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شكر وتقدير

َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت السالم((
الِِحین سورة النمل ایة ]1[))َصالًِحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

للعالمین وعلى آلھ )، والصالة والسالم على سید المرسلین والمبعوث رحمة19(
وصحبھ الطیبین الطاھرین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین ویعد:

لى جامعة موالي ماللك إأتقدم بشكري فبعد شكر هللا القدیر على توفیقھ
إبراھیم اللتي أتاحت لي الفرصة إلسنكمال دراستي العلیا، كما أخص بالشكر 

والمشرف الثاني الدكتور سلیمان الورفلي رف األول الدكتور منیر العابدینالمش
فلھم مني جزیل الشكر ، لتيلما قدماه لي من توجیھ وإرشاد حتى أكملت رسا

والعرفان.

المساعدات يوقدموا ليزرعوا التفاؤل في دربالذین أن أشكر كما ال یفوتني
كل ينوالتسھیالت واألفكار والمعلومات، ربما دون یشعروا بدورھم بذلك فلھم م

بالشكر إلى مدیر ومعلمي ومشرفي مدرسة فصر األخیار وأخصوالتقدیر، الشكر
الثانویة لتجاوبھم معي في الحصول على المعلومات .

وختاما أسأل المولى عز وجل أن یجعل عملي ھذا خالصا لوجھھ الكریم وأن 
روآخ، لتوفیق و السداد في القول والعملیلھمنا ا
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ملخص البحث
دراسة تطبیقیة على مدرسة ، تطویر كفاءة المعلمینأسالیب اإلشراف التربوي و

.نادیة صالح محمد الجعیديلیبیا. إعداد:قصر األخیار الثانویة

ل موضوع اإلشراف التربوي في لیبیا من المواضیع المھمة التي یتوقف على ظی
حلقة وصل ھامة بین ھو بمثابة المشرف التربوي فنجاحھا نجاح الوظیفة التعلیمیة، 

مع قطاع التعلیم ككل.دوره الھام كذلكالمدرسة، إدارةوبینوبین الطالب، المعلم 

كیف أسالیب اإلشراف )1:لة التالیة سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئ
؟لیبیا-الثانویةاألخیارقصرمدرسة بالتربوي بالمرحلة الثانویة وماھي ممیزاتھا 

- الثانویةاألخیارقصرماھي المعاییر المطلوبة في المشرف التربوي بمدرسة) 2
باألشرفالمتعلقةوالمعاییركیف یتم تطویر كفاءة المعلم وفق األسالیب) 3لیبیا؟

ما ھي )4لیبیا؟- الثانویةاألخیارقصربمدرسةالتربوي بالمرحلة الثانویة 
الصعوبات التي تواجھ المشرف في سبیل تطویر كفاءة المعلم بالمرحلة الثانویة 

لیبیا؟ -الثانویةاألخیارقصربمدرسة

وتم جمع البیانات بوسیلة المقابلة والوثائق، المنھج الوصفي الكیفي،تم استخدام
األسالیب التربویة المتبعة في أن )1إلى نتائج ملخصھا: ت الدراسةوقد توصل

الزیارة الصفیة وھو األسلوب السائد في أسلوب ھيمدرسة قصر األخیار الثانویة 
أسلوب م الورشة التربویة ثأسلوب االشراف التربوي في ھذه المؤسسة التعلیمیة، ثم 

یتم تطویر كفاءة المعلم من طرف المشرف واإلدارة باتباع )2. اإلشرافیةالنشرات 
، للمعلمخطوات ھي إجراء االجتماعات الدوریة، وتوجیھ المالحظات المھمة

رغم ما تبدیھ اإلدارة ، ومع المعلموالمتابعة في تنفیذ المنھج، والحوار والمشاركة
إال أن دور المشرف ودور اإلدارة نفسھا یتصف المعلممن جھود لتطویر بالمدرسة

أن المعلم یلجأ إلى تطویر نفسھ فقد تبینبأنھ دور بھ ضعف في تطویر المعلم لعملھ، 
إن )3. تربویة وتعلیمیةبنفسھ، وبتدریب خاص ال یتبع الوظیفة أو التعلیم كمؤسسة

ر الثانویة ھي مقننة المعاییر الالزمة في االشراف التربوي بمدرسة قصر األخیا
م، ومضمونھا أن یكون المرشح 2008لسنة 11الئحة تنظیم التفتیش التربوي رقمب

لتولي اإلشراف التربوي أن یكون حاصالً على مؤھل تربوي، وتتوفر لدیھ خبرة ال 
إن )4. ى تقدیر جید جداً في مجال وظیفتھسنوات، ویكون حاصالً عل10تقل عن 

من الصعوبات في سبیل تطویر كفاءة المعلم العدیدالمشرف التربوي یواجھ
إھمالنقص اإلمكانیات، وصعوبات في فيتتمثلوھي صعوباتبالمرحلة الثانویة 
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تتعلق إدراكیةالتدریب والتحفیز، وصعوبات في طول المنھج الدراسي، وصعوبات 
في الفھم لوظیفة ومھام المشرف التربوي.
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ABSTRACT
Subject of Educational Supervision in Libya have always

been an important subject that focuses on the success of the education
functions. The Educational supervisors are an important link between
teachers and students, and school administration, in the education sector.

The objectives of this study are to counter the questions as
follows; 1) How the method of Educational Supervision in secondary
phase and what are the benefits are gained in the middle school of Qaser
Al-akhiar, Libya?. 2) What are the standards required in school middle at
Libya? 3) How to improve the teacher efficiency in accordance with the
methods and standards associated with supervising education in
secondary schools in Libya? 4) What are the obstacles faced by
Educational Supervision in developing the efficiency of secondary
school teachers in Qaser Al-akhiar schools – Libya?

The research results obtained are as follows: 1) The educational
method used in the Qasr Al-Akhayyar secondary school is the class visit
method, which is the method that applies to educational supervision in
this educational institution, then educational workshop methods, and the
supervision release method. 2) Teacher efficiency is developed by
supervisors and staff by following several steps, such as holding regular
meetings, directing important observations for teachers, following up on
curriculum implementation, dialogue and participation with teachers,
despite administrative efforts to improve teacher competency. The role
of the teacher seems weak in this field, it is shown that the teacher
prefers to develop himself, and special training that is not in accordance
with the objectives or functions of learning, such as educational and
learning institutions. The standards needed in the supervision of
education in Qaser Al-akhiar secondary schools are codified by the
Education Inspection Regulation No. 11 of 2008. And the content is that
candidates who will take over the supervision of education must have an
educational qualification, have at least 10 years experience and have
very good competence in the field of work. 4) Education supervisors
face many difficulties in developing teacher competencies in secondary
schools, namely minimal difficulties occur, difficulties in training and
motivation, and long difficulties in compiling curriculum, and cognitive
difficulties related to understanding the functions and duties of the
supervisor.
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ABSTRAK

Subjek pengawasan pendidikan di Libya tetap menjadi subjek
penting yang fokus pada keberhasilan fungsi pendidikan. Pengawas
pendidikan merupakan penghubung penting antara guru dan siswa, dan
administrasi sekolah, dalam sektor pendidikan.

Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
berikut: 1) Bagaimana metode pengawasan pendidikan di tahap sekunder
dan apa keuntungannya di sekolah sekolah menengah Qaser Al-Akhiar -
Libya? 2) Apa standar yang diperlukan dalam pengawas pendidikan di
sekolah sekolah menengah pertama - Libya? 3) Bagaimana cara
meningkatkan efisiensi guru sesuai dengan metode dan standar yang terkait
dengan pengawas pendidikan di sekolah menengah di sekolah menengah di
Libya - Libya? 4) Apa kesulitan yang dihadapi pengawas untuk
mengembangkan efisiensi guru sekolah menengah di sekolah menengah
sekolah menengah - Libya?

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1) Metode
pendidikan yang digunakan di sekolah menengah Qasr Al-Akhayyar adalah
metode kunjungan kelas, yang merupakan metode yang berlaku dalam
pengawasan pendidikan di lembaga pendidikan ini, kemudian metode
lokakarya pendidikan, dan Metode rilis pengawasan. 2) Efisiensi guru
dikembangkan oleh pengawas dan staff dengan mengikuti beberapa
langkah, seperti mengadakan pertemuan berkala, mengarahkan
pengamatan-pengamatan penting bagi guru, menindaklanjuti implementasi
kurikulum, dialog dan partisipasi dengan guru, meskipun ada upaya
administratif untuk meningkatkan kompetensi guru. Peran guru terlihat
lemah dalam pekerjaannya, hal tersebut ditunjukkan bahwa guru lebih
memilih untuk mengembangkan dirinya sendiri, dan pelatihan khusus yang
tidak sesuai dengan tujuan atau fungsi pembelajaran, seperti lembaga
pendidikan dan pembelajaran. 3) Standar yang diperlukan dalam
pengawasan pendidikan di sekolah menengah Qaser AL-Akhiar
dikodifikasikan oleh Peraturan Peraturan Inspeksi Pendidikan No. 11 tahun
2008, Dan isinya bahwa calon yang akan mengambil alih pengawasan
pendidikan harus memiliki kualifikasi pendidikan, berpengalaman minimal
10 tahun, dan memiliki kompetensi yang sangat baik di bidang
pekerjaannya. 4) Pengawas pendidikan menghadapi banyak kesulitan dalam
mengembangkan kompetensi guru di sekolah menengah, yaitu kesulitan
yang minim terjadi, kesulitan dalam pelatihan dan motivasi, dan kesulitan
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lamanya menyusun kurikulum, dan kesulitan kognitif terkait dengan
pemahaman fungsi dan tugas pengawas pendidikan.
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الفصل األول 
امــــالعاإلطار

- :الدراســــــــةمقدمـــــــة-أ
تتطور الحیاة من حولنا ولكل علم یكون بجانبھ من یحرص على تطویره 

ونتیجة للتطور الذى حدث في ،كل یوم تقریباً التي تحدث المستجداتلمواكبة 
ومنھا ما یتعلق بتطویر ،من مختلف الجوانببنیة نظام االشراف التربوي

البحث عن وسائل كان البد من ف،ممارسة أداء المشرف لدوره بكل كفاءة وفعالیة
الوظیفة اإلشراقیة التربویة فائدة ومزیداً من وتعطي حتى تطویر ھذا الدور 

كذلك وھي نتائج من شانھا أن تعطي بكفاءة ،والتعلیمیةھمیة للعملیة التربویة األ
ومعالجة المشكالت المتعلقة بھ بطریقة منظمة ،نظام التعلیم بالكاملالفائدة على

منھج علمي واضح وسلیم.وفق و
وتعتبر وظیفة اإلشراف التربوي من أھم الوظائف األساسیة في مجال 
التربیة والتعلـیم لما تحملھ من أھمیة كبیرة في عملیة تطویر وتحسین جودة 

مستوى أداء المعلمین في المیدان، إضافة إلى تقویم التعلیم، من خـالل النھـوض ب
عناصر التعلیم المدرسي بكافة أطره، خاصة أن األمور ال تبقى ثابتة، وعجلة 

.1التغییر تسیر باتجاھات غیر متوقعة في كثیر من األحیان
مخرجات التعلیم رھن بجودة وكفاءة اإلشراف فيإن الكفاءة التعلیمیة 

التربوي فھو محور الرئیسي في تحقیق النوعیة المطلوبة، وأھم حلقة في سلسلة 
التعلیم، حیث یقع على عاتقھ واجب السھر على تنفیذ السیاسة التعلیمیة، وترشید 
العاملین بصفة عامة والمنفذین للمناھج بصفة خاصة (المعلمون) عن طریق 

نھم وتدریبھم ومتابعة أعمالھم للنھوض برسالة التربیة والتعلیم ومن ھذا تكوی
وإنما أصبحت خدمة توجیھیة ،المنطلق لم تعد مھمة اإلشراف التربوي رقابیة

وإرشادیة وفنیة لتعریف بمھمة التدریس،،، وعلیھ فالمشرف التربوي رقم صعب 
الزمة إلحداث في المعادلة وعنصر مفتاحي وتفعیل دوره ضرورة وحتمیة 

التطویر المطلوب.
ونظراً ألھمیة اإلشراف التربوي في العملیة التربویة، تشھد األدبیات 

فـي تنـاول اإلشراف التربوي، من حیث المفھوم والدالالت التي التربویـة ثـراء

دور المشرف التربوي في تحسین أداء المعلمین في مدارس القدس یسرى زیاد صالح امبیض، -1
م، 2014، رسالة ماجستیر، جامعة بیرزیت فلسطین، الحكومیة من وجھة نظر المعلمین والمدیرین

.4ص
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تنطوي علیھا، والفلسفة التـي یسـتند إلیھـا، واألبعاد التي شملھا، كما تشیر تلك 
األدبیات إلى التطورات المتالحقة التي مر بھا مفھوم اإلشراف التربوي بما 
یعكس حالة من الدینامیكیة في استمراریة البحث في مفھوم اإلشراف التربوي، 

داخل غرفة الصف وتقدیر عمل فمـنھم من جعلھ یقتصر على مباشرة التعلیم
المعلم بما یحتاج إلیھ من مساعدة، ومنھم من جعلھ منھم من جعلھ مدوالمعلمین، 

یستھدف تزوید التالمیذ في جمیع المراحـل بمستوى أفضل من الخدمات التربویة.
إن أولى اھتمامات اإلشراف التربوي تحسین أداء المعلمین، والسعي 

تسھیل مھامھم، والرقي بمستوى العملیة التعلیمیة، وتوفیر شأنھلتحقیق ما كل من
جزء من مسؤولیة اختیار إنما كل یخدم العمل، ویحقق الھدف المنشود. وحیث 

یمكن لإلشراف ووتدریب وتطویر أداء المعلمین تقـع على كاھل اإلشراف، 
برات مناسبة التربوي أن یحسن الناتج التعلیمي من خالل تقـدیم وتحسین وتقویم خ

.2للمعلمین، وظروف التدریس التي تھدف إلى نمو الطلبـة اجتماعیاً وفكري
بمھارات االرتقاءلى إالتربوي والمعلم تھدف إن العالقة بین المشرف

،الوصول إلى المعلم النموذجي في العملیة التربویة والتعلیمیةالمعلم، من أجل
ینبغي علیھ أن یمتلك مجموعة من المھارات ومقیمفھو موجھ ومیسر ومرشد 

والخصائص والكفایات التي تمیزه عن غیره وتھیئ لھ القدرة على تحقیق 
الواجبات والمھام الموكلة لھ على أكمل وجھ، من خالل التخطیط للعملیة التعلیمیة 

الصف بصورة إدارةالتعلمیة، وتنفیذ إجراءاتھا وأنشطتھا المختلفة، والقدرة على 
المستمر في ضوء األھداف المنشودة، وبھذه التقییماعلة، وأخیراً القیام بعملیات ف

المكونات والعناصر یتمثل األداء التدریسي، وبقدر كفاءة المعلم فیھا بقدر ما 
.3ینعكس إیجابیاً على أدائھ الصفي

شراف على المعلمین وتقییمھم وتنسیق برامج التدریس وتشجیع إن اال
خلق مناخ علىتشجیع المعلمین ودعم لین على المشاركة الفعالة سیؤدي المعلم

،تشجیع وتحفیز المعلمین على تحسین أدائھمیساھم بفعالیة في مدرسي إیجابي، و
المحترف ھو كیف یمكن للمعلم إنشاء سلسلة من السلوكیات المشرفدور ف

أداءه التعلیمي من جوانببفعالیة،في حاالت معینة تؤدىالمترابطة التي 

، عمان، األردن، دار البدایة ودار المستقبل، االشراف التربوي مفاھیم، واقع، أفاق، إیمان أبو غریبة-2
.61م، ص2009

مرجع ، الحكومیةدور المشرف التربوي في تحسین أداء المعلمین في مدارس القدسیسرى امبیض، -3
. 26سابق، ص 
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في ، وبین الطالبالسلوك اختالفحاالتمع التعامل في ، وكذلك والتربوي
.تحسین تحصیل الطالب في عملیة التعلیم والتعلموتطویر الطالب 

تحسین وتطویر مدخالتھا ىتعتمد عملیة تطویر العملیة التعلیمیة علي مدو
األساسیة، ویبقي المعلم ھو العنصر األساسي والمھم في ھذه المدخالت باإلضافة 

وینعكس تطویر وتحسین أداء األخرى كالطالب والمنھاج وغیرھا،للمدخالت
المعلم التعلیمي بصورة مباشرة علي تحسین ھذه العملیة وتطویرھا وزیادة 

من النظریات العلمیة والسلوكیة والنفسیة علي ولقد ظھرت العدید ، فعالیتھا
المستوي العالمي والعربي والتي ركزت علي تحسین أداء المعلم وسلوكھ 

.4باعتباره أھم مدخالت العملیة التعلیمیة
أن المعلمین في مجال في لیبیا وتعتقد الباحثة بحكم عملھا في مجال التعلیم 

المساعدة لھم، ویأخـذ بأیدیھم خاصة فیما التدریس بحاجة كبیرة إلى من یقدم
مسؤولیتھ على عدة وھذا األمر یقع ،یتعلق بالجانب المھني والمعرفي والثقافي

ألنھ على اتصال دائم بالمعلمین في مدارسھم ،المشرف التربويجھات من أھمھا 
وخاصة فیما یتعلق بتحسین األداء وتطویره مھنیاً ، ویعرف ما یحتاجـھ كـل معلـم

ومعرفیاً.
فھو أي مجال آخرد لمھنة التدریس شأنھ شأن العاملین في والمعلم الذي أعُ 

وھو بحاجة إلى من تنمیتھا،حاجاتھ الوظیفیة ویعمل على لحتاج إلى من یتعرف م
ویزداد ،یوجھھ ویرشده ویشرف علیـھ حتى یتقن أسالیب التعامل مع التالمیذ

أن یحقق ما یسعي إلیھ من أھـداف حتى یستطیع ، خبرة بمھنة التدریس وطرائقھا
ھو القائد المربي والمطور الذي تقع علیھ مسؤولیة توجیھ المشرف التربويف

الكثیر من ى حیث یر، المعلم وإرشـاده حتى یتمكن من أداء عملھ بطریقة أفضل
التربویین ضرورة وجـود عملیـة اإلشراف التربوي لتحسین وتطویر العملیة 

.5میة واالرتقاء بمـستواھا، وتغییرھـا فـي االتجـاه المرغوبالتعلی
وسبر أغوار ممارسات ،ن المراجعة المعمقة للمشھد التربوي في لیبیاإ

تظھر الحاجة إلى ث عن خارطة طریق جامعة وموحدة ،المشرفین التربویین
وملھمة، تجذب الجمیع نحوھا ویمكن من خالل السیر على ھدیھا تصمیم وتنفیذ 

برنامج المدرسة كمركز تطویر التابع لوكالة الغوث تطویر أداء المعلمین في ضوءفؤاد علي العاجز،-4
، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السادس بعنوان " التنمیة المھنیة المستدامة للمعلم العربي " الدولیة بغزة

.4م، ص2005/ أبریل / 24-23مصر كلیة التربیة في الفترة من ، فرع الفیوم–جامعة القاھرة 
واقع اإلشراف التربوي في مدارس التعلیم الثانوي سالم النخالة، زیاد على الجرجاوي، وسمیة -5

.3ت، ص-د، دراسة علمیة، جامعة القدس المفتوحة، فلسطینالحكومي في محافظات غزة،
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تحمي المتعلمین والمعلمین وأبناء المجتمع من ،رؤیة واضحة المعالم والغایات
الضبابیة والتشویش في وسط مناخات مجتمعیة محاطة بالتباینات في األفكار 

وھذا التوجھ یؤكد على وجھات النظر وبتعدد المرجعیات، والمنطلقات النظریة، و
أھمیة الكشف عن ماھیة التطویر المھني للمشرفین التربویین لتنكینھم من مزاولة 

.6األدوار االشرافیة
تطویرفيودوره التربويالمشرفوبالتالي ھذه الدراسة محورھا ھو 

میداناً لیبیا–الثانویة األخیارقصرةاختارت الباحثة مدرسولقد ،المعلمینكفاءة
حول االشراف التربوي، وھي مدرسة العملیة لتطبیق ھذه النظریات واألفكار 

م وبھا عدد كبیر من أعضاء ھیئة 1960تأسست سنة عریقة تأسست سنة 
ات فیما یبلغ عدد المشرفین والمشرف،) معلماً ومعلمة128التدریس یبلغ عددھم (

وھي مدرسة تتولى تقدیم الخدمة التعلیمیة ومشرفة، ) مشرفاً 21بھذه المدرسة (
.للصفوف من األول االبتدائي وحتى الثالث الثانوي

دور ریادي في جمیع العملیات في عالمنا والتعلیم ال شك أن للتربیة و
مواكبة التطور، حیث أنھا تنیر الطریق أمام أو المعاصر سواء كانت إصالح

المربین على تحقیق التنمیة في ظل االنفجار المعرفي والثورة المعلوماتیة، ولھذا 
إلى أرقى المستویات من جمیع والتعلیمالتربیةمستویات البد من النھوض في 

رتكز وخاصة العملیة االشرافیة والتي تعتبر عموداً من األعمدة التي ت،النواحي
علیھا العملیة التربویة.

من أھم الوظائف األساسیة في مجال تعتبروظیفة اإلشراف التربوي ف
التربیة والتعلـیم لما تحملھ من أھمیة كبیرة في عملیة تطویر وتحسین جودة 
التعلیم، من خـالل النھـوض بمستوى أداء المعلمین في المیدان، إضافة إلى تقویم 
عناصر التعلیم المدرسي بكافة أطره، خاصة أن األمور ال تبقى ثابتة، وعجلة 

.تسیر باتجاھات غیر متوقعة في كثیر من األحیانالتغییر 
وعلى الرغم من التطور الذي حدث في العملیة اإلشرافیة، إال أنھا أصبحت 
تفتقد لكثیر من المصوغات التي تجعلھا تندمج مع الواقع المتقدم الذي نعیشھ، ولم 

دراسیة یعد دور المشرف مقصوراً على متابعة المعلم أثناء تنفیذ الخطط ال
دوره المفترض تقویم أدائھ داخل الصف، وإنما أو والمناھج بمفھومھا الضیق

لمواجھة بمھامھقیادة التطویر والتغییر الشامل والمستمر لالرتقاء والمطلوب ھو 

، احتیاجات التطویر المھني للمشرفین التربویین بمنطقة الجبل األخضر التعلیمیةرمضان سعد كریم، -6
.13-12م، ص 2012،  25، في السنة 1،2لیبیا، العدد مجلة جامعة بنغازي العلمیة، 
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حاجات المجتمع ومتطلبات العصر، ولكي تزداد فاعلیة المشرف التربوي نحو 
األسالیب الحدیثة في اإلشراف التربوي أداء ھذا الدور الجدید، البد من استخدام

والسیر بھا نحو األمام ،مما لھا من فائدة في تحسین العملیة التعلیمیة التعلمیة
ةوبالتالي یمكن للباحثوغیر ذلك،وخاصة في ظھور التقنیات الحدیثة كالحاسوب

ن تحدد أربع مشكالت رئیسیة دعتھا للبحث في ھذا الموضوع:أ
من قبل المشرفین التربویین الستخدام أسلوبین ھما الزیارة المیل بشكل كبیر .1

سالیب وإن تم ھمال بقیة األإ، فیما یتم الصفیة المفاجئة ثم المقابلة الفردیة
ولقد تطبیقھا فبشكل محدود مثل استخدام أسالیب النشرات التربویة والندوات.

العربیة على كون ھذه المشكلة سائدة في أغلب الدول عدیدة دلت دراسات 
ومنھا لیبیا فقد بقیت الزیارات الصفیة ھي األساس الذي یرتكز علیھ نظام 

والتي تتم بصورة مفاجئة أغلبھا یركز على سلبیات المعلم مع إھمال االشراف 
.7الجوانب اإلیجابیة لدیھ

التعلیم بشكل عام وإدارةالمعلمیعتبر المشرف التربوي حلقة وصل ھامة بین .2
المدرسة بشكل محدد في معرفة الجوانب التي تحتاج لتطویر لدى إدارةو

فإننا نفتقد للفعالیة في أداء المعلم ویصبح مجرد ھذا الدور غیابالمعلم وعند 
فالحاجة لتطویر أداء المعلمین ،مؤدي لواجب بدون كفاءة وفعالیة مطلوبة

د من باستمرار بالتدریب وحسب فرص التدریب المتاحة لدى المؤسسة یع
فقد بینت الدراسات السابقة بأن األولیات في البحث عنھا في أرض الواقع.

دیمقراطیة منظمة تقوم على أھم خصائص اإلشراف التربوي أنھ عملیة 
من أجل النھوض التعاون واالحترام المتبادل بین المعلم والمشرف التربوي

م إلى أفضلوذلك من خالل توجیھ المعل،بالعملیة التربویة والتعلیمیة
تدریبھ علیھا تدریباً الطرق التدریسیة التي تالئم مادة تخصصھ، ومن ثم 

.8سةالتقنیات مالءمة لطبیعة المادة ولموضوع الدراعملیاً، موظفاً أكثر
أن العدید من المشرفین لیس ذلك ضعف تشجیع المبدعین من المشاكل كذلك .3

مشرفو المدارس إلى لدیھم إبداعات عالیة في حل المشاكل حیث یحتاج 
في المیدان،أو إبداعات عالیة إلیجاد حلول للمشاكل التي تحدث في المدارس

وینبغي أن یكون المشرفین مطلعین على مشاكل القراءة والتلقین ومالحظتھا 

الزیارات الصفیة المدرسیة وعالقتھا باتجاھات معلمي العلوم األساسیة نحو ، تیسیر محمود نشوان-7
194ت، ص -، جامعة األقصى، فلسطین، داإلشراف التربوي بمحافظة غزة

اإلشرافیة في تحسین أداء معلمي مدارس وكالة فعالیة بعض األسالیب كامل عبد الفتاح أبو شملة، - 8
. 21، مرجع سابق، صالغوث بغزة من وجھة نظرھم وسبل تطویرھا
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وتحلیل األسباب واألمور المرتبطة بكل ذلك، وینبغي اتخاذ الخطوات 
یكون لدى مشرف المدرسة بیانات والحلول المناسبة كما یتطلب األمر أن 

دقیقة وموضوعیة ألن المشرف ال یشارك في عملیة التعلم والتدریس في 
وإنما یقوم بالزیارة لھا، وھنا تكمن أھمیة المشرف في ،مدرستھ المستھدفة

تحسین الكفاءة لنفسھ وكذلك للمعلم إلى الحد المطلوب حیث یتوجب علیھ 
، كما أید ذلك دراسة قدة ومبتكرة وفكریةتطویر أسالیب تفكیر إبداعیة ونا

لمعلميالمھنياألداءترقیةفيالتربوياإلشرافدور،آدمسعیدصالح
.9والمعلمینالتربویینالمشرفیننظروجھةمناألساسمرحلة

إن االشراف التربوي المعاصر یفترض أن یكون ھادفاً إلى توثیق عالقة .4
القیام بدوره الفعال لتذلیل الصعوبات المشرف بالمعلم مما یساعده في 

بین المعلم أو والمعوقات التي قد تطرأ في المیدان بین المعلم وزمیل لھ،
المدرسة، وذلك في مناخ اجتماعي سلیم یسوده إدارةبین المعلم وأو والطلبة،

وھذه العناصر یمكن أن تكون غائبة في كثیر من الود واالحترام المتبادل
حیث یجب أن یؤدي المشرف التربوي دوره كزمیل لیمیة.المؤسسات التع

مقیم یحدد أنماط السلوك أو یتقاسم المعرفة والخبرة مع المعلم ولیس كخبیر
والخاطئة في سلوك المعلمین ویسھم بذلك في تأسیس الصحیحةوالممارسات 

مناخ مدرسي قائم على انتاج المعرفة ونشرھا ودعم المبادرات االبداعیة 
.10والمرونة والمشاركة

أن یطلع المشرف التربوي بصفات من المھام المفتقدة ربما بشكل كبیر ھو .5
على من حیث ائد المربي فھو في موقف القائد ألن مستوى مركزه أالق

االشراف من المعلم ومن الطالب فتوجب علیھ أن یمتلك صفات تؤھلھ للقیام 
تتمثل في المقدرة على ام األول في المقعملیة قیادیة فاإلشراف،بھذا الدور

، بالعملیة التعلیمیةالتأثیر في المعلمین والمتعلمین وغیرھم ممن لھم عالقة
تھدف إلى تحسین أداء المعلم مھنیاً من أجل االرتقـاء بالعملیـة التعلیمیـة 

وھذا ما تحاول ھذه الدراسة معرفتھ والوقوف علیھ، من .11عناصرھابكافـة

دور اإلشراف التربوي في ترقیة األداء المھني لمعلمي مرحلة األساس من وجھة صالح سعید آدم، -9
لة ماجستیر، جامعة ، رسانظر المشرفین  لتربویین والمعلمین دراسة تطبیقیة على مرحلة األساس

.3م، ص2013الزعیم األزھري، السودان، 
.12، مرجع سابق، ص احتیاجات التطویر المھني للمشرفین التربویینرمضان سعد كریم، -10
دور اإلشراف الوقائي في تحسین أداء المعلمین الجدد في المدارس إسماعیل إبراھیم الدیراوي، -11

.7م، ص2008رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة غزة، الحكومیة بمحافظات غزة،
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والبحث في مدى قیام المشرف التربوي واضطالعھ بواجباتھ، خالل الكشف 
بأن یقود المعلم نحو النجاح ومساعدتھ في إداء عملھ، ویساعده في تذلیل 
ومواجھة الصعوبات المختلفة، وتطویر كفاءتھ المھنیة، وبشكل ودي وأخوي 

، وھي نقاط مھمة وحساسة یشھد الواقع التعلیمي في لیبیا الحاجة ودیمقراطي
وتطبیقھ في في ھذا الموضوع البحثأرادت الباحثة ولذا.لماسة للبحث فیھاا

ھذه المدرسة بھ عتتتملما وذلك نظراً بلیبیا،الثانویةاألخیارقصرمدرسة 
-:كما یليوھي إیجابیات وممیزات من والتابعة لجامعتھا 

فھي تقع في بلیبیا من أقدم المدارس في المنطقة الوسطى تعتبر ھذه المدرسة -1
بین مدینة الخمس مدینة قصر األخیار بمحافظة الخمس أي في منطقة تتوسط 

وبالتالي ،من القرن الماضيم1960وقد تأسست سنة ،صمة طرابلساوالع
العدید من الخریجین الذین یشغلون اآلن مناصب إداریة رفیعة ومنھم قدمت

.الجامعات اللیبیةومھندسین وأدباء وأعضاء ھیئة تدریس بوزراء ودكاترة
سعیھا للریادة في المنطقة ي مختلف المجاالت وتطویراً فالمدرسةتشھد ھذه -2

التي تغطیھا وبالتالي تتنافس مع غیرھا من المدارس األخرى وھذا ما تحقق 
وبھا عدد أكثر من سنة،لھا بحصولھا فعلیاً على أفضل مدرسة نموذجیة 

فیما یبلغ ،) معلماً ومعلمة128كبیر من أعضاء ھیئة التدریس یبلغ عددھم (
وھي ومشرفة، ) مشرفاً 21عدد المشرفین والمشرفات بھذه المدرسة (

مدرسة تتولى تقدیم الخدمة التعلیمیة للصفوف من األول االبتدائي وحتى 
الثالث الثانوي

-:الدراســــــــةأســــئلة -ب
- تسعى ھذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة األتیة :

مدرسة بوماھي ممیزاتھا بالمرحلة الثانویة أسالیب اإلشراف التربوي كیف -1
؟لیبیا-الثانویةاألخیارقصر

الثانویةاألخیارقصرالتربوي بمدرسةالمشرففي ةالمطلوبماھي المعاییر -2
لیبیا؟-

شرفباألالمتعلقةوالمعاییرالمعلم وفق األسالیبكفاءة یتم تطویر كیف -3
لیبیا؟- الثانویةاألخیارقصرمدرسةببالمرحلة الثانویة التربوي

ھي الصعوبات التي تواجھ المشرف في سبیل تطویر كفاءة المعلمما -4
لیبیا؟-الثانویةاألخیارقصرمدرسةببالمرحلة الثانویة 
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-:الدراســــــــةأھــــــــداف -ج
- تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة األمور األتیة:

معرفة أسالیب اإلشراف التربوي بالمرحلة الثانویة والكشف عن ممیزاتھا -1
.لیبیا–الثانویةاألخیارقصرمدرسةب

الثانویةاألخیارقصربمدرسةالتربويالمشرففيالمطلوبةالمعاییرمعرفة -2
.لیبیا–

في المتبعة والمعاییرمعرفة كیفیة تطویر كفاءة المعلم وفق األسالیب-3
لیبیا.–الثانویةاألخیارقصرمدرسةبالتربوي بالمرحلة الثانویة االشراف

معرفة الصعوبات التي تواجھ المشرف في سبیل تطویر كفاءة المعلم -4
لیبیا.–الثانویةاألخیارقصرمدرسةببالمرحلة الثانویة 

-:الدراســــــــةأھمیـــــــة -د
حیث نفسھا تبدو أھمیة الدراسة من خالل أھمیة وظیفة االشراف التربوي .1

من حیث على تحسین وتطویر أدائھا التعلیمیة تحرص كل المؤسسات 
، وإن لمن یقع علیھم االشرافللوصول إلى األداء المتفوقاالشراف التربوي 

لى أن مستوى نجاحھا في تحقیق ذلك یتفاوت یشیر إالتعلیمیةواقع المؤسسات
ولذلك تعد ھذه الدراسة فرصة لمعرفة ھذه ،دارةحسب كفاءتھا في اإل

.الجوانب المھمة بالنظر لنوعیة المنظمات المؤدیة لھذه األدوار
للدراسین وكذلك للباحثین مھماً قد تكون ھذه الدراسة مرجعاً من ناحیة أخرى .2

لھم لمزید من الدراسات وتعطي دافعاً ،في موضوعات االشراف التربوي
علم ملیة االشراف التربوي وتطویر المخرى المتصلة التي تتناول عاأل

داء العاملین.بالعملیة التعلیمیة ورفع مستوى أوذلك بغرض االرتقاء،بالذات
وھذه ،التعلیم في لیبیافي قطاعھذه الدراسة الطالبة ألن مجال عملھا دتفیكما .3

الخبرات التي سوف تحصل علیھا من بعد اكتساب المزید منما یمكنھا من 
واالستفادة منھا في الحیاة العملیة انتھاء دراستھا ومن خالل النتائج المحصلة 

والوظیفیة.
- :الدراســــــــةحــــــــدود -ھـ

-الدراسة الحدود التالیة :تشمل
االشراف أسالیب الدراسة على موضوع اشتملت- الحد الموضوعي :.1

.التربوي وتطویر كفاءة المعلمین
لیبیا.–الثانویةاألخیارقصرمدرسة- الحد المكاني :.2
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.2019-2018-الحد الزمني :.3

- :ـــــــةابقالدراســــــــات السـ- و
الباحثة على عدة دراسات وكانت أھم تلك الدراسات التي تشابھت اطلعت 

مع ھذه الدراسة والتي یمكن االستفادة منھا ھي الدراسات التالیة:
-الدراسة األولى:

بمنطقةالتربویینللمشرفینالمھنيالتطویراحتیاجاتكریم،سعدرمضان
.12م2012،لیبیاالعلمیة،بنغازيجامعةمجلةالتعلیمیة،األخضرالجبل

على احتیاجات التطویر المھني للمشرفین ھدفت الدراسة إلى التعرف 
ومعرفة الفروق اإلحصائیة في ،التربویین بمنطقة الجبل األخضر التعلیمیة

احتیاجات التطویر المھني للمشرفین التربویین بمنطقة الجبل األخضر التعلیمیة 
التي تعزى إلى متغیرات المؤھل العلمي والخبرة المھنیة والمرحلة التعلیمیة، 

عینةالمنھج الكمي حیث طبق الباحث استبیان وزع على واستخدمت الدراسة 
میع المشرفین التربویین الذین یزاولون مھمة االشراف من جوتكونتالبحث 

كان حجم المجتمع التربوي في مدارس التعلیم بمنطقة الجبل األخضر بلیبیا و
) مشرفاً ومشرفة تربویة، وذلك 86عینة البحث النھائیة (حجم)، وبلغ 157(

م، وتوصلت الدراسة لنتائج یمكن تلخیصھا 2012-2011خالل العام الدراسي 
وجود مناحي عدیدة ظھرت كاحتیاجات للتطور المھني للمشرفین ا یلي: فیم

التربویین بمنطقة الجبل األخضر التعلیمیة وعلى رأسھا المفاھیم المتعلقة 
باالشراف اإلكلینیكي والتأملي والتطویري وأسالیب االشراف التربوي المسبق 

التطویر ات للموقف، وتبین عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في احتیاج
المھني للمشرفین التربویین بمنطقة الجبل األخضر التعلیمیة التي تعزى إلى 

.متغیرات المؤھل العلمي والخبرة المھنیة والمرحلة التعلیمیة
-الدراسة الثانیة:

نیرة محمد عبد الرحمن ھارون، درجة ممارسة المشرفین التربویین لدورھم م
غزة وسبل تفعیلھا رسالة الثانویة في محافظاتفي تقویم أداء معلمي المرحلة 

.13م2013ماجستیر،

، احتیاجات التطویر المھني للمشرفین التربویین بمنطقة الجبل األخضر التعلیمیةرمضان سعد كریم، -12
م.2012،  25، في السنة 1،2مجلة جامعة بنغازي العلمیة، لیبیا، العدد 

مشرفین التربویین لدورھم في تقویم أداء معلمي درجة ممارسة المنیرة محمد عبد الرحمن ھارون، -13
غــزة، –، رسالة ماجستیر الجامعة اإلسالمیة المرحلة الثانویة في محافظات غزة وسبل تفعیلھا

م.2013
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درجة ممارسة المشرفین التربویین، علىھدفت الدراسة إلى التعرف 
لدورھم في تقویم أداء معلمي المرحلة الثانویة في محافظات غزة، وتقدیم صیغة 

ولتحقیق أھداف الدراسة اتبعت الباحثة المنھج ، مقترحة لسبل تفعیل دلك الدور
موزعة على مجالین ) فقرة50(الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة مكونة من 

جوانب أداء المعلم، و ھما : درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في تقویم
أداء درجة ممارسة المشرف التربوي دوره في استخدام أسالیب وأدوات تقویم

) معلماً 618من (وقد طبقت الباحثة االستبانة على عینة الدراسة المكونة ،لمالمع
من معلمي المرحلة الثانویة بمدارس محافظات غزة للعام الدراسيومعلمة
.م2012-2013

حصلت درجة ممارسة المشرف :وقد أظھرت نتائج الدراسة ما یلي
على وزن نسبي مقداره الثانویةالتربوي، لدوره في تقویم أداء معلم المرحلة 

المشرف التربوي أن درجة ممارسةكمامتوسطةالدرجة الي أنھا فوق% أ67
مقدارهقد حصلت على وزن نسبيلم لدوره في تقویم بعض جوانب أداء المع

بینما حصلت درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في تقویم أدوات، 70%
توجد ومن النتائج أنھ %64ه وزن نسبي مقداروأسالیب تقویم أداء المعلم على 

تقدیرات معلمي المرحلة الثانویة متوسطاتبینفروق ذات داللة إحصائیة 
أداء معلمي المرحلة لدرجة ممارسة المشرفین التربویین، لدورھم في تقویم

وال توجد ،الثانویة في محافظات غزة تعزى لمتغیري النوع والمنطقة التعلیمیة
وبناء على النتائج سالفة الذكر في ھذه ى لمتغیرات الدراسة األخرىفروق تعز
یادة عدد المشرفین التربویین، وتوزیع المسؤولیات بزالباحثةأوصتالدراسة 

بناء معاییر ألداء المعلم، وأخرى لتقویم وإمكاناتھمعلیھم بما یتناسب مع قدراتھم
.التربويأداء المشرف 

-:الثالثةالدراسة 
دور المشرفة التربویة في النمو المھني لمعلمات المدارس ، أسماء الحكیمي

.14م2011،رسالة ماجستیرالثانویة الحكومیة في مدینة الریاض 
في النمو المھني لمعلمات المدارس ھدفت الدراسة لمعرفة دور المشرف 

الثانویة الحكومیة في مدینة الریاض من وجھة نظر المعلمات، والتعرف إلى 

دور المشرفة التربویة في النمو المھني لمعلمات المدارس الثانویة الحكیمي، بنت عبد هللا أسماء -14
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، المملكة ، رسالة ماجستیر مقدمة لالحكومیة في مدینة الریاض

ه، 1433العربیة السعودیة، 
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المعوقات التي تحد من ممارسة المشرفة التربویة أدوارھا في النمو المھني 
لمعلمات المدارس الثانویة الحكومیة في مدینة الریاض من وجھة نظر المعلمات، 

التربویة والجھات المعنیة باإلشراف التربوي في وزارة التربیة وتزوید المشرفة 
والتعلیم ببعض المقترحات التي یمكن أن یستفاد منھا في تحسین النمو المھني 

وبالنسبة لمنھجلمعلمات المدارس الثانویة الحكومیة، من وجھة نظر المعلمات 
المسحي، وتكون استخدمت الباحثة المنھج الوصفي:الدراسة ومجتمعھا وعینتھا

مجتمع الدراسة من جمیع المعلمات في المدارس الثانویة الحكومیة بمدینة 
.معلمة) 344(بلغ عددھا منھمعینة عشوائیة وقد تم اختیارالریاض

من أبرز المعوقات التي تحد من وتوصلت الدراسة لنتائج كان أھمھا إن 
لمعلمات المدارس الثانویة المھنيممارسة المشرفة التربویة أدوارھا في النمو 

كثرة وزیادة العبء التدریسي للمعلمات، وكذلكالحكومیة في مدینة الریاض، 
االفتقار إلى خطط علمیة وندب بعض المعلمات إلى مدارس ثانویة أخرى، 

قلة البرامج التدریبیة التي یمكن ولبرامج النمو المھني لمعلمات المدارس الثانویة، 
ضعف برامج التنمیة المھنیة المقدمة للمشرفات التربویات، وھا، االستفادة من

كما تضمنت ،ضعف مھارات بعض المعلمات في استخدام التقنیة الحدیثةو
.الدراسة عدداً من التوصیات واقتراح بعض الدراسات ذات العالقة

- الدراسة الرابعة :
المعلمین في مدارس دور المشرف التربوي في تحسین أداء ، یسرى امبیض

، رسالة ماجستیر،القدس الحكومیة من وجھة نظر المعلمین والمدیرین
. 15م2014

دور المشرف التربوي في تحسـین علىالتعرف ھذه الدراسة كانت أھداف 
أداء المعلمـین فـي مدارس القدس الحكومیة من وجھة نظر المعلمین والمدیرین 

) على اتجاھاتھ للمعلموأثر متغیـرات (الجـنس، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة
نحو دور المشرف التربـوي فـي تحسین أداء المعلمین في مدارس القدس 

جتمع الدراسة من جمیع معلمي ومعلمات المدارس تكون م، وقدالحكومیة
وتم بناء ،الحكومیة التابعة لـوزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة في مدینة القدس

.للغرضاستبانة

دور المشرف التربوي في تحسین أداء المعلمین في مدارس القدس الحكومیة من یسرى امبیض، -15
م.2014، رسالة ماجستیر، جامعة بیرزیت، فلسطین، وجھة نظر المعلمین والمدیرین
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توصلت الدراسة الى نتائج من أھمھا وجود أراء متوسطة لدى مدیري وقد
لتربوي في تحسـین أداء ومعلمي المدارس الثانویة الحكومیة نحو دور المشرف ا

المعلمین في مدارس القدس الحكومیة، وبأن متوسط أراء المدیرین أعلى من 
متوسـطات أراء المعلمین على كافة المجاالت، وأن مجال التخطیط حصل على 

إضافة إلى عدم وجود ،أدنـى المتوسـطات الحسابیة لكل من المدیرین والمعلمین
لمتغیر جنس المعلمین حول دور المشرف فروق ذات داللة إحصـائیة تعزى

حصائیة للمعلمین حاملي شھادة البكالوریوس مع فـروق اإلالالتربوي، ووجـود 
صت وأكما،سنوات) 10- 6(من دبلوم التربیة، وللمعلمین أصحاب الخبرة 

ضرورة قیام المشرفین التربویین بالتنسیق مع المسؤولین بوضع خطط بالباحث 
وقیام ،التي تواجھ المعلمین خاصةً في مجال التخطیطلمعالجة المشكالت 

المشرف التربوي بتدریب المعلمین على اختیار الوسائل التعلیمیة المناسبة 
.ألھداف الدرس، والمناسبة كذلك لمستوى الطلبة، واستخدام التقنیات الحدیثة

-الدراسة الخامسة :
الیب االشرافیة التربویة دور الشبكة العنكبوتیة في تفعیل األس، محمد سمعان

من وجھة نظر المشرفین التربویین والمعلمین بمدارس وكالة الغوث في 
.16م2012رسالة ماجستیر،،محافظات غزة

دور الشبكة العنكبوتیة في تفعیل األسالیب علىھدفت الدراسة للتعرف 
االشرافیة التربویـة من وجھة نظر المشرفین التربویین والمعلمین بمدارس وكالة 

وقـد استخدم الباحث المنھج الوصفي، وتكون مجتمع ،الغوث في محافظـات غـزة
وكانت العینة المستخرجة من مجتمع ،الدراسة من جمیع المشـرفین التربـویین

) معلماً ومعلمة، ولتحقیـق أھـداف 356) مشرفاً ومشرفة وعدد (34لبحث (ا
ولتحلیل بیانات الدراسة استخدم ، للغرضالدراسة قام الباحث بإعداد استبانة 

نتائج أھمھا:)، وقد توصلت الدراسة إلى SPSSالباحث البرنامج اإلحصائي (
تعـزى لمتغیـر ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة

لدى المعلمین، في مجال أھمیة استخدام الشبكة العنكبوتیة )ذكور، إناث(الجنس 
في تفعیل األسالیب اإلشرافیة، ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث، كما أظھرت 

) تعـزى 0.05داللة (النتائج على وجود فـروق ذات داللـة إحصائیة عند مستوى 

دور الشبكة العنكبوتیة في تفعیل األسالیب االشرافیة التربویة من وجھة نظر محمد سمعان، -16
، رسالة ماجستیر، مقدمة المشرفین التربویین والمعلمین بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة

م.2012لجامعة األزھر بغزة،
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وبین لصالح حملة الدكتوراه ـة الـدبلوم والـدكتوراه لمتغیر المؤھل العلمي بین حمل
حملة البكالوریوس والدكتوراه لصالح حملة الدكتوراه لدى المعلمـین حول أھمیة 

وقد خلصت الدراسة .العنكبوتیة في تفعیل األسالیب اإلشرافیةاستخدام الشبكة
ضرورة العمل على تأھیل منھا إلى مجموعة من التوصیات والمقترحات

المشرفین التربویین والمعلمین في مجال استخدام مھارات الحاسوب والشبكة 
العنكبوتیة من أجل امتالك المھارات األساسیة التي تمكنھم من توظیف أدوات 

.الشبكة العنكبوتیـة فـي األسالیب اإلشرافیة
-:السادسةالدراسة 

والقیم اإلنسانیةمدى ممارسة المشرفین التربویین للعالقات ، منصور السواح
.17م2008رسالة ماجستیر، ،في تعاملھم مع المعلمیناألخالقیة

سعت الدراسة إلى التعرف على ممارسة المشرفین التربویین للعالقات 
ومعرفة ما إذا كانت ھناك ،في تعاملھم مع المعلمیناألخالقیةوالقیم اإلنسانیة

فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات المشرفین التربویین في طبیعة العمل 
وكذلك المؤھل العلمي والعمر، ومن أجل ،وفي التدریس واالشراف التربوي

داة البحث وھي أھداف الدراسة قام الباحث بتصمیم أالتوصل لنتائج مھمة تلبي 
) معلماً 166نة النھائیة الني وزعت علیھا االستبیانات (العیحجموكان ،االستبیان

تحلیل البیانات كانت أبرز نتائج الدراسة بعد و،سالمیةمن معلمي التربیة اإل
الفیئتینملخصھا كالتالي: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات 

عند في متغیرات طبیعة العمل الحالي وسنوات الخبرة في االشراف والعمر
) ووجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى 0.05مستوى داللة احصائیة (

سنة) 20- 15(الفئتینلق بعدد سنوات الخبرة في التدریس بین ع) فیما یت0.05(
.سنة20ولصالح الفئة األكثر وھي 

: التأكید على أھمیة إعطاء ت الدراسة بعدد من التوصیات منھاوانتھ
في التعامل مع المعلمین، األخالقیةوالقیم اإلنسانیةالمتخصصین لدور العالقات 

االستفادة من واألخالقیةإقامة الدورات قصیرة األجل لتعلیم القیم ىوالتأكید عل
اإلنسانیةسالمي الكتاب والسنة لتفعیل وتطبیق أسس العالقات مصادر التشریع اإل

بین منسوبي التعلیم من مشرفین ومعلمین.األخالقیةل القیم وتفعی

اإلنسانیة والقیم األخالقیة في تعاملھم مدى ممارسة المشرفین التربویین للعالقات منصور السواح،  -17
ھـ .1430، رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة إم القرى، المملكة العربیة السعودیة، مع المعلمین
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-:السابعةالدراسة 
معوقات فاعلیة اإلشراف التربوي على التعلیم االبتدائي في ،میادة بورغداد

.18م 2011رسالة ماجستیر،ة،الجزائر ضمن االتجاھات اإلشرافیة المعاصر
المعیقة لإلشراف التربوي الفعال من على العوامل ھدفت الدراسة للتعرف

باالستناد على االستمارة كأداة للبحث والتي تم وجھة نظر المشرفین التربویین
بوالیات: سطیف، برج بوعریریج تربویاً مشرفاً توزیعھا على ثمانیة وستین

ما ھي المعوقات التي -:في محاولة لإلجابة عن التساؤل التاليبالجزائر، ومسیلة 
قامت الطالبة ولى ضعف فعالیة اإلشراف التربوي بالمدارس االبتدائیة ؟ تؤدي إ

الباحثة بصیاغة فرضیة عامة مفادھا أن ضعف عملیة اإلشراف التربوي المطبق 
في المدارس االبتدائیة من وجھة نظر المشرفین التربویین یرجع إلى وجود 

الفرضیات امة ووللتأكد من صحة الفرضیة الع، عوائق تعرقل عملھم اإلشرافي
تربویین بالوالیات اإلجرائیة تم توزیع االستمارة على عینة من المشرفین ال

من خالل دراسة آراء المشرفین التربویین تم ومن حیث النتائج والمذكورة سابقاً،
التوصل إلى أن ضعف فعالیة اإلشراف التربوي المطبق بالمدارس االبتدائیة 

ي،المجال المادالمجال اإلداريوھيالتالیةیرجع إلى وجود عوائق بالمجاالت
لدراسة إلى مجموعة من كما خلصت ا،المجال البیداغوجيوجال الشخصيوالم

عیة اإلشراف االقتراحات بغرض محاولة إصالح وتحسین وضالتوصیات و
ألن نجاح اإلشراف التربوي یعني نجاح العملیة بتدائیةاالالتربوي بالمدارس 

.التربویة ككل
- :الثامنةالدراسة 

فعالیة بعض األسالیب اإلشرافیة في تحسین أداء معلمي ،كامل أبو شملة
.19م2009،مدارس وكالة الغوث بغزة من وجھة نظرھم وسبل تطویرھا

ما فاعلیة بعض األسالیب :على االسئلة التالیةلإلجابةھدفت الدراسة 
معلمي مدارس اإلشرافیة التي یستخدمھا المشرفون التربویون في تحسین أداء

ویتفرع عن ھذا السؤال وكالة الغوث الدولیة في غزة، وما سبل تطویرھا ؟
درجة فعالیة بعض األسالیب اإلشرافیة في ما:الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة
في )اللغة العربیة والریاضیات(معلميسین أداءمدارس وكالة الغوث في تح

معوقات فاعلیة اإلشراف التربوي على التعلیم االبتدائي في الجزائر ضمن االتجاھات میادة بورغداد، -18
.م2011منتوري قسنطینة الجزائر، مة لجامعة، رسالة ماجستیر مقداإلشرافیة المعاصرة

فعالیة بعض األسالیب اإلشرافیة في تحسین أداء معلمي مدارس وكالة كامل عبد الفتاح أبو شملة، -19
م. 2009، رسالة ماجستیر الجامعة اإلسالمیة، غزة، الغوث بغزة من وجھة نظرھم وسبل تطویرھا
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توجد فروق دالة إحصائیة وھلالمرحلة اإلعدادیة من وجھة نظر عینة الدراسة ؟
لدرجة فعالیة توسطات تقدیرات المعلمینمبین ) 0.05(عند مستوى داللة

ا مسنوات الخدمة) و–لتخصص ا–لجنس ا(األسالیب اإلشرافیة تعزى لمتغیر 
ولتحقیق یر األسالیب اإلشرافیة في مدارس وكالة الغوث الدولیة ؟سبل تطو

قام بتصمیم استبانة وأھداف الدراسة اتبع الباحث المنھج الوصفي التحلیلي
.مكونة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة أھمھا:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج 
على فقرات االستبانة المعلمینبین متوسط استجابات ) 0.05(عند مستوى داللة

معلمي حول فعالیة بعض األسالیب اإلشرافیة تعزى لمتغیر التخصص لصالح
) بین 0.05داللة (توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى و،اللغة العربیة

المعلمین على فقرات االستبانة حول فعالیة بعض األسالیب متوسط استجابات
توجد فروق ذات داللة إحصائیة )، وأنثى–ذكر (لجنساإلشرافیة تعزى لمتغیر ا

على فقرات االستبانة متوسط استجابات المعلمین) بین 0.05داللة (عند مستوى 
األقل حول فعالیة بعض األسالیب اإلشرافیة تعزى لصالح المعلمین ذوي الخبرة

یع ضرورة تنوأوصى الباحث بوبناء على النتائج سالفة الذكر ، من خمس سنوات
المشرفین التربویین في األسالیب اإلشرافیة، وعدم االعتماد على أسلوب واحد 

اإلشراف، وأن یكون تنویع ھذه األسالیب حسب طبیعة األھداف المراد في
قیقھا.تح

-:التاسعةالدراسة 

ب تطویر معاییر اختیار المشرفین التربویین في ضوء تجار، مصلحعليإیمان
.20م2011،ماجستیربعض الدول، رسالة 

لقد ھدفت الدراسة إلى تطویر معاییر اختیار المشرفین التربویین لدى 
وزارة التربیة والتعلیم العالي بمحافظات غزة في ضوء تجارب بعض الدول، 
والتعرف على أثر كل من (الجنس والمؤھل العلمي وسنوات الخدمة) ولتحقیق 

فیما استخدمت االستبانة ،الوصفي التحلیليأھداف الدراسة اتبعت الباحثة المنھج
لجمـع البیانات المتعلقة بمشكلة الدراسة، وكانت عینة الدراسة النھائیة مكونة من 

) استبیان وزعت على المشرفین التربویین بمحافظة غزة، واستخدمت 132عدد (
) لتحلیل البیانات، وبالتالي توصلت SPSSالباحثة أسلوب التحلیل اإلحصائي (

، رسالة اختیار المشرفین التربویین في ضوء تجارب بعض الدولتطویر معاییر إیمان علي مصلح، - 20
ھـ .1433فلسطین، ، ماجستیر، مقدمة إلى الجامعة اإلسالمیة غزة
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الدراسة لنتائج من أھمھا : ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة 
) في متوسط تقدیرات أفراد العینـة ألوجھ القوة والضعف في معاییر 0.05(

اختیار المشرفین التربویین لـدى وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي فـي محافظات 
العلمي، سنوات الخدمة، وتوجد غزة تعزى إلى متغیر الدراسة الجنس، المؤھل
متوسط تقدیرات أفراد في) 0.05فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

العینـة ألوجـھ القوة والضعف في معاییر اختیار المشرفین التربویین لدى وزارة 
التربیة والتعلیم العالي في محافظـات غـزة تعزى إلى متغیر المدیریة بین شمال 
غزة وشرق غزة لصالح الشرق، وبناء على النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة 

االھتمام بالسمات الشخصیة للمتقدم لوظیفة مشرف تربوي، فإن الباحثة أوصت ب
وأن یتضمن اإلعالن عن الوظیفة أھم ھذه السمات وزیادة االھتمام بالمعاییر 

المھنیة واإلنتاجیة عند اختیار المشرفین التربویین.
:التعلیق على الدراسات السابقة

-اختالف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة :.أ
اھتمت ھذه الدراسة التي ھي من لیبیا أیضاً باحتیاجات -:األولىالدراسة 

الكمي.المشرف التطویریة واستخدمت المنھج الوصفي
ركزت ھذه الدراسة على موضوع تقویم األداء للمعلمین عبر - :الثانیةالدراسة 
المنھج الوصفي الكمي.اتبعتوكانت الدراسة السابقة ، المشرفین
إن ھذه الدراسة تناولت موضوع النمو المھني للمعلمات - :الثالثةالدراسة

بالثانویة الحكومیة واستخدمت المنھج الوصفي الكمي. 
إن ھذه الدراسة درست تحسین أداء المعلمین واستخدمت - الدراسة الرابعة:

المنھج الوصفي الكمي.
ركزت ھذه الدراسة موضوع استخدام الشبكات المعتمدة - الدراسة الخامسة:

ى االنترنت في تفعیل أسالیب االشراف التربوي، وكان المنھج المستخدم ھو عل
المنھج الوصفي الكمي.

أن ھده الدراسة ركزت على دراسة العالقات اإلنسانیة التي - الدراسة السادسة:
یمارسھا المشرفین التربویین والقیم األخالقیة لدیھم وتعاملھم مع المعلمین 

المنھج الوصفي الكمي.بموجبھا، واستخدم الباحث 
ن ھده الدراسة ركزت على المعوقات التي تعیق فعالیة أ- الدراسة السابعة:

االشراف التربوي في ضمن االتجاھات االشرافیة المعاصرة، وكان المنھج 
المستخدم ھو المنھج الوصفي الكمي.
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كانت الدراسة الثامنة من الدراسات السابقة قد ركزت على - :الثامنةالدراسة
موضوع فعالیة األسالیب االشرافیة في تحسین أداء المعلمین، واستخدم الباحث 

المنھج الوصفي الكمي.  
من الدراسات السابقة قد ركزت على ھذه الدراسةكانت - :التاسعةالدراسة
واستخدم الباحث المنھج الوصفي ،التربویینالمشرفیناختیارمعاییرتطویر

الكمي.  
دراسة الحالیة والدراسات السابقة:أوجھ التشابھ واالختالف بین ال.ب

النقاط،كثیر منرغم تشابھ الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة في 
إال أن االختالف وأساس ذلك تناول موضوع اإلشراف التربوي ودوره المھم،

أسالیب اإلشراف التربوي فالدراسة الحالیة تركز على موضوع ،واضح بینھا
التربویین، وأن الدراسة الحالیة تطویر كفاءة األداء للمعلمین عبر المشرفین و

التي استخدمت ستتبع المنھج الوصفي الكیفي على عكس الدراسات السابقة 
المقابلة واالطالع وھيكیفیةأدواتالمنھج الكمي، فمنھج ھذه الدراسة یستخدم

.على الوثائق
:الدراسة الحالیة من الدراسات السابقةجوانب استفادة.ج

السابقة فیما یلي:الدراساتمنالحالیةالدراسةاستفادةیمكن توضیح جوانب 
الباحثة بأھمیة اإلشراف التربوي في العملیة التعلیمیةزیادة تعریف.1
التربوي في رفع كفاءات المعلمینإبراز األدوار التي یؤدیھا اإلشراف.2
المناسب لھذه الدراسةالبحثاختیار منھج .3
وضع تصور لإلطار النظري لھذه الدراسة.4
االنطالق من حیث وصلت لھ الدراسات السابقة، وعلى األقل ما تمكنت .5

الباحثة من االطالع علیھ منھا نحو زیادة البحث العلمي االكادیمي في مجال 
.ودوره في تطویر كفاءة المعلمیناإلشراف التربوي 

ضافة العملیة للدراسة الحالیةد. اإل
یبدو واضحاً مدى إلمام الدراسات السابقة واھتمامھا بموضوع االشراف 
التربوي ودروره في دعم أداء المعلم باعتبار أن ذلك یعد من أول أھداف 

عنوانھا مساعدة المشرف التربوي، فالمشرف والمعلم ھما وجھان لعملة واحدة 
أي الطالب على تلقي المعرفة والعلوم بشكل سلس وأكثر إفادة وكفاءة وتسھیل 

.و تعرقل نظام وباألحرى مكونات العملیة التعلیمیةعقبات قد تعرقل ذلك أ
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وترى الباحثة إن دراستھا ھي إضافة مھمة بعون هللا تعالى لرصید تلك 
كفاءةتطویرالمشرف التربوي في  أسالیبالدراسات ونتائجھا بحیث إنھا تدرس 

وھو ما لم تجد لھ تركیز كاٍف من وبالتالي تركز على موضوع الكفاءة المعلمین
ھو جزء مھم في األداء فاءة وإنما درستھ كجزء من األداء والك،الدراسات السابقة

فالكفاءة لھا ولكن من المھم التركیز علیھا بالذات خاصة في أداء المعلم الوظیفي 
االجتماعیة وتقیاساتھا في أداء المعلم من الكفاءات الشخصیة إلى الكفاءا

ألخ.الكفاءات اإلداریة

-مصطلحـــــات الدراســــــــة :-ز
تعریف الدور -1

األطر السلوكیة التي أو : مجموعة األنشطة المرتبطةالدور بأنھیعرف
مجموعة وتعرفھ الباحثة إجرائیاً بأنـھ:21تحقق ما ھو متوقع في مواقف معینة

المھام والوظائف التي یحددھا ویرسمھا النظام التعلیمي للمشرف التربوي لكي 
قصرمدرسةعلمین یؤدي عملھ في تطبیق األسالیب اإلشرافیة التربویة على الم

والتي تم تحدیـدھا في ھذه الدراسة الحالیة.لیبیا –الثانویةاألخیار
تعریف االشراف التربوي-2

المشرف التربوي ھو شخص متخصص میوالً ووظیفة للقیام بمھام 
اإلشراف ومالحظة وتقیـیم الواقع المدرسي، وتحدید مواطن قوتھ ومواطن ضعفھ 

والمھنیة والنفسـیة والمادیة، تمھیداً لنقلھ بالتوجیھ والتطویر البشریة والسلوكیة 
. 22إلى مستوى أكثر صالحیة وجدوى

الشخص المؤھل الذي بدوره یقوم باإلشـراف : وتعرفھ الباحثة إجرائیاً بأنھ
، وھو لیبیا–الثانویةاألخیارقصرمدرسةالتربوي على المعلمین والمعلمات في 

لتحسین العملیة التعلیمیـة بكل عناصرھا، والتعاون مع جمیع یسعى في عملھ 
.األطراف ذات الصلة بھذه العملیة تحقیقاً ألھداف اإلشراف التربوي

بینما یعرف االشراف التربوي بأنھ عملیة تھدف إلى تحسین المواقف 
ذ على الطرق التعلیمیة التي تساعد التالمیأو التعلیمیة عن طریق تخطیط المناھج

التعلم بأسھل الطرق وافضلھا بحیث تتفق وحاجاتھم وبھذا یصبح المشرف الفني 

، اختبار القیادة التربویة مجموعة االختبارات الموضوعیة في العلوم التربویةمرسي، محمد منیر، -21
.139م، ص1988القاھرة مصر، عالم الكتب، 

.5م، ص 1992، عمان، دار التربیة الحدیثة، اإلشراف في التربیة المعاصرةیاد حمدان، محمد ز-22
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. كما عرف اإلشراف بأنھ: العملیة التي یتم فیھا تقویم وتطویر 23قائداً تربویاً 
العملیة التعلیمیة ومتابعة تنفیذ كل ما یتعلق بھا لتحقیق األھداف التربویة، وھو 

ت التي تجري في المدرسة سواء كانت یشمل اإلشراف على جمیع العملیا
تتعلق بأي نوع من أنواع النشاط التربوي في المدرسة أو إداریةأو تدریسیة

.24وخارجھا والعالقات والتفاعالت الموجودة فیما بینھا
تعریف تطویر كفاءة المعلمین-3

العملیة ھي عملیة تحسین الممارسات التعلیمیة التي یقوم بھا المعلمون أثناء 
التعلیمیة لتنظیم وتنفیذ وتقویم عملیة التعلیم والتعلم في ضوء برنامج المدرسة 

وتعرفھ الباحثة إجرائیاً بأنھ: الجھد الذي تقوم بھ أطراف . 25كمركز للتطویر
العملیة التعلیمیة وخاصة المشرف التربوي في سبیل تطویر قدرات ومھارات 

من أجل زیادة كفاءة األداء لدیھم.لیبیا–ةالثانویاألخیارقصرمدرسةبالمعلمین 
- :الدراســــــــةل ـــــــــــھیك-ح

-إن ھیكل ھذا البحث یكون على النحو التالي :
الدراسة ومشكلة الدراسة مقدمة: الذي یتكون من اإلطار العامالفصل األول:-1

والدراسات الدراسةوحدود الدراسةوأھمیة الدراسةوأھداف الدراسةوأسئلة 
وھیكلیة البحث.الدراسةالسابقة ومصطلحات 

االشراف: اإلطار النظري: الذي یتكون من المبحث األول: الفصل الثاني-2
التربوي، المشرففيالمطلوبةالمعاییروالمبحث الثاني: وأسالیبھالتربوي

والمبحث التربوي المشرفبواسطةالمعلمكفاءةثم المبحث الثالث تطویر
.التربويالمشرفتواجھالتيالرابع الصعوبات

وھو الدراسة: الذي یتكون من نوع منھج الدراسةمنھجیة: الفصل الثالث-3
ومصادر البیاناتجمع البیانات :المقابلة والوثائق،المنھج الكیفي ووسائل

التي تنقسم لمصادر رئیسیة ومصادر ثانویة وأخیراً طریقة تحلیل البیانات 
.واستخالص النتائج

: والذي یتم فیھ عرض وتحلیل نتائج وتحلیلھاالبیاناتعرض: الفصل الرابع-4
البیانات على النحو التالي: المبحث األول: أسالیب اإلشراف التربوي 

.42مصر، مكتبة االنجلو المصریة د.ت، صدراسات في االشراف الفني، سید حسن حسین، -23
، مكتبة نحو إشراف تربوي أفضل، الریاض المملكة العربیة السعودیةالحسن بن محمد المغیـدي، -24

. 36م، ص2006الرشد، 
.6، مرجع سابق، صتطویر أداء المعلمین في ضوء برنامج المدرسةفؤاد علي العاجز،-25
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. لیبیاالثانویةاألخیارقصرمدرسة ببالمرحلة الثانویة والكشف عن ممیزاتھا 
األخیارقصربمدرسة المبحث الثاني: األسالیب المتبعة من المشرف التربوي 

والمعاییراألسالیبوفقالمعلمكفاءةتطویر. المبحث الثالث: لیبیاالثانویة
لیبیا، –الثانویةاألخیارقصربمدرسةالتربوياالشراففيالمتبعة

الصعوبات التي تواجھ المشرف في سبیل تطویر كفاءة والمبحث الربع:
لیبیا.الثانویةاألخیارقصرمدرسة بالمعلم 

نتائج البیانات مناقشة: والذي یتم فیھ مناقشة نتائج الدراسة: الخامسالفصل -5
أسالیب اإلشراف التربوي بالمرحلة مناقشة على النحو التالي: المبحث األول: 

. المبحث لیبیاالثانویةاألخیارقصرمدرسة باتھا الثانویة والكشف عن ممیز
األخیارقصربمدرسة األسالیب المتبعة من المشرف التربوي مناقشة الثاني: 
األسالیبوفقالمعلمكفاءةتطویرمناقشة . المبحث الثالث: لیبیاالثانویة

–الثانویةاألخیارقصربمدرسةالتربوياالشراففيالمتبعةوالمعاییر
الصعوبات التي تواجھ المشرف في سبیل مناقشة لیبیا، والمبحث الربع:

لیبیا.الثانویةاألخیارقصرمدرسة بتطویر كفاءة المعلم 
والذي یحتوي على الخالصة للنتائج والتوصیات : الخاتمة: السادسالفصل -6

من النتائج ثم المقترحات من الباحثة وأخیراً التطویر النظري من خالل نتائج 
.الدراسة
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الفصل الثاني                              
اإلطار النظري

وأسالیبھالتربوياالشرافاألول :المبحث

التربويالمشرففيالمطلوبةالمعاییرثاني : مبحث الال

التربويالمشرفبواسطةالمعلمكفاءةتطویر: الثالثالمبحث 

التربويالمشرفتواجھالتيالصعوبات: الرابعالمبحث 
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الفصل الثاني                        
اإلطار النظري

وأسالیبھاألول : االشراف التربوي المبحث
التربوياالشرافتعریف-أ

ورد تعریف االشراف تورد الباحثة فیما یلي تعریف اإلشراف في اللغة فقد 
بمعنى عاله، وأشرفت الشيء علوتھ، وأشرفت علیھ اطلعت ":في لسان العرب

من أن كلمة مشرف اسم فاعل للفعل أشرف، وكالھما مشتقو.1"علیھ من فوق
على أعمال الغیر االطالعوبھذا الخصوص یكون اإلشراف ھو ،الفعل أشرف

بغرض تفحصھا، ویكون المشرف ھو الشخص الذي ینظر إلى أعمال الغیر 
ومن خالل .باعتباره أعلى منھم مكانة ووظیفةیھانظرة فاحصة، ویطلع عل

لوظیفة موحدال یوجد تعریف البحث عن تعریف محدد لھذا المفھوم نجد أنھ
لتعریفات لھذه العملیة وفلسفة اإلشراف التربوي وسوف نستعرض جملة من ا

بھایقومالتيالمدروسةاألنشطةمن: مجموعةاالداریة والتربویة فمن ذلك أنھ
متھممارساوتحسینذواتھم،تنمیةعلىالمعلمینلمساعدةمختصونتربویون
.2وخارجھالصفغرفةداخلوالتقویمیةالتعلیمیة

المجھود الذي :بأنھیعرف یوردمان االشراف التربوي وفي االصطالح 
یبذل الستشارة وتنسیق وتوجیھ النمو المستمر للمعلمین في المدرسة فرادى 
وجماعات وذلك لكي یفھموا وظائف التعلیم فھماً أحسن ویؤدونھا بصورة أكثر 
فاعلیة حتى یصبحوا أكثر قدرة على استشارة وتوجیھ النمو المستمر بكل تلمیذ 

. 3ي بناء المجتمع الدیمقراطي الحدیثنحو المشاركة الذكیة العمیقة ف
لتعلیمیة عن عملیة تھدف إلى تحسین المواقف ا:ویعرفھ سید حسین بأنھ

الطرق التعلیمیة التي تساعد التالمیذ على التعلم بأسھل طریق تخطیط المناھج أو 
. 4الطرق وافضلھا بحیث تتفق وحاجاتھم وبھذا یصبح المشرف الفني قائداً تربویاً 

نشاط موجھ یعتمد على دراسـة الوضـع التربـوي الراھن :وعرفھ بدیع القاسم بأنھ
ویھدف إلى خدمة جمیع العاملین في مجال التربیة والتعلـیم إلطـالق وتنمیة 

، 23، دار المعرف، القاھرة، جلسان العربجمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، -1
.2241م، ص 1995

، دار الفرقان للنشر والتوزیع، المدرسیةواإلدارةويالترباإلشراففياإلبداعالشقیرات، طافشحمود-2
.54عمان، د.ت، ص

.32، مصر القاھرة د.ت، صاالشراف الفني في التعلیمتشارلز بورمان، -3
42، مكتبة االنجلو المصریة د.ت، صدراسات في االشراف الفني، مصر القاھرةسید حسن حسین، -4
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قدراتھم ورفع مستواھم المھني والعلمي بما یحقق رفع مستوى العملیة التربویة 
.5ملیتي التعلیم والتعلموتحقیق أھدافھا وإنھ یعمل على النھوض بع

عملیة تعاونیة قیادیة دیمقراطیة منظمة، :كما یعرف اإلشراف التربوي بأنھ
تعنى بالموقف التعلیمي بجمیع عناصره من مناھج ووسائل وأسالیب وبیئة ومعلم 
وطالب وإدارة وتھدف دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقییمھا للعمل 

.6ظیمھا من أجل تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة التعلمیةعلى تحسینھا وتن
وعرف السعود اإلشراف التربوي بأنھ: جمیع النشاطات التربویة المنظمة 
التعاونیة المستمرة، التي یقوم بھا المشرفون التربویون ومدیرو المدارس 

التعلیمیة وتطویرھا، واألقران والمعلمون أنفسھم، بغیة تحسین مھارات المعلمین 
.7مما یؤدي إلى تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة التعلّمیة

عملیة التي یتم فیھا تقویم وتطویر العملیة التعلیمیة :بینما عرفھ المغیدي بأنھ
التعلّمیة ومتابعة تنفیذ كل ما یتعلق بھا لتحقیق األھداف التربویة، وھو یشمل 

أو ت التي تجري في المدرسة سواء كانت تدریسیةاإلشراف على جمیع العملیا
تتعلق بأي نوع من أنواع النشاط التربوي في المدرسة وخارجھا أو إداریة

.8والعالقات والتفاعالت الموجودة فیما بینھا
جمیع الجھود المنظمة التي یبذلھا المسؤولون لتوفیر القیادة :عرف بأنھكما 

للمعلمین والعاملین اآلخرین في الحقل التربوي في مجال تحسین التعلیم مھنیاً، 
ویشمل ذلك على النمو المھني، وتطویر المعلمین واختیار وإعادة صیاغة  

.9عملیة التربویةاألھداف التربویة واألدوات التعلیمیة وطرق التدریس وتقویم ال
أما تعریف المشرف التربوي فھو : أحد عناصر النظام التعلیمي الذي تعینھ 
لإلشـراف المبحثي على المعلمین والمعلمات في مدارسھا ویسعى لتحسین العملیة 

، مجلة دراسات التربوي واالختصاصي في العراق الواقع واألفاقاالشرافبدیع محمود مبارك القاسم، -5
.7م، ص2009تربویة العدد الخامس، كانون الثاني 

، مؤتة الكرك األردن، مؤسسة رام، النظام التربوي األردني وفق رؤیة تطویریةحسن أحمد الطعاني، -6
.12م، ص2005

م، 2002عمان، مركز طارق للخدمات الجامعیة، ،اإلشراف التربوي، اتجاھات حدیثةراتب السعود، -7
.69ص

.36م، ص2006، الریاض: مكتبة الرشد، نحو إشراف تربوي أفضلالحسن بن محمد المغیدي، -8
دور مدیري المدارس في تفعیل اإلشراف التطویري بالمدارس الحكومیة في منصور بن محمد القاسم، -9

.36م، ص2010عة أم القرى المملكة العربیة السعودیة، ، رسالة ماجستیر مقدمة لجاممحافظة جدة
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التعلیمیة بكافـة عناصرھا وبالتعاون مع جمیع األطراف ذات الصلة بھذه العملیة 
.10ـراف التربويتحقیقـا ألھـداف اإلش

أن المشرف :وھوفي الفصل األولھذا التعریفالباحثة لكما سبق إیراد 
التربوي ھو شخص متخصص میوالً ووظیفة للقیام بمھام اإلشراف ومالحظة 
وتقیـیم الواقع المدرسي، وتحدید مواطن قوتھ ومواطن ضعفھ البشریة والسلوكیة 
والمھنیة والنفسـیة والمادیة، تمھیداً لنقلھ بالتوجیھ والتطویر إلى مستوى أكثر 

.11صالحیة وجدوى
بويأھداف االشراف التر-ب

برنامج من األمور الضروریةأو تُعد صیاغة األھداف وتحدیدھا ألي خطة
ومن أولى الخطوات األساسیة التي ینبغي أخذھا بعین االعتبار، وذلك قبل 
ممارسة فعالیات ذلك البرنامج، ألنھ تبعده عن العشوائیة وترسم لھ منھجیة علمیة 

ویھدف اإلشراف التربوي في المؤسسات التعلیمیة على ضوؤھامحددة یسیر في 
اختالف أنواعھا دراسة الظروف التي تؤثر في عملیة التربیة والتعلیم والعمل 
على تحسین تلك الظروف بالطریقة التي تضمن تنمیة قدرات وإمكانات الطالب 

على من خالل مساعدة المعلم على مواجھة المشاكل والمواقف التعلیمیة والقدرة 
لرفع معنویاتھ اإلنسانیةمعالجتھا، وبذلك تتشكل العالقات التربویة الودیة و

وتحفیزه نحو اإلبداع والتجدید والتحدیث ومواكبة المعاییر والنظم الجدیدة في 
التربیة وتھیئة ظروف ومناخات سلیمة لنموه المھني في أجواء مشبعة بروح 

.12الطابع القیادي واللغة المشتركة
ھناك كتابات كثیرة أشارت إلى األھداف المرجوة من عملیة االشراف و

التربوي لكنني لخصلتھا إلى :
تحسین موقف التعلیم لصالح التلمیذ، وھذا التحسین ال یكون عشوائیاً، بل -1

یكون مخططـاً أي أن اإلشراف یھدف إلى التحسین المبني على التخطیط 
السلیم والتقویم والمتابعة.

واقع الممارسات اإلشرافیة للمشرفین التربویین بوكالة الغوث بغزة في عاھد مطر حسین المقید، -10
م، 2006،رسالة ماجستیر، مقدمة للجامعة اإلسالمیة غزة، ضوء مبادئ الجودة الشاملة وسبل تطویره

.7ص 
.5مرجع سابق، ص اإلشراف في التربیة المعاصرة،حمدان، محمد زیاد، -11
دور مدیري المدارس في تفعیل اإلشراف التطویري بالمدارس الحكومیة منصور بن محمد القاسم، -12

.18، مرجع سابق، صفي محافظة جدة
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التوجیھ من االھتمام بمساعدة التالمیذ على التعلم في حدود إمكانات البد في -2
كل منھم بحیث ینمو نمواً متكامال إلى أقصى ما یستطیعھ الفرد حسب 

.قدراتھ
ال یتم التوجیھ السلیم إال إذا كان تعاونیاً بین الموجھ والمعلم وإدارة المدرسة -3

.وكل من لھ عالقـة بتعلیم التلمیذ
مین على تتبع البحوث النفسیة والتربویة ونتائجھا ودراستھا مساعدة المعل-4

معھم ومعرفة األسالیب الجدیدة الناتجة من البحوث، والبد للمشرف أن یولد 
عنـد المعلـم حـب االطـالع، والدراسة والتجریب، وذلك لتطویر أسالیب 
تدریسھم ویتضمن ھذا النمو المھني للمعلم، كما یتضمن الـنقص األكادیمي

.المھني
مساعدة المعلمین على تحدید أھداف عملھم ووضع خطة لتحقیق ھذه األھداف -5

اإلشراف التربوي عملیة تعاونیة تشخیصیة عالجیة، إذاً ینبغي أن یعمل 
الموجھ على تشـخیص الموقف التعلیمي وإبراز ما فیھ من قوة وضعف، 

اء، وتنمیة وتوجیھ المعلمین لعالج الضعف وتحاشي المزالق وتدارك األخط
.وتطویر وتدعیم جوانب القوة

إن الفترة الزمنیة التي یقضیھا المعلم في إعداده ال تكفي، لـذلك ال بـد -6
للمشـرف أن یوجھھا الستكمال نموه المھني، وسد النقص في تدریبھ، والعمل 
على تشجیعھ علـى تحم مسـؤولیات التدریس، وتعریف القدامى من المعلمین 

الم التربیة، والتعلیم، ومسـاعدة المعلـم المنقول حدیثا لیتأقلم بالمستحدث في ع
.مع  لوضع لینجح في عملھ ولیستمر في نموه المھني

تشجیع المعلمین على القیام بالتجریب والتفكیر الناقد البناء في أسالیبھم التي -7
تناسب تالمیـذھم، وأن یسمح المشرف للمعلم بانتقاد أسالیبھ ومالحظاتھ 

ب تدریسھ، وأن ینتقي منھا ما یناسـب الظروف واإلمكانات المحلیة، وأسالی
.وال بد أن یكون النقد بناء

یھدف االشراف التربوي إلى مساعدة التالمیذ على مواجھة الضعف فـي -8
المثل والقیم التي یسلك أو جبھا العالقات االجتماعیةأو المـادة الدراسـیة

.13المعلم

طبعة الثانیة، مطابع ، الریاض، الاإلدارة واإلشراف التربوي اتجاھات حدیثةأحمد رداح الخطیب، -13
.63ھـ، ص1407الفرزدق، 
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االشراف التربويأھمیة-ج

تتلخص أھمیة االشراف التربوي في النقاط التالیة:

. حاجة المعلم إلى من یساعده ویسانده في مھنة التدریس بتوجیھ اإلرشادات 1
.والخبرات التعلیمیة المالئمة

.ضعف اإلعداد المھني لبعض المعلمینأو . نقص2
.. ضعف األداء الجید من قبل بعض المعلمین3
. حاجة المعلمین إلى اإلشراف واكتساب الخبرات4
. حاجة المعلمین عموماً إلى دورات تأھیلیة وتنشیطیة لمواكبة حركات التطور 5

.المھني والفني والثقافي في التربیة والتعلیم
. تطویر إعداد المعلم في كلیات التربیة في ضوء المتغیرات المعرفیة السریعة 6

.المتزایدة
.المعرفة وتطور طرق التدریس ونظریات التربیة الحدیثة. تطور 7
. وجود فئة من المعلمین القدامى في مھنة التدریس ورغم اكتسابھم للخبرة8

.ومسایرة كل جدید في مجال المھنةاالطالعالتربویة إال أنھم عزفوا عن 
بعد مزاولتھمأو . ضعف مستوى بعض المعلمین سواء أثناء فترة إعدادھم9

.14ھنةللم
أنواع اإلشراف التربوي -د

عرض ھذه األنواع من اإلشراف التربوي ال یعني أن ألمشرف ال بدایة إن 
بد أن یحیط بھا ویتقنھا، أو أن أحدھا ھو األفضل والحل األمثل لمشاكل التعلیم. 
بل المقصود أن یطلع المشرف التربوي على االتجاھات المختلفة في حقل 

في ظھورھا اً الفكریة والتربویة التي كانت سبباإلشراف التربوي ویعرف األسس 
یارات أكثر للعمل في حقل وھذا یعطي المشرف التربوي منظورا أكبر وخ

وھذه األنماط واالتجاھات مفتوحة للتطویر والتعدیل بما یناسب ،اإلشراف
لھا یرى أنھا تتداخل مع بعضھا شخصیة المشرف أو بیئتھ التربویة إذا المتأمل

اإلشراف التربوي  ومن أھمھا تعددت صورة وأشكال وقد تستفید من بعضو
:ھي

اإلشراف التربوي على المعلمین دلیل لتحسین ترجمة محمد عید دیراني، ، جین دنالب ووفیفر ایزابیل-14
.98م، ص 2001، عمان، الجامعة األردنیة، التدریس
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اإلشراف الدیمقراطي –1

المعلمین ي ھذا النوع من االشراف یشرك المشرف التربوي الدیمقراطيف
معھ في التخطیط للبرنامج اإلشـرافي وفي عملیات تقویم النتائج فیقبلون على 

من سھ واحداً إن المشرف الدیمقراطي یعتبر نفو،العمل بحماس ألنھم شركاء فیھ
بید، ویقدم لھم النصائح والحوافز التي فریق العمل، فیشارك معھم بالعمـل یـداً 

المشرف التربوي الدیمقراطي ال ینفرد أنكماتشجعھم على التجدید واالبتكار، 
ن وأ، برأیھ بل یسمح بحریة المناقشة وتداول اآلراء في القضایا المطروحة

ویـسند ،اعي الفروق الفردیة بـین المعلمـینالمشرف التربوي الدیمقراطي یر
إلـیھم األدوار حسب قدراتھم، وتكلیفھم باألعمال التي یرغبون فیھا ویمیلون إلیھا

طي على التواصل وعلى تنمیة یحرص المشرف التربوي الدیمقراوأخیراً 
.15قات اإلنسانیة بـین جمیع األطراف المشاركة في العملیة التعلیمیة التعلمیةالعال

اإلشراف العلمي –2

ویمتاز ھذا النوع من اإلشراف باستخدامھ الطریقة العلمیة وتطبیق                    
وتمیز بإحالل البیانات الدقیقة ،طرائق القیاس ووظائف المدرسة ونتائجھا

من األداء الخاص بالنشاط التربوي، وبذلك یعتمد اإلشراف العلمي المحققة بدالً 
القیاس الموضوعي للنشاطات والممارسات والفعالیات التي تؤّدى في المدرسة 

یؤدي ھذا النوع ، ومن اعتماد الرأي الشخصي في الحكم وإصدار القراراتبدالً 
م بالبحوث من اإلشراف إلى استشارة المعلمین وتحفیزھم عن طریق قیامھ

والدراسات والتجارب لتحدید مدى فاعلیة الطرائق التدریسیة والوسائل التعلیمیة 
.16المستخدمة في التدریس

اإلشراف القیادي –3

والذي حظي بقول ،یعد االشراف القیادي من المفاھیم الجدیدة المعاصرة
واسع ھذا النوع من اإلشراف یشجع على االستقالل الفكري في تطویر البرامج 
وتحدید السیاسات وحل المشكالت بحیث یأخذ كل شخص دوره لتحقیق ما فیھ 
خدمة للمصلحة العامة فضالً عن تشجیعھ التعاون بین المشرفین والمعلمین وبین 

، دار الھـدى للطبـع، ةالطبعـة الثالثـ، المرجع في التشریع المدرسي الجزائريعبد الرحمن بن سالم، -15
.84-83م،  ص 2000الجزائر، 

.29م، ص 1966، ، مكتبة النھضة المصریة، مصرالمدرسة االبتدائیةحسن الحریري، -16
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القیادة من خالل ما یحدثھ في المعلمین من وتقاس فاعلیة ھذه ،المعلمین أنفسھم
تغیرات تسایر التطورات في مجال التربیة بشكل عام والعلمیة والتعلیمیة بصورة 

یستخدم اإلشراف القیادي الطریقة العلمیة في دراستھ ومن جھة أخرى .17خاصة
للعملیـة التربویـة ویـشجع التفكیر الناقد الموجھ ویسعى إلى تحسین أسـالیب 

ب تقـویم والقیـاس ألداء الفـرد والجماعة ویھدف إلى استخدام األسلوال
الموضوعي في تقویم نتائج التعلـیم ویـشجع التجریب في ضوء رقابة سلیمة 

عن أدلة موضوعیة للنتـائج التـي یـتم الحصول علیھا من عملیة ویبحث دائماً 
.18التجریب

اإلشراف االستبدادي –4

متعدد المساوئ على نزعة فوقیة تسلطیة مـن قبـل األسلوبیستند ھذا 
المـشرف التربـوي، والطاعة العمیاء من قبل المعلمین ویكتفي المشرف التربوي 

بالتنظیر ووضع مخططات ومقترحات ثم یطالب المعلمون التسلطي غالباً 
فیھا، بتنفیذھا دون أن یسمح لھم بالمـشاركة فیھـا، أو مناقشتھا وإبداء الرأي 

بغض النظر عن عدم اقتناعھم بھا، ولھذا النمط العدید من السلبیات والمساوئ 
بروز و،شیوع مظاھر التسلط من قبل المشرف تجاه المعلمین-نذكر منھا

مظاھر النفاق والمراھنة للمشرف التسلطي من قبل المعلمـین المتقبلـین للنزعـة 
من قبل المعلمین المتمردین على بروز مواقف معارضة ناقمة وناقدةوالفوقیة، 

النزعة االستبدادیة األمر الذي قد یؤدي إلى والدة مشاكل بینھم منھا انقطـاع فـي 
.19التواصـل بـین المـشرف التسلطي والمعلمین الرافضین للتسلط

اإلشراف اإلبداعي–5

بتطبیق أسالیب جدیدة وابتكارات جدیدة یھتم ھذا األسلوب االشرافي
من یجب أن یكون على مستوى عالٍ لإلشراف، ولكي یكـون المشرف مبدعاً 

والصبر ومرونة التفكیر واإلیمان بقدرات القدرات كأن یتصف باللباقة والتواضع
اآلخرین والثقة بقدراتھ المھنیة باإلضـافة إلـى الرغبة في التعاون مع المعلمین 

اإلشراف التربوي واتجاھاتھ المعاصرة مركز دیبونو لتعلیم التفكیر، طارق عبد أحمد الدلیمي، -17
.119ص م،2016، األردن

.31المرجع السابق، ص المدرسة االبتدائیة، حسن الحریري، -18
معوقات فاعلیة اإلشراف التربوي على التعلیم االبتدائي في الجزائر ضمن االتجاھات میادة بورغداد، -19

.70، دراسة من ضمن الدراسات السابقة، صاإلشرافیة المعاصرة
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كما ینبغي أن یبتعد المشرف عن الحرفیات، .فادة من تجاربھم وخبراتھمواالست
واالنتھازیة وأن ال یلجأ لفـرض آرائـھ علـى اآلخرین وكشف نشاطات اآلخرین 
وقدراتھم اإلبداعیة وإبرازھا ومساعدتھم تحـت إشـرافھ على النمو في حیاتھم 

20.الشخصیة والمھنیة

اإلشراف الوقائي –6

مھمة المشرف التربوي ھنا تعزیز ثقة المعلمین بأنفسھم ومحاولة تجنبھم 
یتمثل في بارزاً األخطـاء التي قد یقعون فیھا، ویلعب المشرف التربوي فیھ دوراً 

بنـاء الثقـة بینـھ وبین المعلمین من خالل العالقات اإلنسانیة المبنیة على جذور 
قائي یعصم المعلم من فقدان ثقتھ بنفسھ الود واالحترام المتبادل. فاإلشراف الو

عنـدما یتعـرض لـبعض المواقـف الصعبة، ویمنحھ القدرة على االحتفاظ بتقدیر 
التالمیذ واحترامھم لھ، بل ومواصـلة عملـھ وواجباتھ المھنیة بكل ثقة وحكمة 

.21واقتدار

اإلشراف الدبلوماسي-7
اآلخـرینمودةلكسبالكالمتوظیفعلىالقدرةعلىالنوعھذایستند

عالقاتإقامةومحاولةاللباقةھيالمنحىھذاینحوالمـشرف الذيووسـیلة
التيلألنشطةالتخطیطفيالشتراكھمال یمیلأنـھرغـمالمعلمین،معحسنة

فرضا، ویستمیلعلیھمإلـى فرضھایتجھوإنمااإلشرافي،برنامجھفيتخصھم
نفذواھمإذامكاسـب شخصیتھبتحقیـقتمنـیھمبوعودلسیاستھمنھمالمعارضین

مـع المنتقدینالـصدامیتجنبآخرجانبمنوھوأوامره،وأطاعوامطالبھم
.22معارضھتواجھالتيالمسائلفيحاسمةقراراتاتخاذعدمویتعمدلممارستھ

اإلشراف التصحیحي    –8

نسان أخطاء المعلم ذلك أن اإللى تصحیحإیسعى ھذا النوع من االشراف 
حتى ال المناسبمعرض للخطاء ولذلك ال بد من اصالح الخطأ في الوقت 

ن االتجاه العام في االشراف أال إینعكس على الطالب وسلوكھم في المستقبل 

م، ص 1990، القاھرة، دار الفكـر العربي، اإلشـراف الفنـياإلدارة التربویـة و أحمـد إبـراھیم أحمـد، -20
181.

.377م، ص 2002، حسین داي، الجزائر، الكتاب السنويالمركز الوطني للوثائق التربویة، -21
معوقات فاعلیة اإلشراف التربوي على التعلیم االبتدائي في الجزائر ضمن االتجاھات میادة بورغداد، -22

.70، مرجع سابق، صاإلشرافیة المعاصرة
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تدخل المشرف التربوي في الحصة حتى ال یؤثر على شخصیة ضدالتربوي 
ال یتدخل في حصة أد وینبغي على المشرف اصالح الخطأ فیما بعالمعلم طالباً 
یستدعيذا كان الخطاء جسیماً إال إعن األخطاء التي یقع فیھا یتجاوزالمعلم وأن 

.23في الحالاالصالح

اإلشراف البنائي–9

ویقوم ھذا النوع من اإلشراف التربوي علـى رؤیـة واضـحةیركز
لألھداف التربویة ومعرفة آلیات وطرق تحقیقھا، لذا یكون اھتمـام المشـرف 
التربـوي والمعلم للتطلع إلى المستقبل، وتقوم فكرة ھذا النوع من اإلشراف لیس 
فقط على اإلبـداع والتقدم، وإنما إشراك المعلم بصورة فاعلة في كیفیة طریقة 

على إثارة المنافسة بین المعلمین باألسلوتقدیم الدرس وتخطیطھ، كمـا یقوم ھذا 
وتقدیم ما كل ھو أفضل في العملیة التربویة والتعلیمیة. وتتمثل اإلبداعبھدف 

مھمة اإلشراف التربوي البنائي باستخدام اإلمكانـات المدرسیة والبیئیة في خدمة 
التدریس، والعمل على تشجیع النشاطات اإلیجابیة وتطـویر الممارسات القدیمة، 

شراك المعلمین في رؤیة ما یجب أن یكون علیھ التدریس الجیـد، وتشجیع النمو وإ
.24المھني للمعلمین وإثارة روح المنافسة الشریفة بینھم

االشراف االكلینیكي –10

وھو أسلوب إشرافي یھدف إلى تحسین أداء المعلمین الصفي، وممارساتھم 
التعلیمي بكاملھ، وتحلیل أنماط داخل حجرة الصف، عن طریق تسجیل الموقف 

التفاعل الدائرة فیھ بھدف تحسین تعلم الطلبة. ویھدف ھذا النمط من اإلشراف إلى 
في التعلیم، وكذلك اً ایجابیأثراُ نقل المعلمین إلى مستوى أعلى في األداء وترك 

یھدف إلى زیادة فاعلیة دور المعلم من خالل التفاعل الحقیقي مع المشرف 
التربوي، والتغییر االیجابي في اتجاھات المعلمین نحو اإلشراف التربوي، وإثارة 

دور المشرف التربوي في تنمیة المھارات القیادیة لدى معلمي المرحلة ذكریات أحمد مرتجى، -23
، رسالة ماجستیر، مقدمة لجامعة اإلسالمیة اإلعدادیة في مدارس وكالة غوث الالجئین بمحافظة غزة

.29م، ص 2009غزة، 
لدى المشرفین التربویین كما یراھا مدیرو ومعلمو تقویم التخطیط لإلشراف التربوي باسم صبح، - 24

، رسـالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح المدارس الثانویة في محافظات شـمال فلسـطین
.30م، ص 2005، الوطنیة، نابلس، فلسطین
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الدافعیة لدى المعلمین لممارسة ما كل ھو جدید ونافع في المجال التربوي 
.25بة وسلوكھموالتعلیمي، وتطویر تعلم الطل

االشراف التربوي من منظور إسالمي-ھـ

ن النظریة التعلیمیة والتربویة في اإلسالم ھي نظریة أصیلة بأترى الباحثة
سبقت كل النظریات الغربیة الحدیثة والقدیمة، فمنذ أن صدع في أفق مكة 

ْنَساَن ِمْن َعلَقٍ .الَِّذي َخلَقَ اْقَرْأ بِاْسِم َربِّكَ (:المكرمة قولھ تعالى اْقَرأْ . َخلََق اْإلِ
ْنَساَن َما لَْم یَْعلَمْ .الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَمِ . َوَربَُّك اْألَْكَرمُ  المفھوم وھو ارتبط ھذا 26)َعلََّم اْإلِ

منالعلم والعلماء أرفع منزلة دّ حتى عُ فصار العلم من الدین، ،بھذا الدینالقراءة 
ُ ْرفَعِ (یَ :غیرھم قال عز وجل ُ َدَرَجاتٍ اْلِعْلمَ أُوتُواَوالَِّذینَ ِمنُكمْ آَمنُواالَِّذینَ هللاَّ َوهللاَّ

.27َخبِیٌر)تَْعَملُونَ بَِما

ومن جھة أخرى نجد في السنة النبویة ما یحث ویشیر إلى تطبیق نبوي لما 
فقد كان صلى هللا علیھ وسلم نبیاً معلماً ومشرفاً ،یمكن وصفھ باإلشراف التربوي

ومن ذلك على أصحابھ حیث كان حریصاً على أن ینال أصحابھ العلم والمعرفة 
الكتابة قصة أسرى بدر فقد جعل النبي صلى هللا علیھ وسلم فداء لكل أسیر تعلم

أمر ضروري فقد روى اإلمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي باعتبارھا 
عنھ قال: (كان ناس من األسرى یوم بدر لم یكن لھم فداء فجعل رسول هللا هللا

.28صلى هللا علیھ وسلم فداءھم أن یعلموا أوالد األنصار الكتابة)

فالغایة من العملیة التربویة التي تقوم بھا المدرسة بشكل عام وفي جمیع 
وغرس العقیدة اإلسالمیة متكامالً فھم اإلسالم فھما صحیحاً المراحل التعلیمیة ھو 

ونشرھا وتزوید الطالب بالقیم والتعالیم اإلسالمیة وبالمثل العلیا وإكسابھ المعارف 
والمھارات المختلفة وتنمیة االتجاھات السلوكیة البناءة وتطویر المجتمع اقتصادیاً 

في االتجاھات التربویة السائدة لدى المشرفین التربویین فـي وكالة الغوث الدولیةیوسف مناصرة، -25
، مجلة القراءة والمعرفة، األردن، األردن في مجال تعلیم القراءة كمـا تعكسـھا تقـاریرھم اإلشراقیة

. 43ص، م2005
.5إلى 1سورة العلق، اآلیات من -26
.11سورة المجادلة، اآلیة -27
.247م، ص 1993دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ، مسند اإلمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل-28
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ویمكن .29في بناء مجتمعھنافعاً وتھیئة الفرد لیكون عضواً وثقافیاً واجتماعیاً 
إبراز جوانب التصور اإلسالمي في االشراف التربوي من خالل العناصر التالیة.

:المشرف التربوي یمثل قدوة لغیره.1

قیقة بما یملكھ من معارف وعلوم المشرف التربوي في الحترى الباحثة أن 
بحكم خبرتھ وبحكم حجم ،داب ھو یمثل قدوة لغیره من المدرسین والطالبوآ

المعلومات التي اكتسبھا وغیر ذلك من القیم اإلسالمیة الفاضلة، یقول اإلمام 
فالبعلمھعامالً المعلمیكونأنللمعلم : الغزالي رحمھ هللا في الوظیفة الثامنة 

وأربابباألبصاریدركوالعملبالبصائریدركالعلمألنفعلھقولھیكذب
للناسوقالشیئاً تناولمنوكلالرشدمنعالعلمالعملخالفأكثر فإذااألبصار

عنھنھواماعلىحرصھموزادواتھموهبھالناسسخرمھلكسمفإنھتتناولوهال
منالمرشدالمعلمومثل،بھیستأثركانلماوألذھااألشیاءأطیبأنھلوالفیقولون

البماالطینینتقشفكیفالعودمنوالظلالطینمنالنقشمثلالمسترشدین
.30أعوجوالعودالظلاستوىومتىفیھنقش

:كناصح لغیرهالمشرف التربوي .2

یمثل الناصح األمین المشرف التربوي في الحقیقة أنالباحثةترى
والنصیحة في اإلسالم لھا مكانتھا الكبیرة ومن أسمى جوانب النصیحة ھي 
النصیحة بالعلم فنصیحة المشرف للطالب بالتحلي بالقیم اإلسالمیة واألخالق 
الرفیعة التي أساسھا القرآن الكریم والسنة المطھرة ھو تطبیق لھذا المبدأ 

الدین:قالوسلمعلیھهللاصلىالنبيأنالداريتمیمعنففي الحدیثاإلسالمي 
.31وعامتھمالمسلمینوألئمةولرسولھولكتابھقاللمنقلناالنصیحة

:كمرشد وقائدالتربويالمشرف.3

اعیاً بالدور الخطیر الذي یلعبھ ویجب أن یكون أن المشرف الباحثةترى
في تكوین شخصیات زمالئھ وفي توجیھھم وإرشادھم، إذ یجمع التربویون على 

األھمیة بعد اآلباء وإن كان لھ في الدرجة الثانیة من حیث یأتيأن دور المشرف 

م، 2009، دار عالم الثقافة للنشر والتوزیع، عمان األردن، إعداد وتأھیل المعلممصطفى نمر دعمس، -29
.115ص

.58، ص1ت، ج-، دار المعرفة، بیروت، دإحیاء علوم الدینحامد محمد الغزالي، -30
.229م، ص1996دار الخیر، ، شرح النووي على مسلمیحي بن شرف النووي، -31
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أھمیة أكبر في بعض الحالت التي تفتقد فیھا األسرة وسائل ومقومات العملیة 
ھ كمرشد وقائد أن یوجھ في إطار من القیم اإلسالمیة التي تربي وعلی،التربویة

ویساعد ،الناشئة على السلوك السوي وینمي شخصیتھم ویؤدي إلى تكاملھم
ومن خالل ھذا الدور یستطیع أن ،لالشتراك في حیاة المجتمع الذي ھم أفراده

یحقق حاجة زمالئھ إلى العلم النافع الذي یدعو إلى التحلي بالفضائل وإلى تكوین 
.32العادات الخلقیة الحسنة

م لألداء:كمقیّ التربويالمشرف.4

االشراف من أھم وظائفھ ھو تقییم أداء المعلم، وكذلك أنالباحثةترى
معرفة مستوى الطالب وفي ھذا المبدأ المھم نجد أن الدین اإلسالمي یعتمد مبدأ 

یكونوالجزاءالمحاسبة والمراجعة بما یعرف بأسلوب الجزاء والعقاب والثواب، 
على إثارة ویھدف أسلوب الترغیب والترھیب الذي یعتمد الترھیبأوبالترغیب

االنفعاالت وتربیة العواطف الربانیة، إلى إثارة دوافع اإلنسان التي تمنعھ من 
الوقوع في المعاصي واآلثام، وتجنبھ السقوط في حبائل الشیطان، وھذا ال یكون 
إال من خالل غرس اإلیمان والعقیدة الصحیحة في النفوس، لیكون ثمرة عملیة 

.33سلوكیة

وتأدیـبـھـم ینبغي أن ریاضة الصبیانالغزالي أن الطریق في األمام وقد بین 
حیث ،یؤسس على الرفق واللین، والثواب والمدح ال العقاب والشدة والتعنیف

قال: ثم مھما ظھر من الصبي من خلق جمیل وفعل محمود فینبغي أن یكرم علیھ، 
بعض ویجازى علیھ بما یفرح بھ ویمدح بین أظھر الناس، فإن خالف ذلك في

فـیـنبغي أن یتغافل عنھ، وال یھتك ستره، وال یكاشفھ، وال ،األحوال مرة واحدة
یظھر لھ أنھ یتصور أن یتجاسر أحد على مثلھ، وال سیما إذا ستره الصبي واجتھد 

فإن إظھار ذلك علیھ ربما یفیده جسارة حتى ال یبالي بالمكاشفة، فعند ،في إخفائھ
.34عاقب سراً وال تكثر القول علیھ بالعتابذلك إن عاد ثانیة فینبغي أن ی

القیم الخلقیة المستنبطة من القصص النبوي الواردة في صحیح البخاري ابتسام بنت أحمد الحمد، -32
، جامعة أم القرى مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، ، رسالة ماجستیرودور األسرة في تطبیقھا

.126ص، ت-د
.107م، 2005، 1عمان، دار الفرقان، ط، أثر التربیة الوقائیة في اإلسالم، أحمد ضیاء الدین حسین-33
.89، ص3مرجع سابق، ج، إحیاء علوم الدینحامد محمد الغزالي، -34
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أسالیب االشراف التربوي مھام و- و
مھام االشراف التربوي أوالً: 

أن المشرف التربوي یقوم بالعدید من الوظائف، والمھامترى الباحثة
:ومن ذلك، خالل تنفیذه لفعالیات وبرامج آلیة اإلشراف التربوياالشرافیة

واختیار األسالیب ، للموضوعات والبرامج المقدمة في اآللیةلتخطیط الجید ا.1
.اإلشـرافیة المناسبة في تنفیذھا حسب االحتیاجات التدریبیة للمعلمین

من أجل تنفیذ برامج ، التنسیق بین المعلمین من مدارس مختلفة یشرف علیھا.2
ھا.منوإقامة الدروس النموذجیة لنقل الخبرات واالستفادة، المتبادلةالزیارة

دریب المعلمین على أداء بعض مھارات التدریس، عن طریق التعلیم ت.3
.المصغر

تقدیم المساعدة للمعلمین الستخدام األسالیب الحدیثة في التدریس، وتنویعھـا .4
س.حسـب عناصر الدر

ستخدام أسلوب القراءات الموجھة عن طریق المصادر المختلفة، من ا.5
تربویة، ومقاالت منشورة عبر شبكة وصحف، ونشرات، مراجع، ودوریات

بویاً.المعلمین علمیاً وترر اإلنترنت، تساھم في تطـوی
عقد المشاغل التربویة المساھمة في توضیح األھداف، وصیاغتھا، وربطھا .6

الدراسي واستخدام الوسائل التعلیمیة المناسبة، والبناء الجید بمحتوى المقرر
لیة.لالختبارات التحصی

معلمین وحفزھم على إجراء الدراسات والبحوث التربویة المسـاھمة تشجیع ال.7
في تطـویر المنھج، كفایات ومھارات المعلمین وعالج المشكالت التربویة 

.والتعلیمیة
یستطیع المشرف التربوي من خالل تنظیمھ في توزیع المھام والواجبـات بـین .8

ات إنسانیة جیدة بینھ وبین المعلمـین والملتحقین ببرنامج اآللیة، وإقامة عالق
.35المعلمین من جھة وبین المعلمین بعضھم البعض من جھة أخرى

التربوياالشرافأسالیبثانیاً:

مجموعة من أوجھ النشاط یقوم بھا بأنھاألسلوب من المناسب تعریف بدایة 
المشرف التربوي والمعلـم والتلمیـذ ومـدیرو المدارس من أجل تحقیق أھداف 

واقع تطبیق أسالیب اإلشراف التربوي من قبل مشرفي الصفوف األولیة في عبد هللا بن محمد زكري، -35
ھـ، ص 1429، یة السعودیة، رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة أم القرى، المملكة العربتعلیم محافظة صبیا

13-14.
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وكل أسلوب من أسالیب اإلشراف التربوي ما ھو إال نشاط ، اإلشراف التربوي
ومتغیـر بتغیـره فـي ، تعاوني منسق ومنظم ومرتبط بطبیعة الموقف التعلیمي

األسالیب أھم. وسوف تتناول الباحثة 36اتجاه األھداف التربویة المنشودة
: وھياإلشرافیة

الزیارة الصفیة أ: 

الصفیةتعریف الزبارة 

یقومحیثواستخداماً،شیوعاً اإلشرافأسالیبأكثرمنالصفیةالزیارة
الواقعأرضعلىلیرىالصف،غرفةفيالمعلمبزیارةالتربويالمـشرف

مصحوبةغالباً وتكونتطویره،أجلمنوتقویمھتحلیلھبھدفالتعلیميالموقف
للنمومتعددةفرصاً للمعلمالصفیةالزیـارةوتتـیحالزیـارة،لھذهتقریربكتابة

.37المھني

:الصیفیةخطوات تنفیذ الزیارة

یتناولھماأبرزومننجاحھاعلىیساعدالصفیةللزیارةالواعياإلعدادإن
:یليمااإلعدادھذه

.بدقةالصفیةالزیارةمنالھدفتحدید-1

إذامالمعرفةصفھُسیزورالذيللمعلمقُدمتأنسبقالتيالمساعدةمعرفة-2
.الأماألفضلإلىوتحسنتطورقدالمعلمكان

یطبقھاأنممكنالتيوالعلمیةالتربویةوالحقائقللنظریاتالمشرفمراجعة-3
.الزیارةھذهفي

.صفھمسیزورالذینالطالبعنمعلوماتعلىالمشرفیحصلأن-4

طیبنفسيجووفيمالئموقتفيالصفیةبالزیارةالمشرفیقومأن-5
.دقیقاً یكونلنالحالةھذهفيألنھالمزاجمتعكروھوبھاالقیامولیحذر

، الطبعة األولى، اإلدارة التعلیمیة واإلشـراف التربـوي أصـولھا وتطبیقاتھاجودت عزت عطوي، -36
.271م، ص 2001اإلصدار األول، الدار العلمیة الدولیة ومكتبة دار الثقافة للنـشر والتوزیع، عمان، 

وقائي في تحسین أداء المعلمین الجدد في المدارس  دور اإلشراف الإسماعیل إبراھیم الدیراوي، -37
.60، مرجع سابق، صالحكومیة بمحافظات غزة
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مباشرةالزیارةبعدالمزارالمعلممعفردیاً لقاءً التربويالمشرفیعقدأن-6
تعزیزھاعلىویعملالمعلملدىالقوةجوانببإبرازخاللھیھتمأنعلى

.38تالفیھاعلىللعملمباشرغیربأسلوبالضعفنقاطوعرض

الزیارة الصفیة:نواعأ

:المفاجئةالزیارة-1

ھذهوترتبطمسبقاتفاقأو إشعاردونالمشرفبھایقومالتيالزیارةوھي
المفھوممعیتناقضالنوعوھذاالتفتیشبممارساتالمعلمینأذھانفيالزیارة
الولكن،والمعلمالمشرفبینالثقةجسورویھدمالتربويلإلشرافالحدیث

إذایشاء،وقتأيفيالمعلمبمفاجأةالتربويالشرفقیاممناإلطالقعلىبأس
التربويللعطاءاالستعدادمنواحدةحالةفيالمعلمیظلأنالمفروضمنأنھ

علىیجبالحالةھذهوفيضمیرهھوعلیھالحقیقيالمشرفیكونوأن،الجزیل
الصفیة.الزیاراتفيعلیھاالمتعارفاألصولیراعىأنالتربويالمشرف

: لھاالمخططأو علیھاالمتفقأو المرسومةالزیارة-2

والمعلمالتربويالمشرفبینمسبقتخطیطعلىبناءً تتمالزیارةوھذه
المعلمیحاولوبالتاليبینھمفیماالمشرفبینبالتشاورموعدھاتحدیدویتم

منالنوعوھذاعندهماأفضلوتقدیمالحقیقیةقدراتھإبرازأو أدائھتحسین
.والتعاونالتشاورعلىیقومألنھالحدیثاإلشرافبھیناديالذيھوالزیارات

: الدعوةعلىالقائمةأو المطلوبةالزیارة-3

: نوعانالزیارةوھذه

تتطلبوھذهالمعلم،منأو المدرسةمدیرمنطلبعلىبناءً تكونأنإما.أ
طلبمنأحدھمیخجلالبحیثالنضجمندرجةبلغواالمعلمینمننوعاً 

إلیھا.احتاجإذاالمساعدة

الخططبعضالتربويالمشرفعلىلیعرضالمتمیزالمعلمیطلبھاأنوإما.ب
الزیاراتمنالنوعوھذامبتكرةمتابعةسجالتأو الجدیدةاألسالیبأو 

مرجع سابق، ص ، اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي أصولھا وتطبیقاتھ، جودت عزت عطوى-38
272.
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االحترامعلىقائمةورفیعةخاصةزمالةعالقةوجودیتطلبألنھنادرة
إیجابیاتالتربویة ومنبالعملیةللنھوضالمتعاونةاألطرافبینالمتبادل
.39المعلمارتباكعلىتقضيأنھاالمطلوبةالزیارة

: االشرافیةالمداوالت: ب

االشرافیة:مفھوم المداوالت

المشرفبینمناقشاتمنیدورماھواإلشرافیةبالمداوالتالمقصود
العامةالتربویةباألمورالمتعلقةالمسائلبعضحولالمدرسینوأحدالتربوي

.40ممارستھافيیشتركالتي

:خطوات تنفیذ المداوالت اإلشرافیة

اإلشرافیة بخطوات محددة وھي:یمر تنفیذ أسلوب المداوالت

أنویفضللكلیھما،مناسبوقتفيوالمعلمالمشرفبینالمداولةتتمأن-1
لھالیعدفرصةللمشرفتتیحبحیثالصفیةالزیارةمنوجیزةفترةبعدتعقد

.المناسباإلعداد

.المقاطعاتكثرةمنفیھویأمنالمعلمإلیھیرتاحھادئمكانفيتكونأن-2

علىقائماً موضوعیاً النقاشیكونوأنفرديلقاءفيالمعلممناقشةتتمأن-3
.المتبادلواالحترامالرأيتبادل

ثقتھتعزیزأجلمنالذاتيالنقدبأھمیةالمعلمالتربويالمشرفیقنعأن-4
.بنفسھ

ثقةتعزیزإلىأدعىذلكألناإلیجابیاتبذكراللقاءالتربويالمشرفیبدأأن-5
.توجیھاتھوتنفیذالمشرفملحوظاتوتقبلبنفسھالمعلم

فيالتطبیقعنالبعیدةالتربویةبالنظریاتالمعلمینإلزامالمشرفیتجنبأن-6
.المیدانيالواقع

.60ص مرجع سابق، ، اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسیةحمود طافش الشقیرات، -39
.129م، ص 1976القاھرة، عالم الكتب، ، اإلشراف التربويمحمد حامد األفندي، -40
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منھایتخلصأنیمكنالتيالیسیرةاألخطاءعنالطرفالمشرفیغضأن-7
.المیدانفيعودهیشتدأنبعدالمعلم

بغرضالتعلیمیةبالنواتجالمعلمأداءبربطالنقاشأثناءفيالمشرفیھتمأن-8
.41األھدافتحقیقفيفاعلیةوأكثرھاالتعلیمیةاألسالیبأفضلإلىالتوصل

التطبیقیةالدروس: ج

مفھوم الدروس التطبیقیة

المعلمینأحدأو التربويالمشرفبھیقومعلمينشاطھوالتطبیقيالدرس
لمعرفةوذلكالمعلمینمنعددوبحضورالعادیةالصفوفأحدداخلالمتمیزین

لتجریب أو ..المیدانفيالعلميللتطبیقالمطروحةالنظریةاألفكارمالئمة
أو شرح أسالیب تقنیة فنیةأو طریقة تعلیمیة مبتكرة لمعرفة مدى فاعلیتھا

طریقة یرغب المشـرف أو توضیح فكرةأو استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة
.42بھا ومن ثم اسـتخدامھاالتربـوي إقناع المعلمین بفاعلیتھا وأھمیة تجری

وتھدف الدروس التوضیحیة إلى إثارة دافعیة المعلمین لتجریب طرق وأسالیب 
جدیـدة واستخدامھا وإكسابھم مھارة استخدام بعض األسالیب المبتكرة وإتاحـة 

.43الفرصـة للمـشرف التربوي الختبار فعالیة أفكاره ومقترحاتھ

:خطوات تنفیذ الدرس التطبیقي

بخطوات محددة وھي:التطبیقي الدرسیمر تنفیذ أسلوب 

التخطیط الجید للدرس التطبیقي من حیث األھداف والوسائل وقناعة المعلمین-1
.أھمیة الدرس

أن ینظم الدرس لتوضیح فكرة محددة وواضحة وأن ال تفرض الدروس على -1
.المعلمین فرضاً بل یجب إقناعھم بضرورة ھذا الدرس

.المشاركة المباشرة للمشرف في مراحل اإلعداد والتخطیط والتنفیذ-3

.70ھـ، ص1427، المملكة العربیة السعودیة، دلیل مفاھیم اإلشراف التربويوزارة التربیة والتعلیم : -41
.70مرجع سابق، ص، دلیل مفاھیم اإلشراف التربوي-42
الطبعـة األولـى، اإلصدار األول، دار الشروق اإلدارة المدرسیة الحدیثة، ، عابدین، محمد عبدالقادر- 43

.197م، ص 2001للنشر والتوزیع، عمان، 
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اختیار معلم كفء لدیھ الخبرة واالتزان الخلقي والمسلكي ولدیھ القدرة على 4-
.إعـداد الـدروس التطبیقیة وتقدیمھا بحضور زمالئھ

تحدید ھدف وموضوع الدرس وإعداده إعداداً جیداً ومناقشتھ مع المشرف 5-
اإلضافة أو مـع زمالئھ قبل تقدیمھ حتى یتم إجراء التعدیلأو يالتربـو

المناسبة إذا لزم األمر .

اختیار الصف الدراسي المناسب الذي یستوعب الطالب والمعلمین الذین -6
سیحضرون الـدرس وأن یتم إعطاء الدرس في بیئة تعلیمیة عادیة غیر 

.میزمصطنعة بحیث یكون مستوى الطلبـة عـادى وغیر مت

.اختیار الوسائل التعلیمیة المناسبة للموضوع7-

.أن یكون الموضوع المراد شرحھ مناسب لزمن الحصة8-

أال یركز المشرف على معلم واحد للقیام بتطبیق األفكار بل یشجع معلمون 9-
.آخرون للمشاركة في ھذا البرنامج حتى ینوع الخبرات والطرق واألسالیب

لتقویم الدرس توزع على المعلمین المشاھدین للدرس، وھذا إعداد بطاقة 10-
یتطلب مـن المعلـم المشاھد إعداد نفسھ للزیارة لیستطیع مناقشة األفكار 

.44المطروحة في الدرس بفعالیة

:الورشة التربویةأو : المشغل التربويد

:مفھوم المشغل التربوي (الورشة التربویة)

تعاوني عملي لمجموعة من المعلمین تحت إشراف ھو نشاط : مفھومھ
قیادات تربویة ذات خبرة مھنیة واسعة یعمل فیھا المشتركون أفراداً وجماعات 
في وقت واحد متعاونین تحت إرشاد منسق من أجل تجریب أحسن طرق 

إنجاز عمل تربوي محدد مثل تحلیل أو دراسة مشكلة تربویة مھمةأو التدریس

اإلشراف التربوي وتحقیق أھدافھ في ضوء األسالیب التربویة محمد صالح بن عبد هللا المنیف، -44
.289م، ص 2004الریاض، المعاصرة، 
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وحدة معینة أو إنتاج وسیلة تعلیمیة معینة في مادةأو دراسیةمحتوى وحدات 
.45التخطیط للقیام بإحدى التجارب وغیرھاأو لصف معین

خطوات تنفیذ المشغل التربوي الورشة التربویة: 

یمر تنفیذ المشغل التربوي أو ما یسمى بالورشة التربویة بالخطوات التالیة:

التخطیط التعاوني الجید لموضوع المشغل، ومكانھ، وزمانھ، ومواده -1
التعلیمیة، وأنشطتھ، وأھدافھ، والتجھیزات الالزمة إلنجاحھ. 

الحرص على اختیار موضوعات لمعالجتھا في المشغل تلبي حاجات المعلمین -2
والمیدان. 

البحث وإتاحة تھیئة المعلمین وإقناعھم بأھمیة المشكلة التي ھي موضوع-3
الفرصة لھم للمشاركة الفعلیة في أنشطة المشغل. 

تقسیم المشاركین إلى مجموعات صغیرة، واختیار رئیس ومقرر لكل -4
مجموعة یتولى عرض ما توصلت إلیھ مجموعتھ بعد كل نشاط. 

أال یزید عدد كل مجموعة عن ستة معلمین، وأال یزید عدد المجموعات عن -5
خمس مجموعات. 

تقویم المشغل ومتابعتھ واستثمار نتائجھ في التخطیط لبناء مشاغل تربویة -7
.46جدیدة

اإلشرافیة النشرات: ھـ

:مفھوم النشرات اإلشرافیة

یساھم المشرف التربوي في أو ھي وسیلة اتصال إشرافیة كتابیة یقوم
إعدادھا وتوزیعھا للمعلمین الذین یشرف علیھم ویتضمن عادة مجموعة من 

إلـى اطـالع المعلمین على صور من تھدفالتعلیمات والمعلومات التي 

م، 1983، اإلسكندریة، دار المطبوعات الحدیثة، وي الفني في التعلیماإلشراف التربمصطفى متولي، -45
.381ص

.292، مرجع سابق، ص اإلشراف التربوي مفاھیمھ وأسالیبھجودة عزت عبد الھادي، -46
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األنشطة التعلیمیة المعنیة وغیرھـا مـن األمـور التعلیمیة أو المقررات الدراسیة
.47المھنیة

:ات اإلشرافیةخطوات تنفیذ النشر

بالخطوات التالیة:اإلشرافیة النشراتأسلوبیمر تنفیذ

.أن تتضمن مقدمة واضحة تبرز األھداف المراد تحقیقھا-1
أن تكون قصیرة ذات لغة سھلة واضحة تتضمن حقائق ومعلومات دقیقة 2-

.وحدیثة تـؤثر في  تغییر سلوك المعلمین وممارساتھم العملیة
.تتناول موضوعاً واحداً وأن یلبي ھذا الموضوع حاجة مھمة لدى المعلمینأن 3-
أن تكون عملیة بعیدة عن اإلغراق في التنظیر ومشتملة على أمثلـة مـن واقـع -4

.المعلمـین وخبراتھم وظروفھم
أن تثیر دافعیة المعلم لنقد ما یقرأ أن یتناسب توقیت إرسالھا مع ظروف 5-

.48والخاصة حتى یتسنى لھم قراءتھاالمعلمین المدرسیة
: الندوات التربویةو

:مفھوم الندوات التربویة

موضوع محدد أو وھي عبارة عن عرض عدد من القادة التربویین لقضیة
كما عرفت بأنھا: ذلك للمناقشة الھادفة المثمرة للحاضرین.ثم فتح المجال بعد

عبارة عن عرض عدد من القادة التربویین بقضیة أو موضوع محدد ثم فتح 
المجال للنقاش الھادف المثمر للحاضرین ولتحقیقھا ینبغي أن یسبقھا التخطیط 

.49المنظم مع تحید األھداف والموضوعات والزمن وكذلك المكان المناسب

:خطوات تنفیذ الندوات التربویة

بالخطوات التالیة:التربویة الندواتأسلوبتنفیذیمر

، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة بغداد، مطبعة التفتیش االبتدائي في العراقحكمت عبد هللا البزاز، -47
.92م، ص 1967العراق، اإلرشاد، 

.82مرجع سابق، ص، دلیل مفاھیم اإلشراف التربوي-48
، مكتب التربیة العربي لدول التوجیھ واإلشراف التربوي في دول الخلیج العربيفھد إبراھیم الحبیب، -49

.196-193م، ص1996الخلیج، الریاض، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسالیب اإلشراف التربوي و تطویر كفاءة المعلمین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42

التخطیط المنظم مع تحدید األھداف والموضوعات المراد طرحھا وتحدید -1
.الزمان والمكان لعقدھا

االھتمام باختیار الموضوع بحیث یكون متصالً اتصاالً وثیقاً بحاجـات -2
ومشكالت التربیـة والتعلیم.

محدد مسبقاً مع تدوین النتائج في محاضر أن تدار الندوة بواسطة رئیس -3
.50یرجع إلیھـا وقـت الحاجة

:: البحث اإلجرائيز

:مفھوم البحث اإلجرائي

البحث اإلجرائي ھو أحد الوسائل اإلشرافیة التي تھدف إلى تحسین 
ممارسات المعلمین التعلیمیـة، من خالل المعالجة الموضوعیة للمشكالت التي 

نشاط إشرافي تعاوني بأنھالبحث اإلجرائي كما عرف . 51المعلمونیواجھھا 
التعلیمیة التعلمیة وتلبیة الحاجات ألطراف ھذه العملیة یھدف الى تطویر العملیـة

و المعلمین بخاصـة مـن خـالل معالجة المشكالت التي یواجھونھا بأسلوب علمي 
أو المـدیرأو المشرفوقد یكون البحث اإلجرائي فردیا یتواله .موضوعي

عدد من أو یتواله أكثر من واحد كالمدیر وأحد المعلمینأو المعلـم بـشكل فـردي،
.52المعلمین المھتمین بمعالجة إحـدى القضایا

:أھداف البحث اإلجرائي 

.البحثسالیب العلمیة في حل المشكالت وتدریب المعلمین على استخدام األ.1
.استغاللھا في تحسین العملیة التعلیمیةالحصول على نتائج یمكن .2
.ممارساتھماالستجابة للتغییر في أسالیبھم وتشجیع المعلمین على .3
.53تعزیز التعاون و ال سیما في البحوث التعاونیة.4

.193، المرجع السابق، صلیج العربيالتوجیھ واإلشراف التربوي في دول الخفھد إبراھیم الحبیب، -50
، مجلة دراسات معوقات العمل اإلشرافي في األردن كما یراھا المشرفون التربویونراتب السعود، -51

.472-445م، ص 1993، 4، العدد 21الجامعة األردنیة، األردن، مجلد 
في الجزائر ضمن االتجاھات معوقات فاعلیة اإلشراف التربوي على التعلیم االبتدائي میالد بورغداد، -52

.115، مرجع سابق، صاإلشرافیة المعاصرة
، المرجع السابق، معوقات فاعلیة اإلشراف التربوي على التعلیم االبتدائي في الجزائرمیالد بورغداد، - 53

.115ص
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:خطوات تنفیذ البحث اإلجرائي

بالخطوات التالیة:اإلجرائي البحثأسلوبیمر تنفیذ

.مجالھاالشعور بالمشكلة وتحدید -1

.صیاغة المشكلة وتحدید أبعادھا بشكل محدد-2

.وضع فرضیات العمل الالزم لحل المشكلة-3

.تصمیم خطة تنفیذ العمل واختبار الفرضیات-4

تسجیل النتائج وتفسیرھا-5

.54وضع التوصیات والمقترحات-6

من المعوقات التي یمكن مالحظتھا في نظمنا وأخیراً ترى الباحثة أن 
التعلیمیة العربیة ومنھا لیبیا، التركیز على أسلوب الزیارة الصفیة دون األسالیب 
األخرى، وھذا ال یعني اختفاء بقیة األسالیب نھائیاً، بل ال یتم منح بقیة األسالیب 

لى التعلیم االھتمام الكافي والمطلوب، وھذا معوق كبیر یتطلب من القائمین ع
واالشراف التربوي تفادیھ وتصحیحھ، فكل أسالیب اإلشراف مھمة وھي مكملة 

لبعضھا البعض.

التربويالمشرففيالمطلوبةالمبحث الثاني: المعاییر

أنظمةفياألھمیةغایةفيأمرالتربوياالشرافلوظیفةاالختیارإن
لشغلالممتازةالكفایاتاختیارفيالنجاحالمختلفة، ألنالدولفيالتعلیم

ولذا،التعلیمیةاالنظمةتلكفيالرئیسیةالنتائجیحققالقیادیةاالشرافیةالوظائف
رمعایی،وفقًًًًًقیقادًًفیاًراشإًداداً عإنییوبرلتانفیرلمشاواختیاردادعإبیج

یمكن ، ووجھأحسنعلىاالشرافبمھامملقیااونیعطیستثبحی،سلیمةوعلمیة
ھو وصف للمجال أو مستوي األداء المثالي تعریف المعاییر في المجال التربوي 

.المجال، ویأخذ صورة الھدف العامویحدد المستوى الـذي نرغـب فیـھ لتحقیـق

في معاییر اختیار المشرفین التربویین، وتختلف اً وال یخفى أن ھناك تنوع
للمشرفین التربویین ولكن قلما تستخدم دولة من الدول الدول في أسلوب اختیارھا

.292مرجع سابق، ص، اإلدارة التعلیمیة واإلشراف، جودت عزت عطوى-54
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تستعرضیليوفیما،بنسب متفاوتةأسلوٍب واحد؛ بل تمزج بین أكثر من أسلوب
علماً بأن المعاییر ،عربیةدول غربیة وأخرى فيالمعاییرتلكمننماذجالباحثة

الكالم عنھا التي تخص اإلشراف التربوي في لیبیا فسوف تستفیض الباحثة في 
:في الجانب العملي من البحث

معاییر اختیار المشرفین التربویین في الوالیات المتحدة األمریكیة.1

: المعاییر المھنیة :أ

یشترط النظام التربوي التعلیمي في الوالیات المتحدة في اختیار المشرف 
راسات علیا دالماجستیر في التربیة وأو التربوي حصولھ على درجة الدكتوراه

ساعة 24ساعة، ومنھا 80في اإلشراف واإلدارة تصل في مجموعھا إلى نحو 
ساعة في مجال علم النفس االجتماعي 18فـي مجال اإلدارة التعلیمیة، 

واالقتصاد، واإلدارة العامة وخبرة ست سنوات من التدریس الجید، ومنھا ثالث 
سنوات على األقل في مجال اإلشراف واإلدارة.

المعاییر الشخصیة ::ب

على أحدث اآلراء، متطلعاً ، وناقداً ومرناً ، نشیطاً وحاسماً أن یكون ذكیاً 
قویاً أن تكون لدیھ القدرة ولدیھ القدرة على التأثیر في مشاعر اآلخرین تأثیراً 

على رؤیة مجال كل مشكلة بجمیع نواحیھا وأن یتمتع بصحة جسمیة ونفسیة 
وضبط النفس وأداء عملھ بكفاءة وأن یكون على ،العاطفياالستقرارتمكنھ من 

ولدیھ القدرة والمھارة فـي ، وأن یكون حساساً االستطالعدرجة عالیة من حب 
مع الفرد والجماعة أن یتحمل المسؤولیة، ویدرك أھمیة اإلنسانیةتكوین العالقات 

.55وظیفتھ، ویكون على درجة عالیة من المھارة التنظیمیة

معاییر اختیار المشرفین التربویین في بریطانیا.2

التعیین في أو للترقیةھذه مجموعة من المعاییر التي تتخذ أساساً باختصار 
في المملكة المتحدة:الوظائف اإلشرافیة بـصفة عامـة

، مرجع معاییر اختیار المشرفین التربویین في ضوء تجارب بعض الدولتطویر إیمان علي مصلح، -55
.59من ضمن الدراسات السابقة، ص 
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على مؤھل جامعي في تخصص من تخصصات المناھج أن یكون حاصالً -أ
.الدراسیة

.مدیر مدرسةأو عمل في الحقل التربوي كمدرسأن یكون قد- ب
باألمور وأن یكون ملماً ، أن تكون لدیھ القدرة على العمل الجمعي التعاوني-ج

.التربویة
بالكفاءة المطلوبة للعمل اإلشـرافي مـن مھمـات التخطـیط، أن یكون متمتعاً -د

.واإلدارة، واالتصال، وإصدار األحكام
.56تدریبیة المقررة من جھاز التفتیش اإلدارياجتیاز البرامج ال-ه

ترى الباحثة أنھ بالرغم من اختالف طبیعة النظام التعلیمي في بریطانیا و
األمریكیة حیث أن التعلیم في بریطانیا یخضع للنظام عنھ فـي الوالیـات المتحـدة

ھناك نقاط اتفاق بین نظام اختیار المشرف التربوي بین إال أن،المركزي
على أسالیب متنوعة وأھم تلك النقاط االعتماد،بریطانیاالوالیات المتحدة وبین

المؤھل ، فالعملیة لیست مقتصرة على توفر عند اختیـار المـشرفین التربـویین
وقدرتـھالعلمي والخبرة فقط، بل ركزت أیضا على سمات المرشح الشخـصیة،

.على التعاون مع الجماعة وضرورة اإللمام باألمور التربویة

معاییر اختیار المشرفین التربویین في المملكة العربیة السعودیة.3

یشترط النظام التعلیمي في المملكة العربیة السعودیة أن یكون المرشح 
علیھا مع خدمة حاصالً على الشھادة الجامعیة في المادة التي سیتولى اإلشراف 

تربویـة ال تقل عن أربع سنوات في تدریس المادة أوفي إدارة المدرسة لمن یرشح 
ورغبة في العمل واستعداداً ملحوظاً مشرفا لإلدارة المدرسـیة أثبـت خاللھا نجاحاً 

في اإلشراف التربوي، وأن یكون على رأس العمـل في مجال التخصص أثناء 
االشتراط وھي:الترشیح، كما حددت جملة من 

من الدرجة النھائیة 90%عن ومسلكیاً أال تقل درجتھ في األداء الوظیفي فنیاً .أ
.خـالل الـسنوات األربع الماضیة

على ما یشوب أو ،أال یكون قد صدر بحقھ ما یدل على تقصیره في عملھ.ب
.في قضیة قائمةسلوكھ، وأال یكون طرفاً 

تطویر نظام اختیار وتدریب المشرفین التربویین في فلسطین في ضوء بعض االتجاھات أنیسة قندیل، - 56
.136صم،2002القاھرة، ، ، رسالة دكتوراة، جامعة عین شمسالمعاصرة لالشراف التربوي
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،اإلسالمیةالتحلي باألخالقھي: وتتوافر في المرشح الخصائص اآلتیةن أ.ج
یملك و،والقدرة على الحوار والمناقشة،قوة الشخصیةوأن یكون قدوة حسنة و

.57والقدرة على اتخاذ القرارات التربویة البناءة،الثقافة وسعة االطالع
المملكة األردنیة الھاشمیةمعاییر اختیار المشرفین التربویین في .4

یشترط في المشرف التربوي حسب النظام التعلیمي والقانوني المتبع في 
انطالقاً من الدور األساسي والفعال :اوھذا نصھعدة معاییر یة األردنالمملكة 

للمشرف التربوي في تقدیم الخدمات اإلشرافیة التربویة التي  لھا أثر كبیر في 
افر جھاز إشرافي مؤھل وقادر تحسین عملیة التعلم والتعلیم لدى الطلبة، فإن تو

على القیام بذلك الدور یعد أمراً تولیھ الوزارة كل عنایة واھتمام، ولذا فقد أكد 
وتعدیالتھ على الشروط والمواصفات م1994لسنة 3قانون التربیة والتعلیم رقم 

التالیة:الموادالتي یجب أن یتمتع بھا المشرف التربوي وفق 

للتعلیم في المرحلة التي یعمل فیھا وأن یكون ذا خبرة أن یكون المتقدم مؤھالً .أ
اإلدارة المدرسیة ال تقل عن خمس سنوات وأن یكون حاصالً أو في التعلیم

ویجوز االكتفاء عند الضرورة –الماجستیر –على الدرجة الجامعیة الثانیة 
بمؤھل تربوي ال تقل مدة الدراسة فیھ عن سنة دراسیة واحدة بعد الدرجة 

.امعیة األولى وبخبرة ال تقل عن عشر سنواتالج
یشترط في مدیر المدرسة أن یكون حاصالً على مؤھل تربوي ال تقل مدة .ب

بعد الدرجة الجامعیة األولى ،عن سنة دراسیة واحدةفیھالدراسة 
(البكالوریوس) وذا خبرة في التعلیم في الوزارة مدة ال تقل عن خمس 

سنوات.
خاصة أن یكون حاصالً أو مؤسسة تعلیمیة حكومیةیشترط في المعلم في أي .ج

على إجازة مھنة التعلیم ویمنح ھذه اإلجازة على النحو التالي: 
تمنح إجازة مھنة التعلیم في ریاض األطفال وفي مرحلة التعلیم األساسي -

ویشمل ذلك التأھیل التربوي ،للشخص الحاصل على الدرجة الجامعیة األولى
.لیملمن یمارس مھنة التع

تمنح إجازة مھنة التعلیم في المرحلة الثانویة للشخص الحاصل على الدرجة -
الجامعیة األولى باإلضافة إلى مؤھل تربوي ال تقل مدة الدراسة فیھ عن سنة 

مرجع معاییر اختیار المشرفین التربویین في ضوء تجارب بعض الدول، إیمان علي مصلح، تطویر -57
.56، ص سابق
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للشخص أو دراسیة واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعیة األولى،
. 58فأعلىالحاصل على الدرجة الجامعیة الثانیة (الماجستیر) 

بعض النقاط بین النظام المتبع في اختالفمنبالرغمأنھالباحثةوترى
المملكة العربیة السعودیة وبین المملكة األردنیة غیر أن األردن تعد من الدول 
العربیة الرائدة في مجال التعلیم المتوسط والعالي كذلك، ویعود ھذا األمر بال 
شك إال قدرتھا على تطویع وتطویر المعاییر الالزمة في اختیار المشرف 

شوطاً قطعتقداألردنوأن كثر من غیرھا من الدول العربیة،التربوي، أ
أھممنالتربوياإلشرافویعتبر، تجاھلـھیمكـنالالتربویـةبالعملیةمتقدماً 

المتقدمةالـدولتجـاربمـنفیـھواإلستفادةتطویرهعلىاألردنعملتما
بیناھاالتيالتربویینالمشرفیناختیارومعاییرسیاسةفيیظھرالتقدموھذا
آنفـاً.

التربوي في مصرالمشرفاختیارمعاییر.5

حددت وزارة التعلیم والجھات التشریعیة في جمھوریة مصر جملة من 
في جمھوریة مصر وھي اختیارهعندالمشرففيتوافرھایجبالتيالمعاییر

:موضحة فیما یلي

.سنوات4عنتقلال تربویةخدمھمعالجامعیةالشھادةعلىحصولھ-أ
.علیھاباإلشرافیقومالتيالمادةفيمتخصصاً یكونأن- ب
.التربويالمشرفكفایاتلتحقیقواالستعدادالقدرةلدیھتتوافرأن-ج
.ممتازاألخیرةالسنواتفيتقدیرهیكونأن-د
.التربویةاألبحاثتطویرفيوالمساھمةوالتجدیداالبتكارعلىالقدرة-ه
.الثقافةواسععملھمجالفيجدیدھوماعلىمطلعیكونأن-و
.اآلخرینفيوالتأثیراالتصالعلىالقدرةلدیھتكونأن- ز
.59ومجتمعھلزمالئھحسنةقدوةیكونأن-ح

وختاماً ترى الباحثة أن المعاییر في اختیار المشرف التربوي في مصر ھي 
معاییر جیدة، ورغم كل ذلك فالمعاییر في الدول العربیة بحاجة وبصورة دائمة 

وزارة التربیة والتعلیم إدارة التدریب والتأھیل وثیقة اإلشراف التربوي، مدیریة اإلشراف التربوي، - 58
.15-14م، ص2011الثاني، ، المملكة األردنیة الھاشمیة، كانون واإلشراف التربوي

مصر، المدونة االلكترونیة، –الدقھلیة معاییر اختیار المشرف التربوي في مصر،محمود فوزي،-59
م.2011یولیو 11نشر في االثنین، 
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للتحسین بما یتوافق والتطورات في المجاالت العلمیة والتغیرات المحیطة ببنیة 
المعاییر الواجب توفرھا في ، ویقودنا موضوع التربیة والتعلیم في ھذا العصر

المشرف التربوي لضرورة توفر عدد من الكفاءات بالمشرف التربوي وكیفیة 
.تطویرھا، وھو ما سوف تدرسھ الباحثة في المبحث التالي

بواسطة المشرف التربويالمعلمكفاءةتطویر: الثالثالمبحث 
الكفاءة الوظیفیة والمھنیة للمعلمین-أ

فھو القائد ، التربوي مكانة مرموقة في المجتمع التربويیتبوأ المشرف
، المیداني للعملیة التربویة، والمشرف المباشر على تخطیطھا وتنفیذھا وتقویمھا

، للتطـورات المتـسارعة التي یشھدھا العالم في حقول التربیة والتعلیمونظراً 
فقد تطورت وللتغیرات التي حصلت وتحـصل فـي مختلـف المجاالت التربویة،

وتنوعـت مجـاالت عملھ لتشمل مختلف ، وظیفة المشرف التربوي وتعددت مھامھ
ویقوم بأدوار ، جوانب الحیاة المدرسیة والمشرف التربوي یعمل في میدان واسع

ویرتبط نجاحھ كقائد ، تتطلب منـھ وقتا وإمكانات وقدرات خاصة، إشرافیة مختلفة
وحتى یضمن النجاح في أدواره ومھامھ بطریقة تعاملھ مع اآلخرین تربوي 

المختلفة ال بد أن یمتلك الكفایات الالزمة لذلك.

لمبادرة والمسؤولیة الكفاءة المھنیة بأنھا أخذ ا)فیلیب زارفیان(لقد عرف 
جماعیة أو أنھا قد تكون فردیةونیة كما أنھا اتجاه اجتماعي في وضعیات مھ

وكثیراً ما ارتبطت الفرد للوضعیة المھنیة وتعبر في الغالب على ذكاء وفھم
المعرفة بھ وھذا ال ینبغي تقبلھ من ھنا أو الكفاءة بالقدرة على تسییر منصب،

متابعتنا لفترة تكوینیة، نستطیع أو فصاعداً اذ لیس بامتالكنا شھادة مھنیة
ف بكفاءة في مجاالت الشغل التي تتمیز فإنَّ بالحداثة والتجدید، وعلیھ التصرُّ

.60الكفاءة ھي القدرة الدائمة على تسییر الوضعیات المعقدة وغیر المستقرة

یمكن تعریف الكفاءة المھنیة على أنّھا محصلة العرض السابقومن ھذا 
المكتسبة والممارسة في سیاق مھني معین من والسلوكیاتالمعارف والخبرات 

تقویم الكفاءة المھنیة والدافعیة الشخصیة والثقافة التنظیمیة وعالقتھ بتحقیق یعقوب المسوس، -60
دراسة میدانیة على عینة من األساتذة اإلداریین (ملة في مؤسسات التعلیم العالي اإلدارة بالجودة الشا

.55م، ص 2016الجزائر، ، أطروحة دكتوراة، جامعة وھران، والطلبة
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العقلیة (اءة مرتبطة بالقدرة الفردیة والكف،أجل أداء وظیفة محددة بكفایة وفعالیة
.61كما أنھا منشطة بالدافعیة الشخصیة) والجسمیة

الوظیفیةالكفاءةلمفھوم وردت العدید من التعارف فقدومن ناحیة أخرى
وذلك باختالف الباحثین والدارسین لھدا المجال فمن أقدمھا نذكر تعریف عالم 

تطوریاً ھي أساس الكفاءة حیث تمثل مزجاً ن الدرایة أاللسانیات "شومسكى" ب
المعلومات والخبرات التي تشكل بدورھا إطار لتقیم و إدماج ، القیم، من التجارب

تجارب ومعلومات جدیدة، إذن الدرایة ھي القاعدة المرجعیة لتشكیل المعرفة، 
.62ھده األخیرة تدخل كعنصر جوھري في الكفاءة

فیمكن تعریف الكفاءات بأنھا "مجموع استراتیجیةوأما من وجھة نظر 
فالكفاءات األساسیة تعزز ،المعارف العملیة التي تضمن تمیزا تنافسیا في السوق

الوضع التنافسي للمؤسسة وبالتالي فالمنشأة التي تتوفر على كفاءات یعني أن لھا 
ي " القدرات كما تعرف الكفاءة علي أنھا ھ.میزة تنافسیة تمثل إحدى نقاط القوة

علي انجاز مجموعة من المھام المحددة والواضحة والقابلة للقیاس في إطار 
.63النشاط"

لرضا الوظیفي لدي وعلیھ فالمنظمات التي ال تستطیع خلق درجات ا
طار المعنوي، وتسعي إلي استثمار طاقاتھا المادیة فقط، فان ھذا أفرادھا ضمن اإل

نظمة وخفض كفاءتھا في استثمار الجھود البشریة یؤدي إلي تعطیل طاقات الم
. كما یمكن القول إن الكفاءة تعنى 64والمادیة والمالیة والمعلوماتیة بشكل ْامثل

العامل أن یوفر لھ العمل المرضى والمناسب ویمنحھ القدر أو بالنسبة للفرد
إن یشارك في حل مع التحدید الواضح لالختصاصات والمالئم من السلطة

.65مشاكلھ وخلق فرص الترقیة أمامھ وتوفیر األجر المناسب

.56ص ، ، المرجع السابقتقویم الكفاءة المھنیة والدافعیة الشخصیةیعقوب المسوس، -61
البشریة في التشخیص االستراتیجي في المؤسسة االقتصادیة مساھمة الكفاءات طالب احمد دنیا، - 62

، رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة محمد بسكرة- أوماش–دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 
.4م، ص2014خیضر، الجزائر، 

یضر، الملتقي الدولي الثالث حول تسییر المؤسسات، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خ-63
م.2005، نوفمبر الجزائربسكرة

م، 2000، عمان، دار المسیرة، نظریة المنظمةخلیل محمد محسن  الشماع، خیضر كاظم حمود، -64
.    331ص

.224م، ص 2006، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، أساسیات إدارة  منظمات األعمالعبد الغفار حنفي، -65
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النظام القادر علي تخفیض تكالیف :ھياإلدارةوالكفاءة من وجھة نظر
الموارد األزمة إلنجاز األھداف المحددة والمرغوبة دون التضحیة بمخرجات 

مة  فھي النظام " بمعني أنھا القدرة علي أداء األشیاء بطریقة صحیحة، ومن ث
تعتمد علي مفھوم المدخالت والمخرجات فالنظام الكفء ھو الذي  یتمكن من 

م1994سوریت . كما یعرف66"تحقیق مخرجات تفوق المدخالت المستخدمة
إدارة الكفاءات على أنھا: تصمیم (وضع) تنفیذ ومتابعة خطط عمل متجانسة 

.67بھدف تقلیص الفروق بین االحتیاجات وموارد المؤسسة

للمعلمینوالمھنیةالوظیفیةمجاالت الكفاءة-ب

:ھيویرى الخطیب أن ھنـاك سـبعة مجـاالت لعمـل المشرف التربوي

التخطیط : ویطلب من المشرف التربوي إعداد خطـة لعملھ، ومـساعدة .1
.مـدیري المدارس والمعلمین في إعداد خططھم المدرسیة

التربوي في إعداد المناھج وتقویمھا والعمل على لمناھج : ویشارك المشرف ا.2
تطویرھا، وتوضیح األھداف التعلیمیة وتحلیلھا إلى عناصرھا المختلفة 

.بالتعاون مع المعلمین
واستراتیجیاتالتعلیم : ویقوم المشرف التربوي بعرض وتنفیذ مواد تعلیمیة .3

تدریـسیة جدیدة، ویساعد في تطویر أسالیب التدریس المتبعة في المدارس 
.التي یشرف علیھا

النمو المھني : ویعمل المشرف التربوي على االطالع على أحدث .4
.المعلومات واألسالیب في مبحثھ، ویتبادل مع المعلمین الخبرات المھنیة

وتحلیلھـا وتفـسیر نتائجھـا الختبارات : ویسند إلیھ القیام باختبارات مختلفةا.5
.وتقـدیمھا اقتراحات بشأن تحسین

اإلدارة : ویطلب منھ التأكد من فعالیة التسھیالت المتاحة، والمشاركة في .6
.تقویم أعمـال المعلمین وتقدیراتھم السنویة

إدارة الصفوف : ویقوم المشرف التربوي بتقویم سلوك المعلم داخل غرفـة .7
ات والمقترحات للمعلم حول مشكلة الضبط والنظام الـصف، وتقدیم التوصی

.داخل الصف

م، 2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، وجودة الخدمات اللوجیستیةكفاءة ثابت عبد الرحمان إدریس، -66
.145ص

.مرجع سابق،جامعة محمد خیضر، بسكرة،الملتقى الدولي الثالث حول تسییر المؤسسات-67
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العالقة مع الزمالء والمجتمع : ویعھد إلیھ بناء عالقات إنسانیة مع المعلمـین .8
ومـدیري المدارس، والعمل معھم بروح الفریق، والمشاركة في توثیق الصلة 

68.مع المجتمع

وتطویرھاالوظیفیة والمھنیة للمعلمینأنواع الكفاءات-ج

للمعلمینوالمھنیةالوظیفیةالكفاءاتأنواعأوالً:

لى:   .إللمعلمین والمھنیةالوظیفیةتصنف الكفاءات 

: الكفاءات الفردیة و الجماعیة-1

مھما كان مستوى االفراد في الھیكل التنظیمي فان المناصب التي یشغلونھا 
بصورة تحقق معھا اھداف المؤسسة و فیما یلي تتطلب كفاءة معینة إلداء مھامھم 

عرض الكفاءات التي ینبغي توفرھا في األفراد.

المثابرة و القدرة على العمل و التأقلم مع الظروف المتغیرة و الغامضة.- 

القدرة على التعلم السریع و التحكم في التقنیات التكنولوجیة.-

رؤوسین.توظیف المواھب، التعامل االیجابي مع الم-

سس موضعیة أكما یمكن للمؤسسة ان تتوفر على كفاءة فردیة باعتماد معاییر و 
في عملیة التوظیف، باإلضافة الى عملیة التكوین التي تمنحھا ایاھم بشكل یتماشى 
مع الوظائف التي یشغلونھا.  بینما نعتبر الكفاءات الجماعیة احد مجاالت اھتمام 

یتم تعاون الكفاءات الفردیة، وا من خالل تأزر والمتزاید للمؤسسات، فھي تنش
معالجة تبادل المعلومات والتعاون وذلك من خالل عملیة االتصال بینھم و

الصراعات.

الكفاءات االستراتیجیة:-2

ذ یجب تحدید الكفاءات و القدرات التي یتمتع بھا العاملون و مقارنتھا مع إ
تلك التي یتطلبھا تحقیق االھداف االستراتیجیة للمؤسسة. الكفاءات االستراتیجیة 

ن كفاءة الفرد تتكون من خالل ال ترتبط فقط بالموارد البشریة ألللمؤسسة 

، الطبعة األولى، عمان، دار اإلشراف التربوي فلـسفتھ أسـالیبھ تطبیقاتھ، إبراھیم الخطیب، وآخرون-68
.82، 81م، ص 2003التوزیع، قندیل للنشر و
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لوك" في حین الكفاءات كقدرة مجموع الصفات الفردیة " المعرفة، المھارة، الس
نما تقوم على الیات التعاون إیقة فعالة ال ترتبط بفرد واحد وعلى العمل بطر

ن الكفاءة االستراتیجیة إخرى فأو بعبارة ضمن اقامة عالقات التأثیر المتبادل.
لیات تنسیق أتأتي من الطریقة التي یتم بھا خلق تكامل ما بین الكفاءات الفردیة و

معینة.

نواع للموارد فھي:أالكفاءات االستراتیجیة من ثالث و یمكن تنمیة

.)المعدات، التكنولوجیا، المباني...الخ(الموارد المادیة-

...الخ)المعرفةد البشریة (القدرات، المھارات، والموار-

.الرقابة...الخ)الموارد التنظیمیة (الھیكلة، و-

الكفاءات التنظیمیة: -3

التي تحدث ترتبط كفاءات التنظیمیة للمؤسسة بمدى االستجابة للتغیرات
عدم درجة تعقدھا ون تحوالت البیئة التنافسیة وأعلى مستوى محیطھا، و

استقرارھا تفرض على المؤسسات االقتصادیة مرونة عالیة في تسیر مواردھا 
ن الجماعیة ألأو كفاءاتھا الفردیةالبشریة قصد اعطائھا حریة االبداع و تطویر

المؤسسات التي تتصف بالمرونة ھي تنظیمات غالبا ما تكون ذات كفاءة في 
إن ھناك أربع ویمكن للباحثة توضیح.69تخصیص مواردھا المادیة و البشریة

:كفایات ذات تأثیر كبیر علـى تحقیـق أھـداف اإلشراف التربوي ھي

.التربوي والرغبة في ممارستھااالستعداد الذاتي لاللتحاق بمھنة اإلشراف أ. 

الصفات الشخصیة مثل القدرة على كسب احترام وثقة اآلخـرین الـذین ب. 
.یتعامـل معھـم والقدرة على التأثیر في سلوكیاتھم

.القدرة على اإلبداع وابتكار األفكار الجدیدةج. 
.70القدرة على تكوین عالقات بناءة وسلیمة مع اآلخریند. 

أثر التسییر االستراتیجي للموارد البشریة و تنمیة الكفاءات على المیزة التنافسیة سماللي یحضیھ، -69
.127م، ص2004، أطروحة دكتوراه، االقتصادیةللمؤسسة 

واتجاھات واقع اإلشراف التربوي للطالب المعلمـین فـي سلطنة عمان صالحة عبد هللا عیسان، -70
م، 1993، ، مجلة رابطة التربیة الحدیثة، المجلـد التاسـع، الجـزء الستون، القاھرة، عالم الكتبتطویره

.264ص 
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أداء المعلمین التعلیمي كفاءةتطویرثانیاً:

ھناك مجاالت عدیدة یمكن استخدامھا من قبل اإلدارة التعلیمیة واإلدارة 
المدرسیة بصورة مباشرة في توجیھ سلوك المعلمین وتحسین أدائھم المدرسي 
والصفي بما ینعكس باإلیجاب علي تحسین العملیة التعلیمیة بشكل عام وذلك من 

:ما یليیر خالل توف

االھتمام بعملیة النمو المھني للمعلمین من خالل استخدام أسالیب جدیدة بناء .1
علي حاجاتھم المھنیة واإلداریة والتي تأھلھم للعمل والحصول علي تعلم ذو 

وذلك من خالل إعطاء المعلمین المزید ، معني وفعال ینعكس علي الطالب
الذاتیة وإظھار قدراتھم الشخصیة .من الحریة والدیمقراطیة لتطبیق أفكارھم  

تقدیم الحوافز المادیة والمعنویة للمعلمین بناء علي نشاطھم وخبراتھم وعملھم .2
حني یشعر المعلمین بانتمائھم للمدرسة من خالل تبني تقنیات ، وقدراتھم

وھذا یتطلب سیاسة تعلیمیة واضحة من قبل اإلدارة التعلیمیة ، جدیدة في التعلم
.ئة تعلیمیة ومناخ تعلیمي مناسب ألدائھم الوظیفيتوفر لھم بی

التعرف علي حاجات المعلمین المھنیة في عملیة التدریس وتقدیم دورات .3
تدریبیة أثناء الخدمة لھم بناء علي ھذه الحاجات من اجل إكسابھم العدید من 
المھارات التي تساعدھم في التعامل مع مكونات المدرسة المادیة والمعنویة 

. 71وتسھم في تحقیق األھداف المدرسیة في أقل جھد وتكلفة ووقت، لةبسھو

المزید من العنایة والرعایة والبحث عن ىوبالتالي فالمعلمین بحاجة إل
األسباب التي تعیق نشاطھم من اجل التخلص منھا وتدعیم المواقف اإلیجابیة 

تي تزید ھذا النشاط وتعزیزھا وتوفیر كافة اإلمكانات المادیة والمعنویة ال
، وتساعد المعلمین علي تحسین أداءھم وزیادة فعالیتھم التدریسیة، التعلیمي

وھذه األدوار ، فالمعلم لھ أدوار ومھمات ومسئولیات مھمة في العملیة التعلیمة
:تتعلق بطبیعة عملھ ومنھا

، التعلمالمعلم قائد تربوي قادر علي استخدام الدافعیة، ویفھم دور االستعداد في .1
تخطیط والتنفیذ والتقویم ویتقن مھارات ال، ویخطط للمواقف التعلیمیة

.المدرسي

، ، القاھرة، دار الفكر العربياإلدارة المدرسیة في مطلع القرن الحادي والعشرین، أحمد إبراھیم أحمد-71
.15م، ص2003
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ویضبط نشاطات ، یھتم بتوفیر مناخ تعلیمي مناسب، لمعلم قائد اجتماعيا.2
.ویكیفھا بما یناسب نمو التالمیذالتفاعل

المعلم منشط للنمو االنفعالي السوي من خالل تقویة جوانب الضعف لدي .3
ویركز علي ، ویخفض من مستوي القلق والتوتر لدي المتعلمین، المتعلمین

الجوانب النفسیة واالجتماعیة للمتعلمین ویساھم في تحسینھا.
.72المعلم وسیط تواصل فعال مع الوالدین والبیئة المحلیة.4

توفیر فرصإن تعمیق المھنة وتطویرھـا فـي العمـل التعلیمـي تسـتدعي 
من جیداً عـداده إعـداد إومن حیثالحوار العلمـي الجـاد حـول تكـوین المعلـم 

قبـل المؤسسات التعلیمیةوالمھنیـة والثقافیـة داخـل األكادیمیةالنواحي مختلف 
على تطویر جوانب وتدریبھ ، تنمیتھمجابرأثنـاء الخدمـة بحیـث تعكـس والخدمة 

تضـمن مسـتوى التي ، تربویـةالخبرات الویكون لدیھ رصید من مختلفتھمھن
ف التعلــیم قـدرات تمكـن المعلـم مـن تحقیـق أھــداولخلق، من األداءرفیـع 

كمـا أن تعمیـق المھنـة وتطویرھـا یسـتدعي ، ة وخارجھـاداخـل حجـرات الدراس
مــع مختلـف معطیات عصر والمستمركـذلك تمكـین المعلـم مـن التفاعـل الجـاد 

لطالح إلى توظیف ھذه المعطیاتیؤديوتطویر أدواره بما المعلوماتقنیة ت
أنھ یجب أن تتوافر في المشرف التربوي كي یكـون قائداً بناًء في كما. 73مھنتھ

دوره ھادفاً مثمراً في سلوكھ وتعاملھ مع أفراد رعیتھ من معلمین وعـاملین 
:ثالثة أنواع من الكفایات وھيوإداریـین

:الكفایات الشخصیة ومنھا: أ 

وھي الكفاءات المتعلقة بالشخص أي بالمشرف مباشرة ویمكن توضیحھا 
فیما یلي:

القدرة علي االتصال والتخاطب مع اآلخرین.1
القدرة علي تطویر وتحسین أسالیب التفاعل بین المعلمین وأفراد المجتمع .2

.المدرسي
.معلمین وعاملینالقدرة علي تحریك الھمم لدي تابعیھ من .3

م، 2001، غزة، دار المنارة، یمي في اإلدارة واإلشراف التربويالسلوك التنظنشوان جمیل ویعقوب، -72
.21ص

.6م، ص2010، ورقة عمل جامعة اسیوط، مصر، )21مھارات معلم القرن (مھا كمال حفنى، -73
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واتخاذ د واالبتكار والقدرة علي القیادةلقدرة اللغویة والقدرة علي التجدیا.4
القرارات.

.لذكاء العام والخلق السويا.5

:العامة ومنھا: الكفایاتب 

التي تتجاوز الشخص في حد ذاتھ لتشمل الواقع المحیط وھي الكفاءات 
الشخص ویمكن توضیحھا فیما یلي:ب

.القدرة علي تطویر عالقات إنسانیة مع مختلف أفراد المجتمع المدرسي.1
.القدرة علي توفیر بیئة تربویة خالیة من التھدید والخوف.2
القدرة علي توفیر المواد والوسائل والتسھیالت الضروریة والخدمات .3

.والخبرات االستشاریة البناءة

:: الكفایات المھنیة ومن أھمھاج

التي تم صقل المشرف تعلیمیاً وتربویاً علیھا، أي المتعلقة وھي الكفاءات 
ویمكن توضیحھا فیما یلي:بالتأھیل

تحسین وتطویر أسالیب التدریس لدى المعلمین بما یتفق مع خصائـصھم .1
الشخـصیة ومعطیـات الموقف التربوي

تخطیط وتطویر وتنفیذ دورات تدریبیة.2
واإلداریین في تحلیل وتحدید أسالیب وحاجات التعلیم مساعدة أفراد المعلمین .3

.للتالمیذ
.تشجیع وتطویر العالقات البناءة بین المدرسة والمجتمع المحلي.4
.74تنظیم األفراد وإدارتھم ومساعدتھم في أعمال تطویرھم الوظیفي.5

،وأخیراً ترى الباحثة أن توفر ھذه الكفاءات یجب أن یتم بشكل متوازي
أو إھمالھا والتركیز على بعضھا دون غیرھا، علىإحدى الكفاءات تغلیب ف

الكفاءات المطلوبة في المعلمین، فتطویر كفاءة المعلم تمر نظام ال یخدم ،بعض
خصیة ثم الكفاءات المھنیة التي ھي في صلب عملھ وكذلك بدایة بالكفاءات الش

الكفاءات العامة. 

، عمـان، دار الشروق، اإلشراف التربوي: مفاھیمھ، أھدافھ أسـسھ، أسـالیبھالطعاني، حسن-74
.45م، ص2005
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التربويواجھ المشرفالصعوبات التي تالمبحث الرابع: 

تكون صعوبات ال تخلو من أنيالتربوالمشرفالصعوبات التي تواجھ إن 
إداریة أو فنیة أو اقتصادیة أو بیئیة أو شخصیة، وھذه الصعوبات تتطلب مـن

القائمین على اإلشراف التربوي إعادة النظر فیھا والعمل على تالفیھا بغیة أن 
.من تحقیق أھدافھ في العملیة التعلیمیة والتربویةالتربوي یتمكن اإلشراف

اإلداریةصعوباتال-أ
المعلموالمشرفعلىاإلداریةاألعباءكثرة.1

متعددة الجوانب تحتاج إلى وقت متشابكة والعملیة التربویة عملیة معقدة و
مع ھذا یكلف المشرف التربوي بزیارة عدد من المدرسین و،وإخالصجھدو

تسند الیھ أعمال إداریة تحد كما ،یصل إلى الضعفالمقرر وأحیاناً النصابیفوق 
نشاطھ ھ من أجلھا مما یؤثر على عطاءه وربما ألغى خططالمیداني ومن نشاطھ

لمتابعة الفعلیة لمھامھ األساسیةاوالندوات والبرامج التدریبیة وفي إعداد النشرات
وقت لالطالع كلة مما ال یوفر لھ التزاحم األعمال الموكذلك المعلم یشكوا من

.االستفادة منھالتنفیذھا والتخطیطعلى توصیات المشرف و

:المعلمینالتدریبیة للمشرفین التربویین وقلة الدورات.2

للمعلم ألن المواقف ء الخدمة ضروري للمشرف التربوي والتدریب أثنا
ودون التدریب ، لإلنسانمتحركة فھما یعمالن منھما متغیرة والتي یواجھھا كل

.أدائھ المھنيعلى مما یؤثر سلباً تندثرتتناقص المعلومات و

:ضعف قدرة مدیري المدارس على ممارسة اإلشراف التربوي.3

علیھا من المسؤولیات ما یادة تربویة تنفیذیة و إشرافیة واإلدارة المدرسیة ق
إال أن بعض ھذه اإلدارات تشكو من ،إلى كفایات تربویة متمیزةیجعلھا تحتاج

و إما ،تقویمالمتابعة و الإما في القدرة على اإلشراف وضعف إما في الشخصیة و
بالتالي ینعكس و،تكون إدارة متزمتة أو مھملةقدو،في القدرة العلمیة والتربویة

.75في المدرسةعلى كل عناصر العملیة التربویةذلك سلباً 

م، 2007، ، عمان األردن، دار المیسرة للنشر والتوزیعالتعلم المعرفيحسین محمد أبو ریاش، -75
.214ص
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:الصعوبات االقتصادیة-ب
.قلة توفر الوسائل التعلیمیة الالزمة لعملیتي التعلیم والتعلم.1
قد ساعد ذلك على عدم االھتمام ور المكتبات أو الكتب في المدارس قلة تواف.2

بل إن من ،بالقراءة ومتابعة الجدید سواء بین الطالب أو بین المعلمین
أنھا أفضل التربویة أي عنایة أو اھتمام مع المعلمین من ال یعیر النشرات

.األسالیب اإلشرافیة و أبلغھا
النقل وسائلمع عدم توفر ،اتساع البقعة الجغرافیة التي تتواجد فیھا المدارس.3

التي تلبي الزیادة في عدد المشرفین من نصابھم من المعلمین المؤھلة
.لمدارساو

عدم و،جرة التي ال تتوفر أدوات األمن والسالمة بھاوجود المباني المستأ.4
بیرة لممارسة دم توفر الساحات الكعالمختبرات الالزمة ووفر المعاملتو

.76توفر المسارح لألنشطة الثقافیة و المسرحیةعدمو،األنشطة الریاضیة
:الصعوبات الفنیة.ج

الفنیة ما ھو خاص بالمعلمین وما ھو الصعوبات والمعوقاتونجد من 
:خاص بالمشرفین

.قلة المعلمین المتخصصین.1
.كثرة األعباء الملقاة على عاتق المعلم.2
.قلة الدورات التدریبیة للمعلمین.3
.ھاون بعض المعلمین في تنفیذ التوجیھاتت.4
.ضعف الوعي بأھمیة تعلیم فئات التربیة الخاص.5
.لة عدد المشرفین التربویین المتخصصینق.6
.ضعف إعداد المشرفین التربویین.7
.قلة الدورات التدریبیة.التربويكثرة األعباء الملقاة على عاتق المشرف.8
.قلة الخبرة لدى بعض المشرقین.9

.ضعف الكفاءة المھنیة لبعض المشرفین.10
.77قلة الوعي بمستوى العمل.11

.215المرجع السابق، ص، التعلم المعرفيحسین محمد أبو ریاش، -76
.93مرجع سابق، ص، اإلشراف التربوي فلـسفتھ أسـالیبھ تطبیقاتھ، إبراھیم الخطیب-77
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الفصل الثالث                                                               
منھجیة البحث

نوع منھج الدراسة .أ

جمع البیاناتوسائل.ب

مصادر البیـانات .ج

طریقة تحلیل البیانات .د
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لفصل الثالث                                                               ا
البحثمنھجیة

- الدراســــــــة :منھجنـــــــوع-أ
في ھذه الوصفي الكیفي لوصف األحداث والوقائع المنھجةالباحثتاختار

أو والبحث الكیفي ھو الدراسة التي یمكن القیام بھاالدراسة المیدانیة التطبیقیة، 
أو الموقف الطبیعي حیث یقوم الباحث بجمع البیاناتأو إجراءھا في السیاق

مع التركیز على المعاني التي الصور ثم یحللھا بطریقة استقرائیةأو الكلمات
.1بلغة مقنعة ومعبرةیذكرھا المشاركون، وتصف العملیة

المنھج النوعي ھو الذي یتعلَّق باألبحاث التي تعتمد على البیانات النوعیة، و
ویُسمَّى كذلك المنھج الكیفي، ویظھر ذلك في شكل ُمشاھدات وآراء مكتوبة أو 
مسموعة أو تعلیقات، وتتطلَّب تلك النوعیة من مناھج البحث العلمي أن یتوافر 

بط فیما بین جمیع وجھات النظرلدى الباحث ا من أجل الخروج ، لقُدرة على الرَّ
ساعد في الحصول على التي تمن أمثلة ذلك الُمقابالت لھ وسائلھ وبالنتائج، و

.من الوثائقیتعلَّق بالتحلیالت المكتوبةفیما ذلك األمر كالبیانات النوعیة، و
عملیة تحقیق للفھم مستندة على التقاریر المتمیزة ھ:ھناك من عرفھ بأنعموماً و

یقوم فیھ إنسانیة وأو لمنھج البحث العلمي التي تقوم بالكشف عن مشكلة اجتماعیة
یفصل فیھ الباحث ببناء صورة معقدة وشمولیة ویحلل الكلمات ویضع تقریراً 
.2وجھات نظر المرشدین ثم یقوم بإجراء الدراسة في الموقف الطبیعي

بدولة الثانویةاألخیارقصرسةمدربدراسة میدانیة ةالباحثقامتوبھذا 
وكذلك المدرسةمن داخل الضروریة لجمع البیاناتوأجراء المقابالت ،لیبیا

اطلعت على وثائق تتعلق بھذه الدراسة.
-:البیانــــاتجمــــــعوسائــــل-ب
المقابلة-1

تعتبر فھي لجمع البیانات أساسیة على المقابلة كوسیلة ةالباحثلقد اعتمدت
جمع البیانات لھذا البحث، وھي من نوع المقابلة الشخصیة المفتوحة أھم وسائل

الباحثة بطرح األسئلة قامتحیث ،لیبیابدولةالثانویةاألخیارقصرمدرسةفي 
عرف ویاألسئلة،طلب األمر طرح مزید من توقد،المقابلةمعھمجرتعلى من 

الطبعة الخامسة، عمان، دار الفكر بحث العلمي : مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھ، الذوقان عبید وأخرون، -1
.223ت، ص - للطباعة والنشر والتوزیع، د

، حدیث عن البحوث النوعیة، الموقع التربوي للدكتور وجیھ المرسي أبولبنوجیھ المرسي أبولبن، -2
wageehelmorssiبواسطة 2012دیسمبر 2نشرت في 
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حیث یقوم من یجري المقابلة المقابلة المفتوحة: بأنھاھذا النوع من المقابلة 
بتوجیھ األسئلة للمستجیبین بقصد االستخالص إجابات ذات صلة بفروض البحث 

خطوات تصمیمانتوك.3وتتحدد بنیة المقابلة باألسئلة وصیاغتھا وطریقة تتابعھا
:كما یليسئلة المقابلةأ

حصر األفراد المزمع إجراء المقابلة معھم، وكلما كان العدد الخطوة األولى:.1
قلیًال كان ذلك أفضل في الحصول على نتائج إیجابیة، ویجب أن تمثل عینة 

لذا یشترط انتقاء عینة األفراد بعنایة ،المقابلة المشكلة العلمیة المراد دراستھا
مدیروھم معھم للمقابلةاألفراد، ولقد قامت الباحثة بحصر لتحقیق المستھدف

وإخصائي نفسي واجتماعيوخبیر وعدد من المشرفین التربویین المدرسة
وقد تم عقد المقبلة مع كال من : .لیبیافي الثانویةاألخیارقصربمدرسة

محمدالباسطعبد: لیبیاالثانویةاألخیارقصرمدرسةمدیرمعالمقابلة-أ
.م2018-12- 31: المقابلةتاریخالعربي،

: لیبیاالتعلیمبقطاعالتربوياالشرافمجالفيالتربويالخبیرمعالمقابلة- ب
.م2019-1-3: المقابلةتاریخالجابري،معمرمصطفى

األخیارقصربمدرسةالنفسيواألخصائيالتربويالمشرفمعالمقابلة- ت
.م2018-12-27: المقابلةتاریخجمعة،منصورإبراھیم: لیبیاالثانویة

سلطانة: لیبیاالثانویةاألخیارقصربمدرسةتربویةالمشرفةالمعالمقابلة- ث
.م2018- 12-30: المقابلةتاریخرحومة،عتیق

عليحنان: لیبیاالثانویةاألخیارقصربمدرسةتربویةالمشرفةالمعالمقابلة-ج
.م2018-12-30: المقابلةتاریخالجابري،محمد

األخیارقصربمدرسةالنفسيواألخصائيالتربويالمشرفمعالمقابلة-ح
.م2018-12-27: المقابلةتاریخجمعة،منصورإبراھیم: لیبیاالثانویة

مبروكة: لیبیاالثانویةاألخیارقصربمدرسةتربویةالمشرفةالمعالمقابلة-خ
.م2018- 12-30: المقابلةتاریخالجعیدي،سعد

من أجل التأكد ،المقابلة، ودراستھا بعنایة فائقةوضع أسئلة ة الثانیة:والخط.2
من مدى فاعلیتھا في الحصول على المعلومات والبیانات الالزمین للحصول 

المقابلةأسئلةعدد كاٍف من، ووضعت الباحثة على نتائج ذات دالالت وصفیة

ترجمة: لیلي الطویل، دار طرائق البحث في العلوم االجتماعیة،دافید ناشیماز وفارنكفورت ناشیماز، -3
.236م، ص 2004بتار للنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، 
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وفعالً وضعت .تغطي كل الموضوع المراد بحثھ، وما یخدم أھداف الدراسة
الباحثة األسئلة وقامت بمراجعتھا حتى تحقق الغرض منھا. 

اختیار توقیت ومكان المقابلة وإبالغ األفراد بذلك، مع شرح الخطوة الثالثة:.3
أھمیة المقابلة في حل اإلشكالیة العلمیة التي یدرسھا الباحث، لضمان اھتمام 

وفعالً تم التنسیق مع األفراد ، باإلجابة بصورة نموذجیةقابلھمالذیناألفراد
وكانت أغلب المقابالت في نھایة شھر المراد مقابلتھم وتوصیل األسئلة لھم

.م2018دیسمبر 
كتابة جمیع و، مع األفراد المستھدفینإجراء المقابلة الرابعة:الخطوة.4

حتى ال یتم ،بمجرد إنھاء المقابلةباألفراد الذین قابلھماإلجابات الخاصة 
أي جانب من الجوانب مع وضع جدول زمني من أجل تحدید المقابالت نسیان 

، وفعالً تمت المقابالت وارسلت التاليالتي سوف یتم إجراؤھا في الیوم
.بالبرید إلى الباحثة من أجل تحلیل بیاناتھا حسب أھداف الدراسة

تحلیل الوثائق-2
من طرق المنھج النوعي على جمع البیانات وسیلة تحلیل الوثائقتعتبر

، ویتمثَّل ذلك في التقاریر التي میدان البحثیتم استیفاؤھا من والمعلومات التي
یكتبھا المتخصصون وما یُبدونھ من توجیھات في السِّجالت، وكذلك ما یكتبھ 
الخبراء من ُمالحظات وتقاریر، وما یتم إصداره من توجیھات بصورة رسمیة، 
ا للباحث العلمي، ویمكن عن طریقھا دراسة  وجمیع ما سبق من الوثائق یَُعدُّ مھّمً
ل إلى النتائج الُمفیدة بالنسبة  وتحلیل أبعاد المشكلة محل الدراسة، ومن ثَمَّ التَّوصُّ

لمنھج البحث العلمي.
الوثائق لجمع البیانات والمعلومات وھي األداء وسیلة ةالباحثاستخدمتو

االطالع على ةللباحثأتاحوإن استخدام ھذه األداء ،لجمع البیاناتثانیةال
المتعلقة أساساً (قصر األخیار)المدرسیةدارةمن داخل اإلووثائق مستندات 

وكذلك بإدارة ،بأدوار ومھام المشرف التربوي بالمدرسة وعالقتھ بالمعلم
ما یلي:ومثال علیھا وتقییم المشرف للمعلم، ، المدرسة

تنظیمالقوانین واللوائح المنظمة لإلشراف التربوي في التعلیم مثل الئحة -أ
سابقاً للتعلیمالعامةالشعبیةاللجنةبقراروالصادرةلیبیافيالتربويالتفتیش

م.2008لسنة) 11(رقم) التعلیموزارة(
وإلدارة التقاریر الدوریة اإلداریة التي یقدمھا المشرف إلدارة المدرسة- ب

مثل تقریر كفاءة المعلم.اإلشراف التربوي 
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التقاریر الصادرة من إدارة المدرسة التي تفید كفاءات المعلمین وتعاونھم أو -ج
.قصور تعاونھم مع العملیة والوظیفة االشرافیة وغیر ذلك

-ـــانات :ــــمصــــــــــادر البیـــ-ج
-الباحث على نوعین من المصادر كالتالي :اعتمدت

المقابالت عن طریق یتم الحصول علیھا التيمصادرالوھي -:مصادر أولیة.1
.لیبیاالثانویةاألخیارقصرمدرسة من إدارة والتقاریر والسجالت 

العلمیة الكتب والمراجع والرسائل تشملمصادر وھي - :مصادر ثانویة.2
الشراف التربوي وتطویر كفاءة وأداء بمجال اوالمقاالت ذات العالقة 

المعلمین.
-انات :ـــــــــــطریقة تحلیل البی-د

من المعروف أن لكل نوع من أنواع مناھج البحث طرق مناسبة لتحلیل و
من یتم جمعھاالبیانات وللبحث الكیفي الطرق الخاصة بھ في تحلیل البیانات التي 

عملیة وأن ،طالع على الوثائق في مكان البحثخالل المقابالت ومن خالل اال
تحلیل المعلومات والبیانات الخاصة بالمنھج النوعي تبدأ مع بدایة جمع المادة 
سین الذین لدیھم خبرات في الجانب  العلمیة، وذلك بالنسبة للباحثین الُمتمرِّ

القیام ببعض األمور التحلیلیة، ولو بشكل المیداني النوعي، وتلك العملیة تتطلَّب 
ف علیھا من  مبدئي حتى ال ینسى الباحث العلمي بعض األمور المھمة التي یتعرَّ
خالل التعامل مع المبحوثین بشكل یومي أثناء دراسة العیِّنة، وذلك على خالف 

یل، وذلك الُمبتدئین الذین یقومون بجمع المادة العلمیة، وبعد ذلك القیام بعملیة التحل
األمر قد ینطوي علیھ بعض الُمشكالت المتعلقة بنسیان بعض السلوكیات 

وتمر عملیة تحلیل البیانات ھنا بالخطوات .4واالنطباعات الُمتعلِّقة بالمبحوثین
التالیة :

تنظیم البیانات. 1

في جمعھا تالباحثةفي ھذه المرحلة یكون لدى 
كما من الملحوظات اما بین مقابلة ووثائق وغیر ذلك، كما أن لدیھ، مدة زمنیة

ھا أثناء جمع المعلومات، ھذه المعلومات تحتاج إلى تنظیم تاألولیة التي سجل
وترتیب یساعد الرجوع لھا بشكل سریع، وعلى التعامل معھا بشكل ییسر تحلیلھا.

-2019موقع مبتعث للدراسات واالستشارات االكادیمیة، مفھوم المنھج النوعي، خصائصھ، وخطواتھ، -4
https://www.mobt3ath.com.
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تصنیف البیانات.2

سیر علیھ تفي تسجیل نظام تصنیف الباحثةتبدأفي القراءة األولیة للبیانات 
أثناء التحلیل، وھذا النوع من التصنیف ھو عبارة عن إعطاء عناوین للمعلومات 

جملةأو عبارةأو التي تحتویھا البیانات المجموعة، وھذه الجزئیات قد تكون كلمة
رى تاسم لتلك الجزئیات التي أو عنوانفقرة كاملة، فھذا التصنیف یكون أو 

.البحثأنھا ذات معنى في ةالباحث

تسجیل المالحظات. 3

القراءة ویسجل مالحظاتھ بعد أن الباحثةبعد ھذا التصنیف، یجب على 
عنواناً أعطتاستقر في ذھنھ ھیكل مبدئي لھذا النظام التصنیفي، أي بعد أن 

نقاط تمثل معالم ا، وبدأت تظھر لدیھاممیزا لكثیر من جزئیات البیانات التي لدیھ
واضحة.

تحدید االنساق واألنماط. 4

تحدید األنساق واألنماط نوع من التصنیف، لكنھ یكون على مستوى أعلى 
، ألنھ یجعل یھ بعض الباحثین التصنیف المحوريالتجرید، ولذا قد یسممن 

، ألنھ یجمع عدد ، وقد یسمیھ آخرون أسر التصنیفحدتدور على محور واالفئات
من الفئات في أسرة واحدة، وقد یسمى التصنیف االستنتاجي (في مقابل التصنیف 
الوصفي)، فبعد أن یتم التصنیف المفتوح، ویتم وضع المالحظات علیھا تعاد 

أنماط وأنساق في قراءة البیانات المصنفة، لتصنف الفئات مرة أخرى على شكل
مستوى تجریدي أعلى من التصنیف المفتوح الذي ھو عبارة عن عناوین لجزیآت 

، وبھذه الخطوة تم ربط بیانات المقابالت لكل مقابل مع بیانات الوثائق المعلومات
.لتكون ذات مغٍز مترابط ساھم في التوصل لنتائج بھذه الدراسة

التحقق من النتائج. 5

للدراسات عادتبإعادة لقراءة بیاناتھ وربما الباحثةقامتفي ھذه المرحلة 
السابقة وأدبیات موضوع الدراسة، للتحقق من النتائج التي توصل إلیھا، 

تم فیھا، وھو في ھذه المرحلة الرأيبیان أو تعدیلھیلزمومناقشتھا، وتعدیل ما 
المختلفة ال یوجد في البیانات من أن ما توصل إلیھ بعد عملیات التصنیف التأكد

یجعلھ یعید النظر في االفتراضات التي توصل إلیھا.أو األساسیة ما یناقضھ،
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الرابعالفصل 
وتحلیلھاالبیاناتعرض

عنوالكشفالثانویةبالمرحلةالتربوياإلشرافالمبحث األول: أسالیب
.لیبیا–الثانویةاألخیارقصرمدرسةبممیزاتھا

قصربمدرسةالتربويالمشرففيالمطلوبةالمبحث الثاني: المعاییر
.لیبیا–الثانویةاألخیار

فيالمتبعةوالمعاییراألسالیبوفقالمعلمكفاءةالمبحث الثالث: تطویر
.لیبیا–الثانویةاألخیارقصرمدرسةبالتربوياالشراف

كفاءةتطویرسبیلفيالمشرفتواجھالتيالمبحث الرابع: الصعوبات
.لیبیا–الثانویةاألخیارقصرمدرسةبالثانویةبالمرحلةالمعلم
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الرابعالفصل 
وتحلیلھاالبیاناتعرض

بدایة تشیر الباحثة إلى أن المؤسسة التعلیمیة التي اختارتھا لتطبیق ھذه 
وھي مدرسة عریقة ،لیبیا–الثانویة األخیارقصرمدرسةالدراسة الوصفیة ھي 

م وبھا عدد كبیر من أعضاء ھیئة التدریس یبلغ عددھم 1960تأسست سنة 
) 21فیما یبلغ عدد المشرفین والمشرفات بھذه المدرسة (،) معلماً ومعلمة128(

وھي مدرسة تتولى تقدیم الخدمة التعلیمیة للصفوف من األول ومشرفة، مشرفاً 
ومدینة قصر األخیار من مدن الغرب اللیبي ال ،االبتدائي وحتى الثالث الثانوي

كم 70تبعد كثیراً عن العاصمة طرابلس، حیث تقع شرق العاصمة بمسافة 
تقریباً، وھذه المدرسة الثانویة تغطي مساحة البأس بھا من مدینة قصر األخیار 
حیث تقع في وسط المدینة، وقد خرجت على مدى تاریخھا العدید من الطالب 
الذین ترقوا في مسیرتھم التعلیمیة حتى صار منھم الطبیب المختص والمحامي 

س البارع وغیر ذلك، وتسعى المشھور والمعلم واألستاذ مربي األجیال والمھند
ھذه المدرسة وفق رؤیتھا إلى تحقیق التمیز والریادة في إیصال رسالتھا للمجتمع 
من خالل التربیة والتعلیم، وعدتھا في ذلك التمسك برسالة العلم والمثابرة في 

جاح، وتحقیق رفعة وتطویر المعلم مما نحو النالدؤوبالبذل واالجتھاد والسعي 
وھذا ما تحقق لھا في تدعیم دوره في تعلیم وتربیة الطالب، ینعكس إیجاباً 

بحصولھا فعلیاً على أفضل مدرسة نموذجیة أكثر من سنة، ویبلغ عدد الطالب بھا 
من بینھم طاقم اإلدارة، 199طالب وطالبة وعدد المدرسین 923في ھذا العام 

.1طبیینمسعفین2اجتماعیین، ونأخصائیی4وتضم المدرسة 

عنوالكشفالثانویةبالمرحلةالتربوياإلشرافأسالیبالمبحث األول: 
لیبیاالثانویةاألخیارقصرمدرسةبممیزاتھا

اإلشراففيستخدمیُ واحدأسلوبھناكلیسأنھبدایة من المناسب توضیح 
المواقفجمیعفيتستخدمالتياألسالیبأفضلأنھ عنھیقالأنیمكنالتربوي

قدأنھكمااألسالیب،منأسلوبیناسبھتعلیميموقفكلأنحیث،والظروف
وھذا ھو األمر والمسار ،أسلوبمنأكثرالواحدالتعلیميالمواقففيیستخدم

عن األسالیب االشرافیة وأكثر األسالیب ، وعند البحث الطبیعي أو األقرب للمثالي
في المقابلةةالباحثسألتلیبیا الثانویةاألخیارالتطبیق بمدرسة قصراعتماداً في 

وفق مسیرتھا الحالیة ورؤیتھا المستقبلیة. لیبیا –الثانویةاألخیارقصرمن بیانات مدرسة -1
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بشكل یطبق في مدرستنا ھبأن:مدیر ھذه المدرسة عن ھذا الموضوع فأجابمع 
ویتم إجراءھا كما تطبق بعض األسالیب األخرى،أسلوب الزیارة الصفیةأساسي 

بإعطاء ، وذلك تنفیذھا من المشرفبالتنسیق واالتصال بالمعلم أو المعلمة قبل 
یتم التنسیق بین المشرف وبین إدارة كذلك ،التربويللمشرفموعد مسبق علم أو

حسب یتم وضع جدول محدد لھذه الزیارة حسب المادة الدراسیة وفمثالً ،المدرسة
لتحقیق أسالیب اإلشرافھذه المدرسة تسعى دائماً من تطبیق أھمیتھا. وقال إن 

، وتسھیل عمل بین المعلم والطالبصعوبات التواصلالحد منوھو مھماً ھدفاً 
، وفیما یلي تعرض المعلم بمساعدة المشرف بشكل مباشر داخل الفصل الدراسي

.الباحثة ما ورد في المقابالت والوثائق بشأن أسالیب اإلشراف التربوي 

بالمدرسةالتربوي اإلشراف أسالیب الھدف من .1

التربوي: تھدف مدرسة قصر قال الخبیر التربوي في مجال االشراف 
األخیار بتطبیقھا لعملیة االشراف التربوي أساساً في توجیھ وتطویر أداء المعلم 

بما یستفید منھ في عملھ التربوي لتحقق جملة من بأن توجھھ دائماً إلى األخذ
خلق جیل ناجح محترم وموھوب ویمتلك شخصیة قویة وذو تفكیر األھداف ك

صالح تجاوز العثرات وتفادي األخطاء وإقدرة كبیرة علىإیجابي في السلوك مع 
ما وقع منھا بقبولھ لھا ومعالجة السلبي منھا وحوار أصحابھا وتوجیھھم إلى 
الطریق السلیم لكي یفتخر كل منھم بنفسھ ویعتبر ھذا التحول ھو من فعل قدرات 

ومواھبھ یجابیات ھذا الطالب ، وعندما نبرز إیمتلكھا ولم تفرض علیھ من غیره
الیة من الكفاءة لیستغلھا في تكوین شخصیتھ بحیث تكون قویة وعلى قدرة ع

على درجة من المخرجات التي بھا سیحقق إشباعاً لحاجاتھ، لیصل إلى تحقیق أ
ویرفع من قدرتھ وكفاءتھ في التعاطي ،ویفید بھا غیره من محیطھ الذي یعیش فیھ

ة ذات مكانة عالیة ودرجة رفیعة وبالتالي سیظھر شخصی،مع مجتمعھ بشكل عام
أسالیبیتم تطبیق أیضاً وقال .2في سلم الحیاة ونرفع حینھا من شأن بالدنا الحبیبة

ركز على أن یكون دور بحیث تھدف المدرسة وتمن المشرف التوجیھاإلشراف و
و أداریة إالمشرف التربوي ھو القیام بالمتابعة سواء أكانت تنظیمیة أو مكتبیة 

الجوانب لھا أھمیة لدى المشرف یطبق فیھا هأو تفتیشیة فكل من ھذتوجیھیة
:المشرف أسلوباً خاصاً عند زیارتھ للفصل الدراسي ومتابعتھا مثالً 

مصطفى معمر الجابري، المقابلة مع الخبیر التربوي في مجال االشراف التربوي بقطاع التعلیم لیبیا: -2
.م2019- 1-3سنة تاریخ المقابلة: 32خبرة 
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العمل على االلتزام من الطالب بمقعده وداخل فصلھ التنظیمیة، یركز على.أ
وفق الالئحة المنظمة للعملیة التعلیمیة الصادرة وزارة التعلیم.

والمكتبیة واإلداریة ھي تخص ما یترتب على متابعة الطالب من حیث .ب
المسؤولیة اإلداریة ومطالبة المدرسة بجمیع حقوق الطالب لتسییر العملیة 

.التعلیمیة ومتطلباتھا ومدى التزامھ ومواظبتھ الیومیة
والتوجیھیة تشمل في توجیھ السلوك العام للطالب سوى من قبل الخطأ ومنعھ .ج

وع فیھ أو بعد الخطأ وتتمثل في متابعة مجریات أحداثھ بدقة وابالغ من الوق
ولي األمر في األخطاء التي تستحق ذلك وإصالح األخطاء البسیطة منھا مع 

تحمیلھ مسؤولیة ذلك ولو باألسالیب الظاھریة إجراء وإعفائھ منھا فعالً.
یش التربوي أما التفتیشیة فھي التي تختص بجانبین األول ما یخص قسم التفت.د

ووضع تقدیرات خاصة بذلك تسجیل في سجل حاص بالتفتیش التربوي داخل 
المدارس، أما الجانب اآلخر فھو الذي یخص اإلدارة المدرسیة ویتمثل في 
متابعة الطالب المباشرة على مستوى فردي وقد یترتب علیھا متابعة جماعیة 

وأحیاناً على تصل إلى القاء محاضرات توعویة وتوجیھیة داخل الفصول
.3مستوى المدرسة ...وھكذا

وقال الخبیر أیضاً: كما ذكرنا سلفاً إن العملیة بشكل جماعي ھي السمة 
الفعالة مع التركیز على توزیع المسؤولیات وبھذه الطریقة یكون المشرف ھو 

المباشر، ولكن إن تطلب األمر یحتاج إلى اھتمام ومشاركة ولي األمر لالمسؤو
أو جھات أخرى فسیتم ابالغ اإلدارة لتكون لھا الكلمة النھائیة في وضع الحلول 

ھو عملیة منظمة ھالمناسبة، وإشعار الطالب بأن التسلسل اإلداري ومسؤولیات
وأضاف زامھ بتعلیماتھا.ومترابطة ویضع بھا حساباً من حیث التعامل معھا والت

الخبیر التربوي في قطاع التعلیم في مجال االشراف التربوي أن ھذه المدرسة 
كغیرھا من المدارس التعلیمیة ھي تابعة لسیاسة الدولة التعلیمیة وال یمكن لھا أن 
تضع أو تطبق أسلوباً خاصاً بھا ینسب إلیھا وتتمیز عن غیرھا من المدارس، 

مشھود لھا منذ سنوات بأن إدارتھا ومعلمیھا والعاملین بھا ولكن ھذه المدرسة 
یبذلون كل ما في وسعھم لتحقیق أكبر قدر من األھداف التي تجمع بین األھداف 
التربویة واألھداف العلمیة واالجتماعیة، وكذلك األھداف الوطنیة والتوعویة 

مصطفى معمر الجابري، المقابلة مع الخبیر التربوي في مجال االشراف التربوي بقطاع التعلیم لیبیا: -3
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تلمسؤولیاوغیرھا، والوسیلة إلى ذلك ھي العمل الجماعي المنظم مع تخصیص ا
.4لیسھل متابعتھا بدقة متناھیة حسب المتاح

أسالیبمن تطبیقالھدف األساسيومن المقابلة أعاله ترى الباحثة أن
وفق تسلسل منضبط یقوم بھ المشرف التربوي ألسلوب اإلشراف بأن یتم تنفیذ ا

التربوي في ھذه المدرسة یبدأ أوالً بتحدید األھداف المطلوب تحقیقھا فیما یشبھ 
وموھوبمحترمناجحجیلخلقاألمر تماماً التخطیط لإلشراف التربوي، مثل 

في مواجھ كبیرةقدرةمعالسلوكفيإیجابيتفكیروذوقویةشخصیةویمتلك
تم بالتوجیھ تنظیم العمل أي الوظیفة التنظیمیة في التوجیھ، الصعوبات، ثم ی

والتنظیم یتم وفق االنضباط باللوائح ثم یتم تحدید المسؤولیات اإلداریة ثم یتم تنفید 
التوجیھ الالزم باعتباره التصحیح للمشرف إذا خرج أو حاد عن المسار المطلوب 

التعلیم بشكل منظومةوفي والمتعارف علیھ في العمل التربوي في ھذه المدرسة
خطوة مصاحبة للتوجیھ . ویستلزم األمر التفتیش كشامل في الدولة، 

سألتھا الباحثة وبعد أن بالمدرسةتربویة الأحدى المشرفاتوفي المقابلة مع 
بھذه المدرسة وأھداف ھذا من المشرف للمعلمأسالیب اإلشرافعن كیفیة تطبیق 

ألكثر من التطبیق بحكم عملھا وخبرتھا في مجال االشراف بھذه المدرسة الثانویة
یمكن تحدید األھداف التربویة من تطبیق أسالیب االشراف فقالت: سنة،20

التربوي كما یلي :

.المدرسةداخلالسلبیةالظواھرمنالحد.1
الدراسیةالفصولداخلوااللتزاماالنضباطتوفیر.2
.والمتعلمالمعلمبینوصحیحةسلمیةعالقةبناء.3
.5سلیمةمدرسیةبیئةداخلالنواحيجمیعمنالمتعلمشخصیةتنمیة.4

السابقة لھا، المقابلةومن المقابلة أعاله ترى الباحثة تطابق ھذه اإلجابة مع 
داخلالسلبیةالظواھرمنالحدإلى یھدف منھ المشرف اإلشراف التربويبان 

عالقةناء،وبالدراسیةالفصولداخلوااللتزاماالنضباطتوفیر، والمدرسة
النواحيجمیعمنالمتعلمشخصیةنمیة، وتوالمتعلمالمعلمبینوصحیحةسلمیة

مصطفى معمر الجابري، المقابلة مع الخبیر التربوي في مجال االشراف التربوي بقطاع التعلیم لیبیا: -4
م.2019- 1-3سنة تاریخ المقابلة: 32خبرة 
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، وفیما یلي تعرض الباحثة وتحلل أھم األسالیب التربویة سلیمةمدرسیةبیئةداخل
الثانویة بقصر األخیار.المطبقة في المدرسة 

أسلوب الزیارة الصفیة.1

ال یتم تطبیق بقیة األسالیب االشرافیة بمثل درجة تطبیق مدیر المدرسةقال 
ذلك لضعف اإلمكانیات التي تشمل قطاع ووزارة وعلل6الصفیةأسلوب الزیارة 

الصفیة ھو السائد بھذه المدرسة وغیرھا التعلیم بالكامل، ویبقى أسلوب الزیارة
من المدارس، وقال المدیر بأن ھناك أسالیب یتم تطبیقھا بشكل شبھ نادر وھي : 

البیاناتجمعخاللمن، ویتم تطبیق ھذا األسلوب البحوث والدراساتأسلوب 
بھذهالنشرات اإلشرافیةأسلوب، ویتم أحیاناً تطبیق نفسھالمعلمطرفمن

ومن مضمون المقابلة ترى الباحثة بأن .7خالل الوسائل الحائطیةالمدرسة من
الُمقَابَل (المدیر) وضح بأن األسلوب السائد في االشراف التربوي بھذه المدرسة 
ھو أسلوب الزیارة الصفیة، ثم أجرت الباحث المقابلة مع مشرفة تربویة بھذه 

فیة المتعارف علیھا في المدرسة وسألتھا ذات السؤال عن تطبیق األسالیب االشرا
عرف مھامھ االشراف التربوي فقالت المشرفة وعرفت بأھدافھا: أوالً نھدف من 

ثم إن ،لوصول بمستوى التعلیم إلى أعلى مرتبةتطبیق األسالیب التربوي إلى ا
األسلوب األھم عندنا ھو أسلوب الزیارة الصفیة ویتم غالباً بطریقة مفاجئة وال 

. وترى 8یعلم المشرف إدارة المدرسة بموعد الزیارةما ، فییوجد تنسیق مسبق
الباحثة بأن إجابة ھذه المشرفة تتطابق مع إجابة المدیر بأن أسلوب االشراف 
السائد واألھم ھو أسلوب الزیارة من المشرف للمدرسة، ولكن یبدو أن المدیر 

على أوضح بأن الزیارة تكون بشكل مخطط لھ ومعلوم من اإلدارة، دون المعلم 
وھذا تفسیره ،ما یبدو من المشرف، ولكن المشرفة قالت بأنھا تكون بشكل مفاجئ

بأن المدیر قد ال یُعلم بعض المعلمین والمعلمات بموعد الزیارة في بعض األحیان 
وھذا ما صرحت المشرفة بعلم إدارة المدرسة دون علم المعلم.

وسألتھا عن ھذا ة أخرىتربویةمشرفثم قامت الباحثة بإجراء المقابلة مع 
وھي ،یتم تطبیق االشراف التربوي بإتباع الطرق القدیمةالموضوع فأجابت:

األسالیب الجماعیة في اإلشراف التربوي.بأنھ منأسلوب الزیارة الصفیة تصنف الباحثة-6
سنة تاریخ 20خبرة عبد الباسط محمد العربي،المقابلة مع مدیر مدرسة قصر األخیار الثانویة لیبیا: -7

م.2018- 12-31المقابلة: 
سنة 20خبرة مبروكة سعد الجعیدي،المقابلة مع مشرفة تربویة بمدرسة قصر األخیار الثانویة لیبیا: -8

م.2018-12-30تاریخ المقابلة: 
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وتتم المتابعة وفق ھذه الزیارة ،غالباً ما تنحصر في أسلوب زیارة الموجھ للمعلم
وإعطاء المالحظات من طرف المشرف في كل زیارة یقوم بھا إلى المعلم أو إلى 

أسلوب تقلیدي یقتصر بمتابعة ، وقالت المشرفة: ھذاحبمعنى أوضالصف
،وكالمعتاد یتم بالحضور الشخصي مع المعلم في الحصة،زیارات الموجھ للمعلم

ومالحظة أسلوب المعلم كیف ،شرح الدرسھد ویستمع ویرى كیف یتم فیشا
وكیف یقوم باستخدام الوسائل التعلیمیة وغیرھا من المالحظات ،الشرحأسلوب 

یتم عن طریق إعطاء الجدول الدراسي لكل مدرس إلى المشرف ، وخرىاأل
في ھذه المدرسة اناً یتم التواصل بینھم بزیارتھم، وقالت كذلك : وأحی،التربوي

.ومن دون تنسیق مسبقلھاتكون الزیارة مفاجئة وغیر مخطط 

التطبیقیةالدروس على سؤال الباحثة عن تطبیق أسلوب المشرفة ثم أجابت 
حتاج إلى ھذا األسلوب یوغیرھا من األسالیب األخرى في االشراف فقالت:

كما ال توجد ، وھي في أكثر األحیان غیر متوفرة، اأدوات وإلى أسالیب لتنفیذھ
ال توجد ندوات ، وداخل المدرسةمعدوماً وأجداً الورش التربویة ویعتبر نادراً 

ھناك بعض المواد یتم فیھا ، وقالت : تربویة داخل المدرسة وال حتى خارجھا
الطلب إلى الطالب بأن یعد ورقة بحثیة ویتم عرضھا بطریقة تقلیدیة وھي تجمع 
بعض المعلومات وطباعتھا ویتم بعد ذلك كتابتھا وتقدیمھا للمعلم وعادة ما یقتصر 

وترى الباحثة بأن ھذه اإلجابة تتطابق مع اإلجابات .9الجانب العمليذلك على
ابقة لھا بأن األسلوب السائد في االشراف في ھذه المؤسسة التعلیمیة ھو الس

أسلوب واحد فقط وھو الزیارة الصفیة، وقامت المشرفة األخیرة بوصف ما یتم 
فیھا، وھذا أمر مطابق ألھداف الزیارة ولكن ینقص األمر التخطیط للزیارة فھي 

ة األسالیب األخرى بھذه تتم بدون علم المعلم كما یبدو، كما یتأكد غیاب بقی
المدرسة في تطبیق اإلشراف التربوي، وعللت (المقابلة أي المشرفة) ذلك 

لقد اطلعت الباحثة على الوثائق من وبضعف اإلمكانیات ونحوھا من معوقات.
) التي ھي عبارة عن تقریر الزیارة الصفیة 2019مدرسة قصر األخیار (

یھ یظھر تقییم المشرف للمعلم من بعد المعنون بتقریر الزیارة التفتیشیة، وف
إجراءه للزیارة إلى الصف، وفي التقریر نقاط مھمة للتقییم من خالل الزیارة مثل 
القدرة على تحقیق األھداف من الدروس، ومستوى الطالب التحصیلي، وإعداد 

20خبرة حنان علي محمد الجابري،المقابلة مع مشرفة تربویة بمدرسة  قصر األخیار الثانویة لیبیا: -9
م.2018-12- 30سنة تاریخ المقابلة: 
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الوسیلة التعلیمیة واستخدامھا ... ألخ، ویحوي التقریر تقییماً لكل ھذه النقاط 
.10ھاوغیر

وفي المقابلة التي أجریت مع األخصائي النفسي التربوي بالمدرسة وبعد 
سؤالھ عن نفس الموضوع أي بشأن أھداف االشراف التربوي وأسالیب تطبیقھ 

أفضلجیلفي مدرسة قصر األخیار الثانویة أجاب : نحن نسعى إلى تكوین
وغیرھا من المراحل الجامعیةالمرحلةمؤھل للدخول وبشكل یستفید ویفید في

المتقدمة، ألن المرحلة الثانویة ھي بمثابة القاعدة األساسیة مثل المنزل یحتاج 
لقاعدة إسمنتیة، وبعض المواد كذلك المرحلة الثانویة في نظرنا ما ھي إال قاعدة 

ن أسالیب وبشاتعلیمیة تحتاج لعنایة كبیرة من طرف المشرف والمعلم واإلدارة.
النفسي یوجد تطبیق واسع وسائد وھو أسلوب التربوي قال األخصائياالشراف

ال یوجد تنسیق بین المشرف والمعلم، كما یوجد تطبیق في الزیارة الصفیة و
الزیارة بین المشرف والمعلم بھذه المدرسة، ویتم بتنسیق بعض األوقات ألسلوب 

لدراسات من مسبق وإعالم المشرف ویتم بشكل متكرر، وعن أسلوب البحوث وا
ھذا التطبیق في االشراف التربوي ال یتم قال األخصائي : المدرسةبھذهالمعلم

.  11الالزمة لذلكاإلمكانیاتلعدم وجد بھذه المدرسة 

وترى الباحثة بأن ھذا (المقابل) قد وافق إجابات المقابلین السابقین من أن 
األسلوب المطبق في اإلشراف التربوي ھو أسلوب الزیارة الصفیة وھو السائد، 
كما أن األھداف تتوافق جمیعاً وأضاف بأن اإلشراف كمھمة تربویة ھو كالقاعدة 

.ة التالیةلتحقیق مخرجات مؤھلة للمراحل التعلیمیللبناء 

أسلوب الورشة التربویة.2

كما سبق اإلشارة إلیھ ال یقتصر أسلوب المشرف في تنفیذ االشراف 
التربوي بالمدرسة على أسلوب واحد وھو أسلوب الزیارة الصفیة، ولكن األمر 
في ھذه المدرسة یبین أن األسلوب األكثر شیوعاً ھو الزیارة وبقیة األسالیب كما 

تطبیق التربوي عن الخبیرالمقابالت ھي نادرة وقلیلة جداً، فیقولأشارت إلیھ 
رائعاً في یوم من المدرسة: كانت المدرسة مثاالً بھذه12التربویةالورشة أسلوب

وضعت الباحثة صورة من تقریر الزیارة التفتیشیة في ملحق الدراسة.-10
إبراھیم منصور المقابلة مع المشرف التربوي واألخصائي النفسي بمدرسة قصر األخیار الثانویة لیبیا: -11

م.2018-12-27سنة تاریخ المقابلة: 27جمعة، خبرة 
األسالیب الجماعیة في اإلشراف التربوي.بأنھ منالتربویة الورشةأسلوب تصنف الباحثة-12
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العنف األیام حیث عملت محاضرة توعویة على شكل ورشة عمل بعنوان
وكان لھا صدى واسع في الوسیط العام وخصص لھا یوم لم تعطى فیھ ،المدرسي

جعل من یشرف على اإلمكانیاتوقلة الراھنة ولكن الظروف ،حصص دراسیة
النشاط یتوقف عن ھذه األنشطة التي كانت قائمة على غیرھا من األنشطة 

.لى جھود كبیرة ودعم مادي لم نستطع توفیرهإاألخرى المحتاجة 

اإلشرافیةالنشراتأسلوب .3

المدرسة قال الخبیر : ھذهبھذه13اإلشرافیةالنشراتأسلوبعن تطبیق و
لوحةعلىتبرزولكنھا،الموضوعلھذاوصریحةمباشرةخطةتضعلمالمدرسة

الطلبةطرفمنللعامةتوضعالتيالشرفبلوحةیعرفبمااإلعالنات
أوعملیةأوریاضیةأكانتسوىاألنشطةفيوالبارزینعلمیاً المتفوقین
السنواتمرعلىكثیرةوھي،متنوعةمواضیعتضعحائطیةجرائدأومجسمات
كما تتنوع ھذه ،أصحباھاوكرممطبوعةأعمالإلىبعضھاترجمحیث،الدراسیة

من وتحمل ھذه النشرات في طیاتھا القرارات نشرات القراراتالنشرات بین 
نشرات ، وأو اإلداریة التي ینبغي على المعلم أن یطبقھاوزارة التعلیم

وفي ھذا النوع من النشرات یعرض المشرف أھم القرارات التي االجتماعات
، ثم نشرات تتعلق بالمشاركات من الطالب من خرج بھا من االجتماع بالمعلمین

یبرز دور المعلم في ھذا الجانب في مشاركتھوقال الخبیر،مقاالت وغیرھا
والتي تحمل موضوعات تربویة وتوجیھیة لتكوت من ،طالبھ بمقاالتھ المتنوعة

ما ینشر في أنشطة الطالب داخل المدرسة أو حتى خارجھا وأیضاً یقوم ضمن
المعلمون بتكلیف الطالب بكتابة البحوث العلمیة التي تحمل عناوین خاصة تكون 

.14لھا عالقة بمناھجھم الدراسیة
بین لنا أن ھناك وترى الباحثة إنھ من المقابلة أعاله یتضح بأن الخبیر 

ما ذھب وھو أسالیباً أخرى لإلشراف التربوي لكنھا لیست بمكانة أسلوب الزیارة
أسلوب، والتربویةالورشةومن ھذه األسالیب أسلوب ،إلیھ المقابلین السابقین

عن مدارسنا، إذ یندر أن لنشرة التربویة شبھ مغیبةوااإلشرافیةالنشرات
.یستخدمھا المشرف في العملیة اإلشرافیة

في اإلشراف التربوي.الفردیةاألسالیب بأنھ مناإلشرافیةالنشراتأسلوب تصنف الباحثة-13
مصطفى معمر الجابري، المقابلة مع الخبیر التربوي في مجال االشراف التربوي بقطاع التعلیم لیبیا: - 14

م.2019- 1-3سنة تاریخ المقابلة: 32خبرة 
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استخالص النتائج  

النقاط المھمةیمكن تحدیدالمقابالت والوثائق منالتالي یبین أنالبیان
أسالیب االشراف التربوي بمدرسة قصر خیار الثانویة :أھمعنوالمستخلصة 

الثانویةعن أھم أسالیب االشراف التربوي بمدرسة قصر خیار ) یوضح ملخص 1شكل (

اتفقت إجابات كالً من  مدیر المدرسة وعدد من المشرفات : أسلوب الزیارة الصفیة
قصربمدرسةالنفسيواألخصائيالخبیر التربوي في مجال االشراف التربويالتربویات و

الزیارة الصفیة ھو األسلوب األكثر تطبیقاً أي أن أسلوبومن الوثائق بلیبیا، الثانویةاألخیار
وبھ یمكن االشراف ،عملھ االشرافيوقیامھ بالتربويأنھ السائد في ممارسة عمل المشرف

وبالتنسیق مع إدارة المدرسة.،والتوجیھ على المعلم وعلى الطالب

الخبیر التربوي في مجال االشراف كالً من جاءت إجابة: ھدف اإلشراف التربوي بالمدرسة
ومشرفة تربویة بالمدرسة لیبیا، الثانویةاألخیارقصربمدرسةالنفسيواألخصائيالتربوي

ة، ثم المطلوباألھدافبتحدیدالتربويالمشرفبھیقوممنضبطتسلسلوفقیتماإلشرافأن ب
.القیام بالوظیفیة التنظیمیة واإلداریة ثم التوجیھیة ثم التفتیشیة

بمدرسةاالشراف التربويالخبیر التربوي في مجال جاءت إجابة: التربویةالورشةأسلوب 
مثالً بإجراء یتموالتربویة الورشةسلوب بأن ھناك تطبیق أللیبیا، الثانویةاألخیارقصر

بالمدرسة بقیادة المشرف التربوي. عملورشةشكلعلىتوعویةاتمحاضر

الخبیر التربوي في مجال االشراف التربويجاءت إجابة: اإلشرافیةالنشراتأسلوب 
بقیام یتمواإلشرافیة النشراتسلوب بأن ھناك تطبیق أللیبیا، الثانویةاألخیارقصربمدرسة

المشرف بالتعاون مع المعلمین في توضیح ونشر القرارات واللوائح والمقررات المھمة في 
مجال اإلشراف. 
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األخیارقصربمدرسةالتربويالمشرففيالمطلوبةالمبحث الثاني: المعاییر
لیبیا–الثانویة
أنظمةفياألھمیةغایةفيأمرالتربوياالشرافلوظیفةاالختیارإن

الممتازةالكفایاتاختیارفيالنجاحألن،ومنھا دولة لیبیاكافةالدولفيالتعلیم
االنظمةتلكفيالرئیسیةالنتائجیحققالقیادیةاالشرافیةالوظائفلشغل

قفوًقیقاًدًًفیاراشإًًداداً عإنییوبرلتانفیرلمشاواختیاردادعإبیجولذا،التعلیمیة
وجھ،أحسنعلىاالشرافبمھامملقیااونیعطیستثبحی،سلیمةعلمیةرمعایی
.الثانویةبھذه المدرسةالمعاییرتلكطبیعةالباحثةتستعرضیليوفیما

التربويالمشرفوشروط معاییر .1

أن لتولي وقامت بفحصھا وجدتمن الوثائق التي اطلعت علیھا الباحث 
لة الثانویة أن یتمتع المعلم االشراف التربوي كما في ھذه المدرسة وفي مرح

یجب أن روطالمقررة وھي شح لذلك على الشروط اإلداریة والكفاءات شرالم
الئحة تنظیم التفتیش انظمتھوقدلمسابقة التفتیش التربوي تتوفر في المعلم المتقدم

(وزارة والصادرة بقرار اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم سابقاً في لیبیا التربوي 
-:م وفي موادھا كاآلتي2008) لسنة 11رقم (التعلیم) 

:التفتیش التربوي ما یليي مسابقة یشترط في المتقدم لالشتراك ف

- :تياآلوفق أن یكون متحصالً على مؤھل تربوي-1

إجازة التدریس العامة على األقل بالنسبة للترشیح للعمل بالتفتیش التربوي على -أ
معلمي الصفوف من األول إلى السادس بمرحلة التعلیم األساسي.

المرشحین للعمل إجازة التدریس الخاصة على األقل بالنسبة للمعلمین - ب
بالتفتیش التربوي على معلمي الصفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة 

التعلیم األساسي.
مؤھل جامعي بالنسبة للمعلمین المرشحین للعمل بالتفتیش التربوي على -ج

معلمي التعلیم الثانوي.
من المعلمین العاملین في التدریس-االشتراكعند تقدیم - أن یكون -د

وأال تقل المدة التي قضاھا في العمل في ، بالمؤسسات التعلیمیة التابعة للقطاع
، ملة المؤھالت الصادرة عن الكلیاتالتدریس الفعلي عن عشر سنوات لح

والمعاھد المعلمین والمعلمات وخمسة عشر سنة لمن سواھم.
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السنوات یقل عن ( جید جداً) في الوظیفي أن یكون متحصالً على تقریر فني -ه
.15الثالث األخیرة

المعاییرولقد سألت الباحثة مدیر مدرسة قصر األخیار الثانویة بشأن
فقال: لقد لیبیا–الثانویةاألخیارقصربمدرسةالتربويالمشرففيالالزمة

وقال أبرز تلك المعاییر ،الالئحة الصادرة من وزارة التعلیم ھذه المعاییردتحد
الخبرة ألن بقیة المعاییر یسھل توفرھا عند الكثیر من المعلمین ھو توفر سنوات

والمعلمات، وقال توجد بعض التخصصات یحتاجھا التعلیم أكثر من غیرھا وال 
یوجد بھا عدد كاٍف من المشرفین، لذلك قد یلجأ القطاع إلى تسھیل الشروط 

ن المعلوم أن المشار إلیھا أعال،،، مثال على ذلك مشرفي اللغة االنجلیزیة فم
الدولة في السابق كانت قد منعت تدریس اإلنجلیزیة لسنوات عدیدة، وبالتالي كنا 
في السنوات الخمس الماضیة نجد صعوبة في الحصول على مشرفین في ھذه 

وھذا كان من ،سنوات10المادة، فمن الشروط أن یكون قد أمضوا في عملھم 
.   16األمور الصعبة نوعاً ما ولكن األمر یتحسن شیئاً فشیئاً 

ھي أن یكون قد أمضى في مزاولة والمعاییر وترى الباحث أن أھم الشروط 
في عملھاعلى األقل وعلمت الباحثة بحكم سنوات10مھنة التعلیم مدة ال تقل عن 

ت خاصة من قبل الوزارة المسؤولة قطاع التعلیم أنھ یجوز االستثناء في حاال
وھي وزارة التعلیم. ثم من الشروط أن یكون حاصالً على تقدیرات كفاءة جید جداً 

، وھو تقریر إداري كما ھو موضح في خالل السنوات الثالث الماضیة للترشح
.17الملحق بھذه الدراسة

اختیار المشرف وفق الشروط المعاییر.2

المشرفاختیاریتمالمشرفة التربویة بالمدرسة قالت : وفي المقابلة مع 
لھذه ویتقدمیرغبمنلكلضلةامفامتحاناتإجراءطریقعنلیبیافيالتربوي

یشرفالتيالمكثفةاالمتحاناتلھذهالنتائجطریقعناالختیارویتم، المھنة

) 11الوثائق: الئحة تنظیم التفتیش التربوي والصادرة بقرار اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم سابقاً رقم (-15
م.2008لسنة 

سنة تاریخ 20خبرة عبد الباسط  محمد العربي،المقابلة مع مدیر مدرسة قصر األخیار الثانویة لیبیا: -16
م.2018- 12-31المقابلة: 

باحثة في ملحق الدراسة صورة من تقریر الكفاءة اإلداریة للمعلمین.وضعت ال-17
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وقالت مشرفة تربویة أخرى أثناء المقابلة معھا: .18بالمنطقةالتعلیممكتبعلیھا
بأن المعاییر ت، وقالالیزال ھناك نقص في تطبیق كافة المعاییر على المشرفین

.19المؤھل والقدرة والكفاءة واالجتھادتنصب أساساً على 

المشار من ذات الالئحة12المادة باطالع الباحثة على الوثائق وجدت أن و
وإجراء وتنظیمى إدارة التفتیش التربوي اقتراح تتولأن على تنصأنھاإلیھا آنفاً 

تتكون مسابقة الترشیح للتفتیش التربوي حیث مسابقات الترشیح للتفتیش التربوي
- مما یأتي:

- امتحان تحریري من ورقتین:-أ

الورقة األولى تشمل المواد الدراسیة التي سیقوم المفتش التربوي بالتفتیش على -
.ءاستثنادون ، والمتوسطة، مدرسیھا لحملة المؤھالت العلمیة العلیا

الورقة الثانیة وتشمل أسئلة في الجوانب التطبیقیة للتربیة وعلم النفس وطرق -
التدریس والمعلومات العامة في مجال التعلیم والتربیة.

مقابلة شخصیة وتتضمن أسئلة في المعلومات العامة واختبارات حسن - ب
.20التصرف والمظھر

توفیرشروطتليبأنھالوثائقومنالسابقةالمقابلةمنالباحثةترىوبالتالي
نوعینعلىتحریریةامتحاناتبإجراءالمفاضلةعملیةمباشرة عدھاوبالمعاییر
التطبیقیةالجوانبوالثانیةالمرشح،للمشرفالتخصصیةالموادتشملاألولى
بالمظھرتتعلقوھيشخصیةمقابلةثمالتدریس،وطرقالنفسوعلمللتربیة
.  السابقةالمقابالتمضمونمعالوثائقتتفقوھناذلك،ونحو

الخبیر التربوي في إلىالسؤال المتعلق بالمعاییر بالباحثة توجھتوحین 
إن المشرف قدم إجابة مستوفیة حیث قال : الذي مجال االشراف التربوي 

وبھذا ،التربوي ومن خالل مھنتھ مكلف بإدارة العملیة التربویة على أكمل وجھ

20خبرة حنان علي محمد الجابري،المقابلة مع مشرفة تربویة بمدرسة  قصر األخیار الثانویة لیبیا: -18
م.2018-12- 30سنة تاریخ المقابلة: 

سنة 20خبرة مبروكة سعد الجعیدي،المقابلة مع مشرفة تربویة بمدرسة قصر األخیار الثانویة لیبیا: -19
م.2018-12-30تاریخ المقابلة: 

) 11الوثائق: الئحة تنظیم التفتیش التربوي والصادرة بقرار اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم سابقاً رقم (-20
م، في ملحق الدراسة.2008لسنة 
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متخصصاً تربویاً ولھ خبرة عمل جیدة وواسع الصدر یجب علیھ أن یكون إنساناً 
اكتشاف مھارتھم یتمتع بالقدرة على و،ومتابع جید ولھ قدرة على إقناع اآلخرین

اإلیجابیة وطمس السلوكیات السلبیة وتصحیح أخطائھم وتعمیم السلوكیات 
واحتواء الجمیع حتى یحقق الطمأنینة لھم وخدمتھم وتنمیة قدراتھم والوصول بھم 

إلى بر األمان.

: نص السؤال كان كذلك عند سؤال الباحثة لھ، والتربوي وأضاف الخبیر 
وي بھذه فما موقع االشراف التربالمنظمإننا وجدنا معاییر محددة في القانون

إن تطبیق فقال الخبیر؟وھل لھا معاییر أخرى مكملة وخاصة؟المدرسة منھا
الذي یحمل المشرف ھي التربوي االشراف التربوي بكفاءة عالیة وفق المؤھل 

طبقت عملیة فھي كما ذكرنا سابقاً ،من األساسیات التي عملت علیھا المدرسة
تخصیص العمل من حیث المسؤولیة وبھذا أصبح لكل جانب من جوانب العملیة 

متخصصون یعملون بجدیة ویقومون بتنفیذ أھدافھا وتجسیدھا اً التعلیمیة أناس
معلم - معمل األحیاء - معلم تربیة بدنیة- النشاط الریاضي تخصص (مثل عملیا 

معلم بكالوریوس تقنیة -سوب ومعمل الحا،یحمل مؤھل بكالوریوس أحیاء
. وكلھا تشرف على أعمالھا )معلومات  ومعمل الكیمیاء بكالوریوس كیمیاء ...الخ

مطابقة مؤھالت لمع معلم المادة لتساھم في إنجازھا وتحقیق أھدافھا. وبالنسبة
لیبیا فھذه فيالتربویینالمشرفیناختیارومعاییر المشرفین التربویین مع معاییر

إدارة الجودة التي تتطلع على ثة تقوم بھا جھات االختصاص من حیالعملی
ولكن الذي یتجسد في المدرسة ھو اقحام والمؤھل رسائل التعیین أو التنسیب 

مجال العمل وقوة األداء وفعالیة المشرف في تحقیق أھدافھ وفق الخطط 
.21والمحددةالمرسومة

وھكذا ترى الباحثة من المقابلة السابقة تأكیدھا على العمیلة التي تتم من 
وزارة التعلیم اللیبیة بشأن ضرورة التقید بالمعاییر والشروط في اختیار المشرف 

) لسنة 11التربوي وھي معاییر واضحة ومقننة بالالئحة المنظمة لھا رقم (
تضح أن االشراف وظیفة ذات م، ومن خالل إجابة الخبیر التربوي أیضاً ا2008

تلك المعاییرلدیھھمیة كبیرة لذا وجب أن یكون من یتوالھا ال یقتصر أن تتوفر أ

مصطفى معمر الجابري، یم لیبیا: المقابلة مع الخبیر التربوي في مجال االشراف التربوي بقطاع التعل-21
م.2019- 1-3سنة تاریخ المقابلة: 32خبرة 
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بل العملیة أعمق بكثیر أي بتوفر الصفات التربویة واألخالق وقوة والشروط،
االقناع وتوفر االبداع في الممارسة الوظیفیة للمشرف التربوي.   

استخالص النتائج  

المھمةالنقاطتحدیدیمكنوالوثائقالمقابالتمنأنیوضحالتاليالبیان
األخیارقصربمدرسةالتربويالمشرففيالالزمةالمعاییرعن والمستخلصة

تتحدد في البنود التالیة :وھي 

األخیارقصربمدرسةالتربويالمشرففيالالزمةالمعاییریوضح  ملخص ) 2شكل (

الئحة تنظیم البیانات من وثائق البحث وھي اتفقت : للمشرف التربوي الشروط والمعاییر
م2008) لسنة 11التفتیش التربوي والصادرة بقرار اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم سابقاً رقم (

قصربمدرسةالخبیر التربوي في مجال االشراف التربويمدیر المدرسة ووكذلك إجابات
:لیبیاالثانویةاألخیار

تربوي.مؤھلعلىحاصالً یكونأنالوظیفةھذهلالمرشحیكونأن
سنوات.10عنتقلالخبرةلدیھتتوفرأن و
األخیرة.الثالثالسنواتخاللوظیفتھ،مجالفيجداً جیدتقدیرعلىحاصالً یكونأن و

التربويالمفتشیقومسوفالتيالمرشحللمشرفالتخصصیةالموادیشملاألولالصنف
النفسوعلمللتربیةالتطبیقیةالجوانبباختباریختصوالصنف الثانيمدرسیھا،علىبالتفتیش
حسنواختباراتالعامةالمعلوماتمنأسئلةوتتضمنشخصیةمقابلةتتم ثمالتدریس،وطرق

.العاموالمظھرالتصرف

تنظیمالئحةوھيالبحثوثائقمنالبیاناتاتفقت: : المعاییرالشروطوفقالمشرفاختیار
م2008لسنة) 11(رقمسابقاً للتعلیمالعامةالشعبیةاللجنةبقراروالصادرةالتربويالتفتیش
مجالفيالتربويالخبیروالتربویاتالمشرفاتمنوعددالمدرسةمدیرإجاباتوكذلك

لتوليالمطلوبةالمعاییربعد توفرأن لیبیاالثانویةاألخیارقصربمدرسةالتربوياالشراف
إلىتنقسمتحریریةامتحاناتبإجراءالمفاضلة،عملیةتتمالمدرسةھذهفيعملھالمشرف
:صنفین
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فيالمتبعةوالمعاییراألسالیبوفقالمعلمكفاءةالمبحث الثالث: تطویر
لیبیا   –الثانویةاألخیارقصرمدرسةبالثانویةبالمرحلةالتربوياالشراف

ال یستطیع المعلم أن ینھض بأداء مھمتھ األداء الصحیح المثمر إال إذا امتلك 
عند فال یقف جامداً ، وحرص على تنمیتھا باستمرار، مجموعة من " الكفایات "

اءات ، یوظف المواقف والتجارب والقربل ھو في تجدد متواصل، توى معینمس
، ویأتي دور المشرف التربوي كمساند لھ في ھذا الكفایات وتعمیقھافي تنمیة 

التطویر فیفترض في المشرف من أھم أدوراه وھو على درایة كافیة بمن یشرف 
وكذلك التوصیة من خالل مالحظاتھ وزیاراتھ ،علیھم أن یقوم بتطویر أداءھم

ألھمیة ھذا واتصالھ بالمعلم بالجوانب التي یحتاجھا في التطویر ونحوھا، و
كشف :الجانب في العملیة التعلیمیة في لیبیا كان الھدف الثالث من ھذه الدراسة

االشراففيالمتبعةوالمعاییراألسالیبوفقالمعلمكفاءةتطویرومعرفة  كیفیة
الثانویةاألخیارقصرمدرسةعلىالتطبیقیةبالدراسةالثانویةبالمرحلةالتربوي

الباحثة بسؤال مدیر ھذه المدرسة عن ھذا الموضوع فأجاب لیبیا، ولذا قامت –
اإلشراف فاإلدارة راضیة عن أسالیب االشراف التربوي المطبقةإن ھذهقائالً:

.رفع مستوى التعلیم بھذه المدرسةیحقق التربوي في مدرسة قصر األخیار

المعلمكفاءةتطویرفيواإلدارةالتربويالمشرفخطوات.1

الدوریةاالجتماعاتأ. إجراء 

قال المدیر بأن من طرق تطویر كفاءة المعلم وفق األسالیب االشرافیة في 
من حین تجرى و،الدوریةاالجتماعاتخاللمنھذه المدرسة ھي تعریف المعلم 

، وفي وزارة التعلیم، فیما بالمدرسةالمطبقةواللوائحالقوانینآلخر لتعریفھ بكل
من خالل الطالب ومع الزمالء وبضوابط الغیاب وغیرھا، ویخص بالتعامل مع 

تطویر، كما یتم لرفع من مستواه التعلیميتخصصھإعطاء محاضرات في 
، كما یتم تطویر الدراسیةالمعاملفيتنمیتھابواسطةوخاصةالتقنیةالقدرات

الوسائلواتباعالدراسيالمنھجخاللمنالعلميالبحثبالشخصیةالمعلمكفاءة
.22وغیرھاالمریئةوالوسائلاالنترنتمثلالوقتھذافيالمستخدمة

سنة تاریخ 20خبرة عبد الباسط محمد العربي،المقابلة مع مدیر مدرسة قصر األخیار الثانویة لیبیا: -22
م.2018- 12-31المقابلة: 
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وترى الباحثة بأن من المقابلة مع المدیر یتضح بأن تطویر المعلم یقع من 
ضمن خطط اإلدارة بھذه المدرسة ومن أحد أھدافھا، ولكن یبدو ضعف الربط بین 

وبین دور المشرف فیبدو لنا غیاب ھذه األھداف وتطبیقاتھا كما أوضحھا المدیر 
ورغم ذلك یتم ذلك عبر سلسة ولو جزئي لدور المشرف التربوي في ھذا المجال.

الدوریة، وتجرى من حین آلخر لتعریفھ بكلاالجتماعاتمن اإلجراءات أھمھا 
بالمدرسة، وفي وزارة التعلیم، ومن خالل إعطاء المطبقةواللوائحالقوانین

القدراتلرفع من مستواه التعلیمي، كما یتم تطویرمحاضرات في تخصصھ
المعلمالدراسیة، كما یتم تطویر كفاءةالمعاملفيتنمیتھابواسطةوخاصةالتقنیة

المستخدمةالوسائلواتباعالدراسيالمنھجخاللمنالعلميبالبحثالشخصیة
.وغیرھاالمریئةوالوسائلاالنترنتمثلالوقتھذافي

المالحظات المھمةتوجیھ .ب

في المقابلة التي أجریت مع المشرفة التربویة قالت حول ھذا المحور من 
عن طریق إعطاء المالحظات المھمة من قبل المشرف یتم تطویر المعلم البحث : 

یوجد ھناك ضعف في ھذا المجال في مدرستنا ، وإلى كل معلم حسب تخصصھ
وأنھ ،المقرر أكثر وھل أكمل المعلم المنھجفالمشرف عادة یركز على المنھج 

لیس بمتأخر في ذلك أو أن الطالب منسجمون ویتجاوبون مع المعلم، ولكن غالباً 
ربما یكون السبب ھو ،ال یركز على ذكر جوانب یحتاجھا المعلم في التطویر

كل ما وةوإن وجد فنسبتھ ضئیلالمشرفة:تالمجاملة االجتماعیة ونحو ذلك، وقال
علق بالخطة الدراسیة أي المنھج المقرر یھتم بطریقة المعاملة سواء أكانت یت

على مراعاة الفروق بین ویحث دائماً ،معاملة المعلم للطالب أو معاملة المعلم لھ
المجھودات ھي ن بسبب أعلى سبیل المثال -أنا شخصیاً -، وقالت المشرفة الطلبة

عندما كنت معلمةبنفسيمھنتي مجھودات ذاتیة أحاول أن أطور شخصیتي في 
یة، ھذه االجتماعتطویر كفاءة المعلم . وقالت عنوكثیر من المعلمات اآلن مثلي

ال توجد وال تطبق داخل االجتماعیة الطرق التي تساھم في تطویر كفاءة المعلم 
تساھم في حل بعض ھاناك جھود مبذولة ولكن لیست للتطویر ولكنوھ،مدرستنا

وأكثر األحیان یقوم المعلم ھو بذاتھ ،المشاكل التي تواجھ بعض الطلبة والمعلمین
ھذه وترى الباحثة بأن من المقابلة مع .23تالمیذهمع بحل المشاكل وإدارة الصف 

20خبرة علي محمد الجابري،حنانالمقابلة مع مشرفة تربویة بمدرسة  قصر األخیار الثانویة لیبیا: -23
م.2018-12- 30سنة تاریخ المقابلة: 
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ربوي لدور المشرف التوتقصیر تحلیلھا السابق في غیاب واضح لالمشرفة تأكید 
المعلم، وھذا خلل یحتاج من إدارة المدرسة مراعاتھ فالتطویر في تطویر كفاءة 

لكفاءة المعلم یبقى منقوصاً في حالة غیاب دور المشرف فمالحظاتھ وخبرتھ 
ودوره عموماً تكون المساھمة اإلیجابیة والفاعلة.

المتابعة في تنفیذ المنھجج. 

والمشرف بھذه المدرسة وفي المقابلة مع الخبیر التربوي في وزارة التعلیم 
جھة بالتعاون معالمدرسةإدارةوبعد سؤالھ عن ذات الموضوع قال مجیباً: تھتم

تنفیذ المنھج المتعلقة ببمتابعة العملیة التعلمیة والخطة الدراسیةاالشراف التربوي
تتمثل في متابعة كراسة التحضیر والتوقیع ،عن طریق حزمة من اإلجراءات

ووضع برنامج عام لتقویم الطالب ،عمال الیومیة للطالبعلیھا ومتابعة توزیع األ
ومتابعة الغیاب الیومي ،من قبل المعلم في شكل تقویم شھري یسلم إلى االدارة

وتسجیل المالحظات على الحركة الیومیة للفصول الدراسیة والمعلمین 
ومناقشة المعلمین عن ،ت ومتابعة الطالب الذین یخرجون من الحصةوالمعلما

وفتح جلسات األسباب،ومعالجة والبحث وراء األسباب سبب خروج الطالب 
وتغییر بعض ،نقاش حواریة مع المعلم الذي یقدم بحثھ شكاوى من الطالب

الخطط الموضوعة والربط بین رأي المفتش التربوي واالدارة وتوجیھ المعلم
وفقاً لذلك ومراعاة طریقة توزیع المعلمین على الجداول الدراسیة حسب الكفاءة 

.24والقدرة لھم

: الجوانب العلمیة التي یتم التركیز علیھا من المشرفمن أبرز وقال أیضاً 
ووفق وكتابیاً التحضیر للدرس (ذھنیاً الموضوعة ثانیاً المنھجیة طة خأوالً تنفیذ ال

–الشكاوى المقدمة من الطالب –تقریر المفتش التربوي) مستوى الطالب 
واألخالقیركز المشرف التربوي على القیمالجوانب التطبیقیة إن توفرت، كما 

-الثقة بالنفس-الجدیة-االحترام-التعاونالمتعلقة بالعملیة التعلیمیة من حیث:
تفادي -االخالص في العمل-التضحیة-تفھم اآلخرین-الحوار الجید والھادف

. السلوكیات السلبیة...وغیرھا

مصطفى معمر الجابري، المقابلة مع الخبیر التربوي في مجال االشراف التربوي بقطاع التعلیم لیبیا: -24
م.2019- 1-3سنة تاریخ المقابلة: 32خبرة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسالیب اإلشراف التربوي و تطویر كفاءة المعلمین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

82

والمشاركة الحوار د. 

باالعتماد على یتم تطویر كفاءة المعلم التربوي في ھذه المدرسةقال الخبیر
جوانب ھي :الحوار والمشاركة في

حدثتإناصالحھیمكنمالإلصالحوتوجیھھالمعلممع حوارنقوم بتوفیر.1
المعلمعالقةفيأوالطالبمعالمعاملةفيأواألداءفيسواءالسلبیاتبعض

التيالسلبیةالسلوكیاتبعضممارسةأوللمعلمالعامالمظھرفيأوبزمالئھ
التعلیموزارةكانتفإنالتدریبعملیةعنأما،المستقبلیةأبعادھایعرفلم

.مامدرسةمنتطلبھافكیفذلكإلىتفتقد
وعدم ةناتجة عن الالمباالمثالً تكون ضعیفة للمعلم إن رأت االدارة بأن الكفاء .2

االھتمام فإن الحوار والمتابعة واالشعار بالمسؤولیة كفیلة بالتطور وإن كان 
التفتیش التربوي إلبدا الرأي ووضع إدارة الضعف في التخصص فیحال إلى

وقد ترفع كفاءة المعلم الكفؤ ،التعلیمالحلول المناسبة وفق المعاییر المقدمة من 
.بتشجیعھ وتكریمھ والثناء على مجھوداتھ ومشاركتھ في الرأي وھكذا

طریقعنیتم اإلداریةالمعلمكفاءةتطویرمن إجراءات الحوار بھدف.3
طاولةعلىمنھانسخووضع،الواردة من المشرفالتقاریرعلىاطالعھ
مماكفاءةمنعالیةآفاقاً للمعلمیحققوھذاوالمتابعةلالطالعالمعلمینحجرة
المشروعةبحقوقھویعرفھ،منھالمطلوبوالواجبالعملیؤديأنعلىیحظ

اإلداریةالتعلیمیةالعملیةأسالیبعلىالمعلمیطلعالقدولكنكمعلم،
.المعلمحقفيتقصیركجانباإلدارةعلىیسجلوھذاالیومیةوحركتھا

تطویرمسؤولیةالمعلمینبعضیتحملجداً دودةحالماإلمكانیاترغمو.4
تتحسبتطویریةبرامجوضععاتقھمعلىویحملونطالبھمعقولوتنمیة

بعرضاإلذنألخذاإلدارةعلىتعرضعملومشاریعولوحاتمعارضفي
یستطیعونماووضعذلكعلىوموافقتھمبتشجیعھماإلدارةفتقومعملھا
.ذلكفيأمرھمتحتتقدیمھ

في ھذه المدرسة نشتغل وفق آلیة یكون المعلم ھو قاعدتھا ویعطي الصالحیة و.5
ال یتعارض ذلك والحوار ،الكاملة في ضبط الطالب وفق ما یقتضیھ الموقف

تحویل المشكلة إلى یجدي الحوار یتماللوائح وإذا لم یستطع التقید بمع 
اإلدارة ومنھا ىإن تعذر ذلك یتم إحالتھا إلاألخصائيومنھا إلى ،المشرف

.إلى مشاركة ولي األمر إن كان األمر یحتاج لذلك
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ومشاركتھم في جمیع أمورھم وفي النواحي االجتماعیة نحن نھتم بالمعلمین.6
الخاصة مثل المناسبات االجتماعیة والعیادات الصحیة ومؤاساة االضرار 

ل المدرسة أو بالزیارات المنزلیة التي قد تلحق بھم سوى باإلعالنات داخ
أما الناحیة األخرى فھي إبراز ،وھذا یجعل الترابط االجتماعي سائداً وقویاً 

شخصیاتھم وفتح باب االھتمام في المزاح وعدم تھیمش آرائھم ولمساتھم 
.الفنیة في تفعیل وتطویر العملیة التعلیمیة داخل المدرسة

متابعةأنالمدرسةھذهداخلالوظیفیةحیاتناخاللمن أھم ما یالحظ من.7
االشراف:قسمینإلىتنقسممع المعلم التربوياالشرافقبلمنالصف

بشكلتجمیعھویتمالمدرسةھذهفيمنظموھوالصفياالداريالتربوي
وغیرعلميومستوىسلوكيوالتزاموحضورغیابمنوقتھوفيدوري

خارجأوالصفخارجالیومیةبالمتابعةخاصتربويثم اشراف.ذلك
یعانيفھوالحصصواستبدالوالخروجالدخولفيالمتمثلوھوالحصة

ذكرناهالذيالوعيلعدمنظراً الضبطمنكبیرةدرجةإلىیصلولمقلیالً،
خاللمنواجباتھمأداءفيالمعلمینمنالتخطیطقصوروكذلكسابقاً 

فيومشارتھمالتعاونمبدأأنفسھموتحمیلالحصةمنوالخروجالدخول
.العامالتربوياالشراف

بمشاركة أولیاء یتم تطویر معاییر االشراف التربوي بھذه المدرسةاً وأخیر.8
المتابعة ودراسة كل ما یتعلق بالمشاكل الیومیة المضبوطة بھدفاألمور 

ألولیاء األمور متى استدعاءات یتم بو،داخل الفصول الدراسیة وخارجھا
البحث في أسباب المشاكل واستدعاء الطالب الذین استلزم األمر من أحل 

وكذلك مالحظة من یعانون من ،یعانون من الضعف في التحصیل الدراسي
بعض المشكالت التي یمكن مالحظتھا في سلوكیات وتصرفات داخل وخارج 

ف التربوي بمدرسة الصف كل ھذا مجال للتقییم وفي تطویر معاییر االشرا
.25قصر األخیار

في االشراف )وھو الخبیرالمقابل(وترى الباحثة باستعراض ما ذكره 
بأن ،بل وأعطى شیئاً من األمل،التربوي أنھ أضاء لنا مزیداً من النفق كما یقال

الدور االشرافي لیس مغیباً تماماً كما ھي نتیجة المقبالت السابقة، وتعلل الباحثة 
في تطویر یقومون بدورھم الوبعضھم ولیس الكل ذلك بأن بعض المشرفین 

مصطفى معمر الجابري، تعلیم لیبیا: المقابلة مع الخبیر التربوي في مجال االشراف التربوي بقطاع ال-25
م.2019- 1-3سنة تاریخ المقابلة: 32خبرة 
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المعلم وإنما یؤدون األعمال والمھام النمطیة من متابعة سیر المنھج والخطة 
وھناك من المعلم والتزامھ بالوظیفة، الدراسیة وسلوك الطالب وتحصیلھم وكفاءة 

بتنمیة وتطویر المعلم لمزید من الكفاءات المتسارعة في عالمنا الیوم والتي یھتم
على ال تقف على درجة ثابتة، وھناك من المشرفین من یراعون كل ھذه الجوانب 

، كما تشید الباحثة بأسلوب الحوار والمشاركة، بین المشرف ممكنأكمل وجھ 
، ومع أولیاء األمور ألن ذلك یطور كفاءة المعلم باتصالھ المباشر بكل والمعلم

.أطراف العملیة التربویة من لھم صلة مباشرة أو غیر مباشرة بھا
المعلمكفاءةتطویرفيواإلدارةتقییم دور المشرف التربوي.2

في مقابلة مع مشرفة تربویة أخرى قالت عن ھذا الجانب : التطویر مسألة 
منكانواوإنالوظیفة،لھذهمؤھلینغیرالمشرفینمھمة، ولكن لألسف بعض

االختصاص، وقالت ال یوجد دور قوي ووضع ملموس في مدرسة قصر ذوي
األخیار للمشرف التربوي في تطویر شخصیة المتعلم، وفي السنوات الماضیة 

من قبل بعض المشرفین مما انعكسكان ھناك نوع من الضبط وااللتزام 
ولكن ھذا ، باإلیجاب على المتعلم من حیث االنضباط داخل الفصول الدراسیة

العام ھناك تغیب واضح لدور المشرف في المدرسة مما زاد العبأ على عاتق 
تنسیقھناكوكان،دور المشرف والمعلم معاً بیقومالمعلمین فأصبح المعلم 

تغیبالعامھذاولكنوالمشرفاإلدارةبینالبعضلبعضھامكملةوأدوارواضح
.26التقصیرھذاعلىراضینغیرالمعلموكذلكفاإلدارةواضحبشكلالمشرف

اإلدارةقبلمنللمعلمتدریبيبرنامجأيیوجدوقالت المشرفة كذلك : ال
إالتكاد تكون مھملةالعلمیةالجوانبلھذاصحیحبشكلاألسلوبھذهیطبقوال
شبھ مھملة كذلكوالقیماألخالقیةوبالنسبة للجوانببنفسھنفسھالمعلمطورإذا

تطویربرنامجأيیوجدالكما ،والمھاریةالتقنیةعلى الجوانبوال یوجد تركیز
یلتحقونالمعلمینبعضولكن،المشرفأواإلدارةقبلمنالمعلمیستھدف
منھوالمدرسةھذهفيالمعلمفالمالحظ أن .أنفسھملتطویرخاصةبدورات

بعضھناك، وخاصةبدوراتالتحاقھخاللمنذكرتوإنسبقكمانفسھیطور
عنبعیداً لكنالمھنیةومھارتھمالتربویةأسالیبھمبتطویریقومونالمعلمین

سنة 20خبرة سلطانة عتیق رحومة،المقابلة مع مشرفة تربویة بمدرسة قصر األخیار الثانویة لیبیا: -26
م.2018-12-30تاریخ المقابلة: 
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وترى الباحثة بأن ھذه المقابلة مع ھذه المشرفة تأكید آخر .27التربوياالشراف
على ضعف دور المشرف التربوي وتبین أن المعلم یلجأ إلى تطویر نفسھ 

، تربویة وتعلیمیةوبتدریب خاص ال یتبع الوظیفة أو التعلیم كمؤسسة أو كمدرسة 
قبلمنمللمعلتدریبيبرنامجأيوھذا ما تجلى في المقابلة وتأكد من عدم وجود 

.صحیحبشكلاألسلوبھذهیطبقإن وجد الواإلدارة

استخالص النتائج  

المھمةالنقاطتحدیدیمكنوالوثائقالمقابالتمنأنیبینالتاليالبیان
االشراففيالمتبعةوالمعاییراألسالیبوفقالمعلمكفاءةفي والمستخلصة

البنود تتمحور في وھي الثانویةاألخیارقصربمدرسةالثانویةبالمرحلةالتربوي
التالیة :

الثانویةبالمرحلةالتربوياالشراففيالمتبعةوالمعاییراألسالیبوفقالمعلم) ملخص یوضح كفاءة3شكل (
الثانویةاألخیارقصربمدرسة

سنة 20خبرة سلطانة عتیق رحومة،: المقابلة مع مشرفة تربویة بمدرسة قصر األخیار الثانویة لیبیا-27
م.2018-12-30تاریخ المقابلة: 

الخبیر التربوي في والمدیرإجابات كانت: المعلمكفاءةخطوات المشرف واإلدارة لتطویر 
المدرسة تتبع عدة طرق لتطویر كفاءة المعلم مثل:إدارةأنتشیر بمجال االشراف التربوي

التعامل مع الطالب ومع الزمالء وبضوابط لتعریفھ بنواحيالدوریة، االجتماعاتإجراء.1
بالمدرسة، وفي وزارة التعلیم.المطبقةواللوائحالغیاب وبالقوانین

تطویرومن أجل المھمة في مجال تخصصھ لرفع من مستواه التعلیمي، توجیھ المالحظات.2
الدراسیة.المعاملفيتنمیتھابواسطةوخاصةالتقنیةالقدرات

یتم بتوجیھ المعلم بالتقید بخطة التوزیع للمنھج والتقید بھا والدراسيمتابعة تنفیذ المنھج .3
.ومعالجة أي قصور قد یكون لدى المعلم بھذا الجانب

المعلم وتكریمھ على مجھوداتھ ومشاركتھ، من أجل فھم وجھة نظر والمشاركة الحوار.4
أضرارھم.ومؤاساةالصحیةوالعیاداتاالجتماعیةالمناسباتمثلویتم مشاركتھم

األخیارقصرمدرسةبمن المشرفات التربویات عدد: اتفقت إجابات تقییم دور المشرفین
أنوتبینفي تطویر المعلم لعملھ التربويالمشرفدورفي ضعفعلى وجودلیبیا، الثانویة
، كمدرسةأوكمؤسسةالتعلیمأوالوظیفةیتبعالخاصوبتدریبنفسھتطویرإلىیلجأالمعلم

ام ال أكثر من التركیز وھل أكمل المعلم المنھجویتم التركیز غالباً من المشرف على المنھج، 
على تطویر أداء المعلم

 .
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المعلمكفاءةتطویرسبیلفيالمشرفتواجھالتيالمبحث الرابع: الصعوبات
الثانویةاألخیارقصرمدرسةبالثانویةبالمرحلة

تحسین عملیة التعلیم ھواإلشراف التربوي بشكل عام من أھم ما یسعى لھ
الصعوبات التي العوامل المؤثرة علیھا، ومعالجةوالتعلم من خالل تحسین جمیع

األھداف التي تضعھا وزارة التربیة تواجھھا وتطویر العملیة التعلیمیة في ضوء
الرابع وھو معرفة لتحقیق الھدف ، ووالتعلیم أو في ضوء الفلسفة التربویة السائدة

فیما یلي ةالباحثتعرض صعوبات االشراف في مدرسة قصر األخیار الثانویة
ذین أدلوا بآرائھم في ھذا المحور من محاور المشرفین البعض وجھات نظر 

تحدیدیمكن فأجاب:الدراسة: فقد سألت الباحثة مدیر المدرسة عن ھذا المحور 
الصعوبات في النقاط التالیة:

.صدار قوانین تغیر ما كان علیھ سابقاً إدم االستقرار بالوزارة وع.1
.الوقتھذافيالتربوياالشرافوظیفةلالتطویرفيالحقیقیةالرغبةعدم.2
.المدرسةبھذهللعملالتربويللمشرفومعامل كافیة أجھزةوتوفرعدم.3
.المدرسةھذهفيالفعالودورهالتربويالمشرفمھاممعرفةعدم.4
الدراسیةالكتبتوفرعدمھي والدراسيبالمنھجمتعلقةصعوباتھناك .5

.المناسبالوقتفيالمنھجیةوالخطة
بھذهللعملالتربويللمشرفكافیة وأجھزةتعلیمیةوسائلتوفیرعدم.6

.28المدرسة

جع للوزارة في وترى الباحثة أن ھذه الصعوبات معظمھا صعوبات تر
وھذا ما أیدتھ المسؤولیة وھي ترجع كذلك لإلمكانیات التي ال تتوفر من الوزارة، 

إن الصعوبات تتعلق بالنقاط بھذه المدرسة فقالتةالمقابلة مع المشرفة التربوی
: التالیة

دم وجود معامل وعالمادیة والتجھیزات المعملیةاإلمكانیاتضعف.1
.متخصصة

.المشرفلدورالطالبفھمعدم.2
نقص تدریبھم والتدریبیة للمعلمین وكذلك للمشرفینالدوراتفينقص.3

.وتوعیتھم بدورھم

سنة تاریخ 20خبرة عبد الباسط محمد العربي،المقابلة مع مدیر مدرسة قصر األخیار الثانویة لیبیا: -28
م.2018- 12-31المقابلة: 
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المقابلة مع مدیر المدرسة في نقاط وترى الباحثة تطابق ھذه المقابلة مع 
عدیدة أبرزھا عنصر اإلمكانیات ونقصھا، من تجھیزات ومعامل ووسائل نقل 
وكذلك یبرز عنصر التدریب وھو ما سبق اإلشارة إلى أھمیتھ وغیابھ في المبحث 
السابق، وھنا یتم تأكیده من جدید كأحد أھم الصعوبات في االشراف التربوي،

مشرفة تربویة أخرى قالت عن الصعوبات في االشراف التربوي وفي المقابلة مع 
: بأنھا في ھذه المدرسة

.التربويالمشرفھمیةألالتعلیمیة بالوزارةاإلدارةإدراكضعف في.1
.البرنامجھذالتطبیقالالزمةواألجھزةالمادیةاإلمكانیاتتوفیرعدم.2
وإنشخصیتھبناءمنویحدقیودعلیھیفرضالمشرفبأنالطالبشعور.3

.الخاصةحیاتھفيیتدخلالمشرف
ذلكویعتبرونالمعلمینبعضقبلمنصحیحبشكلاألسلوبھذافھمعدم.4

.الدراسيالفصلداخلدورھمفيتدخل
.الكافيالتدریبینقصھالمعلم.5
كبیرعائقوھذاالمخصصالزمنيالوعاءوضیقالدراسيالمنھجطول.6

.المنھجمحتوىكلویشرحیقدملكيكافً غیرفالوقت
ھو أن بعض من ھذا وأكثر خطورة ،،تربویاً ینمؤھلغیرینالمعلمكثیر من .7

.29ینتربویینمشرفوایكوننألجیداً المشرفین غیر معدین إعداداً 

ومثل المقابالت السابقة تبرز نقاط جدیدة من الصعوبات مثل طول المنھج 
ومسائل إدراكیة تحتاج إلصالح ،المخصصالزمنيالوعاءوضیقالدراسي

ونظر من جدید، لكن یبدو التطابق في نقاط جوھریة مثل نقص التدریب والحاجة 
تربويوعند سؤال المشرف الونحوھا، واألجھزةالمادیةاإلمكانیاتتوفیرل
عن صعوبات االشراف التربوي قال إنھا تتلخص ي المقابلة فنفسيالاألخصائيو

التالیة:في النقاط 

المادیة.اإلمكانیاتضعف .1
للمشرفین.لكلحوافزوجودعدم.2
.الدراسیةللفترةكافئغیرالوقت.3
.المنھجوتجریبتطبیقعلىكافيتدریبوجودعدم.4

سنة 20خبرة رحومة،سلطانة عتیق المقابلة مع مشرفة تربویة بمدرسة قصر األخیار الثانویة لیبیا: -29
م.2018-12-30تاریخ المقابلة: 
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.   30ضعف تقبل التالمیذ لمھمة االشراف واالقتصار على أسلوب الزیارة.5

وترى الباحثة بتوافق ما جاء في مقابلة األخصائي التربوي مع بقیة 
وعدم المخصص المقابالت في عنصر ضعف اإلمكانیات وفي عنصر قلة الوقت 

وفي المقابلة التي أجرتھا الباحثة مع التدریب للمعلم،غیاب كفایتھ، وعنصر 
الخبیر التربوي في قطاع التعلیم في مجال االشراف التربوي وسألتھ عن 

یمكن لنا أن الصعوبات التي تعترض االشراف التربوي في ھذه المدرسة فقال : 
نقسم الصعوبات حسب ما ھو موجود في واقع المدرسة إلى :

العلمیة تمعلمي بعض التخصصاصعوبات إداریة وتتمثل في عدم توفر.1
حیث توضع حلول بتطوع معلمین یتحملون مسؤولیة خدمة الطالب ویقدمونھ 
حتى على أنفسھم وھي سائدة في ھذه المدرسة، ثم في عدم وضع حلول فوریة 

یقاف أو طلب اإلدارة ذلك سوى استبدال أو إمن جھات االختصاص عند 
داریة بالتعلیم على أن المعلم خصم لھا تغطیة عجوزتاھم، ثم معاملة العملیة اال

ولیس شریك، رغم أنھا من المفروض أن تكون ھي المحامي لھ إضافة إلى 
قصور بعض المعامل والحجرات الخاصة بھا أحیاناً.

صعوبات تتعلق بتطبیق اللوائح الصادرة من وزارة التعلیم ألن البیئة التي .2
داري یزھا عن النمط اإلخلة ولھا نمط یمیعیشھا المشرف التربوي متدا

إضافة إلى أن ،النظري العام الذي تتوفر فیھ الشروط األقرب للمثالیة للتطبیق
بالتقصیر الذي المشرف التربوي ال یملكك القدرة على إقناع المتعلم أحیاناً 

بسبب وقع علیھ من التعلیم مثل العجز القائم في بعض المواد الدراسیة
إلى جانب أن العملیة التنظیمیة تتغیر ویتم تعدیلھا ، ھذاالمجامالت االجتماعیة

وكذلك عدم توفر عامل الثقة من ،في عدة مرات خالل العام الدراسي الواحد
قبل المتعلمین لعدم وجود المصداقیة عند تبني مشكالتھم ومحاولة وضع 

حلول لھا.

المعلم من ضغوطاتصعوبات تكمن في المعلم نفسھ ویحدث ذلك لما یعانیھ.3
سوى في مستوى المعیشة المتدنیة وغیرھا من الصعوبات كبیرة في حیاتھ،

إبراھیم منصور المقابلة مع المشرف التربوي واألخصائي النفسي بمدرسة قصر األخیار الثانویة لیبیا: -30
م.2018-12-27سنة تاریخ المقابلة: 27جمعة، خبرة 
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االقتصادیة التي ساھمت في تكوین قناعة صعبة جداً لدى الكثیر منھم حتى 
حیاناً.بحوا یواجھون بھا جھات االختصاص أأص

لقاء الحمل كامالً على المدرسة والمعلم وتحمیلھ صعوبات اجتماعیة وھي إ.4
نسب لھ النجاح وبمعنى آخر إن نجاح المعلم یسرق منھ وفشلھ الفشل دون إن ی

الذي یسم سؤالً عنھ لوحده ھو موضوع الساعة فكیف یفكر في تطویر نفسھ.

الوتوزیعھأحیاناً المنھجإن:ھيالدراسيالمنھجصعوباتأبرزمنإن.5
المنطقيالتسلسلیراعيالالمنھجوإن،الموضوعةالخطةمعیتناسب

تحذفحیثنتائجھافيمنقطعالعلمیةللموضوعاتالمنھجكما أن.للمعلمین
المعلمینمنالواردةبالمالحظاتاألخذعدمثم ،الفرعیاتوتقراألساسیات
.المادةھذهیدرسونالذینالمشرفین

المباشرةاالشرافیةالعملیةیتجاوزوالمحددالطرفینبیناالتصالإن.6
خلقطریقھاعنیمكننقاشحلقاتھناكوالمفروضبالمتابعةوالخاصة

منحلوالً نجدوقد،التعلیمیةالعملیةمعوقاتكلیطرحالذيالنقاشمننوع
إدارةبعدمبدأتفترةومنذكثیراً نقدناھاالعملیةوھذهعناءدونمعلمینا

االمتحاناتاجتماعاتعلىواقتصرتللمعلمینالدوریةاالجتماعیات
المقابلة مع الخبیر التربوي تجد الباحثة بأن النقاط التي أوردھا في ومن .31فقط

مجملھا تتعلق باإلدراك لھذه الوظیفة سواء من المجتمع أو اإلدارة العلیا أو 
صعوبات اقتصادیة، وصعوبات إداریة وتتمثل في عدم توفر معلمي بعض 

العلمیة.تالتخصصا

استخالص النتائج  

المھمةالنقاطتحدیدیمكنوالوثائقالمقابالتمنأنیبینالتاليالبیان
المعلمكفاءةتطویرسبیلفيالمشرفتواجھالتيالصعوباتعن والمستخلصة 

تتمحور في البنود التالیة :وھيالثانویةاألخیارقصربمدرسةالثانویةبالمرحلة

مصطفى معمر الجابري، یم لیبیا: المقابلة مع الخبیر التربوي في مجال االشراف التربوي بقطاع التعل-31
م.2019- 1-3سنة تاریخ المقابلة: 32خبرة 
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بمدرسةالثانویةبالمرحلةالمعلمكفاءةتطویرسبیلفيالمشرفتواجھالتيالصعوبات) ملخص یوضح4شكل (
الثانویةاألخیارقصر

والتربویاتالمشرفاتمنوعددالمدرسةمدیرمنكالً إجاباتاتفقتصعوبات إداریة: . 1
الثانویةاألخیارقصربمدرسةالنفسيواألخصائيالتربوياالشرافمجالفيالتربويالخبیر

لیبیا، بأن من الصعوبات ما یمكن أن یصنف تحت الصعوبات اإلداریة في اإلشراف مثل عدم 
التطویرفيالحقیقیةالرغبةعدم،سابقاً علیھكانماتغیرقوانینوإصداربالوزارةاالستقرار

الوقت.ھذافيالتربوياالشرافلوظیفة

والتربویاتالمشرفاتمنوعددالمدرسةمدیرمنكالً إجاباتاتفقت: صعوبات مادیة. 2
الثانویةاألخیارقصربمدرسةالنفسيواألخصائيالتربوياالشرافمجالفيالتربويالخبیر

ضعفمثل لیبیا، بأن من الصعوبات ما یمكن أن یصنف تحت الصعوبات المادیة في اإلشراف 
متخصصة. معاملوجودوعدمالمعملیةوالتجھیزاتالمادیةاإلمكانیات

تحتیصنفأنیمكنماالصعوباتمنبأنكذلكاإلجاباتاتفقتإدراكیة :صعوبات . 5
ونقصللمشرفینوكذلكللمعلمینالتدریبیةالدوراتفيمثل نقصبالتدریبالصعوبات

الكافي.التدریبینقصھالمعلمبدورھم، وأن وتوعیتھمتدریبھم

اإلجابات كذلك بأن من الصعوبات ما یمكن أن یصنف تحت اتفقت: صعوبات المنھج. 3
المخصص، الزمنيالوعاءوضیقالدراسيالمنھجطولمثل الصعوبات بالمنھج في اإلشراف 

یراعيالالمنھجالمناسب، وإنالوقتفيالمنھجیةوالخطةالدراسیةالكتبتوفرعدمو
للمعلمین.المنطقيالتسلسل

 .

اإلجابات كذلك بأن من الصعوبات ما یمكن أن یصنف تحت اتفقت: صعوبات التدریب. 4
المخصص، الزمنيالوعاءوضیقالدراسيالمنھجطولمثل الصعوبات بالمنھج في اإلشراف 

یراعيالالمنھجالمناسب، وإنالوقتفيالمنھجیةوالخطةالدراسیةالكتبتوفرعدمو
للمعلمین.المنطقيالتسلسل

 .
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الخامسالفصل 
مناقشة النتائج

والكشفالثانویةبالمرحلةالتربوياإلشرافأسالیبمناقشة المبحث األول: 
.لیبیا–الثانویةاألخیارقصرمدرسةبممیزاتھاعن

بمدرسةالتربوياالشراففيالمطلوبةالمعاییرمناقشة المبحث الثاني: 
.لیبیا–الثانویةاألخیارقصر

المتبعةوالمعاییراألسالیبوفقالمعلمكفاءةتطویرمناقشة المبحث الثالث: 
–الثانویةاألخیارقصرمدرسةبالثانویةبالمرحلةالتربوياالشراففي

.لیبیا

تطویرسبیلفيالمشرفتواجھالتيالصعوباتمناقشة المبحث الرابع: 
.لیبیا–الثانویةاألخیارقصرمدرسةبالثانویةبالمرحلةالمعلمكفاءة
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الخامسالفصل 

مناقشة النتائج
والكشفالثانویةبالمرحلةالتربوياإلشرافأسالیبمناقشة المبحث األول: 

لیبیا–الثانویةاألخیارقصرمدرسةبممیزاتھاعن

ھناك اتفاق على أن أن یمكن القول للبیاناتالتحلیل العرض وبناء على 
المشرف التربوي والتي تساعد المعلم في عملیة التنفیذ من التي ینفذھااألھداف 

المدیر لھذه المؤسسة والمشرفین والخبیر التربوي واإلخصائي وجھة نظر 
محترمناجحجیلخلقوالنفسي ھي رفعة مستوى التعلیم إلى أعلى مرتبة، 

وبناءالمتعلموكذلك تنمیة،إیجابيتفكیروذوقویةشخصیةویمتلكوموھوب
ھو دور المشرف التربوي السلبیة، وأنالظواھرمنوالحد،معھحسنةعالقة

القیام بالمتابعة سواء أكانت تنظیمیة أو مكتبیة إداریة أو توجیھیة أو تفتیشیة.

والنقطة األبرز ھي أن األسلوب السائد في االشراف في ھذه المؤسسة 
ذلك إلى تعزو الباحثةو،التعلیمیة ھو تطبیق أسلوب واحد وھو الزیارة الصفیة

تطلع توضعف اإلمكانیات وعدم وجود استراتیجیة لتفعیل بقیة األسالیب األخرى، 
یراعي جمیع األسالیب في التطبیق تربوي متطور،إشرافبوتأمل األخذةالباحث

فأسلوب مثل الندوات ،حیث أن حجة ضعف اإلمكانیات لیست مقنعة دائماً 
مر في مجملھ إلى استراتیجیة التربویة ال یحتاج لكثیر من اإلمكانیات بل یحتاج األ

اإلدارة بھذه بتعاونثم ،تطویریة یقودھا قطاع التعلیم بمنطقة قصر األخیار ككل
حیث إن العملیة التربویة المدرسة ومع المشرفین في تطبیق ھذه االستراتیجیة،

، فإننا على ثقة من بلوغ الحیاةالتعلیمیة تشھد تطوراً سریعاً أسوة ببقیـة میـادین
إن تم تطبیق األسالیب المتكاملة. راف تربوي متطورإش

أسلوب الزیارة الصفیة ال یمكن إنكار مزایاه أو في ذات المضمار فإن و
وھي تعتمد على قیام،من أقدم أسالیب اإلشراف التربويیعد حیث ،التقلیل منھ

والتعلیمیة المشرف التربوي بزیارة المدرسة والتعرف إلى واقع العملیة التربویة
تعد الزیارة الصفیة ضروریة و، المدرسة نفسھا، وداخل غرفة الصففي

علي طریقة خاللھا میدانیاً للمشرف التربوي حیث یطلع المشرف التربوي مـن
تحقیق ومدي،ومستوي التالمیذ ونقاط القوة والضعف عند المدرسین،التدریس

كي یستطیع المشرف التربوي أن یخطط لبرامجھ ،األھداف المتفق علیھا
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تحقیق ھدف ىلیصل إل،لعالج الضعف وتعزیز مواطن القوةالتعلیمیة اإلشرافیة
ونمو المعلم والمشرف ،عملیة التعلیم والتعلماإلشراف التربـوي وھـو تحـسین

التياإلشراف التربوي أسالیب أقدم وأھمھي الزیارة الصفیة و.1مھنیاً وشخصیاً 
،تمنح المشرف التربوي الفرصة لیرى على الطبیعة سیر عملیتي التعلیم والتعلم

على الطرق، واالطالعالتي تواجھ المعلمین في تدریسھم، لیرى التحدیات
، واكتشاف المھارات والقدرات الطالبواألسالیب المستخدمة في تعلیم

جوانب القصور تنمیةالمواھب التي یتمیز بھا المعلمون، لالستفادة منھا وو
.2التعلیموتحدید نوعیة العون التربـوي الذي یحتاجـھ المعلـم لتحسین مخرجات

ورغم أن األسلوب السائد ھو أسلوب الزیارة الصفیة إال أن نتائج تحلیل 
التربویة، وأسلوب الورشة  اإلشرافیةالبیانات بین لنا بأن ھناك أسلوب النشرات

وترى الباحثة على المدرسة تطویر ھذه األسالیب لتكون متوازیة مع التسلیم 
بالقول بأھمیة األسلوب السائد وھو أسلوب الزیارة الصفیة، والشكل التالي یبین 

أھمأسالیب اإلشراف التربوي بھذه المدرسة ویتبین أن أسلوب الزیارة الصفیة 
ھا.من غیر

) یوضح االسالیب المتبعة في مدرسة قصر االخیار الثانویة5شكل (

وھكذا ترى الباحثة ضرورة مواكبة التطور في األسالیب االشرافیة حیث إن
منالكثیرإنحیثالنظري،جانبـھفيملحوظـاً تطـوراً تطوراإلشـرافمفھوم

.21، مرجع سابق، صالسلوك التنظیمي في اإلدارة واإلشراف التربوينشوان جمیل ویعقوب، -1
فعالیة بعض األسالیب اإلشرافیة في تحسین أداء معلمي مدارس وكالة كامل عبد الفتاح أبو شملة، - 2

.32مرجع سابق، ص، ن وجھة نظرھم وسبل تطویرھاالغوث بغزة م

الزیارة الصفیة التركیز وبشكل موسع على أسلوب 

تطبیق محدود ألسالیب أخرى كالنشرات اإلشرافیة 
والورشة التربویة
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، كما أن من المفید التركیز لإلشرافالحدیثالمفھومحولالكثیركتبواالتربویین
الممارساتأنوواقع الحال ،على االتصال المباشر بین المعلم والمشرف

منأكثرالتفتیشناحیةتتجھوالتي، التقلیدیةباألسالیبتتأثرزالتمااإلشرافیة
االتجاھـاتاستعراضإلىالتربویینبعضذھبوقدالحدیث،بمفھومھاإلشراف
والعملاإلنتاجعلىیؤكداألولاتجاھینإلىاإلشراففيالمعاصرةالتربویـة

.3حاجات المعلمینعلىیؤكدوالثاني

وبالتالي یفترض في المشرف التربوي أن یكون مدركاً لكافة األسالیب 
أن تساعد المعلمین على التغیر والتطور والسیر نحو والطرق التي یمكن 

األفضل، من خالل استخدام األسلوب اإلشرافي الذي یستلزمھ الموقف، فالمشرف 
التربوي إنسان مبدع قادر على استعمال األسالیب والوسائل التي یراھا مناسبة 

ذه في ظروف معینة مع أشخاص معینین، ولدیھ إمكانیة التبدیل والتعدیل في ھ
الموقف التربوي، ویستطیع المشرف التربوي ااألسالیب بالشكل الذي یتطلبھ

الذي یقود عملیة إحداث التغییر والتطویر أن یمارس األسالیب الجدیدة تبعاً 
للمواقف التعلیمیة الطارئة ما دام ھدف ھذه األسالیب ھو تحسین البرنامج 

.4وتحسین أداء المعلمین من جھة أخرى،التعلیمي من جھة
قصربمدرسةالتربوياالشراففيالمطلوبةالمعاییرمناقشة : الثانيالمبحث

لیبیا–الثانویةاألخیار

الالزمةیتضح أن المعاییرالفصل السابقفي التحلیلالعرض وبناء على 
الئحة مقننة ومؤطرة بھي الثانویةاألخیارقصربمدرسةالتربوياالشراففي

تنظیم التفتیش التربوي والصادرة بقرار اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم سابقاً 
، ومضمونھا أن یكون المرشح م2008) لسنة 11رقم ((وزارة التعلیم حالیاً) 

لتولي ھذه الوظیفة أن یكون حاصالً على مؤھل تربوي، وتتوفر لدیھ خبرة ال تقل 
وھو ما یتطابق مع رأي على حسب رأي الباحثة قطة النوھذه ،سنوات10عن 

ھا لدى الكثیر من المعلمین، األھم ألن بقیة النقاط یسھل توفرمدیر المدرسة ھي
على األقلعلى تقدیر جید جداً في مجال وظیفتھثم من الشروط أن یكون حاصالً 

السنوات الثالث األخیرة.خالل 

، الكفایات التعلیمیة لمشـرفة اللغـة اإلنجلیزیـة التربویة بمنطقة مكة المكرمةالجعید، نورة سعود - 3
.22ه، ص1423رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعـة أم القرى، مكة المكرمة، 

فعالیة بعض األسالیب اإلشرافیة في تحسین أداء معلمي مدارس وكالة ، كامل عبد الفتاح أبو شملة-4
.4سابق، صمرجع، الغوث بغزة من وجھة نظرھم وسبل تطویرھا
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، بإجراء عملیة المفاضلةالمعاییر تتمكما اتضح أن بعد توفر ھذه 
وھذه ، والبد من المفاضلة،یكون كبیراً ألن العدد من المرشحین االختبارات،

تحریریةالعملیة كما اتضح من الوثائق والمقابالت أنھا تتم على شكل امتحانات
للمشرفالتخصصیةالموادشملیاألول من االمتحانتنقسم إلى صنفین، الصنف

والصنف ،یقوم المفتش التربوي بالتفتیش على مدرسیھاوف سالتي المرشح
مقابلةثمالتدریس،وطرقالنفسوعلمللتربیةالتطبیقیةالجوانببالثاني یختص

ةوھذا الخطوات منصوص علیھا بالنص الواضح لدى القانون والالئحشخصیة
حسنواختباراتالعامةالمعلوماتاختبارالمقابلةأسئلةوتتضمنفي لیبیا،
عندما بحثت الباحثة عنھا في جدورھا وأساسھا والعام، والمظھرالتصرف

یلي :یكون كماتحدیدھا نظریاً النظري وجدت أن

األساس ضرورة ممارسة المدیر أو المساعد أو المعلم ا ذ: ویقصد بھالخبرة.1
وأن یكون قد اكتسب ، المرشح لإلشراف التربوي للتعلیم لسنوات مناسبة

مبتكرة، وأن خالل فترة عملھ في التعلیم خبرة متجددة وأدى أعماال متمیزة أو
تشیر التقاریر المرفوعة عنھ خالل سنوات خدمتھ على حسن تدریسھ لتالمیذه 

عالیة في مجال مراس وخبرةوھذا یتطلب من المتقدم ،وتفوقھ على أقرانھ
وینمو ، المعلمینمنلیستطیع خدمة من یشرف علیھم،عملھ أو مجال تدریسھ

.بأدائھم ومھاراتھم
فيعالیةبكفایةالتربويالمشرفیتمتعأنبھاویقصد:الكفایة أو الكفاءة.2

توجیھعلىیساعدهمما،بمھنتھاألمرتعلقوبقدر،والمھنيالعلميالمجال
یتطلبمما،الخدمةأثناءوتدریبھموالمھنيالعلميمستواھمورفعالمعلمین
یكونأنیتطلبكما،المھنةلھذهیختارلمنالعلميالمستوىتحدیدضرورة

.تربویاً مؤھالً المختارالفرد
والسلوكیةالشخصیةالصفاتمنمعینقدرتوفربھا: ویقصدالشخصیة.3

، ناجحاً مشرفایكونأنالفردتساعدوالتي،واالتجاھاتوالقدراتوالمھارات
فيالمؤثرةاألساسیةالعواملمقدمةفيالتربويالمشرفشخصیةوتأتي
معالتفاعلمننوعاً یتطلبعملھأنذلكبھیقومالذيالعملطبیعة

تمتعماوإذا، المدارسومدراءوالمدرسینالمعلمینمنمختلفةشخصیات
شخصیتھفيتوافرھاالمطلوبوالصفاتبالخصائصالتربويالمشرف
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فیھ الباحثة لخص توالشكل التالي .5صورةأفضلعلىمھمتھأداءمنتمكن
أھم ھذه المعاییر :

لیبیا-المعاییرالمطلوبة في االشراف التربوي بمدرسة قصر االخیار الثانویة) یوضح 6شكل (

تبرز نقاط مھمة من ھذه المعاییر ھي عنصر بالتأمل في ھذه المعاییر و
یتجسد في ضرورة ممارسة المدیر أو الذي األساس الخبرة، فالخبرة ھي ذلك

للتعلیم لسنوات مناسبة، وأن التربوي المساعد أو المعلـم المرشـح لإلشـراف
متمیزة أعماالً یكون قد اكتسب خالل فترة عملھ في التعلیم خبـرة متجـددة وأدى

تشیر التقاریر المرفوعة عنھ خالل سنوات خدمتھ على حـسن كمامبتكرة، أو
. ثم توفر عنصر الكفایة التي یتم اختبارھا 6لتالمیذه وتفوقھ على أقرانھتدریـسھ

ویقصد بھا أن یتمتع ومن خالل توفر المؤھل التربوي وھي باالمتحانات
األمر المشرف التربوي بكفایة عالیة في المجال العلمي والمھنـي وبقـدر تعلـق

بمھنتھ مما یساعده على توجیھ المعلمین ورفع مستواھم العلمي والمھني وتدریبھم 
لھذه المھنة یختارمما یتطلب ضرورة تحدید المستوى العلمي لمن أثنـاء الخدمـة

.7یاً مؤھال تربوكما یتطلب أن یكون الفرد المختـار

فبرایر، المملكة ، 22الجمعة ، صحفیة الرأي االلكترونیة، معاییر المشرف التربويمنى الردادي، - 5
م.2019العربیة السعودیة، 

مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر ، أسـالیب، ، أنمـاطإلشراف التربويااإلبراھیم،عدنان بدري -6
.42م، ص 2002الطبعة األولى، ، األردن، إربد، والتوزیع

.43سابق، صالمرجع الاإلشراف التربوي، أنمـاط، أسـالیب،عدنان بدري اإلبراھیم، -7

الخبرة

المظھر العام

الكفاءة

سنوات 10ال تقل عن 
كحد أدنيكمعلم 

ویتم اختبارھا باالمتحانات 
التحریریة وكذلك بالمؤھل

حسناختباراتویتم فیھا 
والمظھر العامالتصرف
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كما ال یقتصر األمر على ھذه الجوانب فقط بل العملیة أبعد من ذلك حیث 
وقوة الحسنة،الصفات التربویة واألخالقلدى المشرف التربوي توفر یجب أن ی

بالمظھر یة. وھي المعبر عنھا موھبة االبداع في الممارسة الوظیفاالقناع وتوفر 
ن من الصفات ویقصد بھا توفر قدر معیبالشخصیة وقوتھا وتوازنھا، أو 

والتي تساعد الفرد أن واالتجاھاتالمھارات والقدرات الشخصیة والسلوكیة و
وتأتي شخصیة المشرف التربوي في مقدمة العوامل ، ناجحاً یكون مشرفاً 

من أن عملھ یتطلب نوعا ًالذي یقوم بھ ذلكاألساسیة المؤثرة في طبیعة العمل 
ما التفاعل مع شخصیات مختلفة من المعلمین والمدرسین ومدراء المـدارس، وإذا

التربوي بالخصائص والصفات المطلوب توافرھا في شخصیتھ تمتع المشرف
وعملھا خبرة الباحثة وبناء على. 8على أفضل صورةتمكن من أداء مھمتـھ

قطاع التعلیم ترى أن غالب المشرفین بھذه المدرسة تزال تتبع لسنوات عدیدة وال
وغیرھا من المدارس اللیبیة من الجنسین رجاالً ونساء ھم ممن یتصفون 
باألخالق الرفیعة بحكم عملھم في مجال التربیة والتعلیم ومعایشتھم لواقع التعلم 

ك والتأني، فأكسبھم ذلك حسن التصرف والنباھة وسعة اإلدرا،لسنوات طویلة
ممن ھم قد كما أن الكثیر منھم ھم من حملة كتاب هللا القرآن الكریم خاصة 

واللغة العربیة واألدب.اإلسالمیةتوالدارساتخصصات الشریعة تخصصوا في

والبأس بعقد مقارنة بسیطة بین ھذه الشروط المطبقة في االشراف في لیبیا 
النظام التعلیمي وغیر ذلك من القواسم وبین أقرب الدول إلى لیبیا من حیث 

حیث ألزم ،القانونیة القریبة جداً وھو ما یطبق في جمھوریة مصر العربیة
وزارة التعلیم أنالقانون المصري من یتولى االشراف ما یلي من شروط : 

التيجملة من المعاییرحددت العربیة والجھات التشریعیة في جمھوریة مصر 
:وھي موضحة فیما یليكمشرفاختیارهعندشرفالمفيتوافرھایجب

.سنوات4عنال تقلتربویةخدمھمعالجامعیةالشھادةعلىحصولھ-1

.علیھاباإلشرافیقومالتيالمادةفيمتخصصاً یكونأن-2

.التربويالمشرفكفایاتلتحقیقواالستعدادالقدرةلدیھتتوافرأن-3

.ممتازاألخیرةالسنواتفيتقدیرهیكونأن-4

، الطبعة الرابعة، دار الفكر، عمان، األردن التربويتطبیقات ومفاھیم في اإلشراف ، طارق البدري-8
.45م، ص 2008



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسالیب اإلشراف التربوي و تطویر كفاءة المعلمین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

98

.التربویةاألبحاثتطویرفيوالمساھمةوالتجدیداالبتكارعلىالقدرة-5

.الثقافةواسععملھمجالفيجدیدھوماعلىمطلعیكونأن-6

.اآلخرینفيوالتأثیراالتصالعلىالقدرةلدیھتكونأن-7

.9ومجتمعھلزمالئھحسنةقدوةیكونأن-8

یشترطوفي دولة عربیة عریقة في التعلیم وھي المملكة األردنیة الھاشمیة 
األردنیةالمملكةفيالمتبعوالقانونيالتعلیميالنظامحسبالتربويالمشرففي

وفیھ ،وتعدیالتھم1994لسنة3رقموالتعلیمالتربیةقانونحسب معاییرعدة
:ما یليبشرط أھمھاالتربويالمشرفبھایتمتعأنیجب

خبرةذایكونوأنفیھایعملالتيالمرحلةفيللتعلیممؤھالً المتقدمیكونأن-1
حاصالً یكونوأنسنواتخمسعنتقلالالمدرسیةاإلدارةأوالتعلیمفي

الضرورةعنداالكتفاءویجوز–الماجستیر–الثانیةالجامعیةالدرجةعلى
الدرجةبعد،واحدةدراسیةسنةعنفیھالدراسةمدةتقلالتربويبمؤھل

.سنواتعشرعنتقلالوبخبرةاألولىالجامعیة

مدةتقلالتربويمؤھلعلىحاصالً یكونأنالمدرسةمدیرفيیشترط-2
األولىالجامعیةالدرجةبعد،واحدةدراسیةسنةعنفیھالدراسة

خمسعنتقلالمدةالوزارةفيالتعلیمفيخبرةوذا،)البكالوریوس(
.10سنوات

وأنھ ،وتستخلص الباحثة وتؤكد على ما ذھبت إلیھ من أھمیة عنصر الخبرة
ةأھم المعاییر المطبقة والواجب توفرھا، ولقد تمیز المشرع اللیبي حسب الالئح

سنوات 10م، وفیھا حددت مدة الخبرة 2008) لسنة 10المشار إلیھا أعاله رقم (
وكما مر أي أعلى مما حدده القانون المصري واألردني وكذلك المشرع السعودي

سنوات.5و4وھي ذكره وتفصیلھ في الفصل الثاني من ھذا البحث

مصر، المدونة االلكترونیة، نشر الدقھلیة،معاییر اختیار المشرف التربوي في مصرمحمود فوزي،-9
م.2011یولیو 11في االثنین، 

إدارة التدریب والتأھیل وزارة التربیة والتعلیم وثیقة اإلشراف التربوي، مدیریة اإلشراف التربوي، - 10
.15-14م، ص2011، المملكة األردنیة الھاشمیة، كانون الثاني، واإلشراف التربوي
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فيالمتبعةالمعاییرواألسالیبوفقالمعلمكفاءةتطویرمناقشة : الثالثالمبحث

لیبیا–الثانویةاألخیارقصرمدرسةبالثانویةبالمرحلةالتربوياالشراف

حتى یتمكن بأنھ یتضح الفصل السابقفي التحلیلالعرض وبناء على 
القیام المشرف التربوي من تحقیق األھداف التربویة المحددة، وحتى یتحقق لـھ

التربويأكمل وجھ، ال بـد أن تتـوفر فـي المشـرفبكافة مھامھ وواجباتھ على 
علم ة المءكفاالستكمال أن یسـعىبالھامة لنجاحھ في عملھ، بعض الخصائص

، فالمشرف ھو الید الممتدة نجاز ھذا الھدفوالمساھمة من موقعھ في سبیل إ
واإلشراف التربوي الفعال ھو .للمعلم لكي یساعده في إنجاز عملھ باستمرار

في تطویر ، واألقوى أثراً النمو المھني للعاملین التربویینبیة األكثر التصاقاً العمل
، وفي تطویر لیات التعلیم والتعلمواإلداریة المساندة لعم، كفایاتھم األدائیة التعلیمیة

، وزیادة لزیادة كفایات األنظمة التربویةالمناھج التربویة والمواد التعلیمیة
یحقق اإلشراف التربوي المتطور ھذه العوائد الملموسة مردودھا وإنتاجیتھا ولكي

حافظاً ووقائیاً في أھدافھ وأسالیبھ فیكون تشخیصا عالجیاً ینبغي أن یكون شامالً 
المرغوب فیھا الممارسات الحالیة غیر معالجةتطویریاً، یعمل على وبنائیاً 

.11ویسعى إلى إكساب العملیة التعلیمیة ما ینقصھا، وإصالحھا

ومن المالحظ من التحلیل للبیانات أنھ یوجد ضعف في دور المشرف 
أنوتبینعموماً في القیام بالتطویر للمعلم من خالل وظیفة االشراف التربوي، 

تدریبيبرنامجوتأكد من عدم وجود أيبنفسھ، نفسھتطویرإلىیلجأالمعلم
ورغم صحیح،بشكلوباألسلھذهیطبقوإن وجد ال،اإلدارةقبلمنللمعلم

تقدیر الباحثة لما ذكر في البیانات من قیام المشرف التربوي من أدوار في تطویر 
كفاءة المعلم وھي باختصار :

إعالم المعلم بنتیجة التقاریر التي تكتب عن مستواه من المشرف..1
ةتوفیر أرضیة حوار بین المشرف والمعلم ومشاركتھم المشاركة الدیمقراطی.2

وتتجلى في جوانب اجتماعیة وغیرھا.
أن یتم إحالة المعلم المقصر في عملھ إلى التفتیش التربوي للنظر في مشكلتھ..3
المتابعة والمشاركة بإدارة الصف لجانب المعلم داخل الفصل وخارجھ..4
االتصال بأولیاء األمور لحل المشكالت المعقدة ومشاركة المعلم لھذا األمر..5

، التربویونمعوقات العمل اإلشرافي في محافظات قطاع غزة كما یراھا المشرفون فؤاد علي العاجز،-11
.2م، ص1997غزة، 
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طة غیاب التدریب كافیة للحكم على تغییب دور االشراف في غیر أن نق
فالمشرف ھو من یوصي ویلح على اإلدارة بأن بعض المعلمین ،تطویر المعلم

یحتاجون لدورات رفع مستوى ونحو ذلك، كذلك إن قیام عدد كبیر من المعلمین  
بتطویر أنفسھم دلیل على غیاب ھذا الدور بشكل واضح خصوصاً في نقطة 

. الوظیفي التأھیليدریبالت

ویمكن توضیح نقطة مھمة بأن إجابة مدیر المدرسة تشیر إلى أن اإلدارة 
المدرسیة تقوم بدورھا خیر قیام في جانب تطویر أداء المعلم، بینما جل المشرفین 

وھذا كما عللتھ بأن تدریب المعلم وتطویره لیس بالدرجة المطلوبة،یقولون 
لكنالمعلملتطویرالبرامجتخططقداإلدارةالباحثة في الفصل السابق بأن 

یقومونالالكلولیس،المشرفینبعضكذلكمناسب،بشكلیطبقھاالالمشرف
سیرمتابعةمنالنمطیةوالمھاماألعمالیؤدونوإنما،المعلمتطویرفيبدورھم
والتزامھالمعلموكفاءةوتحصیلھمالطالبوسلوكالدراسیةوالخطةالمنھج

نالحظ االتفاق في ھذه إذ، وكما في الدراسات السابقة لھذه الدراسة بالوظیفة
یحدث في بعض األحیان أن یتعارض تقویم مدیر المدرسة للمعلم مع النقطة بأنھ 

ترجع إلى عوامل مختلفة، تعود في غالبھا إلى تقویم المشرف التربـوي ألسـباب
العالقة بین المعلم وكال طبیعة العالقة بین المدیر والمشرف التربوي أو لطبیعة

المعلمعلى نمـوالمشرف التربوي، وھذا التعارض من شأنھ أن یؤثروالمدیرمن 
المھني وعلى سلوكھ داخل المدرسة، وقد یحرمھ من فرصة الترقي داخل السلم 

علمین أو المدراء وبـین بعـض نتشار المجامالت بین بعض الموكذلك الوظیفي
.12المشرفین التربویینالمـسؤولین عـن اختیـار

كما ترى الباحثة من تحلیل البیانات یوجد نوع البأس بھ من االشراف في 
یتشكل بالحوار بین المعلم والمشرف وغیره، كما ،سیاقھ ونمطھ الدیمقراطي

یوجد االشراف التصحیحي لكن یبدو غیاب االشراف التطویري وكذلك االشراف 
وھو أسلوب إشرافي یھدف إلى تحسین أداء المعلمین العالجي،االكلینیكي

الصفي، وممارساتھم داخل حجرة الصف، عن طریق تسجیل الموقف التعلیمي 
ویھدف ھذا ،أنماط التفاعل الدائرة فیھ بھدف تحسین تعلم الطلبةبكاملھ، وتحلیل

أثراُ النمط من اإلشراف إلى نقل المعلمین إلى مستوى أعلى في األداء وترك 

، مرجع التربویین في ضوء تجارب بعض الدولتطویر معاییر اختیار المشرفین إیمان علي مصلح، -12
.73من ضمن الدراسات السابقة، ص 
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في التعلیم، وكذلك یھدف إلى زیادة فاعلیة دور المعلم من خالل التفاعل اً یجابیإ
تجاھات المعلمین نحو الحقیقي مع المشرف التربوي، والتغییر االیجابي في ا

اإلشراف التربوي، وإثارة الدافعیة لدى المعلمین لممارسة ما كل ھو جدید ونافع 
.13في المجال التربوي والتعلیمي، وتطویر تعلم الطلبة وسلوكھم

یعد استخدام أسلوب اإلشراف اإلكلینیكي ضرورة تربویة تطویریة ملحة و
كثرة وبرامج التدریب قبل الخدمةضعف رئیسة ھي :تفرضھا عدة مبررات

، وعدم توافر النظام اإلشرافي الفعال ات والمستحدثات التربویة وتنوعھاالتجدید
على استیعابھا، وتدریب المعلمین على امتالك الكفاءات األدائیة المرتبطة والقادر

الذي ھو من ) Clinical Supervision(تعود أصول اإلشراف االكلینیكي. و14بھا
حیث يلإلشراف التربوةلى بعض المفاھیم القدیمإثناء الخدمة أأسالیب التدریب 

معھ جرت العادة على أن یقوم المشرف بمشاھدة التعلیم الصفي للمعلم، ثم یجلس 
عادة النظر في بعض جوانب تدریسھ والتخطیط إفي نھایة الحصة لمساعدتھ في 

التي المقترحة ھناك العدید من الطرق ، ولفضألحصصھ في الیوم التالي بطریقة 
نذكرللمعلمیستطیع المشرف التربوي من خاللھا التفاعل مع برامج التدریب

-:أھمھا فیما یلي

إسھامھ في تخطیط البرامج التدریبیة وتزوید القائمین على التدریب بمستوى .1
.للتدریبالكفایات التعلیمیة لدى المعلمین وتحدید أولویات احتیاجھم 

اشتراكھ في تنفیذ برامج التدریب بإلقاء المحاضرات وعمل المشاغل .2
التربویة وعقد الحلقات الدراسیة والدورات التربویة القصیرة لمعالجة بعض 

.المشاكل التي یواجھھا المعلمون في المیدان
متابعة أثر البرامج التدریبیة عند زیارتھ للمعلمین الذین التحقوا بدورات .3

.یبیة سابقةتدر
قیامھ بإعداد المواد التعلیمیة الالزمة لتنفیذ برامج التدریب على ضوء ما .4

.یستجد في التربیة بصفٍة عامة وفي مادة تخصصھ بصفٍة خاصة
تعاونھ مع جھاز التدریب بتصمیم استبانات خاصة لتحدید احتیاجات .5

.بلةالمعلمین والتي بدورھا ستصبح أھدافاً للبرامج التدریبیة المق

االتجاھات التربویة السائدة لدى المشرفین التربویین فـي وكالة الغوث الدولیة في یوسف مناصرة، -13
. 43ص، ، مرجع سابقاألردن في مجال تعلیم القراءة كمـا تعكسـھا تقـاریرھم اإلشراقیة

أنماط اإلشراف اإلشراف التربوي باإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمنطقة المدینة المنورة (بنین)، إدارة - 14
.10ه، ص1431، المملكة العربیة السعودیة، التربوي
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مشاركتھ في أسالیب وطرائق التقویم المناسبة للبرامج التدریبیة ومدى فاعلیة .6
.ھذه البرامج في تحقیق أھدافھا

حتى یصبح المشرف التربوي أكثر فاعلیة مع برامج التدریب علیھ أن .7
یتعرف على التغذیة الراجعة من نظام التدریب لمعرفة مدى نجاح أسالیبھ 

.15یق أھداف البرامج التدریبیة التي یشارك فیھاالتي یستخدمھا في تحق

كفاءةتطویرسبیلفيالمشرفتواجھالتيلصعوباتمناقشة ا: الرابعالمبحث

لیبیا–الثانویةاألخیارقصرمدرسةبالثانویةبالمرحلةالمعلم

اإلشراف التربوي كجزء من العملیة التربویة شأنھ شأن بقیة عناصر النظم 
یواجھ الكثیر من المعوقات والمشكالت التي یمكن أن تقف ، التربویة األخرى

وقد تم تطویر ، دون تحقیقھ ألھدافھ في تطویر عملیة التدریس وتحسینھاحائالً 
لمواجھة أي تحدي ورغم ذلك ال تخلو ھذه العملیة التعلیمیة بكاملھا وتحسینھا

یتضح بأنھ الفصل السابقفي التحلیلالعرض وبناء على و.الوظیفة من صعوبات
من القیام بعملھ البد لھ من مواجھة الصعوبات التي حتى یتمكن المشرف التربوي

تعترضھ وتعترض المعلم، وبالتالي فمعالجة ھذه الصعوبات أمر مھم حتى تحقق 
.وأھدافھاالعملیة االشرافیة غایاتھا

التربوي صعوبات تعترض ممارسة المشرفوباستقراء أدبیات الموضوع 
أثناء عملھ تحول دون الوصول إلى تحقیق أھداف العملیة التربویة والتعلیمیة 
المنشودة، ومن تلك الصعوبات ضعف التعاون بین المشرف التربوي ومدیر 
المدرسة، وقلة اإلمكانیات المتاحة لجھات اإلشراف التربوي مع المعلم وعدم 

للعمل اإلشرافي، وقلة عدد الزیارات كفایة إعداد المشرف التربوي وتأھیلھ 
االشرافیة للمدارس لالطمئنان على سیر العمل فیھا، وعدم وضوح مفھوم 
اإلشراف التربوي الحدیث لدى بعض المشرفین التربویین، وقلة الدورات 

ومن الدراسة اتضحت أن ھناك عدة .16التدریبیة المنجزة للمشرفین التربویین
أھمھا:الشكل التالي یلخصوصعوبات 

األولى، ، دار الخلیج الطبعة أسالیبھ-تطوره أنواعھ- االشراف التربوي ماھیتھدیمة وصوص، -15
.438م، عمان األردن، ص2014

قات العمل اإلشرافي في مدینة الریاض من وجھة نظر عبد الرحمن بن عبد الوھاب البایطین، معو- 16
، المملكة العربیة السعودیة، 10، العدد 1، المجلة الدولیة المتخصصة المجلدالمشرفین التربویین

.647م، ص2012
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بمدرسةالثانویةبالمرحلةالمعلمكفاءةتطویرسبیلفيالمشرفتواجھالتيالصعوبات) یوضح7شكل (
لیبیا–الثانویةاألخیارقصر

المعلمكفاءةتطویرسبیلفيالمشرفتواجھأن الصعوبات التيوترى الباحثة 
لیبیا –الثانویةاألخیارقصرمدرسةعلىالتطبیقیةبالدراسةالثانویةبالمرحلة

عدیدة یمكن تصنیفھا كما یلي :

نقص اإلمكانیات المادیة من معامل وتجھیزات ونحوھا..1
غیاب التحفیز للمشرف خاصة في توفیر وسائل نقل بالتقسیط ونحوھا..2
تدریبھمونقصللمشرفینوكذلكللمعلمینالتدریبیةالدوراتفينقص.3

بدورھم.وتوعیتھم
المخصص.الزمنيالوعاءالمنھج الدراسي وضیقطول .4
تطبیق اللوائح صعوبات إداریة كتفھم وظیفة االشراف من الطالب، وفي .5

.الصادرة من وزارة التعلیم
النقص في بعض التخصصات االشرافیة بالمدرسة..6
صعوبات اقتصادیة تواجھ المعلم والمشرف..7

إننا نؤمن بأن كثیراً من األبحاث قد تناولت ھذا الموضوع كما ترى الباحثة 
، بصفة عامة بمناھجھا المختلفةمعوقات اإلشرافمركزة علىبصورة مفصلة 

الصعوبات التي تعترض المشرف التربوي جزئیة إال أن ھذا البحث قد ركز على 
، المعلمكفاءةتطویرسبیلوفي جزئیة محددة وھي الصعوبات التي تعترضھ في
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وكذلك توضیح وظیفة االشراف الوظیفي،وترى الباحثة أھمیة العنایة بالتدریب
توجیھ المشرفین التربویین من خالل التدریب بمختلف الوسائل الممكنة، و

المستمر إلى استخدام أسالیب إشرافیة متنوعة كالدرس التوضیحي والبحث 
والنشرة اإلشرافیة، حلقة الدراسیة اإلجرائي، والورشة التربویة والندوة وال

، ففي ، وعدم االقتصار على الزیارة الصفیة المفاجئةوالزیارة الصفیة المنظمة
.ھذه االستراتیجیة سوف یتم معالجة كثیر من الصعوبات

كما تبین من التحلیل كثرة األعباء اإلشرافیة، وھذا مالحظ بحكم خبرة 
إن بعض التخصصات یقل فیھا عدد الباحثة في العمل بقطاع التعلیم في لیبیا حیث

ونوعیة من المشرفین فیضطر المشرف لتغطیة عدد كبیر من المدارس لكي 
یشرف علیھا مما یزید من حجم العمل والمسؤولیة المكلف بھا، وبالتالي في 

عملیة لعملیة التربویةبعض من األحیان تقل مستویات انتاجیتھ وأداءه، ذلك ألن ا
نجد ومع ھذا ، وإخالصجھدمعقدة ومتشابكة ومتعددة الجوانب تحتاج إلى وقت و

أحیاناً المقرر والمشرف التربوي یكلف بزیارة عدد من المدرسین یفوق النصاب
وربما ،المیدانيلیھ أعمال إداریة تحد من نشاطھإتسند و،یصل إلى الضعف

برامج اإلشرافشاطھ في إعداد ألغى خططھ من أجلھا مما یؤثر على عطاءه ون
.17لمتابعة الفعلیة لمھامھ األساسیةوا

النقاط التي یوصي بھا خبراء اإلشراف التربوي وترى الباحثة أھمیة األخذ ب
تسھم التي ناك مجموعة من األدوار اإلشرافیة واإلداریة ھفلمواجھة الصعوبات 

:ھا أھمھاومواجھة صعوباتفي تحقیق أھداف المؤسسة التعلیمیة 

:تھیئة المعلمین الجدد لعملھم.1

یتم إعداد المعلمین للمھمات التعلیمیة ویتم تدریبھم على مطالب العمل میدانیاً 
ولكنھم من ناحیة عملیة یواجھون مشكالت حقیقة عندما یباشرون ،أثناء الدراسة

وتقع على جھاز اإلشراف ،أعمالھم الفعلیة في المدارس التي یعینون للعمل فیھا
.التربوي بالتعاون مع إدارة المدرسة مسؤولیة إعداد المعلمین الجدد لعملھم

االبتدائي في الجزائر ضمن االتجاھات معوقات فاعلیة اإلشراف التربوي على التعلیم میادة بورغداد، -17
.121، مرجع سابق، صاإلشرافیة المعاصرة
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:عقد الدورات للمعلمین أثناء الخدمة.2

یتصل المشرف التربوي یومیاً بالمیدان في ھذه المدرسة أو تلك، ویطلع على 
وعلى جوانب النقص في جوانب العمل وعلى المشكالت التي یواجھھا المعلمون، 

وعلى ضوء ذلك یستطیع المشرفون ، الخدمات التعلیمیة المقدمة للتالمیذ
التربویون، وبجھد تعاوني اقتراح بعض الدورات التي تعالج جوانب الضعف 

:التي یالحظونھا، ومن ھذه الدورات ما یلي

تعلیمیة دورة الستخدام الحاسب في التعلیم، وفي تصمیم الوحدات ال.أ
.كترونیةاإلل

م.تخدام أسلوب المجموعات في التعلیدورة لتعلیم معلمي المرحلة األساسیة اس.ب
ورشة عمل في القیاس والتقویم التربوي لتحسن أداء المعلم في االختبارات، .ج

.وفي قیاس النواتج التعلیمیة
ورشة عمل لتدریب المعلمین على استخدام المواد األولیة المتوفرة في البیئة .د

.الوسائل التعلیمیةفي صنع 
.دورة لتدریب المعلمین على إثارة اھتمام الطلبة باألنشطة.ه
دورة للمعلمین المشرفین على المكتبات المدرسیة لتعریفھم باألسالیب .و

.المناسبة لتفعیل دور واجتذاب الرواد إلیھا
.دورة لتدریب المعلمین على طریقة جدیدة في التدریس.ز
:معلمینعقد وإدارة االجتماعات مع ال.3

قد تأتي ھذه االجتماعات في مطلع العام الدراسي الجدید، حیث یلتقي 
المشرف التربوي بمدرسي إحدى المواد ویناقش معھم المنھج الدراسي لھذه 
المادة، والكتاب المقرر، وكفایة دلیل المعلم. ویكون من ثمرات ھذا االجتماع 

في المنھج، والوقت المناسب من إثارة انتباه المعلمین لبعض الجوانب الھامة
كما قد یأتي االجتماع بمناسبة اقتراب موعد ،الفصل الدراسي لتناول ھذا الجاذب

كما قد یأتي االجتماع بعد انتھاء االمتحانات، وقد یأخذ ،االمتحانات النھائیة
.18االجتماع شكل ورشة عمل لتحلیل األسئلة التي استخدمھا المعلمون

م، 2010، عّمان، دار زھران للنشر والتوزیع، والتطبیقالنظریةبینالتربوياإلشرافعلیان، سلمان-18
دار ،المعلم الجدید: دلیل المعلم في اإلدارة الصفیة الفعالة،محمد عوض الترتوريو.80-78ص

.23-19م، 2006، الحامد للنشر، عّمان
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:المنھجالعمل على تطویر.4

إن عملیة تطویر المنھج لیست مھمة اإلدارة العامة للمناھج بوزارة التربیة 
والتعلیم، وإن كانت ھذه اإلدارة ھي من ینظم عملیة التطویر، وتطویر المنھج 

بل یأتي التطویر كثمرة لجھد مشترك ،لیس عمال فردیاً یقوم بھ المختص التربوي
د تربوي بالتعاون مع المعلمین الذي نفذوا یساھم في تحقیقھ المشرف كقائ

.توجیھات المنھج میدانیاً 

:عرض نماذج للمحاكاة في إدارة الصفوف.5

إن نجاح عمل المعلم في داخل غرفة الصف یتأثر بشكل كبیر بنجاحھ في 
إدارة الصف، فال یكفي أن یكون المعلم متعمقاً في مادة تخصصھ، وأن یكون 

ومتطوراً، كما ال یكفي اعتماد طرق متمیزة في التدریس واستخدام المنھاج حدیثاً 
ویستطیع ، وسائل نافعة إن لم یجد المعلم سبیال إلى إدارة الصف بطریقھ فعالھ

المشرف التربوي، ومن خالل زیارتھ المیدانیة أن یتعرف على المعلمین اللذین 
شة االستراتیجیات یكونون قدوة في ھذا األمر، ویعقد بعد كل حصة حلقة لمناق

التي اتخذھا المعلم ویقدم تفسیراً لكل استراتیجیة بما یساعد على تولید القناعات 
.باألخذ بمثل ھذه االستراتیجیات في العمل

:المشاركة في اختیار المعلمین وتوزیعھم على المدارس.6

إن المشرف كحلقة وصل بین اإلدارة في المركز والمیدان یستطیع أن 
یساھم مساھمة فعالة في تقدیم صورة عن احتیاجات المدارس من المعلمین في 
واحد أو أكثر من التخصصات، كما یساعد في التوصیة باختیار المعلمین الذین 

.یناسبون حاجات ھذه المدرسة أو تلك في تخصـص معین

:تدریب المعلمین على إدارة الوقت.7

ا أھمیة كبرى في اإلدارة الصفیة إن عملیة تنظیم الوقت داخل غرفة الصف لھ
:الفعالة، وتتضمن مھام المعلم في ضوء تدریبھ على تنظیم الوقت

تحدید الوقت المناسب لكل وحدة دراسیة بما یتالءم مع مضمون وأھمیة .أ
.الوحدة

.تحدید الوقت لكل نشاط، بحیث ال یھمل نشاطات معینة.ب
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الحضور والغیاب وما شابھ تحدید الوقت الالزم إلعطاء التوجیھات وأخذ .ج
.ذلك

:االتصال الفعال.8

إن الستثمار المشرف لموقعھ كحلقة اتصال بین اإلدارة والمیدان في العمل 
أھمیة باللغة في توفیر التغذیة الراجعة للعاملین في األنشطة المختلفة في مجال 

والتقویم التربیة والتعلیم، على مستوى التخطیط والتنظیم والقیادة والتطویر 
.والعالقات مع البیئة المحلیة

:كتابة التقاریر الفنیة.9

تعد عملیة كتابة التقاریر الفنیة من أھم العملیات اإلداریة للمشرف التربوي، 
حیث تسھم في عملیة االتصال وفي تقنینھا، كما أنھا ،على جمیع المستویات

.19مالزمة لتقییم أداء المعلتساھم في توفیر الوقت وفي تقدیم التغذیة الرجعیة ال

.80-78، صالمرجع السابق، والتطبیقالنظریةبینالتربوياإلشرافعلیان، سلمان-19
.23-19، المرجع السابق،المعلم الجدید: دلیل المعلم في اإلدارة الصفیة الفعالة،محمد الترتوريو



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسالیب اإلشراف التربوي و تطویر كفاءة المعلمین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

108

السادسالفصل 
ةــــــــــــالخاتم

الخالصةأ : 

التوصیات: ب 

ج : المقترحات

د :  التطویر النظري 
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السادسالفصل 
ةــــــــــالخاتم

-:الخالصـــــــــــــــة -أ
في ي مختلف دول العالم بصورة عامة والتعلیم فحظي میدان التربیة و

،من االھتمامبنصیب وافٍ ، ومنھا لیبیا أقطار الوطن العربي بصورة خاصة
العملیة نجاح الھامة في والركائز العوامل األساسیةمن المشرف التربويیعد و

والتعلیمیة، ولكن ال یزال الموضوع یحتاج للبحث والتطویر والعنایة التربویة 
نظراً ألھمیتھ الفائقة، ولقد سعت ھذه الدراسة الوصفیة المیدانیة إلى الكشف عن 
أھم أدوار المشرف في مدرسة قصر األخیار بلیبیا كنموذج للبحث، وركزت على 

توفرھا في االشراف المعاییر المطلوب اإلشراف ثم أسالیب كیف یتم تطبیق 
ھذه المعاییر واألسالیب اإلشرافیة، كیف یتم تطویر كفاءة المعلم وفق التربوي، ثم 

لى نتائج إوصلت الدراسة توصیف الصعوبات في ذلك، وفي الختام توأخیراً 
ما یلي:ھمھا أعدیدة 

وفقتقومالثانویةاألخیارقصرمدرسةفيالمتبعةالتربویةاألسالیبإن.1
القیامثمالمطلوبة،األھدافبتحدیدالتربويالمشرفبھیقوممنضبطتسلسل

ثمالتوجیھیةالقیام بالمھام ثمالخاصة باإلشراف واإلداریةالتنظیمیةبالوظیفیة
أسلوبوأھم األسالیب ھوبالمدرسة،التربويالمعلمأداءعلىالتفتیشیة
التعلیمیةالمؤسسةھذهفياالشراففيالسائداألسلوبوھوالصفیةالزیارة
أداءعلىالمشرفمنالمباشرواالطالعالدراسةللفصلالمشرفبزیارة
التربویةالورشةأسلوبوھيأخرىأسالیبتوجدثمالصف،فيالمعلم

.اإلشرافیةالنشراتوأسلوب
–الثانویةاألخیارقصربمدرسةالتربوياالشراففيالالزمةالمعاییرإن.2

الشعبیةاللجنةبقراروالصادرةالتربويالتفتیشتنظیمبالئحةمقننةھيلیبیا
المرشحیكونأنومضمونھام،2008لسنة) 11(رقمسابقاً للتعلیمالعامة
الخبرةلدیھوتتوفرتربوي،مؤھلعلىحاصالً یكونأنالوظیفةھذهلتولي

وظیفتھ،مجالفيجداً جیدتقدیرویكون حاصالً علىسنوات،10عنتقل
المعاییر المطلوبة لتولي المشرف توفراألخیرة، وبعدالثالثالسنواتخالل

ویتم إجراء بین المتقدمین،المفاضلةعملیةتتمعملھ في ھذه المدرسة
التخصصیةالموادیشملاألولالصنفصنفین،إلىتنقسمتحریریةامتحانات
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مدرسیھا،علىبالتفتیشالتربويالمفتشیقومسوفالتيالمرشحللمشرف
وطرقالنفسوعلمللتربیةالتطبیقیةیختص باختبار الجوانبوالثاني

واختباراتالعامةمن المعلوماتأسئلةوتتضمنشخصیةمقابلةثمالتدریس،
العام، كما أن أھم المعاییر والشروط ھو معیار والمظھرالتصرفحسن

توفرھا لدى الكثیر من المعلمین، ولقد الخبرة ذلك ألن بقیة الشروط یسھل 
م بأن 2008) لسنة 10التنظیمیة رقم (ةتمیز المشرع اللیبي حسب الالئح

سنوات أي أعلى مما حدده القانون المصري واألردني 10حددت مدة الخبرة 
سنوات على أعلى تقدیر5إلى 4وكذلك المشرع السعودي وھي بین 

لمشرف واإلدارة باتباع خطوات وأسالیب یتم تطویر كفاءة المعلم من طرف ا.3
من أھمھا إجراء االجتماعات الدوریة، وتوجیھ المالحظات المھمة، والمتابعة

المنھج، والحوار والمشاركة، ورغم ما تبدیھ اإلدارة بمدرسة قصرتنفیذفي
من جھود لتطویر المعلم، إال أن دور المشرف في ذلك لیبیا–الثانویةاألخیار

في تطویر المعلم لعملھ، ضعفودور اإلدارة نفسھا یتصف بأنھ دور بھ 
الوظیفةیتبعالخاصبنفسھ، وبتدریبنفسھتطویرإلىیلجأالمعلمأنوتبین

.كمؤسسة تعلیمیةالتعلیمأو
الصعوباتاإلشراف التربوي كجزء من العملیة التربویة یواجھ الكثیر من إن .4

المعلمكفاءةتطویرسبیلفيالمشرفتواجھوھم ھذه الصعوبات التي
بمیدان البحث تبین أنھا تتحدد في الجوانب التالیة وھي الثانویةبالمرحلة

التحفیز :نقص اإلمكانیات المادیة من معامل وتجھیزات ونحوھا، وضعف 
الدوراتفيللمشرف خاصة في توفیر وسائل نقل بالتقسیط ونحوھا، ونقص

بدورھم، وتوعیتھمتدریبھمونقصللمشرفینوكذلكللمعلمینالتدریبیة
صعوبات إداریة المخصص، والزمنيالوعاءطول المنھج الدراسي وضیقو

ن وزارة تطبیق اللوائح الصادرة مكتفھم وظیفة االشراف من الطالب، وفي 
، النقص في بعض التخصصات اإلشرافیة بالمدرسة، وصعوبات التعلیم

اقتصادیة تواجھ المعلم والمشرف.

-:التوصیـــــــــات-ب
فإن الباحثة توصي بالنقاط التالیة الدراسةنتائجعرضخاللمن

وكافة من لدیھ التربویین،إلیالئھا االھتمام المطلوب من قبل المسؤولین
عالقة بھذا الموضوع:
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من المشرفین معینة ن بعض التخصصات یقل فیھا عدد ونوعیة بما أ.1
فیضطر المشرف لتغطیة عدد كبیر من المدارس لكي یشرف والمشرفات 

علیھا مما یزید من حجم العمل والمسؤولیة المكلف بھا، وبالتالي في بعض 
علیھ توصي الباحثة بمعالجة ھذا ،،،وأداءهمن األحیان تقل مستویات انتاجیتھ 

وضرورة ، في لیبیاوكذلك وزارة العمل، من طرف وزارة التعلیماألمر 
التنسیق مع الجامعات اللیبیة وكذلك مع إدارة البعثات الدراسیة بتوفیر ھذه 

.النوعیة واألعداد مستقبالً 
الدورات التدریبیة إقامةللمشرفین التربویین من خالل أھمیة العنایة بالتدریب .2

كما یجب العنایة بالتحفیز ،التعلیمیةیدھم بمستجدات الساحة التربویة وتزوو
لھم ألن ھذه الجوانب تساھم في تطویر أداءھم الوظیفي بشكل إیجابي.

تطبیق التوسع في یراعي،اً متطورتربويالشرافاإلبأن یصبحالباحثةتأمل .3
التوضیحي والبحث والدرسالتربویةالندواتمثلاإلشرافیة األسالیبجمیع

اإلجرائي، والورشة التربویة والحلقة الدراسیة والنشرة اإلشرافیة، وعدم 
.على الزیارة الصفیة المفاجئةالتركیز

وفي ،األخیارقصربمنطقةالتعلیمقطاعلتطویریةاستراتیجیةضرورة وضع.4
ومعالمدرسةبھذهاإلدارةمعالتعاونوأن یتم،وزارة التعلیم بلیبیا ككل

التي یجب أن تأخذ باألسالیب المتطورة االستراتیجیةھذهتطبیقفيالمشرفین
الطالب.مما یعود بالنفع علىفي اإلشراف وتنمیة كافة الجوانب لدى المعلم 

العالجي،االكلینیكياالشراف التطویري وكذلك االشراف بضرورة االھتمام.5
تحسین أداء المعلمین الصفي، وممارساتھم لأسلوب إشرافي یھدف باعتباره

االستفادة من الخبرات في ھذا المجال.یمكنھم وداخل حجرة الصف، 
ذلكویكون،والمدیرینوالمعلمینالتربویینالمشرفینبینالعالقاتتعزیز.6

الذياألمروالمعلمینالمشرفینوأھدافالتعلمأھدافتحقیقعلىبالتركیز
.لھذه المھنة الرفیعةنتماءاالروحخلقإلىیؤدي

أن یقوم المشرف واإلدارة بالمدرسة بدورھما خیر قیام في تطویر أداء .7
، وتعزیز االتصال المعلم، ومساعدتھ في تجاوز الصعوبات التي تعترضھ

. الفعال بوسائلھ الحدیثة بینھ وبین المعلم
المخصصات المالیة لتنفیذ بعض على توفیرفي لیبیا أن تعمل وزارة التعلیم .8

الوسائل اإلشرافیة، وكذلك توفیر المصادر واألجھزة والمواد والوسائل 
.التعلیمیة لتكون في متناول ید المعلم
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تدریب المشرفین على الوسائل اإلداریة الحدیثة التي تعینھم على إنجاز عملھم .9
.لى إدارة الوقتالمعلمین عالمشرفین وتدریب وكتابة التقاریر الفنیة مثل 

- :المستقبلیةللدراساتالمقترحات-ج
رى أن ھناك ضرورة تامن نتائج فإنھةإلیھ الباحثتفي ضوء ما توصل

التعلیمي والتربوي في للنھوض بالنظام البحوث بعـضأجراءماسة القتـراح
:، من أھمھالیبیا

النظریات على ضوء في لیبیاواعي التطویر في اإلشراف التربويد.1
التطورات المتالحقة.و

والظروفواقع التدریب الوظیفي في االشراف التربوي في لیبیا واألسباب.2
المعیقة.

-:التطویـــــــــــر النظـــــــــــري-د
لقد أضافت ھذه الدراسة تطویراً نظریاً في االشراف التربوي في لیبیا فقد 

وھو الزیارة ،أسلوب واحد في الغالباإلشراف تعتمد على بینت أن أسالیب 
ورغم قدرة ھذا األسلوب على بقیة األسالیب شبھ غائبة، بینماالصفیة المفاجئة، 

تحقیق مھمة اإلشراف إلى حد كبیر ألنھ أساس األسالیب، لكن ال یمكن تحقیق كل 
كما المھام المطلوبة لوحده فیظل النقص موجوداً حتى تتكامل بقیة األسالیب، 

الحاجة لوجود إرادة واستراتیجیة لتطویر ھذه األسالیب أو تدریب الدراسة بینت 
المشرفین والمعلمین علیھا في الوقت الحالي على األقل.

،،،
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مشرفيقبلمنالتربوياإلشرافأسالیبتطبیقواقعزكري،محمدبنهللاعبد

لجامعةمقدمةماجستیررسالةصبیا،محافظةتعلیمفياألولیةالصفوف

.ھـ1429السعودیة،العربیةالمملكة، القرىأم

فؤاد علي العاجز، تطویر أداء المعلمین في ضوء برنامج المدرسة كمركز تطویر 

التابع لوكالة الغوث الدولیة بغزة، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السادس 

فرع –بعنوان" التنمیة المھنیة المستدامة للمعلم العربي" جامعة القاھرة 

م.2005/ / أبریل 24- 23الفیوم، مصر كلیة التربیة في الفترة من 

كامل عبد الفتاح أبو شملة، فعالیة بعض األسالیب اإلشرافیة في تحسین أداء 

معلمي مدارس وكالة الغوث بغزة من وجھة نظرھم وسبل تطویرھا، 

م.2009رسالة ماجستیر الجامعة اإلسالمیة، غزة، 

محمد سمعان، دور الشبكة العنكبوتیة في تفعیل األسالیب االشرافیة التربویة من 

جھة نظر المشرفین التربویین والمعلمین بمدارس وكالة الغوث في و

م.2012محافظات غزة، رسالة ماجستیر، مقدمة لجامعة األزھر بغزة،

والقیماإلنسانیةللعالقاتالتربویینالمشرفینممارسةمدىالسواح،منصور

إملجامعةمقدمةماجستیررسالةالمعلمین،معتعاملھمفياألخالقیة

.ھـ1430السعودیة،العربیةالمملكةالقرى،

التطویرياإلشرافتفعیلفيالمدارسمدیريدور، القاسممحمدبنمنصور

أملجامعةمقدمةماجستیررسالة، جدةمحافظةفيالحكومیةبالمدارس

.م2010، السعودیةالعربیةالمملكةالقرى
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المشرفین التربویین لدورھم في منیرة محمد عبد الرحمن ھارون، درجة ممارسة 

تقویم أداء معلمي المرحلة الثانویة في محافظات غزة وسبل تفعیلھا، 

م.2013غــزة، ،رسالة ماجستیر الجامعة اإلسالمیة

میادة بورغداد، معوقات فاعلیة اإلشراف التربوي على التعلیم االبتدائي في 

ماجستیر مقدمة الجزائر ضمن االتجاھات اإلشرافیة المعاصرة، رسالة

.م2011منتوري قسنطینة الجزائر، لجامعة

نورة سعود الجعید، الكفایات التعلیمیة لمشـرفة اللغـة اإلنجلیزیـة التربویة بمنطقة 

مكة المكرمة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعـة أم 

.ه1423القرى، مكة المكرمة، 

ي تحسین أداء المعلمین في مدارس یسرى امبیض، دور المشرف التربوي ف

القدس الحكومیة من وجھة نظر المعلمین والمدیرین، رسالة ماجستیر، 

م.2014جامعة بیرزیت، فلسطین، 

التنظیمیةوالثقافةالشخصیةوالدافعیةالمھنیةالكفاءةتقویمالمسوس،یعقوب

ليالعاالتعلیممؤسساتفيالشاملةبالجودةاإلدارةبتحقیقوعالقتھ

أطروحة، والطلبةاإلدارییناألساتذةمنعینةعلىمیدانیةدراسة

.م2016الجزائر،، وھرانجامعةدكتوراة،

وكالةفـيالتربویینالمشرفینلدىالسائدةالتربویةاالتجاھاتمناصرة،یوسف

تقـاریرھمتعكسـھاكمـاالقراءةتعلیممجالفياألردنفيالدولیةالغوث

.م2005عّمان األردن،والمعرفة،القراءةمجلةاإلشراقیة،
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مراكز ونشرات

إدارة اإلشراف التربوي باإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمنطقة المدینة المنورة 

.ه1431(بنین)، أنماط اإلشراف التربوي، المملكة العربیة السعودیة، 

مدیریة اإلشراف التربوي، وثیقة اإلشراف التربوي، وزارة التربیة والتعلیم إدارة 

، كانون الثاني، األردنعّمانالتدریب والتأھیل واإلشراف التربوي، 

.م2011

النوعي،المنھجمفھوماالكادیمیة،واالستشاراتللدراساتمبتعثموقع

.https://www.mobt3ath.com-2019وخطواتھ،خصائصھ،

.م2002الجزائر،داي،حسینالسنوي،الكتابالتربویة،للوثائقالوطنيالمركز

والتسییر،االقتصادیةالعلومكلیةالمؤسسات،تسییرحولالثالثالدوليالملتقي

.م2005نوفمبر، الجزائربسكرةخیضر،محمدجامعة

العربیةالمملكة، التربوياإلشرافمفاھیمدلیل: السعودیةوالتعلیمالتربیةوزارة

ه.1427، السعودیة
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الملحق

نظمتھ الئحة تنظیم التفتیش حسب ماشروط التقدم لمسابقة التفتیش التربوي 
) 11رقم (سابقاً (لیبیا)التربوي والصادرة بقرار اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم

-:يما یلم وفي موادھا 2008لسنة 

وإجراء مسابقات ، )/ تتولى إدارة التفتیش التربوي اقتراح، وتنظیم12مادة (
الترشیح للتفتیش التربوي.

)/ یشترط في المتقدم لالشتراك في مسابقة التفتیش التربوي ما یلي/13مادة (

- :اآلتيوفق أن یكون متحصالً على مؤھل تربوي-1

للترشیح للعمل بالتفتیش التربوي على إجازة التدریس العامة على األقل بالنسبة -أ
معلمي الصفوف من األول إلى السادس بمرحلة التعلیم األساسي.

إجازة التدریس الخاصة على األقل بالنسبة للمعلمین المرشحین للعمل - ب
بالتفتیش التربوي على معلمي الصفوف السابع والثامن والتاسع من 

مرحلة التعلیم األساسي.

بالنسبة للمعلمین المرشحین للعمل بالتفتیش التربوي على مؤھل جامعي -ج
معلمي التعلیم الثانوي.

من المعلمین العاملین في التدریس - االشتراكعند تقدیم - أن یكون-2
بالمؤسسات التعلیمیة التابعة للقطاع، وأال تقل المدة التي قضاھا في العمل في 

صادرة عن الكلیات، التدریس الفعلي عن عشر سنوات لحملة المؤھالت ال
والمعاھد المعلمین والمعلمات وخمسة عشر سنة لمن سواھم.

یقل عن ( جید جداً) في السنوات الثالث أن یكون متحصالً على تقریر فني ال-3
األخیرة.

- تتكون مسابقة الترشیح للتفتیش التربوي مما یأتي:)/14المادة (

- امتحان تحریري من ورقتین:-أ
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األولى تشمل المواد الدراسیة التي سیقوم المفتش التربوي بالتفتیش على الورقة -
.استثناءدون ، والمتوسطة، مدرسیھا لحملة المؤھالت العلمیة العلیا

الورقة الثانیة وتشمل أسئلة في الجوانب التطبیقیة للتربیة وعلم النفس وطرق -
التدریس والمعلومات العامة في مجال التعلیم والتربیة.

مقابلة شخصیة وتتضمن أسئلة في المعلومات العامة واختبارات حسن - ب
التصرف والمظھر.

) مائة درجة موزعة على 100تكون النھایة الكبرى لالمتحان ()15مادة (
% لكل ورقة".50الورقتین المنصوص علیھا في المادة السابقة "

المائة من %) خمس وسبعین في 75ویشترط الجتیاز المسابقة الحصول على (
درجة كل ورقة.

كما ویشترط لدخول االمتحان اجتیاز المقابلة الشخصیة بنجاح.


