164 

 
259 

.160 

 0.59 2.29 126 أىثى 

ؼ شرااإل
 الكقائي

 0.41 0.34 2.55 135 ذكر
 

.085 

 
259 

.521 

 0.31 2.55 126 أىثى 

شراؼ اإل
 لكتركىياإل

 1.80 0.41 2.37 135 ذكر

 

-3.651 

 
259 

.180 

 0.34 2.54 126 أىثى 

شراؼ اإل
 التشاركي

 6.43 0.32 2.40 135 ذكر

 

1.428 

 
259 

.012* 

 0.39 2.34 126 أىثى 

 اإلجهالي
 0.22 2.45 135 ذكر

10.30 1.250 259 .001* 
 0.29 2.41 126 أىثى
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لمعيىات الهستقمة بيف درجة ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض  T-testتـ عهل اختبار )ت( 
( ىبلحع أىً تكجد فركؽ ذات داللة 03أىهاط اإلشراؼ التربكؼ كهتغير الجىس، كهف الجدكؿ )

ارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ هف كجٍة ىظر إحصائية بيف درجة هه
 األىهاط( في ≥ αsig) قيهة الداللة أقل فراد عيىة الدراسة باختبلؼ الىكع حيث جاءتأ

شراؼ التهايزؼ، اإلشراؼ التشاركي( كيهكف القكؿ ، اإلشراؼ التطكيرؼ اإلؼ العبلجي، شرا)اإل
يف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ هف كجٍة ىظر بأىً تختمف درجة ههارسة الهشرف

، اإلشراؼ باألٌداؼ) األىهاطأها في بقية  ،فراد عيىة الدراسة باختبلؼ الىكع لصالح الذككرأ
كبر    إللكتركىي( جاءت قيهة الداللة أكاإلشراؼ ا ، شراؼ الكقائياإل، شراؼ اإلبداعي اإل
(αsig كيهكف القكؿ ب ) أىً ال تختمف درجة ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط

 . فراد عيىة الدراسة باختبلؼ الىكعأاإلشراؼ التربكؼ هف كجٍة ىظر 
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 :الدراسيالمؤىل متغير  :ثانياا 
 شراف التربوي والمؤىل العمميبين أنماط اإلاختبار )ت( لمعينات المستقمة ( 27)جدول 

 المتوسط العدد األنماط
نحراف اإل 

 المعياري 
 (تقيمة )

درجات 
 الحرية 

مستوى 
 الدللة

األكؿ:  الىهط
 اإلشراؼ العيادؼ

 374.- 0.39 2.47 231 بكالكريكس

 

259 .511 

 0.36 2.50 30 هاجستير 

الثاىي:  الىهط
 اإلشراؼ باألٌداؼ

 2.946- 0.42 2.42 231 بكالكريكس

 

259 .116 

 0.40 2.66 30 هاجستير 

الثالث:  الىهط
 اإلشراؼ التىكعي

 1.962- 0.42 2.37 231 بكالكريكس

 

259 .156 

 0.492 2.54 30 هاجستير 

الرابع:  الىهط
 لتطكيرؼااإلشراؼ 

 2.095- 0.46 2.38 231 بكالكريكس

 

259 .921 

 0.46 2.57 30 هاجستير 

الخاهس:  الىهط
 اإلبداعياإلشراؼ 

 512.- 0.56 2.32 231 بكالكريكس

 

259 .984 

 0.58 2.38 30 هاجستير 

السادس:  الىهط
 اإلشراؼ الكقائي

 442. 0.31 2.56 231 بكالكريكس

 

259 .059 

 0.42 2.51 30 هاجستير 

السابع:  الىهط
 اإلشراؼ اإللكتركىي

 773. 0.37 2.46 231 بكالكريكس

 

259 .192 

 0.47 2.40 30 هاجستير 

ف: الثاه الىهط
 اإلشراؼ التشاركى

 574. 0.35 2.37 231 بكالكريكس

 

259 .076 

 0.45 2.33 30 هاجستير 

 اإلجهالي
 0.25 2.42 231 بكالكريكس

-1.297 

259 

.370 
 0.30 2.49 30 هاجستير
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بيف درجة ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض اختبار )ت( لمعيىات الهستقمة اختبار  إجراءتـ 
ل الدراسي، كهف الجدكؿ )أىهاط اإل ( ىبلحع أف قيهة هستكػ 04شراؼ التربكؼ كبيف الهٌؤ
لذلؾ يهكف القكؿ أف درجة ههارسة الهشرفيف  كبيرةالثهاىية  األىهاط( في كافة ≤ αsigالداللة )

فراد عيىة الدراسة ال تختمف باختبلؼ ألتربكؼ هف كجٍة ىظر االتربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ 
ل الدرا  سي.الهٌؤ

 

 

 الخبرةسنوات متغير  ثالثاا:
 شراف التربوي وسنوات الخبرة( بين أنماط اإلANOVA( اختبار أنوفا )28جدول )

درجات  العدد األنماط
 الحرية

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الدللة

األكؿ: اإلشراؼ  الىهط
 العيادؼ

 51 أقل هف خهس سىكات

 47 أقل هف عشر سىكات 103. 2.071 258

 163 أكثرسىكات ف 01

الثاىي: اإلشراؼ  الىهط
 باألٌداؼ

 51 أقل هف خهس سىكات

 47 أقل هف عشر سىكات 380 . 3.323 258

 163 سىكات فأكثر 01

الثالث: اإلشراؼ  الىهط
 "التىكعي "التهايزؼ

 51 أقل هف خهس سىكات

 47 أقل هف عشر سىكات 087. 2.467 258

 163 سىكات فأكثر 01

الرابع: اإلشراؼ الىهط 
 التطكيرؼ

 51 أقل هف خهس سىكات

 47 أقل هف عشر سىكات 197. 1.635 258

 163 سىكات فأكثر 01

اإلشراؼ الخاهس:  الىهط
 اإلبداعي

 51 أقل هف خهس سىكات

 47 أقل هف عشر سىكات 685. 379. 258

 163 سىكات فأكثر 01

السادس: اإلشراؼ  الىهط
 قائيالك 

 51 أقل هف خهس سىكات

 47 أقل هف عشر سىكات 758. 278. 258

 163 سىكات فأكثر 01
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السابع: اإلشراؼ  الىهط
 اإللكتركىي

 51 أقل هف خهس سىكات

 47 أقل هف عشر سىكات 243. 1.424 258

 163 سىكات فأكثر 01

الثاهف: اإلشراؼ  الىهط
 التشاركى

 51 أقل هف خهس سىكات

 47 أقل هف عشر سىكات 060. 2.845 258

 163 سىكات فأكثر 01

 اإلجهالي

 51 أقل هف خهس سىكات

 47 أقل هف عشر سىكات 355. 1.039 258

 163 سىكات فأكثر 01

 

لهشرفيف ا( بيف درجة ههارسة one way ANOVAاختبار تحميل التبياف األحادؼ ) إجراءتـ 
( ىبلحع أف 05أىهاط اإلشراؼ التربكؼ كبيف سىكات الخبرة، كهف الجدكؿ )التربكييف لبعض 

لذلؾ يهكف القكؿ أف درجة كبيرة  جاءت لثهاىيةا األىهاط( في كافة ≤ αsigقيهة هستكػ الداللة )
فراد عيىة الدراسة ال أاط اإلشراؼ التربكؼ هف كجٍة ىظر ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىه

 .الخبرةىكات تختمف باختبلؼ س
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات
هف ثـ تقديـ التكصيات ئج التي تكصمت اليٍا الدارسة ، ك يتضهف ٌذا الفصل هىاقشة الىتا     

 الهستخمصة هف ىتائج ٌذي الدراسة . 

 أول مناقشة نتائج الدراسة : 
 التربويين لبعض أنماط فينالمشر مدى ممارسة ما النتائج المتعمقة بالسؤال األول: مناقشة 

 ؟محافظة الوسطى بسمطنة عمان مدارس التعميم األساسي في اإلشراف التربوي في 
اإلشراؼ استخداهاا في هحافظة  أىهاط( إلى أف أكثر 8أشارت الىتائج الكاردة في الجدكؿ )     

( باىحراؼ هعيارؼ 2.55" ، حيث بمغ الهتكسط )شراؼ الكقائيإلا"  الكسطى بسمطىة عهاف ٌك
ً " اإل0.323) كجاء  (0.398( كاىحراؼ هعيارؼ )2.48شراؼ العبلجي" بهتكسط حسابي )( يمي

( يميً 14.23( كباىحراؼ هعيارؼ )34.2بهتكسط بمغ )"  ٌداؼشراؼ باألاإل" الهرتبة الثالثة  في
( 14243( كاىحراؼ هعيارؼ بمغ )34.1بهتكسط بمغ )" لكتركىي اإلشراؼ اإل" في الهرتبة الرابعة 

( كاىحراؼ هعيارؼ بمغ 34.1بهتكسط بمغ )" شراؼ التطكيرؼ اإل" يميٍـ في الهرتبة الخاهسة ، 
( كاىحراؼ 3425بهتكسط قدري ) " شراؼ التهايزؼ اإل " ( كها جاء في الهرتبة السادسة14.32)

( 3423بهتكسط بمغ ) "شراؼ التشاركياإل" رتبة السابعة ( كها جاء في اله...14هعيارؼ )
هف حيث أقل هتكسط الحسابي ٌك  ( كها جاء في الهرتبة األخيرة 14220كاىحراؼ هعيارؼ )

 . (14132)( باىحراؼ هعيارؼ.342اإلبداعي" حيث بمغ الهتكسط )الخاهس اإلشراؼ  الىهط
، كيعتبر (14250( باىحراؼ هعيارؼ )34.2كها جاء الهتكسط اإلجهالي لكافة الهحاكر )     

 . شراؼ الهختمفة بدرجات كبيرةأف ٌىاؾ استخداـ كبير ألىكاع اإل ذلؾ هرتفعاا هها يدؿ عمى
لتربكؼ اإلشراؼ الكقائي جاء في الهرتبة األكلى ألف الهشرؼ ايعزك الباحث إلى أف ك      

  ي ككىً يعالج كثير هف الجكاىبٌذا الىكع اٌتهاها أكثر هف غير  يافكالهعمـ بسمطىة عهاف يكل
كها أف ٌذا الىهط يتصف بتىبؤ الهشرؼ فيً لؤلخطاء كالهشكبلت التي قد يقع فيٍا الهعمـ قبل 
ً الكاسعة كههارستً الهيداىية السابقة كيحاكؿ ٌىا أف يجعل غايتً هف  كقكعٍا كذلؾ استىادا لخبرت

 الهىاسبة لتبلفيٍا كالتغمب عميٍا.  كيرسـ هعً الخططفيٍا  اإلشراؼ السعي لعدـ كقكع الهعمـ
شراؼ اإل هجاؿ احتل ( حيث٥٠٠٥، هف )الخكالدة كل دراسة ىتائج هع الىتائج ٌذي تتفق     

 احتل ( حيث2٠٠٠ ، هف)صياـ كل دراسة هع الىتائج ٌذي الثاىية،كها تختمف الكقائي الهرتبة
       شراؼ الكقائي عىداإل طىه كاحتل ، هرتبة هتكسط حسابي أقل شراؼ الكقائي عمىاإل ىهط
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 فركؽ  كجكد بعدـ عرض الىتائج هف كها يتضح ، الخاهسة الهرتبة ( عمى 2004 ، الجبلد )
رية كبيرة  الثهاىية.  األىهاط بيف كجٌك
 األىهاطهف  ىهطالسابقة ، سيتـ هىاقشة كل  األىهاطكلهزيد هف التفسير كالهىاقشة لىتائج      

 الىحك التالي:الكاقع عمى حدة كذلؾ عمى 

 : األول )اإلشراف العيادي( بالنمطمناقشة النتائج المتعمقة 
 كؿدكاىت بدرجة هرتفعة كها في الج الىهطأظٍرت الىتائج أف الهتكسطات الحسابية لٍذا      

" عمى  شاهبل هكضكعيا تحميبل الحصة تحميل عمى الهشرؼ كها حصمت العبارة " يقـك (9)
 إلى الهعمهيف ىقل إلى الهشرؼ ( كجاءت العبارة " يسعى 2.86)  أعمى هتكسط حسابي بهتكسط

كتشير الىتائج إلى أف ٌذا  ( ،2.50" في الهرتبة الثاىية بهتكسط ) ء األدا في أعمى هستكػ
حصل عمى الهرتبة الثاىية هف حيث أكثر الهتكسطات الحسابية، كها جاءت العبارة "  الىهط

عمهي عىد الهتعمهيف كٍدؼ أساسي هف أٌداؼ تدريس يعهل الهشرؼ عمى تىهية التفكير ال
أف الهتكسط  الىهط( في فقرات 9هختمف العمـك "في الهرتبة الثالثة ، كها ٌك هكضح بالجدكؿ )

الحسابي لٍذي الفقرات قريبة هف بعضٍا البعض عدا الفقرة األكلى التي حصمت عمى أعمى 
عمى أعمى هتكسط حسابي ككف  هطالىٌذا ( ، كيعزك الباحث حصكؿ  2.86هتكسط حسابي) 

هف االشراؼ يركز عمى تحسيف أداء الهعمـ في  الىهطأف ههارسات الهشرفيف التربكييف لٍذا 
غرفة الصف كيقضي الهشرؼ أغمب  كقتً في هكاجٍة الهشكبلت التي تكاجً الهعمهيف كها أف 

ادؿ كالزهالة كالصداقة هها كاإلحتراـ الهتب يجابيالعبلقة بيف الهشرؼ كالهعمـ تتهتع بالتعاكف اإل
، كها أف ٌذا الىهط هف اإلشراؼ يركز عمى شخصية الهعمـ  ىتاجية العهلإ يؤدؼ إلى زيادة في

ك قريب هىٍـ كيعالج ىكاحي القصكر لديٍـ عف طريق زيادة التفاعل بيىٍـ كبيف الهشرؼ  ٌك
يد األسمكب الذؼ يراي التربكؼ ، كها أف الهعمـ يشارؾ في التخطيط كالتحميل كالتقكيـ كفي تحد

( كالتي أشارت ىتائجٍا أف استخداـ 2006الدراسة هع ىتائج دراسة الهقيد )كتتفق ٌذي  ،هىاسبا 
تختمف ىتائج ٌذي الدراسة هع  الهشرفيف التربكييف لمههارسات التربكية  جاءت بدرجة عالية ، كها

الهشرفيف التربكييف  لؤلىهاط  ( كالتي أظٍرت ىتائجٍا أف درجة ههارسة2009ىتائج دراسة الحمك)
شرافية (  أف الههارسات اإل2009) شرافية كاىت بدرجة هتكسطة ،  كها أشارت ىتائج تيـاإل

 عكس الدراسة الحالية . ىلدػ الهشرؼ التربكؼ كاىت بدرجة ضعيفة ٌك

 : الثاني )اإلشراف باألىداف( بالنمطمناقشة النتائج المتعمقة 
هرتفعة إذ حصمت العبارة  بدرجة كاىت الىهطتكسطات الحسابية لٍذا أظٍرت الىتائج أف اله     

" عمى أعمى هتكسط  يدهج الهشرؼ األٌداؼ الشخصية أك الفردية لمهعمـ باألٌداؼ العاهة "
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 الذاتييف كالضبط الرقابة أٌهية عمى الهشرؼ ( كجاءت العبارة " يؤكد2.50حسابي حيث بمغ ) 
كها حصمت  ( ،2.49" في الهرتبة الثاىية بهتكسط بمغ )  جالىتائ كتحسيف األداء تطكير في

( " يكضح الهشرؼ هستكيات اإلىجاز كيكضع هعايير كاضحة لمتقييـ " عمى أدىى 16العبارة )
،  كتشير الىتائج إلى  (10( كها ٌك هكضح في الجدكؿ )2.43قيهة لمهتكسط الحسابي بمغ )

أكثر الهتكسطات الحسابية كها جاء في  حصل عمى الهرتبة الثالثة هف حيث الىهطأف ٌذا 
هف اإلشراؼ ككف ٌذي العهمية تحدد أٌداؼ  الىهط(، كيركز الباحثكف عمى ٌذا 8الجدكؿ )

، كتقييهاا لؤلداء في ضكء  ، كىتائج هحددة بدقة كبراهج كاقعية كاضحة كقابمة لمقياس كالتطبيق
( أف اإلشراؼ 2002،  ) شبيب يرػ، ك  (2005،  الىتائج الهتكقعة كها ذكر الباحث ) العجيمى

باألٌداؼ يصمح هع الهشرؼ التربكؼ الذؼ يىظر إلى اإلىساف هف زاكية  ىظرة اإلدارة الحديثة 
ذا ها يتفق هعً الباحث  ، (2002،  )شبيب لى اإلىساف ىظرة إيجابية هتفائمةالتي تىظر إ ٌك

ثالثة هف حيث هدػ درجة هف االشراؼ عمى الهرتبة ال الىهطأف حصكؿ ٌذا حيث يرػ الباحث 
عمى تحقيق األٌداؼ بفاعمية يركز  الىهطالتربكؼ ككف أف ٌذا شراؼ اإل أىهاطالههارسة في 

كيمقى قبكالا عىدٌـ كها أف ٌذا الىهط يساعد عمى تقييـ  كيعطي تغذية راجعة لدػ الهعمهيف
معهل فيقبمكف عميً األداء كتحديد الهسؤكلية كتحقيق فاعمية الرقابة كيثير قابمية الهعمهيف ل

كها أىً يساعد عمى زيادة الفاعمية في بحهاس كيسكد العهل جك هف التفاٌـ كالتكاصل كالثقة 
تىفيذ الخطط كبمكغ األٌداؼ لدػ العاهميف كيحافع عمى الجٍد كالكقت لديٍـ كيتيح فرصة 

هع ىتائج دراسة الهشاركة كتبادؿ الهعمكهات بيف الهعمهيف كها تتفق ىتائج ٌذي الدراسة الحالية 
( كالتي جاءت درجة ههارستٍا بدرجة عالية كها تتفق العبارة " يقـك االشراؼ 2006الهقيد )

 ( .2011باألٌداؼ عمى هبدأ الهشاركة في تحديد األٌداؼ " هع دراسة عطا هللا )
 الثالث )اإلشراف التنوعي( التمايزي: بالنمطمناقشة النتائج المتعمقة 

       كاىت هرتفعة إذ حصمت العبارة الىهطأف الهتكسطات الحسابية لٍذا أظٍرت الىتائج      
" عمى أعمى هتكسط حسابي بمغ  الهعمهيف بيف الجهاعي العهل دعـ في الهشرؼ " يساٌـ

 لمهعمهيف الفرصة الهشرؼ تميٍا العبارة " يتيح ( كهف ثـ2.72إىحراؼ هعيارؼ بمغ )( كب2.56)
حصل  الىهط( كأظٍرت الىتائج أف ٌذا 2.49" بهتكسط بمغ ) طةالبسي الهخبرية األىشطة تىفيذ

(. 8كها جاء في الجدكؿ ) األىهاطعمى الهركز السادس هف حيث أعمى هتكسط حسابي بيف 
اإلشراؼ التىكعي بأىً يعطي الهعمـ الحرية في تقرير  (1997،  كيصف الباحث )جبلتثكرف 

شراؼ اإل أىهاطهف  الىهطاحث  حصكؿ ٌذا الب كيعزك ، لً األسمكب الذؼ يريدي أك يراي هىاسباا 
سمكب الذؼ يراي عطي الهعمـ الحرية في استخداـ األالتربكؼ عمى درجة ههارسة كبيرة ككىً ي

كها أف ٌذا  يٍدؼ الى تطكير أداء الهعمهيف هراعيا بذلؾ الفركؽ الفردية بيىٍـ  الىهطهىاسبا ا
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كها أىً يسعى إلى االستفادة  تمفة لمهعمهيفكيقدـ أىشطة ىهك هٍىي هتىكعة تمبي الحاجات الهخ
هف أساليب اإلشراؼ األخرػ لتىاسب أكبر قدر هف الهعمهيف كيحاكؿ تزكيدٌـ بأكبر عدد هف 
عهميات اإلشراؼ كأىشطتً ليتهكف كل هعمـ هف اختيار ها يىاسبً فالهركىة هف أٌـ سهات ٌذا 

( كالتي أسفرت 2008ج دراسة الزغيبي ). كتتفق ىتائج  ٌذي الدراسة هع ىتائالىهط هف اإلشراؼ 
لى أف اإلشراؼ ( إ2009كها تكصمت دراسة الهكسي ) ىتائجٍا عف كجكد درجة ههارسة عالية

التربكؼ الهتىكع يساٌـ بدرجة كبيرة في الىهك الهٍىي لمهعمهات . كتختمف ىتائج ٌذي الدراسة هع 
شراؼ التىكعي جاء بدرجة خداـ اإل( كالتي أشارت ىتائجٍا أف است2014ىتائج دراسة العمكية )

ىتائجٍا بعدـ ههارسة األىهاط  ( كالتي أشارت2011هتكسطة كها جاءت دراسة البريؾ )
شرافية التالية ) الهتىكع كالتأهمي كالتطكيرؼ ( كذلؾ بسبب كثرة األعباء اإلدارية عمى الهشرؼ اإل

 التربكؼ.

 لتطويري(:ااإلشراف الرابع ) بالنمطمناقشة النتائج المتعمقة 
       كاىت هرتفعة إذ حصمت العبارة الىهطأظٍرت الىتائج أف الهتكسطات الحسابية لٍذا      

" عمى أعمى هتكسط  الهعمهيف بيف الفردية الفركؽ ي تراع ة شرافيإ طرؽ  الهشرؼ " يستخدـ
 بها اإلشراؼ أساليب في الهشرؼ (  تميٍا العبارة " يىكع2.53بمغ ) الىهطحسابي في ٌذا 

عمى الهرتبة  الىهطكحصل ٌذا ، (  2.52بهتكسط بمغ ) " العمهية الهفاٌيـ طبيعة هع يتىاسب
كها أظٍر الجدكؿ ،  (8الخاهسة بيف أكثر أىهاط اإلشراؼ استخداهاا كها ٌك هبيف في الجدكؿ )

لهعمهيف في كضع خطة لعهمية التعمـ اص " يشرؾ الهشرؼ تى( كالتي 29( أف الفقرة )12)
 حصكؿ كيرػ الباحث أف (.2.04" حصمت عمى أدىى هتكسط حسابي حيث بمغ عمى )كالتعميـ 

بالفركؽ الشخصية  الىهط هٍـ جداا حيث يٍتـ عمى درجة ههارسة عالية ككف أف ٌذا الىهط ٌذا
هف اإلشراؼ يأخذ هىاخاا هؤسسياا صحيحاا كيخضع  الىهط، كها أف ٌذا  كالهٍىية بيف الهعمهيف
ات إشراؼ هكحدة كيمـز الهعمهيف بأسمكب إشرافي هعيف كيمبي الحاج جهيع الهعمهيف بعهمية

كف عبلقات حسىة هع الهشرؼ التربكؼ كالٍيئة التعميهية كيشجع كيىهي ركح كيكّ ،  الهٍىية لديٍـ
التجديد كيستثهر الطاقات البشرية الهتاحة كيحتـر شخصية الهعمـ كيهكف الهعمهيف هف اإلهساؾ 

ـ الهٍىي كت كها يركز اإلشراؼ التطكيرؼ في تطكير كتىهية طاقات  ـ ،حسيف آداءٌبزهاـ تطكٌر
صدار ٌذي كتتفق ىتائج  األحكاـ في الههارسات اإلشرافية العاهميف كيقمل هف دكر التقييـ كا 

شرافي ( كالتي أظٍرت فيٍا الدراسة أف استخداـ ٌذا الىهط اإل2000الدراسة هع دراسة جكردف)
بدرجة اتفاؽ كبيرة كحقق الهعمهيف كالهعمهات هستكػ كبيرا هف  لدػ الهشرفيف التربكييف جاء

كها تختمف ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج  دراسة العزرؼ  ، التطكير في هجاؿ العهمية التعميهية
شراؼ جاء بدرجة هتكسطة ىهاط اإلأشارت ىتائجٍا أف استخداـ ٌذا الىهط هف أ( كالتي 2009)
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شرافية جاء بدرجة ههارسة األىهاط اإل ( أف2009كتيـ ) ، (2011كها أشارت ىتائج بريؾ )
ك عكس الدراسة الحالية .  ضعيفة ٌك

 : الخامس )اإلشراف اإلبداعي( بالنمطمناقشة النتائج المتعمقة 
       كاىت هرتفعة إذ حصمت العبارة الىهطأظٍرت الىتائج أف الهتكسطات الحسابية لٍذا      
 " خبراتٍـ هف ستفادةكاال اآلخريف هف التعمـ في كالرغبة ساىيةاإلى بالعبلقات الهشرؼ " يٍتـ

( كالتي هفادٌا " يبتكر الهشرؼ 32كها جاءت الفقرة )  ،( 2.48حيث بمغ الهتكسط لٍذي الفقرة )
عمى أقل هتكسط حسابي  ٍـ في تطكير العهمية التعميهية "أفكار جديدة كطرؽ هستحدثة تس

 العبارة " شجع الهرتبة الثاىية كها جاءت في ، (0.835( كاىحراؼ هعيارؼ ) 2.18)بمغ
طبلؽ العقل تحرير ضركرة عمى الهعمهيف الهشرؼ "  كهكاٌبٍـ قدراتٍـ هف ستفادةلبل الطاقة كا 

عمى الهرتبة الثاهىة )األخيرة( بيف ترتيب  الىهطكحصل ٌذا  ( ،14)كها يكضحً الجدكؿ 
هف  الىهطلؾ بسبب ىدرة تطبيق ٌذا هف حيث أكثر أىهاط اإلشراؼ استخداهاا كذ األىهاط

الهشرؼ التربكؼ إلى بذؿ أقصى ها يستطيع في هجاؿ  األىهاطهف  الىهطاإلشراؼ كيدفع ٌذا 
لى أف يتصف ببعض الصفات الشخصية هثل هركىة التفكير  ،كالصبر ،العبلقات اإلىساىية كا 

كفٍـ الىاس كاإليهاف ، يف ستفادة هف تجارب اآلخر ، كاإل ، كالتكاضع كالثقة بقدراتً، ة كالمباق
 .  ، كالرؤية الكاضحة الشاهمة لؤلٌداؼ التربكية بقدراتٍـ
كيتفق الباحث هع ٌذي الىتائج التي ظٍرت حيث أف الهشرؼ التربكؼ الهبدع ٌك الذؼ      

يعهل عمى اكتشاؼ قدرات الهعمهيف كاستخراج جٍكدٌـ كهساعدتٍـ عمى تحقيق األٌداؼ 
كيشجع ٌذا  حداا هىٍـ ال هتصدراا لٍـ دائهاا قية أعهالٍـ كيعد ىفسً كاالهىشكدة كيعهل عمى تر 

ا كيتسـ بحرصً عمى إتاحة الفرصة  الىهط الهبادرات هف جاىب الهعمهيف كيعهل عمى تعزيٌز
ك ال يفرض آراء عمى الهعمهيف إلتباعٍا  لمهعمـ كي يىهك هٍىيا بتحفيزي عمى اإلبداع كالتجديد ٌك

خركف كيأخذ العبر في أحياف كثيرة كيٍتـ ٌذا الىهط بالعبلقات اإلىساىية كيستفيد هها يفعمً اآل
كالرغبة في التعمـ هف اآلخريف كيقدـ الهساىدة الهعىكية لمهعمهيف كها أف ٌذا الىهط يشجع 

طبلؽ الطاقة لئلستفادة هف القدرات كالهكاٌب  .الهشرؼ الهعمهيف عمى ضركرة تحرير العقل كا 
( كالتي جاءت درجة الههارسة بدرجة 2009ة هع ىتائج دراسة الهقيد )كتتفق ٌذي الدراس     

كها تختمف ٌذي الدراسة الحالية هع ىتائج دراسة  ك ها تتفق عمية الدراسة الحالية ،عالية ٌك
الحرية  شرافية كاىت درجة تكفرأكضحت أىً في أسمكب الهداكلة اإل ( كالتي2009باداكد )

( 1995كأيضا كها جاءت ىتائج دراسة الهطرفي) ، رجة هتكسطةكالخياؿ كالهركىة كالطبلقة بد
بداعي بدرجة هتكسطة ألف لً ٍا أف الهعمهيف يفضمكف ههارسة اإلشراؼ اإلكالتي جاءت ىتائج

ـ الهٍىي ( كالتي جاءت ىتائجٍا 2001كها تختمف هع ىتائج دراسة السمهي) ، عبلقة كبيرة بىهٌك
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كهاا ىظرياا يحتاج الى براهج تدريبية لتطبيقً في الكاقع أف ىهط اإلشراؼ االبداعي ال يزاؿ هفٍ
 الفعمي .

 الوقائي(: السادس )اإلشراف بالنمطمناقشة النتائج المتعمقة 
        كاىت هرتفعة إذ حصمت العبارة  الىهطأظٍرت الىتائج أف الهتكسطات الحسابية لٍذا      
ت " عمى أعمى هتكسط حسابي بيف لمهشكبل هكاجٍتً عىد خاصة الهعمـ ثقة الهشرؼ يدعـ" 

 الهشرؼ ، كهف ثـ  تميٍا العبارة " يرسـ (14كها ٌك هبيف في الجدكؿ ) الىهطالعبارات في ٌذا 
( كها يكضحً الجدكؿ 0.597( كاىحراؼ قدري )2.58لمهعمهيف" بهتكسط بمغ ) الهىاسبة الخطط

الهختمفة كها جاء في  عمى الهرتبة األكلى بيف أىهاط اإلشراؼ الىهط( ، كحصل ٌذا 14)
 . (8الجدكؿ )

ف الهشرؼ التربكؼ اكتسب أفي الهرتبة األكلى بسبب  الىهطكيعزك الباحث حصكؿ ٌذا      
خبرة حية أثىاء اشتغالً بالتدريس كزياراتً لمهعمهيف فٍك األقدر هف غيري عمى التىبؤ بالصعكبات 

ا في عهمٍـ في الهستقبل ليهىع قدر  ا التي يهكف أف يكجٌٍك جٍدي كقكعٍا كالتقميل هف آثاٌر
أف ٌذا الىهط الضارة كهساعدة الهدرس عمى كسب ثقتً بىفسً ليتهكف هف التغمب عميٍا كها 

ذا  الىهط يعطي الهعمـ القدرة يعصـ الهعمـ هف أف يفقد ثقتً بىفسً عىدها تكاجًٍ الهتاعب ٌك
حتراهٍـ إياي عمى اال ( هع 2008،  الباحث )الديراكػ يتفقكها  ،حتفاظ في تقدير التبلهيذ لً كا 

ٌذي الىتيجة كيفسر ذلؾ بأف الهشرؼ التربكؼ المبق يتخذ هف األساليب ها يىاسب كل هكقف 
كاضعاا في اعتباري هختمف الظركؼ الهحيطة بالعهمية اإلشرافية فيشترؾ هع الهعمهيف في 

في الهستقبل هىاقشات كهقترحات كتصكرات كافتراضات تؤدؼ إلى تصكر لها يهكف أف يحدث 
ذا ها أكدتً الدراسة بحصكؿ العبارة " يدعـ ، كهحاكلة تبلفيٍا قبل الكقكع فيٍاهف هتاعب   ٌك

عمى هتكسط حسابي أكبر بيف  " لمهشكبلت هكاجٍتً عىد خاصة الهعمـ ثقة الهشرؼ
( 2011سة عطا هللا )كتتفق ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج درا الىهط ،الهتكسطات الحسابية لٍذا 

كتختمف ىتائج ،  هبدأ الهشاركة في تحديد األٌداؼ " داؼ عمىشراؼ باألٌيقـك اإلي العبارة " ف
( حيث جاءت ىتائجٍا بدرجة هتكسطة ككذلؾ 2005ٌذي الدراسة هع ىتائج  دراسة اليحهدؼ )

 ( . 2009دراسة العزرؼ )

 اإللكتروني(:اإلشراف السابع )  بالنمطمناقشة النتائج المتعمقة 
       كاىت هرتفعة إذ حصمت العبارة  الىهطظٍرت الىتائج أف الهتكسطات الحسابية لٍذا أ     

" عمى  الكزارة قبل هف بً الهىكطة كالفىية اإلدارية العهميات جهيع تطبيق إلى الهشرؼ " يسعى
 اإللكتركىي باإلشراؼ ٌتهاـاال عمى التربكؼ الهشرؼ أعمى هتكسط حسابي تميٍا العبارة " يحرص
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(، كها حصمت العبارة التالية " 0.599ىحراؼ هعيارؼ قدري )ا( ك 2.54بهتكسط حسابي بمغ ) " 
ى أدىى هتكسط حسابي يعالج الهشرؼ كثيرا هف الهشكبلت التي تكاجً كثيرا هف الهعمهيف " عم

(  كحصل ٌذا 15( كها ٌك هبيف في الجدكؿ )0.775ىحراؼ هعيارؼ قدري )ا( ك 2.31بمغ )
كيرػ الباحث أف ٌذا الىهط  ، الثهاىية األىهاطة الرابعة بيف هتكسط إجهالي عمى الهرتب الىهط

ك  هف أىهاط اإلشراؼ سيككف ٌك الهتاح بشكل أكبر كأكسع ىظراا لسٍكلة التعاهل بأدكاتً ٌك
كها أف ٌذا الىهط يقدـ أعهاؿ كهٍاـ عبر الكسائط الهتعددة  بالكاقع هتطمب تقىي كتربكؼ ككطىي

كشبكاتً إلى الهعمهيف كيتيح لٍـ إهكاىية التعاهل الىشط كها أىً يجدد في  عمى الحاسب اآللي
 أساليب اإلتصاؿ اإللكتركىي عىد الهعمهيف كيتيح لٍـ أساليب جديدة تفتح آفاؽ لمتعمـ الذاتي ،

يستخدـ التقىية بجهيع  الىهطٌذا  فأ )2003،  )األسدػحيث يرػ العديد هف الباحثيف كهىٍـ 
بأقصر كقت كأقل جٍد كأكبر  الهعمكهات كالخبرات لمهعمـ كالهشرؼ ؿ كتبادؿأىكاعٍا في إيصا

د أف الهشرؼ التربكؼ يحرص عمى كجاءت العبارة األكلى هف حيث الهتكسط تؤك ، فائدة
( كالتي 2009)ي الدراسة هع ىتائج دراسة الصائغ كتتفق ٌذ ، ٌتهاـ باإلشراؼ اإللكتركىياال

كأيضا تتفق ىتائجٍا هع اإللكتركىي كاف بدرجة عالية شراؼ أشارت ىتائجٍا أف استخداـ اإل
لكتركىي شراؼ اإللى اتفاؽ في استخداـ اإلإ( كالتي تشير 2009دراسة الجرجاكؼ كالىخالة )

( حيث تشير 2012ية هع ىتائج دراسة البمكؼ  )، كها تختمف ىتائج الدراسة الحال بدرجة عالية
الية كأف درجة لكتركىي لدػ الهعمهيف كاف بدرجة عاإلالدراسة إلي أف أٌهية اإلشراؼ ىتائج 

ذا ها يعىي أف ٌذي الدراسة هعكقات استخداـ اإلشراؼ التربكؼ اإل لكتركىي كاف بدرجة عالية ٌك
 تختمف عف الدراسة الحالية .

 : الثامن )اإلشراف التشاركي( بالنمطمناقشة النتائج المتعمقة 
       كاىت هرتفعة إذ حصمت العبارة الىهطسابية لٍذا أظٍرت الىتائج أف الهتكسطات الح     

 في كطمبة كهعمهيف تربكييف هشرفيف هف الهعىية األطراؼ جهيع هشاركة عمى الهشرؼ يعتهد "
ً في الهرتبة الثاىية العبارة ،( 2.62" عمى أعمى هتكسط حسابي بمغ ) أٌدافً تحقيق "         تمي
 " بهتكسط بمغ السمككية األٌداؼ لتجديد الهعمهيف جاىب هف الفعاؿ التخطيط عمى الهشرؼ يقـك
اإلىساىية  بيف الهصادريتفاعل الهشرؼ بطريقة إيجابية " ( 61( ، كها جاءت العبارة )2.54)

( كها ٌك هكضح 1.90لهتكسط الحسابي بمغ )اكأدىى فقرة في " )تبلهيذ ، هشرفيف ، هديريف ( 
ى الهركز السابع هف حيث الهتكسط الحسابي بيف عم الىهطكها حصل ٌذا  ، (16في الجدكؿ )

 . األىهاط 
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف ٌذا الىهط يعتهد عمى هشاركة جهيع األطراؼ الهعىية هف      

  هشرفيف استخداهً، هها يصعب عمى ال هشرفيف تربكييف كهعمهيف كتبلهيذ في تحقيق أٌدافً
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ـ عمى ٌذا الىهط االستهرار في  ً يتحت دراسة الحاجات الهرتبطة بالسمكؾ اإلىساىي كدراسة كها أى
اإلشراؼ التشاركي عمى الهكارد البشرية، سكاء  كها يعتهد اإلهكاىات الهادية كالبشرية الهتكفرة ،

ذي الهكارد يجب أف تتفاعل  أكاىت التبلهيذ أك الهعمهيف أك الهشرفيف التربكييف أك اإلدارييف، ٌك
ذي سهة  كاعتبار جهيع األطراؼ شركاء في الٍدؼ هع بعضٍا بعضا عمى ىحك إيجابي ، ٌك

دراسة كارهف  كتتفق ٌذي الدراسة هع ( ،2000زاهل )اركي كها يؤكد ذلؾ شراؼ التشئلٌاهة ل
شراؼ التشاركي ستخداـ برىاهج لتدريب الهعمهيف عمى اإلالى هعرفة أثر ( كالتي ٌدفت إ1995)

 .لزيادة هشاركتٍـ في العهل أثىاء الخدهة 
اقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ىل توجد وجود فروق ذات دللو إحصائية عند من

(  في استجابات أفراد العينة حول أنماط اإلشراف التربوي التي  α= 0.05مستوى الدللة ) 
 يستخدميا المشرفين تعزى لمتغيرات النوع والخبرة والمؤىل الدراسي؟

 ؾ عمى الىحك االتي:سيتـ هىاقشة كل هتغير عمى حدة كذل

 أول : متغير النوع :
( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكػ 17أظٍرت ىتائج الدراسة في الجدكؿ )     
قيهة ( في تقديرات أفراد عيىة الدراسة تعزػ لهتغير الىكع ، حيث جاءت  α0.05≤)  داللة

شراؼ ، اإل التطكيرؼاؼ شر شراؼ العبلجي، اإلاإل)األىهاط ( في  α≥sig) قميمةالداللة 
( كيهكف القكؿ باىً تختمف درجة ههارسة الهشرفيف التربكييف التهايزؼ، اإلشراؼ التشاركي

اسة بإختبلؼ الىكع لصالح الذككر أفراد عيىة الدر  لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ هف كجٍة ىظر
ىً ال تختمف أف القكؿ بلذلؾ يهك (α≤  sig ) كبيرةت قيهة الداللة فقد جاء األىهاطأها في بقية 

درجة ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ هف كجٍة ىظر أفراد عيىة 
 .  (17الدراسة باختبلؼ الىكع كها يكضحة الجدكؿ )

كيعزك الباحث ٌذا إلى أىً في بعض األحياف يككف لمهشرؼ التربكؼ دكر أكبر في بعض      
لذككر لتحهمٍـ هشقة اإلشراؼ عمى هسافات بعيدي كخاصة في أىهاط اإلشراؼ كخاصة فئة ا

كتتفق  ، ههتدة تصل إلى هئات الكيمك هتراتهحافظة الكسطى التي تتراهى الهدارس عمى أبعاد 
كالتي تكضح كجكد فركؽ ( 2000كدراسة العكفي ) ، (2003ٌذي الىتيجة هع دراسة كساب )

تختمف ٌذي الىتيجة هع الىتيجة التي تكصمت ذات داللة إحصائية تعزػ لهتغير الىكع ، كها 
( كالتي أظٍرت ىتائجٍا 2004كدراسة الجبلد ) ، (2008كدراسة العكر) ، (2011دراسة فرج )

 بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لهتغير الىكع . 
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 ثانيا : متغير المؤىل العممي :
عىد هستكػ الداللة  في لة إحصائية ( بأىً ال تكجد فركؽ ذات دال18يتضح هف الجدكؿ )     

ل العمهي ، كقد تـ عهل اختبار تحميل التبايف افراد عيىة الدر أتقديرات  سة تعزػ لهتغير الهٌؤ
األحادؼ )أىكفا( بيف درجة ههارسة الهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلشراؼ التربكؼ كبيف 

ل العمهي ، كهف الجدكؿ ) (    α≤   sig)  كبيرة داللة  تضح أف قيهة هستكػ ال( ي18الهٌؤ
اإلشرافية لذلؾ يهكف القكؿ بأف درجة الههارسة لمهشرفيف التربكييف هف كجٍة  األىهاطفي كافة 

ل العمهي باختبلؼىظر أفراد العيىة ال تختمف  لهجتهع التي تهت اف أكيعزك الباحث ذلؾ . الهٌؤ
ل البكالكر  يكس كذلؾ بحسب طبيعة الهىطقة الدراسة فيً تركز عمى عدد كبير ههف يحهمكف هٌؤ

ف الظركؼ التي تحيط بٍا صعبة كذلؾ فإف الغالبية العظهى ههف يحهمكف درجة البكالكريكس أل
مٍـ. كتتفق ٌذي كدراسة الجبلد  ،( 2008الىتيجة هع دراسة العكر ) كال يستطيعكف إكهاؿ هٌؤ

ل كالتي أظٍرت ىتائجٍا بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تع (2004) زػ لهتغير الهٌؤ
 العمهي .

  ثالثا: متغير سنوات الخبرة:
( أىً ال تكجد فركؽ في تقديرات 19أظٍرت ىتائج التحميل التبايف األحادؼ في الجدكؿ )     

ؼ كبيف سىكات شراؼ التربك لهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلعيىة الدراسة بيف درجة ههارسة ا
 األىهاط( في كافة α≤ sig) رة كبيالداللة  قيهة هستكػ ( ىبلحع أف19كهف الجدكؿ)، الخبرة 

شراؼ التربكؼ لهشرفيف التربكييف لبعض أىهاط اإلالثهاىية لذلؾ يهكف القكؿ أف درجة ههارسة ا
 هف كجٍة ىظر أفراد عيىة الدراسة ال تختمف باختبلؼ سىكات الخبرة .

كذلؾ  كثيرةٌـ سىكات خبرتٍـ كيعزك الباحث ذلؾ أف الهجتهع تركز عمى عدد كبير ههف      
كتتفق ٌذي الىتيجة هع  ،ىتقاؿ هىٍا بحسب طبيعة الهىطقة التي تحيط بٍـ كالغالبية يفضمكف اإل

كدراسة البىا ، ( 2003كدراسة كساب )، ( 2004كدراسة الجبلد ) ، (2008دراسة العكر )
ذات داللة  ركؽ كالتي أظٍرت ىتائجٍا بعدـ كجكد ف( 2000دراسة العكفي )ك ، ( 2003)

 . الخبرةر يإحصائية تعزػ لهتغ
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 التوصيات والبحوث المقترحةثانيا : 
 التوصيات: –أ 

عمى الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة ، كفي ضكء تحميل كهىاقشة تمؾ الىتائج كهف خبلؿ  بىاءا 
ـ التعرض اليً في األدب التربكؼ في ٌذا الهكضكع ، كىتائج الدراسات السابقة  التي تىاكلت ها ت

يقترح الباحث بعض التكصيات التي يأهل أف يككف لٍا هردكد إيجابي  ،أىهاط اإلشراؼ التربكؼ 
 -في تطكير العهمية التربيكية كأٌـ التكصيات ها يمي : 

جات عمهية كالهاجستير تأٌيل الهشرفيف التربكييف لمحصكؿ عمى در  إىتٍاج سياسة_ 1
 ة. كالدكتكرا 

هٍاـ  لتربكييف دليبل يتضهف ىهكذجا لئلشراؼ التربكؼ هشتهبل عمى تزكيد الهشرفيف ا_ 2
لتربكيكف في الهشرؼ التربكؼ كالخطكات اإلجرائية لتىفيذ كل هٍهة ليسترشد بً الهشرفكف ا

أف تعهل دائرة التربية كالتعميـ بهحافظة الكسطى عمى إعداد دليل ك ،  ههارستٍـ اإلشرافية
، كيكاكب الهستجدات في ىظاـ  كأدكار الهشرؼ التربكؼ حتى تتضح هٍاـ ؛ الهشرؼ التربكؼ

 . اإلشراؼ عمى هستكػ دكلة ُعهاف
،  ، بهعىى أف يككف ٌىاؾ هشرفكف هتخصصكف لمتدريب التخصصية لمهشرفيف تبىىّ _ 3

 . كهشرفكف إلعداد االهتحاىات، كهشرفكف لئلشراؼ الهيداىي
 رائً عمى اآلخريف .أفرض  كعدـ هف قبل الهشرؼ الهركىةالعهل عمى ىشر ثقافة -4
المباقة كالثقة كالهركىة كضركرة كالصبر ك غرس العديد هف الصفات لدػ الهشرفيف التربكييف  -5
 شاعة ركح الديهقراطية بيف الهعمهيف .إ
يـ كدعـ جٍكدٌـ التعمـ كالتعم إشراؾ الهعمهيف في كضع الخطط لعهمية العهل عمى -6

 . بٍا كبىاء البرىاهج العبلجي الهىاسب لٍا كالتعرؼ عمى أسبا كتشخيص هشكبلتٍـ
 التكازف بيف القسهيف اإلدارؼ كالفىي في عهمية اإلشراؼ التربكؼ.العهل عمى  -7
 –هشرفيف  -يجابية بيف الهصادر اإلىساىية )تبلهيذإف يتفاعل بطريقة عمى الهشرؼ أ -8

 هديريف ( .
حسب قدراتٍـ كهٍاراتٍـ كأف ُيغرس ذلؾ  هىح الهعمهيف الحرية في تقرير الىهط الذؼ يىاسبٍـ -9

 .في ىفكسٍـ 
اإلٌتهاـ بإبتكار أفكاراا جديدة كطرقاا هستحدثة في تطكير العهمية التعميهية هف جاىب  -10

 .الهشرؼ التربكؼ 
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 الدراسات المقترحة: -ب
 : اآلتيةدراسات اليقترح الباحث إجراء 

ة ُعهاف في ضكء بعض الخبرات الدكلية الكفايات البلزهة لمهشرفيف التربكييف في سمطى -1
 . الهعاصرة

 حتياجات الهٍىية لمهشرفيف التربكييف في سمطىة ُعهاف.اال -2
تطكير ىظاـ اإلشراؼ التربكؼ في سمطىة ُعهاف في ضكء بعض الخبرات العالهية  -3

 الهعاصرة.
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 المراجع قائمة

 :العربية المراجع : أولا 

هؤسسة حهادة :اف.عهّ اإلشراف التربوي أنماط وأساليب.(3113).بدرؼ عدىاف،اإلبراٌيـ -
 لمدراسات الجاهعية.

 تحسين في  المتميزة المدارس برنامج فاعمية مدى.(3113).خركف آ،عبدالىبى ك أبكسمطاف -
 التربكؼ الهؤتهر إلى هقدـ بحث.بغزة الدولية الغوث وكالة بمدارس العام التعميم في الجودة
 هف الفترة في  بغزة اإلسبلهية الجاهعةب "( لمتهيز هدخل)  الفمسطيىي التعميـ في دةلجك "ا الثالث

 .غزة، 3113 أكتكبر 20 - 21

وكالة  الغوث   فاعمية األساليب اإلشرفية فى  تحسين أداء معممي.(3115).كاهل،أبكشهمة -
 .غزة،سبلهيةعة اإل،الجاههاجيستير،كمية التربيةرسالة .بغزة  من  وجية  نظرىم  وسبل تطويرىا

اإلشراف  برامج في الجودة معايير توافر مدى.(٥٠٠٠).الٍادؼ كهصالحة،عبد ،باسـقهر أبك - 
 التربكؼ الهؤتهر  إلى هقدـ بحث.فمسطين في العالي والتعميم التربية وزارة في المقدمة التربوي 

في الفترة هف  بغزة اإلسبلهية الجاهعةب "لمتهيز( )هدخل الفمسطيىي العاـ التعميـ في الجكدة "الثالث
 .غزة،٥٠٠٠ أكتكبر ٠٣ - ٠٠ 
 هف غزة هحافظات في التربكؼ اإلشراؼ هعكقات.(٥٠٠٥).عطية العهرؼ،ك  ،دمحم ،همكح أبك -

 .35-٠٠، (4 – ٠ (،تربوية رؤى  مجمة.كالهعمهيف التربكييف الهشرفيف ىظر كجٍة
مية المعمم فى مرحمة التعميم  عفى فا هشراف التربوى ودور اإل.(٥٠٠4)صٍيب كهاؿ،األغا -

رجاهعة األ هجمة.وث الدولية بمحافظة غزةاألساسي العميا بمدارس وكالة الغ سمسمة العمـك ،ٌز
 .044-011،(0)01ىساىية ،اإل

 . القاٌرة : عالـ الكتب . 3ط .اإلشراف التربوي (.0533).دمحم حاهد،األفىدؼ -
 هكتبة:  الرياض . التربوي  اإلشراف في ثةحدي اتجاىات.  (.311).عبدالعزيز ، البابطيف -

 .العبيكاف

واقع ممارسة المشرفات التربويات لإلشراف اإلبداعي من وجية (.3115).سحر سعيد،باداكد -
جاهعة أـ القرػ ،كمية التربية،.رسالة هاجستير غير هىشكرةنظر معممات المرحمة الثانوية

 ،السعكدية .
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ارسة المشرفات التربويات لإلشراف اإلبداعي من واقع مم (.3101)سحر سعيد.،باداكد -
جاهعة أـ  كمية التربية، . رسالة هاجستير غير هىشكرة،وجية نظر معممات المرحمة الثانوية

 السعكدية . القرػ،
كاقع ههارسة الهشرفات التربكيات لمىهاذج اإلشرافية الحديثة  (.3100).فاطهة دمحم أحهد،بريؾ -

 .0102-32،535، التربية النوعية بجامعة المنصورة مجمة بحوث .بهىطقة جازاف

النظرية ، البحث ،  :اإلدارة واإلشراف التربوي  (.3102).عبدهللا بكلس،أحهد الجكاد ،افالبست -
 هكتبة الفبلح لمىشر كالتكزيع . اف:عهّ .(2ط. )، الممارسة 

. هعٍد  التربويةتقنيات حديثة في اإلشراف التربوي والقيادة ( . 3113بمقيس ، أحهد .) –
 التربية ، عّهاف ، كزارة التربية كالتعميـ .

ستخدامو اأىمية اإلشراف التربوي اإللكتروني ومعوقات  .(3103).البمكؼ،ٌدػ بىت عايش -
في األساليب اإلشرافية من وجية نظر المشرفات التربويات ومعممات الرياضيات بمنطقة تبوك 

 السعكدية . ،جاهعة أـ القرػ ة،رسالة هاجستير غير هىشكر  .التعميمية
 نظر وجية من لو ممارستو ومدى التربوي  لممشرف الميني الدور .(3112دمحم) البىا، -

 اإلسبلهية، الجاهعة التربية، كمية هىشكرة، غير هاجستير رسالة.غزة محافظة في مدارس المعممين

 . غزة

لدى المشرف التربوي في المدارس واقع الممارسات اإلشرافية (.3115حسف دمحم عبدهللا.)،تيـ -
رسالة هاجستير .الحكومية في محافظات شمال فمسطين من وجية نظر المعممين والمعممات

 . ىابمس جاهعة الىجاح الكطىية، كمية التربية، غير هىشكرة،

واقع اإلشراف التربوي في مدارس التعميم الثانوي  (.3115).سهية،الةالىخزياد ك  الجرجاكؼ، -
 .  331-041( ،11)01،هستقبل التربية العربيةهجمة ،في محافظات غزةالحكومي 

انموذج مقترح لتحسين الممارسات الشرافية لدى  .(.310).سميهافىاصر  ،الحجرػ -
 ،غير هىشكرة رسالة هاجيستير .المشرفين التربويين بوزارة التربية والتعميم فى سمطنة عمان

 . طىة ُعهافسم ،جاهعة ىزكػ ،كمية العمـك كاالداب

 :افعهّ . التربوي  اإلشراف في حديثة اتجاىات.( 3112 ).عكض هللا ،عكضسبلهة حسيف، -
 .دار الفكر
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بالنمو المينى لمعممى شرافية وعالقتيا لممارسات اإلا .(3101).يكسف سعيد هاجد،حمس -
غير رسالة هاجيستير  .معايير الجودة وءضالدنيا فى محافظة غزة  فى  ساسية المرحمة األ

ر، كمية التربية، ،ىشكرةه  . غزة جاهعة االٌز
درجة ههارسة الهشرفيف لؤلىهاط اإلشرافية في  .(، سبتهبر3115غساف حسيف.) ،الحمك -

 .  31-22،(2)01،مجمة العموم التربوية والنفسية.الهدارس الثاىكية في فمسطيف

 :الرياض. وتطبيقاتو ووأساليب فمسفتو التربوي  اإلشراف.(3112).كآخركف  الخطيب،إبراٌيـ -
 .قىديل دار

تجاىات ااإلدارة واإلشراف التربوي)  .(0543).كجيً،أحهد كالفرح،اح كالخطيبرد ،الخطيب -
 . (3) ط.حديثة (

عّهاف:  .2.ط ،حديثة اتجاىات: التربوي  واإلشراف اإلدارة .(3111).كآخركف  رداح  الخطيب، -
 .دار األهل

لكترونى عمى الطمبة شراف اإل تصور مقترح  لتطبيق اإل.(.310).هحهكد ابراٌيـ ،خمف هللا -
، ىساىية (هجمة جاهعة االقصى ) سمسمة العمـك اإل،جامعة القصى  -المعممين بكمية التربية  

04(3)،343-201 . 

 أداء معمماتًر المشرف التربًي في تحسين د.(3100 ).خركف آك  هصطفى ،الخكالدة -
 األطفال نظر معممات رياض المغًية من ًجيةل ألطفافي تنمية ميارات اول األطفا رياض
 .235-.22،(3)٥3،هجمة  دهشق، ردنفى األ

المدارس الثانوية من  في شرافيتقويم الدور اإل.(2004.)سٍاـ عبد المة حسيف ،الدايىي -
رسالة هاجستير غير هىشكرة هقدهة الى كمية التربية ابف .عضاء الييئة التدريسيةأوجو نظر 

 اندزاق4،عة بغدادجاه ،رشيد

هاف: هطبكعات سمطىة عُ .دليل اإلشراف التربوي غير منشور(.3111دائرة اإلشراؼ التربكؼ.) -
 كزارة التربية كالتعميـ .

( 3)ط.التربوي  واإلشراف والمدرسية التربوية اإلدارة أسس.(3115).كآخركف تيسير  الدكيؾ، -
 . كالتكزيع كالىشر لمطباعة الفكر دار :.عّهاف

أسس اإلدارة التربوية . (3115)كعدس، دمحم كالدكيؾ ، فٍهي.، حسيف ، تيسير كياسيفكيؾالد -
 : دار الفكر . اف.عهّ .ط. .والمدرسية واإلشراف التربوي 
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 .األدوار ليذه ممارستو ومدى العممية التربية مشرف أدوار أىمية .(3110) .سٍيل ،دياب -
 . 041- 0.2(،2،)الفمسطينية التربوية والدراسات البحوث مجمة
درجة إلتزاـ الهشرؼ التربكؼ في األردف بأصكؿ الزيارة الصفية كها .(0551دمحم.)، ديراىي -

 . (1.)3، مجمة كمية التربية بالمنصورة. يراٌا الهعمهكف كالهشرفكف 
 في الجدد المعممين أداء تحسين في الوقائي اإلشراف دور .(3114).إسهاعيل ،الديراكؼ -

، اإلسبلهية التربية،الجاهعة كمية هىشكرة، غير هاجستير رسالة.زةغ بمحافظات ةالمدارس الحكومي
 .غزة

تقويم نظام اإلشراف التربوي لممرحمة األساسية في مدارس وكالة  (.3111)، هجدؼ.زاهل -
 الغوث الدولية في محافظات الضفة الغربية من وجية نظر المديرين والمشرفين التربويين

 . ىابمس، هىشكرة ،كمية التربية، جاهعة الىجاح الكطىية رسالة هاجستير غير.

. دار كىكز الهعرفة دور اإلرشاد واإلشراف في العممية التربوية(. 3114زايد، عطاؼ عمي.) -
 العمهية لمىشر كالتكزيع .

تطوير اإلشراف التربوي في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة  (.3101الزدجالي، ىجيب.) -
 سمطىة ُعهاف. ،ة ، كمية التربية، جاهعة ىزكػهىشكر  غير سالة هاجستير.ر  بسمطنة عمان

تصورات المعممين لمنمط اإلشرافي الفعال في مدارس محافظة ( . .055الزعبي ، فتحي .) –
 . رسالة هاجستير غير هىشكرة ، جاهعة اليرهكؾ ، األردف . إربد نحو دور المشرف التربوي 

ف التربوي الداخمي المتنوع في مدارس التعميم العام نموذج اإلشرا(. 3114)الزغيبي، عهر. -
 . رسالة دكتكراي غير هىشكرة ،كمية التربية ،جاهعة الهمؾ سعكد ، السعكدية . مقترح

واقع تطبيق أساليب اإلشراف التربوي من قبل مشرفي . (3114)عبدهللا بف دمحم.زكرؼ ، -
اجستير غير هىشكرة ، جاهعة أـ القرػ ، رسالة ه .الصفوف األولية في تعميم محافظة صبيا

 السعكدية .

 12  ُأسترجعت في تاريخ.اليومو اإلشراف التربوي بين األمس  .(2014).هسعد دمحم  ،زيادة –
      http://www.drmosad.com/index108.htm    هف  2014أكتكبر، 

. ممارسة المشرفين التربويين لإلدارة باألىداف في سمطنة عمان. (3101شة.)السالهي، عائ -
 .سمطىة ُعهافهىشكرة ، جاهعة ىزكػ،  غير رسالة هاجستير

 في حديثة اتجاىات.(3112). هللا عكض سميهاف هللا، عبدالعظيـ حسيف ،كعكض بف سبلهً -
 .كالتكزيع لمىشر الفكر دار :افهّ . عالتربوي  اإلشراف

http://www.drmosad.com/index108.htm
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درجة إسيام اإلشراف المتنوع في تطوير األداء الميني . (.310.)مهي،هٍا عزيزالس - 
. رسالة هاجستير غير لمعممة المغة اإلنجميزية من وجية نظر المعممات والمشرفات التربويات

 هىشكرة ، كمية التربية ،جاهعة أـ القرػ، السعكدية . 
في  التربكيكف  الهشرفكف  يهارسٍا لتيا اإلشرافية الههارسات كاقع .( 3112 ).،جهاؿالشاعر –

 المناىج في دراسات .الهعمهيف ىظر كجٍة هف اإلحساء بهحافظة كالتعميـ التربية كزارة هدارس

 .42- 11 ،( 002 (،التدريس وطرق 
 .هكتبة الهمؾ فٍد الكطىية : اـالدهّ . تجديد اإلشراف التربوي . (.310الشٍرؼ ،خالد دمحم .) -
غزة فى  تطوير بدور مركز  التطوير التربوى  بوكالة الغوث الدولية  .(3101)فايز. ،صالحة -

 رسالة  هاجيستير غير هىشكرة ،كمية التربية ،. ل تفعميةائسو دارى لمديرى المدراس واألداء اإل
  .غزةالجاهعة االسبلهية ،

ل ستخدام اإلشراف اإللكتروني في رياض األطفاواقع ا. (3115).الصائغ،عٍكد بىت خالد  -
جستير رسالة ها . من وجية نظر المشرفات التربويات والمعممات بمدينتي مكة المكرمة وجدة

 . هكة الهكرهة، جاهعة أـ القرػ، غير هىشكرة ، كمية التربية

 اف : دار صفاء لمىشر كالتكزيع ..عهّ  اإلشراف والتنظيم التربوي . (3111).،سٍى ىكىاصميكك -
 في لممعممين الميني األداء تطوير في التربوي  اإلشراف بأسالي دور .(3113).دمحم ،صياـ -

 الجاهعة التربية، كمية هىشكرة، غير هاجستير رسالة .غزة محافظة في المدارس الثانوية

 .غزة، اإلسبلهية

: دار افعهّ  .اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية. (.311.)طافش، هحهكد -
 الفرقاف .

اف: : هفاٌيهً أٌدافً أسسً أساليبً .عهّ  اإلشراف التربوي (. 3111.)د، حسف أحهالطعاىي -
 دار الشركؽ لمىشر كالتكزيع .

رافيً هف كجٍة شههارسة هديرػ الهدارس لهٍاهٍـ اإلدرجة  .(3103).حسف الطعاىي، -
 . (3)34 ، مجمة جامعة دمشق .ردفىظرالهعمهيف فى األ

كرقة  .التجاىات الحديثة التربوي في ضوء مفيوم اإلشراف .(0554).عمي فؤاد ،زالعاج -
 . هقدهة في اليـك الدراسي بعىػػػػكاف اإلدارة التربكية في فمسطيف الكاقػػػػػػػع كالطػػػػػػهكح

:  اف. عهّ اإلشراف التربوي مفيومو وأساليبو ووظائفو(. 3103عبد الحي، رهزؼ أحهد.) -
 هؤسسة الكراؽ لمىشر كالتكزيع .
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اإلشراف التربوي مفاىيمو وأساليبو) دليل تحسين (. 3113ت عزت.)عبدالٍادؼ، جكد –
 عّهاف : الدار العمهية الدكلية ..  التدريس (

اإلشراف التربوي مفاىيمو وأساليبو) دليل تحسين . (3112)عبدالٍادؼ، جكدت عزت. -
 اف: دار الثقافة لمىشر كالتكزيع .. عهّ التدريس (

اف: دار الثقافة لمىشر . عهّ شراف التربوي واإلدارة التعميميةاإل. (3101).العبيدؼ، دمحم جاسـ -
 كالتكزيع .

اإلدارة . (3102)العرىكسي، ضياء كالعجرش، حيدر كالجبكرؼ، عارؼ كالجبكرؼ، هشرؽ. -
 اف: دار الرضكاف لمىشر كالتكزيع .عهّ . واإلشراف التربوي 

لممارسات التعميمية في فاعمية المشرف التربوي في تحسين ا(. 3115).، أحهدالعزرؼ –
 غير . رسالة هاجستيرة الداخمية بسمطنة عمانقمدارس التعميم ما بعد األساسي بالمنط

 .سمطىة ُعهافهىشكرة ، جاهعة ىزكػ، 

يراىا  الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين كما. (3100)أحهد. ،عطاهللا -
 . غزةهىشكرة ، جاهعة غزة ،  غير .رسالة هاجستير ةمعممو مدارس وكالة الغوث الدولية بغز 

 الككيت: .العممية وتطبيقاتيا النظرية نماذجو التربوي  اإلشراف .(3111).كآخركف  عطارؼ، -

 الفبلح. هكتبة

 اإلدارة التعميمية واإلشراف التربوي أصوليا وتطبيقاتيا(. .311)جكدت عزت. عطكؼ، -
 ع .اف: دار الثقافة لمىشر كالتكزيعهّ .

 أصوليا التربوي  واإلشراف التعميمية اإلدارة.(3114).عزتت جكد ،عطكؼ -

 كالتكزيع. لمىشر الشركؽ  دار كهكتبة الدكلية العمهية الدار (.عّهاف:0)ط.وتطبيقاتيا
و شراف التربوى فى التغمب عمى المشكالت التى  تواجاإل.(3114).ىجبلءالسيد عكر،ال -

كمية ، هىشكرة غير هاجستير رسالة .بمدراس محافظة  غزةطبيقية التمعممى التكنولوجيا والعموم 
 . غزة، الجاهعة االسبلهية  ،بيةالتر 

تصور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعميم ما بعد . (.310.)العمكية، هىى -
هىشكرة ،  غير  .رسالة هاجستير األساسي بمحافظة مسقط في ضوء نموذج اإلشراف المتنوع

 .سمطىة ُعهافجاهعة ىزكػ، التربية ،كمية 

 اف: دار الىشر كالتكزيع .. عهّ اإلدارة واإلشراف التربوي . (3112اصر.)عمي، كريـ ى –
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 سمطنو فى العام بالتعميم التربوي  شرافاإل واقع. (3111).هسعكد بف عمى بف دمحم ،يالعكف -
 قابكس، السمطاف ةجاهع ة،التربي كميً هىشكرة، ريغ هاجستير ةرسال. تطويرة واتجاىات عمان
 .هافعُ  ةسمطى
ا في . (3100)العكيسي، رجب بف عمي. - أٌهية العبلقات اإلىساىية لمهشرؼ التربكؼ كأثٌر

 . 31-13(، 23، )مجمة رسالة التربية.تعزيز الههارسات اإليجابية لمهعمهيف 

ئو من وجية دور المشرف التربوي ومعيقات أدا(. 3113عيساف، صالحة كالعاىي ، كجيٍة.) -
،  مجمة رسالة الخميج.نظر المشرفين أنفسيم في ضوء بعض المتغيرات في سمطنة عمان

34(012 ، )01-.2 . 

يين فى  التنمية  دور المشرفين  الدار . (.310).كضحاء بىت عمى سمطاف ، الغافرػ -
  رسالة .  الساسى بمحافظة الظاىرة فى سمطنة عمانالمينية لمديرى مدارس التعميم 

 .سمطىة ُعهاف،  ،كمية  العمـك  كاالداب ،جاهعة ىزكػغير هىشكرة هاجيستير 

 التعميم نظم باستخدام اإللكتروني التربوي  اإلشراف ومعوقات أىمية.(3101).،دمحم الغاهدػ -
رسالة . اإلشرافية الميام بعض تحقيق في والمعممين التربويين المشرفين لدى اإللكتروني
 . ، السعكدية ، جاهعة  أـ القرػتربية ، كمية الة غير هىشكر  هاجيستير

تحسين أداء المشرفين التربويين برنامج مقترح ل(. 3115).الفضمي ،أسهاء بىت عكض -
هىشكرة . رسالة هاجستير غير  ستخدام الحاسوب في مرحمة التعميم األساسي بسمطنة عمانبا

 . القاٌرة، هعٍد البحكث كالدراسات العربية ، 

مستوى تفعيل المشرفين التربويين ألدوارىم في نظام (. 3100)ساهية هطر. كعي ،القهش -
، كمية التربية ، جاهعة  رسالة هاجستير غير هىشكرة. طوير األداء المدرسي بسمطنة عمانت

 . هسقط ، السمطاف قابكس

الدور المتوقع والواقعي لممشرف التربوي كما يراه المشرفون (. 3112).، ىٍمةكساب -
. رسالة دكتكراة غير هىشكرة ، تربويون والمعممون في مراحل التعميم قبل الجامعي بقطاع غزةال

 برىاهج الدراسات الهشترؾ، كمية التربية ،جاهعة عيف شهس هع كمية التربية، جاهعة األقصى .

 .دار الخميج :افعهّ .اإلشراف التربوي درجة فاعميتو في المدارس(. 3101لٍمكب، ىاريهاف.) -
 غزة محافظات في التربوي  اإلشراف معوقات لمواجية مقترح تصور .(3112).ىعيهة الهدلل، -

 .غزة ، اإلسبلهية الجاهعة ، هىشكرة غير هاجستير رسالة .المعاصرة التجاىات في ضوء
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اإلعدادية  بالمدارس التربوي  اإلشراف لتطوير مقترح تصور .(3113).ىعيهة الهدلل، -
 .، فمسطيفالبحكث هعٍد دكتكراة، رسالة .المعاصر اإلداري  لفكرا ضوء في غزة بمحافظات

شراف التربوى المدخل والنظرية والتطبيق فى اإل النظرية (.3114).ٌشاـ يعقكب ،هريزيق -
 .دار الهسيرة :افعهّ . ساليبالسمطة واأل ومصادر

دار ٌرة: . القا3ط.. دارة التربوية مداخل جديدة لعالم جديداإل .(3113).يكسف ،هصطفى -
 .الفكر العربى

ختيار المشرفين  التربويين فى  ضوء تجارب بعض تطوير معايير ا .(3100).إيهاف ،محهص -
 . غزة الجاهعة االسبلهية، كمية  التربية، رسالة هاجيستير،.  الدول

األنماط اإلشرافية الممارسة في المدارس الثانوية  .(0551)عاهر ىاحي عابد. الهطرفي، -
. كة المكرمة والصعوبات التي تواجييا من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويينبمدينة م

 . هكة الهكرهةرسالة هاجستير غير هىشكرة ، كمية التربية، جاهعة أـ القرػ، 

المدرسية في ضوء الفكر اإلداري  اإلدارة(.3113.)،عبدالعزيزالهعايطة -
 .يعدار الحاهد لمىشر كالتكز .عّهاف: (0)ط.المعاصر

 المغة مشرفو يتبعيا التي التربوي  اإلشراف أساليب .(0554).سعد بف الرحهف عبد الهفرج، -

 جاهعةالتربية،  كمية هىشكرة، غير هاجستير رسالة .والثانوية المتوسطة المرحمتين العربية في

 .الرياض ،سعكد الهمؾ

 في بغزة الغوث بوكالة ويينالترب لممشرفين اإلشرافية الممارسات واقع .(3112).عاٌد ،الهقيد -

 اإلسبلهية، الجاهعة هىشكرة، غير هاجستير سالةر ىا.تطوير  وسبل الشاممة الجودة ضوء مبادئ

 غزة.

دور تطبيق اإلشراف التربوي المتنوع عمى النمو   (. 3115)الهكسي، أسهاء إبراٌيـ . -
ظر اإلداريات الميني لمعممات المدارس الحكومية لمبنات بمنطقة الرياض من وجية ن

. رسالة هاجستير غير هىشكرة ، كمية التربية ، جاهعة الهمؾ سعكد ،  والمعممات والمشرفات
 السعكدية .

 .شراف التربوى دارة واإلاإل السموك التنظيمىى في .(.311).جهيل كىشكاف، يعقكب ىشكاف، -
 .ار الفرقاف لمىشر كالتكزيعد .عّهاف:ط.

: هطبكعات كزارة التربية هسقط .دليل اإلشراف التربوي . (3114).كزارة التربية كالتعميـ -
 كالتعميـ.
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 إدارة . الهديىة الهىكرة :نماط الشراف التربوى أ .(3115)ة.السعكديكزارة التربية كالتعميـ  -
  .كالتعميـ لمتربية العاهة باإلدارة التربكؼ اإلشراؼ

عد األساسي " التعميم الثانوي" في سمطنة تطوير التعميم ما ب(. 3101كزارة التربية كالتعميـ .) –
. سمطىة  م 1020عمان : إطار مقارن مع بعض النماذج والتوجيات اإلقميمية والعالمية 

 عهاف : كزارة التربية كالتعميـ .

: هطبكعات كزارة هسقط ،.2، الميارات اإلدارية واإلشرافية. (3100كزارة التربية كالتعميـ.) -
  .التربية كالتعميـ

اإلشراف التربوي عالقة إنسانية وطموح تربوي) التطوير (. 3102).كزارة التربية كالتعميـ -
 : هطبكعات كزارة التربية كالتعميـ.هسقط ،64،التربوي (
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 لمالحقا

 
 أداة الدراسة في صورتيا األولية 

 

 قائمة بأسماء المحكمين 

 

 في صورتيا النيائية أداة الدراسة 

 

 رسالة تسييل ميمة باحث 
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 في صورتيا األولية أداة الدراسة(  2 ممحق )

 الفقرة م
بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 نادرة

 ، اإلكمينيكي ( العالجياألول: اإلشراف العيادي )  مطالن

0 
يعهل عمى ىقل الهعمهيف إلى هستكػ أعمى في 

 األداء كترؾ أثر إيجابي في التعميـ.
     

3 

يعهل عمى تىهية التفكير العمهى عىد الهتعمهيف 
كٍدؼ أساسى هف أٌداؼ تدريس هختمف 

.  العمـك

     

2 
في تغيير أىهاط أسمكبا فعاالا  ؼيقترح الهشر 

 السمكؾ التعميهي الصفي لمهعمهيف.
     

. 

بلت لتحميل عهمية التعمـ  يهتمؾ الهشرؼ الهٌؤ
هها يجعل العبلقة بيىً كبيف الهعمـ عبلقة 

 هدرب هع هتدرب.

     

1 
زهة لمقياـ بلٍارات الهيتهتع الهشرؼ بال

 باإلشراؼ كالسيها القدرة عمى التحميل.
     

2 
لثقة بالهعمـ هف خبلؿ إشراكً يعزز الهشرؼ ا

 في التخطيط كتحميل الهكقف الصفى كالتقكيـ.
     

3 
يٍتـ الهشرؼ بتقكيـ الهكقف الصفى بدال هف 

 التركيز عمى شخصية الهعمـ.
     

4 
يقـك الهشرؼ عمى تحميل الحصة تحميبل 

 هكضكعيا شاهبل.
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 الثانى: اإلشراف باألىداف النمط

5 
قة عهل إيجابية بيىً كبيف يعهل الهشرؼ عبل

 الهعمـ.
     

01 
يكحد الهشرؼ جٍكد الهعمهيف كيىظهٍـ بفاعمية 

 عالية.
     

00 
يدعـ الهشرؼ الىهك الهٍىى لمهعمـ هف خبلؿ 
 تصحيح هكاطف الضعف كتعزيز هكاطف القكة.

     

03 
يكزع الهشرؼ األدكار عمى جهيع الهشاركيف 

 في العهمية التعميهية.
     

02 
يدهج الهشرؼ األٌداؼ الشخصية أك الفردية 

 لمهعمـ باألٌداؼ العاهة لمهدرسة.
     

0. 
يؤكد الهشرؼ عمى أٌهية الرقابة كالضبط 
 الذاتييف في تطكير األداء كتحسيف الىتائج.

     

01 
كيكضع  تكيات اإلىجازهسيكضح الهشرؼ 

 هعايير كاضحة لمتقييـ.
     

02 
مى هبدأ الهشاركة يقـك اإلشراؼ باألٌداؼ ع

 في تحديد األٌداؼ.
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 ( التمايزي )  الثالث: اإلشراف التنوعي النمط

      يركز عمى الجاىب الفىى كالهٍارػ لمهعمهيف. 03

04 
يعطى الهعمـ الحرية في تقرير األسمكب الذػ 

 يراي هىاسبا لقدراتً كهٍاراتً.
     

05 

يقة اليب اإلشرافية بطر يطبق الهشرؼ األس
كلية هشتركة بيف الهشرؼ سؤ جهاعية كه

 التربكؼ كالهدير كالهعمـ.

     

31 
يساٌـ الهشرؼ في دعـ العهل الجهاعى بيف 

 الهعمهيف
     

30 

يعهل الهشرؼ عمى التكازف بيف القسهيف 
 اإلدارػ كالفىى في عهل الهشرؼ التربكػ.

 

     

33 
يىكع الهشرؼ هستكيات الىشاطات العمهية 

 هع الهستكيات الهختمفة لمهتعمهيف. ليتىاسب
     

32 
يتيح الهشرؼ الفرصة لمهعمهيف تىفيذ األىشطة 

 الهخبرية البسيطة.
     

3. 
يكجً الهشرؼ الطمبة إلى تطكير أىشطة هف 

 البيئة الهحمية.
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 الرابع: اإلشراف التطويري  النمط

31 
يستخدـ الهشرؼ طرؽ تدريس تراعى الفركؽ 

 بيف الهتعمهيف.الفردية 
     

32 
يىكع الهشرؼ في أساليب التدريس بها يتىاسب 

 هع طبيعة الهفاٌيـ العمهية.
     

33 
يربط الهشرؼ العمـ الجديد كبيف حياة الطالب 

 العهمية.
     

34 

يطبق الهشرؼ أسمكب التجريب كالعرض 
العهمى حسب طبيعة الهكقف كاإلهكاىات 

 الهتكافرة.

     

35 
هشرؼ الهعمهيف في كضع خطة يشرؾ ال

 لعهمية العمـ كالتعميـ.
     

21 
يٍتـ الهشرؼ بالفركؽ الشخصية كالهٍىية بيف 

 الهعمهيف.
     

20 
يشرح الهشرؼ أساليب التدريس الحديثة التي 

 تثير تفكير الهعمهيف.
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 : اإلشراف اإلبداعيالخامس النمط

23 
بلقات يبذؿ أقصى ها يستطيع في هجاؿ الع

 اإلىساىية.
     

22 
يتصف الهشرؼ الهبدع بالهركىة كالتفكير 

 كالصبر كالمباقة كالثقة بقدراتً.
     

      يستفيد  هف تجارب اآلخريف. .2

      شاهمة لؤلٌداؼ التربكية. لً رؤية كاضحة 21

22 
الهشرؼ الهبدع ال يتقيد بالحرفيات كال يككف 

 اىتٍازياا.
     

      الكشف عف قدرات الهعمهيف. يساعد في 23

      يأخذ هىً العبر في أحياف كثيرة. 24
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 : اإلشراف الوقائيالسادس النمط

25 
كتسب خبرة حية أثىاء اشتغالً بالتدريس ي

 كزياراتً لمهعمهيف.
     

.1 
األقدر هف غيري عمى التىبؤ بالصعكبات التي 

ا في عهمٍـ في الهس  تقبل.يهكف أف يكاجٌٍك
     

      يتخذ هف األساليب ها يىاسب كل هكقف. 0.

.3 
يشترؾ هع الهعمهيف في هىاقشات كهقترحات 
 كتصكرات كافتراضات تخدـ العهمية التعميهية.

     

.2 
يهىح الهعمـ القدرة عمى االحتفاظ بتقدير 

 التبلهيذ لً كاحتراهٍـ إياي.
     

      يىظـ برىاهجاا لئلشراؼ كالتدريب. ..

.1 
يٍدؼ اإلشراؼ الكقائي إلى التىبؤ بالصعكبات 

 تؤدػ إلى إزعاج الهعمـ كقمقً. كالعكائق التي
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 السادس: اإلشراف اإللكتروني النمط

.2 
يحرص الهشرؼ التربكؼ عمى االٌتهاـ 

 باإلشراؼ اإللكتركىى.
     

.3 
تسعى حككهة سمطىة عهاف إلى التجديد 

 االت التربية.في هج كالتطكير
     

.4 
االلكتركىي يعالج كثيراا هف  تطبيق اإلشراؼ

 الهشكبلت التي تكاجً كثيػراا هف الهشرفيف.
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 الثامن: اإلشراف التشاركى النمط

.5 

يعتهد اإلشراؼ التشاركى عمى هشاركة جهيع 
األطراؼ الهعىية هف هشرفيف تربكيف كهعمهيف 

 ق أٌدافً.كتبلهيذ في تحقي

     

11 
يحتاج إلى زيادة فعاليتً كأثري في تطكير سمكؾ 

 التبلهيذ.
     

      يعتهد اإلشراؼ التشاركى عمى التبلهيذ. 10

      يعتهد اإلشراؼ التشاركى عمى الهعمهيف. 13

12 
يعتهد اإلشراؼ التشاركى عمى الهشرفيف 

 التربكييف.
     

      اإلدارييف. يعتهد اإلشراؼ التشاركى عمى .1

11 
يعتهد  اإلشراؼ التشاركى عمى االستهرار في 
 دراسة الحاجات الهرتبطة بالسمكؾ اإلىساىى.

     

12 
يقـك عمى التخطيط الفعاؿ هف جاىب الهعمهيف 

 لتجديد األٌداؼ السمككية.
     

      يحدد بكضكح الخطط التعميهية الهىاسبة. 13

14 
عمى األساس يعتهد اإلشراؼ التشاركى 
 الهعرفى.
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 (1ممحق )

 ألداة الدراسة المحكميناألساتذة سماء قائمة بأ

 التخصص جية العمل  الدرجة العممية إسم المحكم  م

 إدارة تربوية جامعة نزوى  دكتوراة دمحم سميمان الجرايدةد/ 2

 إدارة تعميمية جامعة نزوى  دكتوراة عمي خميس عميد/ 1

 إدارة تربوية وزارة التربية والتعميم دكتوراة اتيدمحم شياب المو د/ 2

 إدارة تعميمية جامعة السمطان قابوس دكتوراة نسرين صالحد/ 3

 إدارة تربوية وزارة التربية والتعميم دكتوراة راشد بن حمد العموي د/ 4

 إدارة تربوية كمية العموم التطبيقية بصور دكتوراة حميس بن دمحم العريميد/ 5

 إشراف تربوي  جامعة السمطان قابوس دكتوراة بنت راشد الكيومية أملد/ 6

 مناىج وطرق تدريس وزارة التربية والتعميم دكتوراة منير البموشيد/ 7

 إدارة تربوية وزارة التربية والتعميم دكتوراة سالم بن سعيد المعشنيد/ 8

 بويةإدارة تر  جامعة السمطان قابوس دكتوراة ياسر فتحي الينداوي د/ 20

 إدارة تعميمية جامعة السمطان قابوس أستاذ دكتور سوزان دمحم الميديأ.د/  22
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 النيائية افي صورتي أداة الدراسة(  2 ) ممحق

 جامعة نزوى 

 كمية العموم واآلداب

 قسم التربية والدراسات اإلنسانية 

 .................. المحترم المعمم/ الفاضل ........................................      

 السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو.. وبعد، 

يقوم الباحث بإجراء دراسة عنوانيا:" مدى ممارسة المشرفين التربويين لبعض أنماط اإلشراف التربوي في محافظة 
ص: اإلدارة الوسطى بسمطنة عمان ". وذلك لستكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في التربية، تخص

التعميمية بجامعة نزوى، وفي سبيل ذلك قام الباحث بإعداد صورة مبدئية ألدوات الدراسة )الستبانة( وذلك عمى النحو 
 التي:

استبانة لمتعرف عمى مدى ممارسة المشرفين التربويين لبعض أنماط اإلشراف التربوي في محافظة الوسطى بسمطنة 
ل التوصل لنتائج الدراسة الستبانة المتعمقة بالمقياس التدرج الثالثي ليكرت كما وسوف يستخدم الباحث من أج عمان.

 ىو موضح أدناه:

 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

2 1 2 

ونظرا ألىمية رأيكم في التأكد من مدى قدرة أدوات الدراسة المرفقة بالطي في تحقيق اليدف منيا. أرجو منكم التكرم 
برتكم الواسعة في تيا وفق المحاور المشار إلييا أعاله، وابداء ما ترونو مناسبا، ممتمسا فيو اطالعكم وخبقراءة عبارا

سيامك في الستجابة عن ىذه الستبانة دليل عمى تنامي حسك بأىمية البحث العممي، فأرجو منك إىذا المجال.إن 
وتفضموا بقبول  ة وواقعية، فأنت محل ثقة الجميع.مساعدتي عمى إنجاز ىذه الستبانة التي بين يديك بطريقة عممي

 فائق الحترام والتقدير،،

 بيانات المعمم لطفا ".. قبل النتقال إلى عبارات المقياس أرجو التكرم بإكمال البيانات التالية بيدف التوثيق..

 الجنس:      )    ( ذكر                  )    ( أنثى 2

 ( بكالوريوس      )    (ماجستير      )    ( دكتوراه المؤىل العممي:    )    1

 سنوات الخبرة: 2

 )   ( أقل من خمس سنوات    )   ( أقل من عشر سنوات  )   ( عشر سنوات فأكثر



138 
 

 استبانة أنماط اإلشراف التربوي 

" مدى ممارسة المشرفين التربويين لبعض أنماط اإلشراف التربوي في محافظة الوسطى 
   مان"بسمطنة ع

 نيكي (األول: اإلشراف العيادي ) العالجي، اإلكمي النمط*

 بــــدرجة العبارة م

 ضعيفة متوسطة كبيرة

يسعى الهشرؼ إلى ىقل الهعمهيف إلى هستكػ أعمى في  0
 األداء.

   

يعهل الهشرؼ عمى تىهية التفكير العمهي عىد الهتعمهيف  3
 . كٍدؼ أساسي هف أٌداؼ تدريس هختمف العمـك

   

يقترح الهشرؼ أسمكبا فعاالا في تغيير أىهاط السمكؾ  2
 التعميهي الصفي لمهعمهيف.

   

بلت  لتحميل عهمية التعمـ هها  . يهتمؾ الهشرؼ  الهٌؤ
ً كبيف الهعمـ عبلقً هدرب هع  يجعل العبلقة بيى

 هتدرب.  

   

ـ باإلش 1 راؼ كال يتهتع الهشرؼ بالهٍارات البلزهة لمقيا
 . رة عمى التحميلسيها القد

   

يعزز الهشرؼ الثقة بالهعمـ هف خبلؿ اشراكً  في  2
 التخطيط كتحميل الهكقف الصفي كالتقكيـ.

   

ـ الهكقف الصفي بدال هف التركيز  3 يٍتـ الهشرؼ بتقكي
 عمى شخصية الهعمـ.

   

ـ الهشرؼ عمى تحميل الحصة تحميبل هكضكعيا  4 يقك
 شاهبل.

   

 



139 
 

 شراف باألىداف الثاني: اإل النمط*

 بــــدرجة العبارة م

 ضعيفة متوسطة كبيرة

ً كبيف الهعمـ. 5     يعهل الهشرؼ عبلقة عهل ايجابية بيى

    يكحد الهشرؼ جٍكد الهعمهيف كيىظهٍـ بفاعمية عالية. 01

يدعـ الهشرؼ الىهك الهٍىي لمهعمـ هف خبلؿ تصحيح  00
 هكاطف الضعف كتعزيز هكاطف القكة.

   

يكزع الهشرؼ األدكار عمى جهيع الهعمهيف الهشاركيف  03
 في العهمية التعميهية.

   

يدهج الهشرؼ األٌداؼ الشخصية أك الفردية لمهعمـ  02
 باألٌداؼ العاهة لمهدرسة.

   

يؤكد الهشرؼ عمى أٌهية الرقابة كالضبط الذاتييف في  .0
 تطكير األداء كتحسيف الىتائج.

   

كيات اإلىجاز كيكضع هعايير يكضح الهشرؼ هست 01
 كاضحة لمتقييـ.

   

ـ اإلشراؼ باألٌداؼ عمى هبدأ الهشاركة في تحديد  02 يقك
 األٌداؼ.
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 ( التمايزي )  الثالث: اإلشراف التنوعي النمط*

 بــــدرجة العبارة م

 ضعيفة متوسطة كبيرة

    يركز الهشرؼ عمى الجاىب الفىي كالهٍارػ لمهعمهيف. 03

يعطي الهشرؼ الهعمـ الحرية في تقرير األسمكب الذػ  04
 قدراتً كهٍاراتً.

   

ليب اإلشرافية بطريقة جهاعية يطبق الهشرؼ األسا 05
ً كبيف الهدير كالهعمـ.ؤ كهس  كلية هشتركة بيى

   

ـ الهشرؼ في دعـ العهل الجهاعي بيف  31 يساٌ
 الهعمهيف.

   

يف اإلدارؼ يعهل الهشرؼ عمى التكازف بيف القسه 30
 كالفىي في عهمية اإلشراؼ التربكؼ.

   

يىكع الهشرؼ هستكيات الىشاطات العمهية ليتىاسب هع  33
 الهستكيات الهختمفة لمهتعمهيف. 

   

يتيح الهشرؼ الفرصة لمهعمهيف تىفيذ األىشطة  32
 الهخبرية البسيطة.

   

ً الهشرؼ الطمبة إلى تطكير أىشطة هف البيئة  .3 يكج
 .الهحمية
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 الرابع: اإلشراف التطويري  النمط*

 بــــدرجة العبارة م

 ضعيفة متوسطة كبيرة

ـ الهشرؼ طرؽ  31 ً إيستخد تراعى الفركؽ الفردية بيف شرافي
 الهعمهيف.

   

يىكع الهشرؼ في أساليب اإلشراؼ بها يتىاسب هع طبيعة  32
ـ العمهية.  الهفاٌي

   

    يد كبيف حياة الطالب العهمية.يربط الهشرؼ بيف العمـ الجد 33

سمكب التجريب كالعرض العهمي حسب أيطبق الهشرؼ  34
 طبيعة الهكقف كاإلهكاىات الهتكافرة.

   

ـ  35 يشرؾ الهشرؼ الهعمهيف في كضع خطة لعهمية التعم
 كالتعميـ.

   

    يٍتـ الهشرؼ بالفركؽ الشخصية كالهٍىية بيف الهعمهيف. 21

ساليب التدريس الحديثة التي تثير تفكير يشرح الهشرؼ أ 20
 الهتعمهيف.
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 الخامس: اإلبداعي ) اإلبتكاري ( النمط*

 بــــدرجة العبارة م

 ضعيفة متوسطة كبيرة

ً تسٍـ  23 يبتكر الهشرؼ أفكارا جديدة كطرقا هستحدث
 في تطكير العهمية التعميهية.

   

ائً عمى يبتعد الهشرؼ عف االىتٍازية كفرض أر  22
 األخريف.

   

ـ الهساىدة الهعىكية  .2 يعهل الهشرؼ عمى تقدي
 لمهعمهيف.

   

يٍتـ الهشرؼ بالعبلقات اإلىساىية كالرغبة في التعمـ  21
 هف األخريف كاالستفادة هف خبراتٍـ.

   

يشجع الهشرؼ الهعمهيف عمى ضركرة تحرير العقل  22
طبلؽ الطاقة لبلستفادة هف قدراتٍـ كهكاٌب  ٍـ.كا 

   

يتهيز الهشرؼ بالعديد هف الصفات كالصبر  23
 كالمباقة كالهركىة كالثقة كالرؤية الكاضحة.

   

    يٍتـ الهشرؼ بإشاعة ركح الديهكقراطية. 24
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 السادس: اإلشراف الوقائي النمط*

 بــــدرجة العبارة م

 ضعيفة متوسطة كبيرة

هيف كيهىع يتىبأ الهشرؼ بالهتاعب التي تقع لمهعم 25
ا.  كقكعٍا كيقمل هف أثاٌر

   

يحقق الهشرؼ األهف الىفسي لمهعمهيف كيسعى  1.
 لبىاء جسكر  هف الهحبة كالطهأىيىة.

   

يدرؾ الهشرؼ األسباب الكاهىة كراء الهتاعب التي  0.
ً لٍـ.  يعاىي هىٍا الهعمهيف عىد زيارت

   

 يرسـ الهشرؼ الخطط الهىاسبة لمهعمهيف لتبلفيٍا  3.
 كالتغمب عميٍا.

   

يتخذ الهشرؼ هف األساليب ها يتىاسب كل هكقف  2.
 ً كاضعا في اعتباري شخصية الهعمـ كهدػ قكت

ً بىفسً.  كثقت

   

يدعـ الهشرؼ الثقة لدػ الهعمـ خاصة عىد  ..
 هكاجٍتً لمهشكبلت.

   

يتخذ الهشرؼ هف تبادؿ الزيارات كسيمة لهساعدة   1.
 اب الهتكقعة. الهعمهيف في هجابٍة الصع
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 السابع: اإلشراف اإللكتروني النمط*

 بــــدرجة العبارة م

   

 ضعيفة متوسطة كبيرة

ٌتهاـ يحرص الهشرؼ التربكؼ عمى اال    2.
 باإلشراؼ اإللكتركىي. 

   

يعتهد الهشرؼ عمى استخداـ الكسائط اإللكتركىية   3.
ً كبيف الهعمهيف.   في االتصاؿ بيى

   

يعالج الهشرؼ كثيراا هف الهشكبلت التي تكاجً  4.
 كثيػراا هف الهعمهيف.

   

يسعى الهشرؼ إلى تطبيق جهيع العهميات اإلدارية  5.
كالفىية الهىكطة بً هف قبل الكزارة كاألجٍزة 

 الحككهية.

   

يتيح الهشرؼ إهكاىية التفاعل الىشط هع الهعمهيف  11
 بعضٍـ ببعض

   

ـ الهشرؼ ك  10 سائل االتصاؿ الحديثة يستخد
 لمهعمهيف.

   

ـ الهشرؼ باستخداـ التقىيات االلكتركىية بجهيع  13 يقك
 أىكاعٍا في إيصاؿ الهعمكهة لمهعمـ.

   

يجدد الهشرؼ في أساليب االتصاؿ االلكتركىية  12
عىد الهعمهيف كيتيح أساليب جديدة تفتح آفاؽ لمتعمـ 

 الذاتي
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 اركىالثامن: اإلشراف التش النمط*

 بــــدرجة العبارة م

 ضعيفة متوسطة كبيرة

يعتهد الهشرؼ عمى هشاركة جهيع األطراؼ   .1
الهعىية هف هشرفيف تربكييف كهعمهيف كتبلهيذ في 

 تحقيق أٌدافً. 

   

يركز الهشرؼ عمى تحقيق األٌداؼ الهتهثمة في  11
 تحسيف ىكعية التعمـ.

   

كبلت يٍدؼ الهشرؼ إلى فٍـ كتشخيص الهش 12
كالتعرؼ عمى أسبابٍا كبىاء البرىاهج العبلجي 

 الهىاسب لدعـ جٍكد الهعمهيف 

   

يهتمؾ الهشرؼ لغة الحكار هع الهعمهيف لبلتفاؽ  13
ـ الطالب.  عمى هعايير تقيي

   

يتهيز الهشرؼ بالتعاكف الهستهر كركح االىفتاح    14
ً كبيف الهعمهيف.  بيى

   

ـ الهشرؼ عمى التخطيط  15 الفعاؿ هف جاىب  يقك
 الهعمهيف لتجديد األٌداؼ السمككية.

   

كفاءة تدريس عالية فٍك الهثل  ايعتبر الهشرؼ ذ 21
 كالىهكذج لمهعمهيف.

   

يىكع الهشرؼ في عرض الىهاذج التي يستفيد هىٍا  20
 الهعمهيف.
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 ( 3ممحق ) 

 تسييل ميمة باحث
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