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 بسم اهلل الزمحه الزحيم 
 

ُ الهذِي      هَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالهذِيهَ ُأوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاثٍ يَزْفَعِ اهلله
ا تَعْمَلُونَ خَِبريٌ " ُ ِِبَ  وَاهلله

 
 صدق اهلل العظيم                             

(ص  01سورة اجملادلت )مه اآليت                              
(345) 

 
 
 



 االهذاء

جهداً فـي تربيتي وتوجيهي ....التي    إلى والدتي الغالية التي لم تأل         
إليك أمي أهدي هذه الرسالة   قدمت كل ما تستطيع بإخالص وصمت. .

 ....وشتان بين رسالة ورسالة........

 حفظك اهلل لي .. وأمد في عمرك بالصالحات

 فـأنت زهرة الحياة ونورها .....

لي  ...الذي لم يبخل ع إلى سبب وجودي في الحياة .. والدي الحبيب
 يوماً بشيء

الذي غرس البذور وقدم لها الرعاية وطال    لك كل التجلي واالحترام..
 انتظاره للحظة الحصاد.....

إلى زوجي الوفي. الى من سار معي نحو الحلم.. خطوة بخطوة .. بذرناه  
 معاً.. وحصدناه معاً وسنبقى معاً.. بإذن اهلل ..... 

 الى كلية التربية االساسية  

 واخواتي االعزاء.الى اخواني  

 نجاة                                                 
 

 

 



 ني إلرار ادلشرف
 

أشٍد أف إعداد ٌذي الرسالة الهكسكهة بػ )فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف       
اداء هعمهْ الهكاد العمهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة ( 

الطالبة )ىجاة حهدم عبداهلل ( قد جرل تحت إشرافْ فْ كمٓة التربٓة  الهقدهة هف
ْ جزء هف هتطمبات ىٓؿ درجةاٖساسٓة جاهعة دٓالِ   التربٓة ) الهاجستٓر فْ ٌك

 .(اصكؿ التربٓة
 
 
 

 اٚستاذ الدكتكر                                                اٚستاذ الدكتكر    
 كسْ                                  هٍىد هحهد عبد الستارعمْ ابرآٌـ هحهد اٚ

ـ         /  / 2012                                                ـ/  / 2012         
  

                                                                               

                                        
 بىاء" عمِ التعمٓهات كالتكصٓات الهتكافرة ىرشح ٌذي الرسالة لمهىاقشة . 

 
 اٚستاذ الدكتكر                                                  
 ىبٓؿ هحهكد شاكر                                                  

ف العهٓد لمشؤكف العمهٓة كالدراسات هعاك                                         
  العمٓا 

 ـ  2012/    /  
 
 
 



 إلرار اخلبري انهغىي
 

أشٍد أىْ قد قرأُت ٌذي الرسالة الهكسكهة بػ ) فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ       
تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد العمهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة 

الطالبة  )ىجاة حهدم عبداهلل ( إلِ هجمس كمٓة التربٓة التعمٓهٓة( التْ قّدهتٍا 
ْ جزء هف هتطمبات ىٓؿ درجة اٖساسٓة ػ جاهعة دٓالِ   التربٓة) الهاجستٓر فْ، ٌك

ػػػة .  (اصكؿ التربٓة  كقد كجدتٍا صالحة هف الىاحٓة المغٓك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التكقٓع :                                               
 الخبٓر المغكم :                                                

    2012 /  التآرخ :     /                                                 
                                                          
                                                       

 

 

 

 



 انؼهمياخلبري إلرار 

أشٍد أىْ قد قرأُت ٌذي الرسالة الهكسكهة بػ )فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف        
اداء هعمهْ الهكاد العمهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة ( التْ 

دٓالِ ،  قّدهتٍا الطالبة  )ىجاة حهدم عبداهلل ( إلِ هجمس كمٓة التربٓة اٖساسٓة ػ جاهعة
ْ جزء هف هتطمبات ىٓؿ شٍادة الهاجستٓر فْ اصكؿ التربٓة ، كقد كجدتٍا صالحة هف  ٌك

 الىاحٓة العمهٓة .

 

 

 

 

 

 

 

 التكقٓع :                                                            

أ.د عبدالرزاق عبداهلل  : الخبٓر العمهْ                                                            

   زيدان

 2012 :     /   /  التآرخ                                                            

                                   

                                                                 



 جلىت ادلىبلشتإلرار 

لجىة  الهىاقشة ,ىشٍد اىىا اطمعىا عمِ الرسالة الهكسكهة )فاعمٓة ىحف اعضاء          
اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد العمهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة هف كجٍة 

كقد ىاقشىا الطالبة فْ ف الطالبة )ىجاة حهدم عبداهلل ( ، ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة ( الهقدهة ه
اتٍا كفٓها لً عٛقة ب فْ اصكؿ  بالقبكؿ لىٓؿ درجة هاجستٓر ٍا ,كىقر اىٍا جدٓرةهحتٓك

 .( امتيازالتربٓة كبتقدٓر ) 

 

 أ.د جمعة سريح الكبيسي                                           
 رئيساً 

 2012التاريخ:  /  /                                   
أ.م.د معن لطيف                أ.م.د بشرى عناد مبارك                          

 كشكول                   
 عضوًا                                                     عضوًا            

 2012التاريخ:  /  /                                         2012التاريخ:  /  /
 

أ.د ميند محمد عبد               أ.د عمي ابراىيم االوسي                        
 الستار 

 عضوًا ومشرفًا                                                 عضوًا ومشرفاً    
 2012التاريخ:  /  /                                        2012التاريخ:  /  /

 
 2012/  صدقت ىذه الرسالة من مجمس كمية التربية االساسية بتاريخ :   /

                                                                     عميد كمية التربية االساسي 
 أ.د عباس فاضل جواد

 2012التاريخ:   /   /                                                               
 



  وامخىبن شكر

           ْ ككفقىْ فْ إىجاز ٌذي الرسالة .. كالشكر هلل  الحهُد هلِل الذم أىعـَ عم
 .. الذم أخذ بٓدم كأكصمىْ إلِ ها كصمُت إلًٓ بفضمً سبحاىً كتعالِ

 
ّٚ أف أتقدـ بالشكر         ٓسرىْ كقد اىتٍٓت هف كتابة رسالتْ ٌذي ، إ

الجٓزؿ كعظٓـ اٚهتىاف الِ اٚستاذ الدكتكر عمْ ابرآٌـ اٚكسْ الهشرؼ 
ً لْ هف جٍد عمهْ كبٓر كهتابعتً لْ كتقدٓهً العكف اٚكؿ لها قده

الهستهر الذم كاف لً اٚثر فْ اىجاز رسالتْ ,ككها اشكر اٚستاذ الدكتكر 
هٍىد هحهد عبد الستار الىعٓهْ الهشرؼ الثاىْ لها قدهً لْ هف ارشادات 
كتكجٍٓات قٓهة كهساعدة عمهٓة غٓزرة هف العمـ كالهعرفة, كها كاشكر 

َْ شر الدكتكرة ب بعمهٍا كدعهٍا لْ  ل عىاد التهٓهْ التْ لـ تبخؿ عم
كاشكر زهٓمتْ الست  لٍا الفضؿ فْ بمكرة فكرة الرسالة،كهساعدتْ كالتْ 

كزهٓمْ كساـ عهاد عمِ دعهٍا لْ كهساىدتٍا, كاشكر الست ٌالة هجٓد 
 جبار ثائر لها قدهكي لْ هف هساعدة عمهٓة . 

 
 

                                 
 

 ىجاة  
 

 



 :مسخخهص انبحذ
هػػف اٌهٓتػػً كهالػػً هػػف فاعمٓػػة فػػْ التػػ ثٓر  اٌٚتهػػاـ با٘شػػراؼ التربػػكم  هتػػات  اف             

ػا لهكاكبػة التغٓػرات كالتطػكرات التػْ تكاجػً  ٌر ػة لغػرض تطٓك عمِ هجهؿ العهمٓػة التربٓك
ػػة .كلٍػػذا اصػػبح هػػف الضػػركرم تحسػػٓف فاعمٓػػة اٚشػػراؼ التربػػكم  لرفػػع العهمٓػػة التربٓك

كعمِ ٌذا اٚساس اف الهعمػـ الػذم ٓقػـك بهٍىػة التعمػٓـ ٓحتػاج الػِ هػف  هستكل الهعمـ،
ػػزداد خبػػرة  شػػرؼ عمٓػػً ,كحتػػِ ٓػػتقف اسػػالٓب التعاهػػؿ هػػع طٛبػػً ,ٓك رشػػدي ٓك ٓكجٍػػً ٓك

ٓكتسػػػب اٚشػػػراؼ التربػػػكم هػػػف ككىػػػً عهػػػؿ تعػػػاكىْ ٓركػػػز بهفٍكهػػػً  بهٍىػػػة التعمػػػٓـ .ك
ا كعمػػػِ رأسػػػٍا الهعمػػػـ الشػػػاهؿ عمػػػِ تىهٓػػػة العهمٓػػػة التعمٓ ػػػة بكافػػػة عىاصػػػٌر هٓػػػة كالتربٓك

الػػذم ٓهثػػؿ العىصػػر البشػػرم الفاعػػؿ فٍٓػػا كالهشػػرؼ التربػػكم راعػػْ تمػػؾ التىهٓػػة ،ٖىػػً 
الهعآش الحقٓقْ لمعهؿ التربكم الهٓداىْ الهٛحػظ لجهٓػع العىاصػر الهتصػمة بالعهمٓػة 

ة الهىشكدة . ة لتحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك  التربٓك
ٍدؼ البحث ا  -لحالْ الِ :ٓك

بىػػػػاء هقٓػػػػاس فاعمٓػػػػة اٚشػػػػراؼ التربػػػػكم فػػػػْ تحسػػػػٓف اداء هعمهػػػػْ الهػػػػكاد العمهٓػػػػة فػػػػْ   -1
 الهرحمة اٚبتدائٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة .

التحقػؽ هػف فاعمٓػة اٚشػراؼ التربػكم فػْ تحسػٓف اداء هعمهػْ الهػكاد العمهٓػة هػف كجٍػػة  -2
 ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة .

 اىاث (. –ْ العمـك كالٓراضٓات كفقا لهتغٓر الجىس )ذككر تعرؼ الفركؽ  لدل هعمه -3
ػػػؿ العمهػػػْ )دار  تعػػػرؼ -4 الفػػػركؽ  لػػػدل هعمهػػػْ العمػػػـك كالٓراضػػػٓات كفقػػػا  لهتغٓػػػر الهٌؤ

سػىكات  10 –فػ كثر  10.ك حسب هتغٓر )سػىكات الخدهػة كمٓة ( –هعٍد  –الهعمهٓف 
 قؿ (.ف 

 -: كلتحقٓؽ اٌداؼ البحث قاهت الباحثة با٘جراءات اٚتٓة
بىػػاء هقٓػػاس فاعمٓػػة اٚشػػراؼ التربػػكم  هػػف خػػٛؿ اٚدبٓػػات كالدراسػػات السػػابقة ، كلقػػد تػػـ 
الت كد هف صدؽ الهقٓػاس باسػتخداـ الصػدؽ الظػاٌرم ،كتػـ عػرض الفقػرات عمػِ هجهكعػة 
هػػػػف الهحكهػػػػٓف ، كلغػػػػرض قبػػػػكؿ كػػػػؿ فقػػػػرة هػػػػف فقػػػػرات الهقٓػػػػاس  اك رفضػػػػٍا اك تعػػػػدٓمٍا 

ادىِ لقبكؿ الفقرات هػف عػدد الهحكهػٓف ، البػالد عػددٌـ % كحد 80اعتهدت الباحثة ىسبة 
 ( هحكـ ، كقد تـ استبعاد جهٓع الفقرات التْ لـ تحصؿ عمِ هكافقػة الهحكهػٓف بىسػبة12)
فقػػػػرة قاهػػػػت الباحثػػػػة  58بصػػػػكرتً الىٍائٓػػػػة هػػػػف  % (كبٍػػػػذا اصػػػػبح الهقٓػػػػاس  هككىػػػػان  80)



ػػػا حسػػػب اٚرشػػػادات التػػػْ ابػػػداٌا الهحكهػػػ الت كػػػد هػػػف ثبػػػات  كف .كتػػػـّ بصػػػٓاغة الفقػػػرات لغٓك
قػة التجزئػة الىصػفٓة حٓػث  0,86الهقٓاس باعتهاد طٓرقة اٚختبار كاعادتً  كبمد ) (، كطٓر

ػػك ٓهثػػؿ هعػػاهٛ عالٓػػا ،كبعػػد تطبٓػػؽ الهقٓػػاس عمػػِ عٓىػػة  0,88بمػػد هعاهػػؿ الثبػػات ) ( ٌك
 كصػػػمت الباحثػػػة الػػػِ الىتػػػائ ( هعمػػػـ كهعمهػػػة  هػػػف العمػػػـك كالٓراضػػػٓات ت 400هؤلفػػة هػػػف )

 -: اٚتٓة
اؼ فاعمٓػػػػة اٚشػػػػراؼ، ام اف هسػػػػتكل اٚشػػػػر  اف عّٓىػػػػة البحػػػػث ذات هسػػػػتكل هتػػػػدف  فػػػػْ -1

، كبعػػد تطبٓػػؽ هقٓػػاس فاعمٓػػة اٚشػػراؼ التربػػكم عمػػِ  التربػػكم لػػدل الهعمهػػٓف غٓػػر هػػرض  
عٓىػػػة البحػػػث كجػػػد اف هتكسػػػط درجػػػات فاعمٓػػػة اٚشػػػراؼ التربػػػكم لػػػدل الهعمهػػػٓف هػػػف كػػػٛ 

( كعىػػػػد  35,7( بػػػػاىحراؼ هعٓػػػػارم هقػػػػداري ) 167,5ٌػػػػك )الجىسػػػػٓف كالهشػػػػهكلٓف بالبحػػػػث 
( ٓٛحػػظ اىػػً اصػػغر هػػف  174هقارىػػة ٌػػذا الهتكسػػط بالهتكسػػط الفرضػػْ لمهقٓػػاس كالبػػالد )

 .الهتكسط الفرضْ لمهقٓاس
عٓىػة الػذككر كعٓىػة اظٍرت ىتػائ  البحػث أىػً ٚ تكجػد فػركؽ ذات دٚلػة إحصػائٓة بػٓف  -2

 . 0.05كهستكل دٚلة  499د  درجة حٓرة الٓراضٓات كالعمـك عى اٚىاث لهعمهْ
الٓراضػٓات كالعمػـك  ً لػٓس ٌىػاؾ فػركؽ فردٓػة بػٓف هعمهػْاظٍرت ىتائ  البحث اى -3

ا التائٓػػػػػة حسػػػػػب هتغٓػػػػػر سػػػػػىكات الخدهػػػػػة كذلػػػػػؾ ٚف القٓهػػػػػة  الهحسػػػػػكبة التػػػػػْ هقػػػػػداٌر
ا)2.11) ( عىػػػد هسػػػتكل دٚلػػػة  3.84(اقػػػؿ هػػػف القٓهػػػة التائٓػػػة الجدكلٓػػػة التػػػْ هقػػػداٌر

 .( 396 -1كدرجة الحٓرة ) 0.05
فردٓػػػة  لهعمهػػػٓف العمػػػـك كالٓراضػػػٓات  ان كهػػػا كاظٍػػػرت ىتػػػائ  البحػػػث اف ٌىػػػاؾ فركقػػػ -4

ا  ػػػؿ العمهػػػْ ك كذلػػػؾ ٚف القٓهػػػة الفائٓػػػة الهحسػػػكبة التػػػْ هقػػػداٌر لصػػػالح هتغٓػػػر الهٌؤ
 ،(3.84( اكبر هف القٓهة الفائٓة الجدكلٓة )32.26)

ٓف هػف خػٛؿ  ا :من التوصيات مني اً وقد اوصت الباحثة عدد ت ٌٓػؿ الهشػرفٓف التربػٓك
بٓػػة ككرشػػات عهػػؿ لٍػػـ لتحسػػٓف كفآػػاتٍـ  إلحػػاقٍـ ببػػراه  الهاجسػػتٓر كعقػػد دكرات تدٓر
ب سػػػػػالٓب ا٘شػػػػػراؼ فػػػػػْ تحسػػػػػٓف اداء هعمهػػػػػْ العمػػػػػـك كالٓراضػػػػػٓات، كهتابعػػػػػة خطػػػػػط 
ٓف ك تحسػػػػػػٓف الخػػػػػػدهات ا٘شػػػػػػرافٓة التػػػػػػْ ٓقػػػػػػدهٍا هشػػػػػػرفك العمػػػػػػـك  الهشػػػػػػرفٓف التربػػػػػػٓك

 ٓات لهعمهٍٓـ .كالٓراض



هٓػة لكاقػع ا٘دارة  هف الهقترحات هىٍػا : ان اقترحت الباحثة عددكها ك  إجػراء دراسػات تقٓك
ٓف عمػِ إجػػراء البحػكث ا٘جرائٓػػة  كالػػزاـ الهدرسػٓة كا٘شػػراؼ التربػكم، الهشػرفٓف التربػػٓك

 لمكقكؼ عمِ هشكٛت التعمٓـ .
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 اوال :مشكهت انبحذ
ة , هف خٛؿ تٍٓئة الهكاقؼ             ٓعد الهعمـ الركٓزة اٚساسٓة فْ العهمٓة التربٓك

ك الكسٓط الحْ فْ تكصٓؿ  التعمهٓة التْ تىهْ هٍارات التفكٓر العمهْ الىاقد الخٛؽ ,ٌك
ة  الهعرفة كىقؿ التراث كثقافة الهجتهع ,كعمًٓ ٓعكؿ فْ بىاء شخصٓة الطالب السٓك

كالهتكاهمة فْ هختمؼ جكاىبٍا , كلكف ٚ ٓستطٓع الهعمـ كحدي هكاكبة التغٓرات كاٚلهاـ 
بالهستجدات كاٚطٛع عمِ كؿ هستحدث جدٓد ,ٚك ٓستطٓع دائها التطكر بجٍدي الذاتْ , 

 ( 3: 2004كض بهسؤكلٓتً كتحسٓف ادائً .)غبآف ,بؿ بحاجة الِ هف ٓساعدي لمىٍ

كهػػا اف الهعمػػـ ب عتبػػاري جػػزء هػػف الىظػػاـ التربػػكم ٓحتػػاج الػػِ دعػػـ هسػػتهر ,لٓقػػـك          
ػػػة كفقػػػا لفمسػػػفة الدكلػػػة كالهجتهػػػع .ذلػػػؾ  بالهٍػػػاـ الهككمػػػة الٓػػػً هػػػف كاضػػػعْ السٓاسػػػات التربٓك

لتّغٓػػػرات التكىمكجٓػػػا كالتقػػػدـ فػػػْ لهكاكبػػػة كهسػػػآرة ركػػػب الحٓػػػاة بشػػػكؿ هتىاسػػػؽ هتكٓػػػؼ هػػػع ا
الهعرفة ,كها ٓعد الهعمـ احد العىاصر الهٍهة فْ الىظاـ التربكم حٓث تػكلِ اٚهػـ الهتقدهػة 
ر كاٚصػػٛح فػػْ  جػػؿ اٌتهاهٍػػا بتىهٓتػػً .فىٍضػػة اٚهػػـ كالشػػعكب هػػف خػػٛؿ حركػػات التطػػٓك

ػػة كاٚجتهاعٓػػة ,ٚك بػػد هػػف الكقػػكؼ عمػػِ هكاضػػع الخ مػػؿ كالهشػػكٛت شػػتِ الهجػػاٚت التربٓك
ر  التػػػْ ٓعػػػاىْ هىٍػػػا الهعمػػػـ ,هػػػف اجػػػؿ الكصػػػكؿ الػػػِ ىتػػػائ  هػػػف شػػػاىٍا اف تسػػػاٌـ فػػػْ تطػػػٓك

 ( 466: 2006كتحسٓف اداء الهعمـ .)سهكر ,

رشدي كٓشرؼ عمًٓ ,حتِ ٓتقف اسالٓب التعاهؿ هع          كلذلؾ ٓحتاج الِ هف ٓكجًٍ ٓك
زداد خبرة بهٍىة التدٓرس كطرائقٍا حتِ ٓس تطٓع اف ٓحقؽ اٌٚداؼ التْ تعهؿ التٛهٓذ ٓك

ف شخصٓة اٚبىاء كاعدادٌـ لمحٓاة .)اٚفىدم ،  ( 3: 1981الهدارس عمِ بمكغٍا لتكٓك

كلقد اشارت العدٓد هف الدراسات السابقة فْ هجاؿ ا٘شراؼ التربكم هثؿ دراسة         
راسة  (، كد 2011( كدراسة الجبكرم  )  1997(  كدراسة العٓساكم )  1977حٓاكم )
( أف ا٘شراؼ التربكم فْ العراؽ ٚ ٓزاؿ هتكسط اٖداء، كأف دكر الهشرؼ 2010سهٓسـ )

ٓف لهٍاهٍـ  التربكم ٚ زاؿ غاهضان كهٍهتً غٓر كاضحة. كأف عدـ إىجاز الهشرفٓف التربٓك
ا لدل  بصكرة هرضٓة ٓعكد إلِ هشكٛت تتعمؽ بىقص الهٍارات ا٘شرافٓة الكاجب تكافٌر

ٓف. لذا جاءت ٌذي الدراسة لمكقكؼ عمِ فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ الهشرفٓف التر  بٓك



تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد العمهٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة . كآجاد الحمكؿ الهىاسبة 
ة الهىشكدة .  لٍا .لتحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك

ة هتكاهمة، تٍتـ بالهىاٌ ، كطرؽ        التدٓرس، كأسالٓب  كا٘شراؼ التربكم عهمٓة تربٓك
ة، كأسسٍا  سعِ بشكؿ هستهر إلِ التكفٓؽ بٓف الدراسات التربٓك ـ، ٓك التعمـ كالتعمٓـ، كالتقٓك
الىفسٓة، كاٚجتهاعٓة، كبٓف أحكاؿ الىظاـ التعمٓهْ، كهتطمباتً، كسبؿ اصٛحً، كتحسٓىً 

التعمٓهٓة ، ،كٓعهؿ ا٘شراؼ التربكم عمِ تكجًٓ الهعمهٓف فْ الهٓداف لتحسٓف ههارساتٍـ 
 (                                                         3: ٥٩٩١كتحسٓف تحصٓؿ التٛهٓذ، سعٓان إلِ تحسٓف أداء الىظاـ التربكم.)سمٓهاف، 

كاظٍرت دراسة عبٓدات عمِ اف ٌىاؾ صعكبة فْ اٚتصاؿ بٓف الهشرفٓف كالهعمهٓف,      
اتجاٌاتٍـ الهٍىٓة ,كبٓىت الدراسة آضا اف الىهط هها ٓؤثر عمِ اراء الهعمهٓف كعمِ 

 2010اٚشرافْ اٚىتقادم ,ٌك اكثر اٚىهاط اىتشارا هف كجٍة ىظر الهعمهٓف.)العبٓدم ,
:130 ) 

كاكد الخزرجْ كآخركف أف الكاقع الفعمْ لٙشراؼ التربكم فْ العراؽ ٓت ثر بعدد هف 
 السمبٓات ٌْ  :

 تربكٓٓف الكفكئٓف.ضعؼ آلٓة اختٓار الهشرفٓف ال -1

ٓف ب عهاؿ  -2 ابتعاد ا٘شراؼ التربكم عف أداء هٍهاتً خٛؿ تكمٓؼ الهشرفٓف التربٓك
 جاىبٓة ٚ تهت لٙشراؼ بصمة.

 ضعؼ الهعآٓر التْ تخدـ بتقٓٓـ اٚداء لمهعمهٓف . -3

 ( 2:  2009ضعؼ تكصٓؼ دقٓؽ لكاجبات هٍاـ الهشرفٓف. )الجبكرم , -4

اسة إقمٓهٓة أجٓرت فْ هكتب التربٓة العربٓة لدكؿ الخمٓ  عاـ كها اكدت در         
دفت الدراسة إلِ 1985) ري(، ٌك ( حكؿ)ا٘شراؼ التربكم بدكؿ الخمٓ  العربْ كاقعً كتطٓك

التعرؼ عمِ كاقع ا٘شراؼ التربكم فْ أقطار الخمٓ  العربْ السبعة هف كافة جكاىبً . 
( هشرفان كهشرفة ، كتكصمت 162غت )كلتحقٓؽ ذلؾ اختٓرت عٓىات هف الهشرفٓف بم

الدراسة إلِ أف ٌىاؾ كعٓان تاهان ب ٌداؼ ا٘شراؼ التربكم هف قبؿ الهشرفٓف ، كها أظٍرت 



الىتائ  أف ٌىاؾ عشر هشكٛت رئٓسة تعترض تحقٓؽ أٌداؼ ا٘شراؼ التربكم ، كتتضهف 
 ٌذي الهشكٛت التْ أشار إلٍٓا أكثر هف ىصؼ أفراد العٓىة : 

 ٖعباء الهمقاة عمِ عاتؽ الهشرؼ التربكم .كثرة ا -

 ضعؼ الرغبة فْ هٍىة التدٓرس لدل بعض الهعمهٓف . -

 (                                                                         11: 1985) هكتب التربٓة العربٓة لدكؿ الخمٓ  ،.قمة اٖجٍزة كالكسائؿ التعمٓهٓة  -

ف ا٘شراؼ ال  تربكم ٚ ٓحقؽ أغراضً داخؿ الهدرسة ٖسباب عدة هىٍا:كا 

 إف ا٘شراؼ التربكم ها زاؿ ٓقتصر عمِ إتباع الطرؽ القدٓهة كالتقمٓدٓة. -1

 إف بعض الهشرفٓف تىقصٍـ الهعرفة كالخبرة بالهىاٌ  الدراسٓة كطرؽ تدٓرسٍا. -2

د هف الهشرفٓف عىد ىقص فْ الهٍارات القٓادٓة كفْ العٛقات ا٘ىساىٓة لدل العدٓ -3
( )الجبكرم 34: 2000التعاهؿ هع العاهمٓف فْ الهدرسة هف إدارة كهعمهٓف . ) الىاجْ ،

,2009  :1 ) 

كلٍذا عهمت كزارة التربٓة عمِ تطكٓر اٚشراؼ التربكم كاٚدارم كالفىْ كاتباع        
تعمٓهٓة كرفع احدث اٚسالٓب ا٘شرافٓة لضهاف رفع الهستكل العمهْ ٖعضاء الٍٓئات ال

ات الطٛب هف الىاحٓتٓف العمهٓة كالحٓاتٓة . )كزارة التربٓة ,  (  24: 2004هستٓك

كهها ٓؤكد ذلؾ قٓاـ الباحثة باستطٛع اراء بعض الهعمهٓف بفاعمٓة اٚشراؼ التربكم 
ٛن كاضحان فْ العهمٓة اٚشرافٓة كخاصة فٓها ٓتعمؽ باٖسالٓب  ,فاجهعكا اف ٌىاؾ خم

ـ ٚ ٓتىاسب هع الدكر الهتبعة هف  ٓف فْ هتابعة الهعمهٓف كاف دكٌر قبؿ الهشرفٓف التربٓك
ذا ها دفع الباحثة الِ اختٓار  ر العهمٓة اٚشرافٓة .ٌك الهمقِ عمِ عاتقٍـ فْ تطٓك

 هكضكعٍا ذات الصمة بفاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد العمهٓة .

 

 

 



 اهميت انبحذربويب: 
عػػالـ الٓػػـك تقػػدها عمهٓػػا كتكىمكجٓػػا ٌػػائٛ ,كلهكاجٍػػة تحػػدٓات ٌػػذا القػػرف كالػػذم ٓهتػػاز ٓشػػٍد ال

بالهعمكهاتٓػػة كاىتشػػار العكلهػػة كعالهٓػػة الهعرفػػة ,كلهكاكبػػة ٌػػذا التقػػدـ الهتسػػارع ,اصػػبح هػػف 
الضػػركرم التكجػػً ىحػػك هضػػاعفة اٌٚتهػػاـ بعهمٓتػػْ التعمػػٓـ كالػػتعمـ ,كهػػف ٌىػػا تقػػع الهسػػؤكلٓة 

عمػػِ التربٓػػة لهكاجٍػػة ٌػػذا التقػػدـ السػػٓرع .كاف السٓاسػػة التعمٓهٓػػة فػػْ الكقػػت  عمػػِ القػػائهٓف
الػراٌف تحظػػِ بحركػػة شػاهمة فػػْ التغٓٓػػر كالتطػكر ,تتىػػاكؿ هختمػػؼ جكاىػب العهمٓػػة التعمٓهٓػػة 
ا  ر فْ شػتِ عىاصػٌر ة هتكاهمة ,كهتفاعمة لتحقٓؽ التطٓك ذلؾ فْ ضكء ككىٍا هىظكهة تربٓك

ر  الهختمفػػة كفػػْ جهٓػػع الهراحػػؿ ؤكػػد خبػػراء التربٓػػة عمػػِ شػػهكلٓة عهمٓػػة التطػػٓك التعمٓهٓػػة ,ٓك
ػػػة .                               )خضػػػر  بحٓػػػث تشػػػهؿ جهٓػػػع عىاصػػػر الهىظكهػػػة التربٓك

,2011 :13 ) 

ر كتىكٓع         اف تطكر اٚشراؼ التربكم كتراكـ اعباء التدٓرس ,كالرغبة فْ تغٓٓر كتطٓك
مٍا هجتهعة جعمت الحاجة لٙشراؼ التربكم اهرا هٍها طرائؽ التدٓرس ,ٌذي اٚهكر ك

كهطمبا همحا ,عمِ اعتبار اف عهمٓة اٚشراؼ التربكم ٌْ الهصدر اٚساسْ الذم ٓغذم 
ساعد عمِ احداث التغٓٓر الهطمكب لهكاجٍة هتطمبات العصر فْ ٌذا  هٍىة التعمٓـ ٓك

قكـ بتكجٍٓ ً ,كهساعدتً بشكؿ هستهر, الهجاؿ. فالهعمـ بحاجة هاسة لهف ٓتابع عهمً, ٓك
كاهدادي بالخبرات الٛزهة ٚ سٓها الهعمـ الهبتدئ كالهعمـ الضعٓؼ ,كالهعمـ غٓر الكؼء, 
ذا ٚ ٓعىْ اىصراؼ عهمٓة اٚشراؼ التربكم عف الهعمـ الجٓد ,بؿ عمِ العكس ,اذ اف  ٌك

هف قدراتً, عهمٓة اٚشراؼ التربكم عهمٓة تعاكىٓة تستكجب التعاهؿ هع كؿ هعمـ لٙفادة 
بٓة الٛزهة ,كالعهؿ عمِ صقؿ قدراتً ها  دي بالبراه  التدٓر كالتصعٓد هف هٍاراتً ,كلتزٓك

 ( 15:  2006اهكف ذلؾ . )الحٓررم ،

اف الىظاـ التربكم فْ الهجتهعات الحدٓثة ٓسٍـ بدكر فعاؿ كبىاء فْ تحقٓؽ اٌداؼ        
تطمب ذلؾ  تكافر عدة عكاهؿ فْ هقدهتٍا اٌٚتهاـ تمؾ الهجتهعات كتطمعاتٍا الهستقبمٓة ,ٓك

بالهعمـ حٓث ٓهثؿ احد اٚركاف اٚساسٓة التْ تقـك عمٍٓا العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة ,كها 
جاء اٌٚتهاـ با٘شراؼ التربكم باعتباري اٚىسب فْ تحسٓف اداء الهعمـ كتىهٓة قدراتً .  

 ( 45: 2006)حسٓف كعكض اهلل ,



شراؼ التربكم  هت ت  هف اٌهٓتً كهالً هف فاعمٓة فْ الت ثٓر عمِ اف اٌٚتهاـ با٘      
ا لهكاكبة التغٓرات كالتطكرات التْ تكاجً العهمٓة  ٌر ة لغرض تطٓك هجهؿ العهمٓة التربٓك

ة.)الزغبْ ،  ( 2:  1994التربٓك

كف   عد اٚشراؼ التربكم كاحدا هف الخدهات الهٍىٓة التْ ٓقدهٍا الهسؤكلكف التربٓك ٓك
ٍدؼ  ا ٓك ٌر الِ هساعدة الهعمهٓف اثىاء الخدهة ٘كسابٍـ القدرة عمِ تىفٓذ الهىاٌ  كتطٓك

كتكفٓر البٓئة التعمٓهٓة الهىاسبة هها ٓٓزد هف كفاءة العائد التربكم كتحقٓؽ اٌٚداؼ العاهة 
ة الحدٓثة اف ٓككف اٚشراؼ التربكم عهمٓة  لمىظاـ التعمٓهْ كتدعك اٚتجاٌات التربٓك

قٓاـ الهشرؼ التربكم بالهتابعة الهٓداىٓة لسٓر عهمٓة التعمٓـ كالتعمـ  هستهرة هف حٓث
كالت ثٓر فْ ههارسات ٌذي العهمٓة كتغذٓتٍا باٖفكار كالهقترحات كاٚسالٓب التْ تساعد 
ا كاف تككف هتكاهمة هف حٓث ادراكٍا لدكر العاهمٓف فْ الهدرسة كخارجٍا  ٌر عمِ تطٓك

ة .)عٓساف ,لغرض تبادؿ أراء فْ القضآا   ( 243: 1993التْ تفرضٍا العهمٓة التربٓك

كتكهف اٌهٓة اٚشراؼ التربكم فْ اف الهعمـ الذم ٓقـك بهٍىة التعمٓـ ٓحتاج الِ هف    
زداد خبرة بهٍىة  شرؼ عمًٓ ،حتِ ٓتقف اسالٓب التعاهؿ هع طمبتً ,ٓك رشدي ٓك ٓكجًٍ ٓك

ستطٓع اف ٓكاجً اختٛؼ الهكاقؼ كالتغٓٓر الهستهر ٖىً هٍها كاىت اسس اعداد  التعمٓـ ٓك
ر اىفسٍـ ٓبقِ لمهشرؼ  الهعمهٓف هتٓىة كهٍها تكافرت لدٍٓـ هف رغبات ذاتٓة فْ تطٓك
التربكم الذم ٓرافؽ الهعمـ اثىاء الخدهة اثري الكبٓر فْ تحسٓف التعمٓـ كاسالٓبً الذم ٓؤدم 

ر العهمٓة التعمٓهٓة.)الىكرم ,  ( 427: 1991بدكري الِ تطٓك

اف ا٘شراؼ التربكم ٌك صهاـ اٖهاف فْ العهمٓة التعمٓهٓة، كبقدر كفاءة            
ا٘شراؼ التربكم كفعالٓة أجٍزتً تككف كفاءة العهمٓة التعمٓهٓة كفعالٓتٍا، فٍك ألٓة 
الهسؤكلة عف تحقٓؽ الكثٓر هف عىاصر الجكدة الىكعٓة فْ الىظاـ التعمٓهْ، خاصة 

ْ : الهىاٌ ، كأداء الهعمهٓف، كالهكاد الحمقات اٖربع الكبرل ال تْ تهثؿ حمقات الجكدة ٌك
التعمٓهٓة، كأسالٓب التقكٓـ، كهف ٌىا فإف الهشرؼ التربكم ٌك صهاـ اٖهاف كضابط إٓقاع 
ر  الجكدة الىكعٓة فْ الىظاـ التعمٓهْ كلكْ ٓؤدم اٚشراؼ التربكم دكري ك سمكب تطٓك

ة كالرقْ بٍا ٚ بد لً اف ٓطكر هفآٌهً كاسالٓبً كاىهاطً بها ٓتفؽ  العهمٓة التربٓك
ر قدرات الهعمـ  كاٚتجاٌات العالهٓة الهعاصرة كاف ٓصبح لً دكر اساسْ كفاعؿ فْ تطٓك
كاهكاىاتً هف خٛؿ تزكٓدي بالهعارؼ كالخبرات كاٚتجاٌات اٚٓجابٓة التْ تهكىً هف اداء 



ِ اىً قادر عمِ تحسٓف اداء عهمً بكفاءة عالٓة كاف الهشرؼ التربكم ٓجب اف ٓىظر عم
ذا ٓتطمب اف ٓككف الهشرؼ التربكم ٓهتمؾ هقكهات شخصٓة  ر قدراتٍـ , ٌك الهعمهٓف كتطٓك

مً لمقٓاـ بهٍاـ كهسؤكلٓات اٚشراؼ التربكم . )البابطٓف ,  ( 4: 1995كعمهٓة تٌؤ

ذا ها اكدتً دراسة هداىات كبرزة )             ٓقكـ ( باف عهؿ الهشرؼ التربكم  2002ٌك
ذا  اساسا عمِ هساعدة الهعمهٓف فْ تحسٓف طرؽ التدٓرس كاٚرتقاء بالعهمٓة التعمٓهٓة , ٌك
ٓتطمب هف الهشرؼ التربكم بىاء عٛقة تفاعمٓة هع الهعمهٓف هف خٛؿ التكجًٓ كالهتابعة 

 ( 2: 2002لكْ تتحقؽ اٌٚداؼ التعمٓهٓة . )هداىات كبرزة ,

بكم ٓصبح الهعمهكف هطمعٓف عمِ الهصادر التْ اف هف خٛؿ اٚشراؼ التر          
ذي ٌْ حقٓقة اٚشراؼ الجٓد الذم ٓساعد الهعمهٓف عمِ  تساعدٌـ عمِ حؿ هشاكمٍـ ٌك

ر قابمٓاتٍـ التعمٓهٓة كٓعزز لدٍٓـ الشعكر بالثقة ب دائٍـ . )خضر ,  ( 23: 2011تطٓك

،كهها ٓٓزد هف أٌهٓتً تعدد ٓحتؿ الهشرؼ التربكم هكاىا هٍها فْ التربٓة كالتعمٓـ ك         
ا ،فٍك هسؤكؿ عف  اٖدكار كدقة الهٍاـ التْ ٓضطمع بٍا فبا٘ضافة إلِ ككىً قائدا تربٓك
ادة فاعمٓة أداء الهعمهٓف، فٍك هطالب بتقكٓهٍـ،  ر الهىاٌ ، كتحسٓف التعمٓـ، كٓز تطٓك

لتربكم هٍها كالعهؿ عمِ تدٓربٍـ، كحثٍـ عمِ ا٘بداع كتىشٓط البحث التربكم. كالهشرؼ ا
كاىت كظٓفتً كلقبً، كهٍها كاىت فكرة الىاس عف طبٓعة عهمً، ٓعد عاهٛ ٌاها فْ سٓر 
العهؿ الهدرسْ بطٓرقة فعالة، كفْ التىسٓؽ بٓف كظٓفة الهدرسة كبٓف أىكاع الىشاط 
ىظر إلِ الهشرؼ التربكم عمِ إىً شخص هتكاهؿ هع أعضاء ٌٓئة التدٓرس  التعمٓهْ. ٓك

تعاهؿ هع اله عمهٓف كالطٛب، كٓكجً اٌتهاهً بشؤكىٍـ، با٘ضافة إلِ قٓادتً لٕخٓرف ٓك
ة ٓستطٓع أف ٓتفاعؿ هع الهعمهٓف فْ  دراكً لمعهمٓة التربٓك ـ، كبفٍهً كا  فْ تحسٓف ىهٌك

 (279:  1995)هرسْ , الحقؿ التعمٓهْ بصكرة فاعمة.

ر كالتغٓٓر التربكم فٍك ب       حكـ خبرتً كهركزي لذا ٓعد الهشرؼ  اساس عهمٓة التطٓك
قادر عمِ اٚطٛع عمِ الهستحدثات التربكٓة لكْ ٓساعد الهعمهٓف لٙفادة هىٍا 
ر  كهساعدتٍـ عمِ ههارسة اٚسالٓب كاٚفكار الجدٓدة كتٍٓئة اذٌاىٍـ لتقبؿ التغٓٓر كالتطٓك
كذلؾ لمحد هف هقاكهة التغٓٓر حٓث ٌىاؾ هجهكعة هف الهعمهٓف تككف لدٍٓـ الرغبة 

 ( 26: 2011فْ هقاكهة التغٓٓر.  )خضر , الشدٓدة



ىا تبرز اٌهٓة اٚشراؼ التربكم ٚف الكثٓر هف الهعمهٓف لٓس لدٍٓـ هعٓار حقٓقْ        ٌك
لتقدٓر كفاءتً بالتدٓرس بالفصؿ كالذم ٓىت  هىً عدـ هقدرتٍـ عمِ تغٓٓر اسمكب تدٓرسٍـ 

ـ الهفٓد لسمككً ف ْ التدٓرس عمِ اف ٚ تقدـ لً الِ اٚحسف كاف ٓتكافر لكؿ هعمـ التقٓك
ٌذي الهعمكهات بطٓرقة فٍٓا ىكع هف التٍدٓد لهقدرتً ٚف ذلؾ ٓسبب لً الخكؼ هف التغٓٓر 

 ( 7: 2010كقمة اٚبتكار فْ طرؽ تدٓرسً.)العبٓدم ،

ٓف عمِ اٌهٓة ا٘شراؼ التربكم بسبب تضاعؼ عدد         ؤكد كثٓر هف التربٓك ٓك
ادة عد د التٛهٓذ ، كىقص ا٘عداد التربكم لمهعمهٓف هف الىاحٓة الهدارس  الهدارس كٓز

العمهٓة كالهٍىٓة فْ كمٓات التربٓة، كالتغٓر فْ كظائؼ التعمٓـ كظٍكر هشكٛت تعمٓهٓة 
د الحاجة إلِ كجكد ا٘شراؼ التربكم. تقدـ عمـك التربٓة كدخكؿ التجارب  هتجددة ، تٓؤ

اٖهر الذم ٓؤدم إلِ ضركرة ا٘شراؼ الهىكعة فٍٓا، أدل إلِ تطكر أسالٓب التدٓرس 
التربكم كالهشرؼ التربكم الخبٓر. كاف فترة ا٘عداد الهسمكْ لمهعمـ فْ هعاٌد إعداد 
الهعمهٓف ٚ تكفْ لقٓاهً بكاجبً عمِ الكجً اٖكهؿ، كاستٓعابً كؿ اٖسالٓب الفىٓة الحدٓثة 

سة التعمٓـ تعمهً ها ىقص لمتدٓرس، بؿ ٓتعمـ ذلؾ هف خٛؿ ههارستً لمتعمٓـ، أم أف ههار 
ذا ٓحتاج إلِ الهشرؼ التربكم الخبٓر فْ طرؽ التدٓرس الىاجحة. كاف  فْ إعدادي، ٌك
ذا اٖهر  الهعمـ القدٓـ فْ التعمٓـ ٓحتاج لهكاجً اٖهكر الهستجدة فْ شؤكف التربٓة، ٌك
ؿ ٓحتاج لٙشراؼ التربكم. كالحاجة الِ الهشرؼ التربكم هاسة كالتعاكف هطمكب فْ ك

هٓادٓف الحٓاة ككمها تٛقت اٚفكار كمها كاىت الىتائ  افضؿ كخصكصا الهشرؼ التربكم 
تعاكف هعٍـ هطكرا  عهؿ هع زهٛئً ٓدا بٓد ٓك الذكْ هتىكع الثقافة الذم ٓتسـ ببعد الىظر ٓك
كهجددا ,لٓصىع القادة الهجدٓف الهبتكٓرف الذٓف ٓقكدكف اٚهة عمِ سمـ الهجد لتطاكؿ 

 ( 105- 104: 2004ٍـ كبعزة ككراهة ابىائٍا . )طافش ,اٚهـ بحضارت

ْ عهمٓة قٓادٓة تعاكىٓة      ة ٌك اف العهمٓة اٖشرافٓة هظٍر هف هظاٌر اٚدارة التربٓك
هىظهة تتهثؿ فْ السمكؾ القٓادم اٚشرافْ الذم ٓقـك بً الهشرؼ التربكم القادر عمِ 

ر فْ العهمٓة التعمٓهٓة عمِ هدل اٚٓاـ .كها اف العهمٓة ا٘شرافٓة  احداث التغٓٓر كالتطٓك
تكاكب التىظٓهات اٚدآرة الحدٓثة كالهتجددة فْ الهٓداف التربكم لٍذا تعد العهمٓة ا٘شراقٓة 
ة .لذلؾ تت ثر العهمٓة ا٘شرافٓة بطبٓعة السمكؾ  رافدا هف الركافد الهٍهة لٙدارة التربٓك



بىْ الهشرؼ التربكم اتجاٌاتً اىطٛقا هف  اٚدارم الذم ٓهارسً الهدٓر اك القائد التربكم ٓك
 (3:  2006ٌذي السمككٓات.) الترتكرم,

( باف اٚشراؼ فْ البٛد العربٓة ها زاؿ تفتٓشٓنا كفْ  1998حٓث ٓؤكد العاجز )        
مٍـ لههارسة  ٓف كفؽ هعآٓر عمهٓة تٌؤ بعضٍا تكجٍٓٓا ,كٓتطمب اعداد الهشرفٓف التربٓك

ة .الدكر القٓادم فْ ت ر العهمٓة التربٓك  ( 217:  1998)العاجز , حسٓف كتطٓك

( ,اف كجكد الهشرؼ التربكم اساس  1997كفْ ٌذا الصدد  ٓشٓر دٓراىْ )       
ر  لهساعدة الهعمهٓف فْ تحسٓف ادائٍـ كاثارة دافعٓتٍـ ىحك الىهك الهٍىْ كتىفٓذ تطٓك

 ( 23: 1997)دٓراىْ ,  الهىٍاج الهدرسْ ,فٍذا ٓسٍـ فْ تحسٓف تعمـ التٛهٓذ .

كاف الهشرؼ فْ التربٓة الهعاصرة ٚ تحدد هسؤكلٓتً فْ هٛحظة الهعمهٓف        
كتبكٓبٍـ الِ جٓد كضعٓؼ كها ٓجرم تقمٓدٓا ,بؿ ٓهتد كظٓفٓا الِ دراسة عمهٓة ٌادفة 
ء هف ادارة  لمعكاهؿ الهدرسٓة هف هعمهٓف كادآرٓف كككادر عاهمة اخرل كلهؿ ىتٓجة ٌٚؤ

ٓـ كتدٓرس كسمككٓات هٍىٓة كلها ٓستخدهكىً هف هىاٌ  كطرؽ كاسالٓب كهكاد كتعم
ة لمعهؿ عمِ اصٛح ها ٓمـز فْ ام هىٍا سعٓا لتحقٓؽ  كتجٍٓزات كاجٍزة كتسٍٓٛت تربٓك

ْ ٓزادة تحصٓؿ الهتعمهٓف .)حهداف،  (  5: 1992غآة هدرسٓة ٌك

تقع عمًٓ هسؤَلٓة تَجًٓ  َالهشرف التربَّ ٌَ القائد الهربْ َالهطَر الذّ       
حٓث ٓرّ الكثٓر هو ؿ ، عهمً بطرٓقة أفضء ادي حتِ ٓتهكو هو أداػالهعمن َإرش

ة ا٘شراف التربَّ لتحسٓو َتطَٓر العهمٓة التعمٓهٓة ػَد عهمٓػالتربَٓٓو ضرَرة َج
 ( 148: 1996،  )الخطٓب  اي الهرغَب .ػْ اٚتجػا فػَتغٓٓرٌ، ستَاٌاػبهء َاٚرتقا

ٚتجاٌات الحدٓثة فْ اٚشراؼ التربكم عمِ العٛقة اٚىساىٓة التْ ٚ تفرض كها تؤكد ا
عمِ الهعمـ اشٓاء فكؽ قدراتً كلكىٍا تساعدي فْ تحسٓف اٚداء كفٍـ الهشكٛت كالعهؿ 
عمِ حمٍا كها تؤكد اٚتجاٌات الحدٓثة آضا عمِ الصداقة كالقٓادة كهسؤكلٓة هشتركة 

 ( 64: 1999)حسف , اؼ .كاسمكب تعاكىْ بٓف جهٓع اٚطر 

( اف الهعمـ ٓحتاج خٛؿ عهمً التربكم الِ هف 2000كاشار الرشٓد فْ دراستً )       
ٛت  قدـ لً افضؿ الخٓارات ٖداء هٍهتً بكفاءة عالٓة لها ٓهتمككىً هف هٌؤ ٓ خذ بٓدي ٓك

 (    13: 2000)الرشٓد ,  عمهٓة قادرة عمِ تطكٓر كتحسٓف اداء الهعمهٓف .



ٓف ا٘شرافٓة التْ          كها باف ٌىاؾ تبآف بٓف درجات ههارسات الهشرفٓف التربٓك
تٍدؼ الِ تىهٓة كفآات الهعمهٓف كاف الههارسات اٚكثر شٓكعا تكهف فْ عقد الهشرؼ 
اٚجتهاعات بعد الٓزارات الصفٓة هف الههارسات اٚكثر شٓكعا تكهف فْ عقد الهشرؼ 

كتشجٓع الهعمهٓف عمِ تكظٓؼ الكسائؿ التعمٓهٓة  اٚجتهاعات بعد الٓزارات الصفٓة
ر اسالٓبٍـ .كلذلؾ بدا ا٘شراؼ التربكم ٍٓتـ ب حداث التغٓرات الشاهمة فْ  الهىاسبة كتطٓك
الهكقؼ التعمٓهْ ب كهمً عف طٓرؽ الهىٍ  لكْ ٓصؿ ب عضاء الٍٓئة التدٓرسٓة الِ 

التعمٓهٓة كفؽ رؤل عمهٓة هكاكبة الهستكل الذم ٓحدث التغٓرات اٚٓجابٓة الهٛئهة لمبٓئة 
ري  لمتطكر لهعرفْ الحاصؿ فْ كقتىا الحاضر .)اٚشراؼ التربكم بدكؿ الخمٓ  كاقعً كتطٓك

,1996 :45 .) 

رشدي         كعمِ ٌذا اٚساس اف الهعمـ الذم ٓقكـ بهٍىة التعمٓـ ٓحتاج الِ هف ٓكجًٍ ٓك
شرؼ عمًٓ، لكْ ٓتقف اسالٓب التعاهؿ هع طٛبً ,ٓك ستطٓع ٓك زداد خبرة بهٍىة التعمٓـ ٓك

اف ٓكاجً اختٛؼ الهكاقؼ كالتغٓٓر الهستهر ٖىً هٍها كاىت اسس اعداد الهعمهٓف هتٓىً 
ر اىفسٍـ ٓبقِ لمهشرؼ التربكم الذم ٓرافؽ  كهٍها تكافرت لدٍٓـ هف رغبات ذاتٓة فْ تطٓك

ٓؤدم بدكري الِ تطكٓر  الهعمـ اثىاء الخدهة اثري الكبٓر فْ تحسٓف التعمٓـ كاسالٓبً الذم
 ( 427: 1991)الىكرم ،    العهمٓة التعمٓهٓة .

كلٍذا فاف لكؿ ىظاـ تعمٓهْ ظركفً كهشكٛتً كاٌدافً ,كلتحقٓؽ اٌٚداؼ ٚ بد هف        
ذي الخبرة ٓجب اف تككف هف  ذي اٚجراءات تتطمب خبرة لكْ تىجح ,ٌك اجراءات هعٓىة ,ٌك

جراءات .ٌذا الشخص الذم ٓفترض هىً اف جاىب شخص كضع خطة ٘ىجاح ٌذي اٚ
ٓقكـ بٍذي الخطة ٌك "الهشرؼ التربكم " ٚف كؿ عهمٓة تعمٓهٓة بها فٍٓا هف اجراءات كها 
ك  ٓحٓط بٍا هف ظركؼ, كبها لدٍٓا هف اهكاىٓات تحتاج لخبرة كاسعة هف شخص هعٓف ٌك

)العبٓدم  ٓـ .الهشرؼ كخاصة فْ ٌذا العصر الذم تحتاج فًٓ الِ تحسٓف ىكعٓة التعم
،2010 :39 -40 ) 

كعمِ ٌذا اٚساس فاف كجكد الهشرؼ ٌك تكجًٓ الهعمـ لهكاجٍة ٌذي الهشكٛت         
كالظركؼ التعمٓهٓة التْ ٓعٓشٍا ,كالهشرؼ ٓجب اف ٓككف شخصا ذا خبرة تعمٓهٓة ,ام 

 2009)الخطٓب ، عاش ٌذي الظركؼ كهف ثـ تفرغ لدراستٍا لٓستطٓع آجاد الحمكؿ .
:46 ) 



اف العاهمٓف فْ كؿ هجاؿ هف هجاٚت الحٓاة فْ حاجة الِ هف ٓرشدٌـ كٓكجٍٍـ       
شرؼ عمٍٓـ حتِ تتطكر اعهالٍـ هف احسف الِ اٚحسف كحتِ ٓرتفع هستكل الخدهة  ٓك
التْ ٓؤدكىٍا كبذلؾ ٓتزآد اىتاجٍـ كتعمك قٓهتً كالهدرس الذم تعدي لهٍىة التدٓرس ٓحتاج 

شرؼ عمًٓ حتِ ٓتقف اسالٓب التعاهؿ هع التٛهٓذ ٌك اٚخر الِ هف ٓ رشدي ,ٓك كجًٍ, ٓك
زداد خبرة بهٍىة التدٓرس, كبذلؾ ٓستطٓع اف ٓحقؽ اٌٚداؼ التْ تعهؿ الهدارس عمِ  ٓك

 ( 40: 2010)العبٓدم ، بمكغٍا .

كٓكتسب اٚشراؼ التربكم اٌهٓتً هف خٛؿ الخدهات الفىٓة التْ ٓقدهٍا كالهتهػثمة        
تابعة العهمٓة التربكٓة كهعآشة هشكٛتٍا ثـ كضع الحمكؿ الهىاسبة لٍا ,فٍك حمقة فْ ه

اٚتصاؿ بٓف الهٓداف التربكم كاٚجٍزة اٚدآرة الفىٓة التْ تشرؼ عمِ عهمٓة التعمٓـ 
كالتعمـ عمها بػاف التكسع فْ الخدهات التعمٓهٓة هع اىتشار الهدارس كازدٓاد عددٌا ٓفرض 

د هشرفٓف هتخصصٓف فْ هكاد الدراسة الهختمفة لٓقكهكا بهٍهة اٚشراؼ الحاجة الِ كجػك 
( 32: 2002عمِ اعهاؿ الهعمهػٓف كهساعدتٍـ فْ تحسٓف ادائٍـ التعمٓهْ. )الخطٓب ،  

كترل الباحثة اف هكاىة اٚشراؼ التربكم فْ الٍٓكؿ التىظٓهْ ٌْ اداة لتحسٓف البٓئة     
عىً ٚك سٓها اف كؿ عهؿ بحاجة الِ اٚشراؼ حتِ التعمٓهٓة بحٓث ٚ ٓهكف اٚستغىاء 

ٓتـ تحسٓىً كاٚرتقاء بهستكاي ، كها اف اٚدارة التعمٓهٓة العمٓا تستىد الِ اٚشراؼ التربكم 
ٓف  ة كهتابعة الهشرفٓف التربٓك فْ اتخاذ القرارات التصحٓحٓة لسٓر العهمٓة التعمٓهٓة كالتربٓك

ـ كٓزاراتٍـ الهٓداىٓة هف لمعاهمٓف فْ الهٓداف هطمب همح هف خٛ ؿ ها تكفري تقآرٌر
ة فْ الهدارس بٍدؼ اتخاذ قرارات التصحٓح  هعمكهات عف سٓر العهمٓة التعمٓهٓة كالتربٓك

 فْ الكقت الهىاسب .

  -كتتضح اٌهٓة البحث الحالْ باٖهكر اٚتٓة : 

 اىٍا تكفر اداة لقٓاس فاعمٓة اٚشراؼ التربكم . -1
ـ لتحقٓؽ اٌٚداؼ اف ٌذي الدراسة تٍتـ به -2 ٌر ستكل اداء الهعمهٓف كتطٓك

ة التعمٓهٓة .  التربٓك
اف ٌذي الدراسة تحدد ىقاط القكة كالضعؼ فْ العهمٓة ا٘شرافٓة ككضع  -3

ة .  السبؿ الكفٓمة بالهعالجة بها ٓخدـ كاقع اٚشراؼ التربكم لتحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك



هٓزد هف البحكث كالدراسات التْ تتىاكؿ تفتح ٌذي الدراسة الباب اهاـ الباحثٓف ٘جراء ال-4
 جكاىب اٚشراؼ التربكم .

تؤكد ٌذي الدراسة عمِ التفكٓر كالعهؿ الجهاعْ فْ العهؿ ا٘شرافْ كت كٓد الهفآٌـ  -5
 الحدٓثة عمِ ذلؾ .

اف ٌذي الدراسة سباقة فْ دراستٍا لفاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ هحافظة دٓالِ ، كذلؾ  -6
ٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد العمهٓة ، كهحاكلة رسـ لتشخٓص هشكمة ا

 الحمكؿ الهىاسبة لٍا .

 ربنزب : اهذاف انبحذ
 ٍٓدؼ البحث الحالْ التعرؼ عمِ ها ٓ تْ :

بىاء هقٓاس فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد  -1
 لتعمٓهٓة .العمهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة ا

التحقؽ هف قٓاس فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف اداء هعمهْ  -2
 الهكاد العمهٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة .

تعرؼ الفركؽ فْ فاعمٓة اٚشراؼ التربكم عمِ هعمهْ العمكـ  -3
كالٓراضٓات عمِ كفؽ هتغٓر الجىس كبىاءنا عمِ ذلؾ كضعت الباحثة الفرضٓة 

 الصفٓرة اٚتٓة : 
لٓس ٌىاؾ فركؽ فْ فاعمٓة اٚشراؼ التربكم عمِ هعمهْ العمـك كالٓراضٓات كفقا لهتغٓر 

 الجىس .
تعرؼ الفركؽ فْ فاعمٓة اٚشراؼ التربكم عمِ هعمهْ العمكـ  -4

ؿ العمهْ كسىكات الخدهة كبىاءنا عمِ ذلؾ كضعت  كالٓراضٓات كفقا لهتغٓر الهٌؤ
 الباحثة الفرضٓات الصفٓرة اٚتٓة :

ؾ فػػػركؽ ذات دٚلػػػة احصػػػػائٓة فػػػْ هسػػػتكل فاعمٓػػػة اٚشػػػػراؼ لػػػٓس ٌىػػػا -
 التربكم عمِ هعمهْ العمـك كالٓراضٓات عمِ كفؽ هتغٓر سىكات الخدهة .

لػػػٓس ٌىػػػاؾ فػػػركؽ ذات دٚلػػػة احصػػػػائٓة فػػػْ هسػػػتكل فاعمٓػػػة اٚشػػػػراؼ  -
ؿ العمهْ .  التربكم عمِ هعمهْ العمـك كالٓراضٓات عمِ كفؽ هتغٓر الهٌؤ



لػػػة احصػػػائٓة فػػػْ اثػػػر التفاعػػػؿ بػػػٓف فاعمٓػػػة لػػػٓس ٌىػػػاؾ فػػػركؽ ذات دٚ -
اٚشػػػراؼ التربػػػػكم عمػػػػِ هعمهػػػػْ العمػػػػـك كالٓراضػػػػٓات عمػػػػِ كفػػػػؽ هتغٓػػػػرم : سػػػػىكات 

ؿ العمهْ.  الخدهة ،الهٌؤ

 

 رابؼب : حذود انبحذ
 ٓقتصر البحث الحالْ عمِ :

ٓالِ هعمهْ الٓراضٓات كالعمـك لمهرحمة اٚبتدائٓة  التابعة لمهدٓٓرة العاهة لتربٓة هحافظة د
. 

 . 2012- 2011العاـ الدراسْ 

 خبمسب : حتذيذ ادلصطهحبث
 :الفاعمية -أ

:اىٍا التكظٓؼ الهاٌر لمكفاءة بشكؿ ٓؤدم الِ تحقٓؽ (  1990عرفيا ابو شنار ) -1
الٍدؼ الذم تكظؼ هف اجمً ، كالكفاءة ٌْ اهتٛؾ الهعمـ لجهٓع الهعارؼ 

ا كاٚتجاٌات كالخبرات كالهٍارات الٛزهة ٖداء هٍه ة ها عمِ ىحك ٓهكف هف اىجاٌز
 باقؿ جٍد ككقت كتكالٓؼ ههكىة .

 ( 13,ص  1990)ابك شىار ,

ٌْ درجة تحقٓؽ الهؤسسة ٌٖدافٍا .     )الجىدم (: 2002عرفيا الجندي ) -2
,2002 :151 ) 

ب ىٍا القدرة عمِ تحقٓؽ أقصِ الىتائ  كالخدهات التْ   (: 2008عرفيا نور الدين)-3 
)ىكر الدٓف                                                           ٓهكف تحقٓقٍا.

 (104ص : 2008,

ة الهىشكدة . وتعرفيا الباحثة  : القدرة عمِ تحقٓؽ اٚشراؼ التربكم لٌٗداؼ التربٓك



  االشراف التربوي: -ب 
ـ العهمٓة التعمٓهٓة  ( 1997عرفو العاجز وخميفة ) -1 :ٌك عهمٓة ترهْ إلِ تقٓك
ا ، كتساعد الهعمهٓف عمِ تحسٓف أدائٍـ كتىظٓـ التعمٓـ كا ٌر لتعمهٓة كتحسٓىٍا كتطٓك

ة الهىشكدة. )العاجز كخمٓفة ،  ( 4: 1997الفعاؿ لدل الطمبة لتحقٓؽ اٌٖداؼ التربٓك
:باىً هجٍكد هىظـ، كعهؿ آجابْ ٍٓدؼ الِ  ( 2002عرفو عبد اليادي ) -2

 ( 11: 2002)عبد الٍادم ، تحسٓف عهمٓات التعمٓـ كالتعمـ كالتدٓرب .
ر العهمٓة التعمٓهٓة هف خٛؿ هتابعة  (2006عرفو ربيع ) -3 : ٌك كسٓمً لتطٓك

الهعمهٓف كتكجٍٍٓـ كهساعدتٍـ عمِ الىهك الهٍىْ لتحسف هستكل ادائٍـ كطرؽ 
ة الهطمكبة .)ربٓع ,  2006كاسالٓب تدٓرسٍـ بها ٓسٍـ فْ تحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك

:216) 
: باىً عهمٓة تفاعؿ بٓف الهشرؼ كالهعمـ فْ جك  ( 2006عرفو االبراىيم) -4

د الهعمـ بكؿ ها ٓحقؽ ىهكي العمهْ كالهٍىْ بقصد تحسٓف  دٓهقراطْ ٍٓدؼ الِ تزٓك
 ( 14: 2002عهمٓتْ التعمٓـ كالتعمـ .)اٚبرآٌـ ,

:جهٓع العهمٓات كالتفاعٛت كاٚتصاٚت التْ تحدث بٓف اٚدارة الهركٓزة   وتعرفو الباحثة
لمتعمٓـ هف جٍة كالهدرسة بجهٓع هككىاتٍا هف جٍة اخرل كذلؾ هف اجؿ تحسٓف العهمٓة 

 التعمٓهٓة كتحقٓؽ اٌدافٍا .

 :االداء -ج 

اىً: حجـ الجٍد الهبذكؿ هف قبؿ اٚفراد بكعْ كادراؾ هىٍـ  (1993عرفو صالح ) -1
ا الهتاحة .)صالح خٛؿ كحدة الزهف ىتٓجة استخداهٍـ الكسائؿ كهكارد الهىظهة كاهكاىٓاتٍ

 (  9:ص 1993,

حصٓمة استخداـ الجٍد الذم ٓقـك بً الشخص ٘ىجاز عهؿ (:2000عرفو الشماع )-2
 ( 252:ص 2000بالفعؿ بحسب قدرتً كاستطاعتً .)الشهاع , 

عمِ أىً: ا٘ىجاز الىاجـ عف ترجهة الهعارؼ الىظٓرة إلِ  ( 2002عرفو نصر)-3
كالتطبٓقٓة لٍذي الىظٓرات كبكاسطة الخبرات الهتراكهة هٍارات هف خٛؿ الههارسة العهمٓة 
 (94:2002كالهكتسبة فْ هجاؿ العهؿ.)ىصر، 



 : معممو المواد العممية -د 

العمهٓة الذٓف ٓقكهكف بتعمٓـ هادة العمـك الهَاد هك هعمكتعرفً الباحثة : ٌـ 
           كالٓراضٓات اك كمٍٓها هعا لصفكؼ الهرحمة اٚبتدائٓة فْ هحافظة دٓالِ.

                      

 : المرحمة االبتدائية -ىـ 

:ٌػػْ اكؿ هرحمػػة دراسػػٓة فػػْ حٓػػاة التمهٓػػذ ٓػػدخؿ الٍٓػػا اٚطفػػاؿ الػػذٓف  عرفتيــا وزارة التربيــة
ٓبمغػػػكف هػػػف العهػػػر سػػػت سػػػىكات تبػػػدا بالصػػػؼ اٚكؿ اٚبتػػػدائْ كتىتٍػػػْ بالصػػػؼ السػػػادس 

 .اٚبتدائْ كفْ ٌذي الهرحمة الزاهٓة التعمٓـ 

ـــا عـــودة ) ( :باىٍػػػا القاعػػػدة اٖساسػػػٓة لمتعمػػػٓـ كالتػػػْ تبػػػدأ هػػػف سػػػف السادسػػػة  1993عرفي
ػػػد التٛهٓػػػذ بالهٍػػػارات كاٚتجاٌػػػات اٖساسػػػٓة ككػػػذلؾ تتبمػػػكر فػػػْ  كتتركػػػز كظٓفتٍػػػا فػػػْ تزٓك
مٍـ  ـ الهتكاهػػػؿ الػػػذم ٓهكػػػف هػػػف دخػػػكؿ الحٓػػػاة العمهٓػػػة أك ٓػػػٌؤ هسػػػاعدة التٛهٓػػػذ عمػػػِ ىهػػػٌك

 (  87:ص 1993هرحمة التالٓة .)عكدة ,لهكاصمة الدراسة فْ ال

:ٌػػػْ القاعػػػدة اٖساسػػػٓة لمتعمػػػٓـ كالتػػػْ تبػػػدأ هػػػف سػػػف السادسػػػة  ( 2011وعرفيـــا عاصـــي )
ػػػد التٛهٓػػػذ بالهٍػػػارات كاٚتجاٌػػػات اٖساسػػػٓة ككػػػذلؾ تتبمػػػكر فػػػْ  كتتركػػػز كظٓفتٍػػػا فػػػْ تزٓك

ـ الهتكاهػػػؿ الػػػذم ٓهكػػػف هػػػف دخػػػكؿ الحٓػػػاة العمهٓػػػة  مٍـ هسػػػاعدة التٛهٓػػػذ عمػػػِ ىهػػػٌك أك ٓػػػٌؤ
 ( 7: 2011لهكاصمة الدراسة فْ الهرحمة التالٓة .)عاصْ ،

ٌْ الهستكل التعمٓهػْ الػذم ٓشػهؿ الصػؼ اٚكؿ اٚبتػدائْ الػِ الصػؼ  -:وتعرفيا الباحثة
ػػػػػتعمـ فٍٓػػػػػا التٛهٓػػػػػذ الهفػػػػػآٌـ كالهعػػػػػارؼ  السػػػػػادس اٚبتػػػػػدائْ ككػػػػػؿ هرحمػػػػػة هػػػػػدتٍا سػػػػػىة ٓك

 كالهعمكهات اٚساسٓة التْ ٓحتاجكىٍا .
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 انفصم انزبوي 

 االطبر انىظري ودراسبث سببمت

 االشراف انرتبىي ممذمت يف 
اف التطكرات الكبٓرة التْ تحققت فْ هجاؿ اٚشراؼ التربكم التْ ارتبطت بعدة       

ة  كها تحقؽ فْ هجاؿ  عكاهؿ هىٍا التغٓٓر فْ هفٍكـ التربٓة كتقدـ البحكث التربٓك
ة كالىفسٓة كالعمـك اٚجتهالعمـك الترب اٚشراؼ  اعٓة كالسمككٓة فرض تطكرا كبٓرا فْٓك

 ( 14: 2011)خضر ،  التربكم كاخذ ٓتهاشِ باتجاٌات اكثر عمهٓة .

( اف اٚشراؼ التربكم تطكر فْ  1992كها ٓشٓر ىشكاف فْ دراستً  )          
ىش تٍا هف خٛؿ العقدٓف الهاضٓٓف حٓث كاىت هٍهة اٚشراؼ التربكم فْ بدآة 

الهراقبة كالتفتٓش الذم كاف ٓكلْ اٌتهاهً الِ الت كٓد هف اف الهعمهٓف ٓقكهكف 
بكاجباتٍـ ضهف اٚطر كالكسائؿ الهحددة لٍـ هسبقا كلكف اتضح اف ٌذا الىكع هف 
اٚشراؼ التربكم لـ ٓكف قادرا عمِ تحسٓف التعمٓـ فْ الهدارس ٖىً كاف ٚ بد اف 

)ىشكاف   ثر عهقا كشهٚك هها اظٍري الهفتشكف هف ههارسات .ٓككف دكر الهفتش اك
،1992 :241 ) 

كبالرغـ هف ٌذا التطكر فْ ا٘شراؼ التربكم  الذم كاكب التطكر العمهْ؛  إٚ      
أف الههارسات ا٘شرافٓة لـ تتغٓر تغٓران ىكعٓان ظاٌران ، فقد ظمت ههارسات كثٓر هف 

ٓف أقرب ها تككف  إلِ التفتٓش التقمٓدم القائـ عمِ تصٓد أخطاء الهشرفٓف التربٓك
)  الهدرس ، كظمت الىظرة قاصرة لدكر الهشرؼ التربكم هف كجٍة ىظر هعمهًٓ.

 ( 39:  1988طافش ، 

ة كتىكعت هٍاهً كتعددت           عد اٚشراؼ التربكم كغٓري هف الهفآٌـ التربٓك ٓك
ـ العهمٓة التربك  ا كتحسٓىٍا. كعمِ الرغـ اىهاطً ا٘شرافٓة الهستخدهة لتقٓك ٌر ٓة كتطٓك

هف ٌذا التطكر فْ هفٍـك ا٘شراؼ التربكم الذم كاكب التطكر العمهْ، إٚ أف 
الههارسات ا٘شرافٓة لـ تتغٓر تغٓران ىكعٓان بارزان ٓرتقْ إلِ الهستكل الهطمكب الذم 

تكعب ٓجعؿ ا٘شراؼ التربكم قادران عمِ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهىاطة بً كشاهؿ ,بحٓث ٓس



عىاصري كفعالٓاتً جهٓعا , ٚك ٓكجد هفٍـك كاحد اك كصؼ بعٓىً لٙشراؼ التربكم 
 ( 23:  1997)فٓفركدىٛب , ٓقبمً جهٓع الهختصٓف .

عد اٚشراؼ التربكم هفتاح التقدـ كالتعمٓـ كعمًٓ تتكقؼ ههارسات الهعمهٓف فاذا      ٓك
ستغىاء عف اٚشراؼ التربكم كاىت اسس اعداد الهعمـ سمٓهة كهىاسبة ,فٛ ٓهكف اٚ

كعهمٓة هساعدة لمهعمـ حٓث لً الت ثٓر الكبٓر فْ تحسٓف اسالٓب التعمٓـ هها ٓحقؽ 
ة .)خضر ،  ( 14: 2011اٌٚداؼ التربٓك

كاىً عهمٓة فىٓة تٍدؼ الِ تحسٓف التعمٓـ كالتعمـ هف خٛؿ رعآة كتكجًٓ      
هشرؼ كام شخص اخر لً اثر فْ كتىشٓط الىهك الهستهر لكؿ هف الطالب كالهعمـ كال

 ( 15: 2011)خضر , تحسٓف العهمٓة التعمٓهٓة فىٓا كاف اـ ادآرا .

اف عهمٓة اٚشراؼ كالتكجًٓ فْ الهجاؿ التربكم عهمٓة فىٓة دقٓقة كحساسة,         
ة الهتطكرة باستهرار ,كٓعتبر اٚشراؼ  ْ احدل العهمٓات اٚساسٓة لٙدارة التربٓك ٌك

ـ ىاقد لمعهمٓة التربٓكالتربكم عهمٓ د التٛهٓذ  ةة تكجًٓ كتقٓك كىتٓجتً اٚخٓرة تزٓك
بخدهات تعمٓهٓة افضؿ .فا٘شراؼ التربكم خدهة فىٓة تعاكىٓة تٍدؼ الِ دراسة 
الظركؼ الهؤثرة فْ عهمٓتْ التعمٓـ كالتعمـ كهف ثـ تحسٓف ٌذي الظركؼ بالطٓرقة 

ا تٍدؼ الًٓ التربٓة .كحٓىها ىقكؿ اف التْ تكفؿ لكؿ طالب اف ٓىهك ىهكا هطردا كفؽ ه
ة (اذ ٓقـك الهشرؼ التربكم بتكجًٓ الهعمـ كارشادي  اٚشراؼ التربكم )خدهة تربٓك
كتدٓربً كتٍٓئة الظركؼ الٛزهة لىهكي الهٍىْ كىهك تٛهذتً فْ اٚتجاٌات السمٓهة. 

ٍىة ٓتعاكىاف كاٚشراؼ التربكم عهمٓة  تعاكىٓة , فٍٓا الهشرؼ كالهعمـ زهٓٛف فْ اله
)الجبكرم كالفتمْ   .ربٓة فْ جك هف اٚحتراـ كالتعاكفهعا فْ العهؿ لتحقٓؽ اٌداؼ الت

,2009  :217 ) 

عد اٚشراؼ التربكم عهمٓة اىساىٓة , ٓتهثؿ ذلؾ فْ العٛق         ة الطٓبة هع ٓك
صؿ هعً حتِ ٓ جٓعً ٘بداء طهكحاتً كتبادؿ الرأمكهشاعري كتشالهعمـ كاحتراـ رأًٓ 

 الِ هرحمة اٚبتكار كاٚبداع فْ جك هف العهؿ الجهاعْ بهشاركة الهعمهٓف اٚخٓرف .
  ( 2: 1998)الضبٓاف , 



ٍدؼ قبؿ كؿ شْء إلِ اٚعتراؼ بقٓهة الفرد ، بصفتً إىساىا ، لكْ فٍك ٓ         
) حسٓف ، عكض اهلل ،   ٓتهكف هف بىاء صرح الثقة الهتبادلة بٓىً كبٓف الهعمـ .

2006  ،16) 

ك عهمٓة قٓادٓة ، تتهثؿ فْ القدرة عمِ الت ثٓر فْ الهعمهٓف كالطٛب             ٌك
ـ ههف لٍـ عٛقة بالعهمٓة التعمٓهٓة ، لتىسٓؽ جٍكدٌـ هف أجؿ تح سٓف تمؾ كغٌٓر

)                                                         العهمٓة كتحقٓؽ أٌدافٍا 
 (16: 2006 حسٓف ، عكض اهلل ،

عد اٚشراؼ التربكم عهم كؿ هف الهعمهٓف  ٓة استشآرة ,تقـك عمِ احتراـ رأمٓك
ـ هف الهت ثٓرف بعهمٓة اٚشراؼ كالهؤثٓرف فًٓ ,كتسعِ الِ تٍٓئة  كالطٛب كغٌٓر
فرص هتكاهمة لىهك كؿ فئة هف ٌذي الفئات كتشجٓعٍا عمِ اٚبتكار كاٚبداع هف 

 (  15: 2011)خضر , خاذ القرار هف ىاحٓة اخرل .ىاحٓة الهشاركة فْ صىاعة كات

كها اف ا٘شراؼ التربكم "عهمٓة اتصاؿ إىساىْ تبدأ بهرسؿ ٓطمؽ عمًٓ عادةن        
الهشرؼ أك الهكجً أك الهفتش تىتٍْ بهستقبؿ ٓتهثؿ بالهعمـ أك ا٘دارم. فا٘شراؼ 

ة بٓف طرفٓف أحدٌها الهشرؼ كأخر الهعم ـ ,لغرض التعاكف ٌك عهمٓة تفاعؿ تربٓك
لمتعرؼ عمِ طبٓعة الهكقؼ كالتكجًٓ الهىظـ فْ إطار ها ٓتكفر فْ الهدرسة هف 
هكاىٓات ككٓفٓة اٚستفادة هىٍا لمكصكؿ إلِ ىتائ  أفضؿ. كهف الههكف  استعدادات كا 

) البدرم   أف ٓتـ ا٘شراؼ بٓف الهشرؼ كالهدٓر أك الهعمـ لٓقدهكا خدهة الِ التٛهٓذ .
 ،2001  :13-14) 

أف الهربٓف كالباحثٓف لـ ٓتفقكا عمِ هفٍـك  كاحد هحدد لٙشراؼ التربكم          
بسبب التبآف كاٚختٛؼ فْ كجٍات الىظر حكؿ هضهكىً ككظائفً فٍىاؾ هف ٓجعؿ 
ـ ها ٓقـك  هٍهة ا٘شراؼ التربكم هقتصرة عمِ العهمٓة التعمٓهٓة داخؿ الصؼ، كتقٓك

ىاؾ هف ٓىظر إلًٓ بكصفً الكسٓمة اٖساسٓة كالضركٓرة لتقدٓـ  بً الهعمـ هف أداء، ٌك
د  العكف كالهساعدة لمهعمـ فْ عهمً التعمٓهْ، كقسـ آخر جعؿ ٌدفً هقتصران عمِ تزٓك

ة هرضٓة تحقؽ الٍدؼ الهتعمهٓف فْ الهراحؿ الدراسٓة الهختمفة بخدهات ت ربٓك
 ( 13:  2001) البدرم ،  الهىشكد.



  

 حطىر األشراف انرتبىي
لقد حظْ اٚشراؼ التربكم فْ بمداف العالـ الهختمؼ بصكرة عاهة كفْ         

ة  ر اىظهتٍا التربٓك البمداف العربٓة بصفة خاصة بقدر كبٓر هف اٌٚتهاـ كذلؾ لتطٓك
ة   ر العهمٓة التعمٓهٓة كتحقٓؽ اٌدافٍا التربٓك كرفع كفآتٍا الذم ٓىعكس بدكري عمِ تطٓك

كرت فمسفتً كأسالٓبً تطكرا همهكسا ككاضحا ىتٓجة كقد تطكر اٚشراؼ التربكم كتط
كالعمهْ با٘ضافة الِ ،كالتطكر الهعرفْ ،كاٚجتهاعٓة ،لمتطكر فْ العكاهؿ الثقافٓة 

ة كالدراسة الهٓداىٓة فْ العمكـ السمككٓة كاٚىساىٓة كالتْ فتحت  الىظٓرات التربٓك
كاسالٓبً تهشٓا هع التطكر  الهجاؿ اهاـ دراسة طبٓعة اٚشراؼ التربكم كتغٓر هفآٌهً

 (67:  2007اٚدارم كالعمهْ.)سٓسالـ كاخركف ، 

ٓات الهتحدة اٚهٓركٓة عاـ  بدأ      حٓث اقر  1654اٚشراؼ التربكم فْ الٚك
ٓة هاساسكستس اف عمِ اعضاء هجالس الهدف هسؤكلٓة اختٓار  الهجمس العاـ لٚك

اكلئؾ الذٓف ٓتهتعكف بٍذي الصفات   الهعمهٓف ذكم اٚخٛؽ الطٓبة كاٚبقاء فقط عمِ
كالخطكة التالٓة فْ تطكر اٚشراؼ التربكم تهثمت فْ تعٓف لجىة هف الهكاطىٓف 

كفحص طرؽ التدٓرس كالتعرؼ عمِ  الهدارس لٓزارة 1709العادٓٓف فْ بكسطف عاـ 
 )اٚبرآٌـ  كفآة الهعمهٓف ككضع الكسائؿ الكفٓمة لتحسٓف التعمٓـ كادارة الهدارس .

,2002 :14) 

التفتٓش عمِ الهدارس لمت كد هف اىٍا تىفذ  ككاىت ٌذي المجاف تهارس عهمٓة        
القكاىٓف كالتعمٓهات الصادرة الٍٓا هف الٍٓئات العمٓا . كقٓاس هستكل التحصٓؿ 
لمطٛب فْ الهكاد الدراسٓة ككٓفٓة تدٓرس الهكاد الهقررة, كهٛحظة سمكؾ الطٛب 

 1987)ىبرام،ة. كاؿ التْ تخصص لمتعمٓـ تصرؼ بطٓرقة رشٓدكالت كد هف اف اٚه
:14       ) 

كفْ العقكد الهاضٓة برز ت ثٓر الفكر اٚهٓركْ فْ التربٓة عهكها كفْ هٓداف          
" اف ىظاـ التفتٓش  (Karagozoglu)اٚشراؼ التربكم عمِ كجً الخصكص فقد ذكر
الفرىسْ فْ القرف التاسع عشر كاستهر فْ تركٓا كاف قد اىتقؿ هف الىظاـ التعمٓهْ 



ٓات الهتحدة تكثؽ عٛقاتٍا بتركٓا  ٌذا الت ثٓر حتِ هطمع الخهسٓىات عىدها بدأت الٚك
كذلؾ ، اٚشراؼ التربكم فْ تركٓا ٓت ثر باٖشراؼ فْ الهدارس اٚهٓركٓة  عىدها بدأ

ث ت ثرت بالىظاـ اىتقؿ الت ثٓر الِ اقطار اخرل هثؿ ىٓجٓٓرا كتآٛىد كهالٓٓزا . حٓ
 .(Karagozoglu,1972: 62)اخذت تت ثر بالهفآٌـ اٚهٓركٓة البٓرطاىْ ثـ 

ْ كاىت هصر اكؿ بمد ٓعرؼ ىظاـ التفتٓش الفى كفْ البٛد العربٓة          
اكؿ كثٓقة رسهٓة تحدد هآٌة التفتٓش كهٍاـ  ـ( كلكف1836الهعاصر كذلؾ عاـ )
الكثٓقة عمِ اف الهفتشٓف ٌـ اعٓف هدٓر  ـ كقد ىصت 1883الهفتش كصدرت عاـ 

ـ هساعدكف خاصكف  هف خٛلٍا عهؿ الهدرسٓف كالهدراءالهعارؼ , ٓرل  كالتٛهٓذ ٌك
لمكٓزر ٓرسمٍـ هتِ ٓشاء الِ الهدارس كالهكاتب ٖخباري بتقآرر هكتكبة عها ٓركف 
ب جٓدا كاف اـ سٓئا , كذلؾ عمِ الهفتشٓف التفتٓش عمِ ىظافة الهدارس كالطٛ

 كالسمكؾ كاف ٓتفحصكا عهؿ الهدراءكالتجٍٓزات كاف ٓختبركا الطٛب فْ الدركس 
ـ هف الهسؤكلٓف .  (210: 1982)هطاكع كاخركف ،   كالهدرسٓف كغٌٓر

ؾ كاخرك         ؤكد الدٓك بهرحمة التفتٓش التْ  ـ( اف اٚشراؼ التربكم َهر1998ف )ٓك
٘جراءات اٚدآرة بحؽ الهخالفٓف ثـ تقكـ عمِ تصٓد اٚخطاء كتكجًٓ الىقد كاتخاذ ا

هرحمة العٛقات اٚىساىٓة كعهمٓة تفاعؿ اىساىٓة تٍدؼ الِ تحسٓف عهؿ الهعمـ كادائً 
ثـ هفٍـك اٚشراؼ التربكم الشاهؿ حٓث اٌٚتهاـ بكؿ الهكقؼ التعمٓهْ كاحداث 

البٓئة , التغٓر اٚٓجابْ الهرغكب فْ هختمؼ عىاصري )الهعمـ , الهتعمـ , الهىٍاج , 
ؾ كاخركف , )التسٍٓٛت الهدرسٓة (.  (114: 1998الدٓك

 مراحل ىي : وتحددت معالم االشراف التربوي  في ثالثة

 -)التفتيش (:مرحمة االشراف التقميدي المرحمة االولى : 

حٓث كاف اٚشراؼ فْ تمؾ الفترة  1930تعكد ٌذي الهرحمة الِ ها قبؿ عاـ         
التفتٓش كالهراقبة( اك غٓر ذلؾ هف الهسهٓات ٓستهد قكتً هف عمِ اختٛؼ هسهٓاتً )

قكة السمطة التْ ٓهتمكٍا الهشرؼ )الهفتش (اك هف الىظٓرات التْ ٓعتهد عمٍٓا 
ارة العمهٓة.                                                                     التفتٓش كىظٓرة اٚد

                                                            ( 34: 2008)هٓرٓزؽ ,



ىرم فٓكؿ، كقد صىفا عىاصر          ك ترجع ا٘دارة العمهٓة إلِ فٓردٓرؾ تآمكر ٌك
ا٘دارة العمهٓة إلِ: التخطٓط، كالتىظٓـ، كالتكجًٓ، كالتىسٓؽ، كالهراقبة. كفْ ظؿ ٌذي 

عمِ أىً ٚ ٓعرؼ ها ٓجب أف ٓعهؿ، الىظٓرة، فإّف ا٘شراؼ التربكم ٓىظر إلِ الهعمـ 
ٛن عف أّف أداءي  كها ٚ ٓستطٓع أف ٓبحث عف الهعرفة الحدٓثة كاٖفكار الجدٓدة، فض
ان فْ أدكاري، كأف ٓقكـ  سكؼ ٓبقِ ىاقصان، اٖهر الذم ٓبرر لمهشرؼ أف ٓككف هركٓز

ٍا أحٓاىان باٖدكار العمٓا هف: التكجًٓ، كالضبط، كتصٓد اٖخطاء كالهثالب كالتٍدٓد ب
ذا ٓجعؿ الهعمـ ٓعٓش أجكاء هف الخكؼ كالقمؽ عمِ هستقبمً الكظٓفْ الذم  كثٓرة. ٌك
كىان بتقٓرر الهشرؼ. كفْ ضكء ٌذي الظركؼ جهٓعان، لـ ٓحقؽ ا٘شراؼ  بات هٌر
التربكم الغآة هىً، بؿ كاف ت ثٓري سمبٓان؛ إذ قتؿ إبداع الهعمـ كىهكي الهٍىْ 

 (5: 2006)الترتكرم،فسً كبهعمكهاتً. ، كها قمؿ ثقتً بىكالشخصْ

اٚهر الذم هىح ٌذي العهمٓة طابع اٚهر كالىٍْ تجاي الهعمهٓف حٓث كاف        
ٓىظر الٍٓـ عمِ اىٍـ غٓر قادٓرف عمِ تدبر اهكر العهمٓة التعمٓهٓة كاىٍـ بحاجة الِ 

 2008ٓٓزؽ ،)هر  الهراقبة كالتفتٓش الهستهٓرف لضهاف التزاهٍـ بالعهؿ الهككؿ الٍٓـ .
:34 ) 

الذم استخدهً  ة فْ ٌذي الهرحمة اٚسمكب الرئٓسككاىت الٓزارات الصفٓ       
هً كالكقكؼ عمِ هدل ها حصمً الطٛب هف  الهفتش بٍدؼ هتابعة عهؿ الهعمـ كتقٓك
الهعارؼ كالهعمكهات كعمِ ها ٓتكقعً هف الهعمهٓف فْ تطبٓؽ اسالٓب هعٓىة فْ 

ف التدٓرس كالتهسؾ بقكاعد ت ة هحددة تىفذ كفؽ تكصٓاتً اٚهر الذم ادل الِ تكٓك ربٓك
 236: 2010)عطكم ،ٓش كىحك الهفتشٓف عىد الهعمهٓف . اتجاٌات سمبٓة ىحك التفت

) 

 -مرحمة التوجيو التربوي: الثانية :المرحمة 

ىتٓجة لمتقدـ العمهْ فْ عمـ التربٓة كالعمـك اٚجتهاعٓة اٚخرل الهساىدة لً          
صا ها ٓتعمؽ بفمسفة التربٓة كاٌدافٍا كىظٓرات الىهك كالتعمـ كهبادئٍها كاسس كخصك 

العٛقات اٚىساىٓة كقكاعدٌا تغٓرت الهفآٌـ حكؿ اٚشراؼ )التفتٓش(الِ التكجًٓ 
التربكم ,كاف تسهٓتً بٍذا اٚسـ دلٓؿ عمِ التطكر الكبٓر فْ الهفٍـك ,حٓث استبدلت 



الِ التغٓٓر الذم حدث فْ هفٍـك التفتٓش فاصبح كمهة تفتٓش بكمهة تكجًٓ لترهز 
ٓطمؽ هصطمح هكجً تربكم اك هكجً فىْ عمِ الشخص الذم ٓعٓىً الىظاـ التعمٓهْ 

.                                                                     ادائٍـ التعمٓهْلٓقـك بهساعدة الهعمهٓف لٓحسىكا هف 
 ( 16: 1999)ىبرام ،

ر فْ هفٍكـ اٚشراؼ التربكم لـ تكف سٍمة كذلؾ لسبٓٓف اف  عهمٓة التغٓٓر كالتطٓك
 اٚكؿ :

اف تغٓٓر السمكؾ كالههارسات بصكرة عاهة صعبة كتزداد صعكبتٍا بالىسبة        
ذا ها ٓىطبؽ عمِ الهفتشٓف الذٓف  مة ,ٌك لٗشخاص الذٓف هارسكا ٌذا السمكؾ لفترة طٓك

 اصبحكا هكجٍٓف .

ا لمعهؿ الث       مٓف تربٓك ء الهفتشٓف الهكجٍٓف لـ ٓككىكا هٌؤ اىْ : اف اغمبٓة ٌٚؤ
التعمٓهْ لذلؾ كاف هف الصعب عمٍٓـ اٚىتقاؿ هف هفٍـك كاسمكب التفتٓش الِ هفٍـك 
ر الهعرفة ٓرتبط بالتفتٓش اكثر  كاسمكب التكجًٓ حٓث اف ٌدؼ التعمٓـ عىدٌـ ٌك تطٓك

                                                       هف ارتباطً بالتكجًٓ .            
 ( 237: 2010)عطكم ،

(اف هفٍكـ التكجًٓ  لـ ٓجد صدل فْ اٚكساط  2004كبٍذا الصدد ٓرل طافش )
ة ٖسباب هىٍا :  التربٓك

ذا  -1 اف عهمٓة التكجًٓ تقـك عمِ فرضٓة اف الهشرؼ ٓعرؼ كالهعمـ ٚ ٓعرؼ ,ٌك
 عمـ بالىقص كعدـ الثقة بالىفس .ادل الِ اف ٓشعر اله

ة تركز عهمٓة التكجًٓ فْ كثٓر هف اٚحٓاف عمِ الهعمـ فقط كتعتبري الحمق -2
ة .   ( 69: 2004)طافش ،الضعٓفة فْ العهمٓة التربٓك

 -الثالثة : مرحمة االشراف التربوي الحديث:المرحمة 

مح "اٚشراؼ التربكم " بهصطة استبدؿ هصطمح "التكجًٓ التربكمفْ ٌذي الهرحم       
"ٚف اٚشراؼ اعـ كاشهؿ هف التكجًٓ كالتكجًٓ جزء هىً ,فالتكجًٓ التربكم ٓقتصر 
عمِ تحقٓؽ اٚثار اٚٓجابٓة الهرجكة فْ تحسٓف عهمٓتْ التعمٓـ كالتعمـ ,اها اٚشراؼ 



التربكم فٍك اشهؿ كاكسع كٓعىِ بالهكقؼ التعمٓهْ التعمهْ كاف ترتقِ الههارسات فًٓ 
مٓهْ هستكل عهمٓة قٓادٓة دٓهقراطٓة تعاكىٓة هىظهة تستٍدؼ تحسٓف الهكقؼ التع الِ

ك دراسة تقكـ عمِ التحمٓؿ كاٚستقصاء كالتحمٓؿ كاحتراـ الذات اٚىساىٓة تستعٓف  ,ٌك
التخطٓط كالتىفٓذ  قتصر عمِ الٓزارة الصفٓة كتعتهدبكسائؿ كاكجً ىشاط هتىكعة ٚك ت

ت ىهك الهتعمـ كتعمهً ككضع الهىٍاج كالكتاب الهدرسْ كالتقٓٓـ التعاكىْ فْ هجاٚ
                                كتحسٓف اداء الهعمـ كتٍٓئة البٓئة الهدرسٓة الهٛئهة.                                 

 ( 237: 2010)عطكم ،

ط كٓحتـر الِ اف اٚشراؼ التربكم ٓرفض التسم (2007كتشٓر سٓسالـ )   
كٓعترؼ بالقٓهة الحقٓقٓة لٛجتٍاد كلٓس الغرض هىً تٍدٓد  ؼ فْ الرأماٚختٛ

الهعمهٓف كلكف اعطاء الثقة لكؿ العاهمٓف فْ الحقؿ التعمٓهْ هف هعمهٓف كتٛهٓذ 
)سٓسالـ ٓث ٓعهؿ الجهٓع فْ جك هف الثقة . كاكلٓاء اهكر كهجتهع هحمْ بح

،2007 :85 ) 

الهرحمة ها زالت قصٓرة اذ لـ تظٍر فٍٓا  ( الِ اف ٌذي2003كاشار الخطٓب )      
ٓف  فركقا اساسٓة كجذٓرة عف هرحمة التكجًٓ السابقة رغـ اىً زاد عدد الهشرفٓف التربٓك
كتطكرت الهٍهات الرسهٓة كاٚجرائٓة لمهشرفٓف التربكٓٓف كاصبحت الهٍهات الفىٓة 

كم كالهٍهات التْ تٍدؼ الِ تحسٓف العهمٓة التعمٓهٓة ٌْ اساس عهؿ الهشرؼ الترب
ة كقمٓمة ٚ تستعهؿ اٚ فْ ظركؼ استثىائٓة. )الخطٓب  اٚدآرة اصبحت ثاىٓك

،2003 :24 ) 

                            

 ويرى معظم التربويين بان االشراف التربوي ضرورة حتمية لعدة اسباب ىي :

 التطكر فْ هجاؿ التربٓة ىظران لتطكر الهعارؼ بصفة عاهة  -1

ة هعارؼ هتطكرة بفضؿ البحث الدائب فْ هجاؿ التربٓة ذاتٍا، إف الهعار  ؼ التربٓك
ككذلؾ بفضؿ التقدـ فْ هٓادٓف الهعرفة التْ تعد ركاؽ لمتربٓة هثؿ عمـ الىفس كعمـ 
اٚجتهاع كعمـ ا٘دارة , كا٘حاطة بٍذي الهعارؼ الهتجددة اهر غٓر هتاح لٗغمبٓة 

لبٛد الىاهٓة، كذلؾ بسبب عكاهؿ كثٓرة هىٍا الساحقة لهف ٓهارسكف التعمٓـ فْ كافة ا



طبٓعة ا٘عداد الهسبؽ لمهعمهٓف القدهاء كطبٓعة الهسؤكلٓات الهىاطة بالهعمـ كلذلؾ 
ة الحدٓثة  فإىً ٓتحتـ كجكد ٌٓئة هتفرعة لهتابعة تطكر الهعارؼ كالههارسات التربٓك

 كضهاف إحاطة الهعمهٓف كا٘دآرٓف بهستجدات التربٓة .

ر التعمٓـ :الهسا -2  ٌهة فْ تطٓك

ٓجتاز هجتهعىا هرحمة هف اٌـ هراحؿ ا٘صٛح كالتطكر كالىهك فْ هختمؼ  
شؾ فْ اف التربٓة ٌْ الكسٓمة  الهجاٚت اٚقتصادٓة كالصىاعٓة كاٚجتهاعٓة ٚك
اٚساسٓة لٙصٛح كالتقدـ إذ اف تحسٓف ىكع التربٓة هف اٌـ ها ٓسٍـ فْ ٌذا 

ات ا٘صٛح كالتطكر كالىهك  اسٍاهان فعاٚ كتحسٓف ىكع التعمٓـ ٓقـك عمِ رفع هستٓك
الهعمهٓف كالعاهمٓف فْ التعمٓـ بصفة عاهة كذلؾ ٓطكر ثقافتٍـ العمهٓة كالهٍىٓة 
ٚن بالحٓاة الهعاصرة ،كاقدر عمِ تفٍـ ظركفٍا كهكاجٍة  كالعاهة لجعمٍـ اكثر اتصا

 تحدٓاتٍا.

 :آرة هف قبؿ هدٓر الهدرسةصعكبة هتابعة جهٓع الىكاحْ الفىٓة كا٘د -3

الهٍاـ الهمقاة عمِ كاٌؿ هدٓر الهدرسة كبٓرة ٚ ٓستطٓع هتابعة جهٓع الىكاحْ الفىٓة 
كا٘دآرة بكؿ دقة ،بسبب كثرة اٚعهاؿ الهمقاة عمِ كاٌمً، با٘ضافة إلِ عدـ تهكىً 
هف جهٓع التخصصات فهف الههكف لهدٓر الهرحمة اٚبتدائٓة هتابعة هعظـ 

ة، كلٍذاات كلكف ٓستحٓؿ ذلؾ فْ الهر التخصص فالهعمـ  حمة الهتكسطة اك الثاىٓك
بحاجة هاسة لشخص هتخصص ٓشرؼ عمِ عهمً كٓىقؿ لً خبرة زهٛئً لٓحؿ الكثٓر 

 هف الهشاكؿ التْ تكاجًٍ 

ات الهعمهٓف: -4  تفاكت هستٓك

فْ كالهٍىْ فْ هستكل اعدادٌـ الثقا كاء فْ خمفٓاتٍـ التعمٓهٓة ، ٚكالهعمهٓف لٓسكا س
قبؿ ههارسة التعمٓـ كلذا فاىً ٓتحتـ كجكد ٌٓئة هتفرغة لٙشراؼ تككف هٍهتٍا هعاكىة 
الهعمهٓف عمِ اداء العهمٓة التعمٓهٓة فْ افضؿ صكرة ههكىة ، كبٍذا ٓهكف أف تككف 
عهمٓات اعداد الهعمهٓف لمخدهة كتدٓربٍـ اثىاء الخدهة عهمٓة هتصمة الحمقات هف 

 الىهك الهٍىْ لمهعمـ . ش ىٍا اف تحسف هف



 العاهمٓف فْ أم هجاؿ هف الهجاٚت لمتكجًٓ : حاجة-5

فْ جهٓع الهؤسسات الخاصة كالعاهة ىجد التطمع كالضركرة الهمحة إلِ ىكع هف 
ٍٓئ لٍـ فرص الىهك كاكتساب  اٚشراؼ ٓرعِ الحاجات الىفسٓة كاٚجتهاعٓة لٗفراد ٓك

كالهدرس الذم ٓباشر هٍىة التدٓرس ٓحتاج ٌك  الخبرات كالتقدـ الكظٓفْ اهاـ العاهمٓف
زداد  شرؼ عمًٓ حتِ ٓتقف اسالٓب التعاهؿ هع الطٛب ٓك أخر إلِ هف ٓكجًٍ ٓك

 خبرة بهٍىتً كحتِ ٓستطٓع اف ٓحقؽ اٌٚداؼ التْ تعهؿ الكزارة عمِ بمكغٍا.

  :ا٘شراؼ التربكم كسٓمة لتبادؿ الخبرات -6

برة هع زهٛئً فْ ىفس التخصص عمِ ىطاؽ هف الصعكبة عمِ الهعمـ تبادؿ الخ
كاسع كذلؾ لقمة الهعمهٓف الهتخصصٓف فْ هجاؿ كاحد فْ الهدرسة الكاحدة فْ اغمب 
اٚحٓاف ,لذلؾ فا٘شراؼ التربكم فْ هعظـ اسالٓبً ٓعتهد عمِ تبادؿ الخبرات بٓف 

 الهعمهٓف فْ هجاؿ التخصص كبٓف الهعمهٓف بصفة عاهة .

 :ت التعمٓهٓة بالهدارسالٍٓئا تحدٓد حاجة -7

بٓة اك ىدكات هصغرة ٚ  إف تحدٓد احتٓاج الٍٓئات التعمٓهٓة بالهدارس إلِ دكرات تدٓر
ٓ تْ إٚ بعد دراسة هٓداىٓة داخؿ الهدارس ٓقـك الهشرؼ التربكم بٍا بحكـ طبٓعة 

 عهمً الهٓداىْ كتمهسً لمهشكٛت التْ تعٓشٍا الهدارس .

اهف ا ةكبٓر ىسبة إعداد  ضعؼ -8   :لهعمهٓف تربٓك

ان لهٍىة التدٓرس حٓث اف الكعْ مٓف تربٓك  كجكد عدد كبٓر هف الهعمهٓف غٓر هٌؤ
هف فتتاح الهدارس دكف ت ٌٓؿ كاؼ   ب ٌهٓة التعمٓـ دفع إلِ التكسع فْ ا اٚجتهاعْ 

ٛن لهٍىة التدٓرس، كقد  مكا اص الهعمهٓف فكاف هف الضركرم اٚستعاىة بهعمهٓف لـ ٌٓؤ
ة كالىفسٓة هارست ٌذي ال فئة عهمٍا دكف إلهاـ بكثٓر هف طرؽ التدٓرس كالعمـك التربٓك

بٓة هف  ٚك ٓهكف اف تككف ٌذي الفئة عمِ هستكل الكفآة إٚ إذا اقٓهت لٍا براه  تدٓر
 بد هف ا٘شراؼ الهباشر عمِ براه جٍة اخرل فالتدٓرب كحدي ٚ ٓكفْ حٓث ٚ

ء الهعمهكفال  عمهٓف .خٓرة اله تدٓرب حتِ ٓككف ٌٚؤ



عدـ إلهاـ الهعمهٓف الجدد إلهاهان كافٓان بالهعمكهات الٛزهة فْ عهمٓة التدٓرس  -9
ككذلؾ عدـ إلهاهٍـ بتكىٓؾ كفىٓة التدٓرس التْ تحتاج إلِ الكقت كالخبرة, با٘ضافة 
إلِ ذلؾ فإف الهعمـ ٚ ٓككف عمِ عمـ تاـ بالفركؽ الفردٓة بٓف التٛهٓذ اٚهر الذل 

مة فْ هجاؿ التدٓرس كذلؾ الفركؽ الفردٓة بٓف الهعمهٓف فْ ٓحتاج إلِ خب رة طٓك
 2007الذم ٓحتـ ضركرة كجكد الهشرفٓف. )احهد ،  قدراتٍـ كاحتٓاجاتٍـ ، اٚهر

:16-17 – 18 ) 

 انىظريبث انخي حىبونج مفهىو االشراف انرتبىي  
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فْ ا٘دارة العاهة، ٍٓدؼ إلِ  ان جدٓد ان اٌتعد ىظٓرة اٚدارة باٌٖداؼ اتج          
ادة فاعمٓة الهىظهة ا٘دآرة بالتركٓز عمِ تحقٓؽ اٌٖداؼ عف طٓرؽ جهٓع أعضاء  ٓز

بمكغٍا، عمِ أف تككف هحددة زهىٓان، كقابمة  ةّ هرجك الهىظهة فْ كضع اٌٖداؼ ال
ـ بالىتائ  عف طٓرؽ التغذٓة الراجعة. كا٘شراؼ  التربكم فْ ظؿ لمقٓاس، كاعتهاد التقٓك

ٛن لك كاف ٌدؼ ا٘شراؼ  ٌذا التىظٓـ ٓصبح هعتهدان عمِ ا٘شراؼ باٌٖداؼ، فهث
تحسٓف عهمٓتْ التعمـ كالتعمٓـ، فإّف الهشرؼ التربكم سٓسعِ  -بشكؿ عاـ –التربكم 

إلِ اشتقاؽ هجهكعة هحددة ككاضحة هف اٌٖداؼ الفرعٓة هستىبطة هف الٍدؼ العاـ، 
صٓاغة ٌذي اٌٖداؼ كتحدٓدٌا، ثـ العهؿ هع الهشرفٓف بدافعٓة  بهشاركة الهعمهٓف فْ

ة لمهعمهٓف، كالرضا عف العهؿ،  ّهة عالٓة. كبىاء عمِ ذلؾ، فإّف الركح الهعىٓك ٌك
كتحهؿ الهسؤكلٓة، كاٚىتهاء، كدرجة الهشاركة فْ اتخاذ القرارات، جهٓعٍا تحتؿ درجة 

عهؿ فْ جّك تسكدي الهحبة كاٖلفة، إٓجابٓة عالٓة تهّكف الهعمهٓف كالهشرفٓف هف ال
 29 1992)ىشكاف، عمِ إىجاز فاعؿ لٌٗداؼ الهرسكهة.  كسٓىعكس ذلؾ بالتالْ 

:. ) 

كف كالهدٓركف بتحدٓد  اف ا٘شراؼ باٌٖداؼ ٌك ىظاـ ٓشارؾ فًٓ الهشرفكف التربٓك
ة هشتركة كتحدٓد هسؤكلٓة كؿ طرؼ فْ تحقٓؽ ٌذي اٌٚداؼ ,بحٓث  اٌداؼ تربٓك

كؿ هف هدٓر الهدرسة كالهشرؼ التربكم كالهعمـ الىتائ  الهتكقعة هف عهمً ٓدرؾ 
 ( 45:  2002)عبدالٍادم ، تهاها.



ك تحسٓف  كاف اٚشراؼ باٌٖداؼ ٓسعِ الِ تحقٓؽ الٍدؼ العاـ لٙشراؼ التربكم ٌك
العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة ,هف خٛؿ اشتقاؽ هجهكعة هحددة ككاضحة هف اٌٚداؼ 

ر  التْ تتصؿ بٍذا الٍدؼ هف اٌهٍا تطكٓر الهىاٌ  الدراسٓة كتحسٓف تىفٓذٌا كتطٓك
اٚىفعالْ –حركْ ال –)الهعرفْ  الهعمهٓف هٍىٓا كتحسٓف تحصٓؿ الطٛب فْ الجاىب

ة كالرضا الكظٓفْ لدل الهعمهٓف ,كتحهؿ  (,كها اىً ٓعهؿ عمِ رفع الركح الهعىٓك
ف ,كالهشرفٓف كاٚلفة كالتكاصؿ بٓف الهعمهٓهف التفاٌـ  ان الهسؤكلٓة كاٚىتهاء ,كٓخمؽ جك 

ر سمككٓاتٍـ .  ( 253:  1992)ىشكاف ،كتطٓك

 العالقات اإلنسانية:و نظرية اإلشراف  -2

لقد حدث تطكر فْ فمسفة ا٘شراؼ التربكم كأصبح ٓركز عمْ إٓجاد عٛقات      
، كأصبح اىساىٓة  حسىة بٓف الهشرؼ كالهعمهٓف هف أجؿ إثارة دافعٓتٍـ ىحك العهؿ 

ٓىظر إلِ الهعمـ حسب حاجاتً كقدراتً كصار ا٘شراؼ ٍٓدؼ إلِ تحسٓف عهؿ 
ؤكد عمِ التعاكف بٓف الهكجً  الهعمـ كأدائً كهساعدتً فْ تىهٓة ىفسً ،كحؿ هشاكمً ٓك

) الطعاىْ ، ت ا٘ىساىٓة السمٓهة .التربكم كبٓف الهعمـ فْ إطار هف اٚحتراـ كالعٛقا
2005 :33 ) 

رجع الفضؿ ػة  ٓك ػة الػِ التػكف هػآك ،كتعتهػد ٌػذي الىظٓر ر كتكظٓػؼ ٌػذي الىظٓر فْ تطٓك
عمِ اٌٚتهاـ بحاجات الفرد اٚجتهاعٓة كالىفسٓة ،كاشػباع ٌػذي الحاجػات لكػْ ٓسػتطٓع 
ػػػة فػػػْ  ػػػة كاٚشػػػراؼ التربػػػكم بٍػػػذي الىظٓر ػػػادة فعالٓاتػػػً ،كقػػػد تػػػ ثرت اٚدارة التربٓك الفػػػرد ٓز

ٓف بحٓػػػػث اصػػػػبح التركٓػػػػز عمػػػػِ آجػػػػاد عٛقػػػػات اٚدارة ،كتحكلػػػػت الىظػػػػرة الػػػػِ الهعمهػػػػ
اىسػػاىٓة حسػػىة بػػٓف الهشػػرؼ كالهعمهػػٓف هػػف اجػػؿ اثػػارة دافعٓػػتٍـ ىحػػك العهػػؿ ،كاثػػر ٌػػذا 
اٚتجػػاي فػػْ كسػػر الحػػكاجز بػػٓف الػػرئٓس كالهػػرؤكس ،كبػػات العهػػؿ التربػػكم فػػْ الهػػدارس 

تػرة بػالىظر قائها عمػِ العٛقػات اٚىسػاىٓة ،كقػد تهٓػز اٚشػراؼ التربػكم فػْ ظػؿ ٌػذي الف
الػػِ الهعمػػػـ عمػػػِ اىػػً اىسػػػاف هتفػػػرد اٚهػػر الػػػذم ٓكجػػػب عمػػِ الهشػػػرؼ اف ٓتعاهػػػؿ هػػػع 
ػػػة الهغػػػػاٚة فػػػػْ  الهعمهػػػٓف كػػػػؿ حسػػػب حاجاتػػػػً كقدراتػػػً ،كلكػػػػف هػػػػف عٓػػػكب ٌػػػػذي الىظٓر
اسػػػتخداـ العٛقػػػات اٚىسػػػاىٓة هػػػف الجػػػاىبٓف ،الهشػػػرؼ كالهعمػػػـ ،كفػػػْ الكقػػػت ذاتػػػً كػػػاف 

 الِ التٍرب هف كاجباتً اٚساسػٓة ،اٚهػر الػذم جعػؿ  الهعمـ ٓىفذ هف خٛؿ ٌذي الىقطة



 105 – 104: 1992 ،)ىشػكافاٌٚتهاـ بالعاهمٓف اٌـ هف اٚجتهاع بهصالح العهػؿ. 
) 
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ة كا٘دآرة كالفىٓة بٓف الهشرؼ التربكم، كبٓف ا٘دارة  عىْ: تكاهؿ الهٍاـ التربٓك ٓك
ة ة، عف طٓرؽ فكالهعمهٓ التربٓك ، لمعهؿ هعان عمِ تحسٓف ىتاجات العهمٓة التربٓك

التركٓز عمِ كؿ ها ٓتعمؽ بالعهمٓة التعمٓهٓة كٓؤثر بٍا. كبٍذا، ٓىاط بالهشرؼ التربكم 
ك الذم  دكر صاحب العٛقات الذم ٓىظـ هختمؼ عهمٓات التفاعؿ كاٚتصاؿ، ٌك

ساعدٌـ ع مِ إشباعٍا، كْ ٓؤدم ٌذا ٓجعؿ الهعمهٓف ٓدرككف حاجاتٍـ الكظٓفٓة، ٓك
إلِ ىهك الهعمهٓف، كبالتالْ تتضاعؼ كفاءتٍـ كتزداد هقدرتٍـ عمِ تىهٓة أىفسٍـ 
ب ىفسٍـ، أك بكاسطة الهشرؼ. كفْ إطار ٌذي الىظرة، لـ تعد العهمٓة ا٘شرافٓة 
هقتصرة عمِ جاىب أك هدخؿ هف الهدخٛت أك عمِ عهمٓة أك إجراء أك ىشاط هف 

ٛن كهترابطان هف تمؾ التْ تتشكؿ ب ٛن كهتداخ ا ىظاهان هتكاه ة، باعتباٌر ٍا العهمٓة التربٓك
ىها أصبحت عهمٓة تتصؼ بالشهكؿ كالكحدة كالتكاهؿ، بعبارة  العىاصر كالهككىات، كا 
أخرل، ٍٓدؼ الهىحِ التكاهمْ لٙشراؼ التربكم، إلِ رفع كفآة ا٘شراؼ التربكم، 

ة،  كتحقٓؽ ىقمة ىكعٓة فْ الىظاـ التعمٓهْ، كذلؾ هف أجؿ تحسٓف العهمٓة التربٓك
ر كا٘بداع فْ الهدرسة، هع هٛحظة أّف الهىحِ  كالهشاركة كالتفاٌـ فْ هتابعة التطٓك
التكاهمْ ٓعتهد عمِ تكظٓؼ عدد هف اٖدكار كالكسائط ا٘شرافٓة هف أجؿ بمكغ ٌدؼ 

ش، كاٚجتهاعات أك أٌداؼ هعٓىة. فٍىاؾ الدراسة الذاتٓة، كأكراؽ العهؿ كحمقات الىقا
ا هف اجتهاعات َبعدٓة، كالدركس  الفردٓة كالجهاعٓة، كالٓزارات الصفٓة كها ٓتمٌك
التكضٓحٓة الكاقعٓة كالهصكرة، كالبحكث ا٘جرائٓة، كالبراه  التدٓربٓة الصٓفٓة 
ة، كالحقائب  ـ الذاتْ، كالهشاغؿ التربٓك كالقصٓرة، كالحهٛت ا٘شرافٓة، كالتقٓك

استخداـ ٌذي اٖدكار كاٖسالٓب أك بعضٍا عمِ ىحك هتكاهؿ ٓتهـ  التعمٓهٓة، فٓهكف
 (7: 2006)الترتكرم، ضان، فْ سبٓؿ تحقٓؽ أٌداؼ هعٓىة. بعضً بع
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ظٍرت ىظٓرة الىظـ فْ أكاخر الخهسٓىات هف القرف الهاضْ، كتهتاز ٌذي الىظٓرة 
شْء فْ ٌذا العالـ هرتبط بشْء آخر هف بالىظرة الشهكلٓة لمهؤسسة، كتعتبر أّف كؿ 

خٛؿ عٛقات هتشابكة كهتداخمة. كهف ٌذا الهىظكر، فإّف العهمٓة ا٘شرافٓة ٓىظر 
ة  إلٍٓا عمِ أىٍا سمسمة هف التفاعٛت بٓف الهعمـ كالهشرؼ التربكم ، كاٚدارة التربٓك

اـ ا٘شرافْ تبدأ بهدخٛت كتىتٍْ بهخرجات. فعمِ سبٓؿ الهثاؿ، تتككف هدخٛت الىظ
الهعمهٓف كالتٛهٓذ كالهىاٌ  الدراسٓة كا٘هكاىات الهادٓة الهتكفرة  هجهكعة ىظـ ٌْ هف

كالبٓئة الهحمٓة، تتفاعؿ جهٓعٍا هع بعضٍا فٓها ٓسهِ بالعهمٓات، كالهشرؼ التربكم 
بقِ تفاعؿ الهعمـ كالهشرؼ أٌـ أركاف ٌذي العهمٓة. أها  ٓتفاعؿ هعٍا جهٓعان، ٓك

تهثؿ فْ الهعمهٓف الذٓف أصبحت كفآاتٍـ التعمٓهٓة أفضؿ، كالتٛهٓذ الهخرجات فت
الذٓف أصبحكا فْ إىجازاتٍـ أعمِ، ٓضاؼ إلِ ذلؾ اٚستخداـ اٖكثر فاعمٓة 

لٙهكاىات الهتكافرة. كعمِ ٌذا الىحك ٓهكف القكؿ، إّف العهمٓة ا٘شرافٓة قد تحقؽ 
ة بهعىاٌا الك أٌدافٍا فْ تحسٓف العهمٓة ال  ( 92: 1992)حهداف ،اسع كالشاهؿ. تربٓك

 -كتهتاز ىظٓرة الىظـ بها ٓ تْ :

التىظٓـ اك الهىظهة ٌك هجهكعة عىاصر تتفاعؿ هع بعضٍا بعضا ،كٓحدد  -1
 ٌذا التفاعؿ شكؿ التىظٓـ ،كاتجاٌاتً ،كاٌدافً ككسائمً .

 لكؿ تىظٓـ اٌداؼ ٓسعِ الِ تحقٓقٍا . -2
 هف اجؿ بمكغ اٌدافً . لكؿ تىظٓـ هجهكعة هف الىشاطات التْ ٓهارسٍا -3

 ( 22- 21: 1992)ىشكاف ،
 اهذاف االشراف انرتبىي

ٓسعِ اٚشراؼ التربكم ىحك الىٍكض بالىظاـ التربكم عبر عهمٓاتً الهتكاهمة        
ة. هع بعضٍا البعض ,ككظائفً الهتعددة كالهس خرة فْ خدهة الهؤسسات التربٓك

 ( 44: 2008)هٓرٓزؽ ,

ٍدؼ اٚشراؼ ال        تحسٓف تربكم الِ تحسٓف عهمٓة التعمٓـ كالتعمـ هف خٛؿ ٓك
كهعالجة الصعكبات التْ تكاجٍٍا كتطكٓر العهمٓة التعمٓهٓة  جهٓع العكاهؿ الهؤثرة فٍٓا



ة  فْ ضكء اٌٚداؼ التْ تضعٍا كزارة التربٓة كالتعمٓـ اك فْ ضكء الفمسفة التربٓك
 (233- 232: 2010)عطكم ،. السائدة

 اؼ اٚشراؼ التربكم باٚتْ :هكف اجهاؿ اٌدٓك

تىظٓـ الهكقؼ التعمٓهْ التعمهْ هف خٛؿ الهساعدة فْ كضع جدكؿ تكٓزع  -1
الدركس بها ٓتٛءـ هع طبٓعة الهكاد كالكقت الهىاسب لتدٓرسٍا كتىظٓـ غرفة 

 الصؼ كاٚستفادة هف التقىٓات الحدٓثة كتكظٓفٍا لخدهة العهؿ الهدرسْ .
ـ هساعدة الهعمهٓف عمِ تىه -2 ٓة قدراتٍـ ككفآاتٍـ هف خٛؿ هساعدتٍـ عمِ تقٓك

 ىشاطاتٍـ ذاتٓا كاجراء اٚهتحاىات الحدٓثة كطرؽ اعدادٌا .

ر التربكم هف خٛؿ هساعدة الهعمهٓف عمِ تجٓرب اٚفكار  -3 احداث التغٓٓر كالتطٓك
 كاٚسالٓب الجدٓدة كتشجٓعٍـ عمِ اٚتصاؿ بزهٛئٍـ .

هدرسٓة عف طٓرؽ تحسٓف العٛقات بٓف الهعمهٓف تحسٓف الظركؼ كالبٓئة ال -4
كتقكٓة اكاصر اٚىسجاـ كالتعاكف بٓف صفكفٍـ كتشجٓعٍـ عمِ اتخاذ القرارات الهتعمقة 

)عطكم طات اك هعالجة هشكٛت التٛهٓذ. بإدارة الهدرسة هثؿ التخطٓط لمىشا
،2010 :232 -233 ) 

 اها الخطٓب فٓرل باف اٌداؼ اٚشراؼ التربكم ٌْ :

ر الهىٍاج عف طٓرؽ البحث كالتجارب  -1 تحسٓف عهمٓة التعمٓـ كالتعمـ كتطٓك
 بالتعاكف هع الهدرسٓف كعمِ تطبٓؽ افضؿ اٚسالٓب فْ تدٓرسٍـ .

اسالٓب التعمٓـ كفْ هساعدة الهعمهٓف عمِ هكاكبة كؿ جدٓد فْ تخصصٍـ كفْ  -2
 .تكجًٓ الطٛب

الهعمـ لمتعمؽ بٍا ,كاٚخٛص  تىهٓة الهعمهٓف هٍىٓا اثىاء اىشغالٍـ بكظائفٍـ كدفع -3
لٍا عف طٓرؽ غرس هبادئ الهٍىة كاصكلٍا كترغٓب الهعمـ فْ هٍىتً كهدرستً ٚك 

 سٓها الهعمـ الجدٓد .



ـ فْ اقتراح تعٓرؼ البٓئة الهحمٓة بالصعكبات التْ تكاجٍٍا الهدرسة كاٚسٍا -4
 ( 34-33: 2003)الخطٓب كاخركف ،.الحمكؿ الهىاسبة لٍا

 احلذيذ  انرتبىي خصبئص اإلشراف
 ٓتهٓز ا٘شراؼ التربكم الحدٓث بالخصائص أتٓة : 

ة التْ تستطٓع الت ثٓر فْ اىً  -1 عهمٓة قٓادٓة تتكافر فٍٓا هقكهات الشخصٓة القٓك
ة كتعهؿ عمِ تىسٓؽ  ـ ههف لٍـ عٛقة بالعهمٓة التربٓك الهعمهٓف كالطٛب كغٌٓر

 افٍا جٍكدٌـ هف اجؿ تحسٓف تمؾ العهمٓة كتحقٓؽ أٌد

إىً عهمٓة تفاعمٓة تتغٓر ههارستٍا بتغٓر الهكقؼ كالحاجات التْ تقابمٍا كهتابعة  -2
 كؿ جدٓد فْ هجاؿ الفكر التربكم كالتقدـ العمهْ

ـ  -3 اىً عهمٓة تعاكىٓة فْ هراحمٍا الهختمفة )هف تخطٓط كتىسٓؽ كتىفٓذ كتقٓك
ة السمٓهة بٓف كهتابعة(, ترحب باختٛؼ كجٍات الىظر بها ٓغطْ عمِ العٛق

ٓجاد الحمكؿ  ة كا  ىظـ العٛقة بٓىٍها لهكاجٍة الهشكٛت التربٓك الهشرؼ كالهعمـ ٓك
 الهىاسبة.

اىً عهمٓة تعىْ تىهٓة العٛقات اٚىساىٓة كالهشاركة الكجداىٓة فْ الحقؿ التربكم  -4
بحٓث تتحقؽ الترجهة الفعمٓة لهبادئ الشكرل كاٚخٛص كالهحبة كاٚرشاد فْ العهؿ 

 كالجدٓة فْ العطاء كالبعد عف استخداـ السمطة ككثرة العقكبات كتصٓد اٚخطاء

سٓف التعمـ كتقكـ اىً عهمٓة تشجع البحث كالتجٓرب كاٚبداع كتكظؼ ىتائجٍا لتح -5
 اٌداؼ كاضحة قابمة لمهٛحظة كالقٓاس عمِ السعْ لتحقٓؽ

ع الهبادرات اٚٓجابٓة اىً عهمٓة هرىة هتطكرة تتحرر هف القٓكد الركتٓىٓة، كتشج -6
كتعهؿ عمِ ىشر الخبرات الجٓدة كالتجارب الىاجحة ،كتتجً إلِ هركىة العهؿ كتىكٓع 

 اٚسالٓب

ا ىحك اٚفضؿ ،ٚ تبدأ عىد ٓزارة هشرؼ كت -7 ىقضْ اىً عهمٓة هستهرة فْ سٌٓر
 الهشرؼ الٛحؽ هسٓرة الهشرؼ السابؽ باىقضاء تمؾ الٓزارة بؿ ٓكهؿ



ا فتقبؿ الهعمـ الضعٓؼ اك اىً عهمٓة تحت -8 ـر الفركؽ الفردٓة بٓف الهعمهٓف كتقدٌر
 (139: 2003.)الخطٓب كاخركف ،طتقبؿ الهعمـ الهبدع كالىش الهتذهر كها

 مببدئ االشراف انرتبىي 
عمِ هجهكعة هف اٚختصاصٓٓف الذٓف  ٓستىد العهؿ التربكم بصكرة رئٓسة       

تفاعمكف هعا لتحقٓؽ اٌداف ذا التعاكف الهبىْ عمِ اسس سمٓهة كهتٓىة ٓتعاكىكف ٓك ً ٌك
 ( 73: 2004)طافش ،بد هىً لمكصكؿ الِ هخرجات تاهة . شرط ٚ 

كهف ٌذا الهىطمؽ ٚ بد هف ارساء قكاعد هتٓىة ٓقـك عمٍٓا اٚشراؼ التربكم       
ة الهىشكدة  فْ اسرع كقت كاقؿ تكمفة لٓؤدم دكري فْ تحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك

 ( 47: 2007ـ ,)صٓاههكىٓف.

قـك العهؿ اٚشرافْ عمِ هجهكعة هف العىاصر كالعهمٓات ٌْ :  ٓك

ـ هػػػف ذكم  -1 القٓػػػادة :تتهثػػػؿ فػػػْ الهقػػػدرة عمػػػِ التػػػ ثٓر فػػػْ الهعمهػػػٓف كالطمبػػػة كغٓػػػٌر
العٛقػػػة بالعهمٓػػػة التعمٓهٓػػػة التعمهٓػػػة فػػػْ الهدرسػػػة لتىسػػػٓؽ جٍػػػكدٌـ هػػػف اجػػػؿ العهمٓػػػة 

ا .)عطكم ، ٌر ة كتطٓك  ( 239: 2010التربٓك

الشهكلٓة :ام اىٍا تٍتـ بكؿ  جكاىب بكؿ جكاىب الهكقؼ التعمٓهْ كبجهٓع  -2
عىاصر العهمٓة التعمٓهٓة هف هدرس كطالب كهىٍ  كاسالٓب كبٓئة تعمهٓة كالعهؿ عمِ 

 (. 185: 2006تحسٓىٍا .)الحٓررم ،

عهمٓة اىساىٓة : كذلؾ هف خٛؿ العهؿ عمِ تكضٓح حاجات العاهمٓف فْ الحقؿ  -3
ىٍا العٛقات اٚىساىٓة بٓف اعضاء ٌٓئة التدٓرس التْ تعتهد الصداقة التربكم كه

 ( 107: 2004كالهعاهمة غٓر الرسهٓة كالثقة الهتبادلة كاٚحتراـ . )ىشكاف كاخركف,

قـك عمِ -4 بالعهمٓة هف هدٓٓرف  تفاعؿ كهشاركة جهٓع ذكم العٛقة التعاكف : ٓك
ـ .كهعمهٓف كطمبة كاكلٓاء اهكر فْ هراحؿ التخطٓط   2010)عطكم ,  كالتىفٓذ كالتقٓك

:240 ) 



الفىٓة : ام ٍٓدؼ الِ تحسٓف التعمٓـ كالتعمـ هف خٛؿ رعآة كتكجًٓ كتىشٓط  -5
الىهك الهستهر لكؿ هف الهعمـ كالطالب كالهشرؼ ىفسً كام شخص ٔخر لً اثر فْ 

 ( 30: 2002)عبد الٍادم , تحسٓف العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة .

ر  العمهٓة : تقكـ -6 عمِ اساس البحث كالهٛحظة كالتجٓرب كذلؾ هف اجؿ تطٓك
 ( 50: 1987)العٓساكم ,العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة .

حٓث ٓككف الكصكؿ لكؿ تشجٓع اٚبداع :ٓتـ ذلؾ هف خٛؿ التفكٓر اٚبداعْ  -7
ستطٓع الهشرؼ جدٓد فْ الرأ م كالعهؿ ىتٓجة التفكٓر العهٓؽ كالبحث كالتجٓرب ,ٓك
جة اٚبداع كاٚبتكار عىد الهعمهٓف اتاحة التفكٓر لٍـ ,كاشراكٍـ فْ تحسٓف التربكم ىتٓ

ـ كتشجٓعٍـ عمِ التجٓرب كبث  ات كالهىٍ  كطرؽ التدٓرس كالتقٓك اٌٚداؼ كالهحتٓك
 ( 47: 2007)صٓاـ ,. الثقة بالىفس كاٚعتراؼ بجٍكدٌـ كاٚٓهاف بقدراتٍـ

هػػػد اسػػػالٓب هتىكعػػػة لتحقٓػػػؽ ٌػػػدؼ الهركىػػػة :ام ٚ تعتهػػػد اسػػػمكبا كاحػػػدا كاىهػػػا ٓعت -8
 ( 240: 2010تربكم.)عطكم ,

 مهبو ادلشرف انرتبىي 
ة فالغآة ٓعد الهشرؼ التربكم ركىا اساسٓا تعتهد عمًٓ فاعمٓة ا        ٚدارة التربٓك
ر كفآات العا الرئٓسة كهعمهٓف  همٓف فْ القطاع التربكم هف هدراءهىً تتهثؿ فْ تطٓك

ة ,لذلؾ فقد تىكعت هٍاـ عف طٓرؽ احٛؿ التعاكف ا لهشترؾ بٓف اطراؼ العهمٓة التربٓك
الهشرؼ التربكم بٍدؼ احداث التغٓٓر اٚٓجابْ فْ كؿ عىاصري, لذلؾ فاف عدد هف 
الباحثٓف كالهٍتهٓف فْ هٓداف العهؿ التربكم ٓؤكدكف عمِ أٌهٓة تحدٓد الهٍاـ 

كف، حٓث  إف ٌذا التحدٓد ٓعد هف كالكظائؼ التْ ٓىبغْ أف ٓقكـ بٍا الهشرفكف التربٓك
ف هفٍكـ ا٘شراؼ التربكم قد تطكر  الخطكات اٖساسٓة لبمكغ أٌداؼ التربٓة ٚسٓها كا 
تطكران كبٓران خٛؿ العقكد الثٛثة اٖخٓرة. فمـ ٓعد هقتصران عمِ ها ٓجرم داخؿ الصؼ 
ذا التطكر الجدٓد أدل إلِ  بؿ أصبح ٍٓتـ بالهكقؼ التربكم هف جهٓع جكاىبً. ٌك

هكف اجهالٍا بها ٓ تْ :الت  ىكع كتعدد الهٍاـ كالكظائؼ الهىكطة بالهشرؼ التربكم, ٓك



الىهك الهٍىْ لمهعمـ : هف خٛؿ هساعدة الهعمـ عمِ فٍـ كظٓفتً كاٚٓهاف بٍا  -1
كهساعدة الهعمـ عمِ فٍـ اٚتجاٌات كالتطكرات الحدٓثة فْ التربٓة كالتعمٓـ كتىظٓـ 

بٓة لمهعمهٓف كاتاحة  ة .دكرات تدٓر )الجبكرم   الفرص لمهعمـ ٘جراء البحكث التربٓك
 ( 222: 2009كالفتمْ,

ر الهىاٌ  حٓث تعتبر ٌذي العهمٓة  -2 ر الهىاٌ  :كالهسؤكلٓات فْ عهمٓتْ تطٓك تطٓك
ة كٓعتىْ بٍا هجهكعة هختمفة هف العاهمٓف فْ  هتسمسمة بتسمسؿ الكظائؼ التربٓك

ككف دكر الهشرؼ التربكم  ر الهىاٌ  دكرا تشاركٓا هع الىظاـ التربكم ٓك فْ تطٓك
 ( 29: 2008)هٓرٓزؽ ,لهتخصصٓف فْ الهساقات الهختمفة .الهعمهٓف كا

تحسٓف الهكقؼ التعمٓهْ التعمهْ : ٓعد اٚشراؼ التربكم ىظاها سمككٓا هصهها  -3
لمتفاعؿ هع ىظاـ التدٓرس هف اجؿ تحقٓؽ الٍدؼ السمككْ لٍذا الىظاـ ,كها ٓعد احد 

ر فعالٓة التعمٓـ كالتعمـ هف اجؿ تحسٓىٍا اٚبعاد اله ٍدؼ الِ تطٓك ٍىٓة لمتدٓرس ٓك
ا بهعىاٌا الشاهؿ كالهستهر .)ابك همكح ,كالعهرم , ٌر  ( 77: 2002كتطٓك

رة كهف ٓستطٓع اف ٓساٌـ اختٓار الهعمهٓف : اف الهشرؼ كحمقة كصؿ بٓف اٚدا -4
لهعمهٓف فْ كاحد اك اكثر فْ تقدٓـ صكرة عف احتٓاجات الهدارس هف اهساٌهة فاعمة 

هف التخصصات ،كها ٓساعد فْ التكصٓة باختٓار الهعمهٓف الذٓف ٓىاسبكف حاجات 
 ( 38: 2007)ىبٍاف ،ي الهدرسة اك تمؾ فْ تخصص هعٓف .ٌذ

قصد بذلؾ الكسائؿ التعمٓهٓة كالهكاد كاٚجٍزة  -5 تكفٓر التسٍٓٛت التعمٓهٓة :ٓك
عمهكف فْ عهمٍـ ,كهف هٍاـ الهشرؼ التربكم فْ كاٚثاث ب شكالً التْ ٓستخدهٍا اله

 ٌذا الهجاؿ :

اف ٓضع الهكاصفات الضركٓرة بكؿ ها ٓهكف اف تستخدهً الهدرسة كذلؾ بىاء  -
 عمِ دراسة دقٓقة اخذي بعٓف اٚعتبار الجكاىب التعمٓهٓة كاٚقتصادٓة كالىكعٓة .

ىدها ٓجمسكف عمٍٓا اف ٓضع الهكاصفات لىكع الهقاعد التْ تكفر الراحة لمتٛهٓذ ع -
ٚك  غآات التدٓرس الهختمفةف ترتٓبٍا بسٍكلة كدكف اف تت ثر كهف جٍة اخرل ٓهك

 ( 40: 2003)الخطٓب كاخركف,عهمٓة اٚختٓار . شؾ هف هراعاة الكمفة عاهؿ فْ



تىظٓـ الدكرات التدٓربٓة :لقد اصبحت هسؤكلٓة جٍاز اٚشراؼ اف ٓىظـ الدكرات  -6
عمِ تعمـ الهكاضٓع كتعٓرفٍـ بالكسائؿ كاٚسالٓب الهختمفة  التْ تساعد الهعمهٓف

استخداـ الحاسكب  عمِ 2002الكاجب استخداهٍا ,كها ركزت الدكرات فْ العاـ 
كالهعمهٓف كها اىً ٓىظـ الدكرات كفقا لحاجات الهعمهٓف .)الهدلؿ كشهمت الهدراء 

,2004 :23 ) 

ٓقكـ الهشرؼ التربكم عمِ اساس سعْ الهشرؼ التربكم لتحقٓؽ ىهكي الهعرفْ :  -7
اف ٓستهد الهشرؼ التربكم سمطتً كهكاىتً هف قكة افكاري كهٍاراتً الفىٓة كالهٍىٓة 
كهعمكهاتً الهتجددة باستهرار كخبراتً الىاهٓة الهتطكرة كهدل ت ثٓر كؿ ذلؾ فْ هعمهًٓ 

هف كتً كىفكذي ِ الىقٓض هف الهفتش الذم ٓستخدـ قٓضع الهشرؼ التربكم عمك ٌذا 
الصٛحٓات الههىكحة لً كٓتطمب ذلؾ اف ٓككف ىاهٓا فْ هٓداف تخصصً حتِ 

التطكرات الحدٓثة باستهرار فْ  اٚخٓرف عمِ الىهك كعمًٓ اف ٓتابع ٓستطٓع اف ٓساعد
 222: 2009.)الجبكرم كالفتمْ , كاف ٓطكر اسمكب عهمً كطرائؽ ادائًهٓداف عهمً 

) 

ـ العه -8 لهعرفة هدل التقدـ الذم ٓحرزي الفرد  كسٓمة هٍهة مٓة التربكٓة :التقكٓـتقٓك
ـ ٓهكف تحمٓؿ الهكاقؼ  ة فعف طٓرؽ التقٓك اك الجهاعة فْ تحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك

سكاء حد كالظركؼ لهعرفة ىكاحْ القكة كالضعؼ كهعالجتٍا عىد الهعمـ كالطالب عمِ 
ـ باعتباري هف هٍاـ الهشرؼ التربكم فٍك ٚ ٓقٓس هستكل ت حصٓؿ الطٛب ,كالتقٓك

ـ اٚسالٓب الهستخدهة فْ الهكاقؼ  ـ الهعمـ كالهىٍ  ككذلؾ تقٓك فحسب بؿ ٓحاكؿ تقٓك
 ( 37: 2002)اٚبرآٌـ , التعمٓهٓة التعمهٓة .

تشجٓع الهعمهٓف عمِ تجاكز اطار الكتاب الهدرسْ الهقرر لتحقٓؽ اٌداؼ  -9
ىصكص الكاردة فْ الكتب الهىٍ  : كثٓرا ها ٓهٓؿ الهعمهكف الِ اٚلتزاـ الحرفْ بال

ا هكاد تعمٓهٓة هىتقاة بحذر كعىآة تبعدٌـ عف الكقكع فْ  الهدرسٓة الهقررة باعتباٌر
ذي الىصكص  تهثؿ هتطمبات الهىٍ  كلكىٍا ٚ  ٌْ أىهكذجاتاٚخطاء الهحتهمة ٌك

  .تعكس كؿ هقكهاتً



كتشاؼ لذلؾ ٓمجا جٍاز اٚشراؼ الِ اعداد هكاد تعمٓهٓة هتىكعة تصؿ بعضٍا باٚ
تبادؿ بعضٍا  عات الحدٓثة كٓتصؿ بعضٍا باٖىهكذجاتكالهختر  الهتىكعة لٙىتاج ٓك

اٚخر اٚحداث كٓطرح بعضٍا لمىقاش طبقا لها ٓستحكذ عمِ اٌتهاـ الىاس فْ 
 ( 39- 38: 2007الهىطقة التْ تكجد فٍٓا الهدرسة .)ىبٍاف ,

بً الهشرؼ التربكم تفرض جدٓدة :اف تكقعات الدكر الذم ٓقكـ  ابتكار افكار –10 
ر العهمٓة التربكٓة كها ٓرتبط  ان عمًٓ اف ٓبتكر افكار  جدٓدة كاسالٓب هستخدهة لتطٓك

 بذلؾ هف كضع ٌذي اٚفكار كاٚسالٓب هكضع اٚختبار كالتجٓرب .

ة هف الكقكع فْ الههارسات الخاطئة :كذلؾ بالتىبًٓ الِ  -11 حهآة العهمٓة التربٓك
ة كهساعدة الهعمهٓف فْ التغمب الصعكبات كالهشاكؿ ا لتْ تعترض العهمٓة التربٓك

عمٍٓا باتباع الطرؽ الصحٓحة .اها اذا حدث ككقع الخط  ٓككف دكر الهشرؼ ٌىا 
الهساعدة فْ عٛج ٌذا الخط  كلٓس هعىِ ٌذا اف ٓىصرؼ ٌـ الهكجً التربكم الِ 

خبرتً كتجاربً اف كـ تصٓد اٚخطاء كها كاف ٓفعؿ زهٓمً فْ الهاضْ ,كاىها عمًٓ بح
لً هف جكاىب سمبٓة كها ٓراي هف فجكات ,كاٌٚـ هف ٌذا اف ٓقدـ  ٓكشؼ ها ٓطرأ

اقتراحاتً البىاءة لهعالجة ٌذي السمبٓات كسد تمؾ الفجكات كقد ٓتطمب هىً عهؿ 
 (  221- 220:  2006،)ربٓع هف الهعمـ اذا كاف الهكضكع  ٓتعمؽ بً.   هىاقشة

 

 اوىاع االشراف انرتبىي 
 ان ٓرل العدٓد هف الباحثٓف كالهختصٓف فْ هٓداف اٚشراؼ التربكم  باف ٌىاؾ اىكاع

 هتعددة لٙشراؼ التربكم ٌْ :

اٚشراؼ التصحٓحْ :ٌك ىكع هف اٚشراؼ ٓتعمؽ بتصحٓح اخطاء الهعمـ كعدـ  -1
كالهشرؼ التربكم الذم ٓحضر الِ ًٓ اك الشؾ فْ قدرتً عمِ التعمٓـ اٚساءة ال

ىٓتً هسبقا اف ٓفتش عف اٚخطاء فهٍهتً بسٓطة هٓسكرة اٚ اف هف الهدرسة كفْ 
كاجب الهشرؼ التربكم اذا كاف الخط  بسٓطا ٚك ٓترتب عمًٓ اثار ضارة ٚك ٓؤثر فْ 



العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة اف ٓتجاكز عف ٌذا الخط  اك اف ٓشٓر الًٓ اشارة عابرة 
 كب سمكب ذكْ بحٓث ٚ ٓسبب حرجا لهف اخط  .

اها اذا كاف الخط  جسٓها ٓؤدم الِ تكجًٓ التٛهٓذ تكجٍٓا غٓر سمٓـ اك اف ٓصرفٍـ 
ة لٍا , فالهشرؼ التربكم ٌىا ٓككف احكج الِ استخداـ  عف تحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك

لباقتً كقدرتً فْ هعالجة الهكقؼ سكاء فْ هقابمة عرضٓة اـ فْ اجتهاع فردم بحٓث 
                    ( 247: 2010،)عطكم رس.كفر جكا هف الثقة كالهكدة لمهدٓ

اٚشراؼ الكقائْ :ٓككف الهشرؼ التربكم قد اكتسب اثىاء اشتغالً بالتدٓرس  -2
كهدرس كاثىاء ٓزارتً لمهعمهٓف ككقكفً عمِ اسالٓب التدٓرس التْ ٓتبعكىٍا ,لذا فٍك 

ْ تؤدم الِ قادر عمِ اف ٓتىب  بالصعكبات التْ قد تكاجً الهعمـ الجدٓد كاٚسباب الت
ذا الهشرؼ ٓسمؾ هف الطرؽ كاٚسالٓب بها ٓتىاسب هع الهكقؼ  احراجً كقمقً ٌك
بحٓث ٓساعد الهعمـ عمِ تٛفْ الصعكبات ,لذا فاف ٌذا الىكع ٓعصـ الهعمـ هف اف 

 ( 58:  3200ٓفقد ثقتً بىفسً كٓهىحً القدرة عمِ هكاجٍة الهكاقؼ الجدٓدة.)السعكد ،

ككف  -3 ستقبؿ تركٓز الهشرؼ التربكم كالهدرس ٌىا عمِ الهاٚشراؼ البىائْ :ٓك
 كهف هٍهات اٚشراؼ البىائْ ٌْ :كالعهؿ عمِ الىهك كالتقدـ ،

 احٛؿ اسالٓب افضؿ هحؿ اٚسالٓب غٓر الهستحبة كغٓر الهجدٓة . -

ر الههارسات الجٓدة . -  العهؿ عمِ تشجٓع الىشاطات اٚٓجابٓة كتحسٓف كتطٓك

 ٓة كتحدٓد ها ٓجب اف ٓككف عمًٓ التدٓرس الجٓد .اشراؾ الهدرسٓف فْ رؤ  -

 2010تشجٓع الىهك الهٍىْ لمهدرسٓف كاثارة ركح الهىافسة الشٓرفة .)عطكم , -
:247 -248 ) 

كها ٓحث الهشرفٓف عمِ تبىًٓ لككىً  -4 اٚشراؼ اٚبداعْ : اف ٌذا الىكع ههٓز ٌك
حفز الٍهـ كٓحسف تقدٓر اٌهٓة العٛقات اٚ ىساىٓة بٓف الهعمهٓف ٓفجر الطاقات ٓك

ستغؿ طاقاتٍـ كهكاٌبٍـ كقدراتٍـ فْ تحقٓؽ اٌٚداؼ هف خٛؿ العهؿ بركح الفٓرؽ  ٓك
ة الكاعٓة كالهخمصة كلكْ ٓككف الهشرؼ  ف القٓادات التربٓك ,كها اىً ٓعهؿ عمِ تكٓك



هبدعا ,فقد ذكر طافش هجهكعة هف الصفات الشخصٓة التْ ٓجب اف ٓتصؼ بٍا 
ا :  الهشرؼ هف ابرٌز

 الكفاءة العمهٓة العالٓة  -

 الثقافة الهتىكعة الكاسعة  -1

 الذكاء كبعد الىظر  -2

 الثقة بالىفس كبالقدرات  -3

 التكاضع كالمباقة كحسف التصرؼ  -4

 ( 86: 2004،)طافش الصبر كالقدرة عمِ التحهؿ  -5

 اسبنيب االشراف انرتبىي 
عمِ الذم طرأ م تطكرا ٓتىاسب كالتطكر لقد تطكرت اسالٓب اٚشراؼ التربك         

هفآٌهً ,ففْ الكقت الذم كاف فًٓ اٚشراؼ التربكم تفتٓشا ٍٓدؼ الِ تقصْ اخطاء 
الهعمهٓف كهراقبتٍـ ,كاف اٚسمكب الهىاسب لذلؾ ٌك الٓزارة الصفٓة لمهعمـ فْ صفً, 
كرفع تقٓرر عىً ٓحدد فْ ضكئً هستقبؿ الهعمـ كهصٓري ,كىظرا ٚف اٌـ الٓزارات 

ط كتعتهد عمِ الهتابعة كاٚرتجاؿ دكف اٚلتفات الِ الظركؼ كاىت تتـ دكف تخطٓ
اٚثر فْ ىفكس  لتعمٓـ كالتعمـ ,فقد كاف لٍا اسكأالهختمفة كالهحٓطة كالهؤثرة بعهمٓتْ ا

الهعمهٓف كفْ اتجاٌاتٍـ ىحك اٚشراؼ, ٚىٍـ كجدكا فًٓ تٍدٓدا هباشرا لشخصٓاتٍـ 
ـ ه ا دفعٍـ الِ التخكؼ كالحذر هىً . هكاىتٍاكا لحرهة صفكفٍـ ,كاضعافا لهراكٌز

 ( 222-221:  1987)الخطٓب ,

ثـ تطكرت الىظرة الِ العهؿ الذم ٓىبغْ اف ٓقـك بً الهفتش التعمٓهْ هف          
تصٓد اٚخطاء كاٚٓقاع بالهعمـ الِ تحسٓف التعمٓـ كالتعمـ فْ الهدارس ,هف خٛؿ 

لضعؼ عىدٌـ كتقدٓـ التغذٓة الراجعة ٓزارة الهعمهٓف فْ صفكفٍـ كهعرفة ىقاط القكة كا
لٍـ كتكجٍٍٓـ ,كقد ٓطمب الهعمـ هف الهكجً اف ٓقكـ بٍذي الٓزارة لٓبحث هعً 
الهشكٛت الخاصة بفصؿ هف الفصكؿ ,ككذلؾ كضع تقدٓرات لتقآرر الهدرسٓف 



٘عطائٍـ صكرة صادقة عف جكاىب القكة كالقصكر ككضع هقترحات آجابٓة كحكافز 
 ( 28- 27:  2003لهعالجة جكاىب الضعؼ .)البىا , تدفع الهعمهٓف

اف اتباع الهشرؼ ٖسمكب اشرافْ كاحد ,لف ٓشجع الهعمـ عمِ الىهك كالتطكر        
ع اسالٓب اٚشراؼ لدًٓ ,ٚك ٓعىْ استخداـ جهٓع  بؿ ٓجب اف ٍٓتـ الهشرؼ بتىٓك

هؿ الذم اٚسالٓب فْ كقت كاحد ,كاىها ٓختار الهشرؼ بذكاء كدقة اٚسمكب اٚ
ٓىاسب كؿ هعمـ هها ٓؤدم فْ الىٍآة الِ تحقٓؽ اٌٚداؼ التْ ٓىشدٌا بالىهط 

 ( 29: 1986،اٚشرافْ الهتبع هف قبؿ الهشرفٓف .)الهساد 

ة ها ٓقـك بً الهعمـ         اف اٚسمكب اٚشرافْ ٓساعد الهشرؼ التربكم عمِ رٓؤ
ؿ بٓف الهعمـ كالهتعمـ ,كلٓقؼ عمِ الطبٓعة ,ككٓؼ تتـ عهمٓة التدٓرس ,كهدل التفاع

بىفسً عمِ قضآا هحددة هف اجؿ التخطٓط لبرىاه  اشرافْ فْ ضكء الحاجات 
اج العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة الحقٓقٓة لمهعمهٓف هف اجؿ تحسٓف اداء الهعمـ كتحسٓف ىت

 ( 79: 2004)ابكهمكح ,. 

كم كالهعمـ كالتمهٓذ كاٖسمكب ٌك: هجهكعة هف أكجً الىشاط ٓقكـ بً الهشرؼ الترب
ة، ككؿ أسمكب ٓعد ىشاطان تعاكىٓان  ٓرككهد الهدارس هف أجؿ تحقٓؽ اٌٖداؼ التربٓك

ة  هىسقان كهىظهان بطبٓعة الهكقؼ التعمٓهْ كهتغٓر بتغٓري فْ اتجاي اٌٖداؼ التربٓك
 .(27، 2001الهىشكدة. )عطكم، 

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

ْ اٚسالٓب التْ تتضهف عٛقة بٓف الهشرؼ  اٚك :اٚسالٓب الفردٓة كتشهؿ :ٌك
كالهعمـ, اذ ٓتـ هف خٛلٍا تقدٓـ الهساعدة لهعمـ كاحد كب شكاؿ ىظٓرة كعهمٓة تستٍدؼ 
الهعمـ بشكؿ فكرم ,كقد تككف ٌذي اٚسالٓب دكٓرة تتضهف لقاء الهشرؼ بالهعمـ فْ 

بىاء عمِ طمب هف الهعمـ حٓث ٓحضر الهشرؼ الِ الهدرسة اكقات هحددة هسبقا اك 
قدـ لمهعمـ الهساعدة التْ ٓحتاجٍا .)هٓرٓزؽ ,  .( 126:  2008ٓك

 ويمكن اجمال االساليب الفردية في االشراف التربوي فيما يمي :

 الٓزارة الصفٓة لمهعمـ -



 الهقابمة الفردٓة  -

 التربكم  تبادؿ الٓزارات بٓف الهعمهٓف بتكجًٓ الهشرؼ -

 اٚشراؼ بدعكة الهعمـ  -

 الدركس التطبٓقٓة اك التدٓربٓة  -

 ثاىٓا :اٚسالٓب اٚشرافٓة الجهاعٓة كتشهؿ :

 الدكرات التدٓربٓة اثىاء الخدهة  -

 تبادؿ الٓزارات بٓف الهعمهٓف  -

 الهشغؿ التربكم  -

 اٚجتهاع بالٍٓئة التعمٓهٓة 

 ( 224: 2009)الجبكرم كالفتمْ ,ٓة . هر التربكم اك الىدكات التربك الهؤت -

الٓزارة الصفٓة لمهعمـ :تعد الٓزارة الصفٓة هف اكثر اٚسالٓب ا٘شرافٓة استخداها  -
هف قبؿ الهشرفٓف كاقدهٍا ,حٓث ٓقـك الهشرؼ بٓزارة الهعمـ داخؿ غرفة الصؼ ,لٓرل 

رافٓة عدٓدة ٚ كٓؼ ٓتـ التعمٓـ ككٓؼ ٓتعمـ التٛهٓذ ,كعمِ الرغـ هف كجكد اسالٓب اش
تقؿ اٌهٓة عف الٓزارة الصفٓة اٚ اىٍا  تكاد تككف اٚسمكب اٚشرافْ الكحٓد الذم 

العبٓدم  ( 52 1988)الرشٓد ىقٛ عف طافش مًٓ غالبٓة الهشرفٓف التربكٓٓف .ٓعتهد ع
(2010 191 – 192 ) 

شٓر ) ( اف الهعمهٓف ٚ ٓفضمكف الهشرفٓف الذٓف ٓقكهكف بتقدٓـ كصؼ glanzٓك
لمهشاٌدة الصفٓة فحسب دكف تقدٓـ اقتراحات كاقعٓة ,كاف اغمب الهعمهٓف اف لـ ٓكف 
كمٍـ ٓفضمكف الهشرفٓف الذٓف ٓصفكف ها ٓشاٌدكف فْ غرفة الصؼ ثـ ٓقدهكف 

ر العهؿ كتحسٓىً . تكصٓات كىصائح هحددة ك   glanz ,1996 :6)هكجٍة ىحك تطٓك
 ) 

 ( بعضا هىٍا : 2001فٓذكر عطكم ) قات التْ تتصؼ بٍا الٓزارة الصفٓةاها الهعك 



 شعكر الهعمـ بالخكؼ كالقمؽ هف الٓزارة الصفٓة خصكصا اذا كاىت هفاجئة . -

ا ٓعهؿ عمِ هساعدتً  - عدـ فٍـ الهعمـ لدكر الهشرؼ التربكم بكصفً قائدا تربٓك
 كخدهتً فْ تحسٓف ادائً كىهكي الهٍىْ .

 مـ دكف تقدٓـ الخدهة الهطمكبة .اقتصار ٌدؼ الٓزارة عمِ كتابة تقٓرر عف الهع -

 ضعؼ الهقدرة العمهٓة اك الهعرفٓة اك اٚدائٓة لدل الهشرؼ التربكم . -

الهقابمة الفردٓة :ٓقصد بالهقابمة الفردٓة هقابمة الهشرؼ التربكم لمهعمـ لٓطرح كؿ  -2
هىٍها اراءي كافكاري بطٓرقة كدٓة كتعاكىٓة حكؿ اٚىشطة التعمٓهٓة التْ تحدث فْ 
الغرفة الصفٓة ,كهىاقشة جكاىب القكة كالضعؼ فْ سمكؾ الهعمـ التدٓرسْ بٍدؼ 
تحسٓف الهكاقؼ الصفٓة هف خٛؿ اسمكب الحكار الٍادؼ الهبىْ عمِ اٚقىاع بٓف 

 ( 135- 134 2008الهشرؼ التربكم كالهعمـ . )هٓرٓزؽ ,

تحدٓد اٌدافً  كهف اجؿ ىجاح الهقابمة الفردٓة ٚ بد هف التخطٓط لٍا هف حٓث      
كهكاىً با٘ضافة الِ الحرص عمِ اتاحة فرص الحكار البىاء بٓف الطرفٓف هف اجؿ 

كالتعرؼ عمِ ابعادٌا كاقتراح الحمكؿ لٍا كاٚتفاؽ عمِ  الِ تحمٓؿ الهشكمةالكصكؿ 
 ( 238: 2011خطة تطبٓؽ كتجٓرب ٌذي الحمكؿ .)خضر ,

رؼ التربكم هف جٍد فْ طه ىة تبادؿ الٓزارات بٓف الهعمهٓف :هٍها بذؿ الهش -3
الهعمـ باىً ٓسعِ لعكىً كهٍها تكدد الًٓ تظؿ ٓزارة الهشرؼ لمهدرسة حدثا غٓر 
ت ثر سمكؾ الهعمـ فْ داخؿ الصؼ كثٓرا بحضكر الهشرؼ  اعتٓادم بالىسبة لمهعمـ ٓك
التربكم الدرس كذلؾ بسبب التبآف بٓىٍها فْ سمـ الكظٓفة فاذا كاىت الٓزارة هف جاىب 

ـ هف هستكل كظٓفْ كاحد فاىٍا تككف اقؿ اثارة لمقمؽ ٚك هع مـ ٖخر بٓف الهعمهٓف ٌك
ذا  تسبب حاٚت اٚرباؾ التْ ٓعاىْ هىٍا بعض الهعمهٓف بحضكر الهشرؼ التربكم ٌك

حاك  ر زهٓمً فْ جك اكثر ٓعىْ اف الهعمـ الزائر ٓشاٌد دركسا طبٓعٓة الِ حد كبٓر ٓك
كاٚٓضاح عف الجكاىب التْ ٓتردد فْ سؤاؿ  خجؿ هف اٚستفساركدٓة كقد ٚ ٓ

ىبغْ تحدٓد الغرض هف ٌذي الٓزارات اذ ٚ بد اف تككف ٌىاؾ اٌداؼ  الهشرؼ عىٍا ٓك
هعٓىة لتحقٓقٍا . كعادة ها تحدد ٌذي اٌٚداؼ عف طٓرؽ اٚجتهاعات كالهىاقشة بٓف 

ارة . كبعدٌا ت تْ ال هرحمة الٛحقة الهشرؼ كالهعمـ اك الهعمهٓف الذٓف ٓقكهكف بالٓز



ذا اٚهر ٓحتاج الِ التشاكر بٓف الهشرؼ كالهعمـ الذم  كتتهثؿ فْ اختٓار الهعمـ ٌك
ٓقكـ بالٓزارة كها ٓحتاج الِ التشاكر بٓف الهشرؼ كالهعمـ الذم ٓقع عمًٓ اٚختٓار 

ذا  ضركرم ٖسباب عدٓدة هىٍا آداب الهٍىة اف تحصؿ عمِ اٚسمكب لٓزارتً ٌك
ساعد ٌذا هكافقة هف الهعمـ ا لذم اختٓر لمٓزارة كهف ادارة الهدرسة التْ ٓعهؿ بٍا ٓك

:  2009اٚجراء عمِ كضع الخطة التْ تحقؽ الغرض الهطمكب .)الجبكرم كالفتمْ ,
227 – 228 ) 

ذا اٚسمكب اٚشرافْ ٓتـ حٓىها ٓطمب الهعمـ هف  -4 اٚشراؼ بدعكة الهعمـ :ٌك
آجاد الهعالجة لٍا  كتهاثؿ ٌذي الٓزارة الهشرؼ التربكم هعاكىتً فْ هعرفة اسباب ك 

فْ اٌٚهٓة تمؾ التْ ٓطمب فٍٓا الهعمـ الهساعدة ٚىً ٓحاكؿ تطبٓؽ اسمكب جدٓد اك 
تجٓرب فكرة اك خطة جدٓدة فْ التدٓرس كتفٓد الٓزارات التْ تتـ بىاء عمِ دعكة 

 ربة اك ىاحٓة هعٓىة فْ التدٓرس .الهعمـ لمهشرؼ الذم ٓرغب فْ هشاٌدة تج
 ( 228:  2009)الجبكرم كالفتمْ ,

ك اسمكب عمهْ عهمْ ، الدركس التطبٓقٓة اك  -5 بٓة :ٌك حٓث ٓقـك الهشرؼ التدٓر
ة جدٓدة ,اك شرح اسالٓب تقىٓة فىٓة اك  التربكم اك هعمـ ذك خبرة بتطبٓؽ اسالٓب تربٓك
استخداـ كسائؿ تعمٓهٓة حدٓثة ,اك تكضٓح فكرة اك طٓرقة ٓرغب الهشرؼ التربكم 

 2008)هٓرٓزؽ ,هٓة تجٓربٍا ,كهف ثـ استخداهٍا . اقىاع الهعمهٓف بفاعمٓتٍا كاٌ
 ( 156:ص

ؼ التربػػكم هٓػػداىٓا فػػْ هػػف تجربػػة اٚفكػػار التػػْ ٓطرحٍػػا الهشػػر  كقػػد ٓتخػػكؼ الهعمهػػكف 
ػػا هجػػرد كقػػد ٓتشػػكؾ بعضػػٍـ فػػْ اهكاىٓػػة تطبٓػػؽ اٚفكػػار اصػػٛغرفػػة الصػػؼ ، عتبٌر  ,ٓك

ػػػػة .               2007)ىبٍػػػػاف ,                                    طركحػػػػات ىظٓر
 :42 ) 

ْ ا ثانيا: االساليب االشرافية الجماعية بٓف  ٚسالٓب التْ تتضهف عٛقة إشرافٓة:ٌك
تـ طرح افكار عدٓدة  هشرؼ اك اكثر كبٓف هجهكعة هف الهعمهٓف فْ قضآا عدة ,ٓك

ٓصاؿ فكرة اك هف هجهكعة هف تٍـ الهٓداف التربكم ,كها ٓتـ هف خٛؿ ٌذي العٛقة ا
سطح لٓتـ التعاهؿ هعٍا اٚفكار الِ الهعمهٓف تختص بهشكمة ها تظٍر عمِ ال



ا هف كثٓر كتختمؼ اٚسالٓب اٚشرافٓة الجهعٓة كتتىكع كتعتبر اكسع اىتشار  كهعالجتٍا،
 ( 146:  2008)هٓرٓزؽ ,هف اٚسالٓب الفردٓة . 

هكف اجهاؿ اٚسالٓب الجهاعٓة فْ اٚش  راؼ التربكم فٓها ٓمْ :ٓك

ْ هف الطرؽ الجهاعٓة لٙشراؼ التربكم كتعقد  - الدكرات التدٓربٓة اثىاء الخدهة :ٌك
تـ فٍٓا تدٓرب الهعمهٓف عمِ الهٍارات العمهٓة  عمِ اساس تخصصات الهعمهٓف ,ٓك

ٌـ لٓب تدٓرسٍـ ,كها ٓتـ فٍٓا عرض الهشكٛت الهٍهة ٖكالعهمٓة التْ تحسف هف اسا
الٓب ت العهمٓة لمهىٍ  الدراسْ ,كالبرىاه  التعمٓهْ كالكتب الدراسٓة كاسالهشكٛ

ـ فْ الهادة الهعٓىة.  ( 310:  2001)هرسْ ,التقٓك

كالتدٓرب ٓعتبر هف سهات ٌذا العصر ,حٓث ٓفٓد التدٓرب كؿ هف ٓحرص        
ٓة عمِ عمًٓ, ٖىً ٓزكد الهتدرب بالخبرة الهباشرة كالخبرة العهمٓة التطبٓقٓة الهبى

                                                      ( 26:ص 2000الىكاحْ الىظٓرة .)عبد السٛـ ,

ٓزد  - ْ اسمكب اشرافْ ٓترؾ اثرا فْ ىفس الهعمـ ٓك تبادؿ الٓزارات بٓف الهعمهٓف :ٌك
:  2008)هٓرٓزؽ كرم فْ هكاقؼ طبٓعٓة غٓر هصطىعة . هف ثقتً بىفسً ,ٚىً ٓج

151 ) 

كتعد الٓزارات الهتبادلة بٓف الهعمهٓف هف اٚسالٓب ا٘شراقٓة التْ ٓخطط لٍا          
الهشرؼ التربكم بالتعاكف هع الهعمهٓف ,حٓث ٓقـك احد الهعمهٓف بٓزارة زهٓؿ لً فْ 
الهدرسة ىفسٍا اك فْ هدرسة هجاكرة لتحقٓؽ اٌداؼ تعمٓهٓة ,حٓث تعهؿ ٌذي الٓزارات 

،بعضٍـ  هٓف كتعهؽ فٍـ الهعمهٓف كاحتراـر بٓف الهعمعمِ تقٓرب كجٍات الىظ  لبعض 
كتسٍؿ الربط بٓف ها ٌك ىظرم كها ٌك عهمْ ,كتفتح الطٓرؽ لتبادؿ اٚفكار 

:  2001)عابدٓف ,لهعمهٓف.      كالهقترحات كالخبرات ,كتعهؽ اكاصر الزهالة بٓف ا
196 ) 

كبا اشرافٓا هكثفا ,ٓهارسً :ٓعد الهشغؿ التربكم اسم ككرش العهؿ الهشغؿ التربكم -
ىفذ فْ عدة اس ة ,ٓك الٓب كالهحاضرة هجهكعة هف الهعمهٓف لدراسة هشكمة تربٓك

 ( 291, 2001.)عطكم ,كالحكار كالتطبٓؽ



 حٓث ٓحدد الهشرؼ سمفا الخبرات التْ سكؼ ٓتـ تهٓرف الهعمهٓف عمٍٓا       
 ( 41:ص 2007)ىبٍاف كاشراكٍـ فْ هعالجة هكضكعاتٍا .

ك ٓؤدم الِ         كتتـ ٌذي الهشاغؿ لتمبٓة احتٓاجات الهعمهٓف كتىهٓة هٍاراتٍـ ٌك
ٓعهؿ عمِ تغٓٓر افكار كاتجاٌات الهعمهٓف كتمبٓة الىهك الهٍىْ اثىاء الخدهة حٓث 
:  2002سٓف طرؽ كاسالٓب عهمٍـ.)اٚبرآٌـ ,حاجاتٍـ ,كها تثٓر اٌتهاهٍـ لتح

120) 

ٌك اسمكب اشرافْ ٍٓدؼ الِ تحسٓف التعمٓـ عف اٚجتهاع بالٍٓئة التعمٓهٓة :ك  -
طٓرؽ اثارة قابمٓة الهعمهٓف لمىهك الهٍىْ هف خٛؿ تٛحؽ اٚفكار ,كاٚستعداد 

ة التْ تٍـ  لهىاقشة قضآا هحددة كٓدكر فٍٓا الىقاش حكؿ عدد هف القضآا التربٓك
سؤكلٓة الهعمهٓف فْ الهٓداف, كٓستىد عمِ اٚٓهاف بالعهؿ الجهاعْ كتقدٓر اله

 (                                                             128,  2004)طافش ,الهشتركة لتحقٓؽ اٌٚداؼ.

ة ,كآجاد          حٓث ٓتـ فْ ٌذي اٚجتهاعات هىاقشة بعض الهشكٛت التربٓك
 الحمكؿ الهىاسبة 

ا الهشرؼ فْ ٓزاراتً لٍا ,كتكجًٓ ىظر الهعمهٓف الِ ىقاط القكة كالضعؼ التْ ٚحظٍ
 الصفٓة .

 ( 187:  2010)العبٓدم ,

ك اجتهاع ٓىظـ لٓـك اك بضعة آاـ بقصد  - ة :ٌك الهؤتهر التربكم اك الىدكات التربٓك
تكلِ رئٓس الهؤتهر  بحث هكضكع هعٓف اك الكصكؿ الِ قرار ٓحدد خطة العهؿ ٓك

ة العاـ الدراسْ ادارتً لبحث هشكمة ادآرة ,كقد تعقد بعض الهؤتهرات قبؿ بدآ
اصة بهعمهْ كؿ هادة ٚستكشاؼ الهشكٛت ككضع الخطط الٛزهة ,اك تعقد خ

مج  الهشرؼ التربكم الِ استخداـ ٌذا اٚسمكب هف اٚشراؼ حٓىها ٓٓرد  دراسٓة، ٓك
 ( 202:  2009)الجبكرم كالفتمْ ,هعٓىة بٓف عدد كبٓر هف الهعمهٓف. ىشر اراء

لتربكم فْ ٌذي الهؤتهرات ههثٛ لمهعمهٓف فاىً كخٛؿ هشاركة الهشرؼ ا       
ٓستطٓع اف ٓىقؿ الٍٓـ بطٓرقة قابمة لمتطبٓؽ خٛصة التكصٓات التْ تسفر عىٍا 



ت فْ الهؤتهر ,كلككف الهشرؼ التربكم كثٓؽ اٚتصاؿ بالهعمـ فْ الهٓداف فاف  الهداٚك
ا بالههارسة . ذلؾ ٓعطْ فرصة لسرعة ى  ( 43:  2007)ىبٍاف ,قؿ الخبرة كاختباٌر

 مؼىلبث االشراف انرتبىي 
هعكقات هرتبطة ب ٌداؼ ا٘شراؼ التربكم: ٓعد غٓاب اٌٖداؼ الكاضحة  -1

كالهحددة لٙشراؼ التربكم هف الهعكقات هف ابرز الهشكٛت التْ ٓكاجٍٍا ا٘شراؼ 
التربكم كقد ساٌـ ذلؾ فْ جعؿ العهمٓة ا٘شرافٓة تىفذ بطٓرقة آلٓة ٓغمب عمٍٓا الطابع 

لشكمْ فْ اٖداء ، كقد أدل ذلؾ إلِ تشعب هٍاـ الهشرؼ التربكم كاستىزاؼ طاقاتً ا
ـ ٚ ٓمحظ عمِ الهٓداف التربكم ، كها أىً جعؿ هف الصعب التهٓٓز بٓف  كجعؿ أثٌر

 (59 :2003. )عبدالكٓرـ الهشرؼ الهىت  كغٓر الهىت 

ء هعكقات هرتبطة ب سالٓب ا٘شراؼ: حٓث تعد أسالٓب ا٘شراؼ فْ ضك  -2
تطبٓقاتٍا         الحالٓة تعتهد عمِ البحث عف العٓكب هف كجٍة ىظر الهعمهٓف 
,كها أف أسالٓب ا٘شراؼ ٚ تشجع الهدرسٓف ، ٚك تراعِ إهكاىاتٍـ ٚك تقـك عمِ الثقة 
الهتبادلة بٓف الهدرسٓف هف جٍة كالهشرفٓف التربكٓٓف هف جٍة أخرل ، هها ٓؤدل إلِ 

ثؿ سكء العٛقات بٓىٍـ ، كسمبٓة هكاقؼ الهدرسٓف هف تمؾ كجكد كثٓر هف السمبٓات ه
 (1996،58) الحبٓب:.اٖسالٓب التكجٍٓٓة

كها أف الهشرؼ التربكم ٚ ٓتعاكف فْ اتخاذ القرارات ا٘دآرة ٚك ٓساىد الهعمـ فْ 
قضآاي الهشركعة ٚك ٓشترؾ فْ كضع السٓاسات بالهدارس ٚك ٓشرؼ عمِ كضع 

تصحٓح ٚك ٓزكد الهعمـ ب حدث البحكث فْ هجاؿ تخصصً اٚختبارات كطٓرؽ ال
:  1994) القرشْ:.كذلؾ لككىً ٚ ٓطمع عمِ أم عهؿ خاص بالبحث العمهْ التربكم

97) 

تفاكت الهعمهٓف فْ ت ٌٓمٍـ العمهْ كفِ التجاكب هع الهشرؼ التربكم : هف -3
حٓث هدل  الطبٓعْ تفاكت الهعمهٓف فْ ت ٌٓمٍـ كقدراتٍـ الهٍىٓة ، ككذلؾ هف

ؽ الهشرؼ التربكم ٖىً ٓحتاج إلِ تقدٓـ  ذا ٌٓر تجاكبٍـ هع الهشرؼ التربكم ،ٌك
ة كأىشطة  شرائح جهٓع  حاجات  هتىكعة لمىهك الهٍىْ  بحٓث تمبْ خدهات تربٓك

ع اٖسالٓب ا٘شرافٓة لمتعاهؿ هع الهعمهٓف بحٓث تتىاسب  الهعمهٓف، با٘ضافة إلِ تىٓك



رشاداتهع هدل تجاكبٍـ لها ٓقدـ  .                                                         إلٍٓـ هف تكجٍٓات كا 
 (2003،58)عبد الكٓرـ :

ٓف كذلؾ ىتٓجة لىدرة الهشرفٓف فْ بعض -4 تدىِ ت ٌٓؿ بعض الهشرفٓف التربٓك
حجاـ الهتهٓٓزف هف الهعمهٓف عف اٚلتحاؽ باٖشراؼ التربكم لعدـ  التخصصات كا 

.كتسرب كثٓر هف الهشرفٓف الهتهٓٓزف هف ا٘شراؼ التربكم إلِ أعهاؿ  كجكد حكافز
ـ فْ ا٘شراؼ التربكم كقمة الفرص  ة أخرل أسىدت إلٍٓـ بسبب تهٌٓز إدآرة أك تربٓك
التدٓربٓة ٘عداد الهشرفٓف أك الرفع هف ت ٌٓمٍـ ككذلؾ تدىِ هستكل بعض الهشرفٓف 

ٓف الجدد بعد أف أعطٓت صٛحٓة تكمٓ . ؼ الهشرؼ التربكم ٘دارات التعمٓـالتربٓك
 (58، 2003)عبد الكٓرـ :

ٓف لمقٓاـ بالهٍاـ الهككمة إلٍٓـ عمِ الكجً -5 ضٓؽ الكقت أهاـ الهشرفٓف التربٓك
 2003)عبد الكٓرـ ,سات الهشرؼ ا٘شرافٓة كالتخطٓطٓة.اٖكهؿ ٓؤثر سمبا عمِ ههار 

 :59 ) 

 

 

 اجتبهبث مؼبصرة يف االشراف انرتبىي :
حدث تطكر ٌائؿ فْ فمسفة اٚشراؼ التربكم الهتهثمة فْ التفتٓش كظٍرت فمسفة      

ا ، التْ تهثمت فْ التركٓز عمِ تحسٓف اداء الهعمهٓف التكجًٓ التربكم التْ سبؽ ذكٌر
ـ هحكر العهمٓة التكجٍٓٓة ,عمِ اف ٓتـ ذلؾ فْ جك دٓهقراطْ ٓقـك عمِ  باعتباٌر

ت الهعمـ ,كترجع اٌهٓة الت كٓد عمِ دكر الهعمـ اٚحتراـ الهتبادؿ كاٌٚتهاـ بحاجا
كالتْ ذلؾ سٓقكد العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة ظكتحسٓف ادائً فْ التكجًٓ التربكم الِ اف 

ا  فاٌتـ التكجًٓ التربكم بسمكؾ الهعمـ التعمٓهْ اٚهر الذم تعتبر الهعمـ احد عىاصٌر
عمـ التعمٓهْ داخؿ غرفة جعؿ الهكجً التربكم ٓكرس اٌتهاهً لهٛحظة سمكؾ اله

ري ،كقد صاحبت الصؼ ,ك  هً كتطٓك فمسفة التكجًٓ التربكم اتجاٌات هف ثـ تقٓك
 ( 111:  1992)ىشكاف ,شرافٓة لغرض تحسٓف سمكؾ الهعمهٓف. إ



 كهف ٌذي اٚتجاٌات ٌْ :

 -: اٚشراؼ اٚكمٓىكْ )العٓادم (  -1
ك ركبرت أىدرسف  ظٍر ٌذا اٚتجاي عمِ ٓد جكلد ٌاهر ك هكٓرس ككجاف       

ئؿ الستٓىات الهٓٛدٓة. كقد ات كأكاْ جاهعة ٌارفرد فْ أكاخر الخهسٓىالذٓف عهمكا ف
ك ٓركز عمِ جاء ت تسهٓتً ىسبة إلِ الصؼ الذم ٌك الهكاف اٖصمْ لمتدٓرس. ٌك

ف سٓر تحسٓف عهمٓة التدٓرس فْ الصؼ، هعتهدا عمِ جهع الهعمكهات الدقٓقة ع
الٍدؼ الرئٓس هف عهمٓة ا٘شراؼ الصفْ ٌك  ك قد كافعهمٓة التدٓرس فْ الصؼ. 

ر هٍارات  هىح الهعمـ الفرصة لٓىاؿ )تغذٓة راجعة( هعمكهات راجعة تهكىً هف تطٓك
 (36: 1973التدٓرس التْ لدًٓ. )ككجاف 

( اٚشراؼ العٓادم :باىً ذلؾ الىهط هف الجٍكد  coganكٓعرفً ككجاف )       
ىحك تحسٓف ههارسات الهعمهٓف التعمٓهٓة الصفٓة,  اٚشرافٓة الهكجٍة بشكؿ هركز

اىطٛقا هف تسجٓؿ ها ٓجرم فْ غرفة الصؼ اقكاؿ كافعاؿ ,تصدر عف الهعمـ 
كالهتعمهٓف فْ اثىاء العهمٓة التعمٓهٓة ,ثـ تحمٓمً بالرجكع الِ ها ٌك هتكافر هف 

اتٍـ (. خبراتٍـ كاتجاٌاتٍـ كهٍار هعمكهات حكؿ الهعمهٓف كالهتعمهٓف )هعارفٍـ ك 
 ( 216:  2010)العبٓدم ,

شٓر ٌذا اٚسمكب الِ اف التفاعؿ بٓف الهشرؼ كالهعمـ ٌك تفاعؿ هفتكح          ٓك
ٓسكدي جك هف الثقة كاٚىفتاح ,اٚهر الذم ٓجعؿ الهعمهٓف ٓبادركف الِ الهشرفٓف 

د )احهتحسٓف عهمٓتْ التعمٓـ كالتعمـ .  بعرض هشكٛتٍـ التْ تكاجٍٍـ هها ٓساعد فْ
,2003  :196 ) 

ٍدؼ ٌذا الىكع هف اٚشراؼ الِ:  ٓك

 - . ٓقدـ تغذٓة راجعة عف حالة التدٓرس الراٌىة لمهعمهٓف 
 - . تشخٓص الهشكٛت التدٓرسٓة التْ ٓكاجٍٍا الهعمـ كحمٍا 
 -  ر هٍاراتٍـ فْ كٓفٓة استعهاؿ اسالٓب التدٓرس هساعدة الهعمهٓف عمِ تطٓك

 الهىاسبة.
 -  ـ الهعمهٓف بغر  ض التعٓزز .تقٓك



 -  ,ر التربكم هساعدة الهعمهٓف عمِ تطكٓر اتجاٌات آجابٓة ىحك حمقات التطٓك
ـ فْ العهمٓة التعمٓهٓة .  ( 97:  2002)عبد الٍادم , كتفعٓؿ دكٌر

 ( :اٚشراؼ التشاركْ )التعاكىْ-2
ك اسمك  الهعىٓة بعهمٓة ب ٓعتهد عمِ هشاركة جهٓع اطراؼ العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة ٌك

ـ كتحقٓؽ  كادارة تٛهٓذك شراؼ هف هعمهٓف, اٚ كهشرفٓف فْ التخطٓط كالتىفٓذ كالتقٓك
لؼ فٍٓا العهمٓة اٚشرافٓة هف عدة ىظـ ٌك ٓقكـ عمِ ىظٓرة الىظـ التْ تت اٌٚداؼ ,ك 

 ْ ْ اىظهة تؤثر كتتاثر ببعضٍا ,ٌك جزئٓة ٓىبغْ اف تككف هفتكحة هع بعضٍا ٌك
قكـ تتهاشِ هع ركح اٚشراؼ الحدٓث ال ذم ٓتصؼ بالتشاركٓة كالعمهٓة كالعهؽ ٓك

:  1992)ىشكاف ,صؿ الهفتكح بٓف الهشرؼ كالهعمـ .                  عمِ التكا
247 ) 

اف سمكؾ التمهٓذ ٌك الٍدؼ اٚساسْ كالهحصمة الىٍائٓة لمعهمٓة اٚشرافٓة        
ً اٚشرافٓة حٓث ٓجب اف ٓكجً الهشرؼ التربكم كافة اٌدافً كىشاطاتً كفعالٓات

لتطكٓر تعمـ التمهٓذ كسمككً كها اف سمكؾ الهعمـ التعمٓهْ ٓجب اف ٓكجً اساسا 
تكجب عمِ الهشرؼ فْ ضكء اٚشراؼ التشاركْ  لخدهة السمكؾ التعمهْ لمتمهٓذ ٓك
القٓاـ بدراسة حاجات ىظاـ السمكؾ التعمهْ كدراسة اٚهكاىات الهادٓة كالبشٓرة الهتاحة 

 ( 114:  2007لٍا تمبٓة ٚحتٓاجات ٌذا الىظاـ .)ىبٍاف ,كاٚستخداـ اٚهثؿ 

كاٚشراؼ التشاركْ ٓهثؿ اٚىفتاح كالتعاكف الذم ٍٓدؼ اساسا الِ تحسٓف         
ري كالِ هساعدة الهعمـ فْ جك افضؿ لمتعمـ كالتعمٓـ كالِ اٌٚتهاـ  التعمٓـ ككٓفٓة تطٓك

 ( 246:  2009,)الجبكرم كالفتمْ الهتعمـ ككٓفٓة تكجًٓ ىهكي . ب

 كاٌـ اٌداؼ اٚشراؼ التشاركْ :

 -  اف الٍدؼ اٚساسْ لٛشراؼ التربكم ٌك سمكؾ التمهٓذ ,فالهشرؼ التربكم
ٓؤهف باف اٌدافً اٚشرافٓة كىشاطاتً ٓجب اف تكرس فْ سبٓؿ تحسٓف تعمـ التمهٓذ 

. 



 - اف سمكؾ الهعمـ التعمٓهْ ٌك فْ اٚساس لخدهة سمكؾ التمهٓذ كٓتطمب ذلؾ 
ـ ,ٚحداث التغٓٓر الهرغكب  التخطٓط الفعاؿ هف جاىب الهعمهٓف كالتىفٓذ كالتقٓك

 لمتمهٓذ .
 -  ٍٓتـ بدراسة الحاجات كاٚهكاىات الهتكفرة التْ تفٓد فْ تمبٓة حاجات ٌذا

 الىظاـ .
 -  ٓعتهد عمِ العٛقات اٚىساىٓة سكاء اكاىت التٛهٓذ اك الهعمهٓف اك الهشرفٓف اك

 ( 247: 1992ىشكاف ,)اٚدآرٓف . 
ة الِ استخداـ ٌذا اٚسمكب هف اٚشراؼ التربكم كذلؾ  كلقد اتجٍت الهؤسسات التربٓك

 ٚسباب كثٓرة :

 حاجة الهعمهٓف الِ خدهات كهساعدات داخؿ الغرفة الصفٓة . - أ

(كالتخصص فْ التدٓرس ,اٚهر لسٓرع لمهعرفة )اٚىفجار الهعرفْالتطكر ا - ب
مٓف  لهساعدة الهعمهٓف فْ هكاجٍة التغٓرات كاكسابٍـ الذم ٓتطمب هشرفٓف هٌؤ

 الهٍارات الهكاكبة .
افتقار بعض الهشرفٓف لهٍارات العهؿ اٚشرافْ كعدـ هقدرتٍـ عمِ تقدٓـ  - ت

 جهٓع الخدهات .
ة . - ث  2008)هٓرٓزؽ ،  الحاجة الهمحة الِ التىسٓؽ بٓف اطراؼ العهمٓة التربٓك
:69 ) 
 اٚشراؼ التربكم الشاهؿ : -3

دؼ اٚشراؼ التربكم الشاهؿ الِ تحسٓف العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة ,اف ٍٓ       
الهشرؼ التربكم ٓكلْ اٌتهاهً لجهٓع عىاصر العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة كالتْ تتضهف 
الهعمـ كالتمهٓذ كالهىٍاج ,كالعهمٓة ا٘شرافٓة هف ٌذا الهىطمؽ ٌْ عهمٓة التفاعؿ بٓف 

ٌذا التفاعؿ هفتكحا ,بقدر ها ٓتكفر لمهعمـ جك هف  الهشرؼ كالهعمـ .كبقدر ها ٓككف
كاتجاٌاتً ىحك اٚشراؼ الطه ىٓىة التْ تساعد عمِ تعدٓؿ سمكؾ الهعمـ التعمٓهْ 

 ( 115- 114:  1992)ىشكاف ،التربكم .  

قكـ عمِ تكظٓؼ عدد هف الكسائؿ كاٚسالٓب اٚشرافٓة هف اجؿ تحقٓؽ         ٓك
ف كفآات الهعمهٓف كهٍاراتٍـ التعمٓهٓة الهختمفة كلٓست اٌداؼ هعٓىة تتعمؽ بػ )تحسٓ



القضٓة ٌىا فْ تعدد اٚسالٓب اٚشرافٓة الهستخدهة كترابطٍا كتكجٍٍٓا ىحك اٌٚداؼ 
 ( 57: 1986)الهساد ،ة عمِ احتٓاجات الهعمهٓف اصٛ (. الهبىٓ

هحتكل كاف هف الكفآات الٛزهة لٛشراؼ الشاهؿ :التخطٓط لعهمٓة اٚشراؼ ,   
ـ  اٚشراؼ التربكم كىشاطاتً الهختمفة ,اسالٓب اٚشراؼ التربكم كىشاطاتً ,التقٓك
كالهتابعة كالتغذٓة الراجعة ,تحقٓؽ ذات الهشرؼ التربكم ,تحقٓؽ اٌداؼ اٚشراؼ 

 ( 181:  1998)دٓاب ،لىسبة لمهعمهٓف كهدٓرم الهدارس . التربكم با

 اٚشراؼ باسمكب الفٓرؽ :  -4
ة لتحسٓف اٚداء ,كبٌك ىشاط تتعاك  التالْ تحسٓف الىات  ف فًٓ اطراؼ العهمٓة التربٓك
ف ٓتفؽ هعمهك احدل الهكاد بهساعدة الهشرؼ التربكم اك هدٓر الهدرسة التعمٓهْ ,ك 

عمِ العهؿ لتحسٓف ادائٍـ ,كذلؾ بكضع خطة ٓتـ خٛلٍا هٛحظة سمكؾ التدٓرس 
ٌا كالسمبٓات لمتخمص هىٍا تعٓزز عف طٓرؽ تبادؿ الخبرات لرصد اٚٓجابٓات ك 

 ( 82:  1992)حهداف ،.

تـ ٌذا الىكع بعدة أىهكذجات  هىٍا : ٓك

اشراؼ لفٓرؽ الزهٛء اك اٚقتراف :حٓث تقكـ هجهكعة هف زهٛء الهعمـ  -1
 بالهدرسة بالٓزارة الصفٓة لمهعمـ .

اشراؼ لفٓرؽ اٚدارة الهدرسٓة :حٓث ٓقكـ هدٓر الهدرسة هع بعض الزهٛء  -2
 الصفٓة لمهعمـ . بالٓزارة

اشراؼ لفٓرؽ الهسؤكلٓات :حٓث ٓقـك الهشرؼ التربكم كعدد هف الهعمهٓف  -3
 ( 83:  1992)حهداف ،بالٓزارة الصفٓة لمهعمـ .
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ٓراٌا  ا كها)حكؿ هشكٛت الهعمهٓف الهبتدئٓف فْ العراؽ هف حٓث طبٓعتٍا كىكعٍ
ٌٓة اٚسالٓب التْ ٓتبعٍا الهشرفكف الفىٓكف فْ الهدارس الهعمهكف اىفسٍـ كها

 اٚبتدائٓة لحؿ هشكٛتٍـ (

الهعمهكف الهبتدئكف فْ دٓد كهعرفة الهشكٛت التْ ٓعاىْ هىٍا ٌدفت الدراسة الِ تح
العراؽ ,ككذلؾ الكشؼ عف طبٓعة كىكعٓة تمؾ الهشكٛت ,كتكضٓح كهعرفة الطرؽ 

سالٓب التْ ٓتبعٍا الهشرفكف الفىٓكف فْ الهدارس اٚبتدائٓة لحؿ تمؾ الهشكٛت كاٚ
ٓعة كىكعٓة ،كاستخدـ الباحث الهىٍ  الكصفْ التحمٓمْ فْ دراستً لهعرفة طب

الهعمهٓف الهبتدئٓف فْ العراؽ ,كذلؾ تحدٓد دكر اٚشراؼ الفىْ  الهشكٛت التْ تكاجً
هستقبؿ ،كقد اعد الباحث استباىة ك داة لمبحث فْ حؿ تمؾ الهشكٛت  كتفادٍٓا فْ ال

كاسالٓب حمٍا ،كقد تككىت  ف الهشكٛت التْ تكاجً الهعمهكف الهبتدئكفلمكشؼ ع
ة البحث هف جهٓع الهعمهٓف كالهعمهات الذٓف ٓدرسكف فْ الهدارس اٚبتدائٓة عٓىَ 

 ( هعمها كهعمهة .492ىة البحث ),كبمغت عَٓ 

 ت الٍٓا الدراسة ٌْ :ككاىت اٌـ الىتائ  التْ تكصم

هجاٚت ٌْ :)اٚدآرة  ةاف افراد العٓىة ٓكاجٍكف هشكٛت هختمفة فْ خهس -
 ,التعمٓهٓة ,الشخصٓة ,اٚجتهاعٓة ,كهشكٛت اٚشراؼ التربكم (

ك - الكصكؿ الِ تفكٓر عهٓؽ كتبادؿ حر فْ ظركؼ المقاءات ٓصعب تحقٓقً ,ٌك
 هعقد لمغآة لعكاهؿ اساسٓة .

ستراتٓجٓات اساسٓة لمسٓاسات الخاصة ,تستطٓع اف تعكؽ اك تسٍؿ ٌىاؾ اربع ا-
ْ : التكجٍٓات الشخصٓة ,اٚىسجاـ الحكارم ,السمطة الرسهٓة ,الهتغٓرات  المقاءات ٌك

 الكظٓفٓة .

فْ المقاءات الىاجحة ٓستخدـ الهشرفكف كالهعمهكف التكجٍٓات الشخصٓة كاٚىسجاـ -
كفر الهشرفكف بٓئة غٓر تٍ  دٓدٓة لمهعمـ .الحكارم ٓك

كظٓفٓة فْ المقاءات اٚقؿ ىجاحا ٓستخدـ الهشرفكف السمطة الرسهٓة كالهتغٓرات ال-
 ( 1977)حٓاكم ،كجزء هف سٓاستٍـ الخاصة . 
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ـ اداء الهشرؼ اٚختص   ٓة (اصْ اٚدارم فْ ضكء هٍاهً ا٘شراف)تقٓك

ختصاصْ ا٘دارم هف كجٍة ىظر ٌدفت الدراسة التعرؼ عمِ هستكل أداء اٚ
ا كهستمزهاتٍا ،  ٌر ـ الهٛكات ا٘دآرة كتطٓك الهدٓٓرف كالهدٓرات فْ الهجاٚت تقٓك

ة كالمجاف العمهٓة  .فْ العراؽ كا٘شراؼ عمِ الهجالس التربٓك

عشكائٓة طبقٓة  ةىة البحث ,فقد قاـ الباحث باختٓار عٓىة البحث بطٓرقاها بالىسبة لعَٓ 
عد استبعاد الهدارس التْ اصبحت ضهف العٓىة اٚستطٛعٓة ٌادفا % ب 40كبىسبة 

بذلؾ الِ تهثٓؿ الهجتهع اٚصمْ لمبحث تهثٓٛ دقٓقا ,حٓث بمغت عٓىة الهدارس 
هدٓرا كهدٓرة  159هدٓرا كهدٓرة هكزعة عمِ الشكؿ اٚتْ : 244)عٓىة الهدٓٓرف ( 

ة هدٓرة .اها با 66هدٓرا ,ك 93لمهدرسة الهتكسطة كبكاقع  لىسبة الِ الهدارس الثاىٓك
هدٓرة .اها الهدارس اٚعدادٓة  32هدٓرا ك 20هدٓرا كهدٓرة كبكاقع  52فقد بمد عددٌـ 
هدٓرة، كقد استخدـ الباحث  16هدٓرا ك 17هدٓرا كهدٓرة ,كبكاقع  33فقد بمد عددٌـ 

فقرة هكزعة عمة خهسة هجاٚت ,كتـ استخداـ الكسائؿ  37اٚستباىة الهككىة هف 
حصائٓة هعاهؿ ارتباط بٓرسكف ٘ٓجاد ثبات اٚداة ,كهعادلة فٓشر ٘ٓجاد اٚكساط اٚ

ة ٚستخراج حساب ىسبة الهحكهٓف كهربع) كام (  الهرجحة لمفقرات كالىسبة الهئٓك
 كاٌـ الىتائ  التْ تكصمت الٍٓا الدراسة :

ـ ة ٌْ هٍهات رئٓس 5كصمت الٍٓا الدراسة بمد عدد الهٍاـ ا٘شرافٓة التْ ت -1 )تقٓك
ا ,هتابعة تىفٓذ التعمٓهات اٚهتحاىٓة ,اٚشراؼ عمِ  ٌر الهٛكات اٚدآرة كتطٓك
ة كالمجاف  السجٛت الهدرسٓة ,تفقد بىآة الهدرسة ,اٚشراؼ عمِ الهجالس التربٓك

 العمهٓة (

تفرعت عف تمؾ الهٍاـ ههارسة عهمٓة ٓقـك بٍا اٚختصاصْ ا٘دارم إذ بمد  -2
 ههارسة . 37عددٌا 

بآف اٚختصاصٓٓف ا٘دآرٓف فْ هستكل أدائٍـ كقد ظٍر ذلؾ هف خٛؿ ت -2
 إجابات الهدٓٓرف كالهدٓرات .



ظٍرت فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة لهستكل أداء اٚختصاصْ ا٘دارم هف خٛؿ  -3
ٓرم ،   إجابات الهدٓٓرف كالهدٓرات كلصالح الهدٓرات .  ( 1994) الٌز

  ( 1997دراسة العيساوي ) -3

 تدٓربْ هقترح لمهشرفٓف التربكٓٓف فْ ضكء كفآاتٍـ الٛزهة ()برىاه  

ٌدفت الدراسة إلِ تحدٓد الكفآات الٛزهة لمهشرفٓف التربكٓٓف لغرض تقدٓـ برىاه  
ٓف / اٚختصاص العاـ فْ ضكء الىقص فْ ههارسة  تدٓربْ هقترح لمهشرفٓف التربٓك

 . فْ العراؽ ٌذي الكفآة كحاجاتٍا هف التدٓرب 

ٓف ) اٚختصاص العاـ ( فْ العراؽ كقد  تهثؿ هجتهع البحث جهٓع الهشرفٓف التربٓك
ان هكزعٓف عمِ 454ـ كقد بمد عددٌـ ) 1996 – 1995لمعاـ الدراسْ  ( هشرفان تربٓك

الهدٓٓرات العاهة لمتربٓة عدا إقمٓـ كردستاف ،أعتهد الباحث عمِ اختبار عٓىة هف 
ٓف كعٓىة هف هعمهْ ال ( هعمهٓف أك 3هدارس اٚبتدائٓة بىسبة )الهشرفٓف التربٓك

الهشرفٓف  ٚ تقؿ عف سىتٓف، بذلؾ تككف عٓىة هعمهات عهمكا هع كؿ هشرؼ لهدة
 تهع الهشرفٓف ، أها عٓىة%( هف هج33( هشرفان كهشرفة كتشكؿ ىسبة )150)

 ( هعمـ كهعمهة.450الهعمهٓف فقد بمغت )

هجاٚت رئٓسة  ةهكزعة عمِ ست( فقرة 53كقاـ الباحث بتصهٓـ استباىة تككىت هف )
ٌْ: الكفآات العمهٓة كالىهك الهٍىْ ، كفآات التخطٓط ، كفآات التكجًٓ ، كفآات 

ة ، كالكفآات ا٘دآرة .  ـ ، كفآات القٓادة التربٓك  التقٓك

استخدـ الباحث الكسائؿ ا٘حصائٓة لغرض تحقٓؽ أٌداؼ بحثً كالتكصؿ إلِ الىتائ  
قة إعادة اٚختبار ، كهعاهؿ )فٓشر ، هعاهؿ ارتباط بٓرس كف لحساب الثبات بطٓر

Fischer  .( لحساب درجة الحدة ) الكسط الهرجح ( لمكفآات ا٘شرافٓة 

 إلٍٓا الدراسة : تاٌـ الىتائ  التْ تكصم

( ْ ٓف بدرجة هتكسط ٌك ( 38أف أغمب الكفآات ا٘شرافٓة تتكافر لدل الهشرفٓف التربٓك
( كفآة تتكافر بدرجة كبٓرة ، كبىاء عمِ الىتائ  15ؾ )كفآة فْ حٓف كاىت ٌىا

الهستخمصة هف البحث تـ بىاء هفردات البرىاه  التدٓربْ الهقترح فْ ضكء الكفآات 



ا قمٓمة كقد تـ اعتهاد ) ( 48( هكضكعان ضهت ) 15غٓر الهتكافرة أك ىسبة تكافٌر
 ( 1997هفردة هكزعة عمِ هجاٚت البحث. )العٓساكم 

 (  2000الرشيد ) دراسة -4

)تقٓٓـ اسالٓب اٚشراؼ التربكم الهستخدهة هف كجٍة ىظر هعمهْ كهعمهات هدارس 
 لكاء البادٓة الشهالٓة (

ٌدفت الدراسة الِ التعرؼ الِ تقٓٓـ اسالٓب اٚشراؼ التربكم الهستخدهة هف كجٍة 
لباحث ,كقد اعتهد ا فْ اٚردف ىظر هعمهْ كهعمهات هدارس لكاء البادٓة الشهالٓة

( هعمها كهعمهة ,كقد استخدـ الباحث استباىة ت لفت هف 216عٓىة الدراسة عمِ )
 ( فقرة ,كزعت عمِ ست هجاٚت .56)

 كاٌـ الىتائ  التْ تكصمت الٍٓا الدراسة :

ا حسب ٓة هرتبة تىازلٓاٚشراؼ التربكم لٗسالٓب ا٘شرافاف هجاٚت استخداـ  -
هٓف كالهعمهات ,كها ٓمْ :الٓزارة الصفٓة م الهعمالهتكسطات الحسابٓة كحسب رأ

ة ,الدركس التطبٓقٓة ,الىشرات  ,تبادؿ الٓزارة الصفٓة ,تبادؿ الٓزارات ,الهشاغؿ التربٓك
ة .  التربٓك

( فْ درجة 0.05≥ذات دٚلة احصائٓة عىد هستكل الدٚلة ان اظٍرت الدراسة فركق -
ٓف ٖسالٓب اٚشراؼ التربكم ؿ العمهْ  استخداـ الهشرفٓف التربٓك تعزل لهتغٓر الهٌؤ

ٛ اقؿ هف البكالكٓركس .   لصالح الهعمهٓف كالهعمهات الذٓف ٓحهمكف هٌؤ

 (2001دراسة سيسالم ) -5

ة بهحافظات  ر اداء هعمهْ العمـك فْ الهرحمة الثاىٓك )هٍاـ الهشرؼ التربكم فْ تطٓك
 غزة (

التربكم لتطكٓر اداء  ٌدفت الدراسة الِ تحدٓد الهٍاـ التْ ٓجب اف ٓقـك بٍا الهشرؼ
ة ,كهدل ههارسة الهشرؼ التربكم لٍذي الهٍاـ ,كذلؾ  هعمهْ العمكـ فْ الهرحمة الثاىٓك

ة بهحافظات غزة ,  هف كجٍة ىظر هعمهْ العمـك كهشرفٍٓـ كهدٓرم الهدارس الثاىٓك



( هعمها 115كاستخدهت الباحثة الهىٍ  الكصفْ التحمٓمْ ,كتككىت عٓىة الدراسة هف )
 (هشرفا كهشرفة .34(هدٓرا كهدٓرة ,ك)38,ك)كهعمهة 

(فقرة هكزعة عمِ ستة 88) كقاهت الباحثة بإعداد استباىة لٍذي الدراسة كتضهىت
) هجاؿ الهادة العمهٓة ,هجاؿ هداخؿ كطرائؽ التدٓرس ,هجاؿ الٓزارات   ٌْ:هجاٚت 

بة ,هجاؿ الهٓداىٓة )ا٘شرافٓة ( ,هجاؿ العٛقات اٚىساىٓة ,هجاؿ اٚىشطة الهصاح
ـ .  التقٓك

 ككاىت اٌـ ىتائ  الدراسة :

اف الهشرفٓف التربكٓٓف ٓكلكف اٌتهاها اكبرفْ ههارساتٍـ اٚشرافٓة لهجاؿ هداخؿ  -
 كطرؽ التدٓرس ,كٓهٓمكف الِ ههارسة هجاؿ اٚىشطة الهصاحبة بدرجة اقؿ .

ـ تكجد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة فْ الهتكسطات بٓف هعمهْ العمـك كهشرفٍٓ -
لصالح هشرفْ العمـك ,ككذلؾ بٓف هدٓرم الهدارس كهشرفْ العمـك لصالح هشرفْ 
, بٓىها ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة فْ الهتكسطات بٓف هعمهْ العمـك  العمـك

هْ كهدٓرم الهدارس كذلؾ فْ ههارسة الهشرؼ التربكم لمهٍاـ الكمٓة لتطكٓر اداء هعم
 ( 2001لـ ،)سٓساالعمـك فْ الهرحمة الثاىكٓة.

 (  2002دراسة الزىراني والقرني ) -6

ر اداء الهعمهٓف هف كجٍة ىظر الهعمهٓف فْ جدة (  )دكر الهشرؼ التربكم فْ تطٓك

ر اداء الهعمهٓف  ٌدفت ٌذي الدراسة الِ التعرؼ عمِ دكر الهشرؼ التربكم فْ تطٓك
اٚستباىة  هعرفٓا كهٍىٓا كقد استخدـ فْ ٌذي الدراسة الهىٍ  الكصفْ ,كاستخدهت

( فقرة هكزعة عمِ ستة هجاٚت ,اها بالىسبة لعٓىة  91ك داة لمدراسة كتككىت هف )
( هعمـ كهعمهة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة كالهرحمة  412عٓىة البحث فت لفت هف )

ة فْ هحافظة جدة التعمٓهٓة .  الهتكسطة كالهرحمة الثاىٓك

 ككاىت اٌـ ىتائ  البحث ها ٓ تْ :



لهشرؼ التربكم لدكري فْ تطكٓر اداء الهعمـ هتكسطة حٓث كاىت ههارسات ا -1
 (. 2,70بمد الهتكسط  العاـ )

كاف تسمسؿ الهجاٚت حسب اعمِ الهتكسطات بالشكؿ التالْ :التخطٓط  -2
( ,اٚدارة الصفٓة  2,67(,عرض الدرس ) 2,70(, العٛقات اٚىساىٓة )2,89)
ـ ) 2,64(, استخداـ التقىٓات كالكسائؿ التعمٓهٓة )2,66)  2,62( ,اسالٓب التقٓك
راىْ كالقرىْ ،(.  ( 2002)الٌز

 ( : 2002دراسة عبد الجواد ) -7

ـ ىظاـ اٚشراؼ التربكم فْ جهٍكٓرة هصر العربٓة فْ  ضكء اٚتجاٌات )تقٓك
 (العالهٓة الهعاصرة

ـ ىظاـ اٚشراؼ التربكم فْ جهٍكٓرة هصر العربٓة فْ  ٌدفت ٌذي الدراسة الِ تقٓك
اٌات العالهٓة الهعاصرة ,ككذلؾ التعرؼ الِ كاقع اٚشراؼ الفىْ فْ ضكء اٚتج

جهٍكٓرة هصر العربٓة كالكشؼ عف آجابٓات كسمبٓات ىظاـ اٚشراؼ الفىْ ,كعٛج 
الهكجٍٓف هف سمبٓاتً فْ ضكء اٚتجاٌات العالهٓة الهعاصرة ,كتككىت عٓىة البحث 

مهدارس ككذلؾ هكاقع عهؿ الهكجٍٓف كالهعمهٓف ,كاستخدـ الباحث الٓزارات الهٓداىٓة ل
الفىٓٓف ,كاستخدـ الباحث اٚستباىة لهعرفة طبٓعة عهؿ اٚشراؼ داخؿ الهدارس ,كاخر 

 ٓخص الهكجٍٓف ,كاستخدـ الباحث الهىٍ  الكصفْ التحمٓمْ ,

 كتكصمت الدراسة الِ الىتائ  اٚتٓة : 

طرؽ التدٓرس  كترؾ الحٓرة لٍـ لكْ ٓختاركا ٓفضركرة اعطاء سمطة لمهعمه -
الهىاسبة لمتٛهٓذ كذلؾ فْ اطار الحٓرة الهٍىٓة دكف تقٓٓد لحركة الهعمـ كالزاهً بطرؽ 

 عقٓهة غٓر هىتفع بٍا .

ذا ٓسبب قمقا  - اىعداـ سمطة الهكجً حالٓا فْ كضع التقآرر الفىٓة لمهدرسٓف ٌك
ً كحرجا لبعض الهكجٍٓف حٓث ٚ ٓجد هعظهٍـ طٓرقة اك كسٓمة تحفظ لً سمطت

 داخؿ الهدرسة اك هع الهعمـ .

ٚ بد هف هراعاة عدـ التقٓد بالهعآٓر التْ تعتهد عمِ اٚقدهٓة فْ عٓف الهكجٍٓف  -
 (  2002)عبد الجكاد ،.



 (2003دراسة السعود) -8

ٓف ٖسالٓب اٚشراؼ التربكم هف كجٍة ىظر الهشرفٓف  )درجة ههارسة الهشرفٓف التربٓك
ٓف كالهدٓٓرف كالهعم ة فْ هحافظة ه دباالتربٓك  -هٓف فْ الهدارس الحككهٓة الثاىٓك

 اٚردف (

ٌدفت الدراسة الِ تحدٓد درجة ههارسة الهشرفٓف التربكٓٓف ٖسالٓب اٚشراؼ التربكم 
ة  هف كجٍة ىظر الهشرفٓف التربكٓٓف كالهدٓٓرف كالهعمهٓف فْ الهدارس الحككهٓة الثاىٓك

ٓف  اٚردف, كقد تهثمت عٓىة -فْ هحافظة ه دبا هدٓرم ك البحث الهشرفٓف التربٓك
 الهدارس كالهعمهٓف العاهمٓف فْ هحافظة ه دبا .

هجاٚت ٌْ :الٓزارة الصفٓة ,تبادؿ  ةاٚستباىة تتضهف سبع كقد استخدـ الباحث
ارة الهدرسة  ة ,هجاؿ ٓز ة ,الدركس التطبٓقٓة الىشرات التربٓك الٓزارات ,الهشاغؿ التربٓك

ة .  البحكث التربٓك

 الىتائ  التْ تكصمت الٍٓا الدراسة ٌْ :كاٌـ  

ٓكجد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة فْ  درجة ههارسة الهشرفٓف التربكٓٓف ٖسالٓب  -
اٚشراؼ التربكم هف كجٍة ىظر الهشرفٓف التربكٓٓف كالهدٓٓرف كالهعمهٓف فْ الهدارس 

ة تعزل لهتغٓر الجىس ,ككذلؾ ٚختٛؼ ىكع العهؿ )هشرؼ  هدٓر  -الحككهٓة الثاىٓك
 هعمـ ( لصالح الهشرفٓف . –هدرسة 

ؿ العمهْ كالخبرة ,ٚك تكجد فركؽ تعزل لهتغٓر  - تكجد فركؽ تعزل ٚختٛؼ الهٌؤ
 ( 2003)السعكد ، التخصص )هكاد عمهٓة(.

 (: 2003دراسة عيدة ) -9

)اٚشراؼ التربكم فْ اٚردف فْ ضكء اٚتجاٌات الهعاصرة كاٌهٓة ابعادي هف كجٍة 
ٓف (ىظر القا  دة التربٓك

ٌدفت ٌذي الدراسة الِ التعرؼ الِ كاقع اٚشراؼ التربكم فْ اٚردف فْ ضكء 
 اٚتجاٌات الهعاصرة كاٌهٓة ابعادي هف كجٍة ىظر القادة التربكٓٓف ( 



ر اداتٓف ,اٚكلِ لمتعرؼ عمِ كاقع اٚشراؼ التربكم فْ   كقد استخدـ الباحث بتطٓك

ٌهٓة ابعاد اٚشراؼ التربكم فْ اٚردف فْ ضكء اٚردف ,كالثاىٓة لتحدٓد درجة ا
 اٚتجاٌات الهعاصرة 

كاستخدـ الباحث الهىٍ  الكصفْ التحمٓمْ ,كقد شهمت اداة الدراسة عمِ خهسة 
ا ك)173هجاٚت, كتككىت عٓىة الدراسة هف ) (  882( هدٓرا ك)318( هشرفا تربٓك

 هعمها .

 ٌْ :ككاىت اٌـ الىتائ  التْ تكصمت الٍٓا الدراسة 

 :تهٓز كاقع اٚشراؼ التربكم الِ -1

ضعؼ استخداـ بعض اٚسالٓب كالهٍاـ ا٘شرافٓة هثؿ :التعمـ الذاتْ ,كالتعمـ عف  -
 قمة عدد المقاءات الدكٓرة بٓف الهعمهٓف كالهشرفٓف . -بعد 

 قمة عدد الٓزارات ا٘شرافٓة الهخطط لٍا . -

 هىاٌ  الدراسٓة .ضعؼ هشاركة الهشرفٓف التربكٓٓف فْ تخطٓط ال -

ة . -  قمة اجراء بحكث هٓداىٓة لمهشكٛت التربٓك

ٓف لمهراجعة الهستهرة ,كعدـ هراعاتٍا  - عدـ خضكع اسس اختٓار الهشرفٓف التربٓك
 ٌٖهٓة اٚختبارات التشخٓصٓة كالشخصٓة الهتكازىة لمهتقدهٓف .

 ٓربٓة الهىتظهة .اف البراه  التدٓربٓة ٚ ت خذ فْ اٚعتبار اٌهٓة البراه  التد -

جاءت ابعاد اٚشراؼ التربكم هرتبة تىازلٓا كحسب درجة اٌٚهٓة كها ٓمْ :اسالٓب  -
ٓف  ٓف ,ابعاد تدٓرب الهشرفٓف التربٓك اٚشراؼ التربكم ,اسس اختٓار الهشرفٓف التربٓك

 ( 2003)عٓدة ,  كالتىظٓـ الفىْ ,هٍاـ الهشرؼ التربكم .

  ( 2007دراسة صيام ) -10

ر اٚداء الهٍىْ لمهعمهٓف فْ الهدارس )دكر ا سالٓب اٚشراؼ التربكم فْ تطٓك
ة فْ هحافظة غزة (  الثاىٓك



ر اٚداء  ٌدفت الدراسة الِ التعرؼ عمِ دكر اسالٓب اٚشراؼ التربكم فْ تطٓك
ة فْ هحافظة غزة ,كالكشؼ عف التقدٓرات  الهٍىْ لمهعمهٓف فْ الهدارس الثاىٓك

ر اٚداء الهٍىْ لمهعمهٓف كتحدٓد هدل  الهتكقعة ٖسالٓب اٚشراؼ التربكم فْ تطٓك
ر  الفركؽ بٓف التقدٓرات الهتكقعة ٖسالٓب اٚشراؼ التربكم التْ تساٌـ فْ تطٓك
ة فْ هحافظة غزة كقد اعتهد الباحث عٓىة  اٚداء الهٍىْ لمهعمهٓف بالهدارس الثاىٓك

ة .كتـ اختٓار عٓىة (هعمها كهعمه 1186هف الهعمهٓف كالهعمهات كالبالد عددٌـ 
 ( هعمهة .101( هعمها ك)125( هعمها كهعمهة كتتككف هف )226عشكائٓة هف )

( فقرة فْ صكرتٍا الىٍائٓة 52كقد استخدـ الباحث اٚستباىة كالتْ شهمت عمِ )
 كالهكزعة عمِ اربعة هجاٚت 

 كاٌـ الىتائ  التْ تكصمت الٍٓا الدراسة :

طٓط لمعهمٓة التعمٓهٓة كهٍارات تىفٓذ اف ههارسة الهعمهٓف لهٍارات التخ -1
ـ كاىت هتكسطة .  التدٓرس كهٍارات اٚدارة الصفٓة كهٍارات التقٓك

ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة فْ التقدٓرات الهتكقعة لدكر اسالٓب  -2
ة فْ  ر اٚداء الهٍىْ لمهعمهٓف فْ الهدارس الثاىٓك اٚشراؼ التربكم فْ تطٓك

ؿ اٚكادٓهْ ,كالتخصص ,فْ هحافظة غزة تعزل لهتغٓر  كؿ هف الجىس ,كالهٌؤ
ـ .  هجاؿ التخطٓط ,كتىفٓذ التدٓرس ,كاٚدارة الصفٓة ,كالتقٓك

ٚ تكجد فركؽ فْ التقدٓرات الهتكقعة لدكر اسالٓب اٚشراؼ التربكم التْ  -3
ة فْ هحافظة غزة  ر اٚداء الهٍىْ لمهعمهٓف فْ الهدارس الثاىٓك تساٌـ فْ تطٓك

ـ .تعزل لسىكات ال  خدهة فْ هجاؿ التخطٓط كتىفٓذ الدرس كالتقٓك
تكجد فركؽ فْ التقدٓرات الهتكقعة لدكر اسالٓب اٚشراؼ التربكم التْ تساٌـ  -4

ة فْ هحافظة غزة تعزل  ر اٚداء الهٍىْ لمهعمهٓف فْ الهدارس الثاىٓك فْ تطٓك
 ( 2007)صٓاـ ، لسىكات الخدهة فْ هجاؿ اٚدارة الصفٓة كذلؾ لصالح الفئة .

 
 ثانيا :الدراسات االجنبية

                                           F ergson(1976دراسة فٓرجسكف ) -1



اىا اٚهٓركٓة ( ٓز ٓة لٓك  )ههارسات الهشرفٓف فْ الهدارس اٚبتدائٓة فْ ٚك

ٓػػة  ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة الػػِ دراسػػة ههارسػػات الهشػػرفٓف فػػْ الهػػدارس اٚبتدائٓػػة فػػْ ٚك
اىػػػا اٚه ٓز ا الهػػػدٓركف كالهعمهػػػكف ,كقػػػد اظٍػػػرت الىتػػػائ  اف ادكار لٓك ٓركٓػػػة كهػػػا تصػػػكٌر

ٓف فْ الهستقبؿ ٓىبغْ اف تشػهؿ التخطػٓط بعٓػد الهػدل ,كتقٓػٓـ البػراه   الهشرفٓف التربٓك
ـ الهعمهٓف .  التعمٓهٓة ,كتقٓك

ككاىت ىتائ  الدراسة :اف الهشرفٓف ٓؤدكف هٍاـ هتصمة عمِ ىحك هباشر فْ التدٓرس 
ـ اتصاٚت كثٓقة هع الهعمهٓف كالهدٓٓرف ,كهشاركتٍـ اراءٌـ با٘صغاء الٍٓـ ,باستخدا

,كهساعدتٍـ بتقدٓـ اٚقتراحات كالتكصٓات ,كتزكٓد الهدارس بالهكاد التعمٓهٓة ,كالحث 
  (1976)فٓرجسكف ،عمِ اٚبداع كادارة الهشاغؿ الٓكهٓة .

 (Gordon ,2000دراسة جكردف ) -2

ر تفاعؿ الهشرفٓف التربكٓٓف هع الهعمهٓف )اثر اسمكب اٚشرافْ ال تطكرم فْ تطٓك
 كالهعمهات (

ر تفاعؿ  ٌدفت ٌذي الدراسة الِ هعرفة اثر اسمكب اٚشرافْ التطكرم فْ تطٓك
( هشرفا 16الهشرفٓف التربكٓٓف هع الهعمهٓف كالهعمهات ,كقد تهثمت عٓىة البحث هف )

ا تـ تدٓربٍـ عمِ اسمكب اٚشراؼ التربكم ال تطكرم فْ لقاءٓف ,هدة كؿ لقاء تربٓك
ثٛث ساعات ككمؼ كؿ هشرؼ بتشخٓص الهستكل اٚدراكْ لثٛثة هعمهٓف ,كهف ثـ 

 تحدٓد الىهط اٚشرافْ الهىاسب لكؿ هىٍـ ,

 ككاىت اٌـ الىتائ  التْ تكصمت الٍٓا ٌْ :

ٓف باستخداـ اٚشراؼ التربكم التطكرم كبٓرة  -  كاىت درجة اتفاؽ الهشرفٓف التربٓك

ر فْ هجاؿ العهمٓة التعمٓهٓة . -  حقؽ الهعمهكف كالهعمهات هستكل كبٓر هف التطٓك

استطاع الهشرفكف الذٓف استخدهكا الىهط اٚشرافْ الهباشر كالذٓف استخدهكا الىهط  -
اٚشرافْ غٓر الهباشر هف الىجاح فْ التعاهؿ هع الهعمهٓف كالهعمهات الذٓف ٓتصفكف 



,كعالٓة اٚدراؾ عمِ التكالْ .  هتكسطة اٚدراؾبدرجة هىخفضة هف اٚدراؾ ,ك 
(Gordon ,2000) 

ٓكستٓفدراسة -3  (2003)اكفاىدك ٌك

ىهكذجٓة لهقاطعات تكساس )تصكرات حكؿ هشرفْ الهكتب الهركزم فْ الهدارس اٖ
) 

ٌدفت ٌذي الدراسة الِ بٓاف تصكرات هشرفْ الهكتب الهركزم بخصكص الههارسات 
ـ فْ الهدارس اٖاٚشرافٓة الهمحة داخؿ ا ىهكذجٓة فْ لبٓئة الٛهركٓزة ,كادائٍـ لدكٌر

 الهقاطعات با٘ضافة الِ الهساٌهات التْ ٓقدهكىٍا لتحسٓف تقدـ الطالب اكادٓهٓا .

كاستخدـ الباحثاف الهىٍ  الكصفْ التحمٓمْ فْ دراستٍها ,كتهثمت عٓىة الدراسة هف 
هشرؼ  (36عات تكساس هىٍـ )ىهكذجٓة لهقاطٖهشرفا كهشرفة فْ الهدارس ا (59)
هشرفة, كقد استخدـ الباحثاف اٚستباىة لتحقٓؽ غرض الدراسة كالتْ تضهىت  (23ك)
فقرة ,با٘ضافة الِ سؤاؿ  (48بعدا لمههارسات ا٘شراقٓة تضهف كؿ بعد ) (12)

 هفتكح .

 ٍا الدراسة :ٓككاىت اٌـ الىتائ  التْ تكصمت ال

اٚبعاد الهتعمقة بالههارسات اٚشرافٓة  ٌىاؾ هستكل عاؿ هف اٚتفاؽ بخصكص -
الهمحة كها تعكسٍا الههارسات الحالٓة ككاىت عمِ ثٛثة ابعاد ٌْ :اٚتصاٚت, 
كالتخطٓط كالتغٓٓر ,كالبرىاه  التعمٓهْ، ككاف اقمٍا :تىهٓة العاهمٓف ,كالهىاٌ , 

 كالهٛحظات كاٚجتهاعات .

- : ْ الهسٍؿ كهطكر العاهمٓف ,كهخطط اظٍر الهستجٓبكف اربعة ادكار لمهشرؼ ٌك
 الهىٍ  ,كهزكد بالهصادر .

ٓساٌـ هشرفك الهكتب الهركزم فْ تقدـ الطٛب بالعهؿ فْ هدل كاسع هف  -
كٓزارة اٚعهاؿ التْ تٍدؼ لهساعدة الهدارس كالهعمهٓف هىٍا ,ادارة تىهٓة العاهمٓف ,

 (ovando&huckestein,2003)الهدارس, كتخطٓط اٚىشطة. 



 الدراسات السابقة :عمى مؤشرات 

 مكان الدراسة 

دراسة ،ك ( 1977اهاكف اجراء الدراسات السابقة ,فقد جرت دراسة حٓاكم ) تلقد اختمف
ٓرم )دراسة ك  (, 1997العٓساكم ) ككاف هف بٓف الدراسات  ( فْ العراؽ  1994الٌز

( فْ  2003(,فْ غزة كدراسة عٓدة ) 2007دراسات عربٓة هثؿ دراسة صٓاـ )
 ( كدراسة2000اجىبٓة ,هثؿ دراسات جكردف ) دف ,ككذلؾ تضهىت دراساتاٚر 
(ovando&huckestein()2003 . ٓات الهتحدة اٚهٓركٓة  ( فْ الٚك

 االىداف :

اختمفت اٌداؼ الدراسات السابقة تبعا ٚختٛؼ الهؤسسات التعمٓهٓة التْ اختٓرت  كها
حدٓد كهعرفة الهشكٛت التْ ٌدفت الِ ت ( 1977لهكضكع الدراسة ,فدراسة حٓاكم )

ٓكاجٍٍا كٓعاىْ هىٍا الهعمهكف الهبتدئكف فْ العراؽ ,ككذلؾ الكشؼ عف طبٓعة 
كىكعٓة تمؾ الهشكٛت ,كتكضٓح كهعرفة الطرؽ كاٚسالٓب التْ ٓتبعٍا الهشرفكف 

ٓرم ) الفىٓكف فْ الهدارس اٚبتدائٓة لحؿ تمؾ الهشكٛت .. (  1994اها دراسة الٌز
لتعرؼ عمِ هستكل أداء اٚختصاصْ ا٘دارم هف كجٍة ىظر الهدٓٓرف االِ فٍدفت 

ا كهستمزهاتٍا ، كا٘شراؼ  ٌر ـ الهٛكات ا٘دآرة كتطٓك كالهدٓرات فْ الهجاٚت تقٓك
ة كالمجاف العمهٓة، ٍدفت الِ تحدٓد ف (2000اها دراسة سٓسالـ ) عمِ الهجالس التربٓك

ر اداء هعمهْ العمـك فْ الهرحمة الهٍاـ التْ ٓجب اف ٓقـك بٍا الهشرؼ الترب كم لتطٓك
ة ,كهدل ههارسة الهشرؼ التربكم لٍذي الهٍاـ ,كذلؾ هف كجٍة ىظر هعمهْ  الثاىٓك

ة بهحافظات  ( 2000غزة ,كدراسة الرشٓد )العمـك كهشرفٍٓـ كهدٓرم الهدارس الثاىٓك
هْ تقٓٓـ اسالٓب اٚشراؼ التربكم الهستخدهة هف كجٍة ىظر هعمهعرفة ٌدفت الِ 

 كهعمهات هدارس لكاء البادٓة الشهالٓة

الِ دراسة ههارسات الهشرفٓف  فقد ٌدفت Fergson(1976اها دراسة فٓرجسكف ) 
ا الهدٓركف كالهعمهكف  اىا اٚهٓركٓة كها تصكٌر ٓز ٓة لٓك فْ الهدارس اٚبتدائٓة فْ ٚك

ب ٌدفت ٌذي الِ هعرفة اثر اسمك ( Gordon ,2000،اها بالىسبة لدراسة جكردف )
ر تفاعؿ الهشرفٓف التربكٓٓف هع الهعمهٓف كالهعمهات ،أها  اٚشرافْ التطكرم فْ تطٓك



التعرؼ عمِ فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ ىسبة لٍدؼ البحث الحالْ ،فٓتضهف بال
تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد العمهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة 

ا عف الدراس ذا ٓهٌٓز  ات السابقة .التعمٓهٓة. ٌك

لتطبٓؽ كؿ دراسة هىٍا كاعدادٌا  عٓىات الدراسات السابقة تبعا  تىكعت العينة :
- 16كاختٛؼ الباحثٓف, كقد كاىت عٓىات الدراسات السابقة تتراكح بٓف ) ٚختٛؼ 

400 ) 

 كهعمهة . ان ( هعمه 400) سبة لعٓىة البحث الحالْ فقد تككىت هفاها بالى

 

 االداة :

اغمبٍا ,اٚستباىة ,اها البحث الحالْ  هستخدهة فْ الدراسات السابقة كافلاف اٚداة ا
فقد تهثؿ بإعداد هقٓاس لقٓاس فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد 

 العمهٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة .

 : الوسائل االحصائية

قد تىكعت تبعا ٚختٛؼ  اف الكسائؿ اٚحصائٓة الهستخدهة فْ الدراسات السابقة
الدراسات كاٌدافٍا لمكصكؿ الِ الىتائ  ككاىت هف بٓف الكسائؿ اٚحصائٓة اٚكثر 

 –اٚختبار التائْ لعٓىتٓف  –الهتكسطات الحسابٓة  –استعهاٚ ٌْ :الكسط الهرجح 
ة (–هربع كام –اٚىحراؼ الهعٓارم   الىسبة الهئٓك

ٚحصائٓة التْ تىاسب الباحثة الكسائؿ ااها بالىسبة لمبحث الحالْ فقد استخدهت 
 .اٌداؼ البحث

 جكاىب اٚفادة هف الدراسات السابقة 

اٚطٛع عمِ اٚطار الىظرم الذم لً عٛقة با٘شراؼ التربكم كهفٍكهً الحدٓث  -1
 اختٓار الهىٍ  الهىاسب لمبحث الحالْ .

 .لحالْ ر العٓىة الهٛئهة لمبحث اتحدٓد الهجتهع الهىاسب لمبحث كاختٓا -3



 

 

 انزبنذ انفصم

 Procedures of  Research  انبحذ إجراءاث

 انبحذ مىهجيت 
 انبحذ رلخمغ 
 انبحذ ػيىت 
 انبحذ أداة 
 ادلميبس صذق 
 ادلميبس رببث 
 اإلحصبئيت انىسبئم 

 

 

 
 



 الفصل الثالث

  واجراءاتوالبحث  منيجية  
  اجراءاث انبحذ :

ع البحث كاختٓار عٓىة ههثمة هف تحقٓقا ٌٚداؼ البحث ,استكجب تحدٓد هجته     
ذلؾ الهجتهع كاختٓار ادكات البحث الهىاسبة التْ تتصؼ بالصدؽ كالهكضكعٓة 

 ,فضٛ عف ذلؾ تحدٓد الكسائؿ  اٚحصائٓة الهىاسبة لتحمٓؿ البٓاىات كهعالجتٍا .

  Approach  of  Research : انبحذ : يتاوال : مىهج
ة اٚشراؼ التربكم  فْ تحسٓف اداء هعمهْ ٓسعِ البحث الحالْ الِ هعرفة فاعمٓ 

الهكاد العمهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة .كلذلؾ اقتضت 
طبٓعة ٌذا البحث اٚعتهاد عمِ الهىٍ  الكصفْ التحمٓمْ ,,الذم ٓعد هف اكثر 

ة هىاٌ  البحث شٓكعا كاىتشارا ٚك سٓ طبٓعة  هع ىسجـٖىً ٓها فْ البحكث التربٓك
إذ كهٛئهة لمدراسات اٚىساىٓة اراً ػَٓعاً َاىتشػر شػً ٓعد اٖكثَٖى، البحث َأٌدافً 

الظكاٌر  وػائو هػكَػا ٌػف هػو ٌذا الهىٍ  ٍٓتن بَصإذ أ، عىً اءو اٚستغىػٚٓهك
 (٥١٩، ٥٩٩١كاخركف،)داَد ػؿ.َ اٖفضػر ىحػالتغٓٓػؿ اج اٚجتهاعٓة هف

ٍدؼ الهىٍ  الكصفْ التحمٓمْ ا هكضكع لِ جهع اكصاؼ عمهٓة دقٓقة لمظاٌرة ٓك
 ( 118: 1992)عكدة كهمكاكم, الدراسة فْ كضعٍا الراٌف .

 Population of Research : : رلخمغ انبحذ ربويب:
ك ٓقصد بالهجتهع الهجهكعة الكاهمة هف العىاصر كالتْ تسعِ الباحثة الِ اف تعهـ  

 ( 159: 1992)عكدة ، . ذات العٛقة بالهشكمة الهدركسةعمٍٓا الىتائ  

 . ٍـ خصائص كاحدة كٓهكف هٛحظتٍاكها ٓقصد بً اٚفراد كاٚبىاء الذٓف ل
 (85: 2010،)الهجهعْ



كصؼ الهجتهع باىً ه عمِ البٓاىات  هىٍا الحصكؿ جهكعة كحدات البحث التْ ٓرادٓك
 ( 66: 1990.)داككد كاخركف ،

بد هف تحدٓد هجتهع البحث ٚف صٓاغة الفرضٓة تك كف عمِ شكؿ عبارة تتككف ٚك
  ك اشٓاء تشكؿ الهجتهع اٚحصائْ .هف هتغٓرات تدؿ عمِ سهات افراد ا

سْ،  (  2: 2000)الطٓك

 ( : تكٓزع هجتهع البحث 1ككها هكضح فْ جدكؿ )

                         
 عمـك  ٓراضٓات القضاء ت
1 

بعقكبة
 

 60 293 الهركز
 29 139 العبارة 2
 11 89 بٍرز 3
 2 53 كىعاف 4
 19 85 بىْ سعد 5
الهقدادٓة 6
 32 205 الهركز 
 7 75 ابْ صٓدا 7
 10 63   الكجٍٓٓة 8
9 

ص
الخال

 

 37 245 الهركز
 6 64 الهىصكٓرة 10
 3 38 السٛـ 11
 6 28 العظٓـ 12
 17 149 ٌبٍب 13
خاىقٓف 14

 14 82 الهركز 
 14 68 ٚء جمك 15
 3 39 السعدٓة 16
كزبمدر  17

 

 27 150 الهركز



 18 37 هىدلْ 17
 6 29 قزاىٓة 19
كفرم 20

 5 34 قرة تبة 
 0 9 جبارة 21

 326 1974 الهجهكع 

  شعبة االحصاء –*ادلذيريت انؼبمت نرتبيت ديبىل /انبحىد وانذراسبث 

 Sample  of  Researchربنزب": ػيىت انبحذ 
فْ هجهكعات كبٓرة هف اٖفراد ٓصعب  لها كاىت هعظـ الظكاٌر التْ تدرس تتهثؿ

ـ لذا فاف الباحث غالبا ها ٓمج  إلِ دراسة ٌذي الظكاٌر عمِ هجهكعات  حصٌر
ا هف بٓف ٌذي الهجهكعات الكبٓرة، كتسهِ ٌذي الهجهكعات الصغٓرة  صغٓرة ٓختاٌر

ٌذي الظكاٌر بالهجتهعات  بالعٓىات، بٓىها ٓسهِ جهٓع اٖفراد الذٓف تتهثؿ فٍٓـ
كىس،  . اٖصمٓة  ( 200: 1984)شعراكم ٓك

قصد بعٓىة البحث باىٍا جزء ٓؤخذ هف  هجتهع هعٓف ٓهثؿ فْ خصائصً كصفات ٓك
 (94: 1995)الكبٓسْ كاخركف , ذلؾ الهجتهع .

 اخخيبر ػيىت انبحذ 
اختٓار العٓىات لً أٌهٓة كبٓرة فْ عمـ ا٘حصاء كذلؾ ٚف فْ أغمب  اف اسمكب
ٛن(. لٍذا ٓحتاج ٓهكف دراسة كافة  اٖحٓاف ٚ هفردات الهجتهع )بسبب التكمفة هث

كتعد عهمٓة  هىاسب لدراسة الهجتهع, بحجـ عٓىة لباحث أك اٚحصائْ إلِ اختٓارا
اختٓار العٓىة هشكمة تكاجً الباحث احٓاىا اذ ٓجب هعرفة بعض الحقائؽ التْ ٓهكف 

( اف سعة Ebleهف خٛلٍا تحدٓد عٓىة البحث بشكؿ دقٓؽ ,كفْ ٌذا الصدد ٓرل )
ذا هرتبط باٚعتقاد السائد الذم  حجـ العٓىة ٓتٓح الهجاؿ لمباحث اف ٓختار العٓىة ٌك

 (  69: 1987.)الكبٓسْ ، فٍٓا ٓقكؿ كمها زاد حجـ العٓىة قؿ احتهاؿ كجكد الخط 

كفْ ضكء ذلؾ تحتـ عمِ الباحثة باختٓار  الطٓرقة الطبقٓة العشكائٓة ,لكْ تككف 
ا بحٓث  اف ٓككف ٓجب لذا هجتهع ههثمة لً تهثٓٛ دقٓقاالعٓىة اله خكذة هف  اختٓاٌر



بقة فْ تككف عشكائٓة بدكف اىتقاء افراد بالذات ,كبحٓث تككف كبٓرة بدرجة كافٓة كهطا
 ( 319:  2005)الهساد ،  تركٓبٍا لمهجتهع اٚصمْ 

 اف اختٓار العٓىة بشكؿ دقٓؽ كهىاسب ٓعطْ ىتائ  هتشابٍة الِ حد كبٓر لمىتائ 
كاف التْ ٓهكف الحصكؿ عمٍٓا عىد دراسة كاهمة لهجتهع البحث ,كبشكؿ عاـ كمها 

حجـ العٓىة اكبر زاد تهثٓمٍا لخصائص الهجتهع هكضكع الدراسة ,لذلؾ ٓهكف تعهٓـ 
الىتائ  التْ ٓهكف التْ ٓتـ التكصؿ الٍٓا هف خٛؿ دراسة عٓىة عمِ هجتهع البحث 

ادة افراد العٓىة ٓٓزد هف فرص رفض الفرضٓة الصفٓرة  اٚصمْ با٘ضافة الِ اف ٓز
)عكدة ٚحصائْ هف الىكع اٚكؿ .عىدها تككف خاطئة هها ٓؤدم الِ تقمٓؿ الخط  ا

 ( 167: 1992كهمكاكم،

ْ خاطئة ,حٓث ىعمـ  كالخط  هف الىكع اٚكؿ ٓككف عىد قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة ٌك
ادة افراد العٓىة تٓزد هف اهكاىٓة تهثٓؿ العٓىة  لسهات هجتهع البحث هها ٓساعد اف ٓز

ادة افراد  فْ رفض الفرضٓة التْ ٚ تتفؽ هع ٌذي السهات ,اك بهعىِ اخر اف ٓز
 العٓىة ٓٓزد هف درجة الحٓرة كبالتالْ اىخفاض القٓهة الحرجة لٙحصائْ الهستخدـ .

سْ ،  (  2: 2001)الطٓك

( 400كتشٓر أىستازم أف أفضؿ حجـ لعٓىة التحمٓؿ ا٘حصائْ أف ٓككف )
 .(Anastasi, 1988, P:33هستجٓب.)

صمْ كعٓىة لمدراسة حٓث كلذلؾ قاهت الباحثة باختٓار عٓىة هف افراد الهجتهع اٚ  
( هعمـ كهعمهة فْ الهدارس اٚبتدائٓة الكاقعة فْ حدكد الهدٓٓرة العاهة 400بمغت )

كها  –ئ  لتربٓة هحافظة دٓالِ لمحصكؿ عمِ ىتائ  تهتاز بالدقة كالصدؽ كثبات الىتا
 (2)ح فْ الجدكؿ رقـهكض

 

 

 

 



ؿ العمهْ كسىكات الجىس تكٓزع عٓىة البحث بحسب هتغٓر (  2جدكؿ ) كالهٌؤ
 الخدهة

ة التكرارات هتغٓر الىكع الهتغٓرات  الهجهكع الىسبة الهئٓك

 الجىس

 

 400 %22,5 90 ذككر

  %77,5 310 اىاث

ؿ العمهْ %8,25 33 دار الهعمهٓف الهٌؤ  400 

  %74,5 298 هعٍد

%17,25 69 كمٓة   

 

 سىكات الخدهة

 400 %30,5 122 سىكات ف قؿ  10

%69,5 278 سىكات ف كثر  10   

 

 (( Tool of Research رابؼب :اداة انبحذ :
فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد العمهٓة )لتحقٓؽ ٌدؼ البحث

بىاء هقٓاس عمِ كفؽ طٓرقة  ئة التعمٓهٓة تـَ فْ الهرحمة اٚبتدائٓة هف كجٍة ىظر الٍٓ
ىٓة ( ، اذ تعد طٓرقة لٓكرت اٚكثر  شٓكعا" كاىتشارا"،ٚىٍا تكفر اهكاLikertلٓكرت )

 (29:  2011عالٓة فْ التىبكء فْ السمكؾ.)الىعٓهْ،

شٓر ٌكبكىز كستاىمْ  هكف بىاؤي Hopkins & Stanleyٓك الِ هقٓاس لٓكرت هرف ٓك
ك اكثر هقآٓس اٚتجاي اىتشارا بشكؿ اسٍؿ هف اىكا ع الهقآٓس اٚخرل ,ٌك

 ,خصكصا الهقٓاس الذم فقراتً خهسة تدٓرجات .
ىاؾ شركط ٓىبغْ هراعاتٍا عىد إعداد كتصهٓـ هقآٓس اٚتجاي بطٓرقة لٓكرت  ٌك

:ْ  ٌك
 التكازف بٓف الفقرات ا٘ٓجابٓة كالسمبٓة لمهقٓاس ، كتكٓزعٍا بشكؿ عشكائْ . -



 ك صٓاغة عبارات الهقٓاس ٓىبغْ أف تككف :عىد كتابة أ -
 اف ٓككف هحتكل الفقرة كاضحا كصٓرحا . -
 ٓجب اف تعبر الفقرة عف فكرة كاحدة فقط -
 ٓجب اف ٚ ٓككف لمفقرة اكثر هف تفسٓر كاحد . -
 اف تصاغ باقؿ كمفة ها ٓهكف هف العبارات ,دكف فائض هعىِ اك ىقص فْ الفكرة  -
 دات شاهمة هثؿ كؿ اك دائها اك ىادرا .تجىب الفقرات التْ تتضهف هفر   -
 اىتقاء الفقرات التْ تغطْ الهحتكل الكاهؿ لهكضكع الهقٓاس . -
 اف ٚ تحتكم الفقرة عمِ ىفْ الىفْ . -
 اٚبتعاد عف العبارات الهربكة كالهعقدة . -
 اف تصاغ بطٓرقة تجبر الهفحكص عمِ قراءتٍا -
 طٓرقة . تجىب الفقرات الجدلٓة التْ ٓهكف اف تفسر ب كثر هف -
 اف تصاغ بمغة الحاضر كاٚبتعاد عف الهاضْ . -
اٚبتعاد عف كؿ ها ٓتعمؽ بهسالة الهرغكبٓة اٚجتهاعٓة أم صٓاغتٍا بطٓرقة  -

 (   32: 2010)الىعٓهْ ، .ٓهة اٚجتهاعٓة لمرفض اك القبكؿهٛئهة تتساكل فٍٓا الق
 خبمسب :خطىاث بىبء ادلميبس :

س فْ الهقاـ اٖكؿ عمِ القٓاـ بعدة خطكات تعتهد عهمٓة تصهٓـ الهقآٓ     
 خطاء كتتٓح إهكاىٓة إعداد هقٓاس  هتسمسمة تؤدم فْ الىٍآة إلِ تجىب كثٓر هف اٖ

ْ تحتاج تدٓربا خاصا ىظرا لها تستكجبً هف  جٓدا   ٓعتهد عمًٓ فْ الهجاؿ الهعىْ، ٌك
ٓؽ، )صد مِ القٓاـ بٍا عمِ الكجً اٖهثؿ.تكافر أساس ىظرم كعهمْ ٓعٓف ع

2005 :82 ) 

  :تحدٓد هجاٚت الهقٓاس كاختٓار الفقرات الهىاسبة  -1
هف اجؿ جهع عدد غٓر قمٓؿ هف العبارات التْ تتصؿ بهكضكع القٓاس ، اطمعت   

الباحثة عمِ الدراسات كالرسائؿ كالكتب ك الهجٛت العمهٓة ، فْ هجاؿ ا٘شراؼ ك 
ـ التربكم ،كتـ التكصؿ إلِ هجهكعة هف الفقر  ة التقٓك ات ، فضٛ عف الصٓاغة المغٓك

لمعبارات لت خذ شكؿ جهؿ هفٓدة ككاضحة ك قصٓرة كهف خٛؿ اطٛع الباحثة عمِ 
اٚدبٓات كالدراسات السابقة التْ تىاكلت هكضكع اٚشراؼ التربكم قاهت الباحثة 



كها هكضح  تضهىت اٚستباىة ثهاف هجاٚت ( كقد1بعهؿ استباىة هغمقة همحؽ رقـ )
  (3) فْ الجدكؿ

 ( تكٓزع هجاٚت الهقٓاس لعٓىة البحث4جدكؿ  )

 الهجاٚت ت

 التخطٓط لمتدٓرس 1

 هٍارات التدٓرس 2

 اٚدارة الصفٓة 3

 اٚداء الهٍىْ 4

 اٚىشطة الصفٓة 5

 الهادة العمهٓة 6

 اٚجٍزة كالتقىٓات 7

ـ 8  التقٓك

 8 الهجهكع

 

( 7همحؽ ) –تربٓة ختصٓف فْ التـ تكٓزع الهقٓاس عمِ هجهكعة هف الخبراء اله 
ٍـ حٓث كاىت ىسبة اتفاقٍـ عمِ هجاٚت الهقٓاس كفقراتً لمحصكؿ عمِ ارائ

 %(  لمحصكؿ عمِ هجاٚت كاضحة كغٓر غاهضة .80)

اف هف العكاهؿ الهٍهة التْ ٓجب أف ٓت كد هىٍا الباحث  :سبدسب: صذق ادلميبس
ة كالىفسٓة فْ بىاء أداة بحثً  ٌك صدؽ اٖداة، فاٖداة الصادقة ٌْ فْ العمـك التربٓك

ة كاف تقٓس اٖداة القادرة عمِ قٓاس الصفة أك الظاٌرة التْ كضعت هف اجمٍا اٖدا
 (279-278: 1996)أبك صالح كآخٓرف، فعٛ ها كضعت لقٓاسً.



قصد بً :الدرجة التْ ٓحقؽ فٍٓا اٚختبار اٌٚداؼ التْ كضع هف اجمٍا ,ام اف  ٓك
:  2008)سهارة كاخركف ، ىدها ٓقٓس ها ٓىبغْ قٓاسً فعٛ .عاٚختبار ٓعد صادقا 

105  ) 

قصد بً آضا :هدل صٛحٓة اٚداة لقٓاس الجاىب الذم تكد قٓاسً ,كقد اصبح  ٓك
هف اٚهكر الهسمـ بٍا فْ هجاؿ القٓاس الىفسْ كالتربكم اىً كمها تعددت الطرؽ 

قدرة اكبر هف الثقة فْ ٌذي الهستخدهة فْ التحقؽ هف صدؽ اٚداة ,كاف ذلؾ هدعاة ل
)غىٓـ   ٓاس الجاىب هكضع اٌٚتهاـ فٍٓا .اٚداة ,كهؤشرا عمِ قدرتٍا عمِ ق

 ( 254:  2000كصبرم ،

ىاؾ  ة هف الصدؽ اتفؽ عمٍٓا كثٓر هف الباحثٓف كالهتخصصٓف اربعة اىكاع رئٓسٌك
ْ الصدؽ الظاٌرم كالصدؽ التٛزهْ كالص ة كالىفسٓة ,ٌك دؽ فْ العمـك  التربٓك

ء ٓركف اف صدؽ الهحتكل اكثر شٓكعا هف  التىبؤم كالصدؽ البىائْ ,ككثٓر هف ٌٚؤ
 ( 86: 1989)حهد ،  .حٓث استخداـ الباحثٓف التربكٓٓف

عد الصدؽ هف أٌـ شركط الهقٓاس , كفقداىً ٓدؿ عمِ عدـ صٛحٓة الهقٓاس    ٓك
حتاج الباحث أف ٓىتبً فْ أثىاء صٓاغة أ داة بحثً إلِ كعدـ اعتهاد ىتائجً , ٓك

 (  291:  1990التحقؽ هف صدقٍا .)الطٓب ، 

مقٓاس كلذلؾ ٚ بد هف اف اٚداة تككف صادقة لكْ تككف هكضكعٓة كدقٓقة كقابمة ل
 ( 132:  1999)الظاٌر كاخركف ، .الهجاؿ الذم اعدت هف اجمً

تحقؽ ٓف كالخبراء فْ الهجاؿ خطكة هٍهة ٓعد عرض الهقٓاس عمِ الهتخصص ك
الفكائد هف أٌهٍا هدل هىاسبة البىكد كقدرتٍا عمِ قٓاس الخاصٓة أك السهة عدٓد هف 

طبقا لمتعٓرؼ ا٘جرائْ كالٍدؼ هف الهقٓاس كا٘طار الىظرم الخاص بالسهة أك 
 (5: 2007)احهد ،  القٓاس كالفئة الهستٍدفة. هكضكعالخاصٓة 

دت الباحثة كلغرض قبكؿ كؿ فقرة هف فقرات الهقٓاس اك رفضٍا اك تعدٓمٍا اعته
( هحكـ 12% كحد ادىِ لقبكؿ الفقرات هف عدد الهحكهٓف , البالد عددٌـ )80ىسبة 

%  80, كقد تـ استبعاد جهٓع الفقرات التْ لـ تحصؿ عمِ هكافقة الهحكهٓف بىسبة )
( هجاٚت بعد اف قاهت 8فقرة هكزعة عمِ ) 75(كبٍذا اصبحت اٚداة هككىة هف 



ا حسب اٚرشادات التْ ابداٌا الهحكهكف .ككها هبٓف الباحثة بصٓاغة الفقرات لغٓك
 ( ٓكضح ىتائ  الصدؽ الظاٌرم ٖداة البحث 4( كالجدكؿ ) 2فْ همحؽ رقـ )

 ( ىتائ  الصدؽ الظاٌرم ٖداة البحث4جدكؿ رقـ )

غٓر  الهكافقكف الفقرات الهجاؿ ت
 الهكافقكف

الىسبة 
ة  الهئٓك

 ,1,2,3,5,8 التخطٓط لمتدٓرس 1

6,7,9 

4,10 

12 

11 

 

- 

1 

3 

100% 

91% 

75% 

 1,2,3,5 هٍارات التدٓرس 2

4,7,6, 

8,9,10 

12 

11 

10 

- 

1 

2 

100% 

91% 

83% 

 1,2,3,6،8,9 اٚدارة الصفٓة 3

4,5 

12 

10 

- 

2 

100% 

83% 

 1,3,5,6,8,9 اٚداء الهٍىْ 4

4,10 

7,2 

12 

11 

10 

- 

1 

2 

100% 

91% 

83% 

 1,2,4,5,7,9,6 اٚىشطة الصفٓة 5

8,10 

3 

12 

11 

9 

- 

1 

3 

100% 

91% 

75% 



 

عؿ ذلؾ بدرجة كبٓرة جدا ,ٓقكـ بفعؿ ذلؾ تحدٓد بدائؿ اٚجابة )ٓقكـ بف كذلؾ تـَ 
بدرجة كبٓرة, ٓقـك بفعؿ ذلؾ احٓاىا ,ٓقـك بفعؿ ذلؾ بدرجة قمٓمة  "، ٚ ٓقـك بفعؿ ذلؾ 

 ) 

% حٓث بمد عدد 80فقرات هف الهقٓاس لعدـ حصكلٍا عمِ ىسبة اربع حذؼ  كقد تـَ 
بشكمً  ان ٌز هجاٚت كاصبح الهقٓاس جا ٓةفقرة هكزعة عمِ ثهاى 71فقرات الهقٓاس 

 ( لتطبٓقً عمِ العٓىة اٚستطٛعٓة اٚكلِ .3اٚكلْ كها فْ همحؽ)

 : تعميمات المقياس

ان لبىاء ٓعد التحقؽ هف كضكح التعمٓهات لمهجٓبٓف كفٍـ فقرات الهقٓاس ض  ركٓر
 (160: 1980)فرج،  .الهقآٓس الىفسٓة

  : التطبيق االستطالعي االول -1

 ,1,2,3,6 الهادة العمهٓة 6

5,7,8 

4,9 

12 

11 

10 

- 

1 

2 

100% 

91% 

83% 

 2,3,4,7,8 اٚجٍزة كالتقىٓات 7

6,5 

1 

12 

11 

2 

- 

1 

10 

100% 

91% 

20% 

ـ 8  1,3,4,5,7 التقٓك

6,8,9,10,11 

2 

12 

11 

10 

- 

1 

2 

100% 

91% 

83% 



لغرض الت كد ,طبٓؽ عمِ عٓىة أكلٓة هف الهعمهٓف لمت ان بعد أف اصبح الهقٓاس جاٌز 
هف فٍـ العٓىة لمتعمٓهات كهدل كضكح الفقرات. حٓث قاهت الباحثة بتكٓزع الهقٓاس 

( كقد أكضحت ىتائ  ٌذا ا٘جراء إف التعمٓهات  20عمِ الهعمهٓف البالد عددٌـ )
 كاىت كاضحة لمعٓىة، كالغرض هف التطبٓؽ اٚستطٛعْ اٚكؿ ٌك :

 لت كد هف صٛحٓة التعمٓهات لمهفحكصٓف.ا -1

 التكصؿ إلِ تقدٓر لمزهف الذم ٓستغرقً الهقٓاس. -2

 ( 6: 2007)أحهد،   رار عمِ الترتٓب اٖهثؿ لمفقرات.اٚستق -3

هف (13)فقرات لعدـ كضكحٍا هف قبؿ الهعمهٓف فقد تـ حذؼ الفقرة خهس كتـ حذؼ 
( كالفقرة  56) كالفقرة (  55كالفقرة  )لث ( هف الهجاؿ الثا24الهجاؿ الثاىْ كالفقرة )

( كبذلؾ  5ت . كها فْ همحؽ )هف الهجاؿ السابع. لعدـ فٍهٍـ لٍذي الفقرا (59)
 .فقرة  66اصبح الهقٓاس هككف هف 

  التطبيق االستطالعي الثاني :

قصد بالتحمٓؿ ا٘حصائْ لفقرات الهقٓاس أىً خطوات تحميل فقرات المقياس:  ٓك
ات الهقٓاس إحصائٓان لغرض اختٓار )الفقرات( التْ تخدـ البحث ٓجب تحمٓؿ فقر 

كاستبعاد الفقرات غٓر الهىاسبة بإٓجاد قكتٍا التهٓٓٓزة هها ٓساعد عمِ ٓزادة صدؽ 
 (P:19   :1997 ,Anastasi & Vrbina)             الهقٓاس كثباتً.

ت الجٓدة فْ كأف الٍدؼ هف التحمٓؿ ا٘حصائْ لمفقرات ٌك ا٘بقاء عمِ الفقرا
  (Ebell,1972,392 الهقٓاس التْ تكشؼ عف الدقة فْ قٓاس ها كضع هف أجمً.

) 

 ،كتعمٓهات ا٘جابة عىٍا ( ، 5كها فْ همحؽ ) بعد الت كد هف كضكح فقرات الهقٓاس
( هعمـ كهعمهة ذكم تخصص عمكـ 400تـ تطبٓؽ الهقٓاس عمِ عٓىة هككىة هف )
داد الهعمهٓف (  كتخصص ٓراضٓات كمٓة كعمـك حٓاة كعاـ )خٓر  هف هعٍد اع

 كهعٍد اعداد الهعمهٓف ( .

  Discrimination Power  ) ايجاد القوة التميزية : ) -اوال



قدرة اٚختبار عمِ التهٓٓز بٓف اٖفراد ذكم الدرجة العالٓة فْ الصفة أك الخاصٓة    
دؼ هف ٌذي الخطكة الهراد قٓاسٍا كاٖفراد الحاصمٓف عمِ درجات كاطئة فٍٓا ،  كالٍ

)الطائْ   .ٌك ا٘بقاء عمِ الفقرات أك اٚختبارات ذات التهٓٓز العالْ كالجٓدة فقط 
:2009 ,12)  

ذا الىكع هف الصدؽ ٓتحقؽ إحصائٓا بإٓجاد القكة التهٓٓٓزة لمفقرات        ٌك
ْ قابمٓتٍا عمِ التهٓٓز بٓف الفئة العمٓا ذات  كالخصائص الههٓزة لمفقرة الجٓدة ٌك

 .ىسبة لمفقرات التْ أجابكا عىٍاالهستكل العالْ كالفئة الدىٓا ذات الهستكل الكاطئ بال
    ( 293: 1998)عكدة، 

لذلؾ ٓجب تحمٓؿ فقرات الهقٓاس إحصائٓان لغرض اختٓار )الفقرات( التْ        
تخدـ البحث كاستبعاد الفقرات غٓر الهىاسبة بإٓجاد قكتٍا التهٓٓٓزة هها ٓساعد عمِ 

 (Anastasi & Vrbina, 1997, P:19)  .ادة صدؽ الهقٓاس كثباتًٓز
كأف الٍدؼ هف إجراء تحمٓؿ الفقرات إحصائٓان ٌك استخراج القكة التهٓٓٓزة        

    (Ebell, 1972, 392) .لمفقرات كا٘بقاء عمِ الفقرات الجٓدة فْ الهقٓاس
 خطوات ايجاد القوة التمييزية :

( استهارة  كذلؾ بإعطاء كؿ بدٓؿ اجابة رقـ 400ح )قاهت الباحثة  بتصحٓ -1 
لمبدٓؿ بدرجة كبٓرة جدا " كرقـ  5هحدد بها اف بدائؿ اٚجابة خهاسٓة اذ ٓعطِ رقـ )

( لمبدٓؿ بدرجة قمٓمة  كرقـ 2( لمبدٓؿ احٓاىا" كرقـ )3( لمبدٓؿ بدرجة كبٓرة " كرقـ )4)
 كؿ استهارة . ( لمبدٓؿ قمٓمة جدا كحساب هجهكعة الدرجات لفقرات1)

هف  الدرجات التْ حصؿ عمٍٓا الهعمهكف بعدٌا قاهت الباحثة بترتٓب هجهكعة -2
 اعمِ درجة الِ اقؿ درجة .

الدرجات التْ حصؿ عمٍٓا إفراد العٓىة تىازلٓا أخذت  الباحثة كبعد أف رتبت -3
هجهكعتٓف هف الدرجات تهثؿ أحداٌها الهعمهٓف الذٓف حصمكا عمِ أعمِ الدرجات 

% العمٓا 27هثؿ الثاىٓة الذٓف حصمكا عمِ أكط  الدرجات , كقد كجد أف ىسبة كت
كالدىٓا تهثؿ أفضؿ ىسبة ٓهكف اٖخذ بٍا فْ إٓجاد هعاهؿ تهٓٓز الفقرة ٖىٍا تعتبر 



 9: 2011)الدٓكاف , هقبكلة لمهقارىة بٓف هجهكعتٓف هتبآىتٓف فْ الهجهكعة الكمٓة .
) 

( لحساب الكسط الحسابْ Excel  اكسؿ )تـ تفٓرد الدرجات فْ برىاه -4
(Mean( كالتبآف )Variance لكؿ فقرة هف فقرات الهقٓاس ، ثـ تـ حساب )

ا لمهقارىة بٓف هتكسط الفقرة فْ الهجهكعة العمٓا T-testاٚختبار التائْ ) ( ٓدٓك
لعٓىتٓف test  (T-كهتكسط الفقرة فْ الهجهكعة الدىٓا. كأستخدـ اٚختبار التائْ )

 قمتٓف فْ حساب الفركؽ بٓف الهجهكعتٓف فْ درجات هست

 

بة تهثؿ القكة كؿ فقرة هف فقرات الهقٓاس عمِ أساس أف القٓهة التائٓة الهحسك 
 ( Neil & Jackson , 1975 : 267)التهٓٓٓزة لمفقرات.

اذا كاىت القٓهة التائٓة الهحسكبة هف تطبٓؽ القاىكف اكبر هف القٓهة التائْ          
ف ف  0.05( كهستكل دٚلة  n1+n2-2عىد درجة حٓرة) 1.960ة البالغة الجدكلٓ

الفقرة ههٓزة فْ قٓاس الصفة بٓف اٚفراد الجٓدٓف كاٚفراد غٓر الجٓدٓف كبالتالْ ٓهكف 
تضهٓىٍا فْ الهقٓاس ، اها اذا كاىت القٓهة التائٓة الهحسكبة اصغر هف القٓهة 

فٍذا ٓعىْ اىٍا  0.05( كهستكل دٚلة n1+n2-2التائٓة الجدكلٓة عىد درجة الحٓرة)
غٓر ههٓزة بٓف اٚفراد فْ الصفة كبالتالْ ٓجب حذفٍا كاستبعادٌا هف الهقٓاس 

ٓف فقرة اذ تتراكح القٓهة التائٓة هاب(  66ؿ)كالجدكؿ التالْ ٓكضح اٚختبار التائْ 
 ( .7كها هكضح فْ الجدكؿ رقـ )( 1,58-15,90)

 حسوبة( القيمة التائية الم5جدول )

  الدنيا العميا ت
 المتوسط ت

 التباين  الحسابي     
 

 التباين
 المتوسط   

 التباين الحسابي
T-test 

 
1 4.305 1.279 3.009 2.439 7.22 
2 4.75 0.207 4.419 0.600 4.25 
3 4.277 0.613 3.083 1.385 7.93 



4 4.611 0.370 3.203 1.079 12.81 
5 3.9*07 1.449 2.018 1.251 12.66 
6 4.268 0.721 2.657 1.236 12.38 
7 4.379 0.873 2.962 1.624 10.14 
8 3.981 1.233 2.472 1.522 10.06 
9 4.138 0.606 2.907 1.187 10.16 
10 4.305 0.662 2.814 1.479 11.46 
11 4.166 0.738 2.738 1.119 11.91 
12 3.694 1.017 2.5 0.962 9.15 
13 3.537 1.110 2.203 0.817 10.23 
14 3.379 1.247 2 0.841 10.53 
15 3.694 1.316 2.351 1.370 8.93 
16 3.824 1.024 2.203 1.023 12.46 
17 2.898 1.942 1.678 0.678 8.13 
18 4.138 0.774 2.851 1.118 9.84 
19 3.935 0.939 2.462 1.110 11.30 
20 4.157 0.601 2.703 1.313 11.15 
21 3.870 0.880 2.231 1.076 12.61 
22 3.962 0.858 2.444 1.146 11.69 
23 4.046 0.736 2.444 1.538 11.42 
24 3.972 0.718 2.324 1.379 12.69 
25 3.944 0.800 2.342 1.180 12.31 
26 3.361 1.429 2.083 0.083 9.14 
27 3.490 1.224 1.870 0.973 11.57 
28 2.953 1.558 1.555 0.454 10.76 
29 3.638 1.279 1.629 0.646 15.46 



30 3.074 1.508 1.416 0.619 12.76 
31 3.962 1.007 2.092 1.243 13.35 
32 4.129 0.786 2.370 1.768 11.73 
33 4.185 0.806 2.379 2.050 12.85 
34 4.074 0.910 3.5 1.411 4.07 
35 4.046 0.941 3.537 1.278 3.84 
36 3.861 1.186 3.268 1.506 4.23 
37 2.101 1.492 1.157 0.189 7.83 
38 2.046 1.558 1.129 0.188 1.58 
39 2.814 1.871 1.222 0.193 8.83 
40 3.527 1.410 1.796 0.892 12.36 
41 3.481 1.354 1.694 0.737 13.69 
42 2.425 1.835 1.25 0.264 9 
43 4 1.102 2.379 1.172 11.57 
44 3.787 1.290 2.324 1.174 10.42 
45 4.240 0.689 2.787 1.440 11.15 
46 3.842 1.199 2.203 0.687 13.58 
47 3842 0.993 2.214 1.132 3.76 
48 4.157 1.049 2.388 1.080 13.53 
49 3.888 1.146 2.388 1.193 10.71 
50 3.666 1.383 2.037 0.877 11.57 
51 4.120 1.116 2.231 1.544 13.42 
52 2.657 2.040 1.453 0.698 8.57 
53 3.166 1.990 1.907 1.542 7.35 
54 2.657 1.834 1.416 0.507 8.85 
55 2.092 1.449 1.324 0.389 3.8 



56 2.583 1.778 1.324 0.445 9.61 
57 3.231 1.394 1.444 0.380 14.83 
58 3.101 1.512 1.842 1.012 12.5 
59 3.833 1.261 2.083 1.535 12.5 
60 3.981 0.952 2.240 1.642 12.42 
61 3.870 0.898 1.925 1.059 14.92 
62 3.407 1.103 1.75 0.806 12.69 
63 3.435 1.033 1.685 0.591 15.90 
64 3.398 1.232 1.574 0.583 15.16 
65 2.953 1.296 1.462 0.381 13.54 
66 3.972 0.999 2.092 1.542 13.42 

 

 يجاد معامل ارتباط كل فقرة مع المجموع الكمي لممقياس : ا -ثانيا

ٚن فْ تحمٓؿ فقرات اٚختبارات كالهقآٓس الىفسٓة,       ْ هف أكثر الطرؽ استعها ٌك
لهقٓاس فْ قٓاس ىظران لها تتصؼ بً ٌذي الطٓرقة هف تحدٓد لهدل تجاىس فقرات ا

 ( Nunnally  , 1978, P: 262)الظاٌرة السمككٓة.

ذا لـ كأ      ف ارتباط درجة كؿ فقرة بهحؾ خارجْ أك هحؿ داخمْ هؤشر لصدقٍا, كا 
درجة ٓتكفر هحؿ خارجْ ٓستخدـ عادةن هحؿ داخمْ, كأف أفضؿ هحؿ داخمْ ٌك 

 ( 19: 2000)همحـ ،  .الهفحكص الكمْ عمِ الهقٓاس

 Pearson Correlationلقد تـ استخداـ هعاهؿ ارتباط بٓرسكف )        
Coefficient  ٚستخراج العٛقة اٚرتباطٓة بٓف درجة كؿ فقرة هف فقرات الهقٓاس

( استهارة  400كالدرجة الكمٓة لمهقٓاس ,حٓث بمغت اٚستهارات الخاضعة لمتحمٓؿ )
( فاكثر  0,19كتقبؿ الفقرة عمِ حسب هعٓار آبؿ ,اذا كاف هعاهؿ التهٓٓز لٍا )

 (Eble,1972 : p406,كترفض اذا كاىت اقؿ هف ذلؾ .)



ـ الىفسْ كالتربكم عمِ اف هعٓار           تفؽ هعظـ الباحثٓف فْ القٓاس كالتقٓك ٓك
( ٌك افضؿ هعٓار لتحدٓد القكة التهٓٓٓزة لمفقرات عف طٓرؽ آجاد هعاهؿ Ebelابٓؿ )

ف كثر فقرات  0.40اٚرتباط كؿ فقرة بجهكعٍا الكمْ ، اف الفقرة هعاهؿ ارتباطٍا 
فٍْ فقرات  0.39الِ  0.20قرة هعاهؿ ارتباطٍا هف جٓدة جدا" اها اذا كاىت الف

ف قؿ ٌْ فقرات  0.19جٓدة تخضع لمتحسٓف اها اذا كاىت الفقرة هعاهؿ ارتباطٍا 
ضعٓفة تحذؼ اك تحسف . كعادة ها ٓستخدـ الباحث هعاهؿ ارتباط بٓرسكف 
 ٚستخراج العٛقة اٚرتباطٓة بٓف كؿ فقرة هف فقرات الهقٓاس كالدرجة الكمٓة لً
،باستخداـ عٓىة التحمٓؿ ذاتٍا التْ كظفت لحساب القكة التهٓٓزة لمفقرات ,الجدكؿ رقـ 

 ( ٓبٓف عٛقة الفقرة بالهجهكع الكمْ. 8)

 ( عٛقة الفقرة بالهجهكع الكم6ْالجدكؿ )

عٛقة  ت
الفقرة 

بالهجهكع 
 الكمْ

عٛقة  ت
الفقرة 

بالهجهكع 
 الكمْ

عٛقة  ت
الفقرة 

بالهجهكع 
 الكمْ

 عٛقة ت
الفقرة 

بالهجهكع 
 الكمْ

عٛقة  ت
الفقرة 

بالهجهكع 
 الكمْ

عٛقة  ت
الفقرة 

بالهجهكع 
 الكمْ

1 0.167 12 0.524 23 0.155 34 0.511 45 0.442 56 0.198 
2 0.327 13 0.404 24 0.490 35 0.580 46 0.482 57 0.556 
3 0.228 14 0.266 25 0.246 36 - 0.03 47 0.500 58 0.296 
4 0.192 15 0.540 26 0.373 37 0.756 48 0.442 59 0.687 
5 0.125 16 0.344 27 0.266 38 0.464 49 0.423 60 0.562 
6 0.376 17 0.217 28 0.404 39 0.405 50 0.363 61 0.400 
7 0.457 18 0.459 29 0.571 40 0.591 51 0.095 62 0.646 
8 0.121 19 0.436 30 0.214 41 0.313 52 0.575 63 0.515 
9 0.389 20 0.477 31 0.456 42 0.164 53 0.528 64 0.532 
10 0.460 21 0.424 32 0.826 43 0.673 54 0.747 65 0.351 
11 0.328 22 0.531 33 0.201 44 0.381 55 0.705 66 0.415 
 

    :اتخاذ القرار بشأن استبقاء واستبعاد فقرات المقياس -ثالثا



طمبات الهقٓاس الجٓد . إذ ٓهكف تقٓٓـ درجة صٛحٓة تعد صٛحٓة الفقرة هف هت   
 (157: 1985)عكدة،  التكافؽ بٓف تقدٓرات الهحكهٓف . كصدؽ الفقرة هف خٛؿ

كفْ ضكء ىتائ  تحمٓؿ فقرات الهقٓاس تـ اتخاذ قرار بش ف استبقائٍا اك        
لهجهكع الكمْ استبعادٌا هف خٛؿ ىتائ  القٓهة التائٓة الهحسكبة لمفقرة كعٛقتٍا با

( كهستكل دٚلة 214كجد اف جهٓع الفقرات ذات قكة تهٓٓزة عالٓة عىد درجة حٓرة)
(عدا 1,96هف القٓهة التائٓة الجدكلٓة )( اذ بمغت قٓهة التائٓة الهحسكبة اكبر 0.05)

، كسبع فقرات هعاهؿ ارتباطٍا اقؿ هف بطٓرقة الهجهكعتٓف الهتطرفتٓف  (38الفقرة )
ْ الفق (0.19) بعٛقة الفقرة بالهجهكع  (  42,51, ,1,5,8,23,36رة رقـ )ٌك

 ة،كبذلؾ تـ استبعادٌا هف الهقٓاس الذم اصبحت فقراتً بشكمً الىٍائْ هككىالكمْ
 .(  6كها فْ همحؽ ) فقرة 58هف 

 Reliability Scaleسببؼب :رببث ادلميبس   
س العٓىة هف ٌك الحصكؿ عمِ ىفس الىتائ  فْ حاؿ اعادة تطبٓؽ اٚداة عمِ ىف

 2000)غىٓـ كصبرم ،  فْ ىفس الظركؼ اك ظركؼ هشابٍة . قبؿ ىفس الباحث
:256 ) 

قصد بثبات الهقٓاس أك اٚختبار هدل إعطاء الهقٓاس ىفس الدرجات لىفس         ٓك
اٖفراد عىد إعادة تطبٓقً عمٍٓـ، فالهقٓاس الثابت ٌك الذم إذا طبقتً عمِ فرد ثـ 

با الدرجة التْ أعطاٌا فْ أعدت تطبٓقً عمِ ىفس ا لفرد بعد فترة هىاسبة ٓعطٓؾ تقٓر
 (158:  2006)لطفْ، .الهرة اٖكلِ

قصد بالثبات  آضا :ٌك هدل دقة القٓاس لٛختبار كلمعٓىة التْ تقٓسٍا          ٓك
كالتْ ٓهكف اٚستدٚؿ عمٍٓا هف خٛؿ اهكاىٓة حصكؿ الهفحكصٓف عمِ الىتائ  

 ( 73: 1989)ابرآٌـ كاخركف ،  ار عمٍٓـ هرة ثاىٓة .عادة اٚختبىفسٍا عىد ا

ٓعد الثبات أحد هؤشرات التحقؽ هف دقة الهقٓاس كاتساؽ فقراتً فْ قٓاس ها       
 & Cracker)                                                  ٓجب قٓاسً 

Algine , 1986 : 126 ) 



ك هف شركط ادكات البحث اٚساسٓة       ر لها ٓكفري هف اتساؽ فْ ىتائ  اٚختبا ٌك
  ( 145: 1990)العجٓمْ , عىد اعادة اٚختبار هرة اخرل .

عد الهقٓاس هكضكعٓان إذا كاف ٓعطْ ىفس الدرجة بغض الىظر عف هف ٓطبقً  ٓك
 (422: 1978)جابر كاخركف ، 

( هعمـ كهعمهة 30كلحساب الثبات طبؽ الهقٓاس عمِ عٓىة هككىة هف )       
ٓركا باٖسمكب العشكائْ هف الهدارس اٚبتدائٓة هدٓٓرة تربٓة دٓالِ . كقد تـ اخت

قتٓف ٌها :  حساب الثبات بطٓر

  ( :Test - Retestطريقة إعادة االختبار )  -1
اف هف اسٍؿ الطرؽ لمحصكؿ عمِ قٓاسات هتكررة لمهجهكعة ذاتٍا هف اٚفراد    

ذي بٓؽ اٚختبار ىفسً هرتٓف ,تزكدىا ٌكلقٓاس السهة ذاتٍا )اك الهقدرة ذاتٍا ( ٌك تط
 ( 247- 246: 1998)عكدة ،  الطٓرقة بعٛهتٓف لكؿ هفحكص .

كلمحصكؿ عمِ أداة قادرة عمِ جهع هعمكهات دقٓقة كاضحة ٓجب أف تككف        
عد الثبات هف هتطمبات كشركط   تمؾ اٖداة قادرة عمِ إعطاء إجابات ثابتة ىسبٓان ٓك

 (  145:  1990، الدراسة.  )العجٓمْ 

( 14قاهت الباحثة باستخراج الثبات بتطبٓؽ الهقٓاس عمِ العٓىة كبعد هركر )      
ٓكهان طبؽ الهقٓاس عمِ العٓىة ىفسٍا هرة ثاىٓة كبعد اٚىتٍاء هف التطبٓؽ حسب 
ثبات الهقٓاس بحساب درجات ٌذي العٓىة هع درجاتٍا فْ التطبٓؽ اٖكؿ كأستخدـ 

ك ٓعد 0.86ف بٓف درجات التطبٓقٓف فكاف هعاهؿ اٚرتباط )هعاهؿ ارتباط بٓرسك  ( ٌك
 هعاهؿ ثبات جٓد .

(  :قاهت الباحثة بإخضاع Split _ Half procedure التجزئة الىصفٓة ) -2
حساب درجات  ( هعمـ كهعمهة ,كتـَ  40( استهارة ؿ) 40عٓىة هف اٚستهارات عدد )

ىة ,كتـ حساب هعاهؿ ارتباط بٓرسكف كبمد الفقرات الزكجٓة كالفردٓة لكؿ هف افراد العٓ
( كتـ تصحٓحً باستخداـ هعادلة سبٓرهاف براكف كبمد هعاهؿ الثبات لٍذي 0,85)

ؤكد )عكدة(  اف ىسبة الثبات هقبكلة هف ) 0,88الطٓرقة )  (فها فكؽ فْ  0,65( ٓك
 ( 66: 2010)الهجهعْ ،    هثؿ ٌذي البحكث .



 Statisticalة الوصفية لممقياس  استخراج الخصائص االحصائي  -خامسا
indexes: 

ك اكثر :  المنحنى االعتدالي  ٌك تكٓزع تكرارم ىظرم اشتؽ هف قكاىٓف الصدفة ,ٌك
ك هىحىِ فرضْ ,اذا  التكٓزعات اٚحصائٓة استخداها فْ التطبٓقات العمهٓة ٌك

تتركز افترضىا اف كؿ السهات فْ البشر تتكزع درجاتٍا فْ اٚفراد تبعا لٍذا الشكؿ ك 
ٓرجٓا كمها اتجٍىا ىحك الطرفٓف هعظـ الحاٚت تبعا لٍذا الهىحىِ فْ الكسط كتقؿ تد

 ( 25:  1985)جٛؿ ، .

تقترب كثٓرا فْ هخرجاتٍا هف  ةكالتربٓك ةالىفسٓلذلؾ فاف ىتائ  البحكث        
ؿ  كفر ٌذا التكٓزع كسٓمة دقٓقة لهقارىة اداء التحصٓؿ عىد تحٓك الشكؿ اٚعتدالْ, ٓك
الدرجات الخاـ الِ درجات هعٓآرة فْ اختبار هعٓف هقارىة باختبار اخر اك هحؾ 
.كاذا كاىت ىتائ  القٓاس تخمك هف التحٓز الذاتْ كتـ تهثٓؿ البٓاىات فْ رسـ بٓاىْ 

ٚعتدالْ اك التكٓزع فاف الهىحىِ الىات  ٓتخذ شكٛ هحددا ٓطمؽ عمًٓ اسـ الهىحىِ ا
 ( 23:  2000)خطاب ،  اٚعتدالْ .

ك هتهاثؿ حكؿ الكسط بحٓث اف الكسط الحسابْ =     الهىكاؿ كاف  الكسٓط = ٌك
 ( 225:  2011)البطآىة ،   .1الهساحة تحت الهىحىِ الطبٓعْ =

عد التكٓزع اٚعتدالْ هف اٌـ التكٓزعات ٚىً ٓهثؿ كثٓرا هف   الظكاٌر الطبٓعٓة  ٓك
 (253:  2010)الىجار ،     .كاٚقتصادٓة

 

 

 صائص التوزيع المعتدل ىي  :ومن خ

خاصٓة اٚستهرآرة :عىد تهثٓؿ هتغٓر بشكؿ بٓاىْ بهىحىِ تكرارم فاىً ٓهكف اف  -1
 ٓ خذ ام قٓهة ضهف الهدل الصفرم لمتكٓزع .



خاصٓة التقارب :عىد تهثٓؿ هتغٓر بشكؿ بٓاىْ بهضمع تكرارم فاىً ٓهكف  -2
هكف الحصكؿ عمِ هضمع  اٚصطٛح عمِ فئة صفٓرة عىد كؿ هف طرفْ التكٓزع ٓك

 هغمؽ بهعىِ اف الهىحىِ ٓككف تقاربٓا .
خاصٓة التهاثؿ :اف ىسبة عالٓة هف اٚفراد ٓتجهعكف فْ هىطقة الهتكسطات  -3

ذا ٓعىْ كجكد ىقطة  تكزع الباقكف بىسب هتفاكتة عمِ جاىبْ تمؾ الهىطقة ,ٌك ٓك
ككف هٓمً عىد تمؾ الىقطة =صفرا .  ( 255 : 2010)الىجار ، اىعكاس لمهىحىِ ٓك

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

 
 ( ٓكضح التكٓزع الطبٓعْ لعٓىة الدراسة1شكؿ رقـ )

كهف الهؤشرات اٚحصائٓة التْ تـ استخراجٍا هف الحقٓبة اٚحصائٓة لهقٓاس 
 (. 9ـ ) هكضحة بالجدكؿ رقspss) الفاعمٓة لٛشراؼ التربكم )

 الهؤشرات اٚحصائٓة لهقٓاس فاعمٓة اٚشراؼ التربكم  
  
 



 ( ٓكضح الهؤشرات اٚحصائٓة لهقٓاس فاعمٓة اٚشراؼ التربكم  9جدكؿ رقـ )      
 الوسط الحسابي 167.5625

 
Mean 

164.0000 
 

 Median الوسيط

 Mode المنوال 164
 Std. Deviation االنحراف المعياري 35.79496

 Skewness االلتواء  0. 571
 Kurtosis التفرطح  0. 259

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

 N عدد االفراد 400
 Sum المجموع 67025.00

 
( ٓتضح اف قٓهة التفرطح كاٚلتكاء الهستخرجة لهقٓاس الفاعمٓة 7هف الجدكؿ )

 2010)الىجار،, فر  كذلؾ لعدـ كجكد التكاء فًٓ .رب هف الصلٗشراؼ التربكم تقت
:122  ) 

:  2011( كاف التكٓزع طبٓعْ .)البطآىة ،ثؿ)جرسْفٓدؿ ذلؾ عمِ اف الهىحىِ هتها
149 – 159 ) 

كهف الهؤشرات اٚحصائٓة اٚخرل تقارب هقآٓس الىزعة الهركٓزة )الكسط ، 
عد التكٓزع هتهاثٛ فاف قٓهة 164،كالهىكاؿ  164,0000كالكسٓط  167,5625 ( ,ٓك

 كؿ هف الكسط الحسابْ كالكسٓط كالهىكاؿ هتساكٓة .
فٓتبٓف هف ذلؾ اف تشابً خصائص تكٓزع درجات افراد عٓىة البحث الحالْ هف  

عطْ  لىا هؤشرا" عمِ تهثٓؿ العٓىة لمهجتهع الهدركس  خصائص التكٓزع اٚعتدالْ ٓك
 كصحة تعهٓـ الىتائ .  



 :ياس بصيغتو النيائيةتطبيق المق

بعد أف تحققت الباحثة هف صدؽ الهقٓاس ك ثباتً طبؽ الهقٓاس عمِ عٓىة البحث 
( , كقد قاهت الباحثة بىفسٍا 400( هعمـ كهعمهة أم العٓىة اٖساسٓة )400البالغة )

 ( ٓكهان . 60بتطبٓؽ اٚستباىة كاستغرقت هدة التطبٓؽ أكثر هف )

 

 :انىسبئم اإلحصبئيت -ربمىب
  استخدهت الباحثة الكسائؿ ا٘حصائٓة أتٓة :

ٚستخراج القكة التهٓٓزة لفقرات لعٓىتٓف هستقمتٓف  ( T-testاٚختبار التائْ ) -1
 . هقٓاس فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد العمهٓة

 

              X1     -      X2 

 

                                                                   

)البطآىة                                                                   
،2011  :181) 

( لحساب Pearson Correlation Formulaهعادلة هعاهؿ ارتباط بٓرسكف ) -2
التجزئة عٛقة الفقرة بالهجهكع الكمْ لمهقٓاس كآجاد ثباتً بطرقتْ اعادة اٚختبار ك 

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

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

  1     1 

( n1+n2) 

  

T = 

 

S1(n1-1)       +         S2(n2-1) 



)الىجار                                                                     
،2010 :266) 

 Tow Way ANOVA( لهتغٓٓرف  Analysis of Varianceتحمٓؿ التبآف ) -3
كؽ الفردٓة بٓف هجهكعات البحث هتغٓرم الجىس كسىكات الخدهة لمتعرؼ عمِ الفر 

ؿ العمهْ كالهكقع  كهتغٓرم الهٌؤ

 ( SPSS) اٚحصائٓة الحقٓبة استخداـ – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 انرابغ انفصم

 
 

 ومىبلشخهب وحفسريهب....  انىخبئج ػرض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع

  عرض النتائج ..... وتفسيرىا ومناقشتيا

تيا عمى وفق اىداف في ىذا الفصل سوف يتم عرض النتائج وتفسيرىا ومناقش
 البحث الحالي 

بناء مقياس  فاعمية االشراف التربوي في تحسين اداء معممي  : اليدف االول
كقد تـ تحقٓؽ ٌذا الٍدؼ هف خٛؿ اتباع  في المرحمة االبتدائية المواد العممية 

ة  كقد قاهت الباحثة بشرح جهٓع الخطكات العمهٓة فْ بىاء الهقآٓ س الىفسٓة كالتربٓك
تمؾ الخطكات كا٘جراءات الهتبعة فْ بىاء الفاعمٓة ابتداءان هف تحدٓد هفٍـك كهجاٚت 
هقٓاس الفاعمٓة حتِ خطكات جهع الفقرات، كصٛحٓاتٍا كاستخراج قكتٍا التهٓٓزة 

ذلؾ كبشكؿ هفصؿ ا٘شارة الِ كؿ  فضٛ عف هؤشرات صدؽ كثبات الهقٓاس إذ تـَ 
 فْ الفصؿ الثالث هف البحث الحالْ.

:التعرف عمى فاعمية االشراف التربوي في تحسين اداء معممي المواد  اليدف الثاني
تحقٓقا لٍذا الٍدؼ قاهت الباحثة بتطبٓؽ هقٓاس الفاعمٓة بصٓغتً الىٍائٓة   العممية.

( 400ٓة كالبالغة )بعد الت كد هف هؤشرات صدؽ كثباتً عمِ عٓىة البحث التطبٓق
هعمـ كهعمهة عمكـ كٓراضٓات اختٓرت بالطٓرقة العشكائٓة هف الهدارس اٚبتدائٓة فْ 

 هحافظة دٓالِ.

لقد اظٍرت ىتائ  البحث بعد تطبٓؽ هقٓاس فاعمٓة اٚشراؼ التربكم عمِ عٓىة 
البحث اف هتكسط درجات فاعمٓة اٚشراؼ التربكم لدل الهعمهٓف هف كٛ الجىسٓف 

( كعىد هقارىة  35,7( باىحراؼ هعٓارم هقداري ) 167,5هكلٓف بالبحث ٌك )كالهش
(ٓٛحظ اىً اصغر هف  174ٌذا الهتكسط بالهتكسط الفرضْ لمهقٓاس كالبالد )

الهتكسط الفرضْ لمهقٓاس ,كبها اف القٓهة التائٓة الهحسكبة اصغر هف القٓهة التائٓة 
اف ( ,ف 0,05( كهستكل دٚلة)  499( عىد درجة حٓرة ) 1,960الجدكلٓة البالغة )

,ام اف هستكل التربكم  فْ فاعمٓة اٚشراؼ عٓىة البحث ٚ تتهتع بهستكل عاؿ  



ككها هكضح فْ الجدكؿ اٚشراؼ التربكم هف كجٍة ىظر الهعمهٓف غٓر هرضْ .
 ( . 10رقـ ) 

( اٚختبار التائْ لمفرؽ بٓف هتكسط درجات هقٓاس فاعمٓة اٚشراؼ 8الجدكؿ )
 ربكم كالهتكسط الفرضْ لمهقٓاس لدل عٓىة البحث الت

هتكسط 
 العٓىة

اٚىحراؼ 
 الهعٓارم

الهتكسط 
 الفرضْ

القٓهة التائٓة 
 الهحسكبة

القٓهة 
التائٓة 
 الجدكلٓة

هستكل 
 الدٚلة

167,5 35,7 174 - 3,65 1.960 0.05 
 

راىْ كالقرىْ) الجكاد دراسة عبد  ( ك 2002كقد اتفقت ٌذي الىتٓجة هع دراسة الٌز
ٓرم )( 2001كدراسة سٓسالـ )(  2006) ( كدراسة العٓساكم  1994كدراسة الٌز
 ( ، 2000( كدراسة الرشٓد ) 2002كلـ تتفؽ هع دراسة عبد الجكاد ) ( ، 1997)

َربها بسبب ، ذلك إلِ عدن تَفر الَقت الكافْ َالبٓئة الهىاسبة الباحثة َتفسر 
َالهٍان اٚعباء ف عمٍٓا ََجَد كثٓر هو شراعدد الهدارس التْ ٓقَهَو با٘تزآد 

ِ ػراف عمػْ ٓكمفَو بٍا َالتْ تفَق أحٓاىا هٍاهٍن الفىٓة الهتعمقة با٘شػالتاٚشرافٓة 
 العمهٓة .ادة ػاله

تعرف الفروق الفردية في فاعمية االشراف التربوي وبحسب اليـدف الثالث :   
 والمؤىل العممي وسنوات الخدمة .الجنس متغير 

تحقٓؽ ٌذا الٍدؼ استخدهت الباحثة هعادلة اٚختبار التائْ لعٓىتٓف هستقمتٓف كل   
لمتعرؼ عمِ دٚلة الفركؽ بٓف الذككر كاٚىاث لهعمهٓف العمـك كالٓراضٓات ككها ٌك 

 ( 10هكضح فْ جدكؿ    رقـ )

   
( االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى الفروق في فاعمية  9الجدول )

 اف التربوي لدى معممي العموم والرياضيات وفق متغير الجنساالشر 



 
الهتكسط  الفئة

 الحسابْ
القٓهة التائٓة  التبآف

 الهحسكبة 
القٓهة 
التائٓة 

 الجدكلٓة 

هستكل 
 الدٚلة 

 0.05 1.960 0.428 1281.27 167.5 الذككر 
    1273.18 165.5 اٚىاث

 

 تْ كتبعا لفرضٓات البحث التْ ٌْ :( ها ٓ  10كقد بٓىت الىتائ  فْ الجدكؿ )

لٓس ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة احصائٓة فْ هستكل فاعمٓة اٚشراؼ التربكم  -1
 .الجىس كبحسب هتغٓر 

كقد قبمت الفرضٓة الصفٓرة ،اذ لـ تظٍر فركؽ ذات دٚلة احصائٓة فْ فاعمٓة 
ىت اٚشراؼ التربكم لدل هعمهْ الٓراضٓات كالعمـك عمِ كفؽ هتغٓر الجىس ،اذ كا

(اقؿ هف القٓهة التائٓة الجدكلٓة التْ 0.428القٓهة التائٓة الهحسكبة التْ قٓهتٍا )
( ،هها تشٓر الِ عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة  بٓف عٓىة  1.960قٓهتٍا)

كهستكل  499الذككر كعٓىة اٚىاث لهعمهٓف الٓراضٓات كالعمـك عىد درجة حٓرة 
ذا ٓتفؽ هع دراسة  . 0.05دٚلة  ( فْ عدـ كجكد فركؽ ذات  1995)حسف ، ٌك

ـ الهٍىْ  دٚلة إحصائٓة بٓف رأم الهعمهٓف فْ دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسٓف ىهٌك
  تعزم لهتغٓر الجىس .

( حٓث اثبتت الىتائ  اىً ٚ تكجد فركؽ  1998كتتفؽ هع دراسة ىشكاف كىشكاف ) 
(  2008شرار ) ابْكتختمؼ هع دراسة  الجىس. ذات دٚلة احصائٓة تبعا لهتغٓر

ٓو ػأشارت الىتائ  إلِ َجَد فرَق ذات دٚلة إحصائٓة فْ تقدٓرات الهعمهحٓث  
شراف التربَّ الحدٓث اٚرفٓو التربَٓٓو بتَظٓف خصائص ػزان الهشػة التػلدرج

كتفسر الباحثة الِ عدـ كجكد فركؽ فردٓة كلصالح اٚىاث .تعزُ لهتغٓر الجىس  
هتغٓر الىكع الفاعمٓة اٚشراؼ التربكم الِ خضكع بٓف الذككر كاٚىاث تعزل ل

الهعمهٓف كالهعمهات الِ ىظاـ تربكم كاحد بكافة عىاصري كبراهجً كاستخداـ الهشرفٓف 



ٓف لىفس اٚسالٓب ا٘شرافٓة كتقدٓـ ىفس الخدهات ا٘شرافٓة لمجىسٓف هها ادل  التربٓك
 الِ عدـ كجكد اختٛؼ فْ الفركؽ الفردٓة .

تعرف الفروق الفردية في فاعمية االشراف التربوي وبحسب متغير  :اليـدف الرابع
 :المؤىل العممي وسنوات الخدمة :

كلتحقٓؽ ٌذا الٍدؼ استخدهت الباحثة تحمٓؿ التبآف الثىائْ لعٓىتٓف هستقمتٓف      
(TOW -  WAY  ANODE لمتعرؼ عمِ دٚلة الفركؽ لعٓىة الهعمهٓف العمـك )

ؿ العمهْ )كمٓة ، دار كالٓراضٓات حسب هتغٓر  هعمهٓف كهعٍد( كهتغٓر الالهٌؤ
سىكات(  ككها ٌك هكضح فْ  10سىكات ، اكثر هف  10سىكات الخدهة)اقؿ هف 

 ( 10الجدكؿ )
لعٓىتٓف هستقمتٓف لمتعرؼ عمِ الفركؽ فْ هستكل تحمٓؿ التبآف ( 10الجدكؿ رقـ )

ؿ العم  هْفاعمٓة اٚشراؼ عمِ كفؽ هتغٓر سىكات الخدهة كالهٌؤ

 
 

 كبٓىت الىتائ  هف الجدكؿ السابؽ كتبعا لفرضٓات البحث التْ ٌْ : 

درجة  MS DF الهتغٓر 
 الحٓرة

SS  القٓهة الفائٓة 

A سىكات
 الخدهة 

2380 1 2380 2.11  

B ؿ الهٌؤ
 العمهْ 

36428 1 36428 32.26 

 11.90 13440 1 13440 التفاعؿ
  1129 396 447116.5 هقدار الخطا

  399   



لفرضٓة اٚكلِ : لٓس ٌىاؾ فركؽ بٓف هعمهٓف الٓراضٓات كالعمـك حسب هتغٓر ا -1
 سىكات الخدهة.

حٓث قبمت ٌذي الفرضٓة ،اذ لـ تظٍر فركؽ ذات دٚلة احصائٓة فْ فاعمٓة اٚشراؼ 
التربكم لدل هعمهٓف الٓراضٓات كالعمـك كبحسب هتغٓر سىكات الخدهة اذ كاىت 

ا )القٓهة الفائٓة الهحسكبة التْ  (اقؿ هف القٓهة الفائٓة الجدكلٓة التْ  2.11هقداٌر
ا)  ( .396 -1كدرجة الحٓرة ) 0.05( عىد هستكل دٚلة  3.84هقداٌر

ف اف ٓككف الهعمهكف هف اصحاب الخبرة ٓككف هف الهىطقْ حسب رأم الباحثٓ كقد
مة اكثر فاعمٓة لٙشراؼ التربكم هف اصحاب الخبرة القصٓرة ,كلكف الىتٓجة  الطٓك

اءت غٓر ذلؾ حٓث لـ ٓظٍر أم دكر لسىكات الخدهة ,كتفسر الباحثة ٌذي الىتٓجة ج
ٓف ٓهارسكف اٚدكار ا٘شرافٓة بالقدر ذاتً هف سىكات عدٓدة الِ اف  الهشرفٓف التربٓك

,بحٓث لـ ٓشعر الهعمهكف باف اداء الهشرفٓف تجاي تحسٓف ادائٍـ قد تغٓر عبر 
شٓر ٌذا الِ اف فاعم ٓة اٚشراؼ التربكم ٚ زالت ضعٓفة ، كتتفؽ سىكات عدٓدة ,ٓك

( كالتْ اشارت الِ عدـ كجكد فركؽ فردٓة  2000ٌذي الىتٓجة هع دراسة الرشٓد )
فْ درجة تحقٓؽ الهشرفٓف التربكٓٓف ٌٖداؼ اٚشراؼ التربكم حسب هتغٓر سىكات 

اسة حٓث اثبتت ىتائ  الدر ( 2007ٚك تتفؽ ٌذي الدراسة هع دراسة صٓاـ ) الخدهة .
تكجد فركؽ فْ التقدٓرات الهتكقعة لدكر اسالٓب اٚشراؼ التربكم التْ تساٌـ فْ اىً 

ة فْ هحافظة غزة تعزل لسىكات  ر اٚداء الهٍىْ لمهعمهٓف فْ الهدارس الثاىٓك تطٓك
هف اصحاب الهشرفكف اف ٓككف  كقد ٓككف هف الهىطقْ حسب رأم الباحثة الخدهة ،

مة اكثر فاعمٓة ل ٙشراؼ التربكم هف اصحاب الخبرة القصٓرة ,كلكف الخبرة الطٓك
الىتٓجة جاءت غٓر ذلؾ حٓث لـ ٓظٍر أم دكر لسىكات الخدهة ,كتفسر الباحثة ٌذي 
ٓف ٓهارسكف  الىتٓجة الِ تشابً استفادة الهعمهٓف القداهِ كالجدد ,كاف الهشرفٓف التربٓك

عر الهعمهكف باف اداء اٚدكار ا٘شرافٓة بالقدر ذاتً هف سىكات عدٓدة ,بحٓث لـ ٓش
شٓر ٌذا الِ اف فاعمٓة  الهشرفٓف تجاي تحسٓف ادائٍـ قد تغٓر عبر سىكات عدٓدة ,ٓك

 اٚشراؼ التربكم ٚ زالت ضعٓفة .
لدل عٓىة البحث عمِ  ذات دٚلة احصائٓة  ٌىاؾ فركؽ تلٓسة الثاىٓة :الفرضٓ -2

ؿ العمهْ. كفؽ   هتغٓر الهٌؤ



ٌىاؾ فركؽ فردٓة  لهعمهٓف العمـك  حٓث رفضت ٌذي الفرضٓة ،اذ ظٍر اف
ؿ العمهْ، اذ كاىت القٓهة الفائٓة الهحسكبة التْ  كالٓراضٓات لصالح هتغٓر الهٌؤ

ا) ذا ٓتفؽ هع دراسة ( 3.84( اكبر هف القٓهة الفائٓة الجدكلٓة) 32.26هقداٌر ٌك
ؿ 2003السعكد) ( فقد بٓىت ىتائ  الدراسة الِ كجكد فركؽ فردٓة تبعا لهتغٓر الهٌؤ
( حٓث بٓىت ىتائ  الدراسة كجكد فركؽ  2000كتتفؽ هع دراسة الرشٓد ) العمهْ ،

ؿ العمهْ. كتفسر الباحثة كجكد اختٛؼ فْ الفركؽ الفردٓة  فردٓة تبعا لهتغٓر الهٌؤ
ؿ العمهْ هف خٓرجٓف الكمٓة الِ اف فاعمٓة اٚشراؼ التربكم تؤثر  تعزل لصالح الهٌؤ

 ٓات الحاصمٓف عمِ شٍادة البكالكٓركس .فْ هعمهْ الهكاد العمـك كالٓراض
لدل افراد  فاعمٓة اٚشراؼ التربكم  ثالثة : لٓس ٌىاؾ اثر لمتفاعؿ فْ الفرضٓة ال -3

ؿ العمهْ .عٓىة البحث   عمِ كفؽ هتغٓرم سىكات الخدهة كالهٌؤ
لتفاعؿ هتغٓرم سىكات الخدهة ان حٓث قبمت ٌذي الفرضٓة ،اذ اىً لٓس ٌىاؾ اثر 

( اقؿ هف القٓهة الفائٓة 11.90ة )الهحسكب كذلؾ ٚف القٓهة الفائٓة ؿ العمهْ كالهٌؤ
ا ) ( ٚك 399-1كدرجة حٓرة ) 0.05( عىد هستكل دٚلة 3.84الجدكلٓة التْ هقداٌر

( ،حٓث أظٍرت الىتائ  الِ كجكد  2006تتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة  الخكالدة )
ؿ فركؽ دالة إحصائٓان بٓف رأم  الهعمهات فْ دكر اله شرؼ التربكم تعزل لمهٌؤ

(  2007العمهْ كسىكات الخبرة، كتختمؼ ىتائ  ٌذي الدراسة هع دراسة  العهرات )
( لهتغٓر 0.05الذم أظٍر كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل دٚلة )

ؿ  ؿ  العمهْ كسىكات الخدهة حٓث كاف ٌىاؾ أثرنا لمتفاعؿ بٓف الخبرة كالهٌؤ الهٌؤ
 العمهْ.
قة ا٘شرافٓة باحثة  ٌذي الىتٓجة اف الهشرفٓف التربكٓٓال كتفسر ف  ٓتبعكف ىفس الطٓر

ء الهعمهٓف , هها ٓؤدم الِ عدـ كجكد فركؽ فْ  هع الهعمهٓف كافة لكؿ هف ٌٚؤ
فاعمٓة ا٘شراؼ التربكم. كعدـ اخضاع الهشرؼ التربكم لمتدٓرب قبؿ استٛهً العهؿ 

. 
 :التوصيات 



هف خٛؿ إلحاقٍـ ببراه  الهاجستٓر كعقد دكرات ت ٌٓؿ الهشرفٓف التربكٓٓف  -1
تدٓربٓة ككرشات عهؿ لٍـ لتحسٓف كفآاتٍـ ب سالٓب ا٘شراؼ فْ تحسٓف اداء هعمهْ 

 العمـك كالٓراضٓات .
ادة أعداد الهشرفٓف التربكٓٓف فْ هدٓٓرات التربٓة فْ هحافظة دٓالِ هف خٛؿ  -2 ٓز

ٓف هتخصصٓف فْ العمـك كالر   ٓاضٓات .تعٓٓف هشرفٓف تربٓك
ٓف ك تحسٓف الخدهات ا٘شرافٓة التْ ٓقدهٍا هشرفك  -3 هتابعة خطط الهشرفٓف التربٓك

  العمـك كالٓراضٓات لهعمهٍٓـ .
أف تسىد كزارة التربٓة هٍىة الهشرؼ التربكم إلِ أصحاب الخبرة كالكفاءة فْ   -4

ة الهىشكدة  .  الجاىب التربكم لتحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك
ٓف عمِ إجراء البحكث ا٘جرائٓة لمكقكؼ عمِ هشكٛت الهشرفٓف التر  الزاـ  -5 بٓك

 .هعمهْ الهكاد العمهٓة 
تفٓد ٌذي الدراسة كزارة التربٓة فْ هعرفة هستكل فاعمٓة الهشرفٓف التربكٓٓف فْ تحسٓف سٓر 
العهمٓة التعمٓهٓة كتحسٓف اداء الهعمهٓف الهٍىْ بها ٓسٍـ فْ رفع الكفآة اٚىتاجٓة لمعهمٓة 

ة   هف خٛؿ ت ٌٓمٍـ عمهٓا كهٍىٓا.التربٓك
 

 :المقترحات 

 إجراء دراسات تقكٓهٓة لكاقع ا٘دارة الهدرسٓة كا٘شراؼ التربكم . -1 
اىظهة اٚشراؼ فْ اجراء دراسة هقارىة لىظاـ اٚشراؼ التربكم فْ العراؽ ب -2 

 .الدكؿ الهتقدهة
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 اوال :المصادر العربية     

ـ فْ التربٓة ،دار  1989ابرآٌـ ،عاٌد ،كاخركف ) .1 ( ،هبادئ القٓاس كالتقٓك
 عهاف لمىشر كالتكٓزع ،عهاف .

( ,اٚشراؼ التربكم اىهاط كاسالٓب .هؤسسة حهادة  2002اٚبرآٌـ ,عدىاف ) .2
 لمدراسات الجاهعٓة لمىشر كالتكٓزع ,اربد .

( ،اٚشػػػراؼ التربػػػكم ،الطبعػػػة الثالثػػػة ،عػػػالـ الكتػػػب  1981اٚفىػػػدم ،هحهػػػد ) .3
 ،القاٌرة .

ق، لسػػػػاف العػػػػرب، دار إحٓػػػػاء التػػػػراث العربػػػػْ لمطباعػػػػة  2004ابػػػػف هىظػػػػكر،  .4
 كالىشر كالتكٓزع، بٓركت، لبىاف.

ػة  1990ابك شػىار, إبػرآٌـ  ) .5 ـ فاعمٓػة هعمػـ التػآرخ فػْ الهرحمػة الثاىٓك ( ,تقػٓك
بػػػػا .رسػػػػالة هاجسػػػػتٓر غٓػػػػر هىشػػػػكرة ,الجاهعػػػػة فػػػػْ هحافظػػػػة الزرقػػػػاء كلػػػػكاء ه د

 اٚردىٓة 
( : " الػػدكر الهٍىػػْ لمهشػػرؼ التربػػكم كهػػدل ههارسػػتً  2003البىػػا ، هحهػػد )  .6

لً هف كجٍة ىظر الهعمهٓف فْ هدارس هحافظة غزة " ، رسالة هاجسػتٓر غٓػر 
 غزة .–هىشكرة ، الجاهعة ا٘سٛهٓة 

صػػاء لطمبػػة اٚدارة كاٚقتصػػاد (،هبػػادئ اٚح 2011البطآىػػة ،ابػػرآٌـ هحهػػد ) .7
.الطبعة اٚكلِ ،دار الهسػٓرة لمطبػع كالىشػر ،جاهعػة اؿ البٓػت ،عهػاف ،اٚردف 

. 
( ، تطبٓقات كهفآٌـ فْ اٚشراؼ التربكم .دار الفكػر  2001البدرم ،طارؽ ) .8

 لمطباعة كالىشر ,عهاف .
لقاٌرة: (. أساسٓات ا٘دارة التعمٓهٓة كهفآٌهً ا, ا 2002البدرم , طارؽ )  .9

 دار الفكر العربْ لمطباعة كالىشر .
(."هدل أٌهٓة أسالٓب التكجًٓ التربػكم كهػدل  1995البابطٓف، عبد العٓزز )  .10

تطبٓقٍا فػْ الهٓػداف هػف كجٍػً ىظػر هػكجٍْ الهػكاد الدراسػٓة بهدٓىػة الٓرػاض " 
 (. 38هجمة التربٓة الهعاصرة ، العدد )



ـ، هطػػػػابع ( ,القٓػػػػ 1996أبػػػػك صػػػػالح، هحهػػػػد صػػػػبحْ كآخػػػػركف) .11 اس كالتقػػػػٓك
 الكتاب الهدرسْ، صىعاء.

( ,)درجة التزان الهشرفٓو  2008ابك شرار ,عدىاف احهد هحهد ) .12
التربَٓٓو بتَظٓف خصائص ا٘شرافالتربَّ الحدٓث فْ هدارس َكالة 

,رسالة هاجستٓر الغَث الدَلٓة فْ اٖردو هو َجٍة ىظر الهعمهٓو  ( 
 هىشكرة ,اٚردف

( ،كٓفٓػػػػة تصػػػػهٓـ الهقػػػػآٓس ،بحػػػػث هىشػػػػكر  2007احهػػػػد ،هحسػػػػف لطفػػػػْ ) .13
 ،الٓراض .

ػة,  2003احهد ,حافظ فرج كحافظ ,هحهد صبرم ) .14 (.ادارة الهؤسسػات التربٓك
 الطبعة اٚكلِ ,عالـ الكتب ,القاٌرة .

هىاٌ  البحث فْ التربٓة (، 1978جابر عبد الحهٓد َاحهد خٓرّ)، جابر .15
 القاٌرة.، عالن الكتب،َعمن الىفس

(: عٛقػػػػػة السػػػػػمكؾ  2000م، عبػػػػػد الفتػػػػػاح، رهضػػػػػاف . ) الجىػػػػػازري، صػػػػػبر  .16
ٓف باتجاٌػػات الهعمهػػٓف ىحػػك ا٘شػػراؼ التربػػكم فػػْ  ا٘شػػرافٓة لمهشػػرفٓف التربػػٓك

هػػػػػػدارس هحافظػػػػػػة الخمٓػػػػػػؿ . جاهعػػػػػػة القػػػػػػدس، فمسػػػػػػطٓف . )رسػػػػػػالة هاجسػػػػػػتٓر 
 هىشكرة(..

( رسػػالة هاجسػػتٓر بعىػػكاف )برىػػاه   2010الجبػػكرم , شػػٍٛء حهػػزة صػػادؽ ) .17
دٓرب الهشػػػػػػرؼ اٚدارم فػػػػػػْ ضػػػػػػكء هعػػػػػػآٓر اختٓػػػػػػاري (  الجاهعػػػػػػة هقتػػػػػػرح لتػػػػػػ

 الهستىصٓرة /كمٓة التربٓة اٚساسٓة.
ة  2009الجبكرم كالفتمْ ,كداد كعقٓؿ ) .18 (.اٚسس العاهة لٙدارة التربٓك

 ,هؤسسة افاؽ لمدراسات كاٚبحاث العراقٓة .
(.عٓقػػػػات اٚشػػػػراؼ التربػػػػكم فػػػػْ  2002ابكهمػػػػكح ,هحهػػػػد كالعهػػػػرم ,عطٓػػػػة ) .19

ٓف كالهعمهػػػٓف .هجمػػػة رؤل  هحافظػػػات غػػػزة هػػػف كجٍػػػة ىظػػػر الهشػػػرفٓف التربػػػٓك
ة, العدد ر التربكم .راـ اهلل ,فمسطٓف . 87تربٓك  ,هركز القطاف لمبحث كالتطٓك

(. الهعمػػـ الجدٓػػد: دلٓػؿ الهعمػػـ فػػْ 2006الترتػكرم، هحهػػد عػػكض كزهٓمػً )- .20
د, ابػػػػػػرآٌـ ػػػػػػػ أحهػػػػػػ117ا٘دارة الصػػػػػػفٓة الفعالػػػػػػة. دار الحاهػػػػػػد لمىشػػػػػػر، عّهػػػػػػاف.

 (، اٚشراؼ الهدرسْ كالعٓادم، : دار الفكر العربْ, القاٌرة .2007أحهد)



(. ا٘شػػػراؼ التربػػػكم الحػػػدٓث كدكري فػػػْ  2006الترتػػػكرم، هحهػػػد عػػػكض )  .21
   هعالجة الهشكٛت التعمٓهٓة. بحث هىشكر عمِ هكقع:

 <.http://www.minshawi.com/other/tartury2.htm> 
,القٓػػػاس الىفسػػػْ الهقػػػآٓس كاٚختبػػػارات ,دار الفكػػػر (  1985جػػػٛؿ ,سػػػعد ) .22

 العربْ.
( .اٚشػػػػػراؼ فػػػػػْ التربٓػػػػػة الهعاصػػػػػرة .دار التربٓػػػػػة  1992حهػػػػػداف ,هحهػػػػػد ) .23

 الحدٓثة, عهاف ,اٚردف .
: دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسٓف  ( 1995) حسف، هاٌر هحهد صالح .24

الة هاجستٓر هدارس ككالة الغكث فْ اٖردف، )رس الىهك الهٍىْ لمهعمهٓف فْ
 غٓر هىشكرة(، جاهعة الٓرهكؾ ، اٖردف.

(.الههارسػػػػات السػػػػمككٓة الهطمكبػػػػة هػػػػف هرشػػػػدم  1989حهػػػػد ,لٓػػػػث كػػػػٓرـ ) .25
الصفكؼ فْ الهدارس الهتكسػطة ٖداء هٍهػاتٍـ اٚرشػادٓة ,كمٓػة التربٓػة , ابػف 

 رشد ,رسالة هاجستٓر جاهعة بغداد .
ربػػػكم .بحػػػث هىشػػػكر ر الت( .دكر الهكجػػػً فػػػْ التطػػػٓك 1999حسػػػف ,هحهػػػد ) .26

 (. 65, 64( ص) 199العدد) ،هجمة التربٓة فْ قطر 
( .اتجاٌػػػػػػات حدٓثػػػػػػة فػػػػػػْ اٚشػػػػػػراؼ  2006حسػػػػػػٓف ،سػػػػػػٛهة كعػػػػػػكض اهلل ) .27

 التربكم .دار الفكر لمتكٓزع كالىشر ,عهاف ,اٚردف .
( : " هشػػػػػكٛت الهعمهػػػػػٓف الهبتػػػػػدئٓف كاٖسػػػػػالٓب  1977حٓػػػػػاكم ، هكفػػػػػؽ )  .28

 بغداد. –ا " ، رسالة هاجستٓر ، جاهعة بغداد ا٘شرافٓة الهستخدهة فْ حمٍ
ػػػػرم ,رافػػػػدة) .29 (.اٚشػػػػراؼ التربػػػػكم كاقعػػػػً كافاقػػػػً الهسػػػػتقبمٓة .دار  2006الحٓر

 الهىاٌ  لمطباعة كالىشر كالتكٓزع ,عهاف.
( ,التكجًٓ كاٚشػراؼ التربػكم فػْ دكؿ الخمػٓ  العربػْ.  1996الحبٓب ,فٍد ) .30

 اض .هكتبة التربٓة العربٓة لدكؿ الخمٓ  ,الٓر
ٓ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخمؿ (. التَجًٓ َا٘شراف التربَ فْ د1998َفٍد )، الحبٓب .31

 الخمٓ .ؿ اض: هىشَرات هكتب التربٓة العربْ لدَػالرٓ، ةػالعربٓ
( ,اٚشراؼ التربكم الحدٓث ,اساسػٓات كهفػآٌـ  2011خضر ,رائد ٓكسؼ ) .32

 ,دار غٓداء لمطبع كالىشر ,الطبعة اٚكلِ ,عهاف ,اٚردف .



( ,عمػػػػػػـ الػػػػػػىفس الفػػػػػػارؽ ,هطبعػػػػػػة العهراىٓػػػػػػة  2000) خطػػػػػػاب ,عمػػػػػػْ هػػػػػػاٌر .33
 لٛكفٓست, الجٓزة ,الطبعة الثاىٓة

( ,اٚشػػػػػراؼ التربػػػػػكم الحػػػػػدٓث ,اساسػػػػػٓات  2011خضػػػػػر ,رائػػػػػد ٓكسػػػػػؼ )- .34
 كهفآٌـ ,دار غٓداء لمطبع كالىشر ,الطبعة اٚكلِ ,عهاف ,اٚردف .

اؽ (، الكاقػػػػع التربػػػػكم فػػػػْ العػػػػر  2003الخزرجػػػػْ ، كػػػػاظـ غٓػػػػداف كآخػػػػركف ) .35
ر ، دراسة غٓر هىشكرة ، كزارة التربٓة ، بغداد.  كآفاؽ التطٓك

الخطٓػػب, رداح كاخػػركف. ا٘دارة كا٘شػػراؼ التربػػكم : اتجاٌػػات حدٓثػػة. اربػػد  .36
 2002. 3اٖردف, دار اٖهؿ. ط –
( ،اٚدارة كاٚشػراؼ  2000الخطٓب ،رداح الخطٓب ،احهػد ،كالفػرح كجٓػً ،) .37

 الثالثة .دار اٚهؿ .اربد .التربكم ،اتجاٌات حدٓثة .الطبعة 
 

(.اٚشػػػػػػراؼ التربػػػػػػكم ,فمسػػػػػػفتً  2003الخطٓػػػػػػب كابػػػػػػرآٌـ الخطٓػػػػػػب ,اهػػػػػػؿ ) .38
 ,اسالٓبً, تطبٓقاتً .الطبعة اٚكلِ ,دار قىدٓؿ لمىشر, عهاف .

تقدٓر اٚحتٓاجات التدرٓبٓة لمهشرفٓو  (،1996عمْ َٓسف )، الخطٓب .39
ت إربد َعجمَو فْ بعض هدٓرٓات التربٓة َالتعمٓن لهحافظا التربَٓٓو
، إربد، جاهعة الٓرهَك، هاجستٓر فْ التربٓة غٓر هىشَرة رسالة، َالبمقاء

 اٖردو.  
( ،اٚدارة كاٚشػػػػػػػراؼ التربػػػػػػػكم  1996الخطٓػػػػػػػب ،رداح كالخطٓػػػػػػػب ،احهػػػػػػػد ) .40

 ،هطابع الفرزدؽ ،الٓراض .
اٚدارة العاهػػػػػػػػة كاٚشػػػػػػػػراؼ التربػػػػػػػػكم ( ، 2009الخطٓػػػػػػػػب، رداح كاخػػػػػػػػركف ) .41

 طبعة الرابعة ،دار اٚهؿ ،اربد ،اٚردف .،اتجاٌات حدٓثة ,ال
 (، ا٘دارة كا٘شػراؼ 1987الخطٓب، رداح كأحهد الخطٓػب ككجٓػً الفػرح، )  .42

 التربكم، اتجاٌات حدٓثة، الٓراض، هطابع الفرزدؽ التجآرة.
(، دكر هشرؼ التربٓة ا٘سٛهٓة فْ تحسٓف  2002الخكالدة، ىاصر، )  .43

ة فْ الهدارس اٖساسٓة هف كجٍة ىظر أداء هعمهْ هادة التربٓة ا٘سٛهٓ



ة 364(، ص: 2 - 380الهعمهٓف . -( أىفسٍـ، دراسات/العمـك التربٓك
 اهعة اٖردىٓة.الج
دار ، هىاٌ  البحث التربَّ، ( 1990)عزٓز حىا َأىَر حسٓو، داَد  .44

 داد .ػبغ، رػة َالىشػباعة لمطػالحكه
ٚتجاٌػػػػػات ( هفٍػػػػػـك اٚشػػػػػراؼ التربػػػػػكم فػػػػػْ ضػػػػػكء ا 1998دٓػػػػػاب ,سػػػػػٍٓؿ ) .45

ة الفمسطٓىٓة.    الحدٓثة. البحكث كالدراسات التربٓك
   اٚردف .(. ا٘شراف التربَّ عمِ الهعمهٓو. عهاو:1997دٓراىْ هحهد ) .46
ؾ ,تٓسػػػػػػػػٓر كاخػػػػػػػػركف ) .47 ػػػػػػػػة كالهدرسػػػػػػػػٓة 1998الػػػػػػػػدٓك ( .اسػػػػػػػػس اٚدارة التربٓك

 كاٚشراؼ التربكم .الطبعة الثاىٓة ,دار الفكر لمطباعة كالىشر كالتكٓزع ,عهاف.
(: قٓػػػاس الشخصػػػٓة، ا٘سػػػكىدٓرة, دار الهعرفػػػة 1994ربٓػػػع ,هحهػػػد شػػػحاتة ) .48

 الجاهعٓة.
( الهػػػػدٓر الهدرسػػػػْ الىػػػػاجح ,هكتبػػػػة الهجتهػػػػع 2006ربٓػػػػع ,ٌػػػػادم هشػػػػعاف ) .49

 العربْ, الطبعة اٚكلِ ,عهاف.
( .تقٓػػػػٓـ اسػػػػالٓب اٚشػػػػراؼ التربػػػػكم الهسػػػػتخدهة هػػػػف 2000الرشػػػػٓد ,خالػػػػد ) .50

كاء البادٓػػة الشػػهالٓة. رسػػالة هاجسػػتٓر كجٍػػة ىظػػر هعمهػػْ كهعمهػػات هػػدارس لػػ
 غٓر هىشكرة, الهفرؽ ,جاهعة اؿ البٓت . 

راىػػػػػْ هرضػػػػػْ القرىػػػػػْ ,عػػػػػائض )ا .51 التربػػػػػكم فػػػػػْ دكر الهشػػػػػرؼ (، 2002لٌز
ر اداء الهعمهػػٓف ، دراسػػة هٓداىٓػة هػػف كجٍػػة ىظػر الهعمهػػٓف بهحافظػػة جػػدة تطػٓك

 التعمٓـ كالٓراض.,بحث هقدـ فْ لقاء اٚشراؼ التربكم الثاهف ,كزارة التربٓة ك 
ر التعمػػٓـ العػػاـ فػػْ قطػػاع غػػزة ,الطبعػػة الثاىٓػػة 1998العػػاجز ,فػػؤاد ) .52 ( .تطػػٓك

 .,هطبعة الهقداد ,غزة
( : هعكقات اٖشراؼ التربكم 1994الزغبْ ، هٓسكف طٛع هحهكد ) .53

ا  ا كها ٓراٌا هشرفك المغة العربٓة كهعمهٌك كالتطمعات الهستقبمٓة لتجاكٌز
فْ اٖردف . هاجستٓر فْ التربٓة هف جاهعة  لهرحمة التعمٓـ اٖساسْ

 الٓرهكؾ.



ٓػػػػػػػػػرم ، عبػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػٓرـ هحسػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػالْ .54 ـ أداء الهشػػػػػػػػػرؼ  (1994)الٌز تقػػػػػػػػػٓك
اٚختصاصػػػْ ا٘دارم فػػػْ ضػػػكء هٍاهػػػً ا٘شػػػرافٓة ، ) رسػػػالة هاجسػػػتٓر غٓػػػر 

 .)1994(هىشكرة( ، كمٓة التربٓة ، جاهعة بغداد ، 
( ،هفػػػػػآٌـ  2008سػػػػػِ )ىػػػػػكاؼ احهػػػػػد ،العػػػػػدٓمْ ،عبػػػػػد السػػػػػٛـ هك  سػػػػػهارة ، .55

ػػة ،الطبعػػة اٚكلػػِ ،دار الهسػػٓرة لمىشػػر كالطبػػع  كهصػػطمحات فػػْ العمػػـك التربٓك
 ،عهاف ،اٚردف .

ػػر السػػىكم الهعهػػكؿ بػػً  1993ّسػػٛـ، سكسػػف احهػػد هحهػػد )  .56 (. ىهػػكذج التقٓر
ـ الهعمػػػـ: دراسػػػة اسػػػتطٛعٓة ٔراء  فػػػْ كزارة التربٓػػػة كالتعمػػػٓـ فػػػْ اٚردف لتقػػػٓك

ػػػة هعمهػػػْ كهػػػدٓرم ال ٓف فػػػْ هدٓٓر ػػػة الحككهٓػػػة كالهشػػػرفٓف التربػػػٓك هػػػدارس الثاىٓك
التربٓػػػػة كالتعمػػػػٓـ لهحافظػػػػة الزرقػػػػاء. رسػػػػالة هاجسػػػػتٓر غٓػػػػر هىشػػػػكرة. الجاهعػػػػة 

 اٚردىٓة، عهاف.
ر أداء  2000سٓسالـ ، ركضة )  .57 ( : " هٍاـ الهشرؼ التربكم فْ تطٓك

ة بهحافظات غزة " ، رسالة ه اجستٓر غٓر هعمهْ العمـك فْ الهرحمة الثاىٓك
 غزة. –هىشكرة ، كمٓة التربٓة الحككهٓة ، جاهعة اٖقصِ 

ػػػاض ٓكسػػػؼ ) .58 ( ,دكر برىػػػاه  الهدرسػػػة كحػػػدة تػػػدٓرب فػػػْ  2006سػػػهكر ,ٓر
الىهػػك الهٍىػػْ لمهعمهػػٓف ,هجمػػة الجاهعػػة اٚسػػٛهٓة ,سمسػػمة الدراسػػات اٚىسػػاىٓة 

(  2007سٓسػػالـ ,ركضػػة كعمٓػػاف ,عبػػد الفتػػاح ) - ( . 2(, عػػدد)14,الهجمػػد )
 .اٚشراؼ التربكم فْ فمسطٓف. هكتبة افاؽ لمىشر ,غزة . 

ـ اٚشػػراؼ التربػػكم فػػْ الهرحمػػة اٚساسػػٓة  ٥٩٩١سػػمٓهاف، هحهػػد )  .59 ( " تقػػٓك
 الدىٓا " رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة " الجاهعة اٚردىٓة " عهاف، اٚردف

 (. عمػـ الػىفس ا٘حصػائْ كقٓػاس العقػؿ البشػرم،:1979السٓد، فؤاد البٍْ ) .60
 ،القاٌرة . دار الفكر العربْ

ٓف ٖسػػػػػػالٓب  2003السػػػػػعكد ,اهػػػػػػٓف)  .61 ( .درجػػػػػػة ههارسػػػػػة الهشػػػػػػرفٓف التربػػػػػػٓك
ٓف كالهػدٓٓرف كالهعمهػٓف فػْ  اٚشراؼ التربػكم هػف كجٍػة ىظػر الهشػرفٓف التربػٓك

ػػػػة فػػػػْ هحافظػػػػة ه دبػػػػا  اٚردف .رسػػػػالة هاجسػػػػتٓر  –الهػػػػدارس الحككهٓػػػػة الثاىٓك
 .هىشكرة ,جاهعة الفاشر, السكداف 



(: هقدهػػػػة فػػػػْ  1984شػػػػعراكم ،إحسػػػػاف هصػػػػطفِ، ك فٍهػػػػْ عمػػػػْ ٓػػػػكىس) .62
 البحث التربكم، الدار الجاهعٓة لمطباعة كالىشر، هصر.

ػػػة  2000الشػػػهاع ، خمٓػػػؿ هحهػػػد حسػػػف ، كخضػػػٓر كػػػاظـ هحهػػػكد ) .63 (، ىظٓر
 الهىظهة ، دار الهسٓرة لمىشر كالتكٓزع ، عّهاف .

ر اٚداء ( .دكر اسػػػالٓب اٚشػػػراؼ التربػػػك  2007صػػػٓاـ ,هحهػػػد ) .64 م فػػػْ تطػػػٓك
ة فْ هحافظة غػزة .رسػالة هاجسػتٓر غٓػر  الهٍىْ لمهعمهٓف فْ الهدارس الثاىٓك

 هىشكرة ,كمٓة التربٓة ,الجاهعة اٚسٛهٓة ,غزة ..
(، دلٓػػػػؿ إعػػػػداد كتصػػػػهٓـ  2005سػػػػهٓر، سػػػػاهٓة )  -صػػػػدٓؽ، هحهػػػػد أحهػػػػد .65

 اٚختبارات كالهقآٓس الىفسٓة، هكتبة جاهعة الهىٓا .الٓراض .
ػػة  1993،سػػرهد غػػاىـ )صػػالح  .66 ـ اداء اٚفػػراد ،دراسػػة ىظٓر ( ،هشػػكٛت تقػػٓك

( ،جاهعػػػػة  17( ،الهجمػػػػد ) 40هػػػػع اىهػػػػكذج هقتػػػػرح ،هجمػػػػة الرافػػػػدٓف ،العػػػػدد )
 الهكصؿ .

(، الكفآػػػػػػػػػػات الٛزهػػػػػػػػػػة لمهشػػػػػػػػػػرؼ 2007صػػػػػػػػػػكب اهلل، كػػػػػػػػػػاظـ عبػػػػػػػػػػدا هلل ) .67
ة، رسالة ه اجسػتٓر اٚختصاصْ التربكم لهادة التربٓة الفىٓة فْ الهرحمة الثاىٓك

ػػػػة كالىفسػػػػٓة. العػػػػراؽ  غٓػػػػر هىشػػػػكرة، الهعٍػػػػد االعربػػػػْ العػػػػالْ لمدراسػػػػات التربٓك
http://www.art.gov.sa/vb/showthread 

( . اٚبػداع فػػْ اٚشػراؼ التربػػكم كاٚدارة الهدرسػػٓة  2004طػافش ,هحهػػكد ) .68
 دف ..دار الفرقاف ,عهاف ,اٚر 

( .التفتػػػٓش ٓػػػكحْ بالبحػػػث عػػػف اٚخطػػػاء 1998الضػػػبٓاف ,صػػػالح هكسػػػِ ) .69
ارة العاهػة كاٚشراؼ عهمٓة اىساىٓة.المقاء الرابع لهدٓرم اٚشػراؼ التربػكم ,.اٚد

 .لمتعمٓـ ,هكة الهكرهة
، دار ٥( . قضآا فْ اٚشراؼ التربكم، ط  ٥٩١١طافش، هحهكد. )  .70

 البشٓر عهاف: اٚردف.
(. ا٘دارة التعمٓهٓػػة أصػػكلٍا كتطبٓقاتٍػػا الهعاصػػرة ،  1990الطٓػػب, أحهػػد )  .71

 ا٘سكىدٓرة :الهكتب الجاهعْ الحدٓث.
ػػػاد احهػػػد ,) .72 سػػػْ ,ٓز ػػػة لػػػكاء ( ,هجتهػػػع الدراسػػػة كالعٓىػػػ 2001الطٓك ات ,هدٓٓر

 .البتراء, اٚردف

http://www.art.gov.sa/vb/showthread
http://www.art.gov.sa/vb/showthread


( ,صػػػػػٛحٓة اٚختبػػػػػارات كالقٓاسػػػػػات كمٓػػػػػة 2009الطػػػػػائْ ,آهػػػػػاف حسػػػػػٓف )  .73
 ة بغداد. بحث هىشكر .جاهع -التربٓة الٓراضٓة 

( .اٚشػػػػػراؼ التربػػػػػكم ,هفآٌهػػػػػً ,اٌدافػػػػػً ,اسسػػػػػً  2005الطعػػػػػاىْ ,حسػػػػػف ) .74
 ,اسالٓبً. دار الشركؽ لمىشر كالتكٓزع ,عهاف ,اٚردف .

ػػػا هحهػػػد ) .75 ـ فػػػْ التربٓػػػة، هكتبػػػة 1999الظػػػاٌر، زكٓر ( هبػػػادل القٓػػػاس كالتقػػػٓك
 دار الفرقاف لمىشر، عهاف، اٖردف.

هفآٌهػػػً كأسػػػالٓبً  –( : ا٘شػػػراؼ التربػػػكم  2002عبػػػد الٍػػػادم ، جػػػكدت )  .76
ػػع ، كدار الثقافػػة  دلٓػػؿ لتحسػػٓف التػػدٓرس ، الػػدار العمهٓػػة الدكلٓػػة لمىشػػر كالتكٓز

 لمىشر كالتكٓزع ، عهاف ،اٖردف
سػػػػػػٓة الحدٓثػػػػػػة .دار ( . اٚدارة الهدر  2001عابػػػػػػدٓف ، هحهػػػػػػد عبػػػػػػد القػػػػػػادر) .77

 .الشركؽ ،عهاف
راف التربَّ فْ الهرحمة (. تقَٓن ىظان ا٘ش1995هحهد )، عٓدة .78

، َرةػػػػػػػػرسالة هاجستٓر غٓر هىش،) ْ الهدارس اٖردىٓةػػػػػػػػدىٓا فػػػػػػػػٓة الػػػػػػػػاٖساس
 اٖردو.، اوػعه، ة(ػة اٖردىٓػالجاهع

( ، دراسة كاقػع حػاؿ تٛهٓػذ الهرحمػة اٚبتدائٓػة  2011عاصْ ،ككثر احهد ) .79
لرصافة فْ هادتْ القراءة كاٚهٛء هف كجٍة ىظر هعمهْ المغة العربٓة لتربٓة ا

 اٚكلِ بحث تربكم هىشكر ،بغداد /الرصافة اٖكلِ.
(  كاقػػع ا٘شػػراؼ التربػػكم لمطػػٛب الهعمهػػٓف فػػْ  1993عٓسػػاف، صػػالحة  ) .80

ػػػػة، الهجمػػػػد التاسػػػػع ، العػػػػدد  ري، دراسػػػػات تربٓك سػػػػمطىة عهػػػػاف كاتجاٌػػػػات تطػػػػٓك
(60.) 
(. ا٘دارة الهدرسػػػػػٓة الحدٓثػػػػػة ، هفآٌهٍػػػػػا  2010عطػػػػػكم ، جػػػػػكدت عػػػػػزت ) .81

 كتطبٓقاتٍا العهمٓة ، الدار العمهٓة الدكلٓة ، عهاف. الىظٓرة
ر الهٍىػػػْ  2000عبػػػد السػػػٛـ ،عبػػػد السػػػٛـ ) .82 ( ،اساسػػػٓات التػػػدٓرب كالتطػػػٓك

 لمهعمـ ،الطبعة اٚكلِ ،دار الفكر العربْ ،القاٌرة .
(,اساسػػػػٓات البحػػػػث  1992عػػػػكدة ,احهػػػػد سػػػػمٓهاف كهمكػػػػاكم ,فتحػػػػْ حسػػػػف ) .83

 اىٓة ,الطبع الثاىٓة ,اربد ,اٚردف .العمهْ فْ التربٓة كالعمـك اٚىس



,." هبػادئ ا٘دارة الىاجحػة " ككالػة اٖهػـ ٘غاثػة  1996عابدٓف, عبد الكػٓرـ  .84
كتشػػػػغٓؿ الٛجئػػػػٓف الفمسػػػػطٓىٓٓف فػػػػْ الشػػػػرؽ اٖدىػػػػِ, دائػػػػرة التىهٓػػػػة كالتخطػػػػٓط 

 اٖكىركا, غزة
( .اٚشػػػػراؼ  2005عطػػػػارم ,عػػػػارؼ كعىآػػػػة ,صػػػػالحة كهحهػػػػكد ,ىآرهػػػػاف ) .85

ػػػػػع كالىشػػػػػر التربػػػػػكم  ػػػػػة كتطبٓقاتػػػػػً العهمٓػػػػػة .هكتبػػػػػة الفػػػػػٛح لمتكٓز ىهػػػػػاذج الىظٓر
ت ..  ,الكٓك

ـ فػػػْ العهمٓػػػة التدٓرسػػػٓة.(   1993عػػػكدة ،احهػػػد سػػػمٓهاف ،) .86 ( القٓػػػاس كالتقػػػٓك
 اربد .  2دار اٖهؿ لمىشر كالتكٓزع ،ط

ـ فػػػػػْ العهمٓػػػػػة التدٓرسػػػػػٓة  2002عػػػػػكدة ,احهػػػػػد سػػػػػمٓهاف ) .87 ( ,القٓػػػػػاس كالتقػػػػػٓك
 دار اٚهؿ لمىشر كالتكٓزع ,اٚردف .,الطبعة اٚكلِ ,

ـ فػػػْ العهمٓػػػة التدٓرسػػػٓة، الطبعػػػة الثاىٓػػػة، دار  .88 عػػػكدة، احهػػػد: القٓػػػاس كالتقػػػٓك
 1998اٖهؿ، اٖردف: 

(.اٚشراؼ التربكم كاٚدارة التعمٓهٓة ,دار  2010العبٓدم ،هحهد جاسـ ) .89
 الثقافة لمطباعة كالىشر ,عهاف .

لتربػػكم اتجاٌػػات هعاصػػرة , عهػػاف: (. التكجٓػػً ا 1993العطػػارم, عػػارؼ )  .90
 دار الفكر لمىشر.عهاف ، اٚردف.

( ،درجة ههارسة الهشرؼ التربكم لدكري   2007العهرات ،هحهد سالـ )  .91
ة  الفىْ  فْ هدٓٓرات التربٓة كالتعمٓـ لهحافظة هعاف ،كمٓة العمـك التربٓك

 اٖردف. -جاهعة الطفٓمة التقىٓة
ـ كالقٓػػػاس ,كزارة التعمػػػٓـ  1990العجٓمػػػْ ,صػػػباح حسػػػف كاخػػػركف ) .92 ( .التقػػػٓك

  العالْ كالبحث العمهْ ,بغداد العراؽ .
ر التعمػػٓـ العػػاـ فػػْ قطػػاع غػػزة ,الطبعػػة الثاىٓػػة 1998العػػاجز ,فػػؤاد ) .93 ( .تطػػٓك

 ,هطبعة الهقداد ,غزة.
( ،هعكقػػػػػات العهػػػػػؿ  1997العػػػػػاجز ،فػػػػػؤاد عمػػػػػْ كخمٓفػػػػػة ،عمػػػػػْ عبػػػػػد ربػػػػػً ) .94

ػػػكف ( ، كمٓػػػة ا٘شػػرافْ فػػػْ هحافظػػػات قطػػػاع غػػػزة كهػػا ٓر  اٌػػػا الهشػػػرفكف التربٓك
 الجاهعة ا٘سٛهٓة بغزة. -التربٓة 



(، برىػػػاه  تػػػدٓربْ هقتػػػرح لمهشػػػرفٓف  1997العٓسػػػاكم ، كػػػٓرـ ىاصػػػر عمػػػْ ) .95
ٓف فْ ضكء كفآاتٍـ الٛزهػة ، أطركحػة دكتػكراي غٓػر هىشػكرة، الجاهعػة  التربٓك

 الهستىصٓرة ، كمٓة التربٓة .
٘شػػػػػراؼ التربػػػػػكم كهٍاهػػػػػً فػػػػػْ العهمٓػػػػػة ( : ا 1987العٓسػػػػػاكم ، رحػػػػػاب )  .96

السٓاسػػػػْ ، هجمػػػػة الجهػػػػآٌر الفمسػػػػطٓىٓة ، دار الطباعػػػػة  التعمٓهٓػػػػة ، البٓػػػػادر
 ، ص 1العربٓة ، القدس ، فمسطٓف ، العدد 

(.برىػػػػاه  هقتػػػػرح لتػػػػدٓرب هعمهػػػػْ التكىمكجٓػػػػا فػػػػػْ  2004غبػػػػآف ,اسػػػػحاؽ ) .97
بٓػػػة هرحمػػػة التعمػػػٓـ اٚساسػػػْ العمٓػػػا فػػػْ فمسػػػطٓف بىػػػاء عمػػػِ احتٓاجػػػ اتٍـ التدٓر

ر ,غزة.  .كمٓة التربٓة ,جاهعة اٌٚز
( ,تعمػـ بىفسػؾ التحمٓػؿ  2000غىٓـ ,احهد الرفاعْ كصبرم ,ىصر هحهكد ) .98

 القاٌرة ,دار القباء لمطباعة كالىشر .  spss اٚحصائْ لمبٓاىات استخداـ 
 (، القٓاس الىفسْ، دار الفكر العربْ ،القاٌرة1980فرج، صفكت ) .99

( .اٚشػػػراؼ التربػػػكم عمػػػِ الهعمهػػػٓف  1997كدىػػػٛب ,جػػػٓف )فٓفػػػر ,آزابٓػػػؿ  .100
 .ترجهة هحهد عٓد دٓراىْ ,الطبعة الثاىٓة ,ركائع هجدٚكم ,عهاف .

( .التكجًٓ التربكم فْ الههمكة العربٓػة السػعكدٓة فػْ  1994القرشْ ,سالـ ) .101
ضػػػػكء بعػػػػض الىهػػػػاذج الحدٓثػػػػة .رسػػػػالة الخمػػػػٓ  العربػػػػْ .هكتػػػػب التربٓػػػػة لػػػػدكؿ 

 ( . 49دد)الخمٓ  ,الع
ر ىظػػػػاـ اختٓػػػػار كتػػػػدٓرب الهشػػػػرفٓف  1992القاسػػػػـ ,عبػػػػد الكػػػػٓرـ ) .102 (. تطػػػػٓك

ٓف فْ اٚردف  .التربٓك
ٓب هجٓد كاخركف ) .103 (.طرؽ البحث فْ العمـك السػمككٓة,  1987الكبٓسْ ,ٌك

كزارة التعمػػػػػٓـ العػػػػػالْ كالبحػػػػػث العمهػػػػػْ ,هطبعػػػػػة التعمػػػػػٓـ العػػػػػالْ ,الجػػػػػزء اٚكؿ 
 ,جاهعة بغداد, بغداد

(:اثػػػر اخػػػتٛؼ حجػػػـ العٓىػػػة كالهجتهػػػع 1995حهػػػد ، كآخػػػركف )الكبٓسػػػْ ، .104
ػػة لفقػػرات الهقػػآٓس الىفسػػٓة، دراسػػة تجٓربٓة، الكمٓػػة اٖصػػمْ فػػْ القػػدرات التىهٓك

ة،ابف رشد ، بغداد  .التربٓك
( ,كٓفٓػػػة تصػػػهٓـ الهقػػػآٓس ,الىػػػدكة العمهٓػػػة الثاىٓػػػة  2007لطفػػػْ ,هحسػػػف ) .105

 لخدهة اٚجتهاعٓة .الٓراض .عشر لمخدهة اٚجتهاعٓة الجكدة كالقٓاس فْ ا



( ,التػػػدٓرس الفعػػػاؿ .الطبعػػػة الثالثػػػة ,عػػػالـ الكتػػػب,  1996المقػػػاىْ ,احهػػػد ) .106
 القاٌرة.

ـ فػػػْ التربٓػػػة كعمػػػـ الػػػىفس، 2000همحػػػـ، سػػػاهْ  هحهػػػد ) .107 ( القٓػػػاس كالتقػػػٓك
  .، الدار الهسٓرة ، اٖردف 1ط
ْ ( ، كاقع اٚشراؼ التربػكم فػْ  هحافظػات غػزة فػ 1997هحهكد ،صالح ) .108

هجػػػاؿ تىهٓػػػة كفآػػػات الهعمهػػػٓف ,رسػػػالة هاجسػػػتٓر هىشػػػكرة ,الجاهعػػػة اٚسػػػٛهٓة 
 ,غزة.

( .ىحك اشػراؼ افضػؿ .دار هجػدٚكم  2002هداىاة ،اكجٓىْ ككهاؿ ,برزة ) .109
 .لمىشر, عهاف ,اٚردف 

(، ا٘شػػػػراؼ التربػػػػكم بػػػػدكؿ ٥٩٩١هكتػػػػب التربٓػػػػة العربػػػػْ لػػػػدكؿ الخمػػػػٓ  )  .110
ػػػػاض ،  ري ، الٓر ػػػػة لػػػػدكؿ الخمػػػػٓ  كاقعػػػػً كتطػػػػٓك الهركػػػػز العربػػػػْ لمبحػػػػكث التربٓك

 الخمٓ 
ػػة لمتربٓػػة ,دار الشػػركؽ  1982هطػػاكع ,ابػػرآٌـ كاخػػركف ) .111 ( .اٚسػػس اٚدآر

 ,جدة .
تطبٓقاتػػً ، القػػاٌر ة: (. ا٘دارة التعمٓهٓػػة أصػػكلٍا ك  2001هرسػػْ, هحهػػد )  .112

 .عالـ الكتب
ة: عػالـ (  .  ا٘دارة الهدرسٓة الحدٓثػة . القػاٌر  1995هرسْ,. هحهد هىٓر) .113

 الكتب 
ػػؽ ،ٌشػػاـ ٓعقػػكب ) .114 ٓز ػػة كالتطبٓػػؽ  2008هٓر ( ،اٚشػػراؼ التربػػكم بػػٓف الىظٓر

ػػع ،عهػػاف ،اٚردف  ،الطبعػػة اٚكلػػِ ،الجاهعػػة اٚردىٓػػة ،دار الرآػػة لمىشػػر كالتكٓز
. 
( ,ىحك اشراؼ تربكم افضػؿ ,القػاٌرة ,هكتبػة  1997الهفٓدم ,حسف هحهد ) .115

 اٚىجمك الهصٓرة .
( ,اٚدارة الهدرسػػػػٓة كا٘شػػػػراؼ التربػػػػكم ،  2005،) الهسػػػػاد، هحهػػػػكد أحهػػػػد .116

 اٖردف، دار اٖهؿ.



(.الههارسػػػات اٚرشػػػادٓة الهطمػػػكب  2010الهجهعػػػْ ,عبػػػد الحػػػافظ خمػػػؼ ) .117
ٓف لرعآػػػػػػة الطمبػػػػػػة الهتفػػػػػػكقٓف فػػػػػػْ الهػػػػػػدارس  اتباعٍػػػػػػا هػػػػػػف الهرشػػػػػػدٓف التربػػػػػػٓك

 الهتكسطة رسالة هاجستٓر ,غٓر هىشكري جاهعة دٓالِ.
( .تصكر هقترح لهكاجٍة هعكقػات اٚشػراؼ التربػكم  2002الهدلؿ ,ىعٓهة ) .118

فػػْ هحافظػػات غػػزة فػػْ ضػػكء اٚتجاٌػػات الهعاصػػرة .رسػػالة هاجسػػتٓر هىشػػكرة 
 ,الجاهعة اٚسٛهٓة ,غزة .

(. ا٘شػراؼ التربػػكم الحػدٓث كاقػػع كطهػكح، اربػػد:  1986الهسػاد, هحهػػكد )  .119
 دار اٖهؿ.

ػػة لػػدكؿ الخمػػٓ  ا .120 (،اٚشػػراؼ ٥٩١١لعربػػْ، )الهركػػز العربػػْ لمبحػػكث التربٓك
ػػا، هكتػػب التربٓػػة العربػػْ لػػدكؿ  ٌر التربػػكم فػػْ دكؿ الخمػػٓ  العربػػْ كاقعٍػػا كتطٓك

 الخمٓ  العربْ.
( ،سػػٓككلكجٓة الشػػعكر بالػػػذات  2011الىعٓهػػْ ،هٍىػػد هحهػػد عبػػػد السػػتار ) .121

ػع ،عهػاف ،اٚردف  كالعهمٓػات اٚىتبآٌػة لػدل اٚىسػاف ,دار غٓػداء لمىشػر كالتكٓز
. 
( اٚشػػػراؼ التربػػػكم بػػػٓف )الهشػػػرؼ ،الهػػػدٓر  2007ِ هحهػػػد )ىبٍػػػاف ،ٓحٓػػػ .122

 ،الهعمـ ( الطبعة اٚكلِ ،عهاف ،اٚردف .
 (. ا٘شراؼ التربكم, القاٌرة: دار الكتاب الجاهعْ 1999ىبرام, ٓكسؼ )  .123
ػػػػػت 1987ىبػػػػػرام ، ٓكسػػػػػؼ إبػػػػػرآٌـ . ) .124 ( ا٘دارة الهدرسػػػػػٓة الحدٓثػػػػػة . الكٓك

 .هكتبة الفٛح ، الطبعة
بػػػً فػػػْ ضػػػكء  2002 ىصػػػر، هحهػػػد ) .125 ر بػػػراه  إعػػػداد الهعمػػػـ كتدٓر ( تطػػػٓك

هفػػآٌـ التعمػػٓـ فػػْ ضػػكء هفٍػػـك  -هفٍػػـك اٖداء، الهػػؤتهر العمهػػْ الرابػػع عشػػر
 .اٖداء، الهجمد اٖكؿ، جاهعة عٓف شهس، القاٌرة

(." ىظان ا٘شراف التربَّ 1998ؿ )ىشَاو, ٓعقَب َىشَاو, جهٓ .126
َء الفكر التربَّ الحدٓث", هجمة َث الدَلٓة بغزة فْ ضػػػػة الغػػػػبهدارس َكال

 البحَث َالدراسات الفمسطٓىٓة.



ىشكاف ، ٓعقكب حسػٓف كجهٓػؿ عهػر ىشػكاف ، السػمكؾ التىظٓهػْ فػْ ا٘دارة  .127
ػػػع ،  كا٘شػػػراؼ التربػػػكم ، الطبعػػػة الثالثػػػة ، عهػػػاف ؛ دار الفرقػػػاف لمىشػػػر كالتكٓز

2004. 
(، دار 3)  (. ا٘دارة كا٘شػراؼ التربػكم. ط 1992ىشكاف، ٓعقكب حسػف )  .128

 الفرقاف لمىشر كالتكٓزع،  عهاف.
ر اٖبعاد الغائبة فْ 2004ىصر ، هحهد عمْ ) .129 ( "رؤل هستقبمٓة لتطٓك

هىاٌ  التربٓة العمهٓة بالكطف العربْ" , الهؤتهر العمهْ الثاهف  " اٖبعاد 
الغائبة  فْ هىاٌ  العمكـ بالكطف العربْ " , الجهعٓة الهصٓرة لمتربٓة العمهٓة 

 ٓكلٓك , ا٘سهاعٓمٓة .  28 – 25جمد الثاىْ , , اله
) دكر التخطٓط اٚستراتٓجْ فْ ٓزادة  104: ص 2008ىكر الدٓف , .130

 غزة . -فاعمٓة ا٘دارة الهدرسٓة بهحافظات غزة (الجاهعة اٚسٛهٓة  
( ,تقكٓـ الههارسات اٚشرافٓة فْ اٚردف ( دراسة  1992ىشكاف ,بعقكب ,) .131

ة ,هجمة كمٓة التر  بٓة ,جاهعة الهمؾ سعكد ,الهجمد الرابع ,شؤكف هكتبات تربٓك
 الٓراض.

( ا٘دارة الهدرسٓة الفاعمة لهدرسة  2000الىاجْ ، هحهد ، بف عبد اهلل ،) .132
الهستقبؿ فْ القرف الحادم كالعشٓرف " ، هدرسة الهستقبؿ ، الهىظهة العربٓة 

 لمتربٓة كالثقافة كالعمـك ، دهشؽ . 
( ،اٚحصاء فْ التربٓة كالعمـك  2010)الىجار ،ىبٓؿ جهعة صالح  .133

ة  SPSSاٚىساىٓة هع تطبٓقات برهجٓة  ،جاهعة هؤتً ،كمٓة العمـك التربٓك
 ،عهاف ،اٚردف.

( .اتجاٌات جدٓدة فْ اٚدارة التعمٓهٓة ,دار 1991الىكرم ,عبد الغىْ ) .134
 الثقافة الدكحة.

دم ,ٓزد ) .135 ر الكتاب ( اٚسالٓب الحدٓثة فْ تدٓرس العمـك دا 2005الٍٓك
 الجاهعْ, العٓف اٚهارات العربٓة الهتحدة .

دم ، .136 ( : هٍارات التدٓرس الفعاؿ . دار الكتاب  ٢١١٢ٓزد )  الٍٓك
 الجاهعْ ، العٓف

ة فْ العراؽ 2004كزارة التربٓة ,بغداد ) .137  .(,هركز البحكث التربٓك
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 (1همحؽ رقـ )

  اراء الخبراء فْ هجاٚت اٚشراؼ التربكم ـ/

 ـر الهحت --------------------------------اٚستاذ الفاضؿ 

 ----السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً 

ترـك الباحثة اىجاز بحثٍا الهكسـك )فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف اداء هعمهْ 
 الهكاد العمهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة ( 

كلقد اطمعت الباحثة عمِ هجاٚت عدٓدة لٙشراؼ التربكم هف خٛؿ البحكث 
عمِ اٚدبٓات التْ تىاكلت هكضكع  ةلدراسات السابقة اضافة الِ اطٛع الباحثكا

اٚشراؼ التربكم لذا ها تراي الباحثة فٓكـ هف خبرة كدرآة اضع بٓف آدٓكـ ٌذي 
 الهجاٚت التْ تشكؿ الهحاكر الرئٓسٓة لٗشراؼ التربكم .

 تعدٓؿ  الِ بحاجة غٓر هكافؽ  هكافؽ  الهجاٚت  ت
    ط التخطٓ 1
    هٍارة التدٓرس  2
    اٚدارة الصفٓة  3
    هٍىة الهعمـ  4
    اٚىشطة الصفٓة 5
    الهادة العمهٓة  6
    اٚجٍزة كالتقىٓات  7
ـ  8     التقٓك

دهة لمبحث العمهْ هع فائؽ ارجك اٚجابة ب حد البدٓٛف هكافؽ اك غٓر هكافؽ خ
                                                                 كاحتراهْ  تقدٓرم

                                                                                                        
 الباحثة 

 (2ممحق رقم)



 استطالع اراء الخبراء لمجاالت مقياس وفقرات فاعمية االشراف التربوي  

 خبراءاستطٛع اراء ال

 الهحتـر ---------------------------------اٚستاذ الفاضؿ 

 تحٓة طٓبة ..

هعمهْ الهكاد  أداءالتربكم فْ تحسٓف  ا٘شراؼبحثٍا الهكسـك )فاعمٓة  إجراءترـك الباحثة 
البحث بىاء  إجراءاتالعمهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة ( كهف بٓف 

كصٓاغة فقرات عمِ كفؽ طٓرقة  بإعدادالتربكم ،كقد قاهت الباحثة  ا٘شراؼعمٓة هقٓاس فا
سابقة لٍا عٛقة  كأدبٓاتكعربٓة كعراقٓة  أجىبٓةهقآٓس  إلِ( هستىدة فْ ذلؾ (Likertلٓكرت 

 بهكضكع البحث .

عرؼ   ا٘دارةجهٓع العهمٓات كالتفاعٛت كاٚتصاٚت التْ تحدث بٓف التربكم : ا٘شراؼٓك
كذلؾ هف اجؿ تحسٓف  أخرللهركٓزة لمتعمٓـ هف جٍة كالهدرسة بجهٓع هككىاتٍا هف جٍة ا

 . أٌدافٍاالعهمٓة التعمٓهٓة كتحقٓؽ 

 

هكاىٓةالتكـر بالتحكٓـ عمِ الهجاٚت كالفقرات  أرجك هف خبرة فْ  بًٓدهجٍا لها تتهتعكف  كا 
 هٓداف التربٓة كالتعمٓـ هع فائؽ شكرم كتقدٓرم .

                                                                                   

 

 

 

 

 التخطٓط لمتدٓرس اٖكؿ:الهجاؿ 



جراءات كأىشطة أسالٓبالهعمـ هف  بًٓٓعرؼ التخطٓط :تصكر هسبؽ لها سٓقكـ  كاستخداـ  كا 
ة اٌٖداؼكسائؿ تعمٓهٓة هف اجؿ تحقٓؽ  أك أجٍزة أك أدكات         .الهرغكبة  التربٓك

دم ,  ( 87: 2005)الٍٓك

ٓقـك بفعؿ  فقرات الهجاؿ ت
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا 

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 

بدرجة 
 كبٓرة

ٓقـك 
بفعؿ 
ذلؾ 
  أحٓاىا

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 

بدرجة 
 قمٓمة 

ٚ ٓقـك 
بفعؿ ذلؾ 

  أبدا

ة تىظـ تعمـ 1  ٓطالبىْ بإعداد خطة سىٓك
 هحتكل الهادة الدراسٓة

     

خطة ٓكهٓة تىسجـ هع  ٓطمب هىْ اعداد 2
ة  الخطة السىٓك

     

      ٓىاقشىْ فْ صٓاغة اٌٚداؼ السمككٓة 3

ٓسٍـ فْ تحدٓد هكاطف الضعؼ لدل  4
 الطمبة

     

ٓرشدىْ الِ اتباع الهىٍ  العمهْ فْ  5
 التخطٓط لمتدٓرس

     

      ٓشاركىْ فْ تخطٓط التطبٓقات العهمٓة 6

ركح الفٓرؽ ٓرشدىْ الِ العهؿ الجهاعْ ب 7
 الكاحد

     

ر الكسائؿ التعمٓهٓة التعمهٓة  8 ٓدفعىْ لتطٓك
ة  التْ تٛئـ تحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك

     

ة  9 ٓشاركىْ فْ تحدٓد اٚىشطة التربٓك
ة الهىشكدة  الهىاسبة لتحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك

     

ات فْ الحاجات  10 ٓدفعىْ الِ ترتٓب اٚكلٓك
 اٚساسٓة

     



 هٍارات التدٓرس :الهجاؿ الثاىْ 
ا الهعمـ فْ ىشاطً التعمٓهْ داخؿ  هٍارات التدٓرس:ٌْ هجهكعة السمككٓات الفعالة التْ ٓظٌٍر

غرفة الصؼ اك خارجٍا فْ شكؿ تحركات لفظٓة اك غٓر لفظٓة ,تتهٓز بعىاصر السرعة كالدقة فْ 
داء كتٓسر لمعهمٓة التعمٓهٓة تحقٓؽ اٌدافٍا الهعرفٓة كالهٍآرة كالكجداىٓة سكاء اكاف ذلؾ بفعؿ اٚ

                                                              .اك بصكرة تمقائٓةهثٓر هعٓف 
 (163: 2008)سهارة كاخركف ,

 ت
 

ٓقـك بفعؿ  الهجاؿ فقرات
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا 

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 

بدرجة 
 كبٓرة 

ٓقـك 
بفعؿ 
ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقـك  
بفعؿ ذلؾ 

بدرجة 
 قمٓمة

ٚ ٓقـك 
بفعؿ 
بذلؾ 
 ابدا

ٓدفعىْ الِ استخداـ اسالٓب تدٓرس تىهْ اٚبداع  1
 لدل التٛهٓذ

     

ٓرشدىْ الِ كٓفٓة ربط هكضكع الدرس الجدٓد  2
 ٛهذة السابقةبخبرات الت

     

التدٓرس التْ  ٓكضح لْ كٓفٓةاستخداـ اسالٓب 3
 تراعْ الفركؽ الفردٓة بٓف التٛهٓذ

     

ٓشجعىْ عمِ استخداـ اسالٓب التعمٓـ التعاكىْ  4
 اثىاء عهمٓة التدٓرس

     

ٓشاركىْ فْ تحدٓد الهادة اٚثرائٓة التْ تىاسب  5
 التٛهٓذ كالتقدـ العمهْ

     

د لْ عمِ ضركرة تطبٓؽ هٍارات التعمـ الذاتْ ٓؤك 6
 لدل التٛهٓذ

     

ٓحثىْ عمِ استخداـ التغذٓة الراجعة اثىاء  7
 التدٓرس

     

ٓدفعىْ الِ ابتكار كسائؿ تعمٓهٓة هىاسبة لمهادة  8
 العمهٓة

     

      ٓطالبىْ بتحمٓؿ الهكقؼ التعمٓهْ داخؿ الدرس 9

التْ تفٓدىْ فْ فٍـ ٓهدىْ بالىشرات التربكٓة  10
 التغٓرات الجدٓدة فْ الهىٍاج

     



 الهجاؿ الثالث :اٚدارة الصفٓة

جهكعة هف العهمٓات كالهكاقؼ التعمٓهٓة التعمهٓة التْ ٓتـ فٍٓا اٚدارة الصفٓة :ٌْ ه
التفاعؿ ها بٓف الطالب كالهعمـ كالهىٍاج كالطالب كزهٓمً اٚخر كتكجٍٍٓا لتحقٓؽ 

                                                          .          اٌٚداؼ الهكضكعة لمهىٍاج
 (2010)عطكم,

ٓقـك بفعؿ  فقرات الهجاؿ ت
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا 

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 كبٓرة

ٓقـك 
بفعؿ 
ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 قمٓمة

ٚ ٓقـك 
بفعؿ بذلؾ 

 ابدا

ٓمزهىْ بتكفٓر الهىاخ الصفْ الهٛئـ  1
 اثىاء عهمٓة التعمـ

     

ٓشجعىْ عمِ استخداـ تعبٓرات  2
 الكجً كاٚٓهاءات لضبط الصؼ

     

د الطمبة عمِ ٓس 3 اعدىْ عمِ تعٓك
اٚىضباط الذاتْ بدكف استخداـ 

 العقاب

     

ٓحثىْ عمِ استخداـ التعٓزز  4
 اٚٓجابْ اثىاء التفاعؿ الصفْ

     

ٓحثىْ عمِ استخداـ الىهط  5
 الدٓهقراطْ فْ ادارة الصؼ

     

ٓذكرىْ بهٛحظة هدل ىهك التٛهٓذ  6
 كهشاركتٍـ فْ الفعالٓات الصفٓة

     

ٓهدىْ بطرائؽ جدٓدة لمهحافظة عمِ  7
 الىظاـ الصفْ

     

ٓتدارس هعْ الهشكٛت التْ  8
 تكاجٍىْ اثىاء القٓاـ بعهمٓة التدٓرس

     



 الهجاؿ الرابع :اٚداء الهٍىْ 

كٓعرؼ اٚداء الهٍىْ :اىً هحاكلة لتحقٓؽ تىهٓة هتكاهمة فْ شخصٓة الهعمـ هف الىاحٓة  
براه  كاٚىشطة التْ العمهٓة كالثقافٓة كاٚجتهاعٓة الهرتبطة بحٓاتً الهدرسٓة با٘ضافة الِ ال

ادة ت ٌٓمً لمقٓاـ بكاجبً عمِ الكجً اٚكهؿ .                            تستٍدؼ رفع كفاءتً كٓز
 (  2004،)ىصر

 

ٚ ٓقكـ 
بذلؾ 
 ابدا

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 قمٓمة

ٓقكـ 
بفعؿ 
ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 كبٓرة

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا

 ت فقرات الهجاؿ

 1 ٓدربىْ عمِ خطط  هتهٓزة كهتىكعة فْ التدٓرس     

ٓكضح لْ كٓفٓة اعداد اٚختبارات التحصٓمٓة      
 كتحمٓؿ ىتائجٍا

2 

ٓكجٍىْ الِ ضركرة قراءة الكتب الخارجٓة التْ      
 لٍا عٛقة بالهادة العمهٓة

3 

ة حاجات الهعمهٓف فْ ٓىظـ دكرات تدٓربٓة لتمبٓ     
 هجاؿ الهادة العمهٓة

4 

ٓشجعىْ عمِ تبادؿ الٓزارات التبادلٓة بٓف      
 الهعمهٓف لتبادؿ الهعارؼ كالخبرات

5 

ٓعهؿ عمِ تىهٓة قدرات الهعمهٓف الجدد فْ هجاؿ      
الهادة العمهٓة   

6 

ة التْ تحكؿ       ٓعقد ىدكات لحؿ الهشكٛت التربٓك
ةدكف  تحقٓؽ اٌٚد  اؼ التربٓك

7 

 8 ٓرشدىْ الِ العهؿ الجهاعْ بركح الفٓرؽ الكاحد     

 9 ٓذكرىْ ب خٛقٓات هٍىة التعمٓـ     



 الهجاؿ الخاهس :اٚىشطة الصفٓة 

اٚىشطة الصفٓة :ٌك ذلؾ الىشاط الذم ٓتـ داخؿ غرفة الصؼ سكاء اكاف ىشاطا تعمٓهٓا 
)سهارة                             هف قبؿ التٛهذة .             هف قبؿ الهعمـ اـ ىشاطا

 ( 2008كاخركف ,

ٓقكـ بفعؿ  فقرات الهجاؿ ت
ذلؾ 

بدرجة 
 كبٓرة جدا 

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 

بدرجة 
 كبٓرة 

ٓقكـ 
بفعؿ 
ذلؾ 

 احٓاىا 

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ 

بدرجة 
 قمٓمة 

ٚ بقـك 
 بفعؿ ذلؾ 

الهدرسٓة ٓطالبىْ باستخداـ اىشطة هف البٓئة  1
 الهحمٓة

 
 

    

      ٓحثىْ عمِ اجراء التجارب الهختبٓرة الهتكفرة 2

       ٓشجع الهىاسبة فْ طرح الهفآٌـ العمهٓة 3

      ٓدفعىْ الِ اعداد اٚىشطة الهدرسٓة الهختمفة 4

      ٍٓٓئ لْ هستمزهات الرحٛت العمهٓة الهٓداىٓة 5

ٓة فْ ٓساعدىْ فْ ت سٓس الىكادم العمه 6
 الهدرسة

 
 

    

ٓطمعىْ عمِ ىهاذج هتىكعة كهتهٓزة تىهْ  7
 قدرات التٛهذة العمهٓة

     

ٓبٓف لْ اٌهٓة تكظٓؼ الىشاطات الصفٓة  8
 خدهة لمعهمٓة التعمٓهٓة 

     

ٓعمهىْ عمِ كٓفٓة تعٓزز اٚىشطة اٚبتكآرة  9
 كاٚبداعٓة لمتٛهذة

     

صر الحدٓث هف ٓساٌـ فْ تكفٓر هتطمبات الع 10
 حاسبات كاىترىٓت فْ التدٓرس

     



 الهجاؿ السادس :الهادة العمهٓة:

كتعرؼ الباحثة الهادة العمهٓة :ٌْ هجهكعة هف الهفآٌـ كاٚتجاٌات كالخبرات 
 كالهعارؼ التْ ٓراد تعمهٍا بٍدؼ تحقٓؽ الىهك الشاهؿ لمهتعمـ .

ٚٓقـك 
بفعؿ 
 ذلؾ

ٓقـك 
بفعؿ ذلؾ 

بدرجة 
 قمٓمة 

 ٓقـك
بفعؿ 
ذلؾ 

 احٓاىا 

ٓقـك 
بفعؿ ذلؾ 

بدرجة 
 كبٓرة 

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا 

 ت فقرات الهجاؿ

 1 ٓزكدىْ بكؿ حدٓث ٓخص الهادة العمهٓة     

 2 ٓكفر لْ دلٓؿ عهؿ لمهادة العمهٓة الجدٓدة     

ٓحثىْ عمِ ربط الهادة العمهٓة الجدٓدة      
 بهٓكؿ كحاجات التٛهٓذ

3 

 4 ذلؿ صعكبات الهادة العمهٓة الجدٓدةٓ     

ـ هحتكل الهادة العمهٓة       ٓبدم رآً فْ تقٓك
 الجدٓدة

5 

ٓصحح اٚخطاء العمهٓة فْ الهىٍ       
 الحدٓث

6 

ٓحثىْ عمِ استخداـ استراتٓجٓات جدٓدة      
 لتعمٓـ الهادة العمهٓة الجدٓدة

7 

ٓطالبىْ بهراجعة الهصادر كالىشرات التْ      
 تطكر الهادة العمهٓة الجدٓدة

8 

ٓتعاكف هعْ عمِ تحمٓؿ الهادة العمهٓة      
 الجدٓدة

9 

 
 



 الهجاؿ السابع :اٚجٍزة كالتقىٓات
كتعرؼ الباحثة اٚجٍزة كالتقىٓات :ٌْ هجهكعة أٚت كاٚجٍزة كاٚدكات الهستخدهة فْ  

ر العهمٓة التعمٓهٓة.  ىظاـ تعمٓهْ هعٓف بٍدؼ رفع كتطٓك
 

 
 

قكـ ٚ ٓ
بفعؿ 
 ذلؾ

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 قمٓمة

ٓقكـ بفعؿ 
 ذلؾ احٓاىا

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 كبٓرة

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا

 ت فقرات الهجاؿ

ٓعهؿ عمِ تكفٓر هباىْ كهراكز      
 كهختبرات عمهٓة

1 

ٓساعدىْ عمِ تكفٓر الهكاد كالكسائؿ      
مهٓة كاٚجٍزة الٛزهة لتدٓرس الهادة الع

 الجدٓدة

2 

ٓحثىْ عمِ تكظٓؼ التقىٓات الحدٓثة      
 فْ عهمٓة التعمٓـ

3 

ٓشاركىْ فْ اىتاج كسائؿ كهكاد تعمٓهٓة      
 خاصة بالهادة العمهٓة الجدٓدة

4 

ٍٓٓئ كرش عهؿ لتطبٓؽ كحدات الهادة      
 العمهٓة

5 

ٓعهؿ عمِ تكفٓر حقائب عمهٓة كرـز      
 تعمٓهٓة هتىقمة

6 

ٓدعـ اىتاج كسائؿ تعمٓهٓة هىاسبة      
 باٚستفادة هف اٚهكاىٓات الهتاحة

7 

ٓحثىْ عمِ استثهار خاهات البٓئة      
كهكاردٌا لخدهة بعض كحدات الهادة 

 العمهٓة

8 



ـ   الهجاؿ الثاهف :التقٓك

ـ :اىً اصدار حكـ تجاي شْء ها اك هكضكع .                           التقٓك
(1996)المقاىْ ,  

ٚ ٓقـك 
بفعؿ 
 ذلؾ

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 قمٓمة

ٓقـك 
بفعؿ ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 كبٓرة

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا

 ت فقرات الهجاؿ

 1 ٓقـك هعْ عىاصر الهىٍ  الهختمفة     

ـ       ٓحثىْ عمِ استعهاؿ اىكاع التقٓك
 البىائْ لمدرس

2 

ِ استخداـ ٓٓزد هف قدرتْ عم     
ـ الختاهْ فْ الدرس  التقٓك

3 

ٓكشؼ هكاطف القكة كالضعؼ فْ      
 صٓاغة اٚسئمة اٚهتحاىٓة

4 

ٓكجٍىْ لبىاء اٚختبارات التحصٓمٓة      
 بدٚلة اٌٚداؼ التعمٓهٓة

5 

ات       ٓحثىْ عمِ تحدٓد هستٓك
ـ التٛهذة حسب ىتائ  التقٓك  

6 

ختبار ٓعمهىْ هٍارة تحمٓؿ ىتائ  اٚ     
 بصكرة فعالة

7 

ـ       ع ادكات التقٓك ٓطالبىْ بتىٓك
 لتحقٓؽ افضؿ الىتائ 

8 

ـ       ٓشجع عمِ استخداـ اسمكب التقٓك
 الذاتْ

9 

ٓزكدىْ بالتغذٓة الراجعة الكاضحة      
 بشكؿ هستهر

10 

ٓقدـ خطط عٛجٓة لتٛفْ القصكر      
 فْ التدٓرس

11 



 (   3ممحق  رقم )  

 مية االشراف التربوي بعد االخذ بآراء الخبراء فاعمقياس  

  تعميمات المقياس

  

 استطٛع اراء الخبراء

 الهحتـر ---------------------------------اٚستاذ الفاضؿ 

 تحٓة طٓبة ..

ترـك الباحثة اجراء بحثٍا الهكسـك )فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد 
ة اٚبتدائٓة هف كجٍة ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة ( كهف بٓف اجراءات البحث بىاء العمهٓة فْ الهرحم

هقٓاس فاعمٓة اٚشراؼ التربكم ،كقد قاهت الباحثة باعداد كصٓاغة فقرات عمِ كفؽ طٓرقة 
( هستىدة فْ ذلؾ الِ هقآٓس اجىبٓة كعربٓة كعراقٓة كادبٓات سابقة لٍا عٛقة (Likertلٓكرت 

 بهكضكع البحث .

ع جهٓع العهمٓات كالتفاعٛت كاٚتصاٚت التْ تحدث بٓف اٚدارة رؼ اٚشراؼ التربكم :ٓك
الهركٓزة لمتعمٓـ هف جٍة كالهدرسة بجهٓع هككىاتٍا هف جٍة اخرل كذلؾ هف اجؿ تحسٓف 

 العهمٓة التعمٓهٓة كتحقٓؽ اٌدافٍا .

 

هتعكف بً هف خبرة فْ ارجك التكـر بالتحكٓـ عمِ الهجاٚت كالفقرات كاهكاىٓة دهجٍا لها تت
 هٓداف التربٓة كالتعمٓـ هع فائؽ شكرم كتقدٓرم .

                                                                  

 

 

 



 الهجاؿ اٚكؿ :التخطٓط لمتدٓرس 

ٓعرؼ التخطٓط :تصكر هسبؽ لها سٓقـك بً الهعمػـ هػف اسػالٓب كاىشػطة كاجػراءات كاسػتخداـ 
ػػػػػػػة الهرغكبػػػػػػػة .ادكات اك اج         ٍػػػػػػػزة اك كسػػػػػػػائؿ تعمٓهٓػػػػػػػة هػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ تحقٓػػػػػػػؽ اٌٚػػػػػػػداؼ التربٓك
دم ,  ( 87: 2005)الٍٓك

ٓقػػػػـك بفعػػػػؿ  فقرات الهجاؿ ت
ذلػػؾ بدرجػػة 
 كبٓرة جدا 

ٓقػػػـك بفعػػػؿ 
ذلؾ بدرجػة 

 كبٓرة 

ٓقـك بفعػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 احٓاىا 

ٓقػػػػػػػػـك بفعػػػػػػػػؿ 
ذلػػػػػػؾ بدرجػػػػػػة 

 قمٓمة 

ٚ ٓقػػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 ذلؾ ابدا 

ة تىظـ  ٓطالبىْ بإعداد خطة 1 سىٓك
 تعمـ هحتكل الهادة الدراسٓة

     

ٓطمب هىْ اعػداد خطػة ٓكهٓػة تىسػجـ  2
ة   هع الخطة السىٓك

     

ٓىاقشػػػػػػػػػػىْ فػػػػػػػػػػْ صػػػػػػػػػػٓاغة اٌٚػػػػػػػػػػداؼ  3
 السمككٓة 

     

ٓرشدىْ الِ اتبػاع الهػىٍ  العمهػْ فػْ  4
 التخطٓط لمتدٓرس 

     

ٓشػػػػػػػػاركىْ فػػػػػػػػْ تخطػػػػػػػػٓط التطبٓقػػػػػػػػات  5
 العهمٓة 

     

الػػػػِ العهػػػػؿ الجهػػػػاعْ بػػػػركح  ٓرشػػػػدىْ 6
 الفٓرؽ الكاحد

     

ر الكسػػػػػػائؿ التعمٓهٓػػػػػػة  7 ٓػػػػػػدفعىْ لتطػػػػػػٓك
التعمهٓػػػة التػػػْ تٛئػػػـ تحقٓػػػؽ اٌٚػػػداؼ 

ة   التربٓك

     

ػػة  8 ٓشػػاركىْ فػػْ تحدٓػػد اٚىشػػطة التربٓك
ػػػػػة  الهىاسػػػػػبة لتحقٓػػػػػؽ اٌٚػػػػػداؼ التربٓك

 الهىشكدة 

     



 الهجاؿ الثاىْ :هٍارات التدٓرس 

ػػا الهعمػػـ فػػْ ىشػػاطً التعمٓهػػْ هٍػػارات التػػدر  ٓس :ٌػػْ هجهكعػػة السػػمككٓات الفعالػػة التػػْ ٓظٌٍر
داخػػػؿ غرفػػػة الصػػػؼ اك خارجٍػػػا فػػػْ شػػػكؿ تحركػػػات لفظٓػػػة اك غٓػػػر لفظٓػػػة ,تتهٓػػػز بعىاصػػػر 
ػػػػػة  السػػػػػرعة كالدقػػػػػة فػػػػػْ اٚداء كتٓسػػػػػر لمعهمٓػػػػػة التعمٓهٓػػػػػة تحقٓػػػػػؽ اٌػػػػػدافٍا الهعرفٓػػػػػة كالهٍآر

                                                هعػػػػػػػػػػػػػػػٓف اك بصػػػػػػػػػػػػػػػكرة تمقائٓػػػػػػػػػػػػػػػػة . كالكجداىٓػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػكاء اكػػػػػػػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ بفعػػػػػػػػػػػػػػػػؿ هثٓػػػػػػػػػػػػػػػر
 ( 163: 2008)سهارة كاخركف ,

 ت
 

ٓقـك بفعؿ  فقرات الهجاؿ
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 كبٓرة

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقـك  بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 قمٓمة

ٚ ٓقـك 
بذلؾ 
 ابدا

اـ اسػػػػػالٓب تػػػػدٓرس تىهػػػػػْ ٓػػػػدفعىْ الػػػػػِ اسػػػػتخد 9
 اٚبداع لدل التٛهٓذ

     

ٓرشدىْ الِ كٓفٓػة ربػط هكضػكع الػدرس الجدٓػد  10
 بخبرات التٛهذة السابقة 

     

ٓكضػػػػح لػػػػْ كٓفٓػػػػة اسػػػػتخداـ اسػػػػالٓب التػػػػدٓرس  11
 التْ تراعْ الفركؽ الفردٓة بٓف التٛهٓذ

     

ٓشجعىْ عمِ استخداـ اسالٓب التعمٓـ التعاكىْ  12
 اء عهمٓة التدٓرس اثى

     

ٓشاركىْ فْ تحدٓد الهادة اٚثرائٓة التْ تىاسػب  13
 التٛهٓذ كالتقدـ العمهْ

     

ٓؤكػػػد لػػػْ عمػػػِ ضػػػركرة تطبٓػػػؽ هٍػػػارات الػػػتعمـ  14
 الذاتْ لدل التٛهٓذ 

     

ٓحثىػػػػْ عمػػػػِ اسػػػػتخداـ التغذٓػػػػة الراجعػػػػة اثىػػػػاء  15
 التدٓرس 

     

عمٓهٓػػػػػة هىاسػػػػػبة ٓػػػػػدفعىْ الػػػػػِ ابتكػػػػػار كسػػػػػائؿ ت 16
 لمهادة العمهٓة 

     

      ٓطالبىْ بتحمٓؿ الهكقؼ التعمٓهْ داخؿ الدرس  17

ػػة التػػْ تفٓػػدىْ فػػْ فٍػػـ  18 ٓهػػدىْ بالىشػػرات التربٓك
 التغٓرات الجدٓدة فْ الهىٍاج 

     



 الهجاؿ الثالث :اٚدارة الصفٓة

التعمهٓة التْ ٓتـ فٍٓا اٚدارة الصفٓة :ٌْ هجهكعة هف العهمٓات كالهكاقؼ التعمٓهٓة 
التفاعؿ ها بٓف الطالب كالهعمـ كالهىٍاج كالطالب كزهٓمً اٚخر كتكجٍٍٓا لتحقٓؽ 

                        اٌٚداؼ الهكضكعة لمهىٍاج                                            
                             (       2010)عطكم,

ـ بفعػػػؿ ٓقػػػك  فقرات الهجاؿ ت
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا 

ٓقػػػػـك بفعػػػػؿ 
ذلؾ بدرجػة 

 كبٓرة 

ٓقـك بفعؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 احٓاىا

ٓقػػػـك بفعػػػؿ 
ذلؾ بدرجة 

 قمٓمة 

ٚ ٓقػػػػػػػػػػػػػػػػـك 
 بذلؾ ابدا 

ٓمزهىػػػْ بتػػػكفٓر الهىػػػاخ الصػػػفْ  19
 الهٛئـ اثىاء عهمٓة التعمـ 

     

ٓشػػػػػػػػػػػػػجعىْ عمػػػػػػػػػػػػػِ اسػػػػػػػػػػػػػتخداـ  20
تعبٓػػػػػػػػرات الكجػػػػػػػػػً كاٚٓهػػػػػػػػػاءات 

 لضبط الصؼ 

     

ػػػػد الطمبػػػػة ٓسػػػػ 21 اعدىْ عمػػػػِ تعٓك
عمػػػػِ اٚىضػػػػباط الػػػػذاتْ بػػػػدكف 

 استخداـ العقاب 

     

ػػػػز  22 ٓحثىػػػْ عمػػػِ اسػػػتخداـ التعٓز
 اٚٓجابْ اثىاء التفاعؿ الصفْ 

     

ٓحثىػػػػػْ عمػػػػػِ اسػػػػػتخداـ الػػػػػىهط  23
 الدٓهقراطْ فْ ادارة الصؼ 

     

ٓهدىْ بهعرفة جدٓػدة لمهحافظػة  24
 عمِ الىظاـ الصفْ 

     

رس هعػػػْ الهشػػػكٛت التػػػْ ٓتػػػدا 25
تػػػػػكاجٍىْ اثىػػػػػاء القٓػػػػػاـ بعهمٓػػػػػة 

 التدٓرس

     

 



 الهجاؿ الرابع :اٚداء الهٍىْ 

عرؼ اٚداء الهٍىْ :اىً هحاكلة لتحقٓؽ تىهٓة هتكاهمة فْ شخصٓة الهعمـ هف الىاحٓة  ٓك
اٚىشطة التْ العمهٓة كالثقافٓة كاٚجتهاعٓة الهرتبطة بحٓاتً الهدرسٓة با٘ضافة الِ البراه  ك 

ادة ت ٌٓمً لمقٓاـ بكاجبً عمِ الكجً اٚكهؿ .                              تستٍدؼ رفع كفاءتً كٓز
                               (                                                                 2004)ىصر،

 

ٚ ٓقـك 
بذلؾ 
 ابدا

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 قمٓمة

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 كبٓرة

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا

 ت فقرات الهجاؿ

زة كهتىكعة فْ ٓدربىْ عمِ خطط  هتهٓ     
 التدٓرس 

26 

ٓكضح لْ كٓفٓة اعداد اٚختبارات التحصٓمٓة      
 كتحمٓؿ ىتائجٍا

26 

ٓكجٍىْ الِ ضركرة قراءة الكتب الخارجٓة      
 التْ لٍا عٛقة بالهادة العمهٓة 

27 

بٓة لتمبٓة حاجات الهعمهٓف       ٓىظـ دكرات تدٓر
 فْ هجاؿ الهادة العمهٓة 

28 

عمِ تبادؿ الٓزارات التبادلٓة بٓف  ٓشجعىْ     
 الهعمهٓف لتبادؿ الهعارؼ كالخبرات 

29 

ٓعهؿ عمِ تىهٓة قدرات الهعمهٓف الجدد فْ      
 هجاؿ  الهادة العمهٓة

30 

ٓعقد ىدكات لحؿ الهشكٛت التربكٓة التْ      
ة  تحكؿ دكف  تحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك

31 

     
 

الفٓرؽ  ٓرشدىْ الِ العهؿ الجهاعْ بركح
 الكاحد

32 

 33 ٓذكرىْ ب خٛقٓات هٍىة التعمٓـ     

 34 ٓطالبىْ بهظٍر شخصْ ٓمٓؽ بالهٍىة     



 الهجاؿ الخاهس :اٚىشطة الصفٓة 

اٚىشػػطة الصػػفٓة :ٌػػك ذلػػؾ الىشػػاط الػػذم ٓػػتـ داخػػؿ غرفػػة الصػػؼ سػػكاء اكػػاف ىشػػاطا تعمٓهٓػػا 
)سػػػهارة      قبػػػؿ التٛهػػػذة .                                 هػػف قبػػػؿ الهعمػػػـ اـ ىشػػػاطا هػػف 

 ( 2008كاخركف ,

ٓقـك بفعؿ  اؿفقرات الهج ت
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 كبٓرة

ٓقـك 
بفعؿ 
ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 قمٓمة

ٚ بقـك 
بفعؿ 
 ذلؾ

ٓطػػػػػػػالبىْ باسػػػػػػػتخداـ اىشػػػػػػػطة هػػػػػػػف البٓئػػػػػػػة  35
 الهدرسٓة الهحمٓة 

 
 

    

ػػػػػة  36 ٓحثىػػػػػْ عمػػػػػِ اجػػػػػراء التجػػػػػارب الهختبٓر
 الهتكفرة 

 
 

    

اد اٚىشػػػػػػطة الهدرسػػػػػػٓة ٓػػػػػػدفعىْ الػػػػػػِ اعػػػػػػد 37
 الهختمفة 

 
 

    

ٍٓٓػػػػػئ لػػػػػْ هسػػػػػتمزهات الػػػػػرحٛت العمهٓػػػػػة  38
 الهٓداىٓة  

 
 

    

ٓسػػاعدىْ فػػْ ت سػػٓس الىػػكادم العمهٓػػة فػػْ  39
 الهدرسة  

 
 

    

ٓطمعىْ عمِ ىهاذج هتىكعػة كهتهٓػزة تىهػْ  40
 قدرات التٛهذة العمهٓة 

     

 ٓبٓف لْ اٌهٓة تكظٓػؼ الىشػاطات الصػفٓة 41
 خدهة لمعهمٓة التعمٓهٓة 

     

ػػػػػػػػز اٚىشػػػػػػػػطة  42 ٓعمهىػػػػػػػْ عمػػػػػػػػِ كٓفٓػػػػػػػة تعٓز
 اٚبتكآرة كاٚبداعٓة لمتٛهذة

     

ٓساٌـ فْ تكفٓر هتطمبات العصر الحػدٓث  43
 هف حاسبات كاىترىٓت فْ التدٓرس 

     



 الهجاؿ السادس :الهادة العمهٓة

كتعػػػػرؼ الباحثػػػػة الهػػػػادة العمهٓػػػػة :ٌػػػػْ هجهكعػػػػة هػػػػف الهفػػػػآٌـ كاٚتجاٌػػػػات كالخبػػػػرات 
 عمـ .كالهعارؼ التْ ٓراد تعمهٍا بٍدؼ تحقٓؽ الىهك الشاهؿ لمهت

ٚ ٓقػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 ذلؾ

ٓقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 قمٓمة 

ٓقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 احٓاىا 

ٓقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كبٓرة 

ٓقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كبٓرة جدا 

 ت فقرات الهجاؿ

 44 ٓزكدىْ بكؿ حدٓث ٓخص الهادة العمهٓة      

 45 ٓكفر لْ دلٓؿ عهؿ لمهادة العمهٓة الجدٓدة     

بػػػط الهػػػادة العمهٓػػػة الجدٓػػػدة ٓحثىػػػْ عمػػػِ ر      
 بهٓكؿ كحاجات التٛهٓذ

46 

 47 ٓذلؿ صعكبات الهادة العمهٓة الجدٓدة      

ـ هحتػكل الهػادة العمهٓػة       ٓبدم رآً فْ تقٓك
 الجدٓدة

48 

ٓصػػػػػػحح اٚخطػػػػػػاء العمهٓػػػػػػة فػػػػػػْ الهػػػػػػىٍ       
 الحدٓث

49 

ٓحثىػػْ عمػػِ اسػػتخداـ اسػػتراتٓجٓات جدٓػػدة      
 العمهٓة الجدٓدةلتعمٓـ الهادة 

50 

ٓطالبىْ بهراجعة الهصادر كالىشرات التػْ      
 تطكر الهادة العمهٓة الجدٓدة

51 

ٓتعػػػاكف هعػػػْ عمػػػِ تحمٓػػػؿ الهػػػادة العمهٓػػػة      
 الجدٓدة

52 

 



 هجاؿ السابع :اٚجٍزة كالتقىٓات ال
كتعرؼ الباحثة اٚجٍزة كالتقىٓات :ٌْ هجهكعة أٚت كاٚجٍزة كاٚدكات 

ر العهمٓة التعمٓهٓة .الهست   خدهة فْ ىظاـ تعمٓهْ هعٓف بٍدؼ رفع كتطٓك
 

ٚ ٓقـك 
بفعؿ 
 ذلؾ

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 قمٓمة

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 كبٓرة

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 كبٓرة جدا

 ت فقرات الهجاؿ

ٓساعدىْ عمِ تكفٓر الهكاد كالكسائؿ      
تدٓرس الهادة كاٚجٍزة الٛزهة ل

 العمهٓة الجدٓدة

53 

ٓحثىْ عمِ تكظٓؼ التقىٓات الحدٓثة      
 فْ عهمٓة التعمٓـ

54 

ٓشاركىْ فْ اىتاج كسائؿ كهكاد      
 تعمٓهٓة خاصة بالهادة العمهٓة الجدٓدة

57 

ٍٓٓئ كرش عهؿ لتطبٓؽ كحدات      
 الهادة العمهٓة

58 

ٓدعـ اىتاج كسائؿ تعمٓهٓة هىاسبة      
ٚستفادة هف اٚهكاىٓات الهتاحةبا  

60 

 
 
 
 
 

 

 



ـ   الهجاؿ الثاهف :التقٓك

ـ :اىً اصدار حكـ تجاي شْء ها اك هكضكع .ا                          لتقٓك
( 1996)المقاىْ ,  

 

 

ٚ ٓقػػػػػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 ذلؾ 

ٓقػػػػػػـك بفعػػػػػػؿ 
ذلػػػػؾ بدرجػػػػة 

 قمٓمة 

ٓقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 احٓاىا 

ٓقكـ بفعػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كبٓرة 

ٓقػػػػـك بفعػػػػؿ 
ذلػػؾ بدرجػػة 
 كبٓرة جدا 

 ت فقرات الهجاؿ

 62 ٓقـك هعْ عىاصر الهىٍ  الهختمفة     

ـ)البىائْ ٓحثى      ْ عمِ استعهاؿ اىكاع التقٓك
ىْ ,الختاهْ(  ,التكٓك

63 

ٓكشؼ هكاطف القكة كالضعؼ فْ صٓاغة      
 اٚسئمة اٚهتحاىٓة

64 

ٓكجٍىْ لبىاء اٚختبارات التحصٓمٓة بدٚلة      
 اٌٚداؼ التعمٓهٓة

65 

ات التٛهذة حسب       ٓحثىْ عمِ تحدٓد هستٓك
ـ ىتائ  التقٓك  

66 

مهىْ هٍارة تحمٓؿ ىتائ  اٚختبار بصكرة ٓع     
 فعالة

67 

ـ لتحقٓؽ افضؿ       ع ادكات التقٓك ٓطالبىْ بتىٓك
 الىتائ 

68 

ـ الذاتْ       69 ٓشجع عمِ استخداـ اسمكب التقٓك

ٓزكدىْ بالتغذٓة الراجعة الكاضحة بشكؿ      
 هستهر

70 

ٓقدـ خطط عٛجٓة لتٛفْ القصكر فْ      
 التدٓرس

71 



 فقرات مقياس فاعمية االشراف التربوي بعد التطبيق االستطالعي (    4همحؽ  رقـ )  

  تعميمات المقياس

 جامعة ديالى 

 كمية التربية االساسية /قسم العموم التربوية 

 ماجستير اصول تربية الدراسات العميا/

 المحترم  -----------------------------اخي المعمم 
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 تحية طيبة :

تيدف الدراسة الحالية الى )فاعمية االشراف التربوي في تحسين اداء معممي المواد العممية في المرحمة االبتدائية من 
جية نظر الييئة التعميمية ( .وقد حصمت الباحثة عمى فقرات المقياس  من خالل دراسة مستفيضة ألدبيات االدارة و 

التربوية ,وجرى عرضيا عمى لجنة الخبراء ,وقياس صدقيا وثباتيا .ولما تتمتعون بو من خبرة وعمل ميداني مع 
ت المقياس والتأشير عمييا بالعالمة )      ( في الحقل الذي المشرفين التربويين راجين ان ينال الموضوع اىتمامكم بفقرا

 ترونو مناسبا لمخيارات الموضوعة ازاء كل فقرة .
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 الهجاؿ اٚكؿ :التخطٓط لمتدٓرس 

 

 

 

ٓقػػػـك بفعػػػؿ  فقرات الهجاؿ ت
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا 

ٓقػػػـك بفعػػػؿ 
ذلؾ بدرجة 

 كبٓرة 

ٓقـك بفعؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 احٓاىا 

ٓقػػػـك بفعػػػؿ 
ذلؾ بدرجة 

 قمٓمة 

ٚ ٓقػػػػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 ذلؾ ابدا 

ة تىظـ  ٓطالبىْ بإعداد خطة 1 سىٓك
 تعمـ هحتكل الهادة الدراسٓة 

     

ٓطمػػػػػػػب هىػػػػػػػْ اعػػػػػػػداد خطػػػػػػػة ٓكهٓػػػػػػػة  2
ة   تىسجـ هع الخطة السىٓك

     

ٓىاقشػػػػػػػػػىْ فػػػػػػػػػْ صػػػػػػػػػٓاغة اٌٚػػػػػػػػػداؼ  3
 السمككٓة 

     

ٓرشػػػػدىْ الػػػػِ اتبػػػػاع الهػػػػىٍ  العمهػػػػْ  4
 فْ التخطٓط لمتدٓرس 

     

ٓشػػػػػػػاركىْ فػػػػػػػْ تخطػػػػػػػٓط التطبٓقػػػػػػػات  5
 العهمٓة

     

الػػػِ العهػػػؿ الجهػػػاعْ بػػػركح  ٓرشػػػدىْ 6
 الفٓرؽ الكاحد

     

ر الكسػػػػػائؿ التعمٓهٓػػػػػة  7 ٓػػػػػدفعىْ لتطػػػػػٓك
التعمهٓػػة التػػْ تٛئػػـ تحقٓػػؽ اٌٚػػداؼ 

ة   التربٓك

     

ػة  8 ٓشاركىْ فْ تحدٓد اٚىشطة التربٓك
ػػػػة  الهىاسػػػػبة لتحقٓػػػػؽ اٌٚػػػػداؼ التربٓك

 الهىشكدة 

     



 هٍارات التدٓرس  الهجاؿ الثاىْ :

 

 

 

 

 ت
 

ٓقػػػػـك بفعػػػػؿ  الهجالذ فقرات
ذلػػؾ بدرجػػة 
 كبٓرة جدا 

ٓقػػػػـك بفعػػػػؿ 
ذلػػؾ بدرجػػة 

 كبٓرة 

ٓقكـ بفعػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 احٓاىا

ٓقكـ  بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 قمٓمة

ٚٓقكـ 
بفعؿ 

 ذلؾ ابدا
ٓػػػػػدفعىْ الػػػػػِ اسػػػػػتخداـ اسػػػػػالٓب تػػػػػدٓرس تىهػػػػػْ  9

 اٚبداع لدل التٛهٓذ
     

ٓرشػػدىْ الػػِ كٓفٓػػة ربػػط هكضػػكع الػػدرس الجدٓػػد  10
 ٛهذة السابقة بخبرات الت

     

ٓكضح لْ كٓفٓة استخداـ اسػالٓب التػدٓرس التػْ  11
 تراعْ الفركؽ الفردٓة بٓف التٛهٓذ

     

ٓشجعىْ عمِ اسػتخداـ اسػالٓب التعمػٓـ التعػاكىْ  12
 اثىاء عهمٓة التدٓرس 

     

ٓشاركىْ فػْ تحدٓػد الهػادة اٚثرائٓػة التػْ تىاسػب  13
 التٛهٓذ كالتقدـ العمهْ

     

ٓؤكػػػد لػػػػْ عمػػػػِ ضػػػركرة تطبٓػػػػؽ هٍػػػػارات الػػػػتعمـ  14
 الذاتْ لدل التٛهٓذ 

     

ٓحثىػػػػػْ عمػػػػػِ اسػػػػػتخداـ التغذٓػػػػػة الراجعػػػػػة اثىػػػػػاء  15
 التدٓرس 

     

ٓدفعىْ الِ ابتكار كسائؿ تعمٓهٓة هىاسػبة لمهػادة  16
 العمهٓة 

     

      ٓطالبىْ بتحمٓؿ الهكقؼ التعمٓهْ داخؿ الدرس  17
ػػػة التػػػْ تفٓػػػدىْ فػػػْ فٍػػػـ ٓهػػػدىْ بالى 18 شػػػرات التربٓك

 التغٓرات الجدٓدة فْ الهىٍاج 
     



 الهجاؿ الثالث :اٚدارة الصفٓة

ٓقػػػـك بفعػػػؿ  فقرات الهجاؿ 
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا 

ٓقػػػػػـك بفعػػػػػؿ 
ذلػػػؾ بدرجػػػة 

 كبٓرة 

ٓقـك بفعؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 احٓاىا

ٓقػػػـك بفعػػػؿ 
ذلؾ بدرجػة 

 قمٓمة 

ٚ ٓقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 
 بذلؾ ابدا 

ٓر الهىػاخ الصػفْ ٓمزهىْ بتػكف 19
 الهٛئـ اثىاء عهمٓة التعمـ 

     

ٓشػػػػػػػػػػػجعىْ عمػػػػػػػػػػػِ اسػػػػػػػػػػػتخداـ  20
تعبٓػػػػػػرات الكجػػػػػػً كاٚٓهػػػػػػاءات 

 لضبط الصؼ 

     

ػػػد الطمبػػػة  21 ٓسػػػاعدىْ عمػػػِ تعٓك
عمػػِ اٚىضػػباط الػػذاتْ بػػدكف 

 استخداـ العقاب 

     

ػػز  22 ٓحثىػػْ عمػػِ اسػػتخداـ التعٓز
اٚٓجػػػػػػػػػػػابْ اثىػػػػػػػػػػػاء التفاعػػػػػػػػػػػؿ 

 الصفْ 

     

ٓحثىػػػْ عمػػػػِ اسػػػتخداـ الػػػػىهط  23
 الدٓهقراطْ فْ ادارة الصؼ 

     

ٓهػػػػدىْ بهعرفػػػػة جدٓػػػػدة لمهحافظػػػػة  22
 عمِ الىظاـ الصفْ 

     

ٓتدارس هعْ الهشكٛت التْ  23
تكاجٍىْ اثىاء القٓاـ بعهمٓة 

 التدٓرس

     

 

 

 



 الهجاؿ الرابع :اٚداء الهٍىْ 

 

 

 

 

ٚ ٓقكـ 
بذلؾ 
 ابدا

ٓقػػػػػػـك بفعػػػػػػؿ 
ذلػػػػؾ بدرجػػػػة 

 ٓمةقم

ٓقكـ بفعػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 احٓاىا

ٓقػػػػـك بفعػػػػؿ 
ذلػػؾ بدرجػػة 

 كبٓرة

ٓقػػػػػػـك بفعػػػػػػؿ 
ذلػػػػؾ بدرجػػػػة 
 كبٓرة جدا

 ت  فقرات الهجاؿ 

ٓدربىْ عمِ خطط  هتهٓزة كهتىكعة فْ      
 التدٓرس 

24 

ٓكضح لْ كٓفٓة اعداد اٚختبارات      
 التحصٓمٓة كتحمٓؿ ىتائجٍا

25 

ٓكجٍىْ الِ ضركرة قراءة الكتب      
ٓة التْ لٍا عٛقة بالهادة العمهٓة الخارج  

26 

ٓىظـ دكرات تدٓربٓة لتمبٓة حاجات      
 الهعمهٓف فْ هجاؿ الهادة العمهٓة 

27 

ٓشجعىْ عمِ تبادؿ الٓزارات التبادلٓة بٓف      
 الهعمهٓف لتبادؿ الهعارؼ كالخبرات 

28 

ٓعهؿ عمِ تىهٓة قدرات الهعمهٓف الجدد      
مهٓةفْ هجاؿ  الهادة الع  

29 

ة التْ       ٓعقد ىدكات لحؿ الهشكٛت التربٓك
ة  تحكؿ دكف  تحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك

30 

     
 
ٓرشدىْ الِ العهؿ الجهاعْ بركح الفٓرؽ 

 الكاحد
31 

 32 ٓذكرىْ ب خٛقٓات هٍىة التعمٓـ     
 33 ٓطالبىْ بهظٍر شخصْ ٓمٓؽ بالهٍىة     



 الهجاؿ الخاهس :اٚىشطة الصفٓة 

 

 

 

ٓقػػـك بفعػػؿ  فقرات الهجاؿ ت
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كبٓرة جدا 

ٓقػػـك بفعػػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كبٓرة 

ٓقػػػػػػػػػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 احٓاىا 

ٓقػػـك بفعػػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 قمٓمة 

ٚ بقػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 ذلؾ 

ٓطالبىْ باستخداـ اىشطة هف البٓئة الهدرسٓة  34
 الهحمٓة

 
 

    

  ٓحثىْ عمِ اجراء التجارب الهختبٓرة الهتكفرة 35
 

    

  ٓدفعىْ الِ اعداد اٚىشطة الهدرسٓة الهختمفة 36
 

    

  ٍٓٓئ لْ هستمزهات الرحٛت العمهٓة الهٓداىٓة 37
 

    

ٓساعدىْ فْ ت سٓس الىكادم العمهٓة فْ  38
 الهدرسة

 
 

    

ٓطمعىْ عمِ ىهاذج هتىكعة كهتهٓزة تىهْ  39
 قدرات التٛهذة العمهٓة

     

طات الصفٓة ٓبٓف لْ اٌهٓة تكظٓؼ الىشا 40
 خدهة لمعهمٓة التعمٓهٓة

     

ٓعمهىْ عمِ كٓفٓة تعٓزز اٚىشطة اٚبتكآرة  41
 كاٚبداعٓة لمتٛهذة

     

ٓساٌـ فْ تكفٓر هتطمبات العصر الحدٓث هف  42
 حاسبات كاىترىٓت فْ التدٓرس

     



 الهجاؿ السادس :الهادة العمهٓة:

 

 
 

 ٚ
ٓقػػػػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػؿ 
 ذلؾ

ٓقػػػـك بفعػػػؿ 
 ذلؾ بدرجة

 قمٓمة 

ٓقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 احٓاىا 

ٓقـك بفعؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كبٓرة 

ٓقػػـك بفعػػؿ 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كبٓرة جدا 

 ت فقرات الهجاؿ

ٓزكدىػػػػػْ بكػػػػػؿ حػػػػػدٓث ٓخػػػػػص الهػػػػػػادة      
 العمهٓة 

43 

ٓػػػػكفر لػػػػْ دلٓػػػػؿ عهػػػػؿ لمهػػػػادة العمهٓػػػػة      
 الجدٓدة

44 

ٓحثىػػػػػػػْ عمػػػػػػػِ ربػػػػػػػط الهػػػػػػػادة العمهٓػػػػػػػة      
 ٛهٓذالجدٓدة بهٓكؿ كحاجات الت

45 

 46 ٓذلؿ صعكبات الهادة العمهٓة الجدٓدة      
ـ هحتػػػػكل الهػػػػادة       ٓبػػػػدم رآػػػػً فػػػػْ تقػػػػٓك

 العمهٓة الجدٓدة
47 

ٓصػػػحح اٚخطػػػاء العمهٓػػػة فػػػْ الهػػػىٍ       
 الحدٓث

48 

ٓحثىػػػػػػْ عمػػػػػػِ اسػػػػػػتخداـ اسػػػػػػتراتٓجٓات      
 جدٓدة لتعمٓـ الهادة العمهٓة الجدٓدة

49 

لهصػػػادر كالىشػػػرات ٓطػػػالبىْ بهراجعػػػة ا     
 التْ تطكر الهادة العمهٓة الجدٓدة

50 

ٓتعػػػػػػػاكف هعػػػػػػػْ عمػػػػػػػِ تحمٓػػػػػػػؿ الهػػػػػػػادة      
 العمهٓة الجدٓدة

51 



 الهجاؿ السابع :اٚجٍزة كالتقىٓات 
 

ٚ ٓقػػػػػػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 ذلؾ 

ٓقػػػـك بفعػػػؿ 
ذلؾ بدرجػة 

 قمٓمة 

ٓقػػػـك بفعػػػؿ 
 ذلؾ احٓاىا 

ٓقػػػـك بفعػػػؿ 
ذلؾ بدرجػة 

 كبٓرة 

ٓقػػػػػػػػػـك بفعػػػػػػػػػؿ 
ة ذلػػػػػػؾ بدرجػػػػػػػ
 كبٓرة جدا

 ت  فقرات الهجاؿ 

ٓساعدىْ عمػِ تػكفٓر الهػكاد      
كالكسػػػػائؿ كاٚجٍػػػػزة الٛزهػػػػة 
لتػػػػػػػػػػدٓرس الهػػػػػػػػػػادة العمهٓػػػػػػػػػػة 
 الجدٓدة 

52 

ٓحثىػػػػػػػػػػػػْ عمػػػػػػػػػػػػػِ تكظٓػػػػػػػػػػػػػؼ      
التقىٓػػات الحدٓثػػة فػػْ عهمٓػػة 
 التعمٓـ 

53 

ٓشػػػاركىْ فػػػْ اىتػػػاج كسػػػائؿ      
كهػػػػػػػػػػػكاد تعمٓهٓػػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػػة 
 بالهادة العمهٓة الجدٓدة 

54 

ٍٓٓػػػػػػئ كرش عهػػػػػػؿ لتطبٓػػػػػػؽ      
 كحدات الهادة العمهٓة 

55 

ٓػػػدعـ اىتػػػاج كسػػػائؿ تعمٓهٓػػػة      
هىاسػػػػػػػػػػبة باٚسػػػػػػػػػػتفادة هػػػػػػػػػػف 
 اٚهكاىٓات الهتاحة 

56 

 
 

 
 
 
 
 



ـ   الهجاؿ الثاهف :التقٓك

 
 

 

 

ٚ ٓقػػػػػػػـك 
بفعػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 ذلؾ 

ٓقػػػػـك بفعػػػػؿ 
ذلػػؾ بدرجػػة 

 قمٓمة 

ٓقػػػػـك بفعػػػػؿ 
 ذلؾ احٓاىا 

ٓقػػػػـك بفعػػػػؿ 
ذلػػؾ بدرجػػة 

 كبٓرة 

بفعػػػػػػؿ  ٓقػػػػػػكـ
ذلػػػػؾ بدرجػػػػة 
 كبٓرة جدا 

 ت فقرات الهجاؿ

 57 ٓقـك هعْ عىاصر الهىٍ  الهختمفة     
ـ       ٓحثىْ عمِ استعهاؿ اىكاع التقٓك

ىْ ,الختاهْ(  )البىائْ ,التكٓك
58 

ٓكشؼ هكاطف القكة كالضعؼ فْ      
 صٓاغة اٚسئمة اٚهتحاىٓة

59 

ٓكجٍىْ لبىاء اٚختبارات التحصٓمٓة      
لة اٌٚداؼ التعمٓهٓةبدٚ  

60 

ات التٛهذة       ٓحثىْ عمِ تحدٓد هستٓك
ـ حسب ىتائ  التقٓك  

61 

ٓعمهىْ هٍارة تحمٓؿ ىتائ  اٚختبار      
 بصكرة فعالة

62 

ـ لتحقٓؽ       ع ادكات التقٓك ٓطالبىْ بتىٓك
 افضؿ الىتائ 

63 

ـ       ٓشجع عمِ استخداـ اسمكب التقٓك
 الذاتْ

64 

ْ بالتغذٓة الراجعة الكاضحة ٓزكدى     
 بشكؿ هستهر

65 

ٓقدـ خطط عٛجٓة لتٛفْ القصكر فْ      
 التدٓرس

66 



 مقياس فاعمية االشراف التربوي المعد ألغراض تحميل الفقرة (   5همحؽ  رقـ )   

  تعميمات المقياس

 جامعة ديالى 

 كمية التربية االساسية /قسم العموم التربوية 

 عميا/ماجستير اصول تربية الدراسات ال

 الهحتـر  -----------------------------اخْ الهعمـ 

 الهحترهة  ----------------------------------------اختْ الهعمهة 

 تحٓة طٓبة :

هف  ةتٍدؼ الدراسة الحالٓة الِ )فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد العمهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓ 
.كقد حصمت الباحثة عمِ فقرات الهقٓاس  هف خٛؿ دراسة هستفٓضة ٖدبٓات اٚدارة كجٍة ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة(

,كقٓاس صدقٍا كثباتٍا .كلها تتهتعكف بً هف خبرة كعهؿ هٓداىْ هع ٓة ,كجرل عرضٍا عمِ لجىة الخبراءالتربك 
ٓف راجٓف اف ٓىاؿ الهكضكع اٌتهاهكـ بف ( فْ الحقؿ   اس كالت شٓر عمٍٓا بالعٛهة )    قرات الهقٓالهشرفٓف التربٓك
 الذم تركىً هىاسبا لمخٓارات الهكضكعة ازاء كؿ فقرة .

 شاكرة لكـ تفضمكـ هع خالص اٚحتراـ .

 هٛحظة :

 ٌذي اٚستباىة اعدت ٖغراض البحث العمهْ فٛ حاجة لذكر اٚسـ . -1

 بارات ادىاي :ٓرجِ الت شٓر عمِ الحقؿ الهىاسب اهاـ الع-2

ؿ العمهْ :دار   هعمهٓف              هعٍد              كمٓة الالهٌؤ
 

 اىثِ                           الىكع :ذكر       
 ىكات فاكثر ( س 10( سىكات                   ) 10سىكات الخدهة اقؿ هف )

  الهشرؼ         

               ا.د  عمْ اٚكسْ                   

                                    الباحثة  ا.د هٍىد هحهد عبد الستار

 



 الهجاؿ اٚكؿ :التخطٓط لمتدٓرس 

 

 

 

ٓقكـ بفعؿ  فقرات الهجاؿ ت
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا 

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 كبٓرة 

ٓقـك بفعؿ 
 ذلؾ احٓاىا 

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 قمٓمة 

ٚٓقكـ 
ذلؾ  بفعؿ
 دا اب

ة تىظـ 1  ٓطالبىْ بإعداد خطة سىٓك
 تعمـ هحتكل الهادة الدراسٓة

     

ٓطمب هىْ اعداد خطة ٓكهٓة تىسجـ  2
ة  هع الخطة السىٓك

     

ٓىاقشىْ فْ صٓاغة اٌٚداؼ  3
 السمككٓة

     

ٓرشدىْ الِ اتباع الهىٍ  العمهْ فْ  4
 التخطٓط لمتدٓرس

     

ٓشاركىْ فْ تخطٓط التطبٓقات  5
 لعهمٓةا

     

ٓرشدىْ الِ العهؿ الجهاعْ بركح  6
 الفٓرؽ الكاحد

     

ر الكسائؿ التعمٓهٓة  7 ٓدفعىْ لتطٓك
التعمهٓة التْ تٛئـ تحقٓؽ اٌٚداؼ 

ة  التربٓك

     

ة  8 ٓشاركىْ فْ تحدٓد اٚىشطة التربٓك
ة  الهىاسبة لتحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك

 الهىشكدة

     



 التدٓرس  الهجاؿ الثاىْ :هٍارات

 

 

 

 

 ت
 

ٓقكـ بفعؿ  فقرات الهجاؿ
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 كبٓرة

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقـك  
بفعؿ ذلؾ 
بدرجة 
 قمٓمة

ٚ ٓقكـ 
بذلؾ 
 ابدا

ٓدفعىْ الِ استخداـ اسالٓب تدٓرس تىهْ اٚبداع  9
 لدل التٛهٓذ

     

د ٓرشدىْ الِ كٓفٓة ربط هكضكع الدرس الجدٓ 10
 بخبرات التٛهذة السابقة 

     

ٓكضح لْ كٓفٓة استخداـ اسالٓب التدٓرس التْ  11
 تراعْ الفركؽ الفردٓة بٓف التٛهٓذ

     

ٓشجعىْ عمِ استخداـ اسالٓب التعمٓـ التعاكىْ  12
 اثىاء عهمٓة التدٓرس 

     

ٓؤكد لْ عمِ ضركرة تطبٓؽ هٍارات التعمـ الذاتْ  13
 لدل التٛهٓذ 

     

ٓحثىْ عمِ استخداـ التغذٓة الراجعة اثىاء  14
 التدٓرس 

     

ٓدفعىْ الِ ابتكار كسائؿ تعمٓهٓة هىاسبة لمهادة  15
 العمهٓة 

     

      ٓطالبىْ بتحمٓؿ الهكقؼ التعمٓهْ داخؿ الدرس  16
ٓهدىْ بالىشرات التربكٓة التْ تفٓدىْ فْ فٍـ  17

 التغٓرات الجدٓدة فْ الهىٍاج 
     



 الهجاؿ الثالث :اٚدارة الصفٓة

 

 

 

 

 

 

ٓقـك بفعؿ  فقرات الهجاؿ ت
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا 

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 كبٓرة 

ٓقـك 
بفعؿ 
ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 

بدرجة 
 قمٓمة 

 ٚ
ٓقـك 
بذلؾ 
 ابدا 

ٓمزهىْ بتكفٓر الهىاخ الصفْ  18
 الهٛئـ اثىاء عهمٓة التعمـ 

     

ستخداـ تعبٓرات ٓشجعىْ عمِ ا 19
 الكجً كاٚٓهاءات لضبط الصؼ 

     

د الطمبة عمِ  20 ٓساعدىْ عمِ تعٓك
اٚىضباط الذاتْ بدكف استخداـ 

 العقاب 

     

ٓحثىْ عمِ استخداـ التعٓزز  21
 اٚٓجابْ اثىاء التفاعؿ الصفْ 

     

ٓحثىْ عمِ استخداـ الىهط  22
 الدٓهقراطْ فْ ادارة الصؼ 

     

س هعْ الهشكٛت التْ ٓتدار  23
 تكاجٍىْ اثىاء القٓاـ بعهمٓة التدٓرس

     



 الهجاؿ الرابع :اٚداء الهٍىْ 

 

 

 

 

ٚٓقكـ 
 بفعؿ
 ذلؾ

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 قمٓمة

ٓقكـ 
بفعؿ 
ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 

 كبٓرة

ٓقكـ بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 كبٓرة جدا

 ت فقرات الهجاؿ

التدٓرس تهٓزة كهتىكعة فْٓدربىْ عمِ خطط  ه        24 
ٓكضح لْ كٓفٓة اعداد اٚختبارات التحصٓمٓة      

 كتحمٓؿ ىتائجٍا
25 

ٓكجٍىْ الِ ضركرة قراءة الكتب الخارجٓة التْ      
 لٍا عٛقة بالهادة العمهٓة 

26 

ٓىظـ دكرات تدٓربٓة لتمبٓة حاجات الهعمهٓف فْ      
 هجاؿ الهادة العمهٓة 

27 

عىْ عمِ تبادؿ الٓزارات التبادلٓة بٓف ٓشج     
 الهعمهٓف لتبادؿ الهعارؼ كالخبرات 

28 

ٓعهؿ عمِ تىهٓة قدرات الهعمهٓف الجدد فْ هجاؿ      
الهادة العمهٓة   
29 

ة التْ تحكؿ       ٓعقد ىدكات لحؿ الهشكٛت التربٓك
ة          دكف  تحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك

30 

 31 جهاعْ بركح الفٓرؽ الكاحد ٓرشدىْ الِ العهؿ ال     

 32 ٓذكرىْ ب خٛقٓات هٍىة التعمٓـ     
 33 ٓطالبىْ بهظٍر شخصْ ٓمٓؽ بالهٍىة     



 الهجاؿ الخاهس :اٚىشطة الصفٓة 

 

 

 

ٓقـك بفعؿ  فقرات الهجاؿ ت
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا

ٓقـك 
بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 كبٓرة

ٓقـك 
بفعؿ 
ذلؾ 
احٓا
 ىا

ٓقـك 
بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 قمٓمة

ٚ بقـك 
بفعؿ 
 ذلؾ

ٓطالبىْ باستخداـ اىشطة هف البٓئة الهدرسٓة  34
 الهحمٓة 

 
 

    

      ٓحثىْ عمِ اجراء التجارب الهختبٓرة الهتكفرة  35

      ٓدفعىْ الِ اعداد اٚىشطة الهدرسٓة الهختمفة  36

      ٍٓٓئ لْ هستمزهات الرحٛت العمهٓة الهٓداىٓة   37

فْ ت سٓس الىكادم العمهٓة فْ ٓساعدىْ  38
 الهدرسة  

 
 

    

ٓطمعىْ عمِ ىهاذج هتىكعة كهتهٓزة تىهْ  39
 قدرات التٛهذة العمهٓة 

     

ٓبٓف لْ اٌهٓة تكظٓؼ الىشاطات الصفٓة  40
 خدهة لمعهمٓة التعمٓهٓة .

     

ٓعمهىْ عمِ كٓفٓة تعٓزز اٚىشطة اٚبتكآرة  41
 كاٚبداعٓة لمتٛهذة

     

ٓساٌـ فْ تكفٓر هتطمبات العصر الحدٓث هف  42
 حاسبات كاىترىٓت فْ التدٓرس 

     



 الهجاؿ السادس :الهادة العمهٓة:

 

 ٚ
ٓقـك 
بفعؿ 
 ذلؾ

ٓقـك 
بفعؿ ذلؾ 

بدرجة 
 قمٓمة 

ٓقـك 
بفعؿ 
ذلؾ 

 احٓاىا 

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 

بدرجة 
 كبٓرة 

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ بدرجة 
 كبٓرة جدا 

 ت فقرات الهجاؿ

 43 ٓزكدىْ بكؿ حدٓث ٓخص الهادة العمهٓة      

ٓكفر لْ دلٓؿ عهؿ لمهادة العمهٓة      
 الجدٓدة

44 

ٓحثىْ عمِ ربط الهادة العمهٓة الجدٓدة      
 بهٓكؿ كحاجات التٛهٓذ

45 

 46 ٓذلؿ صعكبات الهادة العمهٓة الجدٓدة      

ـ هحتكل الهادة       ٓبدم رآً فْ تقٓك
 العمهٓة الجدٓدة

47 

ٓصحح اٚخطاء العمهٓة فْ الهىٍ       
 الحدٓث

48 

ٓحثىْ عمِ استخداـ استراتٓجٓات جدٓدة      
 لتعمٓـ الهادة العمهٓة الجدٓدة

49 

ٓطالبىْ بهراجعة الهصادر كالىشرات      
 التْ تطكر الهادة العمهٓة الجدٓدة

50 

ٓتعاكف هعْ عمِ تحمٓؿ الهادة العمهٓة      
 الجدٓدة

51 

 
 
 



 الهجاؿ السابع :اٚجٍزة كالتقىٓات 
 

ٚ ٓقـك 
بفعؿ 
 ذلؾ

ٓقـك 
بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 قمٓمة

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقـك 
بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 كبٓرة

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 كبٓرة جدا

 ت فقرات الهجاؿ

ٓساعدىْ عمِ تكفٓر الهكاد كالكسائؿ      
كاٚجٍزة الٛزهة لتدٓرس الهادة العمهٓة 

  الجدٓدة

52 

ٓحثىْ عمِ تكظٓؼ التقىٓات الحدٓثة فْ      
 عهمٓة التعمٓـ 

53 

ٓشاركىْ فْ اىتاج كسائؿ كهكاد تعمٓهٓة      
 خاصة بالهادة العمهٓة الجدٓدة 

54 

ٍٓٓئ كرش عهؿ لتطبٓؽ كحدات الهادة      
 العمهٓة 

55 

ٓدعـ اىتاج كسائؿ تعمٓهٓة هىاسبة      
لهتاحة باٚستفادة هف اٚهكاىٓات ا  

56 

 
 
 
 
 
 

 

 



ـ   الهجاؿ الثاهف :التقٓك

 

 
 

 

ٚ ٓقـك 
بفعؿ 
 ذلؾ

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 قمٓمة

ٓقـك 
بفعؿ ذلؾ 
 احٓاىا

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 كبٓرة

ٓقـك بفعؿ 
ذلؾ 
بدرجة 
 كبٓرة جدا

 ت فقرات الهجاؿ

 57 ٓقـك هعْ عىاصر الهىٍ  الهختمفة       
 ٓـ )البىائْٓحثىْ عمِ استعهاؿ اىكاع التقك      

ىْ ,الختاهْ (  ,التكٓك
58 

ٓكشؼ هكاطف القكة كالضعؼ فْ صٓاغة      
  ًاٚسئمة اٚهتحاىٓ

59 

ٓكجٍىْ لبىاء اٚختبارات التحصٓمٓة بدٚلة      
 اٌٚداؼ التعمٓهٓة 

60 

ات التٛهذة حسب       ٓحثىْ عمِ تحدٓد هستٓك
ـ        ىتائ  التقٓك  

61 

ٓؿ ىتائ  اٚختبار بصكرة ٓعمهىْ هٍارة تحم     
 فعالة

62 

ـ لتحقٓؽ افضؿ       ع ادكات التقٓك ٓطالبىْ بتىٓك
 الىتائ  

63 

ـ الذاتْ        64 ٓشجع عمِ استخداـ اسمكب التقٓك
ٓزكدىْ بالتغذٓة الراجعة الكاضحة بشكؿ      

 هستهر
65 

ٓقدـ خطط عٛجٓة لتٛفْ القصكر فْ      
 التدٓرس 

66 



 بصورتو النيائية فاعمية االشراف التربوي مقياس (6ممحق )

 تعميمات المقياس

 جامعة ديالى 

 كمية التربية االساسية /قسم العموم التربوية 

 الدراسات العميا/ماجستير اصول تربية 

 

 الهحتـر  -----------------------------اخْ الهعمـ 

 الهحترهة  ----------------------------------------اختْ الهعمهة 

 تحٓة طٓبة :

تٍدؼ الدراسة الحالٓة الِ )فاعمٓة اٚشراؼ التربكم فْ تحسٓف اداء هعمهْ الهكاد العمهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة هف كجٍة 
ة ,كجرل  ىظر الٍٓئة التعمٓهٓة ( .كقد حصمت الباحثة عمِ فقرات الهقٓاس  هف خٛؿ دراسة هستفٓضة ٖدبٓات اٚدارة التربٓك

ٓف راجٓف اف عرض ٍا عمِ لجىة الخبراء ,كقٓاس صدقٍا كثباتٍا .كلها تتهتعكف بً هف خبرة كعهؿ هٓداىْ هع الهشرفٓف التربٓك
ٓىاؿ الهكضكع اٌتهاهكـ بفقرات الهقٓاس كالت شٓر عمٍٓا بالعٛهة )      ( فْ الحقؿ الذم تركىً هىاسبا لمخٓارات الهكضكعة 

 ازاء كؿ فقرة .

 هع خالص اٚحتراـ .شاكرة لكـ تفضمكـ 

 هٛحظة :

 ٌذي اٚستباىة اعدت ٖغراض البحث العمهْ فٛ حاجة لذكر اٚسـ . -1

 ٓرجِ الت شٓر عمِ الحقؿ الهىاسب اهاـ العبارات ادىاي :-2

ؿ العمهْ :داـر هعمهٓف             كمٓة        هعٍد                 الهٌؤ
 

 اىثِ            الىكع :ذكر                      
 

 ( سىكات فاكثر  10) ( سىكات                   10سىكات الخدهة اقؿ هف )
 الهشرؼ         

 ا.د  عمْ اٚكسْ                                  

     احثة ا.د هٍىد هحهد عبد الستار                                                                         الب 



 ٓقـك  الفقرات ت
 بفعؿ 
 ذلؾ 

بدرجة 
 كبٓرة جدا  

 ٓقـك 
 بفعؿ 
 ذلؾ 

بدرجة 
 كبٓرة

 ٓقكـ
 بفعؿ
ذلؾ 
 احٓاىا

 ٓقكـ
بفعؿ  

ذلؾ 
بدرجة 
 قمٓمة

ٚٓقكـ 
 بفعؿ

 ذلؾ 

ٓطمب هىْ اعداد خطة ٓكهٓة تىسجـ هع الخطة  1
ة   السىٓك

     

      ٓىاقشىْ فْ صٓاغة اٌٚداؼ السمككٓة 2

      ْ الِ اتباع الهىٍ  العمهْ فْ التخطٓط لمتدٓرسٓرشدى 3
      ٓرشدىْ الِ العهؿ الجهاعْ بركح الفٓرؽ الكاحد 4
ر الكسائؿ التعمٓهٓة التعمهٓة التْ تٛئـ  5 ٓدفعىْ لتطٓك

ة  تحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك
     

ٓدفعىْ الِ استخداـ اسالٓب تدٓرس تىهْ اٚبداع لدل  6
 التٛهٓذ

     

شدىْ الِ كٓفٓة ربط هكضكع الدرس الجدٓد بخبرات ٓر  7
 التٛهذة السابقة

     

ٓكضح لْ كٓفٓة استخداـ اسالٓب التدٓرس التْ تراعْ  8
 الفركؽ الفردٓة بٓف التٛهٓذ

     

ٓشجعىْ عمِ استخداـ اسالٓب التعمٓـ التعاكىْ اثىاء  9
 عهمٓة التدٓرس

     

التعمـ الذاتْ لدل  ٓؤكد لْ عمِ ضركرة تطبٓؽ هٍارات 10
 التٛهٓذ 

     

 ٓحثىْ عمِ استخداـ التغذٓة الراجعة اثىاء التدٓرس 11
 

     

      ٓدفعىْ الِ ابتكار كسائؿ تعمٓهٓة هىاسبة لمهادة العمهٓة 12
      ٓطالبىْ بتحمٓؿ الهكقؼ التعمٓهْ داخؿ الدرس 13
ة التْ تفٓدىْ فْ فٍـ الت 14 غٓرات ٓهدىْ بالىشرات التربٓك

 الجدٓدة فْ الهىٍاج
     

      ٓمزهىْ بتكفٓر الهىاخ الصفْ الهٛئـ اثىاء عهمٓة التعمـ 15



ٓشجعىْ عمِ استخداـ تعبٓرات الكجً كاٚٓهاءات  16
 لضبط الصؼ

     

د الطمبة عمِ اٚىضباط الذاتْ  17 ٓساعدىْ عمِ تعٓك
 بدكف استخداـ العقاب

     

ط الدٓهقراطْ فْ ادارة ٓحثىْ عمِ استخداـ الىه 18
 الصؼ

     

ٓحثىْ عمِ استخداـ التعٓزز اٚٓجابْ اثىاء التفاعؿ  19
 الصفْ 

     

      ٓدربىْ عمِ خطط  هتهٓزة كهتىكعة فْ التدٓرس 20
ٓكضح لْ كٓفٓة اعداد اٚختبارات التحصٓمٓة كتحمٓؿ  21

 ىتائجٍا
     

لتْ لٍا ٓكجٍىْ الِ ضركرة قراءة الكتب الخارجٓة ا 22
 عٛقة بالهادة العمهٓة

     

بٓة لتمبٓة حاجات الهعمهٓف فْ هجاؿ  23 ٓىظـ دكرات تدٓر
 الهادة العمهٓة

     

ٓشجعىْ عمِ تبادؿ الٓزارات التبادلٓة بٓف الهعمهٓف  24
 لتبادؿ الهعارؼ كالخبرات 

     

ٓعهؿ عمِ تىهٓة قدرات الهعمهٓف الجدد فْ هجاؿ  25
 الهادة العمهٓة 

     

ة التْ تحكؿ دكف   26 ٓعقد ىدكات لحؿ الهشكٛت التربٓك
ة             تحقٓؽ اٌٚداؼ التربٓك

     

      ٓرشدىْ الِ العهؿ الجهاعْ بركح الفٓرؽ الكاحد 27
      ٓذكرىْ ب خٛقٓات هٍىة التعمٓـ 28
      ٓطالبىْ بهظٍر شخصْ  ٓمٓؽ بالهٍىة  29
      هف البٓئة الهدرسٓة الهحمٓة ٓطالبىْ باستخداـ اىشطة 30

      ٓحثىْ عمِ اجراء التجارب الهختبٓرة الهتكفرة 331



      ٍٓٓئ لْ هستمزهات الرحٛت العمهٓة الهٓداىٓة   32
ٓطمعىْ عمِ ىهاذج هتىكعة كهتهٓزة تىهْ قدرات  33

 التٛهذة العمهٓة
     

ٓبٓف لْ اٌهٓة تكظٓؼ الىشاطات الصفٓة خدهة  34
 عهمٓة التعمٓهٓةلم

     

ٓعمهىْ عمِ كٓفٓة تعٓزز اٚىشطة اٚبتكآرة كاٚبداعٓة  35
 لمتٛهذة

     

      ٓزكدىْ بكؿ حدٓث ٓخص الهادة العمهٓة 36
      ٓكفر لْ دلٓؿ عهؿ لمهادة العمهٓة الجدٓدة 37
ٓحثىْ عمِ ربط الهادة العمهٓة الجدٓدة بهٓكؿ كحاجات  38

 التٛهٓذ
     

      ٓذلؿ صعكبات الهادة العمهٓة الجدٓدة 39
ـ هحتكل الهادة العمهٓة الجدٓدة 40       ٓبدم رآً فْ تقٓك
      ٓصحح اٚخطاء العمهٓة فْ الهىٍ  الحدٓث 41
ٓحثىْ عمِ استخداـ استراتٓجٓات جدٓدة لتعمٓـ الهادة  42

 العمهٓة الجدٓدة
     

التْ تطكر الهادة  ٓطالبىْ بهراجعة الهصادر كالىشرات 43
  العمهٓة الجدٓدة

     

ٓساعدىْ عمِ تكفٓر الهكاد كالكسائؿ كاٚجٍزة الٛزهة  44
 لتدٓرس الهادة العمهٓة الجدٓدة

     

      ٓحثىْ عمِ تكظٓؼ التقىٓات الحدٓثة فْ عهمٓة التعمٓـ 45

ٓشاركىْ فْ اىتاج كسائؿ كهكاد تعمٓهٓة خاصة بالهادة  46
 دةالعمهٓة الجدٓ

     

      ٍٓٓئ كرش عهؿ لتطبٓؽ كحدات الهادة العمهٓة 47

     ٓدعـ اىتاج كسائؿ تعمٓهٓة هىاسبة باٚستفادة هف  48



                                     

 

 

 

 

 

 اٚهكاىٓات الهتاحة
      ٓقـك هعْ عىاصر الهىٍ  الهختمفة 49

ـ )البىائْ ,التككٓىْ  4950 ٓحثىْ عمِ استعهاؿ اىكاع التقٓك
 ,الختاهْ (

     

اطف القكة كالضعؼ فْ صٓاغة اٚسئمة ٓكشؼ هك  51
 اٚهتحاىٓة

     

ٓكجٍىْ لبىاء اٚختبارات التحصٓمٓة بدٚلة اٌٚداؼ  52
 التعمٓهٓة

     

ٓحثىْ عمِ تحدٓد هستكٓات التٛهذة حسب ىتائ   53
ـ   التقٓك

     

      ٓعمهىْ هٍارة تحمٓؿ ىتائ  اٚختبار بصكرة فعالة 54

ع ادك  55 ـ لتحقٓؽ افضؿ الىتائ ٓطالبىْ بتىٓك       ات التقٓك

ـ الذاتْ 56       ٓشجع عمِ استخداـ اسمكب التقٓك

      ٓزكدىْ بالتغذٓة الراجعة الكاضحة بشكؿ هستهر 57
      ٓقدـ خطط عٛجٓة لتٛفْ القصكر فْ التدٓرس 58



دة الخبراء مرتبة حسب الحروف اليجائية ( جدول اسماء السا7ممحق رقم )
 والدرجة العممية ومكان العمل 

 اسهاء الخبراء فْ صٛحٓة هقٓاس فاعمٓة اٚشراؼ التربكم

 هكاف العهؿ  اسـ الخبٓر كالمقب العمهْ  ت
 جاهعة دٓالِ / التربٓة اٚساسٓة  ا.د عمْ ابرآٌـ اٚكسْ  1
 لتربٓة اٚساسٓةجاهعة دٓالِ / ا ا.د عباس فاضؿ جكاد  2
 جاهعة دٓالِ /التربٓة اٚساسٓة  ا.د عمْ هظىْ عمْ  3
 جاهعة دٓالِ /التربٓة اٚساسٓة  ا.د  لٓث كٓرـ حهد  4
 جاهعة دٓالِ /التربٓة اٚساسٓة  ا.ـ.د بشرل عىاد هبارؾ   5
 جاهعة دٓالِ /التربٓة اٚساسٓة   ا.ـ.د حاتـ كٓرـ   6
 الجاهعة الهستىصٓرة /التربٓة اٚساسٓة   ا .ـ.د حٓدر عمْ حٓدر  7
 رئاسة جاهعة دٓالِ   ا.ـ.د عبد الحسف عبد اٚهٓر    8
 هعٍد اعداد الهعمهٓف /دٓالِ ا.ـ.د عصاـ عبد العٓزز هحهد   9

 جاهعة دٓالِ /كمٓة التربٓة  أ.ـ.د. لطٓفة هاجد هحهكد  10
 د. ٌىاء عبد الكٓرـ القٓسْ  11

 
ٓة/كمٓة التربٓة  الجاهعة الهستىصر 

 اٚساسٓة 
 

 

 

 

 

 

 



( كتاب تسٍٓؿ هٍهة الِ الهدٓٓرة العاهة لتربٓة دٓال8ِهمحؽ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( تسٍٓؿ هٍهة الِ الهدارس اٚبتدائٓة لقضاء 9همحؽ )
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Abstract : 

       The interest Educational Supervision Its come of its 

importance and wealth of the effectiveness of influence on the 

overall educational process for the purpose of development to 

keep pace with changes and developments facing the 

educational process. This has become necessary to improve the 

effectiveness of educational supervision to raise the level of the 

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

profession needs of guided and guide him and supervised by, 

and even mastered the methods of dealing with his students, and 

increasing experience of the teaching profession. and acquire the 

educational supervision of being a collaborative work is focused 

in its destruction on the development of the educational process 

in all its elements, led by a teacher who represents the human 

element active in the educational supervisor patron of such 

development, on livelihoods because the real work of the 

educational field is noticeable for all the elements related to the 

educational process to achieve the desired educational goals. 

The current research aims to: - 

1 - building measure the effectiveness of educational 

supervision in improving the performance of teachers of science 

subjects in primary school from the viewpoint of the teaching 

staff. 

2 - Verification of the effectiveness of educational supervision 

in improving the performance of teachers of scientific subjects 

from the viewpoint of the teaching staff. 

3 - identify the individual differences among teachers depending 

on the variable type (males - females). 

4 - identify the individual differences among teachers due to the 

variable of academic qualification (Dar Teachers - Institute - 



College). And by variable (and more years of service 10 - 10 

years or less). 

To achieve the objectives of the research, the researcher the 

following actions: - 

Building measure the effectiveness of educational supervision 

through the literature and previous studies, and has been to 

ensure the veracity of the scale using the honesty virtual, were 

presented paragraphs on a group of arbitrators, and the purpose 

of acceptance of each paragraph of the tool or reject or modify 

the adopted researcher 80% minimum to accept paragraphs the 

number of arbitrators,'s (12) an arbitrator, has been the exclusion 

of all paragraphs that have not received the approval of the 

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

final form of 58 paragraph, the researcher drafted paragraphs 

language as the instructions displayed by the arbitrators. been 

confirmed the stability of the scale adoption of the test method 

and bring it back and reached (0.86), and the way retail midterm 

reaching reliability coefficient (0.88), which represents the 

gradient is high, and after applying the scale on a sample of 

(400) teachers of science and mathematics researcher reached 

the following findings: - 

1 - The sample has a standard low in the stability of the 

effectiveness of supervision, ie, that the level of educational 

supervision of teachers is not satisfactory, and after the 

application of a measure the effectiveness of educational 

supervision on a sample of the research found that the average 

degree of effectiveness of educational supervision of teachers of 

both sexes and included in the research is (167, 5) with a 

standard deviation of $ (35.7) and when comparing this average 

to the average Alfrda measure of (174) noted that smaller-than-

average Alfrda of the scale. 



2 - Search Results showed that there was no statistically 

significant differences between the sample of male and female 

sample of teachers of mathematics and science at the 499 degree 

of freedom and significance level of 0.05. 

3 - showed results that there is no individual differences 

between teachers of mathematics and science as a variable of 

years of service, because the value of alpha calculated by the 

amount of (2.11) is less than the value of T indexed by the 

amount of (3.84) at the 0.05 level and the degree of freedom (1-

396). 

4 - The results showed that there are individual differences for 

science and mathematics teachers for the qualification and 

variable, because the alpha value is calculated by the amount of 

(32.26) greater than the tabular value of alpha (3.84) 

The researcher recommended a number of recommendations 

including: training supervisors through placement programs, 

master's and holding training courses and workshops for them to 

improve the competencies methods of supervision to improve 

the performance of teachers of science and mathematics, and 

follow-up plans, educational supervisors and improvement of 

supervisory services provided by the supervisors of science and 

mathematics teachers. 

The researcher has proposed a number of proposals, including: 

conducting an evaluation of the reality of school management 

and educational supervision, and requiring supervisors to 

conduct research to determine the procedural problems of 

education.  
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