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وتم توزيع االستبانة على جميع المشرفين التربويين ومديري المدارس بوكالـة الغـوث               
، ولمعالجة البيانات إحصائيا تم اسـتخدام برنـامج     %) ٨٥,٦(، وقد استجاب منهم     ) ٢٤٥(بغزة  

   .EXCEL وبرنامج SPSSالرزم اإلحصائية 
  :ج التالية وقد توصلت الدراسة إلى النتائ

  .مستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين كان عاليا  -١
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 بين متوسط تقـديرات كـل مـن    )٠,٠١(توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   -٣
المشرفين والمديرين في مستوى الممارسات اإلشرافية للمـشرفين التربـويين لـصالح            

التركيز علـى المـستفيدين ،     : المشرفين في االستبانة ككل وفي مجاالت ثالثة فقط هي          
 .والتركيز على جودة أداء المعلمين ، واالهتمام بالعمل الجماعي 

بين متوسط تقديرات كل مـن      ) ٠,٠٥(صائيا عند مستوى الداللة     ال توجد فروق دالة إح     -٤
المشرفين والمديرين لمستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين تعـزى لمتغيـر     
الجنس في االستبانة ككل وفي جميع مجاالت االستبانة عدا المجال الثاني المتعلق بمبـدأ              

 .لفروق لصالح الذكور التركيز على جودة أداء المعلمين ، حيث كانت ا
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 .ضرورة تبني نظم الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي  -

عقد دورات تدريبية للمشرفين التربويين لتعريفهم بـالجودة الـشاملة ومبادئهـا             -
  . ودورها في تطوير العملية التربوية 

باستخدام األساليب اإلشرافية المساندة    ضرورة زيادة اهتمام المشرفين التربويين       -
 .حسب حاجات المعلمين المهنية 

 .زيادة أعداد المشرفين التربويين ، وتخفيف أعبائهم اإلدارية والفنية  -
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Abstract  
  

The reality of the supervisory practices of the UNRWA 
educational supervisors in Gaza in the light of total 

quality principles and its develope methods . 
 

 This study aimed to answer the following major question: " What is 
the reality of  the supervisory practices of the UNRWA educational 
supervisors in Gaza in the light of total quality principles and what  
are the methods to develop it ? " 
The following questions are derived from the major question : 

1- What is the level of the supervisory practices of the UNRWA 
educational supervisors in Gaza in the light of total quality principles 
from the view of supervisors and headteachers ? 

2- Are there statistic differences between supervisors and headteachers 
in their average of estimations about the level of the supervisory 
practices of the UNRWA educational supervisors in Gaza in the light 
of total quality principles ? 

3- Are there statistic differences in the average of estimations of 
supervisors and headteachers about the level of the supervisory 
practices of the UNRWA educational supervisors in Gaza in the light 
of total quality principles attributed to the following variables : 
gender, scientific qualification and the number of experience years ? 

4- What will be the framework for developing the supervisory practices 
of the UNRWA educational supervisors in Gaza in the light of total 
quality principles ? 

 
The descriptive analytical method was used in this study , while the data 
collection tool was a questionnaire which consisted of (60) items 
distributed to the following five domains : 

1- Focus on customers. 
2- Focus on the quality of teachers performance. 
3- Interest in team work. 
4- Effective educational leadership. 
5- Continuous improvement and excellence 

Its content validity was judged by a group of educational experts , and its 
reliability was calculated ,which was (0.98) . 
The questionnare was distributed to all educational supervisors and 
headteachers in UNRWA (245) , and responded (85.6%) of them . 
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The data was analyzed by using SPSS & EXCEL programs. 
The results of this stuudy were summarized as follows : 

1- The degree level of the supervisory practices of the UNRWA 
educational supervisors in Gaza in the light of total quality 
principles was high . 

2-  The principle of continuous improvement and excellence had the 
first rate , but the principle of focus on the quality of teachers 
performance had the fifth rate . 

3- There are  statistic differences for the supervisors at the level of 
(0.01) between supervisors and headteachers in their average of  
estimations about the level of the supervisory practices of the 
UNRWA educational supervisors in Gaza in the light of total 
quality principles just in all questionnare items and the following 
domains : focus on customers , focus on the quality of teachers 
performance , interest in team work . 

4- There are no statistic differences attributed  to gender variable at the 
level of (0.05) in the supervisors and headteachers average of  
estimations about the level of the supervisory practices of the 
UNRWA educational supervisors in Gaza in the light of total 
quality principles in all questionnare items and domains except the 
domain of principle of focus on the quality of teachers performance 
, which was for males . 

5- There are no statistic differences attributed  to scientific 
qualification and the number of experience years variables at the 
level of (0.05) in the supervisors and headteachers average of 
estimations about the level of the supervisory practices of the 
UNRWA educational supervisors in Gaza in the light of total 
quality principles in all questionnare items and domains . 

 
Accordingly , the researcher's major recommendations are : 

- The essential need for adoption of total quality systems in 
educational supervision . 

- Holding training courses for educational supervisors to point 
the total quality , its principles , and its role in developing 
educational prosses . 

- More interest in using the supportable supervisory techniques 
according to teachers professional needs . 

- Increasing the number of supervisors and decreasing their 
administrative and technical loads .    
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  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  :مقدمة * 
يعتبر بناء اإلنسان وإعداده للحياة الهدف الرئيس للتربية ، وتدور حوله جميع األهـداف                

األخرى كي يتمكن من توظيف طاقاته وتحقيق طموحاته وآماله وخدمـة مجتمعـه فـي ظـل                 
  .التغيرات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها العصر الحديث 

كان لزاما على األنظمة التربوية السعي نحو التطوير والتجديد         " ونتيجة لهذه التغيرات ،       
المستجدات المشهودة ، واإلشراف التربوي يمكـن أن يـؤدي دورا           والتغيير لمواكبة التغيرات و   

مؤثرا في حركة التطوير ، من خالل المتابعة الميدانية للعملية التربوية وتقويمها تقويمـا شـامال           
،ونظرا ألهمية التعليم أيـضا؛     )١٧: ١٩٨٥مكتب التربية العربي لدول الخليج،    "(ومتطورا ومستمرا   

شراف التربوي لالرتقاء بنوعية التعليم من خالل توفير أفضل الـسبل           فإن ذلك يتطلب وجود اإل    
  .  التي تمكِّن المعلم وغيره من أطراف العملية التعليمية التعلمية من القيام بأدوارهم بشكل فعال 

ويهتم اإلشراف التربوي الشامل بجميع جوانب العملية التربوية ، ولذا يعتبر وسيلة مهمة لتطوير              
يم باعتبار هذا التطوير الهدف األول لإلشراف التربوي ليحقق التعليم أهدافه وغاياتـه            نوعية التعل 

بكفاءة وفعالية ، ويعتبر اإلشراف التربوي أحد الخدمات المهنية التعليمية التـي يقـدمها النظـام             
التربوي بهدف تقديم يد العون والمساعدة للمعلمين على أساس االحترام والتقـدير ، وإكـسابهم               

قدرة على تنفيذ المنهج وتطويره ، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة ؛ مما يزيد من كفاءة العائـد                 ال
  .التربوي وتحقيق األهداف التعليمية المرجوة 

ويمثل المشرفون التربويون مركزا مهما في األنظمة التعليمية ، وتتجه أنظار العـاملين               
متخصصين في المناهج وطرق التدريس الحديثـة ،        في الحقل التربوي إليهم باعتبارهم خبراء و      

وينبغي عليهم تطوير العملية التربوية وتحسينها عن طريق مساعدة المعلمين وتـوجيههم نحـو              
  .السبل التي تزيد فعاليتهم ؛ ليحققوا أفضل إنجاز في عملهم

وحيث إن المشرف التربوي هو المخطط والمنفذ لعملية اإلشـراف التربـوي والموجـه           
ائجه المدرسية ، فقد تطور دوره لينسجم مع تغيرات العصر وحاجات التربية الحديثـة التـي                لنت

قائد تربوي يسعى إلى تحسين العملية التعليميـة التعلميـة    " تنظر إلى المشرف التربوي على أنه       
ويعمل على تطويرها ، لذا على المشرف التربوي أن يعي األهـداف التـي يـسعى اإلشـراف                  

"                              تحقيقها والتي تعينه على إدراك مهمته ومساعدته على القيام بها على خير وجـه               التربوي إلى   
   )٣١ : ٢٠٠٣الخطيب والخطيب ، ( 
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لذلك لم يعد دور المشرف مقصورا على متابعة المعلم في أثناء تنفيذ الخطـط الدراسـية       
 الصف ، وإنما قيادة التطوير والتغييـر الـشامل          والمناهج بمفهومها الضيق أو تقويم أدائه داخل      

والمستمر لالرتقاء بدوره لمواجهة حاجات المجتمع ومتطلبات العصر ، ولكـي تـزداد فاعليـة               
المشرف التربوي نحو أداء هذا الدور الجديد ، ال بد من استخدام األساليب الحديثة في اإلشراف                

  .لتعليمية التعلمية ، والسير بها نحو الجودة الشاملة التربوي لما لها من فائدة في تحسين العملية ا
وتعتبر الجودة الشاملة التحدي الحقيقي الذي سيواجه الـنظم التربويـة فـي العقـود القادمـة ،                 
باعتبارها أداة لإلصالح التربوي ، وإحدى الركائز األساسية لمسايرة التغيرات العالمية والمحليـة   

أن الجـودة الـشاملة    ) ١٣٨ : ٢٠٠٠أبو سعدة وعبد الغفار ،    ( ومحاولة التكيف معها ، وترى      
نظام فعال يقوم على فلسفة إرضاء العميل من خالل زيادة القـدرات اإلنتاجيـة للعـاملين فـي                  

  .المنظمة ، وفق معايير أكثر مالءمة وأقل تكلفة 
ق أهـدافها مـن     وتركز هذه الفلسفة على أهمية استثمار الموارد المادية والبشرية للمؤسسة لتحقي          

جهة ، وإشباع حاجات العمالء من جهة أخرى ، وهي ذات معالم تتضح حدودها في مجموعـة                 
قبول التغيير ، وتحسين العمل المستمر ، واألخـذ بمفـاهيم العمـل             : من األسس والمبادئ منها     

بوي الجماعي ، والرؤية المشتركة ، والتركيز على العميل داخل المؤسسة ، ويعتبر المشرف التر             
من أهم المدخالت في النظام التربوي الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في تطبيق مبـادئ الجـودة          
الشاملة ؛ للحصول على نوعية ذات جودة عالية من الطلبة باعتبارهم محور العمليـة التعليميـة                

  . التعلمية
ودة الشاملة  العالمية والمحلية التي أثبتت مدى نجاح تطبيق الج       وهناك العديد من التجارب       

: في النظام التربوي ، وقد أولت بعض الدراسات اهتماما بهذا الموضوع ، ومن هذه الدراسـات             
التي توصلت إلى أن إدارة الجودة الشاملة أفضل مبدأ لتغيير وتطوير            ) ٢٠٠١الدبال ،   ( دراسة  

حـا لتطبيـق    التي قدمت نموذجا مقتر    ) ٢٠٠٢بحر ،   ( األنظمة وإيجاد ميزة تنافسية ، ودراسة       
التـي قـدمت     ) ٢٠٠٣الـصالحي ،    ( الجودة الشاملة في التعليم األساسي في مصر ، ودراسة          

تصورا لتطوير اإلدارة المدرسية بمدارس وكالة الغوث بغزة في ضـوء مفهـوم إدارة الجـودة                
التي اهتمت بتقـديم تـصور مقتـرح لتطـوير كفايـات       ) ٢٠٠٤نشوان ، ( الشاملة ، ودراسة   

ألكاديميين في التعليم الجامعي في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة فـي فلـسطين ،        المشرفين ا 
التي أوصت بضرورة السعي إلـى نـشر ثقافـة إدارة الجـودة              ) ٢٠٠٥منصور ،   ( ودراسة  
  .الشاملة
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وقد عمل مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث بغزة منذ إنشائه على تحقيق التحـسين النـوعي               
ي من خالل تطبيق االتجاهات التربويـة المعاصـرة والحديثـة ، وكغيـره مـن                للنظام التعليم 

المؤسسات التي اهتمت بتطبيق الجودة الشاملة فقد عمل المركز على تحسين كفايات المـشرفين              
التربويين وتطويرها في النواحي اإلدارية والفنية من خالل ورش العمل والدورات التي تناولـت              

  .مع التدريبي الخامس من مشروع المدرسة كمركز للتطوير ضمان الجودة ، ضمن المج
وعلى الرغم من انتشار ثقافة الجودة في المؤسسات التربوية بـشكل عـام ، ومحاولـة مركـز                
التطوير التربوي بوكالة الغوث بغزة تعزيزها لدى الموظفين العـاملين لديـه خـصوصا فـي                

رفين التربويين ال تنسجم مـع دور اإلشـراف         المستويات اإلدارية العليا ، إال أن ممارسات المش       
من أن الممارسـات     ) ٢٥-٢٤ : ١٩٩٢عبد اللطيف ،    ( التربوي الحديث ، وهذا ما  أشار إليه         

اإلشرافية لم تبلغ صفة الكمال وال تنسجم في معظمها مع أهداف اإلشراف التربوي ، كما أشـار                 
جاهات المعلمين نحو المـشرفين  حول ات ) Lwis & Miel , 1988( أيضا إلى نتائج دراسة 

الـدخول إلـى    : التربويين حيث إن المعلمين أبدوا استياء من بعض الممارسات اإلشرافية منها            
الصف بشكل مفاجئ ، واتخاذ القرارات دون مناقشة ، وانتقاد المعلم أمـام تالميـذه ، وتوجيـه                  

أن  ) ٢٠٠٤الخـصاونة ،    سـتراك و  ( االنتقاد دون إبداء اقتراحات بناءة ، كما أكدت دراسـة           
ممارسات المشرفين التربويين ال زالت دون مستوى الطموح المعهود ، ومتواضعة وفي قواعدها             
األولية، ومن هنا رأى الباحث ضرورة تطوير الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالـة       

  . الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة 
  
  :مشكلة الدراسة * 

وء قصور الممارسات اإلشرافية في النظام التعليمي الفلسطيني كما أظهرت العديد           في ض   
التي أظهرت أن المشرفين التربويين يركـزون       ) ١٩٩٧محمود ،   ( منها دراسة   : من الدراسات   

على ممارسة بعض األساليب اإلشرافية وإهمال أخرى لعدم قناعتهم بها، إضافة لعدم التوازن في              
التي أكدت علـى أن اإلشـراف        ) ٢٠٠٣المدلل ،   (  التعليمية ، وكذلك دراسة      ممارسة الكفايات 

التربوي في محافظات غزة يواجه جملة من المعوقات ذات األبعاد المختلفة التـي تـؤثر علـى                 
فعالية اإلشراف التربوي وتطوره ،  وفي ظل نجاح مبادئ الجودة الشاملة في تحسين المخرجات               

أنه البد من تطبيق مبادئ الجودة الـشاملة فـي تحـسين الممارسـات              التعليمية ، يرى الباحث     
  :اإلشرافية للمشرفين التربويين ، لذلك جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي 
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  ؟ ما 
  :ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية 

ما مستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين       -٥
ي ضوء مبادئ الجودة الـشاملة      بوكالة الغوث بغزة ف   

 من وجهة نظر المشرفين والمديرين ؟

 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط تقـديرات        -٦
كل من المشرفين والمديرين لمـستوى الممارسـات        

 اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة ؟

سط تقـديرات المـشرفين والمـديرين لمـستوى         هل توجد فروق دالة إحصائيا في متو       -٧
الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجـودة            

 ؟) الجنس ، المؤهل العلمي ، سنوات الخدمة ( الشاملة تعزى لمتغيرات الدراسة 
ـ          -٨ ة الغـوث   ما التصور المقترح لتطوير الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكال

 بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة ؟

  
  :هداف الدراسة أ* 

  :تهدف الدراسة الحالية إلى   
 بيان مستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبـادئ              -

  . الجودة الشاملة من وجهة نظر المشرفين والمديرين 
ظر كل من المـشرفين التربـويين والمـديرين لمـستوى      بيان االختالف واالتفاق في وجهة ن    -

  .الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة 
 الكشف عن أثر كل من الجنس والمؤهل العلمي وسـنوات الخدمـة فـي متوسـط تقـديرات       -

فين التربويين بوكالة الغوث بغزة فـي       المشرفين والمديرين لمستوى الممارسات اإلشرافية للمشر     
  .ضوء مبادئ الجودة الشاملة

 وضع تصور مقترح لتطوير الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في             -
 .ضوء مبادئ الجودة الشاملة 

  
  :أهمية الدراسة * 

 :يرى الباحث أن أهمية الدراسة تظهر فيما يلي   

 الممارسات اإلشـرافية    واقع
للمشرفين التربويين بوكالة    
الغوث بغزة في ضوء مبادئ     

 ومـا سـبل     الجودة الشاملة 
  تطويره
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هذه الدراسة تحديدا لمبادئ الجودة الشاملة فـي نظـام اإلشـراف    يأمل الباحث أن توفر      -١
 .التربوي 

يأمل الباحث أن توفر هذه الدراسة وجهة النظـر الموضـوعية لكـل مـن المـشرفين                  -٢
والمديرين عن مستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في           

 .ضوء مبادئ الجودة الشاملة 

تفيد هذه الدراسة القائمين على العملية التربوية ، وذلـك بـالتعرف إلـى      من الممكن أن     -٣
وجهات نظر المشرفين والمديرين في الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالـة           
الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وتطويرها وعقد الدورات التدريبيـة التـي              

 .تلبي حاجاتهم الوظيفية 

الدراسة الباحثين والدارسين لموضوعي اإلشراف التربوي والجودة الشاملة ،         قد تفيد هذه     -٤
وتوجيه الجهود لمزيد من الدراسات الالحقة التي تتنـاول عمليـة اإلشـراف التربـوي           

 .وتطوير أساليبها وممارساتها في ضوء الجودة الشاملة 

م مبـادئ الجـودة   قد تسهم نتائج هذه الدراسة في تطوير مجاالت تعليمية أخرى باستخدا          -٥
 .الشاملة 

    
  :حدود الدراسة * 

  :تتحدد الدراسة بالحدود التالية 
  ) :األكاديمي ( الحد الموضوعي  -١

نظرا التساع موضوعي اإلشراف التربوي ، والجودة الشاملة ، اقتصرت الدراسـة الحاليـة            
 وسبل تطويره   على تحديد واقع الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة         

  :في ضوء مبادئ  الجودة الشاملة التالية 
  التركيز على المستفيدين -٦
 التركيز على جودة أداء المعلمين -٧

 االهتمام بالعمل الجماعي -٨

 القيادة التربوية الفعالة -٩

 التحسين المستمر والتميز -١٠

  :الحد الزماني  -٢
  .م٢٠٠٦/ م ٢٠٠٥تم تطبيق الدراسة الحالية خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 
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  :الحد البشري  -٣
  .اقتصرت الدراسة على عينة من المشرفين التربويين والمديرين بوكالة الغوث بغزة 

  :مصطلحات الدراسة * 
  :الممارسات اإلشرافية 

هي مجموعة األعمال اإلجرائية التي يقوم بها المشرف التربوي لتحسين عمليتي التعليم            "   
"             مين على النمو المهني وتحسين مـستوى أدائهـم وتدريـسهم            والتعلم، من خالل مساعدة المعل    

   )٢١٣ : ١٩٧٧مرسي ، ( 
  .وسيتبنى الباحث هذا التعريف 

  
  :المشرف التربوي 

هو شخص متخصص ميوالً ووظيفةً للقيام بمهام اإلشراف ومالحظة وتقيـيم الواقـع             "   
السلوكية والمهنية والنفسية والمادية ،     المدرسي ، وتحديد مواطن قوته ومواطن ضعفه البشرية و        

   )٥ : ١٩٩٢حمدان ، " ( تمهيدا لنقله بالتوجيه والتطوير إلى مستوى أكثر صالحية وجدوى 
  

ويعرفه الباحث بأنه أحد عناصر النظام التعليمي الذي تعينه وكالة الغوث بغزة لإلشراف               
سين العملية التعليمية التعلمية بكافـة  المبحثي على المعلمين والمعلمات في مدارسها ، ويسعى لتح     

عناصرها ، وبالتعاون مع جميع األطراف ذات الصلة بهذه العملية تحقيقـا ألهـداف اإلشـراف         
التربية اإلسالمية ، اللغة العربية ، اللغة اإلنجليزية ، الرياضـيات ،            : التربوي ، والمباحث هي     

  .، باإلضافة إلى مشرفي المرحلة األساسية الدنياالعلوم العامة والتكنولوجيا ، المواد االجتماعية 
  

  : الجودة الشاملة مبادئ
لتحقيـق  ح  تأدية العمل الـصحي   يعرفها الباحث بأنها مجموعة األسس التي يرتكز عليها           

مع االعتمـاد علـى تقـويم       ،    ممكن الجودة المرجوة بشكل أفضل وفعالية أكبر في أقصر وقت        
  :، وهذه المبادئ هي ألداء  معرفة مدى تحسن افيالمستفيد 

  التركيز على المستفيدين -١
 التركيز على جودة أداء المعلمين -٢

 االهتمام بالعمل الجماعي -٣

 القيادة التربوية الفعالة -٤



 ٨

 التحسين المستمر والتميز -٥

  
 

  
  الثانيالفصل 

  الدراسات السابقة
  

  دراسات تناولت موضوع اإلشراف التربوي: أوال 
  الدراسات المحلية والعربية  ) أ

  الدراسات األجنبية) ب
  اإلشراف التربوي : دراسات المحور األول التعقيب على ) ج
 

  دراسات تناولت موضوع الجودة الشاملة: ثانيا 
 الدراسات المحلية والعربية  ) أ

  الدراسات األجنبية) ب
  الجودة الشاملة: دراسات المحور الثاني التعقيب على ) ج
 

  لسابقةالعام على الدراسات االتعقيب : ثالثا 
  
  



 ٩

  
  

  الفصل الثاني
 الدراسات السابقة 

يسود دول العالم اليوم مجموعة من التحديات التي لها انعكاساتها الواضحة على متخذي               
القرار في كثير من الميادين في هذه الدول ، خاصة فيما يتعلق منهـا بميـدان اإلدارة التربويـة           

 العديد من الباحثين ، وأجريت بخـصوصه        واإلشراف التربوي ، هذا الميدان الذي حظي باهتمام       
الكثير من الدراسات لما لهذا الميدان من أهمية في تحسين العملية التربوية من جميع جوانبهـا ،                 
والحديث عن اإلشراف التربوي في هذه الدراسة يعني البحث عن ثقافة حديثة يمكن في ضـوئها            

  . تكون مالئمة لذلك تطوير اإلشراف التربوي ، ولعل ثقافة الجودة الشاملة
وقد اطلع الباحث على عدد من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية ، التي تناولت موضـوعي               
اإلشراف التربوي والجودة الشاملة ، وتتصل بموضوع الدراسة الحالية ، وتسهيال لإلفـادة مـن               

  :هذه الدراسات سيتم تصنيفها حسب موضوعاتها للفئات التالية 
  .لت موضوع اإلشراف التربوي دراسات تناو -١
 .دراسات تناولت موضوع الجودة الشاملة  -٢

  .وسيقوم الباحث بعرض بعض الدراسات والتعقيب عليها 
  

  :الدراسات التي تناولت موضوع اإلشراف التربوي : أوال 
  :الدراسات المحلية والعربية ) أ
ـ    " : بعنوان   ) ٢٠٠٤الجالد ،   ( دراسة   -١ ي تحـسين األداء    دور المشرفين التربويين ف

 " .التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية في األردن 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور المشرفين التربويين في تحسين األداء التدريسي               
الجـنس ، والخبـرة ،      : لمعلمي التربية اإلسالمية في األردن في ضوء المتغيـرات التاليـة              

  .والمؤهل العلمي
راسة من جميع معلمي ومعلمات التربيـة اإلسـالمية للمـرحلتين األساسـية          وتكون مجتمع الد  

معلمـا  ) ٤٧٦(والثانوية في المدارس التابعة لمديريتي إربد األولى والثانيـة والبـالغ عـددهم           
  .معلما ومعلمة تم اختيارهم باألسلوب العشوائي الطبقي ) ١٤٧(ومعلمة، وشملت عينة الدراسة 



 ١٠

الوصفي التحليلي في دراسته موظفا االستبانة كأداة للدراسة ، وتألفـت           واستخدم الباحث المنهج    
  .فقرة ) ٨٧(من 

  
  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 

دور المشرفين التربويين كان متوسطا في تحسين أداء معلمي التربية اإلسـالمية بوجـه           -
  .عام

متـشابهة ، وإن تـأثيرهم      دور المشرفين التربويين توزع على مجاالت الدراسة بدرجة          -
 .على أداء المعلمين التدريسي قد تشابه في جميع جوانب العملية التعليمية التعلمية 

النمو المعرفي  : دور المشرفين التربويين في مجاالت الدراسة جاء مرتبا تنازليا كما يلي             -
لتعليمـي ،   والمهني للمعلم ، التقويم ، إستراتيجيات تنفيذ الحصة ، التخطيط ، المحتوى ا            

 .الوسائل التعليمية ، األنشطة التعليمية 

عدم وجود أثر دال إحصائيا لمتغيرات الجنس والخبـرة والمؤهـل العلمـي علـى دور        -
 .المشرفين التربويين في تحسين أداء المعلمين 

 
تقويم أداء المشرفين التربـويين     : " بعنوان   ) ٢٠٠٤ستراك و الخصاونة ،     ( دراسة   -٢

 " .ء مهماتهم واالتجاهات اإلشرافية الحديثة في األردن في ضو

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم أداء المشرفين التربويين لمهماتهم اإلشرافية فـي ضـوء                
: االتجاهات الحديثة من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين ، ومعرفة أثر المتغيرات التالية              

  .التحصيل العلمي، والجنس ، والخبرة على الدراسة 
عمان ، إربد ، الكـرك      (مدرسة موزعة على ثالث مناطق      ) ٦٩٣(تكون مجتمع الدراسة من     و
مـن  %) ٨(معلما ومعلمة، وشملت عينـة الدراسـة        ) ٨١١٨(مديرا ، و  ) ٦٩٣(، يعمل فيها    )

  .مجتمع الدراسة تم اختيارهم باألسلوب العشوائي الطبقي 
  .سة وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في الدرا

) ٤٢(األولى من قبل المعلمين مكونـة مـن         : واستخدم الباحثان ثالث أدوات لتقويم المشرفين       
فقرة ، والثالثة في ضوء االتجاهات الحديثـة        ) ٤٢(فقرة ، والثانية من قبل المديرين مكونة من         

  .وهي عبارة عن استبانات ) فقرة ) ٤٠(من قبل المعلمين والمديرين مكونة من 
  :هذه الدراسة للنتائج التالية وقد توصلت 

رأى مديرو المدارس أن مستوى أداء المشرفين ال زال دون مستوى الطموح ، وجميـع                -
  .المجاالت كان أداؤها متوسطا عدا التخطيط كان عاليا 
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رأى المعلمون أيضا أن مستوى ممارسـات المهمـات ال زال دون مـستوى الطمـوح                 -
د الوسط باستثناء اإلشراف على التدريب كـان  المعهود وأن جميع المجاالت تمركزت عن   

 .عاليا 

ال زالت ممارسات المشرفين التربويين لالتجاهات الحديثة متواضـعة وفـي قواعـدها              -
 .األولية

 .ال توجد تأثيرات ذات داللة إحصائية لمتغيرات الدراسة في تقويم أداء المشرفين  -
  

دور المـشرفين التربـويين     : " ، وهي بعنـوان      ) ٢٠٠٤سعادة وآخرون ،    ( دراسة   -٣
الفلسطينيين خالل تفاعلهم مع المنهاج المدرسي والطلبة أثناء انتفاضة األقصى في محافظتي            

  ".رام اهللا والخليل

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد كيفية تعامل المشرفين التربويين فـي محـافظتي رام اهللا                 
: قصى ، وعالقة ذلك بثالثة متغيـرات        والخليل مع المنهاج المدرسي والطلبة خالل انتفاضة األ       

  .عدد البرامج التدريبية التي حضرها المشرف، والمحافظة التي يتبع لها، وتخصصه المعرفي 
وتكون مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين في محافظتي رام اهللا والخليل ، وبلـغ عـددهم                

  .مشرفا ومشرفة ، وهم يمثلون أيضا عينة الدراسة ) ٦٠(
خدم الباحثون المنهج الوصفي المسحي الميداني لإلجابة عن أسـئلة الدراسـة ، مـوظفين               واست

  .فقرة تتمشى مع مقياس ليكرت الخماسي المتدرج ) ٢٥(استبانة مصممة لهذا الغرض تألفت من 
  :وقد توصلت هذه الدراسة للعديد من النتائج أهمها 

الطلبة متوسـطة ، بينمـا الدرجـة        كانت الدرجة العامة لتعامل المشرفين التربويين مع         -
) ١١(المتعلقة بتعامل المشرفين التربويين مع عدد البرامج التدريبية لصالح من حـضر             

  .برنامجا فأكثر
حصل المشرفون التربويون في محافظة رام اهللا على متوسط أعلى من زمالئهـم فـي                -

 .محافظة الخليل بالنسبة للتعامل مع المنهاج المدرسي والطلبة 

 المتوسطات عالية لصالح المشرفين التربويين المتخصصين في ميادين اإلنـسانيات    كانت -
  .  عند تعاملهم مع المنهاج المدرسي والطلبة 

  
الدور المهني للمشرف التربـوي ومـدى       : " ، وهي بعنوان     ) ٢٠٠٣البنا ،   ( دراسة   -٤

  " .ممارسته من وجهة نظر المعلمين في مدارس محافظة غزة 



 ١٢

دراسة إلى التعرف إلى الدور المهني الذي يجـب أن يمارسـه المـشرف              هدفت هذه ال    
التربوي لتحسين العملية التعليمية التعلمية ، وذلك من خالل دوره تجاه عناصرها من وجهة نظر               
المعلمين ، والكشف عن أثر بعض المتغيرات كالجنس والمؤهـل العلمـي وسـنوات الخدمـة                

  .لى تقدير المعلمين لمدى ممارسة المشرف التربوي لدورهوالمرحلة التي يتعامل معها المعلم ع
وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات العـاملين فـي وزارة التربيـة والتعلـيم                

) ٤٢٢(معلما ومعلمة ، وتألفت عينة الدراسة من        ) ٢٨٥٠(الفلسطينية في محافظة غزة وعددهم      
  .ع األصلي من المجتم%) ١٥(معلما ومعلمة وذلك بنسبة 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار صحة فرضياتها ،             
فقرة موزعة علـى سـتة أدوار للمـشرف         ) ٨٨(موظفا االستبانة كأداة للدراسة ، التي تضمنت        

  .التربوي
  : وتوصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 

نهاج حسب تقديرات المعلمين لدرجة ممارسـة المـشرف          يعطي المشرف التربوي أولوية للم     -
  .التربوي ألدواره 

  . أكدت الدراسة أن المشرف التربوي يمارس دوره المهني بدرجة عالية -
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمدى ممارسة المشرف التربوي لدوره المهني في مجموع               -

  .سنوات الخدمةاألدوار الكلية تعزى لمتغيرات الجنس والمرحلة و
  
دور مشرف التربية اإلسالمية فـي تحـسين        : " بعنوان   ) ٢٠٠٢الخوالدة ،   ( دراسة   -٥

 ".أداء معلمي مادة التربية اإلسالمية في المدارس األساسية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور مشرف التربية اإلسالمية في تحسين أداء معلمي المادة                
الجنس ، والمؤهل العلمي ، وسـنوات  :  وجهة نظر المعلمين أنفسهم ، وبيان أثر المتغيرات          من

  .الخبرة على وجهات النظر 
تكون مجتمع الدراسة من معلمي التربية اإلسالمية في المدارس األساسية التابعة لمديرية عمان             

 من جميع معلمـي المـادة       معلما ومعلمة ، وتكونت عينة الدراسة     ) ٢٤٧(الثانية والبالغ عددهم    
  .معلما ومعلمة ) ٦٥(ومعلماتها في مدارس لواء الجامعة التابع لنفس المديرية والبالغ عددهم 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته موظفا االستبانة كأداة للدراسة تألفـت              
والوسـائل ، التقـويم ،      التخطيط ، األساليب    : فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي       ) ٣١(من  

  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية . إدارة الصف 
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  .تقديرات المعلمين في تقويم أداء المشرفين كانت متوسطة -
 .احتل مجال إدارة الصف المرتبة األولى يليه التقويم ثم التخطيط ثم األساليب والوسائل  -

 الدراسة على وجهات نظر أفـراد       عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتأثير متغيرات        -
 .العينة وتقديراتهم 

دور المشرف التربوي في تحسين أداء المعلم       : " بعنوان   ) ٢٠٠١الحارثي ،   ( دراسة   -٦
  ".من وجهة نظر معلمي المرحلة االبتدائية بالطائف 

هدفت هذه الدراسة إلى المساعدة في تقديم تصور مناسب لتحسين البيئة التعليمية داخـل                
  .درسة من خالل توضيح الدور األمثل لعمل المشرف التربوي الم

من معلمـي المرحلـة االبتدائيـة       %) ٥,٥(معلم أي ما يمثل     ) ١٠٠(وتكونت عينة الدراسة من     
مدرسـة بطريقـة    ) ٢٠(مدرسين من كل مدرسة، حيث تـم اختيـار          ) ٥(بمدينة الطائف بواقع    

دراسـة ، والمعلمـون يغطـون أهـم         من عدد المدارس في مجتمـع ال      %) ٣٣(عشوائية بواقع   
  .هـ ١٤١٩ / ١٤١٨التخصصات في المرحلة االبتدائية للعام 

  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي من أجل التشخيص للوقوف على الجوانب اإليجابية والسلبية 
واستخدم الباحث لجمع المعلومات استبانة صممت بطريقة ليكرت الخماسي مع بعـض التعـديل              

 عبارة بأربعة خيارات فقط ، وتضمنت االستبانة ثمانية محاور تم تغطيتها بـسبع          حيث اتبعت كل  
  .وأربعين فقرة 

  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها 
  . يميل المشرف التربوي في أدائه للتركيز على طرق التدريس وتقييم المعلم وأداء الطالب -
ة في متابعة أداء المعلم إذ يتضح ضعف التنسيق الـسابق            يتسم عمل المشرف بأسلوب المباغت     -

  .لزيارة المشرف التربوي للمعلم 
 المشرف التربوي يقوم بتشجيع المعلم على التقويم المستمر ، لكن ال يساهم بخبرته التطبيقيـة                -

  .في مجال تفسير نتائج االختبارات واستخدام هذا التفسير في تحسين األداء الالحق للمعلم 
  
اتجاهات المـشرفين التربـويين نحـو    : " ، وهي بعنوان  ) ٢٠٠١األكلبي ،  ( راسة  د -٧

 " .مهنة التدريس 

هدفت هذه الدراسة إلى استطالع اتجاهات المشرفين التربويين نحو مهنـة التـدريس ،                
الجنس ، التخصص ، المؤهل العلمي ، سنوات الخبـرة فـي            : ومدى تأثرها ببعض المتغيرات     

  .ت الخبرة في التدريس ، المرحلة التي يشرفون عليها اإلشراف، سنوا



 ١٤

وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين والمشرفات التابعين لإلدارة العامة للتعليم والمديرية            
مـشرفا ومـشرفة ،   ) ١٧٥(العامة لتعليم البنات بالمنطقة الشرقية بالسعودية والبـالغ عـددهم        

مشرفا ومشرفة ، وبعد اسـتبعاد االسـتمارات        ) ١٢٥(منهم أي   %) ٧١(وشملت عينة الدراسة    
  .مشرفين ومشرفات ) ١٠٩( التي لم تكتمل إجاباتها أصبحت عينة الدراسة 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فرضـياتها ،              
عبـارة  ) ٦٠(مقيـاس مـن     موظفا مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس كأداة للدراسة ، وتكون ال          

  .أبعاد ) ١٠(بعضها إيجابي وبعضها اآلخر سلبي ، وتقيس 
  :وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية 

  .اتجاهات المشرفين التربويين نحو مهنة التدريس إيجابية بصفة عامة  -
عدم تأثر اتجاهات المشرفين التربويين نحو مهنة التدريس بأي مـن المتغيـرات التـي                -

 .دراسة شملتها ال

عجز التأهيل العلمي والمهني الذي يقَدم للمشرفين التربويين أثناء الخدمة عـن تحقيـق               -
  .استمرار نمو اتجاهات المشرفين التربويين نحو مهنة التدريس 

 
األنمـاط القياديـة ومـدى فعاليتهـا     : " وهي بعنـوان   ) ٢٠٠١آل ناجي ،   ( دراسة   -٨

 " . للتعليم بمنطقة عسير للمشرفين التربويين في اإلدارة العامة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى األنماط القيادية السائدة التي يمارسـها المـشرفون                
  .التربويون في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية ومدى فعاليتها 

هــ  ١٤١٩للعام الدراسي   وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين بمنطقة عسير          
مـشرفا  ) ٨٠(مشرفين تربويين ، وشملت عينة الدراسـة  )١٠٤(هـ ، والبالغ عددهم  ١٤٢٠ -

  .منهم
ووزعت أداة الدراسة عليهم وتشمل أداة وصف فاعلية وتكيف القائد ، إضافة إلـى أداة تقـيس                 

ر ، التدريب ،    عدد المرؤوسين ، المؤهل ، العم     (بعض العوامل الديمغرافية في مجال اإلشراف       
  ).الخبرة 

  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 
األنماط القيادية السائدة لدى المشرفين التربويين في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عـسير             -

هي نمط المشاركة يليه نمط التسويق أو االستشارة وأقل األنماط شيوعا نمط التفـويض              
  .وهو أقلها تفضيال أيضا



 ١٥

ط العام لفاعلية األنماط القيادية السائدة لعينة الدراسة مـن المـشرفين التربـويين         المتوس -
 .منخفض جدا 

المشرفون التربويون الذين لديهم خبرة أكثر لديهم القدرة علـى التنويـع فـي اسـتخدام        -
 .األنماط القيادية المختلفة 

  
 
ة العملية ومدى   أهمية أدوار مشرف التربي   : " وهي بعنوان    ) ٢٠٠١دياب ،   ( دراسة   -٩

 " .ممارسته لهذه األدوار 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى ممارسة المشرفين التربـويين فـي برنـامج                 
التربية العملية بجامعة القدس المفتوحة والجامعة اإلسالمية بغزة ألدوارهم ومهماتهم ، وتحديـد             

  .درجة أهمية هذا الدور وممارسته 
مـشرفا  ) ١٢٠( مشرفي التربية العملية في الجامعتين والبالغ عددهم         وتكون مجتمع الدراسة من   

) ٤٠(طالب وطالبة ، وشملت عينة الدراسة       ) ٦٠٠(ومشرفة ، والطلبة المتدربين والبالغ عددهم       
  .م ٢٠٠٠/٢٠٠١طالبا وطالبة في الفصل األول من العام الدراسي ) ١٢٥(مشرفا و 

 في اإلجابة عن أسئلة الدراسة موظفا االستبانة كـأداة          واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    
  .فقرة موزعة على ثالثة محاور) ٥٣(للدراسة تألفت من 

  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 
توفير الجو النفسي والمناخ المناسب من أهم المهمات التي يجب أن يقوم بهـا المـشرف        -

لك تنظيم لقاءات للطلبـة المعلمـين لمناقـشة      في مرحلة اإلعداد للموقف التعليمي ، وكذ      
  .مفهوم التربية العملية وأهميتها 

تدوين المالحظات بموضوعية أثناء تنفيذ الموقف التعليمي في بطاقة معدة مسبقا من أهم              -
 .مهمات المشرف في هذه المرحلة 

 .ب دور المشرف التربوي في تطوير برنامج التربية العملية لم يمارس بالشكل المطلو -

جهود مشرفي التربية العملية في رفع كفاية الطلبة المعلمـين مـن النـاحيتين العلميـة                 -
 .والمهنية دون المستوى المطلوب 

 
الكفايات األدائية األساسية الالزمة للمـشرفين  : " بعنوان   ) ٢٠٠٠الزايدي ،   ( دراسة   -١٠

 " .التربويين بمراحل التعليم العام 
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 على الكفايات األدائية األساسـية الالزمـة للمـشرفين           إلى الوقوف  هدفت هذه الدراسة    
التربويين بمراحل التعليم العام ، والتعرف إلى درجة أهميتها ودرجة استخدامها لدى المـشرفين     
التربويين، والتعرف إلى الفروق بين المعدل العام لدرجـة األهميـة والمعـدل العـام لدرجـة       

  .االستخدام 
) ٤٢٦(ميع المشرفين التربويين بمنطقة مكة المكرمة وعـددهم  وقد تكون مجتمع الدراسة من ج   

  .مشرفا تربويا ، وتكونت عينة الدراسة من جميع أفراد مجتمع الدراسة 
  .كفاية في مجاالت الدراسة ) ٤٩(واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة وتألفت من 

  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 
  .ة أكثر المجاالت أهمية بينما كان التخطيط أقلها أهمية يمثل مجال القياد -
 .يعتبر مجال االتصال أكثر المجاالت استخداما بينما مجال المناهج أقلها استخداما  -

كفاية على درجة أهمية عالية جدا ، وحصول جميع الكفايات على درجـة          ) ٤٢(حصول   -
 .استخدام عالية 

ري األهمية واالستخدام لصالح متغير األهميـة   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغي       -
  .لجميع مجاالت الدراسة 

 
تقويم دور مشرفي المرحلـة مـن       : " بعنوان   ) ٢٠٠٠الطراونة وآخرون ،    ( دراسة   -١١

 " .وجهة نظر معلمات الصف في إقليم الجنوب 

هدفت هذه الدراسة لتقويم دور مشرفي المرحلة في إقليم الجنوب من وجهة نظر معلمات                
الصف ، ومعرفة أثر متغيري الخبرة والمؤهل العلمي علـى درجـة تقـدير المعلمـات ألداء                 

  .المشرفين التربويين
وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمات اللواتي يدرسن الصفوف الثالثة األولى في المدارس             

) ١٤٠٠(هن  الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعليم في إقليم جنوب األردن والبـالغ عـدد            
  .معلمة ، تم اختيارهن بالطريقة العشوائية الطبقية ) ٣٥٠(معلمة، وشملت عينة الدراسة 

واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي في اإلجابة عن أسئلة الدراسة ، موظفين االسـتبانة            
 ،  التخطيط ، المنهـاج   : فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي       ) ٤٨(كأداة للدراسة وتألفت من     

  .أساليب تنفيذ الدرس ، الممارسات اإلشرافية ، التقويم 
  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 

  .تقدير المعلمات بدرجة متوسطة لمجاالت االستبانة كلها باستثناء المنهاج كانت متدنية  -
 .تقدير المعلمات كان متوسطا لالستبانة ككل  -
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 .رجة تقدير وبأشكالها المتعددة حظي مجال الممارسات اإلشرافية بأعلى د -

تبين أثر لخبرة المعلمات من خمس سنوات فما فوق في مجالي التخطيط والمنهاج علـى              -
 .درجة تقديرهن ألداء المشرفين تعزى للخبرة العالية 

ال يوجد أثر للمؤهل العلمي والتفاعل بين المؤهل العلمي والخبرة علـى درجـة تقـدير                 -
  .المعلمات ألداء المشرفين 

  
واقع الممارسـات اإلشـرافية الفنيـة لمـديري         : " بعنوان   ) ١٩٩٩مطر ،   ( دراسة   -١٢

ومديرات مدارس وكالة الغوث في منطقة الخليل التعليمية كمـا يراهـا المـديرون ومعلمـو          
 ".الصف

واقع الممارسات اإلشرافية الفنية لمديري ومـديرات  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى        
وبيان أثر كل من الجـنس والمؤهـل العلمـي    ث في منطقة الخليل التعليمية      مدارس وكالة الغو  

  .والخبرة اإلدارية على هذه الممارسات في ضوء معايير محددة لمجاالت اإلشراف الفنية 
معلما ومعلمـة ، وشـملت عينـة        ) ١١٠(مديرا ومديرة ، و   ) ٢٤(وتكون مجتمع الدراسة من     

  .لدراسة الدراسة جميع أفراد المجتمع األصلي ل
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته لإلجابة عن أسـئلة الدراسـة موظفـا     

: فقرة تمثل ممارسات إشرافية موزعة على سبعة مجاالت هـي         ) ٥٥(االستبانة التي تألفت من     
ـ            ة ، التخطيط ، والمنهاج ، واألساليب اإلشرافية والجماعية ، وطرق التدريس والوسائل التعليمي

  .والمعلم والنمو المهني ، والطلبة ، والتقويم 
  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 

وصف المديرين والمديرات لواقع الممارسات اإلشرافية التي يمارسـونها بأنهـا تتـسم              -
  .بدرجة عالية في جميع المجاالت 

 .عينة لم يظهر أثر لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي على تقديرات أفراد ال -

عدم وجود أثر كبير للخبرة اإلدارية لجميع مجاالت الدراسة باستثناء ذوي الخبـرة مـن        -
  .سنوات فأكثر ) ١٠(

 
واقع الممارسات اإلداريـة والفنيـة      : " ، وهي بعنوان     ) ١٩٩٨أبو عودة ،    ( دراسة   -١٣

 " .لمديري المدارس الثانوية في لواء غزة 



 ١٨

ع الممارسات اإلدارية والفنية لمديري المدارس      هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على واق        
نـوع المدرسـة    : الثانوية األكاديمية الحكومية في لواء غزة في ضـوء المتغيـرات التاليـة              

  .، الجنس ، المؤهل العلمي ، سنوات الخدمة ) إناث/ذكور(
فـي  وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية األكاديمية الحكوميـة      

مديرا ومديرة ، كما تكون من جميع المعلمين والمعلمـات الـواقعين            ) ٤٩(لواء غزة وعددهم    
  .معلما ومعلمة ) ١٣٧٣(تحت إدارتهم وعددهم 

وتكونت عينة الدراسة من جميع فئة مديري ومديرات المدارس الثانوية األكاديميـة الحكوميـة              
معلما ومعلمة  ) ٢٤٧( عينة المعلمين من     التابعة لمديريتي غزة وخانيونس بلواء غزة ، وتكونت       

  .من المجتمع األصلي للمعلمين %) ١٨(ممن يعملون في تلك المدارس ، أي ما نسبته 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار صحة فرضـياتها         

  .مجاالتفقرة موزعة في ستة ) ٨٦(موظفا االستبانة كأداة للدراسة وتضمنت 
  :وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها 

  .يقدر المديرون درجة ممارساتهم اإلدارية والفنية بشكل أعلى من تقدير المعلمين لها  -
كانت تقديرات المديرين متوسطة في مجال العالقة بين المدرسـة والمجتمـع المحلـي               -

نها ضعيفة في مجال العالقة بين      وعالية في المجاالت األخرى ، بينما قدرها المعلمون بأ        
 .المدرسة والمجتمع المحلي ومتوسطة في المجاالت األخرى 

توجد فروق بين تقديرات المديرين والمعلمين لواقع الممارسـات لـصالح المـديرين ،               -
وكذلك توجد فروق في تقديرات المعلمين تعزى لمتغير نوع المدرسة لصالح المعلمـين             

 .في مدارس اإلناث

  . فروق في تقديرات المديرين تعزى لمتغيرات الدراسة ال توجد -
 
واقع اإلشراف فـي التربيـة الميدانيـة    " ، وهي بعنوان  ) ١٩٩٨الحديثي ،   ( دراسة   -١٤

 ".  الرياض - جامعة الملك سعود –بكلية التربية 

  :هدفت هذه الدراسة إلى 
  .معرفة طبيعة المشرفين على التربية الميدانية من أعضاء القسم -١
  .فة واقع اإلشراف الذي يقوم به هؤالء المشرفونمعر -٢
  .معرفة كيفية تقويم المشرفين لطالبهم -٣



 ١٩

وشملت عينة الدراسة جميع مشرفي التربية الميدانية العاملين في قسم المناهج في أثناء الفـصل               
مشرفا من حملة المؤهالت العالية ويمثلـون التخصـصات   ) ٣٤(هـ وعددهم   ١٤١٤الثاني عام   

  .عليها القسم التي يشرف 
وقد استخدم الباحث منهج الدراسة الميدانية المتمثلة في تطبيق أداة البحث على عينـة الدراسـة                

  .ورصد نتائج التطبيق وتحليلها ومناقشتها تمهيدا للوصول إلى توصيات البحث ومقترحاته 
ومـات  وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة مكونة مـن محـورين رئيـسين األول معل              

ديموغرافية عن المشرف ، والثاني يركز على واقع الممارسات اإلشرافية والتقويمية في التربية             
  . الميدانية التي يقوم بها المشرف 

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
المشرفون مؤهلون بدرجة جيدة لإلشراف على طالب التربية الميدانية ، وأهداف برامج             -

  .انية واضحة لدى معظم المشرفين التربية الميد
هناك اهتمام باإلشراف على الطالب المعلمين ومتابعتهم من قبل المشرفين مـن خـالل               -

التوجهات التي يعطيها المشرفون لطالبهم في اللقاء األول واالستعداد للزيـارة الـصفية             
 .والحرص على المتابعة والتقويم الذاتي للطالب بنفسه

في برامج التربية الميدانية الرغبة والطمـوح عنـد المـشرفين    من أهم جوانب القصور      -
  .لتحقيق المثالية التامة ، وكذلك قلة عدد المشرفين مقابل زيادة عدد الطالب 

التأكيد على االستفادة من بطاقة التقويم المعدة من قبل القسم حيث إن بنود التقويم في هذه               -
م مما يعمل على توحيد أسس التقويم لـدى        البطاقة تتسم بالشمول وتضم أسسا جيدة للتقوي      

  .المشرفين
  
نظـام اإلشـراف التربـوي      " ، وهي بعنـوان      ) ١٩٩٨نشوان ، ونشوان ،     ( دراسة   -١٥

   ".بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة في ضوء الفكر اإلداري التربوي الحديث 
ة الغـوث   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تقويم نظام اإلشراف التربوي في مدارس وكال             

معلما ومعلمة من مجتمـع أصـلي عـدد أفـراده           ) ٢٥٠(بغزة ، واشتملت عينة الدراسة على       
اختيروا بطريقة عشوائية من خمس مناطق تعليميـة        %) ١٠(معلم ومعلمة ، أي بنسبة      ) ٢٥٠٠(

مختلفة في قطاع غزة ، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الـذي يعتمـد علـى جمـع           
فقـرة  ) ٧٧(معلومات من أفراد العينة ، وأداة الدراسة هي االسـتبانة التـي شـملت       البيانات وال 
 .مجاالت ، موجهة للمشرفين والمديرين والمعلمين بوكالة الغوث ) ٤(وتضمنت 
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  :وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها 
دورها في تحـسين    اتفاق عينة الدراسة على أهمية استخدام األساليب اإلشرافية الحديثة و          -

  .عمليتي التعليم والتعلم 
  .عدم وجود اتفاق بين المشرفين والمديرين والمعلمين في نظام اإلشراف التربوي بغزة -
استجابات المشرفين على فقرات االستجابة ال تختلف باختالف الجنس أو الخبرة ، بينمـا            -

  .  تير وجدت فروق دالة إحصائيا وفقا للمؤهل العلمي لصالح حملة الماجس
يتفوق المديرون على المشرفين التربويين في سلوكهم التنظيمي داخل منظومة اإلشراف            -

  .التربوي بغزة 
 
واقع اإلشراف الفنـي والتربـوي للتعلـيم    " ، وهي بعنوان  ) ١٩٩٧كركه ، ( دراسة   -١٦

  ".الثانوي الزراعي في سورية وتطويره

  :هدفت هذه الدراسة إلى
  .نوي الزراعيتحليل أهداف التعليم الثا -
  .التعرف إلى آراء المدرسين والمديرين والمشرفين فيه  -
  .تصميم بطاقة مالحظة وتقويم أداء المدرس داخل غرفة الصف وخارجها وتجريبها -
  .التعرف إلى النظريات واالتجاهات الحديثة لإلشراف الفني والتربوي -

  .ة ثانوية فنية زراعية مدرس) ١٨(وتم تطبيق الدراسة على المجتمع األصلي كله والبالغ 
ولقد اتبع الباحث المنهج المسحي في التعرف إلى آراء الفئات الثالث وتم تطبيق المنهج الوصفي               
التحليلي لتحليل آراء المدرسين والمديرين والمشرفين حول الممارسـات الحاليـة والمرغوبـة             

  .لإلشراف الفني والتربوي في التعليم الثانوي الفني الزراعي
  :صلت الدراسة إلى النتائج التالية وقد تو
  .اتفاق بين المشرفين والمدرسين على ضرورة استخدام بطاقات تقويم ألداء المدرسين  -
تباين آراء كل من المدرسين والمديرين والمشرفين حول الممارسات اإلشرافية الحاليـة             -

 .والمرغوبة 

شكل الذي يـساعد علـى   تأكيد الجميع على ضرورة تطوير اإلشراف الفني والتربوي بال      -
  .تطوير العملية التعليمية التعلمية في المدارس الثانوية الفنية الزراعية

  
واقع اإلشراف التربوي في قطاع غـزة  : " ، وهي بعنوان  ) ١٩٩٧محمود ،   ( دراسة   -١٧

  " .في مجال تنمية كفايات المعلمين 
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 غزة في مجال تنمية     هدفت هذه الدراسة إلى تحديد واقع اإلشراف التربوي في محافظات           
كفايات المعلمين وذلك من وجهة نظر المعلمين أنفسهم ومدى تأثر ذلك بكل من الجنس والمؤهل               

  .العلمي وسنوات الخدمة ونوع المؤسسة المشرفة 
يعملون فـي مـدارس وكالـة       ) ٣٣٦(معلما ومعلمة ، منهم     ) ٦٨٨(وتكونت عينة الدراسة من     

الحكومية ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي   يعملون في المدارس    ) ٣٥٢(الغوث، و 
  .في دراسته ، وأعد الباحث استبانة كأداة للدراسة تضمنت أربعة محاور 

  
  

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
هناك تباين كبير بين درجات ممارسات المشرفين التربويين اإلشرافية التي تهـدف إلـى     -

  .علمين يرجع إلى كل من الجنس والمؤهل العلمي والمؤسسة المشرفة تنمية كفايات الم
يعتبر تنفيذ المناهج الدراسية وتطويرها أكثر المجاالت ممارسـة مـن قبـل المـشرفين       -

  .التربويين ، بينما توظيف البيئة المحلية في العملية التعليمية التعلمية هو األقل ممارسة
  
واقع اإلشراف التربوي للطالب المعلمين     " ان  ، وهي بعنو   ) ١٩٩٣عيسان ،   ( دراسة   -١٨

  ".في سلطنة عمان واتجاهات تطويره

  :هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى 
  .مفهوم اإلشراف التربوي والمراحل التي مر بها •
  .أهداف عملية اإلشراف التربوي والمجاالت الرئيسة المتضمنة فيها •
  .واألساليب المستخدمةالكفايات والمهارات الالزمة للمشرف التربوي  •
  .واقع اإلشراف التربوي في التعليم العام بوزارة التربية والتعليم  •
مضمون وأساسيات اإلشراف التربوي بكلية التربية والعلوم اإلسالمية بجامعـة           •

  .السلطان قابوس 
  .التوجهات المستقبلية لتطوير اإلشراف التربوي  •

 المدرسي لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عـن  واستخدم الباحث المنهج الوصفي وخاصة المسح     
  .تساؤالتها 

  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية 
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فيما يتعلق باإلشراف التربوي واتجاهاته وأساليبه وأدواته ، يحاول المعنيون بـالتخطيط             -
  .والتنفيذ وضعها موضع التنفيذ وضمن اإلمكانات المتاحة

  .ؤسسة من أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاحهاالتقويم الدوري لنشاط أي م -
ال بد من أخذ الخصائص النفسية والسمات الشخصية بعين االعتبار عند تعيين المشرفين              -

  .    التربويين لما لها من دور بارز في إنجاح عملية اإلشراف التربوي
 الخدمـة   التأكيد على مبدأ االستمرارية والتكامل والترابط بين اإلشراف التربـوي قبـل            -

  .وأثنائها ، مع ضرورة متابعة خريجي الكليات في الميدان 
  
بعض العوامل المؤثرة علـى الممارسـات       " ، وهي بعنوان     ) ١٩٩٢فرج ،   ( دراسة   -١٩

  ".اإلشرافية لمديري مدارس التعليم العام في سلطنة عمان

  :هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى 
  .افية لمديري المدارسالعوامل المؤثرة على الممارسات اإلشر -
  .أهم الممارسات اإلشرافية التي ينبغي أن يقوم بها مديرو المدارس -
، والمؤهل الدراسي ومدة الخبرة ونوعيـة       ) ذكر ، أنثى    ( األثر المحتمل لكل من النوع       -

  .برامج التدريب على الممارسات اإلشرافية لمديري المدارس 
 مدارس التعليم العام من مختلف المناطق التعليمية        تم اختيار عينة عشوائية من مديري ومديرات      

  من المديرين والمديرات) ٢٣٤(في سلطنة عمان ، وقد بلغ مجموع عينة الدراسة 
واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تقديم مشكلة الدراسة وتفـسير العالقـة           

 األساليب اإلحـصائية لمعالجـة   بين مجاالت البحث المختلفة في إطار وصفي ، واعتمدت بعض        
  .نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

بندا موزعة علـى    ) ٧٠(واستخدم الباحث مقياس الممارسات اإلشرافية المعد مسبقا والذي يضم          
  . ثالثة أقسام بعضها مرغوب فيه وبعضها غير مرغوب فيه 

  :وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها 
  .وق بين الجنسين في التمكن من ممارسة مختلف جوانب العملية اإلشرافيةعدم وجود فر -
يلعب المؤهل دورا في تمكن المديرين والمديرات من ممارسة بعض المجـاالت وعـدم              -

تمكنهم لذا يجب إعطاء الفرصة الكافية للحصول على الدبلوم الخاص والتأهيل ، وإعادة             
اهد العلمية المتخصصة وإضافة مقررات     النظر في بعض المقررات التي تدرس في المع       

  .أخرى خاصة باإلدارة واإلشراف التربوي 
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 تلعب الخبرة دورا في تمكن المديرين والمديرات من ممارسة بعض المجـاالت وعـدم          -
  .تمكنهم لذا يجب مراعاة التدرج الوظيفي واألقدمية عند اختيار القادة التربويين

 .يرين من ممارسة العملية اإلشرافية ككلالتدريب ليس له تأثير على تمكن المد -

  
واقـع اإلشـراف التربـوي وتوقعـات        " ، وهي بعنوان     ) ١٩٩١شاهين ،   ( دراسة   -٢٠

   ".المعلمين منه في مجال التنمية العلمية والمهنية
  :هدفت هذه الدراسة إلى 

  .التعرف إلى الجهود المبذولة من قيادات اإلشراف في التنمية المهنية للمعلم  -
  . عن أوجه القصور والنقص في اإلشراف الحالي الكشف -
  .الكشف عن توقعات المعلمين لدور قيادات اإلشراف في التنمية المهنية لهم -

معلمين ومعلمات من منطقة مصر الجديدة وشمال وشـرق         ) ٢١٠(واشتملت عينة الدراسة على     
معلمـا  ) ١٦١(ة القاهرة بواقع مدرستين في كل منطقة ، وقد أجاب علـى االسـتبانات المرسـل      

  .استبانة فقط ) ١٣١(ومعلمة ، وكان عدد االستبانات الصالحة للدراسة 
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات ، واالستبانة والمقابلـة الشخـصية       

  . محددة األسئلة واعتمدت أسلوب المالحظة للمعلم في بعض جوانبها
  :يها هذه الدراسة ومن أهم النتائج التي توصلت إل

اإلشراف القائم في المدارس ال يتيح للمعلم فرص النمو العلمي والمهني سواء عن طريق             -
تزويده بالخبرات الجديدة أو اإلفادة من إمكانات مؤسسات البيئة المحيطة أو توفير الكتب             

  .والمصادر وغيرها 
  .اقتصار دور اإلشراف على جانب التشجيع فقط -
  . كافية لمتطلبات نمو المعلم العلمية والمهنيةبرامج التدريب غير -
  .عدم كفاية الحوافز اإليجابية والسلبية في استثارة الرغبة لدى المعلم لينمو مهنيا  -
  .عدم وجود تعاون كاف بين قيادات اإلشراف يسمح بالتنسيق بين مهماتهم المختلفة -
ظيمه بـشكل ال يـسمح      عدم توافر إمكانات النمو للمعلم من خالل الجدول المدرسي وتن          -

  .للمعلمين التفرغ لمناقشة بعض األمور العلمية أو المهنية
  
 :الدراسات األجنبية ) ب
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توقعـات المعلمـين حـول اإلشـراف التربـوي      : " بعنوان  ) Rous , 2004( دراسة  -١
 " .والممارسات التي تؤثر على التعليم في مرحلة رياض األطفال 

معلمي رياض األطفال حول المشرفين الذين يزودونهم       هدفت هذه الدراسة لبيان توقعات        
بخدمة اإلشراف التربوي لبرامج رياض األطفال والممارسات التي يستخدمها هؤالء المشرفون           

  .للتأثير في ممارساتهم التعليمية
  . وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع معلمي رياض األطفال في والية واحدة 

  .نة لتحقيق أغراض الدراسة واستخدم الباحث االستبا
  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 

  :هناك خمسة نماذج تسهل التعليم الصفي لرياض األطفال  -
  .دعم ومساندة الصفوف والموظفين  •
 .فرص وإستراتيجيات التطوير المهني  •

 .الحضور في الصف والبرنامج  •

 .مدح المعلمين والموظفين  •

 .الطفولة المبكرة المعرفة الخاصة بتطوير  •

أكد المعلمون أن القادة التربويين يؤثرون على ممارساتهم التعليمية من خالل التواصـل              -
  .اللفظي وغير اللفظي 

 
تصورات حول دور : " هي بعنوان  ) Ovando & Huckestein , 2003( دراسة  -٢

  "مشرفي المكتب المركزي في المدارس النموذجية لمقاطعات تكساس 
لدراسة إلى بيان تصورات مشرفي المكتب المركزي بخصوص الممارسـات    هدفت هذه ا    

اإلشرافية الملحة داخل البيئة الالمركزية ، وأدائهم لـدورهم فـي المـدارس النموذجيـة فـي                 
 .المقاطعات باإلضافة إلى المساهمات التي يقدمونها لتحسين تقدم الطالب أكاديميا 

فة في المدارس النموذجية لمقاطعات تكساس منهم       مشرفا ومشر ) ٥٩(وتكونت عينة الدراسة من     
أنثى ، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في دراستهما كما استخدما           ) ٢٣(ذكرا و ) ٣٦(

بعـدا  ) ١٢(طريقة تحليل المضمون ، وقد أعد الباحثان استبانة لتحقيق غرض الدراسة تضمنت             
 باإلضافة إلى سؤال مفتوح ، وهذه االسـتبانة         فقرة ، ) ٤٨(للممارسات اإلشرافية تضمن كل بعد      

  .تم تطويرها من دراسة سابقة 
  :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان 
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هناك مستوى عال من االتفاق بخصوص األبعاد المتعلقة بالممارسات اإلشرافية الملحـة             -
 ، والتخطـيط    االتصاالت: كما تعكسها الممارسات الحالية وكانت أعلى ثالثة أبعاد هي          

تنمية العاملين ، والمناهج ، والمالحظـات       : والتغيير ، والبرنامج التعليمي ، وكان أقلها        
  .واالجتماعات 

المسهل ، ومطور العاملين،    : إضافة لذلك أظهر المستجيبون أربعة أدوار للمشرف وهي          -
  . ومخطط المنهج ، ومزود بالمصادر 

دم الطالب بالعمل في مدى واسع من األعمال التي         يساهم مشرفو المكتب المركزي في تق      -
إدارة تنمية العاملين ، وزيـارة المـدارس ،         : تهدف لمساعدة المدارس والمعلمين منها      

  .وتخطيط األنشطة 
 
الممارسـات اإلشـرافية   : " وهي بعنوان  ) Bulach & Others , 1999( دراسة  -٣

 " .التي تؤثر على المناخ المدرسي 

اسة لمعرفة تأثير الممارسات اإلشرافية العملية للمـديرين علـى المنـاخ    هدفت هذه الدر    
  .اإلشرافي الموجود في المدرسة ومعرفة تأثير كل من متغير الجنس والمرحلة على ذلك 

من المعلمين خريجي كلية التربية بواليـة ديترويـت بالواليـات    ) ٢٠٨(وشملت عينة الدراسة    
  .المتحدة األمريكية

بندا ، توجه السؤال للمعلمين لبيـان  ) ٥٢(ثون االستبانة كأداة للدراسة وتألفت من واستخدم الباح 
تقديراتهم حول مالحظاتهم لممارسات المدير اإلشرافية التي تؤثر سلبيا وإيجابيا علـى المنـاخ              

  .اإلشرافي للمعلمين 
  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 

ثر إيجابية وأكثر مما هو متوقع ولكـن بقـي هنـاك    المناخ التعليمي في المدرسة كان أك      -
  .متسع لمزيد من التحسينات 

أقل النتائج كانت في مجال الصراع ، حيث عكست رؤية المعلمين أن مديريهم حـاولوا                -
 .تجنب الصراع والتعامل بتحفظ في بعض ممارساتهم 

 .الممارسات في مجال الثقة كانت أكثر إيجابية  -

 المناخ اإلشرافي ، ويبدو أن الممارسات التـي تعـزز المنـاخ    لم يلعب الجنس دورا في    -
اإلشرافي الجيد تؤثر على كال الجنسين بنفس الدرجة ، ومع ذلك فإن المديرات حـصلن               

 .على نسبة أحسن من المديرين في مجال القيادة 
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الممارسات التي تـؤثر  :  " وهي بعنوان  ) Boothe & Others ، ١٩٩٨( دراسة  -٤
  " لمناخ اإلشرافي للطالب المعلمين عكسيا على ا

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أي مدى تؤثر التصرفات السلبية لمـشرفي الكليـة                 
والمعلمين المشرفين على المناخ اإلشرافي للطالب المعلمين بوالية سـان ديغـو بالواليـات      

 .المتحدة األمريكية 

  :وتكونت عينة البحث من مجموعتين 
  .طالبا معلما ) ٢١( م شارك فيها ١٩٩٧ / ١٩٩٦الدراسي األولى للعام 

  .طالبا معلما ) ٢٢( م وشارك فيها ١٩٩٨ / ١٩٩٧الثانية للعام الدراسي 
  .حيث كان مشرفو الكلية هم أنفسهم خالل العامين الدراسيين 

ن وقد استخدم الباحثون االستبانة كأداة للدراسة لجمع المعلومات حول تجارب الطالب المعلمي           
مع المشرف داخل الصف والمشرف الجامعي ، وركزت االستبانة على تـصرفات متنوعـة        

  .للمشرفين 
  :وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها 

  .التكرار مع إحدى المجموعتين التي استخدمت تصرفات سلبية كان أقل من األخرى  -
  .لمين المتعاونين استخدم األساتذة الجامعيون تصرفات سلبية أقل من المع -
ال توجد فروق في التصرفات اإلشرافية لكال المجموعتين على صعيد العالقات اإلنسانية             -

  .ومهارات االتصال 
على الرغم من ذلك ، هناك فرق في الممارسات المتعلقة بالرؤية والمعرفة ، ولكنهم لـم               -

 .ذ القرار يظهروا فروقا في إدارة الصراع ، والقدرة اإلدارية ، والحسم واتخا
 
دور المحتوى المعرفـي فـي اإلشـراف    :" وهي بعنوان  )  Bennett , 1995(دراسة  -٥

 ".التربوي

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة توقعات المعلمين ألهمية امـتالك المـشرفين التربـويين               
  .للمحتوى المعرفي ، في المناطق التي يشرفون عليها 

  .ارس االبتدائية والمتوسطة والعليا معلما من المد) ١٢٠(وشملت عينة الدراسة 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أسئلة الدراسة ، كما اسـتخدم االسـتبانة       

  .من أفراد العينة المستجيبين للدراسة ) ٢٠(كأداة للدراسة باإلضافة إلى إجراء مقابالت مع 
  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 
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مون بقوة الفرضية القائلة بأن المشرفين متخصصون في المناطق التي يشرفون           دعم المعل  -
  .عليها

شعر المعلمون أن المشرفين التربويين الذين يمتلكون المحتوى المعرفي يقدمون مساعدة            -
متطورة وتغذية راجعة ، ويعرفون اإلستراتيجيات التعليمية القتراحها ، ويقدمون تقويمـا      

لمعلم الصفي ، ويمتلكون معرفـة متجـددة حـول االتجاهـات ،             عادال ومنصفا ألداء ا   
 .وينتزعون احتراما قديرا من المعلمين 

 .تغيرت توقعات المعلمين حسب أسلوب اإلشراف المتبع  -

المعلمون ذوو الخبرة كانوا أكثر تركيزا على أهمية المحتوى المعرفي للمشرف التربوي             -
  .  أكثر من أولئك المعلمين األقل خبرة 

 
  
السياسات الخاصة للتواصل الناجح بين : " وهي بعنوان  )  Roberts , 1993(دراسة  -٦

 " .المشرف والمعلم في اللقاءات التربوية 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان عناصر األساليب الخاصة المتأصلة في التواصل بين كـل                
ن جهـة أخـرى خـالل       من المشرفين المستقبليين أو المشرفين الممارسين للمهنة والمعلمين م        

  .اللقاءات التربوية الناجحة 
وشملت عينة الدراسة المشرفين والمعلمين في مختلف المدارس العامة في األجـزاء الجنوبيـة              

لقـاء بعـدى    ) ١٠٠(الغربية والجنوبية الشرقية في الواليات المتحدة  ، وتم تسجيل تحليلي لـ             
  :ذه الدراسة للنتائج التالية للزيارة  بين المشرفين والمعلمين ، وقد توصلت ه

الوصول إلى تفكير عميق وتبادل حر في ظروف اللقاءات يصعب تحقيقه ، وهو معقـد                -
  .للغاية لعوامل سياسية 

هناك أربع إستراتيجيات أساسية للسياسات الخاصة، تستطيع أن تعوق أو تسهل اللقاءات              -
 .ية ، المتغيرات الوظيفيةالتوجهات الشخصية ، االنسجام الحواري ، السلطة الرسم:وهي

في اللقاءات الناجحة يستخدم المشرفون والمعلمون التوجهـات الشخـصية واالنـسجام             -
 .الحواري ويوفر المشرفون بيئة غير تهديدية للمعلم 

في اللقاءات األقل نجاحا يستخدم المشرفون السلطة الرسمية والمتغيرات الوظيفية كجزء            -
 .من سياساتهم الخاصة 

  
  :اإلشراف التربوي : عقيب على دراسات المحور األول الت)  ج
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من خالل استعراض الدراسات السابقة ، نجد أنها تنوعت فـي تناولهـا لموضـوع اإلشـراف                 
  :التربوي حيث إن هناك 

دراسات تناولت واقع اإلشراف التربوي وتقويمه وتوقعات المعلمين منه ، مثـل دراسـة        •
 , Rous(، ودراسـة  ) ١٩٩٨، وان ونـشوان  نـش ( ، ودراسة ) ١٩٩٨، الحديثي ( 

2004.(   
دراسات تناولت المشرف التربـوي وأدواره ومهماتـه وتقويمـه والكفايـات الالزمـة               •

، ودراسـة                ) ٢٠٠٤الجـالد ،    ( واتجاهاتهم نحو مهنـة التـدريس ، مثـل دراسـة            
  ) .٢٠٠١دياب ، ( 

شرف التربوي ومدير المدرسة ، مثـل  دراسات تناولت الممارسات اإلشرافية لكل من الم      •
ــة  ــر ، ( دراسـ ــة  ) ١٩٩٩مطـ ــرج ، ( ، ودراسـ ــة                        ) ١٩٩٢فـ ، ودراسـ

 )Boothr & Others , 1998. (   
ويظهر من تناول الدراسات السابقة ، أنها ركزت على دراسة دور ومهمات المشرف التربـوي               

 وجهات نظر متعددة ، محليـة وعربيـة وأخـرى         ومدى ممارسته لهذه األدوار والمهمات ، من      
  :أجنبية، وتكاد تتفق الدراسات السابقة في الكثير من النتائج أهمها 

النمو المعرفي والمهني للمعلـم ، تنفيـذ المنـاهج         : تعدد مجاالت عمل المشرف لتشمل       -
ال وتطويرها ، اإلدارة الصفية ، طرق التدريس ، تقويم المعلم ، أداء الطالب ، االتـص               

  .والتواصل ، العالقة مع المجتمع المحلي 
 .مستوى ممارسات المشرفين للمهمات واألدوار الزال دون مستوى الطموح المعهود  -

 .ممارسات المشرفين التربويين لالتجاهات الحديثة متواضعة  -

واتفقت العديد من الدراسات السابقة في اختيارها لمنهجية البحث حيـث إن أغلـب الدراسـات                
 ) ٢٠٠٢الخوالـدة ،    ( ، ودراسة   ) ٢٠٠٣البنا ،   (المنهج الوصفي التحليلي ، مثل دراسة       وظفت  

، كما اتفقت العديد من الدراسات في استخدامها االسـتبانة   ) Bennett , 1995( ، ودراسة 
سـعادة وآخـرون ،   ( ، ودراسـة   ) ٢٠٠٤ستراك والخصاونة ، ( كأداة للدراسة ، مثل دراسة     

   ) Bulach & Others , 1999 (، ودراسة  )٢٠٠٤
  

  الدراسات التي تناولت موضوع الجودة الشاملة : ثانيا 
  :الدراسات المحلية والعربية ) أ
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تصور مقتـرح لتوظيـف مبـادئ إدارة    : " وهي بعنوان    ) ٢٠٠٥منصور ،   ( دراسة   -١
  ".الجودة الشاملة في المدارس الثانوية بمحافظات غزة 

ح تصور لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس         هدفت هذه الدراسة إلى اقترا      
  .الثانوية بمحافظات غزة 

) ١٠٢(وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة البالغ عـددهم              
  .مديرا ومديرة 

 مـن   واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ، مستخدمة استبانة مكونة           
مفهوم إدارة الجودة الشاملة ، واتجاهـات نحـو إدارة   : فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي    ) ٦٠(

  .الجودة الشاملة ، وممارسات إدارة الجودة الشاملة ، والتحسين المستمر 
  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 

  .انعدام الوعي بفلسفة إدارة الجودة  -
  .ب اإلحصائية في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية عدم االعتماد على األسالي -
  .عدم االهتمام بعملية التحسين المستمر  -
 .عدم استخدام أدوات الجودة الشاملة  -
 

تطوير كفايات المشرفين األكاديميين في التعليم      : " بعنوان   ) ٢٠٠٤نشوان ،   ( دراسة   -٢
  " .الجامعي في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة في فلسطين

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى االتجاهات الحديثـة فـي إدارة الجـودة الـشاملة                  
ومتطلباتها في النظام التعليمي الجامعي ، ومعرفة مدى مالءمة النظام التعليمي لجامعة القـدس              
المفتوحة إلدارة الجودة الشاملة ، وكذلك التعرف إلى كفايـات المـشرفين األكـاديميين فيهـا                

  . ضوء إدارة الجودة الشاملة وتطويرها في
  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي النظري لإلجابة عن أسئلة الدراسة 

  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 
من أهم متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة دعم اإلدارة العليا وترسيخ ثقافـة الجـودة                -

  .تدريب المستمر لألفراد الشاملة وتنمية الموارد البشرية كالمعلمين وال
 .إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة القدس المفتوحة بطريقة ليست صعبة  -

ال بد للمشرف من امتالك كفايات شخصية كاالتزان وتحمل المسئولية ، وكفايـات فنيـة          -
 كالتخطيط والتحليل والحوار ، وكفايات أكاديمية كالتمكن من المـادة العلميـة والخبـرة             
الواسعة والقدرة على عمل أبحاث علمية ، وكفايات ثقافيـة كـسعة االطـالع ومتابعـة        
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المنشورات والمجالت ، وكفايات إدارية كاإلشراف واالتصال ، وكفايات إدارة الجـودة            
 .الشاملة كاتخاذ القرارات والتقويم المستمر والقناعة بالعمل 

   
ر التعليم الثانوي الفنـي بمـصر فـي      تطوي: " وهي بعنوان    ) ٢٠٠٣البنا ،   ( دراسة   -٣

 " .ضوء إدارة الجودة الشاملة دراسة حالة في محافظة دمياط 

هدفت هذه الدراسة إلى استعراض أبعاد تطوير التعليم الثانوي الفني بمصر إلرساء ثقافة               
الجودة الشاملة ، والتعرف إلى واقع ثقافة الجودة الشاملة في مدارس التعلـيم الثـانوي الفنـي                 

  .الصناعي بمحافظة دمياط ، ووضع تصور مقترح لتدعيم هذه الثقافة 
يتكون مجتمع الدراسة من الموجهين والمديرين والنظار والوكالء والمعلمين األوائل والمعلمـين           
بمدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي بإدارات دمياط التعليميـة المختلفـة ، وشـملت عينـة                

  .يارهم بصورة عشوائية وممثلة ألفراد المجتمع األصلي فردا تم اخت) ١٦٥(الدراسة 
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي موظفة استمارة قياس ثقافة الجـودة الـشاملة فـي               

عبارة ثالثيـة االختيـار ،      ) ٦٢(التعليم كأداة للدراسة بعد تعريبها وتحكيمها ، وهي مكونة من           
  .موزعة على ستة محاور

  :الدراسة للنتائج التالية وقد توصلت هذه 
ال توجد أهداف محددة وواضحة للبيئة المدرسية ، وال توجد رؤية مشتركة بـين جميـع       -

  .العاملين
الخدمات المقدمة داخل المدرسة ال تركز على احتياجات الطالب، والطالب لـيس لهـم               -

 .دور في تطوير الخدمة التربوية 

ح والفشل ، وال تأخذ بـآراء المعلمـين وال          إدارة المدرسة ال تقوم بدراسة عوامل النجا       -
 .تسمع آلراء الطالب واقتراحاتهم 

 .المديرون ال يديرون النظم والعمليات باستخدام الجودة الشاملة  -
 
تطوير اإلدارة المدرسية بمدارس وكالـة  : " هي بعنوان  ) ٢٠٠٣الصالحي ، ( دراسة   -٤

  " .املة الغوث بمحافظات غزة في ضوء مفهوم إدارة الجودة الش
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى األسس والمنطلقات الفكرية لمـدخل إدارة الجـودة       

الشاملة والمتطلبات األساسية لتطبيقها في المدرسة ، وواقع اإلدارة المدرسـية بمـدارس وكالـة     
 .الغوث بغزة واقتراح تصور لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة فيها 
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مـديرا  ) ١٧٤(جميع أفراد المجتمع األصلي للدراسـة والبـالغ عـددهم           وشملت عينة الدراسة    
  .م ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢ومديرة، العاملين في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة للعام الدراسي 

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي فـي دراسـته ، واسـتخدم المقابلـة الشخـصية                 
  .فقرة موزعة على خمسة مجاالت ) ٥٤(بانة واالستبانة كأدوات للدراسة وتضمنت االست

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 
يعتبر دعم اإلدارة العليا واقتناعها بنشر ثقافة وفلسفة إدارة الجودة الـشاملة مـن أهـم                 -

األسس والمنطلقات الفكرية لمدخل إدارة الجودة الشاملة ، وكذلك مـن أهـم متطلبـات               
  . اإلدارة المدرسية تطبيقها لتطوير

من أهم الصعوبات التي تواجه مديري المدارس لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة هـو            -
قصور في الكفايات والمعلومات الالزمة ، وعدم قدرة معظم مـديري المـدارس علـى               
التخطيط اإلستراتيجي والرقابة اإلحصائية ، وعدم توفر البرامج التدريبية الخاصة بإدارة           

  .ة الشاملة الجود
قصور عمليات المتابعة والرقابة والتطوير التي يقوم بها المسئولون في مركز التطـوير              -

 .التربوي 

  
تصور مقترح لتطوير نظام تعلـيم البنـات        : " وهي بعنوان    ) ٢٠٠٢علي ،   ( دراسة   -٥

  ".)مدخل تخطيطي(بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير الجودة الشاملة 

الدراسة إلى التعرف إلى واقع نظام تعليم البنات بالمملكة العربيـة الـسعودية     هدفت هذه     
وتحديد معايير مدخل الجودة الشاملة في تطويره ، والتوصل لتصور مـستقبلي لتطـوير نظـام         

  .تعليم البنات بالمملكة في ضوء معايير الجودة الشاملة 
  .ة بالمشاركة وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ، وأسلوب المالحظ

  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية 
يقوم نظام تعليم البنات على األسس والمبادئ اإلسالمية التي حددتها الـسياسة التعليميـة          -

  .بالمملكة 
تعتبر الرئاسة العامة لتعليم البنات هي الجهاز اإلداري المركزي المسئول عـن وضـع               -

 .بنات الخطط والنظم واللوائح التي تحكم تعليم ال

 .ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتطبيق الجودة الشاملة  -

 .ضرورة تحديد معايير قياسية لجودة نظام تعليم البنات بالمملكة  -
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ضرورة وضع خطة فعالة لتطوير نظام تعليم البنات من خالل صياغة رؤى إستراتيجية              -
 .  فعالة ألهم معايير الجودة في مكونات النظام جميعا 

 
ثقافة الجودة في الفكـر اإلداري      : " وهي بعنوان    ) ٢٠٠٠شافعي وناس ،    ال( دراسة   -٦

 " .التربوي الياباني وإمكانية االستفادة منها في مصر 

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح ثقافة الجودة في الفكر اإلداري التربوي فـي اليابـان                   
 في تطـوير الفكـر اإلداري   ومصر ، واالستفادة من مدخل إدارة الجودة الشاملة واالسترشاد به      

الوصـفي التفـسيري ، والتحليلـي       : التربوي في مصر ، واستخدم الباحثان كال من المنهجين          
  .المقارن 

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
  :تطوير العمليات اإلدارية اآلتية  -

كـري  اتباع اإلدارة التعليمية ألسلوب الالمركزية وتهيئة المنـاخ الف        : التخطيط   •
  .المواتي لإلبداع للتجديد وتلبية حاجات األفراد

 .تنظيم العمل على أساس حلقات الجودة وتوفير جو التواصل الفعال : التنظيم  •

 .االقتناع بأهمية التغيير ونشر ثقافة الجودة لتحسين األداء : القيادة والتوجيه  •

 .فراد تطبيق أسلوب التقويم الذاتي لإلدارة واأل: المتابعة والتقويم  •

ضرورة إيجاد ثقافة تنظيمية في المؤسسات التعليمية تضمن التحسين المستمر فـي أداء              -
  .األفراد من خالل اكتساب ثقافة الجودة ومراعاة اإلدارة لألمور التي تحقق ذلك

  
الجودة الـشاملة فـي كليـات       : " بعنوان   ) ٢٠٠٠أبو سعدة وعبد الغفار ،      ( دراسة   -٧

 ) " .تصور مقترح (رية مصر العربية وشعب رياض األطفال بجمهو

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى نظام تكوين معلمـة ريـاض األطفـال بمـصر ،                   
والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه وتحول دون فعاليته ، ومحاولة الوصول إلى معـايير               

  .ض األطفال الجودة الشاملة وإمكانية االستفادة منها في تطوير نظام تكوين معلمات ريا
واستخدم الباحثان المنهج الوصفي لتحليل مدخل الجودة الشاملة ، وإبراز إمكانية االستفادة منـه              

  .في تطوير نظام تكوين معلمات رياض األطفال
  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية التي توضح مالمح التصور 

  .يكلة مؤسسات ونظام التكوين التمهيد للتجديد بتنمية الوعي بثقافة الجودة وإعادة ه -
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وضع خطة فعالة وتنظيم مرن لتطوير نظام التكوين ووجود رؤيـة إسـتراتيجية قويـة                -
 .للتحكم في جميع األنشطة والمصادر الالزمة لنجاح وإتمام برنامج الجودة الشاملة 

 .تنفيذ خطط وإستراتيجيات الجودة الشاملة بكليات التكوين من خالل دوائر الجودة  -

  . أكد من جودة كل خطوة بالمراقبة والمتابعة من خالل التقويم الذاتي والتقويم الخارجيالت -
 
إدارة الجودة الكليـة مفهومهـا وتطبيقاتهـا        : " بعنوان   ) ١٩٩٤درباس ،   ( دراسة   -٨

 " .وإمكانية اإلفادة منها في القطاع التعليمي السعودي 

ياق التربوي ، والتعريـف بنمـاذج   هدفت هذه الدراسة إلى تعريف مفهوم الجودة في الس         
إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في القطاع التربوي مع إشارة خاصة لتجربة مدينة ديترويت في              
والية ميشيغن األمريكية في تطبيق نموذج إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة المدرسية ، وإمكانية              

  .لجودة الشاملة في القطاع التربوي السعودي تحقيق النماذج والتطبيقات التربوية لمفهوم إدارة ا
  .واستخدم الباحث المنهج النظري المكتبي باإلضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي 

) ٤٥(وقد استخدم الباحث كأدوات للدراسة المقابلة والزيارة الميدانية لثالث مدارس من أصـل              
  .تطبق نموذج إدارة الجودة الشاملة ضمن مشروع ديترويت 

  :د توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية وق
  .اتفق مديرو المدارس في قابلية تطبيق مبادئ ديمينج في القطاع التربوي  -
اتفق الجميع على أن نظام التقويم التقليدي للطلبة يثير الرعب في نفوس الطلبة والبـديل                -

 .تقويم مستمر من أجل تحسين جودة العمل 

 .كزية في إدارة المدارس عملية سهلة لم تكن عملية التحول إلى الالمر -

من الصعوبات التي واجهتها المدارس عدم رضا بعض األفراد عـن التحـول الـسريع                -
 .ومقاومة بعضهم للتغيير 

من المعوقات التي تعترض تطبيق نموذج إدارة الجودة الشاملة فـي القطـاع التربـوي                -
اعتمـاده علـى أسـاليب      ضعف بنية نظام المعلومات في القطاع التربوي و       : السعودي  

تقليدية في عملياته المحدودة ، وعدم توافر الكوادر التدريبية المؤهلة فـي ميـدان إدارة               
 .الجودة الشاملة ، والمركزية في صنع السياسات التربوية واتخاذ القرار 

   
  :الدراسات األجنبية ) ب



 ٣٤

ـ   : " ، وهي بعنـوان  )  Al – Dabal ،٢٠٠١( دراسة  -١ ودة هـل تعتبـر إدارة الج
الشاملة كافية لتحقيق ميزة تنافسية ؟ حقائق في المنظمات حول تطبيق مبادئ التغييـر مـع                

  "أمثلة من الواليات المتحدة األمريكية والعالم النامي 
هل تعتبر إدارة الجودة الـشاملة كافيـة        : هدفت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي          

ئق في المنظمات حول تطبيق مبادئ التغيير مع أمثلـة          لتحقيق ميزة تنافسية ؟ والتعرف على حقا      
من الواليات المتحدة األمريكية والعالم النامي ، واستخدم الباحث طريقة البحث المكتبي مـستفيدا              

  من كتب ومقاالت األدب التربوي في تحقيق أغراض دراسته
  :وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها 

ة عالج فعال لمعظم المشكالت التي تواجهها المنظمات وهي تناسـب     إدارة الجودة الشامل   -
  .كل أنواع األنظمة 

  .إنها ليست الطريقة الوحيدة إلعطاء المنظمات ميزة تنافسية  -
  ).الزبون ( إدارة الجودة الشاملة مناسبة لقطاع الخدمات مع التأكيد على رضا المستفيد  -
التفـويض  : جوانب القصور التي تـشمل      يمكن إلدارة الجودة الشاملة أن تغطي بعض         -

 .والتغيرات الكبرى في عملية التقدم وأنظمة الحوافز 
 
هل تـؤثر إدارة الجـودة   : " بعنوان  ) Mauriel & Others , 1995( دراسة  -٢

 " .الشاملة على التعليم والتعلم ؟ 

الجـودة  هدفت هذه الدراسة إلى بيان أفضل الممارسات الحالية في تطبيق مفـاهيم إدارة          
  .الشاملة في مدارس المقاطعات عبر الواليات المتحدة األمريكية 

أخرى بدون  ) ٣(للدراسة وشاركت   ) ٤٣(مدارس ، استجاب منهم     ) ٢٠٥(وشملت عينة الدراسة    
  .في مقابالت هاتفية ) ٥(استطالع ، و

فـاهيم إدارة   أسئلة حـول م   ) ٨(واستخدم الباحثون االستبانة المفتوحة كأداة للدراسة وتألفت من         
  .الجودة الشاملة وتطبيقاتها 

  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 
  .إدارة الجودة الشاملة لها اإلمكانية إلنجاز تغيير هام في المدرسة  -
تقوم المدرسة بتوظيف نتائج تقويمها للعمليات والمخرجات لتحسين الممارسات التعليمية           -

 ) .الطالب ( التعلمية ، والتركيز على الزبون 

 .أكد المستجيبون على ضرورة االستفادة من البيانات في التخطيط  -

  .أكد بعض المستجيبين أن حاجات العاملين يتم تحديدها بواسطة استبانات  -
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إدارة الجودة الشاملة بدعـة عـابرة أم   : " بعنوان  ) SERVE , 1995( دراسة  -٣

 " .شيء أصيل ؟ 

اهيم الرئيسة إلدارة الجودة الشاملة وعـرض تجـارب         هدفت هذه الدراسة إلى بيان المف       
وخبرات كل من مواقع القيادة واألطر الهيكلية فـي إصـالح النظـام مـن خـالل التجـارب                   

  .والتصورات للمربين المشاركين 
مدارس في المنطقة الجنوبية الشرقية للواليات المتحدة األمريكية        ) ٦(وتكون مجتمع الدراسة من     

  . التطوير من خالل الرؤية اإلقليمية الجنوبية الشرقية للتعليم التي خضعت لبرنامج
  .واستخدم الباحث المقابالت الفردية للفئة المستهدفة كأداة للدراسة 

  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 
  .مدرسة الجودة الشاملة تشمل قائدا ملتزما ومساعدا  -
 .أعضاء هيئة التدريس مؤهلون لتقبل التغيير  -

 .تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدرسة يحتاج وقتا للتدريب  -

 .إدارة الجودة الشاملة تتطلب التزاما طويل المدى  -
 
دراسة ميدانية مقارنة لتقييم طـرق عمليـة   : "  بعنوان  )1995Splett , ( دراسة  -٤

 " .لتنظيمي في تطبيق مجموعات فرق العمل والجهاز ا

هدفت هذه الدراسة إلى بيان المشكالت التي تصادف المنظمات عند تبنيها إسـتراتيجيات              
مبنية على عمل الفريق وإدارة الجودة الشاملة ، ومعرفة أثـر التـدريب علـى تجنـب هـذه                   

  .المشكالت
، مدن بواليـة ميـسوري      ) ٤(شركة في   ) ٨٥(وتكون مجتمع الدراسة من األفراد العاملين في        

  .منهم %) ٢٧,١(فردا ، واستجاب للدراسة ) ٨٥(وشملت عينة الدراسة 
  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 

  .من أفراد العينة أشاروا بأنهم في حيرة وقلق من التغييرات التي تم تنفيذها %) ٨٧( -
خصوصا المشرفين كانوا يرفضون قبول طريقة فـرق العمـل وإدارة    %) ٤٠(أكثر من    -

 .ودة الشاملة الج

استخدموا على األقل خمسة من أنماط التدريب التالية لتسهيل التغييـرات     %) ٤٠(حوالي   -
قرارات الصراع ، مهارات االتصال ، فريـق اتخـاذ القـرارات ، تحديـد               : التنظيمية  

 .المشكالت وتحليلها ، واستخدام أدوات إدارة الجودة الشاملة 
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 العاملين بالمعلومات الصحيحة المناسبة حول التغييرات       وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة تزويد     
  .القادمة وتسهيل إيصالها لهم ، وإيمان المدراء والمشرفين بالنظرة الجديدة قبل تقديمها للعاملين

  
فـة  تقييم تطبيـق ثقا : "  بعنوان  )Griswold, & Others , 1993( دراسة   -٥

 " .الجودة الشاملة ، نظرة أساسها مخاوف 

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تطبيقات الجودة الشاملة في المدارس مـن وجهـة نظـر                  
  .أعضاء هيئة التدريس ومعرفة مخاوفهم ومواقفهم وتصوراتهم 

وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بمـدارس مقاطعـة أوهـايو ، والمـوظفين                
  .منهم %) ٦٥(فردا ، استجاب للدراسة ) ٩٠٠(، وشملت عينة الدراسة والمديرين 

  .واستخدم الباحثون االستبانة كأداة للدراسة 
  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية 

عبر العاملون عن مخاوفهم لعدم استخدامهم ثقافة الجودة الشاملة ، وأن لديهم مخـاوف               -
 .حول طبيعة هذه الثقافة 

مستجيبون مخاوف شخصية عظيمة خصوصا المرتبطة بـالمركز ، والحـوافز ،      أبدى ال  -
 .والتأثيرات المحتملة على المستجيبين 

مخاوف أخرى شملت درجة التعاون المطلوبة ، وطبيعة اشتراك اآلخـرين فـي ثقافـة                -
 .الجودة الشاملة 

 .كل المجموعات عبرت عن قلقها نحو نتائج الطالب بدرجة منخفضة  -

  .بيانات أن المقاطعة كانت في بدايات تطبيقها للجودة الشاملة أكدت ال -
  
  :الجودة الشاملة : الثاني دراسات المحور التعقيب على  ) ج

تنوعت دراسات هذا المحور في تناولها لموضوع الجودة ، من خالل التعرف إلى مفهوم الجودة               
  :وفلسفتها ومبادئها ، ونجد أن هناك 

، )٢٠٠٥منـصور ،  (جودة اإلدارية في المدارس ، مثل دراسة دراسات تناولت تحقيق ال    •
   ) .SERVE , 1995( ، ودراسة  ) ٢٠٠٣الصالحي ، ( ودراسة 

دراسات تناولت الجودة سواء في القطـاع التربـوي أو بـشكل عـام ، مثـل دراسـة                        •
  ) .Splett , 1995( ، ودراسة  ) ١٩٩٤درباس ، ( 
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كثيرا في استخدامها لمنهجية البحث حيـث تـم اسـتخدام المـنهج             تباينت دراسات هذا المحور     
، والمنهج الوصفي المكتبـي مثـل دراسـة           ) ٢٠٠٥منصور ،   ( الوصفي التحليلي مثل دراسة     

، وكذلك األدوات المستخدمة في الدراسة حيث تم استخدام االسـتبانة مثـل          ) ٢٠٠٤نشوان ،   ( 
،  ) ١٩٩٤دربـاس ،  ( والزيارات الميدانية مثل دراسـة  ، والمقابالت  ) ٢٠٠٣البنا ، ( دراسة  

، كما تنوعت العينة في الدراسات السابقة حيث  ) Mauriel & Others , 1995( ودراسة 
  .الطالب والمعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين والمديرين والمشرفين : تناولت 

  
  :التعقيب العام على الدراسات السابقة : ثالثا 
راسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في اختيارهـا للمـنهج الوصـفي              تتفق الد  •

، وكذلك فـي األداة المـستخدمة وهـي          ) ٢٠٠٣الصالحي ،   ( التحليلي ، مثل دراسة     
،  ) ١٩٩٤دربـاس ،  ( ، والمقابلة مثل دراسة  ) ٢٠٠٣البنا ، ( االستبانة ، مثل دراسة     

 اختـارت عينـة المـديرين مثـل دراسـة                         كما تتفق مع العديد من الدراسـات التـي        
، ودراسـة                               ) ٢٠٠١األكلبي ،   ( ، وعينة المشرفين مثل دراسة       ) ١٩٩٨أبو عودة ،    ( 
 )Ovando & Huckestein , 2003. (  

ن ،  فلـسطين ، األرد   : إن الدراسات السابقة قد حدثت في العديد من الدول العربية مثل             •
الواليـات  : مصر ، سورية ، السعودية ، سلطنة عمان ، وبعض الدول األجنبية مثـل                

 .المتحدة األمريكية 

 من أوائل الدراسات التي     – في حدود علم الباحث      -إن أهم ما يميز الدراسة الحالية أنها         •
تناولت تطوير ممارسات المشرفين التربويين فـي ضـوء مبـادئ الجـودة الـشاملة ،           

ها عينة المديرين والمشرفين للتعرف إلى آرائهم باعتبارهم األقدر على وصـف            واختيار
 .واقع ممارسات المشرفين من أجل تطويرها 

 
 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة  •

  .اختيار منهج الدراسة المستخدم  -
 .بناء أدوات الدراسة  -

 .عرض اإلطار النظري  -

 .المعالجات اإلحصائية  -

  .إجراءات الدراسة -

 .تفسير النتائج ومقارنتها  -
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  .عرض التصور المقترح والتوصيات والمقترحات  -
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  لثالثالفصل ا
   للدراسةاإلطار النظري

  اإلشراف التربوي: أوال 
   مفهوم اإلشراف التربوي*     
  أهداف اإلشراف التربوي*     

  مبادئ اإلشراف التربوي*     

  أساليب اإلشراف التربوي*     
  مشرف التربوي كفاياته ومهماتهال*      
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  تطور اإلشراف التربوي بوكالة الغوث بغزة *     
  الجودة الشاملة: ثانيا 

  مفهوم الجودة الشاملة*     
  رواد الجودة الشاملة*     
  نُظُم الجودة الشاملة*     
  مبادئ الجودة الشاملة*     
  الصعوبات التي تعترض تطبيق الجودة الشاملة*     

  الفصل الثالث
   للدراسةاإلطار النظري

  
ين ، باعتباره أحـد الركـائز       تمام العديد من الباحثين والمرب    حظي اإلشراف التربوي باه     

التربوية ، فقد تمحورت العديد من تعريفات اإلشراف التربوي حول تحسين           األساسية في العملية    
فـت آراء المـربين حـول       العملية التعليمية ، واالرتقاء بمستوى أداء المعلم ، ومع ذلك فقد اختل           

تحديد ماهية اإلشراف التربوي تبعا لمدى فهمهم له ، وتعددت المصطلحات التي تدل على طبيعة               
  .العملية اإلشرافية 

ومع التطور الملموس الذي شهده اإلشراف التربوي نتيجة األبحاث والدراسـات التـي               
فـي النظـرة لعمليـة اإلشـراف     تناولته ، وفي ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة التي أثرت    

التربوي ، برزت الحاجة إلى تعريف واضح لإلشراف التربوي ؛ إلزالة الغموض الـذي يحـيط           
به، والتوصل إلى صورة واضحة لمفهومه ال تتأثر بقيم  شخصية أو اعتبارات ذاتيـة أو نظـرة              

   .  جانبية
 آراء البـاحثين    ألجل ذلك سيتناول الباحث مفهوم اإلشراف التربوي ، محاوال عـرض            

  .والمربين للوصول إلى تحديد لهذا المفهوم بشكل يالئم الوظيفة التي يؤديها في النظام التربوي 
  اإلشراف التربوي: أوال 

  :مفهوم اإلشراف التربوي * 
  :اإلشراف التربوي في اللغة ) أ



 ٤٠

  : يلي من خالل الرجوع إلى أصل كلمة إشراف ، فقد ورد في معجم المنجد في باب شرف ما
اطلع عليه مـن فـوق ، وأشـرف      : عاله ، وشرف الشيء     : ارتفع  ، وشارف المكان      : شرف  
   )٣٨٣ : ١٩٩٢دار المشرق ، ( عال وارتفع : الشيء 

  :كما ورد في لسان العرب ما يلي 
اطلعت عليه من فوق    : علوته ، وأشرفت عليه     : بمعنى عاله ، وأشرفت الشيء      : أشرف الشيء   

، ويتضح من خالل التعريفات السابقة أن اإلشـراف          ) ٢٢٤٤-٢٢٤١ : ١٩٩٥ابن منظور ،    ( 
على الشيء  يعنى االطالع عليه ، والعلو واالرتفاع يأتي بمعنى ارتفاع مكانة الشخص المشرف               

  .من الناحية الوظيفية 
  
  
  :اإلشراف التربوي في االصطالح ) ب

لتربوي ، ويعود الـسبب فـي       لم يتفق الباحثون والمربون على تعريف محدد لإلشراف ا          
ذلك الختالف الفلسفات ووجهات النظر حول طبيعة العملية اإلشـرافية ، ووظيفـة اإلشـراف                

  .التربوي ، األمر الذي نتج عنه تعدد التعريفات 
يهدف أساسا إلـى  : " إلى اإلشراف التربوي على أنه       ) ٢٥ : ١٩٦٣دياب ،   ( فقد نظر     

ن أجل نمو التالميذ ، كما يهدف إلـى تـوفير القيـادة التربويـة     تحسين عمليتي التعليم والتعلم م 
لتوجيه نمو المعلمين والتنسيق بين جهودهم من أجل توفير خـدمات تعليميـة أفـضل للتالميـذ             

  " .والمجتمع 
في النظرة نحو النمو المستمر للمعلمـين ، حيـث          ) دياب(مع  ) تشارلز بوردمان (ويتفق    
المجهود الذي يبذل الستثارة وتنـسيق وتوجيـه        " وي على أنه    اإلشراف الترب ) بوردمان(يعرف  

النمو المستمر للمعلمين في المدرسة ، فرادى وجماعات ، وذلك لكي يفهموا وظائف التعليم فهما               
أحسن ، ويؤدوها بصورة أكثر فاعلية حتى يصبحوا أكثر قدرة على اسـتثارة وتوجيـه النمـو                 

"                           ة العميقة فـي بنـاء المجتمـع الـديمقراطي الحـديث             المستمر لكل تلميذ نحو المشاركة الذكي     
   )١٢٥ : ٢٠٠٠الخطيب وآخرون ، ( 

في تعريفه على االستثارة والتوجيه للنمو المستمر لكل مـن المعلـم            ) بوردمان(ويركز    
ل إلى حد ما    والتلميذ ، بحيث يعرف كل منهما دوره جيدا ويعمل على تأديته ، وهذا التعريف يهم              

  .األطراف األخرى للعملية التعليمية التعلمية 



 ٤١

يعمل على النهوض بعمليتي التعليم والـتعلم كليهمـا ، وأن           " على أنه   ) األفندي(ويعرفه    
معنى أن تشرف هو أن تنسق وأن تحرك وأن توجه نمو المدرسين في اتجاه يـستطيعون معـه                  

يذ وأن يوجهوه إلى أغنى وأذكى مساهمة فعالة فـي     باستخدام ذكاء التلميذ أن يحركوا نمو كل تلم       
إلى ) األفندى(، ويتفق تعريف     ) ٨ : ١٩٧٦األفندي ،   " ( المجتمع وفي العالم الذي يعيشون فيه       

حد كبير مع التعريفات السابقة خصوصا في نظرته الموجهة نحـو المعلـم والتلميـذ باعتبـار                 
  .اإلشراف عملية تنسيق وتوجيه للنمو 

خدمـة تربويـة    " زارة التربية والتعليم األردنية لإلشراف التربوي على أنـه          ونظرت و   
متخصصة ، تهدف إلى االرتقاء بنوعية التعليم من خالل توفير أفضل الظـروف التـي تمكـن                 
"                           المعلمين وغيرهم من أطراف العملية التعليمية التعلمية مـن القيـام بـأدوارهم بـشكل فعـال           

   ) .٥ : ١٩٨٣وزارة التربية والتعليم األردنية ، ( 
عملية قيادية ديمقراطية تعاونيـة منظمـة ، تعنـى بـالموقف            " بأنه  ) الزهري(ويعرفه    

التعليمي التعلمي بجميع عناصره من مناهج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلم وطالب ، وتهدف إلى               
   ) .٤٠  :١٩٨٧الزهري ، " ( تحسين عملية التعليم والتعلم 

لإلشراف التربوي نظرة مختلفة عن غيره حيـث أن اإلشـراف يعنـي                  ) حمدان(ونظر    
مراقبة أو مالحظة التعلم واإلدارة والتدريس وقياس وتقييم كفاياتها أوأهلية منتجيها الوظيفيـة ،              " 

   ) .١١-١٠ : ١٩٩٢حمدان ، " ( ومن ثم توجيههم وتطويرهم جميعا لألفضل 
 في تعريفه لإلشراف التربوي على دور المعلم في العملية التعليمية بقوله            )جالنز(ويركز    

إن  اإلشراف التربوي يعمل على إشراك المعلمين ، وجهـا لوجـه ، فـي تحـسين التعلـيم                    " 
"            بالمعلومات والوسائل والمهارات التي من المرجح أن تكون لها تأثيرات مفيدة على تعلم الطلبة               

 )Glanz , 1996 : 7. (   
نظـام سـلوكي مـصمم      " اإلشراف التربوي على أنه     ) أبو ملوح والعمري  (كما يعرف     

للتفاعل مع نظام التدريس من أجل تحقيق الهدف السلوكي لهذا النظام ، وهو أحد األبعاد المهنيـة   
لـشامل  للتدريس، ويهدف إلى تطوير فاعلية التعليم والتعلم من أجل تحسينها وتطويرها بمعناها ا            

   )٧٧ : ٢٠٠٢أبو ملوح والعمري ، " ( والمستمر 
العملية التي تسعى إلى تحسين وتطوير عملية التعلـيم والـتعلم           " بأنه  ) المغيدي(ويعرفه    

بكامل جوانبها ودعم المعلم بتنمية مهاراته وتقديم يد العون والمساعدة له ليتمكن مـن التـدريس                
ر مباشرة على تحسين التحصيل الطالبـي وتحقيـق         على أحسن وجه ، وبما ينعكس بصورة غي       



 ٤٢

األهداف الخاصة والعامة للمدرسة ، كما تسعى دوما لتحقيق أهداف المجتمع الكبير في بناء جيل               
   ) .٧١ : ١٩٩٧المغيدي ، " ( المستقبل
عملية ديمقراطية تعاونية يتم فيها تفاعل بـين        " اإلشراف التربوي بأنه    ) محمود(ويعرف    

اصر العملية التعليمية التعلمية من معلمين وطالب ومناهج دراسية وإمكانـات ماديـة             مختلف عن 
وبشرية ، وبيئة محلية ، وكنتيجة لعملية التفاعل يطرأ تحسن على كافة عناصر العملية التعليميـة   
التعلمية ، مثل كفايات أفضل للمعلمين وتحسين مستوى الطالب التعليمي وتطوير وإثراء المناهج             

"                  اسية، واستخدام فعال لإلمكانات المادية والبشرية ، وتعاون أفـضل مـع البيئـة المحليـة                 الدر
في تعريفه هذا على تفاعل عناصر العملية التعليميـة         ) محمود(، وأكد    ) ٧ : ١٩٩٧محمود ،   ( 

على أن اإلشراف التعلمية لتحقيق األهداف التربوية ، متفقا في ذلك مع تعريف المغيدي الذي أكد              
خدمة موجهة نحو المعلم لمساعدته وتنمية مهاراته سبيال لتحقيق األهداف ، وكذلك متفقـا مـع                
الدويك في تعريفه لإلشراف التربوي من خالل تناوله لجميع عناصر الموقف التعليمـي حيـث                

عليمـي  عملية قيادية تعاونية منظمة تعنـى بـالموقف الت        " أن اإلشراف التربوي    ) الدويك(يرى  
التعلمي بجميع عناصره من مناهج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلم وتلميذ ، وتهدف إلـى دراسـة              
العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقييمها للعمل على تحسين التعلم وتنظيمه ، من أجل تحقيـق                

   ) .٨٠ : ١٩٩٨الدويك وآخرون ، " ( أفضل ألهداف التعليم والتعلم 
عملية تفاعل إنسانية اجتماعية تهدف إلى      " ف التربوي على أنه     اإلشرا) عريفج(ويعرف    

"                      رفع مستوى المعلم المهني إلى أعلـى درجـة ممكنـة مـن أجـل رفـع كفايتـه التعليميـة                     
، ويقترب هذا المفهوم من التعامل مع المعلـم كمهنـي ، وبخاصـة    ) ٢٠٢ : ٢٠٠١عريفج ،  ( 

بين المشرف والمعلم في جو من عالقات العمـل المـستندة للعالقـات             عندما تتم عملية التفاعل     
اإلنسانية واالجتماعية ، لكن هذا التعريف يقصر توجهاته نحو المعلم وعلى الجانـب اإلنـساني               
واالجتماعي ويتجاهل باقي عناصر النظام التربوي ذات التأثير الكبيـر فـي العمليـة التعليميـة       

  .التعلمية ومسارها 
العملية " اإلشراف التربوي في سياق مختلف قليال عن سابقيها على أنه           ) المدلل (وتعرف  

التي يتم فيها تحسين العملية التربوية وتطويرها ورفـع مـستواها ، بتـذليل كافـة الـصعوبات        
"              والمعوقات التي تحـول دون تحقيـق األهـداف التربويـة المنـشودة بالمـستوى المطلـوب            

   ).٩ : ٢٠٠٣المدلل ، ( 



 ٤٣

ومن خالل هذا العرض لآلراء المتباينة لإلشراف التربوي ، والمختلفة أحيانـا والمتفقـة         
أحيانا أخرى ، يمكن إيضاح بعض السمات المرتبطة بمفهوم اإلشراف التربوي التي تيسر عملية              

  :التوصل إلى تعريف أكثر وضوحا له 
 عمليات التخطيط والتنفيـذ والتقـويم ،     اإلشراف التربوي عملية قيادية وتتمثل القيادة في       -

بحيث ال يقتصر المشرف على إصدار التعليمات والتوجيهات التباع أسـاليب تدريـسية             
محددة أو طرق جديدة ، وبرمجة المعلم للعمل كآلة ، وإنما ال بـد مـن تعزيـز الثقـة                    

  .بإمكانية نمو المعلم وقدرته على اإلبداع في التدريس 
ية تعاونية تخلو من التسلط ، ويتعاون جميع األطراف في تحقيـق        اإلشراف التربوي عمل   -

 .األهداف المنشودة 

اإلشراف التربوي عملية منظمة ، ويؤكد ذلك الوقفي في وصفه لإلشراف التربوي على              -
خدمة منظمة تتطلب قدرا كبيرا من التنظيم يتجلى في القدرة على التخطيط للقيـام              " أنه  

ــرافية والت  ــة اإلش ــا    بالفعالي ــاء به ــدافها واالرتق ــا أله ــن تحقيقه ــق م "                         حق
 ) .٣٥ : ١٩٩٠الوقفي ، ( 

إن مفهوم اإلشراف التربوي الذي يسعى إليه الباحثون والمربـون يراعـي التطـورات                 
والتغيرات ، ويركز على جميع عناصر النظام التعليمي وتفاعالته وما يرتبط بـه مـن ظـروف     

عمليـة   ضوء كل ما سبق يرى الباحث أن اإلشراف التربوي يمكن وصفه بأنه              وعوامل ، وعلى  
قيادية تعاونية منظمة تعنى بالنظام التعليمي بجميع عناصره ، وتهدف إلـى دراسـة العوامـل        
المؤثرة فيه ، وتقويمها للعمل على تنظيمها وتطويرها ، من أجل االرتقاء بمستوى األداء فـي                

  .حقيق األهداف التربوية المنشودة م ، وتالنظام التعليمي بشكل عا
  

  : أهداف اإلشراف التربوي * 
بعد هذا العرض البسيط آلراء الباحثين والمربين حول مفهوم اإلشراف التربوي ، يجمع                

معظم الباحثين والمربين على أن الهدف العام لإلشراف التربوي هو تحـسين عمليتـي التعلـيم                
ع العوامل المؤثرة فيها ، ومعالجة الـصعوبات والعقبـات التـي            والتعلم ، من خالل تحسين جمي     

تواجهها ، ولتحقيق الهدف العام تتناسق مجموعة من األهداف الفرعية فيما بينها وتتكامل ، لكنها               
تختلف فيما بينها باختالف ظروف البيئة ، واألهداف التي يضعها النظام التربوي في المجتمـع ،            

  : النظر حول هذه األهداف وسيعرض الباحث بعض وجهات
  : أهداف اإلشراف التربوي بما يلي  ) ١٨٥ : ١٩٧٥سمعان ومرسي ، ( يحدد 



 ٤٤

  .تحسين العملية التربوية من خالل القيادة المهنية لكل من نظار المدارس ومعلميها  -١
 .تقويم عمل المؤسسات التربوية وتقديم المقترحات البناءة لتحسينها  -٢

 .علمين وتحسين مستوى أدائهم وطرائق تدريسهم تطوير النمو المهني للم -٣

  . العمل على حسن توجيه اإلمكانات المادية والبشرية وحسن استخدامها  -٤
  :أن اإلشراف التربوي يهدف إلى تحقيق ما يلي  ) ٤٤ : ١٩٨٧الزهري ، ( ويرى 
قيـة  تحسين عمليتي التعليم والتعلم ومساعدة المعلمين على أن يروا غايات التربيـة الحقي      -١

  .في وضوح تام 
 .أن يميز المعلم بين الهدف والوسيلة ، وأن يربط بين المواد الدراسية ذات العالقة  -٢
 .إدراك مشكالت النشء والعمل على حلها وتحسين العالقات بين المعلمين  -٣
 .بناء قاعدة خلقية صلبة بين جماعة المعلمين وتوجيههم وتوحيدهم في جماعة متعاونة  -٤
 .لمكان المناسب الستعداداته وقدراته وضع المعلم في ا -٥
 .ترغيب المعلمين الجدد في مهنة التدريس  -٦
 .توجيه المعلم نحو أساليب التقويم الحديثة  -٧
 .ربط المدرسة بالمجتمع المحلي  -٨

  :مجموعة من األهداف المرتبطة بالمعلمين منها  ) ٨٨ : ١٩٩٢فرج ، ( ويضيف 
  .ن بها مساعدة المعلمين على فهم وظيفتهم واإليما -١
 .مساعدة المعلم في متابعة كل جديد ومتطور في الميدان التربوي  -٢

 .تكوين عالقات إنسانية بين هيئة التدريس حتى ترتفع روحهم المعنوية  -٣

 .مساعدة المعلمين على النمو في مهنتهم نموا ذاتيا للسمو بمهنة التدريس  -٤

المرتبطة بالتربية والحياة   مجموعة أخرى من األهداف      ) ١٦-١٤ : ١٩٩٢حمدان ،   ( ويضيف  
  :المدرسية منها 

  .توفير معلومات حول تقدم التربية المدرسية وإنجازاتها وأنواع الصعوبات التي تواجهها -١
توفير المعارف والتعليمات الموجهة للتربية المدرسية والمساعدة علـى إغنائهـا ورفـع      -٢

 .فعاليتها 

 .ة للتعلم واإلدارة والتعليم توفير بيئة نفسية واجتماعية ومادية مدرسية مشجع -٣

تنسيق الجهود والمحاوالت المدرسية واالجتماعية النتظام التربية المدرسية واستمرارها          -٤
 .ورفع إنتاجيتها 

إدارة وتوجيه عمليات التغيير في التربية الرسمية ، ومتابعـة انتظامهـا للعمـل علـى                 -٥
 .تأصيلها في الحياة المدرسية وتحقيقها لآلثار المرجوة 



 ٤٥

مجموعة من األهداف التي اتفقت فيها مـع غيرهـا    ) ٢٥٧-٢٥٥ : ١٩٩٣عيسان ،   (  وذكرت  
  :من الباحثين ومنها 

  .تحسين أداء النظام التعليمي وتطويره نحو تحقيق مزيد من الفاعلية والكفاءة واإلنتاجية  -١
 .ربوية ترشيد استخدام الموارد واإلمكانات لمزيد من الفاعلية واإلنتاجية في العملية الت -٢

جعل المدارس ومراكز التعليم والتدريب أكثر بهجة وإنسانية من حيث اإلمكانات المادية             -٣
 .والعالقات اإلنسانية 

تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس ، واالهتمام بتطوير الكفايـات والقـدرات              -٤
 .الالزمة لتطوير هذه المهنة ورفع شأنها في المجتمع عامة 

بات والعوائق بصورة علمية موضوعية ، والتصدي لها للتغلب عليها دون           تحديد الصعو  -٥
 .االعتماد الكلي على السلطات التربوية العليا في كافة األمور 

  :أهدافا لإلشراف التربوي هي  ) ٢٣ : ١٩٩٧محمود ، ( ويقترح 
  .تطوير النمو المهني للمعلمين باستمرار ، وتزويدهم بأحدث المكتشفات التربوية  -١
 .مساعدة المعلمين على إدراك مشكالت التالميذ لحلها والتعرف على حاجاتهم إلشباعها -٢

 .التطوير المستمر للمناهج المدرسية لتواكب سرعة التقدم العلمي  -٣

 .حسن استغالل التسهيالت المادية واإلمكانات البشرية  -٤

 .تطوير عالقة المدرسة مع البيئة المحلية  -٥

 .ة تقويم عمل المؤسسات التربوي -٦

أن اإلشراف التربوي يعمل على إحداث       ) ٨١-٨٠ : ١٩٩٨الدويك وآخرون ،    ( ويري    
التغيير الشامل في الموقف التعليمي بأكمله من خالل تعديل المنهاج ليشبع الحاجات الـضرورية              
المباشرة للتالميذ ، وتعديل أساليب التدريس وطرقه بما يتناسب ومستوى الطـالب ،  ودراسـة                

اج التعليمي ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف فيه ووضع حلـول جديـدة لمـشكالت               واقع المنه 
  .التعليم ، وتقييم الموقف التعليمي بشكل شامل 

مع غيره من المربين والباحثين حول الهدف العـام          ) ١٨٩ : ٢٠٠١عابدين ،   ( ويتفق    
  :ذ ما يلي وكثير من األهداف الفرعية لإلشراف التربوي ، ويضيف فيما يخص التالمي

  .فهم خصائص التالميذ واكتشاف ميولهم وحاجاتهم لتحسين عملية التدريس  -١
التعرف على المشكالت والصعوبات التي يواجهها التالميذ وتشخيصها وتحليلها واقتراح           -٢

 .الحلول المناسبة لها

 .تقييم أداء التالميذ  -٣



 ٤٦

تبطة بـالتطور والنمـو فـي     وفي ظل المفهوم الحديث لإلشراف التربوي وبناء على سماته المر         
أن اإلشراف التربوي يحقـق   ) ١١١ : ٢٠٠١نشوان ونشوان ، ( العلوم اإلدارية وأساليبها يرى     

  :األهداف التالية 
تحسين العملية التربوية من خالل القيادة المهنية لكل من المشرفين ومـديري المـدارس         -١

  .والمعلمين 
بيق نتائج البحوث والتجارب فـي المـواد        تنفيذ الخطط التي يضعها النظام التربوي وتط       -٢

 .واألساليب اإلشرافية 

 .إحداث التغيير والتطوير لسلوك المشرفين التربويين  -٣

تطوير العالقة بين النظام اإلشرافي واألنظمة البيئية األخرى لمـا فيـه خدمـة عمليـة         -٤
 .اإلشراف 

 .تحسين المناخ التعليمي للنظام اإلشرافي والعاملين فيه  -٥

أن اإلشراف التربوي يعني قيادة وتوجيـه عمليـة          ) ٢٩ : ٢٠٠٢ اإلبراهيم ،    (ويرى    
التربية بهدف إعطاء فكرة عن مفهوم التربية حيث يتصور معظم المعلمـين أن التربيـة تعنـي                 
التمكن من المادة والتأكيد على الناحية العقلية فقط ، وفي الحقيقة إن لمفهـوم التربيـة أغراضـا        

ناحية العقلية فتشمل النواحي االنفعالية والروحية والجسمية ولذا يكون هدف          أخرى تتعدى حدود ال   
  .اإلشراف التربوي التركيز على جوانب شخصية الطالب كافة وعدم التأكيد على ناحية فقط 

  :أهدافا لإلشراف التربوي منها  ) ٣٤ : ٢٠٠٣البنا ، ( ويذكر 
 الجماعي بروح الفريق بـين جميـع        تعزيز مفاهيم المشاركة والتعاون والتشاور والعمل      -١

  .العاملين الذين يتعامل معهم المشرف التربوي 
العمل على تعاون المؤسسات المجتمعية ، وإشراك البيئة المحلية في نشاطات المدارس ،              -٢

  . وشرح منجزاتها ، والتنسيق بين أنشطة الطالب واألنشطة المالئمة للبيئة المحلية 
مع اإلبراهيم في أهداف العملية التربوية ، حيث أن العملية           ) ٩٣-٩٢ : ٢٠٠٤طافش ،   (ويتفق  

التعليمية التعلمية لم تعد تتوقف عند تزويد الطالب بالمعارف المجردة ، وإنما تعدت ذلـك إلـى                 
إحداث تغيير مرغوب في سلوكهم وطرائق تفكيرهم ، وهذا يتطلب تعاون المشرفين مع المعلمين              

  . الصالت التي تربط المواد الدراسيةفي إدراك هذه األهداف وكذلك
ومن خالل اطالع الباحث على آراء الباحثين والمربين حول أهداف اإلشراف التربوي ، يتبـين               
أن اإلشراف التربوي بمفهومه الشامل لم يقتصر على دور المعلم واالرتقاء بأدائه ، وإنما تعـداه                

  : كما يراها الباحث ليشمل جميع عناصر العملية التعليمية التعلمية ، وهي



 ٤٧

 .عمليات القيادة واإلدارة والتخطيط  •

  .العاملين من مشرفين ومديرين ومعلمين من حيث نموهم المهني وأداؤهم  •
 .المتعلم من حيث نموه وتعلمه وحاجاته والمشكالت التي يواجهها  •

 .المنهاج من حيث تحليله وإثراؤه وتطويره لمالءمة المتعلمين  •

 .لبشرية وحسن توظيفها الموارد المادية وا •

 .المجتمع المحلي والتفاعل مع البيئة المحلية وحسن التواصل معها  •

  :وبناء على ما سبق يقترح الباحث أهدافا لإلشراف التربوي هي 
تطوير النمو المهني لجميع العاملين في النظام التعليمي وقدراتهم في مجـاالت القيـادة               -١

 .المستجدات التربويةواإلدارة والتخطيط ، وتزويدهم بآخر 

 .تطوير المناهج الدراسية بشكل مستمر ، ومواكبة التقدم العلمي وتغيرات العصر  -٢

التوظيف الفعال إلدارة التعليم والتعلم بما يخدم مصلحة الطالب وتحقيق أعلى مـستوى              -٣
 .في التعلم وتلبية حاجات الطالب 

 .ة حسن توظيف الموارد واإلمكانات المادية والطاقات البشري -٤

 . تحسين السلوكيات  المرغوب فيها لدى الطلبة وتزويدهم ببرامج غنية تلبي رغباتهم  -٥

 .تطوير الروابط مع المجتمع المحلي وتسهيل عملية التواصل معه  -٦
 

  :مبادئ اإلشراف التربوي * 
يستند العمل التربوي بصورة رئيسة على مجموعة من االختصاصيين الذين يتعـاونون              

لتحقيق أهدافه ، وهذا التعاون المبني على أسس سليمة ومتينة شرط ال بـد منـه                ويتفاعلون معا   
، من هذا المنطلق ال بـد مـن إرسـاء            ) ٧٣ : ٢٠٠٤طافش ،   ( للوصول إلى مخرجات تامة     

قواعد متينة يقوم عليها اإلشراف التربوي ؛ ليؤدي دوره الفاعل في تحقيق األهـداف التربويـة                
ل تكلفة ممكنين ، ومن أبرز هـذه القواعـد والمبـادئ مـا ذكـره                       المنشودة في أسرع وقت وأق   

  :) ٨٣-٧٩ : ٢٠٠٥مساد، (، و )٢٨-٢٤ : ٢٠٠٢اإلبراهيم، (، و)٥١-٤٨ : ١٩٧٦حسين وزيدان، (
وذلك بأن يحترم المشرف التربوي كل فـرد يتعامـل معـه ،             : احترام شخصية الفرد     -١

عالقته بتالميذه ويؤثر فيها ، ويأخذ هذا االحتـرام         فاحترام شخصية المعلم ينعكس على      
االهتمام بمشكالت المعلم ، ووضع رغباته موضع التقدير ، وتهيئـة           : مظاهر عدة منها    

  .الظروف التي من شأنها إشاعة األمن والطمأنينة والمعاملة المهذبة والتواضع 
طي أرقى أنواع التعـاون     يعتبر التعاون الديمقرا  : التعاون واإلسهام في العمل الجماعي       -٢

حيث يسود كل فرد الشعور بوحدة الجماعة ، ويقلل العمل الجماعي مـن الوقـوع فـي       



 ٤٨

 ٧٤-٧٣ : ٢٠٠٤طـافش،  ( الخطأ ، ويوفر الوقت والجهد نتيجة لتوزيع العمل، ويؤكد      
على أهمية هذا المبدأ حيث إن التعاون اإليجابي القائم على قناعـة أعـضاء الفريـق                ) 

ية العمل الذي يسعون إليه إلنجازه ، هو ذاك التعاون المنشود الـذي يعتمـد         الواحد بأهم 
 .عليه العمل اإلشرافي الديمقراطي 

ويقصد بها إشراك المعلمين في تبادل وجهات النظر عند مناقـشة موضـوع             : المناقشة   -٣
معين أو مشكلة من المشكالت ، بطريقة تعتمد على اإلقناع القائم على تقـديم الـدليل ،                 

توفير الجو الديمقراطي ، مع التأكيد على ضرورة إصغاء المشرف التربـوي لجميـع              و
 .اآلراء بصدر رحب 

ويتم ذلك عن طريق تنمية التفكير اإلبداعي حيث يكون الوصول لكـل            : تشجيع اإلبداع    -٤
جديد في الرأي والعمل نتيجة التفكير العميق والبحث والتجريب ، ويـستطيع المـشرف              

إلبداع واالبتكار عند المعلمين بإتاحة حرية التفكير لهم ، وإشراكهم فـي            التربوي تنمية ا  
تحسين األهداف والمحتويات والمنهج وطرق التـدريس والتقـويم ، وتـشجيعهم علـى         

 .التجريب ، وبث الثقة بالنفس ، واالعتراف بجهودهم ، واإليمان بقدراتهم 

لية إبداعية ، فالمعلم ال ينمـو  أن اإلشراف عم ) ١٩٢ : ٢٠٠٠الخطيب وآخرون ،    ( ويرى  
من خالل التفصيالت التي يتلقاها من المشرف ، وإنما من خالل مساعدته على تنمية نفـسه                
عن طريق البحث عن عناصر القوة الموجودة لديه من أجل دعمها وتشجيعها ، لتتكون لدى                

جو مـن الطمأنينـة   المعلم الثقة والقدرة على االبتكار والتجريب ، واالعتماد على النفس في          
 .واألمن 

وهي القابلية للتكيف وفق المواقف المتغيرة والجديدة بكفاءة ، وأحيانا يـضطر      : المرونة   -٥
المشرف التربوي المؤمن بالتجديد إلجراء تعديالت في خططه ووسائله ؛ ليعالج موقفـا             

ـ  ) ٣٦ : ٢٠٠٣الخطيب والخطيب ،    ( طرأ ، أو يضمنها فكرا استجد ، ويؤكد          ا بقولهم
على أن اإلشراف التربوي عملية مرنة متطورة ال تعتمد أسلوبا واحدا وإنمـا أسـاليب               
متعددة ؛ مما يتيح للمشرف التربوي استخدام أسلوب أو عدة أسـاليب لتحقيـق هـدف                

 .تربوي محدد

يجب أن يكون المشرف ملمـا بأسـاليب البحـث    : األسلوب العلمي في البحث والتفكير       -٦
رة تبصير المعلمين بهـا ، ومـساعدتهم علـى اسـتعمالها ،             العلمي ووسائله ، وضرو   

وتجريب أساليب وطرق جديدة في العمل ، بحيث يصبح هذا التوجه عادة سلوكية لـدى               



 ٤٩

المعلمين ؛ فيكسروا قيود الرتابة ، مما يجعل األعمال التي يقومون بها تتصف بالحيوية               
 .والتجديد واالبتكار 

جموعة من المبادئ األخـرى التـي يرتكـز عليهـا           م ) ٧٦-٧٥ : ٢٠٠٤طافش ،   ( ويضيف  
  :اإلشراف التربوي ، منها 

حيث يكتسب المشرف القدرة على توقع المشكالت التـي تواجـه           : استشراف المستقبل    -١
العمل، فيتخذ اإلجراءات الوقائية التي تمكنه من تالفيها قبل وقوعها ، ويكتسب المشرف             

  .ومن دراسته العلمية للماضي والحاضر هذه القدرة من خالل خبرته في الحياة ، 
ويقتضي هذا المبدأ مراعاة المشرف التربوي في تخطيطه جميـع مجـاالت            : الشمولية   -٢

 .المجتمع التربوي بحيث تتعاون هذه المجاالت وتتكاتف لتلبية جميع حاجات المجتمع 

 يقبل المشرف   حتى ال تنحرف العملية التربوية عن مسارها القويم ،        : النقد والنقد الذاتي     -٣
التربوي بمبدأ النقد والنقد الذاتي ، ويدرب الفريق الذي يعمل معه علـى تقبلـه ، فهـو                  
صمام األمان الذي ال يسمح بالسلوك االنحراف إلى أهداف غير مرغوبة ، ويقوم النقـد               
بدوره البناء والتصحيحي الذي يساعد على وضوح الرؤية ، وال يسمح بتزييف الحقـائق      

  .وال المواقف

مجموعة من المبادئ واألسس التي تقوم عليها عمليـة          ) ١١٢-١١١ : ١٩٨٨أحمد ،   ( ويذكر  
  :اإلشراف ومنها 

  .يتعلق اإلشراف التربوي بصفة خاصة أساسا بتحسين عمليتي التعليم والتعلم  -١
يقوم اإلشراف التربوي الجيد على فلسفة ديمقراطية واضحة قائمة على احترام الفـروق              -٢

 .اإليمان بقدرة العاملين على النمو والثقة بالنفس الفردية ، و

يعتمد اإلشراف التربوي على البحوث واالتجاهات العالمية للوسائل المستخدمة ، والتـي             -٣
 .يمكن تطبيقها في المجتمع والتي يمكن أن تتكيف لمواقف معينة بالنسبة للمتعلم 

والنتائج ، أي أنه يـنهج      يتضمن اإلشراف التربوي تقويم جوانب الشخصية واإلجراءات         -٤
نحو المعايير المنطقية لعملية التقويم ، وكذلك نحو اإلشـراف الـذاتي ، حيـث يعتمـد                 

 .اإلشراف على النتائج وتقويمها بطريقة قابلة للتنفيذ 

يعطي اإلشراف التربوي فرصا متزايدة لإلسهامات الفردية العتماده علـى االبتكاريـة             -٥
 .وليس على الوصف 



 ٥٠

على مجموعة من المبادئ التي يتوجب مراعاتهـا حتـى          ) ٢٢-٢١ : ١٩٩٢ن ،   حمدا( ويؤكد  
يؤدي اإلشراف التربوي دوره البناء في متابعة اإلدارة والـتعلم والتـدريس وتحديـد كفاياتهـا                

  :وتوجيهها ، ومنها 
التوقيت المناسب لبدء عمليات اإلشراف وانتهائها ، ومراعاة الطول الزمنـي المناسـب              -١

 تكون قصيرة جدا ال تؤدي بفائدة تذكر على المعلمـين ، أو طويلـة جـدا     لها، بحيث ال  
 .تبعث على الملل واألرهاق 

وضوح صوت اإلشراف ولغته ، وفهم األطراف المعنية مباشرة للمقصود مـن أهدافـه               -٢
 .وعملياته ، وجودة وسائله فنيًا ومرونتها 

 .     يذ عمليات اإلشراف االنفتاح النفسي وعدم الرسمية والتقنية الزائدة في تنف -٣

  
من خالل استعراض آراء الباحثين والمربين حول مبادئ اإلشراف التربوي ، تبين أنهـا             

ركزت على طبيعة العملية اإلشرافية ودور المشرف التربوي كداعم للمعلم ومحفز له ؛ لتطـوير            
أن هذه المبادئ ركـزت  كفاياته التدريسية ، وإشراكه في تطوير العملية التربوية ، ويرى الباحث      

على جوانب معينة في العملية التربوية وأغفلت جوانب أخرى ال تقـل أهميـة عـن الجوانـب                  
  :المذكورة ، وبناء على ذلك يقترح الباحث مجموعة من المبادئ هي 

المتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية والغرض الرئيس لإلشـراف التربـوي هـو          -١
ميذ ، والمعلم منظم لهذه العملية وهو محور االرتكاز فيها ويقوم           تحسين مستوى نمو التال   

  .بالدور األساسي ، والمشرف داعم للمعلم يقدم له العون والمشورة 
اإلشراف التربوي عملية مخططة ومنظمة تتطلب من المـشرف أن يخطـط للبرنـامج               -٢

وتقويمهـا بهـدف    اإلشرافي ، ومتابعة تنفيذ المعلمين لألمور التي تم االتفاق عليهـا ،             
 .تطوير الموقف التربوي 

اإلشراف التربوي عملية تتضمن تغيير نظرة المعلمين واتجاهاتهم نحوها ، والتأكيد على             -٣
 .أن اإلشراف يركز على مساعدة المعلمين واحترام قدراتهم وتشجيع إبداعاتهم 

المـشرف  اإلشراف التربوي عملية إنسانية تسعى لالعتراف بقيمة المعلم ، كي يـتمكن              -٤
التربوي من بناء الثقة المتبادلة بينه وبين المعلم ، والكشف عـن الطاقـات والمواهـب                

 .الموجودة لديهم ، ويسود االحترام المتبادل من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية
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اإلشراف التربوي عملية موضوعية بحيث تستند أحكام المشرف التربوي علـى أسـس              -٥
 في تعامله مع كافة عناصر العملية التعليمية التعلمية وخصوصا          علمية ومنهجية واضحة  

 .في عملية تقويم المعلمين 

  
  :أساليب اإلشراف التربوي * 

األسلوب هو مجموعة من أوجه النشاط يقوم بها المشرف التربوي والمعلـم والتلميـذ ومـديرو                
يب اإلشراف التربوي   المدارس من أجل تحقيق أهداف اإلشراف التربوي ، وكل أسلوب من أسال           

ما هو إال نشاط تعاوني منسق ومنظم ومرتبط بطبيعة الموقف التعليمي ، ومتغيـر بتغيـره فـي       
   ) .٢٧١ : ٢٠٠١عطوي ، ( اتجاه األهداف التربوية المنشودة 

فاألساليب التي يتبعها المشرف التربوي متعددة ومتنوعة ، وال يمكن القول إن أسلوبا واحدا منها               
ألساليب ، فكل منها له استخداماته ومميزاته ، كما أن لكل منها شروطا وضـوابط ال         هو أفضل ا  

 )١٠: ١٩٨٨دقاق وآخـرون ،  (بد من أخذها بعين االعتبار ؛ ليؤدي األسلوب نتائج طيبة ، ويشير      
  :إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر في تحديد نوعية األسلوب اإلشرافي، وهي

  .طبيعة الهدف اإلشرافي  -١
 .بيعة حاجات المعلمين المهنية والشخصية العامة والخاصة ط -٢

 .طبيعة اإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة في المدرسة وخارجها  -٣

 .كفايات المشرف التربوي وإمكاناته  -٤

وعلى الرغم من اختالف الباحثين والمربين حول تحديد أهم أساليب اإلشراف التربوي ، إال أنها               
ملة ومطروحة للمعلم لكي يختار بمساعدة المـشرف التربـوي مـا يناسـب            تبقي متداخلة ومتكا  

الموقف التعليمي الذي يواجهه لتحقيق األهداف المنشودة ، ومن هذه األساليب ما هـو فـردي ،                 
  .ومنها ما هو جماعي ، وسيتناول الباحث بعض األساليب اإلشرافية 

  : الزيارة الصفية -١
األساليب شيوعا واسـتخداما ، حيـث يقـوم المـشرف           تعتبر الزيارة الصفية من أكثر        

التربوي بزيارة المعلم في غرفة الصف ؛ ليرى على الطبيعة الموقف التعليمي بهـدف تحليلـه                 
وتقويمه من أجل تطويره ، وتكون غالبا مصحوبة بكتابة تقرير لهذه الزيارة ، حيث يتضمن هذا                 

مجال البيانات العامـة ،  :  أربعة مجاالت هي التقرير الذي يكتبه المشرف التربوي بوكالة الغوث      
  ).١انظر ملحق (ومجال الشخصية ، ومجال األداء ويتضمن التخطيط والتنفيذ، ومجال النتاجات 
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ويتفق العديد من الباحثين حول أهداف الزيارة الصفية ، سيذكر منها الباحـث مـا اتفـق عليـه                
   ) :٢٠ : ١٩٨٣ية والتعليم األردنية ، وزارة الترب( و  ) ١٨٥ : ٢٠٠١العمايرة ، ( 

  .مالحظة المواقف التعليمية التعلمية بطريقة مباشرة وعلى الطريقة الطبيعية  -١
 .الوقوف على حاجات الطالب والمعلمين الفعلية للتخطيط لتلبيتها  -٢

 .الوقوف على مدى تطبيق المعلم للمنهاج  -٣

 .تقويم مدى تنفيذ المعلمين لما تم االتفاق عليه  -٤

 .مع معلومات أساسية عن المشكالت التعليمية المشتركة للطالب ج -٥

 .مالحظة مدى تقدم الطالب وتفاعلهم مع المعلم  -٦

وتتيح الزيارة الصفية للمعلم فرصا متعددة للنماء المهني ، وتسير الزيارة الـصفية فـي                 
ف الزيـارة   لقاء قبل الزيارة الصفية لتوضيح هد     : أصولها وفق ثالث خطوات ؛ الخطوة األولى        

القيـام  : والتخطيط تشاركيا بين المعلم والمشرف وبناء عالقة الزمالة والثقة ، والخطوة الثانيـة              
لقاء مـا  : بالزيارة حيث ينفذ المعلم درسه ، ويقوم المشرف بتسجيل مالحظاته ، والخطوة الثالثة           

 االقتراحات والتحسينات ،    بعد الزيارة حيث يتم تحليل الموقف التعليمي بالتعاون مع المعلم وتقديم          
أن المعلمين ال يفضلون المشرفين الذين يقومون بتقديم وصـف   )  Glanz , 1996 : 6( ويشير 

 - إن لم يكن كلهم      -للمشاهدة الصفية فحسب دون تقديم اقتراحات واقعية ، وأن أغلب المعلمين            
توصـيات ونـصائح    يفضلون المشرفين الذين يصفون ما يشاهدون في غرفة الصف ثم يقدمون            

  .محددة وموجهة نحو تطوير العمل وتحسينه 
إلى ثالثـة أنمـاط للزيـارة        ) ٢٧ : ٢٠٠٤وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ،       ( وتشير  

  :وهي  ) ٢٨ : ٢٠٠٢الخطايبة ، ( الصفية حسب جهة التنسيق ، يتفق معها في ذلك 
لزيارة بنفسه ، إما لحـل مـشكلة مـا ، أو          وفيها يقوم المعلم بطلب ا    : الزيارة المطلوبة    -١

عرض أساليب أو وسائل جديدة ، ويتطلب هذا النمط قدرا من عالقة الزمالـة القائمـة                
  .على الثقة واالحترام 

وتكون محددة بموعد من المشرف ، ويلتزم جميع        ) : المتفق عليها   ( الزيارة المرسومة    -٢
 .األطراف بذلك 

تتم دون تحديد موعد مسبق ، وهي تمكن المشرف مـن           وهي زيارة   : الزيارة المفاجئة    -٣
 . المشاهدة الحقيقية للموقف التعليمي دون تكلف 

 ) ١٣-٨ : ٢٠٠٢بلقيس وعبد اللطيف ،     (، و    ) ٢٢٤-٢٢٢ : ٢٠٠٦ربيع ،   ( ويرى   -٤
  :، أن الزيارة الصفية تأخذ أشكاال ثالثة حسب الغرض منها وهي 
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ن فكرة عامة عن أداء العامل التربوي ، وتعرف         وتهدف إلى تكوي  : الزيارة االستطالعية    -١
  .الجوانب المختلفة ألدائه ، وعادة ما تكون في بداية العام الدراسي أو مع المعلمين الجدد

وهي وسيلة لتقديم خدمات إشرافية للمعلم بهدف مساعدته على النمو          : الزيارة التوجيهية    -٢
 .في العام الدراسي المهني ، وقد تكون هناك أكثر من زيارة توجيهية 

وتأتي عادة بعد مرحلة معينة من التوجيه التربوي ، ويخـضع لهـذا             : الزيارة التقويمية    -٣
 .الشكل من الزيارة جميع المعلمين ، والهدف منها كما هو واضح التقويم 

وعلى الرغم من المزايا التي تحققها الزيارة الصفية إال أنه يواجهها بعـض المعيقـات ، يـذكر                      
  :منها  ) ٢٧٤-٢٧٣ : ٢٠٠١عطوي ، ( 

  .شعور المعلم بالخوف والقلق من الزيارة الصفية خصوصا إذا كانت مفاجئة  -
عدم فهم المعلم لدور المشرف التربوي بوصفه قائدا تربويا يعمل على مساعدته وخدمته              -

 .في تحسين أدائه ونموه المهني 

 .تقديم الخدمة المطلوبة اقتصار هدف الزيارة على كتابة تقرير عن المعلم دون  -

ضيق وقت المشرف ، فالزيارة إذا تمت على الشكل الصحيح وبخطواتها الثالثـة فإنهـا            -
 .تشتغرق وقتا طويال 

 .ضعف المقدرة العلمية أو المعرفية أو األدائية لدى المشرف التربوي  -

  
  

  :ومن خالل استعراض اآلراء حول الزيارة الصفية يرى الباحث ما يلي 
يكون المعلم على استعداد دائم ، فال يتـأثر بـالنمط الـذي يـستخدمه             يجب أن    •

 .المشرف التربوي 

الزيارة المطلوبة أفضل األنماط حيث تزداد ثقة المعلم بنفسه ، وتقـضي علـى               •
  .القلق واالرتباك 

 .ضرورة تنويع المشرف التربوي لألنماط التي يستخدمها مع المعلمين  •

 .عا تفتيشيا ، وإنما تقديم الدعم والمشورة والعون أال تأخذ الزيارات الصفية طاب •

 .أال يتساوى المعلمون في عدد الزيارات لوجود فروق فردية بينهم  •
 

  : تبادل الزيارات -٢ 
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تعتبر الزيارات المتبادلة بين المعلمين من األساليب اإلشرافية التي يخطط لها المـشرف               
د المعلمين بزيارة زميل له في المدرسة نفـسها أو          التربوي بالتعاون مع المعلمين ، حيث يقوم أح       

  .في مدرسة مجاورة ؛ لتحقيق أهداف تعليمية محددة 
وتعمل هذه الزيارات على تقريب وجهات النظر بين المعلمين للمبحث الواحد ، وتعمـق فهـم                " 

المعلمين واحترامهم بعضهم بعضا ، وتسهل الربط بين ما هو نظري وما هو عملـي ، وتفـتح                  
"          طريق لتبادل األفكار والمقترحات والخبرات ، وتعمـق أواصـر الزمالـة بـين المعلمـين                 ال
   ) .١٩٦ : ٢٠٠١عابدين ، ( 
ويتطلب هذا األسلوب وجود بعض المرونة في األنظمة المدرسية بحيث يسمح للمعلـم بتـرك               " 

، ويمكـن لمـدير    ) ٢٨٨ : ٢٠٠١عطوي ، " ( مدرسته يوما دراسيا كامال في تبادل الزيارات       
المدرسة التغلب على هذه المشكلة بتفريغ المعلم في حصتين متتاليتين أثنـاء اليـوم الدراسـي ،                
لتبادل الزيارات مع المعلمين في المدرسة نفسها ، أو في مدرسة قريبة ، مع إكمال المعلم لبـاقي            

  .  حصصه 
  
  : توجيه األقران -٣

ة أنفسهم مهنيا معتمدين في ذلك على خبـراتهم         وهو أسلوب يستخدمه المعلمون في تنمي       
الذاتية ، وتبادل هذه الخبرات بصورة تعاونية ، وذلك من خالل قيام أحد المعلمين بمالحظة أداء                

زميله في أثناء قيامه بعملية التعليم بهدف تقديم المساعدة التي تؤدي إلـى تحـسين هـذا األداء                              
   ) .٩ : ١٩٩١بلقيس وعبد اللطيف ، ( 
  

  :ولنجاح هذا األسلوب ال بد من توفير بعض المتطلبات وهي 
  .جو من الثقة والمحبة واالحترام بين المعلمين أنفسهم  -
 .رغبة المعلمين والجرأة لديهم في استخدام هذا األسلوب  -

 .األدوات واإلمكانات المادية الالزمة لإلعداد والتنفيذ  -

 . وتفريغ المعلم حصة أو أكثر لهذا الغرض دعم اإلدارة المدرسية لهذا األسلوب -

وعلى الرغم أن هذا األسلوب ال يتم على أسس تقويمية ، وأنه يتم بين المعلمين أنفـسهم ، إال أن          
العديد من المعلمين يتحرج من استخدام هذا األسلوب ، خوفا من التعرض للنقد من اآلخرين ، أو              

  . االستفادة من الزمالء عدم توفر الجرأة لدى المعلم لبيان حاجته و
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  : االجتماعات المدرسية -٤
هي أسلوب إشرافي يهدف إلى تحسين التعليم عن طريق إثارة قابليـة المعلمـين للنمـو               

المهني من خالل تالقح األفكار ، واالستعداد لمناقشة قضايا محددة ، ويدور فيها النقـاش حـول             
 الميدان ، ويستند على اإليمان بالعمل الجمـاعي         عدد من القضايا التربوية التي تهم المعلمين في       

   ).١٢٨ : ٢٠٠٤طافش ، ( وتقدير المسئولية المشتركة لتحقيق األهداف 
  

وتأتي االجتماعات المدرسية على نمطين ، النمط الفردي ويكون بين المشرف التربـوي               
ل التفاعـل فـي    وأحد المعلمين ويمكن أن يكون بمبادرة من المشرف أو المعلم نفسه ، ومن خال             

االجتماع يقوم المعلم بطرح ممارساته المختلفة للتعرف على إيجابياته وسلبياته ، حيث ينمي هذا              
األسلوب عند المعلم االستعداد لتقبل النقد ، ويزيد الثقة بينه وبين المشرف ، أما النمط اآلخر فهو                 

ة معينـة ، أو معلمـي       يرى المشرف ضرورة الجتماعه مع معلمي مادة دراسي       " الجماعي حيث   
صف أو مرحلة معينة ، ويوفر هذا األسلوب الوقت ويؤدي لتبادل الخبرات ويساعد على النمـو                

   ) .٢٣٦ : ٢٠٠٠الخطيب وآخرون ، " ( المهني للمعلمين 
    
ويمكن أن يتوفر في هذه االجتماعات الجو الـديمقراطي الـصالح المـشبع بالعالقـات                 

لتربوي أن يصل إلى تحقيق الغرض منهـا وهـذا يتطلـب مـن              اإلنسانية ؛ ليستطيع المشرف ا    
 : ٢٠٠٥مـساد ،    ( المشرف أن يتصف بالموضوعية في نقده ، بعيدا عن الميـول الشخـصية              

٩٨.(  
  
  
  : الدروس التوضيحية -٥

يشير مفهوم الدرس التوضيحي كأسلوب إشرافي إلى ذلك الموقف التـدريبي المخطـط               
ه الفرصة أمام المعلم لمشاهدة عرض عملي لمهـارات تعليميـة   والمنظم والهادف ، الذي تتاح في 

 : ٢٠٠١العمـايرة ،  (محددة ليتعلم أداءها؛ لتحسين كفاياته التدريسية وأسـاليب تعلـم تالميـذه         
١٩٦.(  

وقد يقوم المشرف بنفسه إعطاء الدرس التوضيحي، أو يقوم بإعطائه معلم متميز ، أو قد يتعاون                
  .احية اإلعداد والتنفيذ بحيث يعرف كل منهم الدور المطلوب منه أكثر من معلم في ذلك من ن
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وتهدف الدروس التوضيحية إلى إثارة دافعية المعلمين  لتجريب طرق وأساليب جديـدة        "   
واستخدامها ، وإكسابهم مهارة استخدام بعض األساليب المبتكرة ، وإتاحـة الفرصـة للمـشرف               

   ) .١٩٧ : ٢٠٠١عابدين ، " ( ته التربوي الختبار فعالية أفكاره ومقترحا
وتستخدم الـدروس التوضـيحية كأسـلوب إشـرافي فـي مجـاالت متعـددة ، ذكـر منهـا                                           

  :ما يلي  ) ٤٢ : ٢٠٠٢بلقيس وعبد اللطيف ، ( 
  .تقديم أسلوب أو طريقة تعليمية في التدريس لتعريف المعلمين بكيفية تطبيقها عمليا  -
 .ن بأساليب استخدام مهارات االتصال والتفاعل في الموقف التعليميتعريف المعلمي -

 .البصرية عمليا/توظيف واستخدام نماذج محددة من الوسائط السمعية -

 .توظيف إستراتيجيات إثارة الدافعية ، وإدارة الصف وحفظ النظام ، والتقويم بمستوياته -

، بحيـث يتـسنى   ) CD(و أقراص   ويمكن القيام بتصوير الدرس التوضيحي على شرائط فيديو أ        
  .نقل هذه الخبرات لمدارس أخرى ومعلمين لم يتمكنوا من الحضور ومشاهدة الدرس التوضيحي

  
  : الدورات التدريبية -٦

وهي من الطرق الجماعية لإلشراف التربوي وتعقد على أساس تخصصات المعلمـين ،               
ة التي تحسن من أساليب تدريسهم ، كما        ويتم فيها تدريب المعلمين على المهارات العلمية والعملي       

يتم فيها عرض ألهم المشكالت العملية للمنهج الدراسي والبرنامج التعليمي والكتـب الدراسـية              
  :وتهدف الدورات التدريبية إلى " ، ) ٣١٠ : ٢٠٠١مرسي ، (وأساليب التقويم في المادة المعينة 

  .التعليمية الجديدة تجديد معلومات المعلمين باطِّالعهم على األساليب  -
 .التدريب على صنع الوسائل التعليمية واستخدامها  -

 .إثارة النمو المهني للمعلمين ودفعهم إلى االستزادة والمتابعة  -

 .إطالع المعلمين على ما يستجد من اتجاهات تربوية حديثة  -

 )١٢٢ :٢٠٠٢اإلبراهيم ، (." تزويد المعلمين بمعلومات ثقافية ذات مردود إيجابي -

ويقوم مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث بغزة بعقد مثل هذه الدورات لكل المعلمين ،                 
األولى أثناء العام الدراسـي  : في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية ، ومنها ما يكون على مرحلتين    

ـ                  امج بواقع يوم أسبوعيا ، والثانية بواقع أسبوع في أثناء اإلجازة الصيفية ، حيـث يتـضمن برن
الدورة زيارات توجيهية ، وزيارة تقويمية يقوم بها فريق من المشرفين التربويين للمعلم المشترك              
في الدورة ، ويمنح المعلم شهادة باجتيازه هذه الدورة ، وتسبب هذه الـدورات الـضيق لـبعض                
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ـ     ا غيـر  المعلمين حيث يشعرون بالتعب أثناء اليوم الدراسي ، إضافة إلى أن الجانب التنظيمي له
  .مريح ، من ناحية التوقيت ومكان الدورة والمدة خصوصا في فترة اإلجازة الصيفية 

  
  :   المشغل التربوي -٧

يعتبر المشغل التربوي أسلوبا إشرافيا مكثفا ، يمارسه مجموعة من المعلمـين لدراسـة                
، ) ٢٩١:  ٢٠٠١عطوي،  (مشكلة تربوية، وينفذ في عدة أساليب كالمحاضرة والحوار والتطبيق          

ويمكن تدريب المعلمين على إنتاج وسائل تعليمية باستخدام خامات البيئـة المحليـة ، أو إعـداد          
اختبارات أو التدرب على إعدادها ، أو تحليل وحدات دراسية ، أو وضع خطط التدريس اليومية                

 سـليمة بـين   أو السنوية ، ويسهم المشغل التربوي في توفير الثقة بالنفس وإقامة عالقات إنسانية         
المشاركين من خالل التفاعل والعمل الجماعي المنظم ، كما يعمل على إيجـاد حلـول عمليـة                  

  .للمشكالت المطروحة من خالل المناقشات وطرح األفكار التربوية الجديدة 
  :وحتى يحقق المشغل التربوي أهدافه ال بد من األخذ بعين االعتبار مجموعة من الضوابط " 

  .ني الجيد للمشغل التخطيط التعاو •
 .تهيئة المعلمين وإقناعهم بأهمية المشكلة قيد البحث  •

 .إتاحة الفرصة للمعلمين بالمشاركة الفاعلة في األنشطة  •

 .الحرص على اختيار موضوعات تثير حماسة المعلمين ودافعيتهم للعمل  •

. "    تقويم المشغل ومتابعة ما يتمخض عنه من أنشطة وأفكار ونتاجـات ماديـة               •
  )٣٠ : ١٩٨٣وزارة التربية والتعليم األردنية ، ( 

إن األساليب التي تم عرضها ال يمكن اعتبارها جميع األساليب ، فهناك مجموعة كبيـرة              
: من األساليب اإلشرافية الفردية والجماعية ، والمباشرة وغير المباشـرة ، والتـي مـن بينهـا        

والندوة والمحاضرة والبحث التربوي والمعـرض      القراءة الموجهة  والنشرة اإلشرافية والمؤتمر       
   )٦٧ - ٥٦ : ٢٠٠٣البنا ، . ( التعليمي 

  
 
   : كفاياته ومهماتهالمشرف التربوي* 

يتبوأ المشرف التربوي مكانة مرموقة في المجتمع التربوي ، فهو القائد الميداني للعمليـة        
 ، ونظرا للتطـورات المتـسارعة       التربوية، والمشرف المباشر على تخطيطها وتنفيذها وتقويمها      

التي يشهدها العالم في حقول التربية والتعليم ، وللتغيرات التي حصلت وتحـصل فـي مختلـف                 
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المجاالت التربوية، فقد تطورت وظيفة المشرف التربوي وتعددت مهامه ، وتنوعـت مجـاالت              
   ).٩٨ : ٢٠٠٤طافش ، ( عمله لتشمل مختلف جوانب الحياة المدرسية 

  
شرف التربوي يعمل في ميدان واسع ، ويقوم بأدوار إشرافية مختلفة ، تتطلب منـه               والم   

وقتا وإمكانات وقدرات خاصة ، ويرتبط نجاحه كقائد تربوي بطريقة تعامله مع اآلخرين ، وحتى               
  .يضمن النجاح في أدواره ومهامه المختلفة ال بد أن يمتلك الكفايات الالزمة لذلك 

  
أن يتمتع المشرف التربـوي  " أن الكفاية يقصد بها  ) ١٢٧ : ٢٠٠٢ اإلبراهيم ، ( ويرى     

بكفاية عالية في المجال العلمي والمهني وبقدر تعلق األمر بمهنته ممـا يـساعده علـى توجيـه                  
المعلمين ورفع مستواهم العلمي لمن يختار لهذه المهنة كما يتطلب أن يكون الفرد المختار مؤهال               

أن الكفاية ليست قدرة على المعرفـة ، أو مهـارة            ) ٩٥ : ٢٠٠١ن ،   عابدي(، ويرى   " تربويا له 
ما، أو اتجاها ما ، بل إنها قدرة مركبة تتضمن المعارف والمهارات واالتجاهات ، ويتفـق معـه                   

الكفاية تتطلب وجود عاملين ، جانب معرفي يتضمن        " حيث يرى أن     ) ٢٤ : ١٩٩٧محمود ،   ( 
ة التي تلزم لتنفيذ النشاط ، وجانب سلوكي يتـضمن القـدرة علـى              المعلومات والمعارف النظري  

  " .توظيف هذه المعارف في عملية التنفيذ 
وسيعرض الباحث آراء مجموعة من الباحثين حول الكفايات والمهارات التي يجب توافرها لـدى          

  .المشرف التربوي 
 علـى تحقيـق أهـداف       أن هناك أربع كفايات ذات تأثير كبير       ) ٢٦٤ : ١٩٩٣عيسان ،   ( ذكر  

  :اإلشراف التربوي هي 
  .االستعداد الذاتي لاللتحاق بمهنة اإلشراف التربوي والرغبة في ممارستها  -١
الصفات الشخصية مثل القدرة على كسب احترام وثقة اآلخـرين الـذين يتعامـل معهـم              -٢

 .والقدرة على التأثير في سلوكياتهم 

 .ة القدرة على اإلبداع وابتكار األفكار الجديد -٣

 .القدرة على تكوين عالقات بناءة وسليمة مع اآلخرين  -٤

يمتلكون الخـصائص نفـسها   " أن المشرفين الجيدين   ) Borders , 1994 : 2( ويرى   
التي يمتلكها المعلمون الجيدون ، فهم عاطفيون وصادقون وصريحون ومرنـون ، ويحترمـون              

وق الفرديـة بيـنهم ، وهـم بأنمـاطهم          المعلمين ويقدرون إنسانيتهم ، كما أنهم يحترمون الفـر        
  " . الشخصية يؤثرون على نتائج عملية اإلشراف التربوي 
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أن هناك شروطا رئيسة ينبغي توافرها في المشرف         ) ٢٧٥ : ١٩٧٧مرسي  ،    ( ويرى    
التربوي حتى يؤدي وظيفته بفاعلية وكفاءة ، وفي مقدمتها المؤهل الدراسي المناسـب والخبـرة               

التـي أوضـحت أن      ) ٢٩٥ : ١٩٩١بطـاح ،    (  مع هذا الرأي نتائج دراسـة        الكافية ، ويتفق  
المشرف التربوي األكثر تأهيال واألكثر خبرة له عالقات أفضل مع مديري المدارس كمـشرفين              
مقيمين ، حيث تتعمق لدى المشرف معرفته بواجباته اإلشرافية وكيفية أدائهـا وسـبل التعـاون                

فر صفات شخصية مثل القدرة على كسب احترام اآلخرين         المثمر ، ويضيف مرسي ضرورة توا     
وثقتهم وتوفر الحماس والتفاؤل ، واألصالة والقدرة على ابتكار األفكار الجديدة ، والتنوع الفنـي               

  .في القدرات الشخصية ، والتفتح الذهني ، وأن يكون ديمقراطيا وإنسانيا يتميز بالصبر 
وزارة التربيـة والتعلـيم   ( مع مـا أوردتـه      ) ٨٥-٨٣ : ٢٠٠٣الخطيب والخطيب ،    ( ويتفق  

  :حول الكفايات الضرورية للمشرف التربوي  ) ١٣-١١ : ١٩٨٣األردنية ، 
  .كفايات االتصال والتفاعل وتقبل آراء المعلمين وتوفير الجو الصحي  -١
 .كفايات فنية تشمل التخطيط التشاركي لإلشراف ووضع خطط التطوير -٢

 . تحديد لألهداف واألنشطة واألساليب والتقويم كفايات التخطيط الدراسي من -٣

 .كفايات تنمية العاملين وإثارة دافعيتهم وتنمية اتجاهاتهم  -٤

 .كفايات العمل مع الجماعات والعمل بروح الفريق  -٥

 .كفايات التربية المستمرة وإكساب المعلمين مهارات النمو الذاتي وتبادل الخبرات -٦

 .لمين على تنفيذها كفايات تطوير المناهج وتدريب المع -٧

 .كفايات التقويم الذاتي لعمل المشرف ، وتقويم أعمال المعلمين وتوظيف نتائجها  -٨

 .كفايات التغيير والتطوير وتوظيف نتائج البحوث التربوية -٩

  . كفايات التوجيه واإلرشاد وتشمل كسب ثقة المعلمين للتعبير عن حاجاتهم المهنية-١٠
  . وتشمل احترام المعلمين وإقامة عالقات طيبة معهم  كفايات العالقات اإلنسانية-١١
  . كفايات العالقات العامة بين المدرسة والمجتمع وتوظيف إمكاناتهما -١٢
  . كفايات إدارية وتشمل تهيئة البيئة المناسبة للمعلمين ليعملوا بكفاية وفعالية -١٣

إلى حد كبير على    أن نجاح المشرف التربوي يتوقف       ) ١٣٣ : ٢٠٠٣دواني ،   ( ويرى     
خلق عالقة ثقة ودعم مع المعلمين من خالل زيادة المساحة العالئقية التي يحتاجهـا المعلمـون                 

  .لتعزيز ثقتهم بأنفسهم ؛ مما يسمح بتفاعل أكثر وتزيد قدرة المعلمين على المشاركة اإليجابية 
ف التربوي  أن هناك خصائص يفضل توافرها في المشر       ) ٦٧ -٦٣ : ١٩٩٢حمدان ،   ( ويرى  

  :ليكون قائدا بناء في دوره ، هادفا مثمرا في سلوكه وتعامله مع اآلخرين ، وهي 
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كالتوسط في الحجم والطول والوزن ، والعمر ، والتأدب واللطـف           : خصائص شخصية    -١
  .والمرح ، والنضج االجتماعي والذكاء ، والتأهيل الكافي والخبرة 

تخاطب مع اآلخرين ، واالندماج فـي حيـاة   كالقدرة على االتصال وال: كفايات شخصية   -٢
 .وأنشطة الرعية ، وتحريك الهمم ، والمرونة والقدرة على التغيير 

كالقدرة على تطوير عالقات إنسانية مفتوحة ، وتوجيه مهمات تربويـة ،            : كفايات عامة    -٣
 .وتوفير المواد والتسهيالت  والخدمات ، ومعرفة خصائص الرعية أفرادا وجماعات 

كتنظيم األفراد وإدارتهم ، وتحسين أساليب التدريس ، وتوجيـه أفـراد            : ت عملية   كفايا -٤
 .المجتمع المدرسي ، وتقييم سلوك اآلخرين ، وتخطيط وتطوير وتنفيذ دورات تدريبية 

أربع كفايات ال بـد مـن توافرهـا لـدى            ) ١٤٩-١٤٧ : ٢٠٠١نشوان ونشوان ،    ( ويعرض  
  :هي المشرف التربوي حتى يقوم بأدواره و

  .كفايات شخصية ذاتية  -١
 .كفايات فنية  -٢

 .كفايات إنسانية  -٣

 .كفايات إدراكية  -٤

ومن خالل عرض اآلراء المختلفة للباحثين والمربين حول الكفايات الالزمة للمشرف التربـوي             
ألداء عمله بكفاءة وفاعلية ، يرى الباحث أن هذه الكفايات من الصعب حصرها ، باإلضافة إلـى           

  : ، ولكن الباحث يسوق خمس كفايات أساسية هي تداخلها أحيانا
 :كفايات شخصية ومنها  -١

السمات الجسدية كالطول والوزن والحجم ، حيث أن التطرف فيها يمثل معوقـا لـسلوك       -
المشرف وقيادته ، بينما ميل العمر للحداثة يكسب المشرف حيوية ودينامية أكبـر فـي               

  .التعامل والتوجيه والمتابعة 
الية كاالتزان العاطفي والنفسي ، واالنضباط وتحمل المـسئولية والقـدوة           السمات االنفع  -

 .الحسنة ، واليقظة واالنتباه ، والعدل والموضوعية 

  :كفايات فنية ومنها  -٢
  .القدرة على التخطيط والتحليل والتفسير  -
 .إتقان مهارات التواصل مع ذاته ومع المعلمين  -

 .ره القدرة على تحليل المنهاج وإثرائه وتطوي -

 .القدرة على تحسين أساليب التدريس ووسائله ، وتوفير التسهيالت الالزمة  -
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 .القدرة على تشخيص الخلل وطرح العالج  والبدائل المناسبة  -

 .القدرة على استخدام أساليب إشرافية متنوعة  -

  :كفايات إنسانية ومنها  -٣
  .ق بينهم القدرة على التعامل مع المعلمين وتنسيق جهودهم ، ومراعاة الفرو -
 .القدرة على تطوير عالقات إنسانية مع مختلف األفراد الذين يتعامل معهم  -

 .القدرة على خلق روح العمل الجماعي عند المعلمين والعمل بروح الفريق  -

 .إتاحة الفرصة أمام المعلمين للتعبير عن حاجاتهم ورغباتهم  -

 .ائهم ومقترحاتهم توفير الحرية واألمان والطمأنينة للمعلمين عند إبداء آر -

  :كفايات أكاديمية وثقافية ومنها  -٤
  .التمكن من المادة العلمية وإدراك عالقتها بالمواد األخرى  -
 .سعة االطالع العامة وفي مجال التخصص  -

 .متابعة المستجدات التربوية واألبحاث والدراسات  -

 .االطالع المستمر على كل ما هو جديد ، وعلى مشاكل المجتمع المدرسي  -

 .المشاركة في الندوات والمؤتمرات  -

 .القدرة على عمل أبحاث تربوية وإجرائية ومشاريع تطويرية  -

  :كفايات إدارية ومنها  -٥
القدرة على ممارسة العمليات اإلدارية المختلفة كالتخطيط والتنظيم والتنـسيق والرقابـة             -

  .والتقويم واالتصال بطريقة فعالة وسليمة 
 .ت القدرة على تفويض الصالحيا -

 .استخدام أساليب إدارية حديثة كاإلدارة باألهداف ، وإدارة الجودة الشاملة  -

 .القدرة على إدارة االجتماعات الفردية والجماعية واجتماعات اللجان  -

  
  

  : المشرف التربوي مهمات
لم يعد اإلشراف التربوي في مفهومه الحديث يقتصر على مهمة مساعدة المعلـم علـى                 

سائله في غرفة الصف ، بل أصبح لإلشراف التربوي مهـام كثيـرة تـرتبط               تطوير أساليبه وو  
ارتباطا وثيقا بمفهومه الشامل الذي يسعى لتطوير الموقف التعليمي بجميع عناصره ، وتعـددت              
مجاالت اإلشراف التربوي فمنها ما يحدث داخل الفصل ، ومنها ما يحدث خارجـه مـن تعلـيم         
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ما بينها لتعمل متعاونة مع عناصر المجتمع المدرسي لتحـسين          وتعلم ، وهذه المجاالت تتكامل في     
مخرجات العملية التربوية ، واختلف الباحثون والمربون في تحديد وصف دقيق لمهام المـشرف              

  .التربوي ووظائفه ؛ وذلك الختالف البيئات والمجتمعات 
أن هنـاك سـبعة مجـاالت لعمـل          ) ٨٢-٨١ : ٢٠٠٣الخطيب والخطيب ،    ( ويرى    

مشرف التربوي ، وتنسجم هذه الرؤية مع جهود قسم اإلشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم              ال
  :األردنية لتحديد مجاالت عمل المشرف التربوي التي حددها في ثمانية مجاالت هي 

ويطلب من المشرف التربوي إعداد خطـة لعملـه ، ومـساعدة مـديري              :  التخطيط   -١
  .طهم المدرسية المدارس والمعلمين في إعداد خط

ويشارك المشرف التربوي في إعداد المناهج وتقويمها والعمل على تطويرها،          : المناهج   -٢
 .وتوضيح األهداف التعليمية وتحليلها إلى عناصرها المختلفة بالتعاون مع المعلمين 

ويقوم المشرف التربوي بعرض وتنفيذ مواد تعليمية وإسـتراتيجيات تدريـسية           : التعليم   -٣
 .ويساعد في تطوير أساليب التدريس المتبعة في المدارس التي يشرف عليها جديدة ، 

ويعمل المشرف التربوي على االطالع على أحدث المعلومات واألساليب         : النمو المهني    -٤
 .في مبحثه ، ويتبادل مع المعلمين الخبرات المهنية 

ر نتائجهـا وتقـديم     ويسند إليه القيام باختبارات مختلفة وتحليلهـا وتفـسي        : االختبارات   -٥
 .اقتراحات بشأن تحسينها 

ويطلب منه التأكد من فعالية التسهيالت المتاحة ، والمشاركة في تقويم أعمـال            : اإلدارة   -٦
 .المعلمين وتقديراتهم السنوية 

ويقوم المشرف التربوي بتقويم سلوك المعلم داخل غرفـة الـصف ،            : إدارة الصفوف    -٧
 .لم حول مشكلة الضبط والنظام داخل الصف وتقديم التوصيات والمقترحات للمع

ويعهد إليه بناء عالقات إنسانية مع المعلمـين ومـديري     : العالقة مع الزمالء والمجتمع      -٨
.     المدارس ، والعمل معهم بروح الفريق ، والمشاركة في توثيق الصلة مـع المجتمـع                

  )١١-٩ : ١٩٨٣وزارة التربية والتعليم األردنية  ( 

لمجاالت المذكورة إطارا عاما ، يتمكن المشرف التربوي من خالله أن يشتق أهدافـه              وتعد هذه ا  
ومهماته المحددة بما يتالءم وظروف العمل وحاجات أفراد المجتمع المدرسـي ، وبمـا يخـدم                

  .العملية التربوية ويعمل على تطويرها 
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 )  Ovando & Huckestein , 2003 : 7-8(  وفي رؤية أخرى لهذه المجـاالت ، يعـرض   
  :مهمات المشرف التربوي في ضوء ممارسات إشرافية تتصل باألبعاد التالية 

  .االتصاالت  -١
 .تنمية العاملين  -٢

 .البرنامج التعليمي  -٣

 .التخطيط والتغيير  -٤

 .الدافعية والتنظيم  -٥

 .المالحظة الصفية واللقاءات  -٦

 .المناهج  -٧

 .حل المشكالت واتخاذ القرارات  -٨

 .فية خدمات المعلمين اإلشرا -٩

 .النمو الذاتي  -١٠

 .العالقات مع المجتمع المحلي  -١١

  .التقويم   -١٢
ويتفق الباحث مع هذا الرأي ، حيث إن الغرض األساسي من الدراسة الحالية يتمثل في تطـوير                 
الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين ، فهذا التحديد للمهام يعتبـر أكثـر واقعيـة وشـموال       

مـن   ) : " ٦٤ : ١٩٩٢حمـدان ،    ( ل االتصاالت التي يعتبرها     لممارسات المشرفين ، فقد شم    
الكفايات القيادية الشخصية للمشرف التربوي ، وضرورة امتالك المشرف للمهارة الواضحة فـي            
التعبير وتوصيل الرسالة التي يريدها لألفراد الذين يتعامـل معهـم والتفـاهم المتبـادل معهـم                 

مو المهني للمعلم والنمو الذاتي للمـشرف ، وتطـوير          ، وكذلك شموله للن   " بخصوص متطلباتها   
  .المناهج ، وبعض المهام اإلدارية ، إضافة للعالقة مع المجتمع المحلي 

  :أن مهمات المشرف التربوي تستمد من المجاالت التالية  ) ٩٢-٨٧ : ٢٠٠٤طافش ، ( ويرى 
يس ، واألنشطة ، والوسـائل ،  التخطيط ، والتلميذ ، والمعلم ، والمنهج المدرسي ، وطرائق التدر      

  .واألبنية المدرسية ، والقياس والتقويم 
إن هذه المجاالت تتفق إلى حد كبير مع المجاالت التي ذكرها الخطيب والخطيب سـابقا ، مـع                  
مالحظة إغفال طافش لمجال العالقة مع المجتمع المحلي الذي يلعب دورا مهمـا فـي العمليـة                 

  .لممارسات المتصلة بعمل المشرف التربوي التربوية ، ويحتل نصيبا من ا
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ومن خالل استعراض آراء الباحثين والمربين حول مهمات المشرف التربوي يمكن القـول أننـا             
  :نستطيع اشتقاق مهماته من خالل المجاالت التالية 

  : اإلشراف على الموقف التعليمي التعلمي وتنظيمه -١
 أو تطويره ، وإنما ال بد من تنظـيم الموقـف   ال تقتصر عملية التعليم على وضع المنهج    

 ) ٤٢ : ٢٠٠٢اإلبـراهيم ،    ( التعليمي التعلمي حتى يحقق المنهج أهدافه المرجـوة ، ويـذكر            
  :مجموعة من المهام يمكن للمشرف التربوي القيام بها في هذا المجال 

مساعدة المعلمين على وضع قواعد لتصنيف الطلبة إلى مجموعـات حـسب العمـر أو              -
  .االستعداد أو غير ذلك ، بحسب ما يتطلبه الموقف التعليمي 

 .مساعدة المعلمين في وضع جدول توزيع الدروس للصفوف المختلفة  -

 .مساعدة المعلمين على توزيع عناصر محتوى المنهج التعليمي على السنة الدراسية -

 . الوسائلمساعدة المعلمين على تحسين األمور المتعلقة بتنظيم غرفة الصف واستخدام -

  
  : النمو المهني للمعلمين -٢

إن البرنامج اإلشرافي الناجح يقوم على أساس مراعاة حاجات المعلمـين ومـشكالتهم ،                
حيث إن الهدف من النمو المهني للمعلمين هو مساعدتهم على مواجهة المـشكالت والـصعوبات    

لها أداء مهامهم التعليمية    التي تعترضهم ، وتوفير أفضل الظروف التي يستطيع المعلمون من خال          
في أمن واطمئنان ، ويستطيع المشرف التربوي رفع كفاية المعلمين مهنيا من خـالل اسـتخدامه      
أساليب متعددة منها الزيارات الصفية واالجتماعات والنشرات والدورات التدريبيـة المختلفـة ،             

ـ   ) ٢٣١ : ٢٠٠٦ربيع ، ( ويذكر   شرفين فـي هـذا   مجموعة من اإلجراءات تتصل بعمـل الم
  :المجال
  .دراسة وتحديد حاجات المعلمين المهنية  -
 .وضع برنامج للنمو المهني في ضوء الحاجات واإلمكانات المتاحة  -

 .دراسة الخطط ومذكرات إعداد الدروس التي يعدها المعلمون وتزويدهم بتغذية راجعة -

 .ت المعلمين القيام بمشاريع تطويرية وأبحاث إجرائية موجهة نحو تحسين ممارسا -

 .إيجاد نظام للتقويم المستمر لعمل المعلمين ومتابعتهم فرديا وجماعيا  -

أما المعلمون الجدد فينبغي أن يكون لهم عناية خاصة من المشرف التربوي ، ويوجه لهم               
جهدا مكثفا خصوصا في سنة تعيينهم األولى ، وضرورة تنظيم لقاءات فردية وجماعية لهم يـتم                
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ل األمور التربوية والمشكالت التعليمية المختلفة ، ويمكـن للمـشرف التربـوي             فيها النقاش حو  
  .االستعانة بمعلمين ذوي خبرة للتعاون مع المعلمين الجدد 

  :إن عملية تهيئة المعلمين الجدد تتطلب ثالثة أمور 
  .تعريفهم بالمدارس التي سيعملون فيها والظروف االجتماعية واالقتصادية المحيطة بها -١
 .يفهم بالبرامج التعليمية تعر -٢

 .مساعدتهم على مباشرة أعمالهم وتعريفهم بواجباتهم  -٣

من حيث ضرورة تهيئة الظروف المناسبة زمانيـا         ) ٢٣ : ٢٠٠٣المدلل ،   ( ويتفق الباحث مع    
ومكانيا فيما يختص بدورات تدريب المعلمين ، وذلك للتقليل من الملل والرتابة وقلـة اإلنتاجيـة                

  . ى المعلمين المالحظة لد
  
  : تطوير المناهج -٣

إن عملية تطوير المنهج ليست مهمة مديرية المناهج        ) : " ٢٠٦ : ٢٠٠١عريفج ،   (يقول    
بوزارة التربية والتعليم ، وإن كانت هذه المديرية هي من ينظم عملية التطوير ، وتطوير المنهج                

ير كثمرة لجهد مشترك يساهم فـي       ليس عمال إفراديا يقوم به المختص التربوي ، بل يأتي التطو          
  " .تحقيقه المشرف كقائد تربوي بالتعاون مع المعلمين الذين نفذوا توجيهات المنهج ميدانيا 

ويؤكد الباحث من خالل عمله الميداني أن مهمة تطوير المنهج جماعية وليست فرديـة ، حيـث               
يهـا المعلمـون   يقوم المشرف التربوي بوكالة الغوث بعقـد ورش عمـل خاصـة ، يـشترك ف         

تحليـل المنـاهج وتعـديلها ،    : والمختصون لتطوير المنهج ، ويأخذ ذلك أبعادا متعـددة منهـا         
وتوضيح أهدافها وبنيتها المعرفية ، ووضع الخطط الزمنية لتدريسها ،  وتوضيح كيفية تدريسها               

  .ووضع األدلة المالئمة لها ، وربطها بواقع المجتمع المحلي 
أن إشراك أكبر عدد ممكن ممـن لهـم عالقـة            ) ٢٠٣ : ٢٠٠٠ون ،   الخطيب وآخر ( ويرى  

  :بالعملية التربوية بجميع عناصرها  في بناء وتطوير المنهج يعود بالفوائد التالية 
  .استمرار التغير في المنهج بعد االنتهاء من دراسته ، الدراسة األولية  -
 .اطية والمقدرة المهنية نتيجة للجهود التعاونية ينتج موقف يتسم بمزيد من الديمقر -

 .يؤدي التشارك إلى اهتمام أكبر بمصالح الطالب والمربين وشئون التربية  -

 .يؤدي التشارك إلى زيادة في التماسك واالنسجام في العالقات بين مختلف األطراف  -

  :إن المشرف التربوي في نطاق تحسين المنهج وتطويره البد له من القيام بما يلي 
  .ى أن المنهج يتم تنفيذه بشكل جيد ويتمشى مع طبيعة المتعلمين االطمئنان إل •



 ٦٦

 . تعزيز الوعي لدى المعلمين بأن الكتاب المدرسي وحده ال يقرر مضمون المنهج •

 .  تمتين الصلة بين المنهج والبيئة المحلية ، والتقويم المستمر للمعلومات في الكتاب •

  
  : رعاية شئون الطلبة -٤

 األساس في العملية التعليمية التعلمية ، فهو محورهـا ، وهـدفها             يمثل الطالب العنصر     
األول ، واألنظار تتجه نحوه باعتباره أمل األمة ، لذا تصب كل الجهود في مصلحته ، وتعمـل                  
كل األطراف على تحسين تعليمه وتربيته ، ويلعب اإلشراف التربوي دورا مهما في تحقيق هـذه        

ربوي التعامل مع جميع فئات الطلبة من أجـل العمـل علـى         األهداف ، حيث يمكن للمشرف الت     
توفير فرص النمو المتكامل لهم جسميا وعقليا واجتماعيا ونفسيا ورعايتها ، ويتم ذلك من خـالل           
تحديد حاجاتهم والتعرف إلى مشكالتهم بالتعاون مع األطراف المعنية ، وتعتبر رعايـة شـئون               

جـاال مهمـا لعمـل المـشرف التربـوي ، وذكـر                          الطلبة ذوي الحاجات التربوية الخاصـة م      
  :أربعة جوانب هي  ) ٧٣ : ٢٠٠٣البنا ، ( 

  . رعاية الطلبة بطيئي التعلم-١
  . رعاية الطلبة ضعيفي التحصيل -٢
  . رعاية الطلبة ذوي اإلعاقات -٣
  . رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين -٤

سية والمعلمين بإفراد برامج خاصة بكل فئة منهم ، تالئـم           ويكون ذلك بالتعاون مع اإلدارة المدر     
  .طريقة تعلمهم وأنماطه ، وتعمل على سد حاجاتهم ، وتلبية رغباتهم 

توصيات ومقترحات لرفع كفايات اإلشراف من وجهـة         ) ٢٦٦-٢٦٣ : ١٩٨٧أحمد ،   ( ويذكر  
  :نظر الطالب منها 

  .ف على الصعوبات التي يواجهونها  االجتماع بالتالميذ وقتا كافيا كي يسمح بالتعر-
  . معاملة التالميذ كأبناء للمشرف والحرص على مصلحتهم -
  . االستجابة لمطالب التالميذ العادلة وإزالة أسباب شكواهم من أي معلم -
  . تغيير المشرف ألسلوب مناقشته وتفاعله مع التالميذ في كل مرة يزور المدرسة -
  . ما وحثهم على النهوض بمدرستهم  توجيه التالميذ توجيها سلي-

  
  :ويمكن للمشرف التربوي القيام بما يلي في مجال رعاية الطلبة 

  . متابعة تدريسهم ونتائجهم -
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  . متابعة الخطط العالجية من حيث اإلعداد والتنفيذ -
  . االطالع على أعمال الطلبة المختلفة -
  .اون مع المعلم  الكشف عن حاجات الطلبة والعمل على تلبيتها بالتع-
   
  :تحسين الظروف والبيئة المدرسية والصفية  -٥

يحرص المشرف التربوي على إيجاد بيئة تعليمية مناسبة بالتعاون مع المعلم ، من خالل                
  .توفير المناخ النفسي ، والتسهيالت المادية التي تستخدم لغايات التدريس 

ائفها كمؤسسة ديمقراطية تؤخذ القـرارات      ويسعى المشرف التربوي إلى أن تؤدي المدرسة وظ       " 
األساسية فيها بأسلوب تشاركي ، يسهم فيه كل المتأثرين بالقرار ، وذلك اطمئنانا إلى احتـرامهم                
للقرار وتنفيذه من جهة ، وإلى إشباع حاجاتهم لالنتماء وتنمية تقدير الـذات ، وتحقيـق الـذات                  

 أخرى  ، هذا الجو العام ينمي االنضباط الذاتي          وتفعيل القدرة على المشاركة الخالقة  ، من جهة        
   ) .٣٧ : ١٩٩٠الوقفي ، " ( واالحترام المتبادل بين العناصر البشرية في المدرسة 

  
ويرى الباحث أن المشرف التربوي يمكنه تحسين الظروف والبيئـة المدرسـية والـصفية عـن      

  :طريق
  .احتياجاتها  القيام بزيارات منظمة للمدارس والفصول للوقوف على -
  . الوقوف على مدى التحسن الحاصل في البيئة المدرسية والصفية -
  . تحسين عالقة المعلمين بعضهم ببعض ومع الطلبة -
   تقديم الدعم للمبادرات الفردية من جانب المعلمين والطلبة لتدعيم أجواء اإلبداع  -

  .   واالبتكار
  ربوية حديثة في التدريس ، وفي حل    تشجيع المعلمين على استخدام طرق وأساليب ت-

  .   المشكالت السلوكية عند الطلبة 
  . تقديم الدعم والتسهيالت الالزمة والوسائل التعليمية المختلفة -
  . العمل على رفع درجة الرضا الوظيفي عند المعلمين والعمل باطمئنان -

  
  
  : تطوير العالقات بين المدرسة والمجتمع المحلي -٦
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لعملية التربوية بطبيعة العالقات القائمة مع البيئة المحلية ، فالمدرسة ال تـستطيع             تتأثر ا   
أن تعيش بعزلة عما يجري في البيئة ، كما ال تستطيع البيئة أن تتجاهل الدور المهم الذي تقـوم                   
به المدرسة، ويستطيع المشرف التربوي العمل بنشاط في تطوير عالقة المدرسة مـع المجتمـع               

   ) .١٠٧ : ١٩٨٢ عدس وآخرون ، (المحلي 
فالمشرف التربوي يمكنه متابعة اإلنجازات المدرسية ونقل صورتها المـشرقة للمجتمـع         

المحلي ، وتوعية أفراد المجتمع المحلي بالدور الذي تمارسة المدرسة ، وموقع أولياء األمـور ،               
  .ومؤسسات المجتمع من هذا الدور ، ومجاالت المساهمة الفعالة فيه 

أنه يمكن للمشرف التربوي القيام بالعديد من اإلجراءات فـي   ) ٢٣٤ : ٢٠٠١عطوي ،   ( وذكر  
  :هذا المجال ومنها 

  . تشجيع تشكيل مجالس اآلباء والمعلمين -
  . تشجيع إتاحة الفرصة الستخدام مرافق المدرسة كالمكتبة والمختبرات والمالعب -
  .ين تعليم الطلبة كالمراكز التعليمية المختلفة اإلفادة من مؤسسات المجتمع المحلي في تحس-
  . إجراء الدراسات واألبحاث المتعلقة بالقضايا االجتماعية ، وتقديم الحلول المناسبة لها-

وال بد للمشرف التربوي في هذا المجال التنسيق مع مدير المدرسة علـى أن تتـضمن الخطـة                  
المجتمع المحلي ومختلف مؤسساته ، حيـث إن  التطويرية للمدرسة جانبا مهما لتوثيق العالقة مع       

التربية الحديثة تدعم هذه العالقة ، وال بد أن تقوم هذه العالقة على مبدأ التعاون وتبادل الخدمات                 
  .القائم على التخطيط واالحترام وتحمل المسئولية لما يخدم العملية التعليمية التعلمية 

  
  : تقويم العملية التعليمية التعلمية -٧

التقويم وسيلة مهمة لمعرفة مدى تحقيق األهداف التربوية ، ويعتبر التقـويم مـن أهـم                  
أهداف اإلشراف التربوي وذلك لتحديد مدى فاعلية البرنامج التعليمي وكفاءته ، ومـدى كفايـة               
األطراف القائمة عليه ، وذلك لمعرفة نواحي القصور والعمل على تالفيها ، وتعزيـز جوانـب                

  .القوة
هاز اإلشراف وبحكم عالقته المباشرة بالعملية التعليمية التعلمية مسئول مسئولية مباشـرة            إن ج " 

عن تقويم جوانب هذه العملية ، وعملية التقويم ال تقتصر على بيان مدى كفاية المؤسسة التربوية                
في تحقيق أهدافها بصورة عامة فحسب ، بل هي عملية متكاملة تشمل جميع جوانـب المؤسـسة     

   ).٥١ : ٢٠٠٢اإلبراهيم ، " ( اتها ونشاط
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عند تقويم كفاية التعليم بشكل خاص ال بد من          ) : " ٢١٧ : ٢٠٠٠الخطيب وآخرون ،    ( ويقول  
األخذ بعين االعتبار موضوع اشتراك المعلمين أنفسهم في صياغة المعايير التي يتم على أساسها              

  " . لهم على عملية التقويم الذاتي تقييم كفاية العملية التعليمية ، وفي هذا تنمية وتدريب
  :أن التقويم يجب أن يكون شامال ، ويشمل  ) ٤٦ : ٢٠٠٣الخطيب والخطيب ، ( ويرى 

  .تقويم المشرف التربوي لخططه  •
 .تقويم أداء المعلمين  •

 .تقويم إنجاز الطلبة  •

 .تقويم المناهج  •

 .تقويم األساليب المستخدمة في المواقف التعليمية التعلمية  •

 .ويم كفايات اإلدارة المدرسية وفعاليتها تق •

إن المشرف التربوي ال بد له من االعتناء بأدوات التقويم ، والتعاون مع المعلمـين فـي إبـراز          
أهميتها وتوظيفها ، وأنه البد من أن تتصف عملية التقويم بالـصدق والموضـوعية والـشمول                

زيارة صفية فحسب ، أو بناء على ما يقدمـه       والثبات ، وفي عملية تقويم المعلم أال تتم بناء على           
المعلم من مادة علمية وإنما يراعي في ذلك نشاطاته داخل الصف وخارجـه ، واشـتراكه فـي                  

  .  نواحي األنشطة المدرسية واللجان ، وإسهاماته المتعددة ، وعالقاته المتنوعة 
  

   : بغزةتطور اإلشراف التربوي بوكالة الغوث* 
م كان تقديم المساعدات الطارئة لالجئين الفلسطينيين يتم من         ١٩٤٨في أعقاب حرب عام       

خالل منظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر ، وجمعيات خيريـة دوليـة أخـرى ،                 
لتعمـل  ) UNRWA –األونـروا  (م تأسـست  ١٩٤٩ومنظمات غير حكومية ، وفي نهاية عـام     

الفلسطينيين في الشرق األدنى ، على أن تجدد        كوكالة مخصصة ومؤقتة إلغاثة وتشغيل الالجئين       
وكالـة األمـم المتحـدة ،    ( واليتها كل ثالث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلـسطينية          

٣ : ٢٠٠٣.(   
 شرعت الوكالة في افتتاح مدارس ابتدائية وإعدادية ألبناء الالجئين الفلسطينيين           ١٩٥٠وفي عام   

لقلة عدد المعلمين المؤهلين ، ولضآلة الرواتب المقدمة لهـم     في مختلف مناطق تجمعهم ، ونظرا       
آنذاك اضطرت الوكالة إلى قبول عدد كبير من هؤالء المعلمين الذين يفتقرون إلـى المـؤهالت                
المناسبة لمهنة التعليم ، واتسعت الفجوة بين التوسع الكمي والمستوى النوعي في المدارس التـي               
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سبة المعلمين المؤهلين أكاديميا وتربويا في وكالة الغوث لم تكن          تشرف عليها الوكالة ، حتى أن ن      
   ).٤ : ١٩٩٩طرخان ، ( من مجموع المعلمين % ) ١٠( م ما نسبته ١٩٦٣تتجاوز عام 
م أنشأت دائرة التربية والتعليم في الوكالة أول معهد للتربية ببيـروت ، يأخـذ               ١٩٦٣وفي العام   

دمة ، فتجربة المعهد كانت فريدة من نوعها ، مـن حيـث             على عاتقه تدريب المعلمين أثناء الخ     
اعتمادها خطا وسطًا بين الدراسة عن بعد وبين الدراسة النظامية ، ولتأمين هذه التجربة ، اعتمد                
في تدريب المعلمين فلسفة المنحى التكاملي متعدد الوسائط ، ويشمل التدريب المباشر من خـالل               

اءات إرشادية والبحوث والتجارب البسيطة والدورات اإلنعاشية،       حلقات دراسية وتربية عملية ولق    
والتدريب غير المباشر ويتم عن طريق التعلم الذاتي بقراءة التعيينات الدراسـية وأوراق العمـل               
المرسلة للمتدرب واستخدام الوسائل السمعية والبرامج التلفازية التـي تخـدم هـذا المفهـوم ،                

   ).١٠-٩ : ١٩٨٤الدقاق ، ( والمجالت التربوية الالزمة باإلضافة إلى توفير المراجع 
ويتضح للباحث مما سبق ذكره أن معهد التربية يلعب دورا أساسيا في تحقيـق غايـات                  

  .دائرة التربية والتعليم فيما يتعلق باإلشراف التربوي ، وتركيزه على التدريب كأسلوب إشرافي
 دائرة التربية والتعلـيم بإنـشاء مراكـز التطـوير     ومن أجل تنفيذ برامج معهد التربية ، قامت      " 

م ، وأقيمت ثالثة مراكـز      ١٩٧٤التربوي، حيث تم إنشاء مركز في األردن وآخر في غزة عام            
م ، وكان الهدف الرئيس إلنـشائها       ١٩٨٠أخرى في كل من سورية ولبنان والضفة الغربية عام          
ن ، من خالل قيامها بتطبيق االتجاهـات        هو تحقيق التحسين النوعي للنظام التعليمي في كل ميدا        

التربوية المعاصرة والحديثة ، والعمل على توظيف مصادر التعلم إلى أقصى حد ممكـن بغيـة                
   ) .٧ : ١٩٩٩طرخان ، " ( تحسين نوعية التعليم والتعلم ألبناء الالجئين الفلسطينيين 

باحث بإجراء مقابلة مع    وللوقوف على تطور اإلشراف التربوي بوكالة الغوث بغزة قام ال           
السيد محمد مقبل نائب رئيس برنامج التربية والتعليم ، الذي شغل منصب رئيس مركز التطـوير      
التربوي في سنوات سابقة ، حيث أشار إلى أنه بعد إنشاء مركز التطوير التربـوي فـي غـزة                   

م ممثلـي معهـد     أواسط الستينيات كان عدد المشرفين ال يتجاوز أصابع اليد ، وكان يطلق عليه            
التربية ، ثم تغير هذا المفهوم إلى مفتش تربوي ثم مراقب تربوي ثم موجه تربوي ، وفي عقـد                   
التسعينيات تطور المفهوم ليصبح مشرف تربوي حين تبنت دائـرة التربيـة والتعلـيم مفهـوم                 
اإلشراف التربوي الشامل ، وقد ارتبط تطور اإلشراف التربوي في غزة بتطـوره فـي األردن                

  .وذلك الرتباط مركز التطوير التربوي برئاسة التعليم في عمان 
أما عن أعداد المشرفين التربويين فقد بين مقبل أنها تزايدت بشكل ملحوظ ، حيث كانت                 

مـشرفا  ) ٧٦(أعدادهم أواخر الستينيات ال يتجاوز عشرة مشرفين ، بينما أصبح اليوم عـددهم              
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ة في أعداد التالميذ والمدارس وتنوع التخصصات ، حيث         ومشرفة ، وذلك بسبب الزيادة المطرد     
الحاسـوب  : استحدثت دائرة التربية والتعليم عدة تخصصات في السنوات الخمس األخيرة وهي            

والوسائل التعليمية وحقوق اإلنسان والتربية الخاصة ، وبلغ نـصاب المـشرف التربـوي مـن                
م حيث بلغ   ١٩٩٨/١٩٩٩يرة في العام الدراسي     المعلمين أعلى معدل له خالل العقود الثالثة األخ       

معلما ،  ) ٨٩(م حيث بلغ    ٢٠٠٥/٢٠٠٦معلما، بينما كان أقل معدل في العام الدراسي         ) ١٤١,٧(
معلمـا للعـام الدراسـي      ) ٨٠(وتنوي دائرة التربية والتعليم تخفيض هذا النصاب ليصل إلـى           

ام بمهمـاتهم اإلشـرافية بـشكل    م، بهدف إعطاء المشرفين التربويين الفرصة للقي     ٢٠٠٦/٢٠٠٧
  .أفضل 

ومن خالل اللقاءات والمقابالت التي أجراها الباحث مـع المـشرفين التربـويين فـي مختلـف                
التخصصات ، اتضح أن نصاب المشرف التربوي من المعلمين الذين يتولى اإلشـراف علـيهم               

 مـن المـشرفين     معلما ، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى أعداد أخـرى          ) ١٤٠ – ٨٠( يتراوح بين   
  .التربويين 

وعن معايير اختيار المشرف التربوي بوكالة الغوث ، يمكن القول إنه ال بد لمـن يتقـدم لهـذه                   
  :الوظيفة أن تتوافر فيه الشروط التالية 

  ) .بكالوريوس ، ماجسيتر ، دكتوراة ( أن يكون من حملة الشهادات الجامعية  •
 .سنوات) ٨(ل عن أن يكون ذا خبرة عملية في التعليم ال تق •

 .سنوات) ٥(أن يكون قد عمل مدرسا في المرحلة اإلعدادية أو الثانوية مدة ال تقل عن  •

  ) .٢انظر ملحق . ( أن يتحدث ويكتب باللغتين العربية واإلنجليزية  •

وقد أكد مقبل أن عملية اختيار المشرف التربوي تمر بعدة خطوات بـدءا مـن اإلعـالن عـن                   
   )٣انظر ملحق . (  عن الفائزين بها الوظيفة حتى اإلعالن

وعن تقويم أداء المشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة أضاف مقبل أن هذه العمليـة تـتم مـن         
  :خالل 
الخطط الثنائية التي ينفذها المشرفون التربويون ، وهي عبارة عن أربع خطط ، اثنتـان                -١

  .ريان تتعلقان بتنفيذ المنهاج منها تتعلقان برفع كفايات المديرين والمعلمين ، واألخ
التقرير الشهري الذي يقدمه المشرف التربوي لمركز التطـوير التربـوي ، ويتـضمن               -٢

 .مختلف النشاطات التي تم تنفيذها 

الزيارات الميدانية التي يقوم بها مركز التطوير التربوي مع رئاسـة برنـامج التربيـة                -٣
 .والتعليم للمشرفين التربويين 
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ي الذي يقدمه رئيس مركز التطوير التربـوي لرئاسـة برنـامج التربيـة              التقرير السنو  -٤
  .   والتعليم حول أداء المشرف التربوي ، وبناء عليه يتم إعطاء التقدير للمشرف 

من خالل تحليل وجهات نظر الباحثين ورئاسة مركز التطوير التربوي يتبين وجود العديـد مـن        
لتربوي بالوكالة تنسجم مع التطورات العالمية الحادثـة        المتغيرات اإليجابية في جهاز اإلشراف ا     

  :في مفهوم اإلشراف التربوي ومنها 
تبني المنحى التكاملي متعدد الوسائط من قبل اإلدارة التعليمية لبرنامج التربيـة والتعلـيم     -

  .بالوكالة، الذي يسهم في تطوير مهارات المشرفين التربويين وكفاياتهم 
 .لخدمة أولوية في عمل معهد التربية يحتل التدريب أثناء ا -

تغير مفهوم اإلشراف من تفتيش إلى مراقبة إلى توجيه ثم إلى إشراف تربوي بـالمفهوم                -
 .الشامل الذي يساير التطور العالمي لإلشراف التربوي 

تطور في زيادة أعداد المشرفين التربويين وتنوع في تخصصاتهم بما يواكب التطـورات     -
 .ة العالمية والمعاصر

 .معايير اختيار المشرف التربوي منسجمة مع المعايير العالمية إلى حد كبير  -
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   :الجودة الشاملة: ثانيا 
  :الشاملة مفهوم الجودة * 

إن االهتمام بموضوع الجودة ليس حديثا ، حيث عانت األنظمة التربوية في العديد مـن                 
بها ؛ لذا تركزت محاوالتهـا نحـو دراسـة الجوانـب            دول العالم من انخفاض مستوى الجودة       

المرتبطة بالجودة وأثرها على التعليم ، ومحاولة تحسين مستوى الجودة في النظام التربوي مـن               
  .خالل المؤتمرات والندوات وتشكيل اللجان المختلفة وكذلك الدراسات واألبحاث 

لكونها إحدى اإلستراتيجيات األساسية    ولعل هذا االهتمام بموضوع الجودة يأتي كنتيجة طبيعية         " 
لمواجهة الموجات المتزايدة من التحديات الكونية واإلقليمية وتداعياتها المحلية ، والتـي غيـرت         
من شكل ومضمون المؤسسات المجتمعية كافة ، وفرضت عليها حتمية الوصول إلـى المزايـا               

ودة صارت هي المـداخل الطبيعيـة       لذا فإن نظم الج   ! أو ال تكون    … التنافسية ، فإما أن تكون      
"     لتحسين أداء المنظمات أو المؤسسات المجتمعية ودفعت بها للوفاء بمتطلبـات المـستفيد منهـا       

   ) ٩ : ٢٠٠٥زاهر ، ( 
وسيتناول الباحث آراء الباحثين حول مفهوم الجودة ؛ للوصول إلى تحديـد لـه يالئـم الواقـع                  

  .التربوي 
  :الجودة في اللغة ) أ

  :خالل الرجوع إلى أصل كلمة جودة ، فقد جاء في معجم المنجد في باب جاد ما يليمن   
أي حـسنه وجعلـه جيـدا ،    : أي صار جيدا وضده الرديء ، وجود الشيء : جاد جودةً وجودا    

   ) .١٠٩ : ١٩٩٢دار المشرق ، ( أي تخير الجيد : أتى بالجيد ، تجود : وأجاد 
  :ب ما يلي كما ورد في لسان العر

أي أتى بالجيد مـن     : أي صار جيدا ، وجاد جودة وأجاد        : نقيض الرديء ، وجاد الشيء      : جود  
وجده جيدا أو طلبـه جيـدا   : أعددته جيدا ، واستجاد الشيء     : القول أوالفعل ، واستجدت الشيء      

  )١٦٦ :٢٠٠٣ابن منظور،(
  
  :الجودة في االصطالح ) ب
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ث المفاهيم في عصرنا الحاضر ، فقـد تعـددت آراء           إن مفهوم الجودة الشاملة من أحد       
الباحثين حول تحديد صيغة له ، ويرجع ذلك إلى عوامل كثيرة منها المجال الذي يتم التعامل فيه                 

  .مع الجودة ، وكذلك مداخل الباحثين في التعامل معها في الحقول المختلفة 
  

 رئـيس علـى العمـالء       إن الجودة تعتمد بـشكل     ) : " ١٢ : ١٩٩٥البواب ،   ( يقول    
وتوقعاتهم ، حيث تعتمد على مدى مالءمة المنتج لحاجات استخدام العميل ، وقد ترتبط الجـودة                

  " .بالسعر فتُربط السلعة ذات النوعية الجيدة مع السعر المرتفع 
ويركز هذا المفهوم على حاجات العميل وتوقعاته من المؤسسة التي يتلقي منها المنـتج ،         

  .ته حول المنتج بعاملين هما النوعية والسعر وترتبط حاجا
ال يمكن النظر إلى الجودة نظرة محدودة مطلقة ، ولكن الجودة ذات مفهوم نسبي يعتمد علـى                 " 

الزمان والمكان الموجود فيهما المنتج وكذلك على مستهلك هذا المنتج أو السلعة ، وعلـى ذلـك                 
درجة التي يشبع بها منتج معـين حاجـة مـستهلك      يمكن التعبير عن المفهوم العام للجودة بأنه ال       

   ) .١٤ : ٢٠٠٠عمر ، " ( معين في حدود اقتصادية معينة 
  :مجموعة من التعريفات لعلماء الجودة منها  ) ٣ : ٢٠٠٠محرم وفهمي ، ( ويذكر 
  .تحقيق احتياجات ورغبات وتوقعات المستهلك  -
 .مدى تحقيق المنتج للوظيفة التي صمم من أجلها  -

ق درجة التماثل واالنتظام والتطابق المتوقعة بأقل تكلفـة وبمـا يناسـب متطلبـات      تحقي -
 .العميل

مجمـل الخـواص    " إلى تعريف شامل للجودة بقولهمـا إنهـا         ) محرم وزميله (ويخلص    
المتعلقة بقابلية المنتج أو الخدمة الستيفاء احتياج متوقع أو مواصـفة أداء وذلـك طـوال فتـرة             

، ويتفق هذا التعريف مع تعريف الجمعية األمريكية لضبط الجـودة الـذي             "االستخدام المتوقعة   
تكامل مجموع الصفات والمميـزات للـسلعة       " باعتبار الجودة    ) ١٢ : ١٩٩٥البواب ،   ( أورده  

) رينهـارت (، كما يتفق مع تعريف      " والتي تحمل في طياتها القدرة على تلبية احتياجات معطاة          
مجموعـة الخـصائص المتجمعـة    " بأنها   ) ٧٨ : ٢٠٠٠عي وناس ،    الشاف( للجودة الذي ذكره    

لمنتج أو لخدمة ترضي احتياجات الزبون سواء كان الزبون هو المتلقـي المباشـر للخدمـة أو                 
، كما تتفـق هـذه التعريفـات مـع تعريـف                                " المستخدم األصلي للمنتج أو الخدمة أو كالهما        

تكامل المالمح والخصائص لمنتج أو خدمة ما       " على أن الجودة هي     )  ١٩٥ : ١٩٩٥النبوي ،   ( 
  " .يمكنه من كسب رضا العميل وتحقيق رغباته وتوقعاته 
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نظام فعال يقـوم    " الجودة الشاملة على أنها      ) ١٣٨ : ٢٠٠٠أبو سعدة وعبد الغفار ،      ( وتعرف  
عاملين في المنظمة ، وفق معايير      على فلسفة إرضاء العميل من خالل زيادة القدرات اإلنتاجية لل         

، ومن خالل هذا التعريف يتبين أن الجودة بوصفها نظام فهـي تعنـى   " أكثر مالءمة وأقل تكلفة  
بالمدخالت خصوصا المدخالت البشرية والمادية المستخدمة ونوعيتها ، وكذلك طـرق اسـتثمار     

  .هذه المدخالت ، وتؤكد على المعايير للتركيز على المخرجات 
تحسين جودة اإلنتاج تتحقق من خـالل التعـرف         " أن   ) ٢٣٢ : ٢٠٠٢علي،  (وترى     

على احتياجات المستهلك من السلع المنتجة ، والمواصفات التي ينبغي توافرها في المنـتج ، ثـم       
محاولة تلبية هذه االحتياجات بأعلى مستوى ممكن ؛ وذلك إلرضاء العميل ، ويتحقق هـذا مـن                 

ثل لجميع اإلمكانات والموارد المتوفرة للمؤسسة وزيـادة فاعليـة وكفـاءة            خالل االستغالل األم  
وإنتاجية جميع العاملين في المؤسسة وذلك بإشعارهم بمسئوليتهم في تحقيق هذه الجودة بالتعـاون    

  . "بينهم 
مجموعـة مـن الـصفات      " أن الجودة عبارة عن      ) ١٧ : ٢٠٠٢الدرادكة والشبلي ،    ( ويرى  

ميز بها المنتج أو الخدمة والتي تؤدي إلى تلبية حاجات المستهلكين والعمالء            والخصائص التي يت  
سواء من حيث تصميم المنتج أو تصنيعه أو قدرته على األداء في سبيل الوصول إلـى إرضـاء           

، ويرى الدرادكة وزميله أن الجودة هنا ينظر إليها من خالل ثـالث             " هؤالء العمالء وإسعادهم    
  :زوايا هي 
  .تصميم وهي مواصفات الجودة التي توضع عند تصميم المنتج أو الخدمة جودة ال -١
 .جودة اإلنتاج وهي المواصفات التي تحقق خالل العملية اإلنتاجية نفسها  -٢

 .جودة األداء وتظهر للمستهلك عند االستعمال الفعلي للمنتج أو تلقي الخدمة  -٣

  :دة من أربع زوايا هي ومن خالل عرض العديد من آراء الباحثين يمكن النظر للجو
حيث مـن الـضروري االهتمـام بمتطلبـات الزبـون            : الجودة تركيز على المستهلك      -١

الظاهرية والضمنية التي يرغب في مالحظتها في السلع أو الخدمات ، ويتلمس منافعهـا              
  .عند استخدامها 

 حـين   حيث تعتبر الجودة مرادفا للتميـز والرفاهيـة       : الجودة تفضيل للمنتج أو الخدمة       -٢
 .يرغب المستهلك بنوع معين من المنتج أو مستوى متقدم من الخدمة 

ويتفق الباحث هنا مع رأي الدرادكة وزميله في أهمية جودة          : الجودة مالءمة لالستعمال     -٣
 .تصميم المنتج من خالل اعتماد مواصفات يشارك في وضعها المستهلك 
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ودة ال بد أن يتضمن المنـتج كـل   وهذا يعني أن تحقيق الج: الجودة مطابقة للمواصفات    -٤
 .المواصفات التي تم تحديدها من المستهلك سواء في عقد الشراء أو اإلعالن عن المنتج

تلبيـة احتياجـات    : ومن خالل التعريفات السابقة للجودة يمكن للباحث تعريفهـا بأنهـا              
هلك بـأعلى   المستهلك من السلع أو الخدمات من خالل توفير المواصفات التي يرغبهـا المـست             

  .مستوى ممكن ، إرضاء له عند استخدامه للسلع أو تلقيه للخدمات 
وعلى الرغم أن التعريفات السابقة للجودة تدخل ضـمن الـسياق االقتـصادي ، إال أن هنـاك                  
محاوالت عديدة من الباحثين للتوصل لتحديد مفهوم أكثر وضوحا وشموال لمفهوم الجودة الشاملة             

  .في السياق التربوي 
مجموعـة الخـصائص أو   " أن الجودة في التربية هي  ) ٣١٤ :٢٠٠٠عابدين ، ( يرى    

مدخالت ،  : السمات التي تعبر بدقة وشمولية عن جوهر التربية وحالتها بما في ذلك كل أبعادها               
وعمليات ، ومخرجات قريبة وبعيدة ، وتغذية راجعة ، وكذا التفاعالت المتواصلة ، التي تـؤدي                

هداف المنشودة والمناسبة لمجتمع معين ، وعلى قـدر سـالمة الجـوهر تتفـاوت      إلى تحقيق األ  
  " .مستويات الجودة 

جملة المعـايير والخـصائص التـي    " الجودة الشاملة بأنها  ) ٥٣٨ : ٢٠٠٠عشيبة ،   ( ويعرف  
 ينبغي أن تتوافر في جميع عناصر العملية التعليمية بالجامعة سواء منها ما يتعلق بالمـدخالت أو              
العمليات أو المخرجات ، التي تلبي احتياجـات المجتمـع ومتطلباتـه ، ورغبـات المتعلمـين                 

  ".وحاجاتهم، وتتحقق من خالل االستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية بالجامعة 
حيث يرى أن الجـودة     ) عشيبة  ( مع تعريف    ) ٩٥ : ٢٠٠٤عليمات ،   ( ويتفق تعريف     

وعة من المعايير والخصائص الواجب توافرها في جميع عناصـر العمليـة            مجم: " الشاملة هي   
التعليمية في المؤسسة التربوية وذلك فيما يتعلق منها بالمدخالت والعمليات والمخرجات التي من             

  " .شأنها تحقيق األهداف المطلوبة للفرد والمؤسسة والمجتمع وفقا لإلمكانات المادية والبشرية 
ات السابقة يتضح أن الجودة الشاملة في التربية والتعلـيم تتـضمن الـسمات               من خالل التعريف  

  :التالية
  .الجودة هي مجموعة خصائص وسمات ومعايير  -
 .مدخالت وعمليات ومخرجات : الجودة استثمار للنظام التربوي بأبعاده  -

 .الجودة تعنى توافق المخرجات مع أهداف النظام  -

 .كانات المادية والبشرية في المؤسسة التربوية الجودة تتضمن استثمارا أمثل لإلم -

 .الجودة تعمل على تحقيق رغبات المتعلمين وحاجاتهم  -
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هي ما يجعل التعليم متعة وبهجة ، حيث إن المدرسة التي تقـدم            " ويرى البعض أن جودة التعليم      
لم ، مـشاركين    تعليما يتسم بالجودة هي المدرسة التي تجعل طالبها متشوقين لعملية التعليم والتع           

فيها بشكل إيجابي ونشط محققين من خالل اكتـشافاتهم وإبـداعاتهم النابعـة مـن اسـتعداداتهم       
   )٤٧ : ٢٠٠٣أبو ملوح ، " ( وقدراتهم الملبية لحاجاتهم ومطالب نموهم 

في هذا التعريف باعتبار أن الجـودة       ) أبو ملوح (مع   ) ١٤٢ : ٢٠٠٤نشوان ،   ( ويتفق     
طالب بسمات معينة تجعلهم قادرين على معايشة غزارة المعلومات وعمليـات        تسعى إلى إعداد ال   

التغيير المستمرة والتقدم التكنولوجي الهائل ، بحيث ال ينحـصر دورهـم فـي نقـل المعرفـة                  
واإلصغاء ، ولكن في عملية التعامل مع هذه المعلومات ، واالستفادة منها بالقدر الكافي لخدمـة                 

عملية مـستمرة تتـضمن     " جودة التعليم بأنها     ) ٤٩ : ٢٠٠٤الريفي ،    ( عملية التعلم ، ويعرف   
اختيار وتبني أنماط وإستراتيجيات تعليمية حديثة ، تقوم على أساس التمركز في العملية التعليمية              
: حول المتعلم بدال من التمركز حول المعلم ، ويتطلب ذلك تكييف العملية التعليمية بمـا يناسـب     

 المتعلم والسوق ؛ مما يؤدي إلى تنمية المجتمع وتقـديم أنمـاط فعالـة مـن                 طموحات وحاجات 
  ".التعليم

من خالل التعريفات السابقة للجودة في التعليم يتضح أنها تركز على المـتعلم باعتبـاره                  
المستهلك الرئيس والذي تسعى المؤسسة التربوية إلرضائه وتلبية احتياجاته ، ويرى الباحـث أن              

مجموعة المعايير والسمات التي يجب توافرهـا فـي النظـام           : الجودة الشاملة في التعليم تعني      
ليمي بكافة أبعاده من مدخالت وعمليات ومخرجات ، التي من شأنها إشـراك المـتعلم فـي                 التع

العملية التعليمية بكل طاقاته وإمكاناته ، لتحقيق األهداف التربوية المنشودة التـي تـضمن نمـوا        
  .  شامال للمتعلمين في ضوء االستثمار األمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة 

  
  :الشاملة ودة رواد الج* 

إن موضوع الجودة ليس بالجديد ، فجذوره ممتدة في عمق تاريخ البشرية ، غير أن لكل                  
حقبة روادها وأفكارها ، ولقد كان هناك العديـد مـن الشخـصيات التـي اهتمـت بـالجودة ،                    

   )٩٩ : ٢٠٠٤بديسي ، ( وتخصصت في هذا المجال ، وبرزت من خالل األفكار التي قدمتها 
لباحث بعضا من إسهامات هذه الشخصيات ، ومحاوالتهم الفكرية ، وأهـم األفكـار              وسيعرض ا 

  .التي نادوا بها ، وكيفية االستفادة منها وتطويعها في الميدان التربوي 
   ) :Walter Sewhart(  والتر شيوارت -١
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 ،  م١٩٢٥ ويعده العلماء مؤسس الرقابة اإلحصائية لتحقيق الجودة ، وقد بدأ أعماله عام               
للهواتف ؛ لتطـوير أسـس      " بل  " عندما كان مسئوال عن قيادة جهود العاملين في معامل شركة           

علمية للتحكم اإللكتروني في جودة صيانة المنتجات بإنشائه حدود مراقبة توضح كل مرحلة مـن       
م ، الذي   ١٩٣١الذي نشره عام    " مراقبة الجودة   "مراحل اإلنتاج ، وقد تمخضت أفكاره في كتابه         

ام على قناعة مؤداها أن عملية مراقبة الجودة عملية مستمرة ، وليست مجرد وظيفة تـتم فـي                  ق
   )٨٨ : ٢٠٠٥زاهر ، ( نهاية اإلنتاج لضبط األخطاء والعيوب 

التطبيقات اإلحصائية كمساعد في الحفاظ على      " وهو أول من قام بنشر بحث عن الجودة بعنوان          
م في هذا البحث ألول مرة مفهوم خرائط مراقبة الجـودة           ، حيث قد  " الجودة للمنتجات المصنعة    

والتي أصبحت من الوسائل األساسية التي تستخدم في الرقابة على الجودة في جميـع المنـشآت                
   )١٧ : ٢٠٠٢عبد المحسن ، ( الصناعية 

  
ووضع شيوارت عدة عناصر لمفهوم الجودة الشاملة ، وأشار إلى أهمية تحديد مفهوم الجـودة ،                

ستخدام كل من التفكير االستقرائي والتفكير االستداللي واإلحصاء في عملية التحليل والمراقبة،            وا
  : ووضع النظام التقليدي للتحكم والضبط داخل المؤسسة ويتكون من ثالثة عناصر 

  .عملية تحديد ما هو مطلوب : األول 
  .عملية إنتاج ما هو محدد : الثاني 
  . االحتياجات قد تم مواجهتها الحكم ما إذا كانت: الثالث 

  :وأوضح أهمية وجودة عاملين لتحقيق الجودة هما 
  .التفكير بطريقة موضوعية حقيقية  -
-٨٨: ٢٠٠٣إبـراهيم، (العمل كيفما نفكر ونشعر ونحس كنتيجة للموضوعية الحقيقيـة           -

٨٩( 

  
المستمر أطلق  ووضع شيوارت أيضا مدخالً يتشابه إلى حد كبير مع الطريقة العلمية في التطوير              

  :وهي ) الخطة أو العمل أو المراجعة أو التنفيذ ( عليه دائرة 
  :ويتم فيها :  الخطة -أ 

  . اختيار وتحديد العملية التي سيتم تطويرها -       
  . استعراض الوضع القائم وتحليل العملية -    
  . اقتراح بالتطوير ووضع إستراتيجية لجمع البيانات -    
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تجريب التطوير المقترح على نطاق محدد في بيئة يمكن التحكم فيها والرقابة            ويتم  :  العمل   -ب  
  .     عليها  

وفيها يتم جمع وتحليل البيانات لتحديد إذا ما كان التطوير المقترح يلقى قبـوال              :  المراجعة   -ج  
  .ورضا من جانب الطالب والمعلم أم ال     

مرتبطة بالعملية ،من خالل ربطهـا بعمليـة النظـام          ويتم تنفيذ التغييرات الفعالة ال    :  التنفيذ   -د  
   )  ٢٠ : ٢٠٠٥حسين ، . (      الجاري  

  
   ) :Edward Deming(  إدوارد ديمينج -٢

وهو أستاذ بجامعة نيويورك ، سافر لليابان بعد الحرب العالمية الثانية بناء علـى طلـب              
" الجودة ، وقد عرف في اليابان بلقب        الحكومة اليابانية لمساعدة صناعاتها في تحسين اإلنتاجية و       

، لكن نبوغه في هذا المجال تأخر كثيرا في بلده الواليـات المتحـدة األمريكيـة ،                 " أبو الجودة   
ولكنهم يهتمون اآلن بأفكاره إلى حد كبير حيث تلقى الندوات التي كـان يعقـدها إقبـاال فائقـا                   

 المعروف على اإلسـتراتيجية اليابانيـة   ولقد كان للخبير ديمينج أثره  " ،  ) ٤٣ :٢٠٠١مصطفى،(
  ).٦٠ :١٩٩٤المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية،" (بشأن الجودة 

ويعد إدوارد ديمينج من أبرز المؤسسين إلدارة الجودة الشاملة ، وتعد المبادئ األربعـة                
اجية والخدمية ، إذ    عشر التي نادى بها من أكثر مبادئ الجودة الشاملة تطبيقا في المؤسسات اإلنت            

أنها عبارة عن أساليب تسمح لألفراد أن يعملوا من خاللها بشكل جماعي ، كما أكـد علـى أن                    
البضائع والخدمات األفضل تأتي من خالل التطوير المستمر لجودة االتصاالت والعالقـات بـين        

في المؤسسة بطبيعة   العاملين واإلدارة والموردين والزبائن ، كما أوضح العالقة التي تربط الفرد            
؛ وذلك إلرضاء العمـالء ، وتتـضمن        " األداء الفعلي " اإلنتاج من خالل العمليات التي يقوم بها        

  ).٢٢ :٢٠٠٤عليمات،(مبادئ ديمينج أمورا يجب اتباعها واالبتعاد عن أخرى 
  :وقد ركز ديمينج في فلسفته على األمور التالية 

  .داء اإلدارة مسئولة بشكل دائم عن جودة األ -
 .ضرورة تعليم األفراد وتدريبهم على كيفية التحسين الدائم والعمل الجماعي  -

ضرورة توفر الدوافع الداخلية للعاملين لتحسين الجـودة ، وتـدريبهم علـى اسـتخدام                -
 .األساليب اإلحصائية للرقابة على الجودة 

ء والعيـوب   من األخطا %) ٨٥(النظم التي يسير عليها العمل تعتبر مسئولة عن حوالي           -
 .التي تحدث في العملية اإلنتاجية ، واإلدارة وحدها هي القادرة على تغيير هذه النظم 
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القائمة على كفاءة األفراد ورغبتهم فـي العمـل ، وإمكانيـة         ) Y(يؤمن ديمينج بنظرية     -
 ) ٢٧-٢٦ :٢٠٠٢الدرادكة والشبلي،.(حفزهم من خالل الحاجات المعنوية 

  :ها أيضا تؤكد علىأن) ٩١ :٢٠٠٥زاهر،(وأوضح 
  .تكاملية المنظمة وسعيها لتحقيق حاجات ورغبات العمالء  •
 .التزام اإلدارة بجودة األداء والسعي لتغيير ثقافة المنظمة  •
 .دافعية قوية للعاملين وتدريبهم على استخدام األساليب اإلحصائية للرقابة  •
 .أولوية التعليم والتدريب لتحقيق التحسين المستمر  •
 .سين الجودة على تخفيض التكلفة وزيادة االستثمار طويل المدىقدرة تح •

  :إن أفكار ديمينج وفلسفته تعمل على تحسين الجودة في المؤسسة التعليمية عن طريق 
  .توفر قيادات تربوية واعية  •
 .االهتمام بالتدريب المستمر للعاملين لتحقيق التحسين المستمر  •

  .التركيز على اإلنجازات وجودة األداء •

 .الشجاعة في تغيير ثقافة المؤسسة التربوية واتخاذ القرارات  •

  
   ) :Joseph M.Juran(  جوزيف جوران -٣

يعتبر جوران األب الثالث للجودة ، وهو مهندس وقانوني وإحـصائي متميـز ، وكـان                  
مجال عمله في الصناعة بالواليات المتحدة األمريكيـة ، وحـدد الجـودة بأنهـا المالءمـة              

ال ، وأكد أن المهمة األساسية للجودة هي تنمية برنامج لإلنتاج أو الخـدمات يقابـل                لالستعم
احتياجات الزبائن ، كما اعتمد على التخطيط داخل المؤسسة ، واعتقـد أن الجـودة تتحقـق       
حينما يكون العمال قادرين على إنتاج المنتجات والخدمات التي تـتالءم أو تقابـل توقعـات                

، ويوضح جوران أن هناك عدة خطوات أساسية        ) ٢٦ :٢٠٠٦وآخرون،البيالوي  (المستقبل  
  :لتحقيق الجودة الشاملة داخل المؤسسات وتتمثل في األمور التالية 

  .بناء الوعي بثقافة الجودة داخل المؤسسة للتحسين والتطوير  -
 .تحديد األهداف للتحسين  -

 .التنظيم للوصول إلى األهداف المرجوة  -

 .التدريب المستمر  -

 .نفيذ المشروعات لحل المشكالت ت -
 .التقارير الصادقة  -

 .وضوح المفاهيم  -
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 .توصيل النتائج  -
ــسينات    - ــراء التح ــق إج ــل عــن طري ــي العم ــق ف ــوة الفري ــى ق ــاظ عل .                 الحف

 )٩٢-٩١ :٢٠٠٣إبراهيم،(

لة ثالثية جوران التي تعتبر مبادئ أساسية إلدارة الجـودة الـشام          ) ٥٤ :٢٠٠٣الصالحي،(ويذكر
 .التخطيط للجودة  ، والتحكم بالجودة ، وتحسين الجودة : وهي  

أن جوران أول من أكد على دور اإلدارة العليا في تخطـيط            ) ١٨ : ٢٠٠٢عبد المحسن، (ويذكر  
  :المنتجات ، واتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق أهدافها والتي حددها في 

  .تحديد أهداف الجودة  -
 .تحديد العميل المستهدف  -

 .حديد احتياجات العمالء ت -

 .تحديد مالمح المنتج  -

 .تحديد مالمح العمليات  -

 .تحديد وسائل التحكم بالعمليات  -

  : أن فلسفة جوران تؤدي إلى تطوير جودة التعليم الجامعي من خالل) ٧٧ :١٩٩٩النجار،(ويرى 
  .معية تخطيط الجودة ، مراقبة الجودة ، تحسين الجودة ، إنشاء مجلس أعلى للجودة الجا -١
تحقيق فورات ضخمة في األداء الجامعي عن طريق القياس وحـل مـشكالت تـدهور                -٢

 .الجودة 

ويمكن االستفادة من أفكار جوران وفلسفته في الميدان التربوي ، حيث إنها تؤدي إلى التخطـيط                
الواعي للجودة في المؤسسة التربوية بتحديد األهداف أوال ، وتحديد حاجات الطلبـة ، ومراقبـة            

  .ودة الخدمات والعمليات التعليمية داخل المؤسسة ، والتدريب المستمر لتحسين جودتها ج
  
   ) :Philip Crosby(  فيليب كروسبي -٤

عاما ، وألَّف العديد من الكتب المتعلقـة        ) ٣٨( استمر كروسبي يعمل في مجال الجودة         
قد حدد عـددا مـن الخطـوات        ، و " جودة بال دموع  "، و " الجودة مجانية "بالجودة الشاملة ومنها    

  ) :٢٥ :٢٠٠٤عليمات،(الالزمة لتحسين الجودة منها 
 .التزام اإلدارة بالجودة وتكوين فرق تطوير الجودة  -

 .تحديد مشكالت الجودة الشاملة والمعيقات المحتملة وتقييم تكلفة الجودة  -

 .تهيئة مناخ في المؤسسة يؤكد على عدم وجود معيب في المنتج  -
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 .عاملين والمسئولين على القيام بدورهم في تحسين الجودة تدريب ال -

 .تشكيل المجالس الدائمة للجودة  -

  :ويحدد كروسبي أربعة معايير لضمان وصول المؤسسات إلى الجودة الشاملة وهي 
التكييف أو التعديل لمتطلبات الجودة من خالل وضع تعريف محدد وواضـح ومتـسق               -١

  .للجودة
على أنه الوقاية من األخطاء بمنع حدوثها من خالل وضـع           وصف نظام تحقيق الجودة      -٢

 .معايير لألداء الجيد 

 .تحديد مستويات أداء األفراد ومنع حدوث األخطاء  -٣

تقويم الجودة من خالل قياسها بناء على المعـايير الموضـوعة وحـساب تكلفـة كـل                  -٤
 )١٩٦-١٩٥ :١٩٩٥النبوي،.(شيء

  :الية ويالحظ أن كروسبي قد أكد على األمور الت
  .تبني اإلدارة العليا للجودة الشاملة والعمل على االلتزام بها  •
 .ضرورة تدريب العاملين بشكل دائم على مسلمات إدارة الجودة  •

 .التخلص من أسباب األخطاء والتخطيط السليم لمنع العيوب  •

 .عملية التحسين المستمر للجودة •
 

   ) :Kaoru Ishikaua(  كارو إيشيكاوا -٥
أساتذة الهندسة بجامعة طوكيو ، والذي تقدم بمساندة النقابـة اليابانيـة للعلمـاء              هو أحد     

والمهندسين باقتراح فحواه أن تؤلف مجموعات صغيرة مـن العـاملين تقـوم بـالتعرف علـى       
المشكالت المتعلقة بأعمالهم بهدف تحسين مستوى األداء وتطويره مع مراعاة الجانب اإلنـساني             

تام على إبراز القدرات اإلنسانية وبالتالي إظهـار عـدد المتنـاه مـن              في العمل ، والحرص ال    
  )١٧ : ٢٠٠٢عبدالمحسن،(التحسنات داخل المنظمة 

ساهم إيشيكاوا في جعل فلسفة ديمينج مالئمة للتطبيق في البيئة اليابانية ، وهو أول مـن                  
المؤسـسة ، وهـو     الذي يعني التحسين المستمر في جميع المجاالت داخل         " كايزن"أدخل مفهوم   

مسئولية اإلدارة وكل فرد داخل المؤسسة ، وتقوم فلسفته على أسس من الفكر اإلداري ، وتنظيم                
العمل وحل المشكالت ، وأسلوب اتخاذ القرارت ، وقد ظل متمسكا بأسس فلسفة ديميـنج التـي                 

ـ                 ة تركز على أهمية العميل وإرضائه وإشباع رغباته ، وقد عمل إيـشيكاوا علـى تطـوير خط
إستراتيجية لتحقيق الجودة الشاملة في اليابان عن طريق دوائر الجودة الشاملة لإلنتاج من البداية              
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إلى النهاية ، واعتمد في ذلك على االرتباط الواسع للمؤسسة ككل ، وتعميم المسئولية على كـل                 
  )٢٤-٢٣ :٢٠٠٥حسين،(فرد داخلها بداية من المرؤوسين إلى القيادات 

  
  :الم إيشيكاوا الجوانب األساسية التي تشملها الجودة في المؤسسات وهي وقد حدد الع" 

  .جودة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة  -
 .جودة طريقة األداء  -

 .جودة المعلومات المستخدمة في المؤسسة  -

 .جودة العملية اإلنتاجية  -

 .جودة أماكن العمل  -

 .جودة األفراد العاملين في المؤسسة  -

 )٢٩ :٢٠٠٢الدرادكة والشبلي،"(األهداف التي تم وضعها في المؤسسة جودة  -

  
: من خالل العرض المبسط إلسهامات بعض رواد الجودة يتبين أنها تمركـزت حـول                 

التزام اإلدارة العليا بالجودة ،واالهتمام بإرضاء المستهلك وتلبية رغباته ،واالهتمـام بالتحـسين             
  .لجماعي ، وإشراك العاملين وتدريبهم المستمر للجودة ، وأهمية العمل ا

  :ويمكن تلخيص هذه اإلسهامات في الجدول التالي 
  

  )١(جدول رقم 
  ملخص ألهم إسهامات رواد الجودة

  أهم إسهاماته  العالم

   شيوارت-١
  . بطاقات الجودة -
  . المراقبة اإلحصائية -
  . خرائط الجودة -

   ديمينج-٢
  .صائي  ربط جودة المنتج بالضبط اإلح-
  . عجلة ديمينج -
  . عملية التحسين المستمر -

   جوران-٣
  . التخطيط للجودة -
  . رغبات العمالء -
  )تخطيط ، مراقبة ، تحسين ( ثالثية جوران -
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   كروسبي-٤
  ) .منع األخطاء (  العيوب الصفرية -
  . الجودة تتحقق مجانا -
  . التحسين المستمر لجودة المؤسسة -

   إيشيكاوا-٥
  .لسفة كايزن  ف-
  . دوائر مراقبة الجودة -
  . استخدام األدوات اإلحصائية -

  
  :نظم الجودة الشاملة * 

تطورت نظم الجودة الشاملة تطورا واضحا ، وتعددت مجاالت تطبيقها نظـرا لتطـور                
مفهوم الجودة الشاملة ، وزيادة الحاجة للتطوير المستمر في ظل التغيـرات العالميـة وأجـواء                

ة والتقدم العلمي والتكنولوجي ، ولم تقتصر تطبيقاتها على المجال الصناعي فقط ، وإنمـا               المنافس
تعداه إلى المجاالت األخرى والسيما المجال التربوي ، ويمكن تلخيص التطور التاريخي لحركـة     

  :الجودة الشاملة في النظم األربعة التالية 
  : الفحص أو المطابقة -١

لة التفتيش، وتمثل بدايات حركة الجودة ، ظهرت إرهاصـاتها          ويطلق عليها أحيانا مرح   "  
في أواخر القرن الثامن عشر مع تصاعد حركة الثورة الصناعية األولى ، وازدادت الحاجة إليها               
بعد ظهور نظرية تايلور في اإلدارة العلمية ، ووفقا لهذا التصور ، فإن المواصفات يفترض أنها                

ن ، وهذا افتراض غير صادق ، حيث إن المستهلك أو العميل            صحيحة وستلبي حاجات المستهلكي   
لم يكن له رأي في مطابقة المنتج والخدمة الحتياجاته ، وبشكل عام فإن عملية الفحص تنـصب                 

  ).٧٧ :٢٠٠٥زاهر،" (أساسا على مراقبة مستوى جودة المنتج الذي تم إنتاجه فعال 
التأكد بـأن مواصـفات الـسلعة       " ي  أن وظيفة عملية الفحص ه    ) ٢٠ :٢٠٠٢العزاوي،(ويرى  

تطابق المواصفات الموضوعة ، وأن العالقة بينها محافظ عليها باستمرار ، وهدف ذلك هو منع               
  ".وصول الوحدات المعيبة إلى المستهلكين لكنها ال تمنع وقوع الخطأ 

 يتضح مما سبق أن عملية الفحص ال يمكنها منع وقوع الخطأ وإنمـا يتوجـب كـشفه                   
اده ، والحيلولة دون وصول الوحدات المعيبة للمستهلك ؛ ألنها ال تلبي رغباتـه، ويمكـن              واستبع

القول أن هذا الفكر التفتيشي قد امتد إلى مجال الخدمات، السيما في التربية، حيث اتسمت مرحلة                
تطور اإلشراف التربوي األولى بالطابع التفتيشي ، حيث ركزت على فحـص سـير العمليـات                

 والكشف عن جوانب الضعف عند المعلمين ومحاسبتهم على األخطاء التي يرتكبوها ،             التربوية ، 
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واستخدم المفتش سلطته في تصيد أخطاء المعلمين ، وتوجيه النقـد لهـم دون تقـديم التوجيـه                  
  .واإلرشاد الالزم، ومع تطور النظريات التربوية تغيرت النظرة لإلشراف التربوي نحو األفضل

  :الجودة ) ضبط( مراقبة -٢
مراجعة المنتجات وفق مواصفات ومعايير محـددة      " بأنها  ) ٤٧ :١٩٩٤حسان،(ويعرفها    

، ومثل هذه المراجعة والضبط ال يتمان في نهاية المرحلة بل في كل خطوة من الخطوات ، ومع                  
كل برنامج من البرامج ، وكل عملية من العمليات ، بحيـث تتأكـد مـن مطابقـة اإلجـراءات         

  " .المطلوبة والمعايير المحددة للمواصفات 
ويضيف حسان أنها ترتبط بمحاولة الكشف عن فجوة الجودة بين الواقع والمأمول ، وبين المنتج                
الفعلي والمنتج المستهدف ، كما أنها ترتبط بدراسات اإلنتاجية والكفايـة أو دراسـات الجـدوى                

  .    والمحاسبية وغيرها 
مجموعة األنـشطة وأسـاليب العمليـات التـي     " ها  بأن) ٢٠ :٢٠٠٢العزاوي،(ويعرفها    

تستخدم إلتمام متطلبات الجودة ، واستخدام أساليب إحصائية يمكن من خاللها أداء أنشطة مراقبة              
الجودة ، وهي حلقة للتغذية العكسية للمعلومات للمنظمة بكاملها وتأثيرها المحتمل على التـصميم          

   ."وتخطيط العملية والوظائف المتصلة بها 
أن مفهوم الضبط يختلف في المجتمع األمريكي عنه فـي          ) ١١٥-١١٣ :٢٠٠٣إبراهيم،(ويرى  

  :المجتمع الياباني حيث إنه 
في المجتمع األمريكي يعني المفهوم السيطرة والتحكم لشخص ما في كل عمليـات اإلنتـاج،               * 

في المؤسـسة ، إذ  وضبط الجودة يمارس على أنه سلطة ومن ثم ال يجد ترحيبا من قبل العاملين        
يشعر معظم العاملين أن جودة المنتج ليست مسئوليتهم، وإنه ليس مهما إذا تم إحالـة منـتج مـا          
بجودة أقل إلى المراقب ، حيث يتم استهالك الوقت في مناقشة من المسئول عن هذه المـشكالت                 

  .أبدال من التنسيق بين األطراف المخططة والمنفذة والمراقبة لحل أي مشكالت تطر
في المجتمع الياباني الضبط يعني كل نشاط يهدف إلى تحقيق النتائج بعيدة المدى بكل فاعليـة                * 

وتدبير ، وهو يشير أيضا إلى العمل الجماعي لتحسين كيفية األداء ، وبـذلك تطبـق المؤسـسة                  
 .اليابانية ضبط الجودة كجزء رئيس من نظام الجودة الشاملة

  :ة الجودة تتم من خالل أن مراقب) ٨٠ :٢٠٠٥زاهر،(ويرى 
  .رقابة تطبيق المواصفات أثناء التشغيل  -
 .التحسين المستمر لتكنولوجيا المعلومات  -

 .معلومات الموردين عن المدخالت في الرقابة على الجودة  -
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 .تخطيط وجدولة العمليات  -

  :أن هناك أسلوبين رئيسين في ضبط جودة المنتجات هما) ٧٨-٧٧ :٢٠٠٢عبد المحسن،(ويرى 
ويتم ذلك بالنسبة لكل وحدة من الوحـدات المنتجـة للتأكـد مـن          : التفتيش الكامل والشامل     -١

صالحيتها ، ويتم رفض الوحدات غير المطابقة للمواصفات وتقبل الصالح منهـا ، وعنـدما            
تكشف عملية الفحص وجود نسبة عادم أو تالف مرتفعة وغير طبيعية ، فإن األمر يتطلـب                

  . على األسباب التخاذ القرارات الالزمة للقضاء عليها الدراسة والبحث للوقوف
والذي يعتمد على سحب عينات من البضاعة أو المادة ثم فحص هـذه        : األسلوب اإلحصائي    -٢

حول مدى مطابقة أو عدم مطابقة مواصفات       العينات واتخاذ القرار استنادا إلى نتائج الفحص        
 .المحددة هذه البضاعة أو المادة للمواصفات الفنية 

ويمكن تطبيق هذين األسلوبين في المجال التربوي ، حيث يتمكن المشرف التربوي من تطبيـق               
أسلوب التفتيش الشامل من خالل االطالع على نتائج جميع الطلبة في المادة ، وإجراء عمليـات                

 ، المقارنة بين الفصول ، وبين المدارس ، البحث عن أسباب النسب المتدنية لـدرجات الطـالب           
  .والعمل مع المعلم على كيفية التغلب على هذه األسباب 

أما األسلوب الثاني فيمكن للمشرف التربوي استخدامه مـن خـالل تطبيـق اختبـارات ضـبط       
التحصيل ، حيث يتم اختيار فصل من المدرسة عشوائيا ، وفي كل المدارس ، ثم يجرى عليهـا                  

  .ر واقتراح الحلول الممكنة االختبار ، ويتم رصد النتائج وكشف أسباب القصو
  :أن هناك ثالثة عوامل تؤثر في ضبط الجودة هي ) ١٤١ :٢٠٠٥حسين،(ويرى 
حيث يتأثر العامل البشري بعدة أمور منها وضع الفرد المناسب فـي            : العنصر البشري    -

المكان المناسب ، والظروف االجتماعية والوظيفية المحيطـة بالعـاملين ، والخـدمات             
  .األمن للعاملين االجتماعية و

 .وتتمثل في أداء وظائفها من خالل التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة : اإلدارة  -

ويقصد بها األساليب العملية والفنية المستخدمة فـي أداء العمليـات         : التقنية التكنولوجية    -
 .داخل المؤسسة 

  
  :ف التربوي منها ويمكن لنظام ضبط الجودة أن يحقق العديد من الفوائد لجهاز اإلشرا

  .رفع كفاءة العاملين وأدائهم وخصوصا المعلمين  •
 .توفير ظروف األمان والسالمة في العمل  •

 .تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطالب وتنويعها ورفع مستوى األداء  •
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 .تخفيض تكاليف الجودة التعليمية  •

 .تحسين العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي  •

مختلفة من الجودة يشجع المنافسة بين المدارس والمعلمين من أجل          إيجاد درجات    •
 . األداء األفضل والمتميز 

  
  
  :الجودة ) تأكيد ( ضمان  -٣
نظام أساسه منع وقوع األخطاء والعمل على تحسين        " بأنه  ) ٨١ :٢٠٠٥زاهر،(ويعرفه     

ت ومراقبتهـا ، والتركيـز      جودة المنتج أو الخدمة ، ويزيد اإلنتاجية بالتأكيد على تصميم العمليا          
على مصادر األنشطة ، وبالتالي منع ظهور المنتجات والخدمات غير المطابقة ، إنـه المـدخل                

  " .الذي يتضمن تغييرا واضحا في التركيز من أسفل مجرى العمليات إلى أعالها 
  

ـ           " بأنه  ) ٥ :٢٠٠٥طرخان،(ويعرفه   ام منحى نظامي يقوم على بناء الجودة فـي مكونـات النظ
نفسه، أي مدخالته وعملياته ومخرجاته ؛ لكي نضمن أن الموارد تتفق وتوجـه وفـق الخطـط                 
واألهداف والمعايير ومؤشرات األداء المتفق عليها ، بهدف تحقيق المزيد من التحسين وبـصورة     

، ويرى طرخان أن إطار ضمان الجودة الذي تـستخدمه       " مستمرة إلنجاز أهداف ذات قيمة عليا       
ونروا هو مجموعة المواد التدريبية التي تشكل المجمع التدريبي الخامس في برنـامج             مدارس األ 

  :المدرسة كوحدة للتطوير ويتكون من قسمين هما 
من خالل المراجعة الذاتية المسندة ، إضافة للبرنامج التدريبي الذي          : دليل التخطيط للتحسين     -١

  .م يستخدمه المدربون ويمتد على مدى أربعة أو خمسة أيا
التي تتضمن مجاالت وجوانب عمل المدرسة والمعايير ومؤشـرات األداء          : الوثيقة الشاملة    -٢

 .المعتمدة لضمان الجودة في مدارس األونروا 

  
يهتم بمنع حدوث األخطاء ، وضـمان األداء        " أن ضمان الجودة    ) ١٠٤ :٢٠٠٤عليمات،(ويرى  

، ويتـضح ممـا سـبق أن    " قبة الجودة   الجيد من أول مرة ، وهذا المفهوم منبثق من مفهوم مرا          
  :مفهوم ضمان الجودة في التعليم يتميز بالصفات التالية 

  .وجود رؤية واضحة ورسالة لدى المؤسسة التعليمية تهدف إلى تحقيق الجودة  -
 .تحديد األهداف العامة والخاصة للمؤسسة التربوية  -
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 .وضوح اإلجراءات التي تبين كيفية أداء العمل وإنجازه  -

 .ع معايير للنجاح ومؤشرات لألداء الجيد وض -

 .قياس األداء بدقة وفق المعايير المطروحة  -

 .وجود نظام للمراجعة المستمرة لمراقبة العمل وتطويره  -

  
  

أن ضمان الجودة يحقق من خالل مبدأ عالمية التعلـيم          ) ٤١ : ٢٠٠٦البيالوي وآخرون، (ويرى  
  :العالي مجموعة من األهداف منها 

 عمل مرجعي يمكن من خالله قياس مدى توافر البعـد العـالمي فـي جـودة      بناء إطار  -
  .العمليات القائمة بها 

مساعدة مؤسسات التعليم العالي في تقييم وتعزيز جودة العمليات القائمة بها فـي ضـوء              -
 .مبدأ العالمية 

تشجيع مؤسسات التعليم العالي على استكمال جوانب القصور بها للوصول إلى مـستوى              -
  .عات العالم المتقدم في إطار أهدافها وأغراضها وثقافتها جام

  :أن مهام نظام ضمان الجودة تتحدد فيما يلي ) ٨٢ :٢٠٠٣الصالحي،(ويرى 
  .تحديد مسئوليات محددة لمتطلبات الجودة  •
 .تحديد العالقة بين خصائص البرنامج وخصائص عملية اإلنتاج أو التقديم •

بشرية والمادية والمالية، والطرق الالزمة لقيـاس     تحديد االحتياجات من الموارد ال     •
 .الجودة

 .قياس وتسجيل الجودة  •

 .تصميم عمليات تصحيحية في حالة انحراف الجودة الفعلية عن المعيارية  •

وقد يحدث خلط بين مفهومي ضبط الجودة وضمان الجودة ، والستيضاح أهم الفروق بينهما قـام     
ين المفهومين واستنتاج أهم الفروق التي يوضحها الجـدول         الباحث بتحليل آراء العلماء حول هذ     

  :التالي 
  ) ٢( جدول رقم 

   أهم الفروق بين مفهومي ضبط الجودة وضمان الجودة
  ضمان الجودة  ضبط الجودة

  . يهدف إلى منع حدوث األخطاء-  . يهدف إلى كشف األخطاء بعد وقوعها-
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  . تستند على مدخل عالجي -
 يتم التقويم في نهاية كل مرحلـة أو نهايـة           -

  .العمل 
  . تعتمد على إجراءات تصحيحية -
 تمد المستهلك بالثقة أن المنتج أو الخدمة قد         -

  .تم تقييمها 

  . تستند على مدخل وقائي -
  . التقويم مستمر في أثناء اإلجراءات-
 تعتمد على إجراءت مخططة وموثقة من       -

  .البداية
  تمد المستهلك بالثقـة بانخفـاض نـسبة        -

  .العيوب
  : إدارة الجودة الشاملة -٤

شكل إداري يؤكد على عمليات تحسين " بأنها  ) Andrews , 1997 :1-2(ويعرفها   
الجودة المستمرة في العمليات المؤسسية ، وهي تمثل تحوال أساسيا في تنظيم الـدوائر اإلداريـة             

  " .ا بسلطة مساوية لآلخرين واألكاديمية من الهيكلية الهرمية إلى هيكلية يتمتع كل عضو فيه
فلسفة يمكن تطبيقها في أي من " أنها  )  Swanson & Phillips , 1998 :114(ويقول 

مجاالت الحياة ، وبهذه الفلسفة وبمجموعة أدوات الجودة يمكن للفرد أن يحـول طريقـة العمـل     
  " .المتبعة لتلبية رغبات المستهلك إضافة إلى إرضائه وإسعاده 

أن إدارة الجودة الشاملة هي المدخل إلدارة المنظمـة          ) ١٦-١١ :٢٠٠٠،هالل(ويرى    
ويقوم على الجودة ، ويبنى على مشاركة جميع أعضاء المنظمة ، ويستهدف النجاح طويل المدى               
من خالل إرضاء العميل وتحقيق منافع للعاملين في المنظمة ، وأنها بشكلها المـنظم والمنطقـي                

  .حقيق تحسينات كثيرة في جميع مجاالت عمل المنظمة والمتسلسل سوف تؤدي إلى ت
إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتبر مـن المفـاهيم اإلداريـة            ) " ٤٣٣ :١٩٩٤هيجان،(ويقول  

الحديثة التي تهدف إلى تحسين الجودة بصفة مستمرة وذلك من خالل التركيـز علـى حاجـات                 
  ".المستفيد 
منهج يرتكز علـى    " بأنها  ) ١٥٥ :٢٠٠٣وحافظ ،   أحمد  (وفي المجال التربوي يعرفِّها       

إمكانية إيجاد ثقافة تنظيمية لدى المؤسـسات التعليميـة ، تجعـل اإلدارة التعليميـة والمعلمـين         
والعاملين والتالميذ متحمسين لكل ما هو جديد من خالل تحريك مواهبهم وقدراتهم وتشجيع فرق              

عمليات ، بما يضفي تغييرا واضحا نحو األفـضل     العمل والمشاركة في اتخاذ القرار ، وتحسين ال       
في المجال  ) ٢٨٦ : ٢٠٠٣البستان وآخرون، (، في حين يعرفها     "  لدى خريجي هذه المؤسسات     

إستراتيجية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم ، وتستمد طاقة حركتهـا مـن              " التربوي بأنها   
ملين في حقل التعليم واستثمار قـدراتهم       المعلومات التي تستطيع من خاللها توظيف مواهب العا       

  ".بما يحقق أهداف العملية التربوية ، وذلك في ضوء توقعات المخططين 
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  :أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يتميز بما يلي ) ٢٧٨ :٢٠٠١الخطيب،(ويرى 
  .يمثل إستراتيجية متقدمة لتحقيق وضع تنافسي أفضل  -
 .تويات اإلدارة ينمي المهارات وينمي المعرفة لجميع مس -

 .يركز على تحسين مستمر في الجودة  -

 .ينظر نظرة بعيدة المدى إلى رغبات المستهلك والتغيرات والتطورات التي تطرأ عليها -

 .يضم مفهوم الجودة مفاهيم أخرى كدوائر الجودة وتحسين الجودة  -

  : التالية أن مفهوم الجودة الشاملة يتضمن العناصر) ١٤٣-١٤٢ :٢٠٠٤عماد الدين،( وترى 
  .التأكيد على التحسين المستمر  •
 .االهتمام بتنمية العنصر البشري  •

 .استخدام األساليب الكمية  •

 .التركيز على رضا المواطن أو المستفيد  •

أن إدارة الجودة الشاملة تتضمن ثالثـة مقومـات         ) ١٦٦ :٢٠٠٠أبو الوفا وعبد العظيم،   (ويرى  
  :أساسية لنجاحها في أي منظومة وهي 

  .رة تشاركية إدا -١
 .التحسين المستمر في العمليات  -٢

 .استخدام فرق العمل  -٣

  ويمكن لجهاز اإلشراف التربوي تبني مثل هذه الفلسفة ، باعتبارها مفتاح النجاح لعمله ، وحيـث                
إن المعلم يمثل أحد المستهلكين أو المستفيدين الذين يتوجب إرضاؤهم وتلبية رغباتهم وفقا لهـذه               

ارسة إدارة الجودة الشاملة من قبل جهاز اإلشراف التربوي يمكن تحقيقها مـن             الفلسفة ، فإن مم   
  :خالل 
  .فهم حاجات المعلمين والعمل على إشباعها بأقل تكلفة ممكنة  -
 .االستمرار في توفير الخدمات اإلشرافية بجودة عالية  -

 .مجاراة التغيرات العصرية واستخدام أساليب إشرافية حديثة  -

 .لمستقبلية للمعلمين والتخطيط لتلبيتها تحديد الحاجات ا -

  
  :مبادئ الجودة الشاملة * 
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تعتبر الجودة الشاملة فلسفة حديثة تعتمد على استثمار كل طاقات المنظمـة ومواردهـا                
المادية والبشرية ؛ لتحقيق أهدافها وإشباع حاجات عمالئها وتلبية رغباتهم ، فهـي ذات معـالم                

  .دئ التي ترتكز عليها تتضح حدودها في األسس والمبا
إن النقاط األربعة عشر التي وضـعها   ) :" Winn & Green , 1998 : 25-28(ويقول 

إدوارد ديمينج تشكل إطارا مرجعيا لتطبيق الجودة الشاملة ، وهي نقاط عامة يختلف تطبيقها من               
  .نج في عرضه لنقاط ديمي) ٨٦-٧١ :١٩٩٧دوبينز و ماسون، (مؤسسة ألخرى ويتفق مع 

  :وهذه النقاط هي 
  .اجعل الهدف ثابتا  -١
 .تعلم الفلسفة الجديدة  -٢

 .توقف عن االعتماد على التفتيش الجماعي  -٣

 .ال تجعل الشراء على أساس السعر وحده  -٤

 .أدخل التحسين الدائم على كل عملية  -٥

 .أوجد برنامجا للتدريب على المهارات  -٦

 .أوجد القيادة  -٧

 .اطرد الخوف  -٨

 .  القطاعات الوظيفية حطِّم الحواجز بين -٩

  . استبعد الشعارات والمواعظ وأهداف اإلنتاج -١٠
  . استبعد األهداف الرقمية والحصص النسبية -١١
  . استبعد عوائق االستمتاع بالعمل -١٢
  . أوجد التعليم والتحسن الذاتي -١٣
  . أنجز عملية التحول -١٤

  :دئ الجودة الشاملة هي خمسة من مبا) ١٤٥ :٢٠٠٠أبو سعدة وعبد الغفار،(وتقدم 
  .قبول التغيير والتعامل معه باعتباره حقيقة  -١
 .السعي إلى تحقيق السبق والتميز  -٢

 .األخذ بمفاهيم العمل الجماعي  -٣

 .الرؤية المشتركة  -٤

 .التركيز على العميل داخل المنظمة  -٥
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 أن هناك مجموعـة   ) ٦٥-٦٢ :٢٠٠٥حسين،(مع  ) ١٧٠ :٢٠٠٠أبو الوفا وعبد العظيم،   (ويتفق  
  :من المبادئ التي تسمح بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة بنجاح وفاعلية وهي 

  .التركيز على المستهلك  -١
 .التركيز على العمليات مثلما يتم التركيز على النتائج  -٢

 .الوقاية من األخطاء قبل وقوعها  -٣

 .شحن خبرات القوى العاملة وتعبئتها -٤

شاركة في عملية اتخاذ القرارات من خـالل فريـق          التطبيق الفعلي لمعنى التعاون والم     -٥
 .العمل أثناء مراحل العمل بالمؤسسة 

 .التحسين والتطوير المستمر لكل الوظائف التي تتم داخل المؤسسة  -٦

أن هناك سبعة مبادئ تمثل مرتكزات إلدارة الجودة الـشاملة          ) ١٤٨ :٢٠٠٤المشهراوي،(ويرى  
  :وتتمثل في 

  .لتزامها وحرصها على أهمية تطبيق الجودة الشاملة وضرورتها اقتناع اإلدارة العليا وا -١
 .سهولة وسرعة وفعالية االتصاالت األفقية والرأسية  -٢

 .االعتماد على أسلوب العمل الجماعي التعاوني  -٣

 .المنهجية الشمولية لكافة مجاالت العمل في المؤسسة  -٤

 . الوقت االتجاه نحو االهتمام بالعمليات والنتائج والمخرجات في ذات -٥

 .توفير التدريب والحوافز للعاملين  -٦

 .االهتمام والتركيز على مبدأ الجودة خالل جميع مراحل تقديم الخدمة  -٧

شكال يوضح الركائز األساسية التي تقوم عليها فلسفة الجـودة          ) ١٤٨ :٢٠٠٣إبراهيم،(ويعرض  
  .يين الشاملة والتي يمكن االستفادة منها في تطوير ممارسات المشرفين التربو

  
  

  )١(شكل رقم 
  الركائز األساسية التي تقوم عليها فلسفة الجودة الشاملة

  
  
  
  

 العمل الجماعي

 التركيز على الجودة

 القيادة الفعالة

ركائز فلسفة 
 الجودة الشاملة

التحسين 
 والتطوير

 التميز
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من خالل العرض السابق لمبادئ الجودة الشاملة ، يرى الباحث أن هناك مجموعة مـن                 
المبادئ التي تخدم أغراض الدراسة ، وفي ضوئها يمكن تقـديم مقتـرح لتطـوير الممارسـات             

  :ين التربويين ، والمبادئ هي اإلشرافية للمشرف
 :التركيز على المستفيد  -١

إن االهتمام بالمستفيد يعني المحافظة على رضاه من خالل الوفاء باحتياجاته سـواء كـان هـذا                 
ويقصد بالمستفيد الداخلي الفرد الذي يعمل في المنشأة ، والخارجي          " المستفيد داخليا أو خارجيا ،      

"                 لمنـشأة مثـل الـرواد والبـاحثين والمـوردين وغيـرهم             هو المستفيد الذي يتعامـل مـع ا       
، ويتوجب على المؤسسات أن تتفهم احتياجات المـستفيدين وتوقعـاتهم           ) ٢٥ :٢٠٠٣الحمالي،( 

الحالية والمستقبلية ، وتعمل على تحقيقها ، وتتضمن عملية التركيز على المـستفيد اإلجـراءات               
  ) :١٣٢: ٢٠٠٥زاهر،(الخمسة التالية 
  .التعرف على المستفيدين  -١
 .التعرف على احتياجات المستفيدين  -٢

 .ترجمة االحتياجات إلى معايير  -٣

 .إنشاء العمليات الخاصة بإنتاج المخرج  -٤

 .تنفيذ العمليات  -٥

وفي القطاع التربوي يعتبر الطالب من أهم المستفيدين باعتباره محور العملية التعليميـة               
باته هي المهمة األساسية للمدرسة ، وينبغي على المشرف التربوي عند           التعلمية ، وإن تحقيق رغ    

تصميم الخدمات اإلشرافية أن يعمل على إشباع حاجات الطالب وتوقعـاتهم ؛ لتحقيـق جـودة                
الطالب التي تتضمن المعارف والمهارات واالتجاهات ، حيث إن تحقيق رغبات الطالب المتجددة             

  .نشطة داخل المدرسة والمتغيرة تدفع وتحرك كافة األ
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كما ينبغي على المشرف التربوي عدم تجاهل المستفيدين اآلخرين مثل اإلدارة المدرسية              

والمعلمين والمجتمع المحلي بمختلف مؤسساته ، ولذلك يقوم المشرف التربوي في هذا اإلطـار               
 وقيـاس درجـة     بدراسة توقعات المستفيدين عن الخدمة المقدمة ومحاولة تحقيق هذه التوقعات ،          

  .الرضا عن هذه الخدمة 
 
 
 
 
 
 :التركيز على العمليات والنتائج معا  -٢

ويقصد بذلك االهتمام بدراسة وإدارة تحسين كافة العمليات داخـل المؤسـسة ولـيس              "    
المنتج فقط ، ويرجع ذلك إلى التأثير المباشر للعمليات على جودة المدخل ، التـي تـشمل كافـة                

 كافة المستويات وفي جميع المجاالت داخل المؤسسة ، ويكون هناك قناعة            األنشطة والعمليات في  
بأن تحسين المنتج يأتي عن طريق تحسين العملية والنظام ككل بكافة مكوناته ، والتنفيذ النـاجح                
ألي عملية يحتاج إلى فهم ما الذي يحدد أداء العملية ومخرجاتها ونتائجها ، وذلك يعني التركيـز                 

يم ومراقبة المدخالت والعمل بصورة جيدة مع المتعاونين ، وفهم العملية بصورة            الجيد على تصم  
  ).٦٣ :٢٠٠٥حسين،" (جيدة لتقليل الوقت والجهد المبذول 

ويفرض هذا المبدأ على المشرف التربوي ضرورة إشراك الجميع بدءا مـن اإلدارة المدرسـية               
حلي ، وتوفير اإلمكانات والطاقات وحـسن  والعاملين فيها والمعلمين والطالب وأفراد المجتمع الم     

إدارتها ، ووضع معدالت لألداء تتوافق مع المتطلبـات ، ومـنح الثقـة للمعلمـين وتفويـضهم                
الصالحيات من أجل تحسين جودة العملية التربوية ، ودعم عمليات االتصال المختلفـة وإزالـة               

  . وفقا لمفاهيم الجودة الشاملةالحواجز بين اإلدارة المدرسية والمعلمين ، وحفزهم وقيادتهم
ويعمل المشرف التربوي وفق هذا المبدأ على تركيز الجهود إليجاد حلول مـستمرة للمـشكالت               
التي تعترض تحسين نوعية الخدمات اإلشرافية المقدمة ، وتفهـم كـل مـن اإلدارة المدرسـية                 

 فال بد أن يكون للعمليات      والمعلمين لنظام هذه الخدمات وعملياتها من أجل تحسينها ، وعلى ذلك          
  .نصيب كبير من اهتمام المشرف التربوي وتركيزه ، وال يقتصر على النتائج المحققة فقط 

  
 :منع األخطاء قبل وقوعها  -٣
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ويعتمد هذا المبدأ في تحقيقه على المبدأ السابق ، حيث إن التركيز على العمليات بـنفس                   
  . يؤدي إلى الوقاية من األخطاء قبل وقوعهاالدرجة التي يتم فيها التركيز على النتائج

والعمل بهذا المبدأ يتطلب استخدام معايير مقبولة لقياس جودة نواتج كل مرحلة مـن مراحـل                 " 
األداء ، كما يتطلب االهتمام بالرقابة على النظم والعمليات لـضمان الوفـاء بمعـدالت الجـودة            

رات كوسيلة وحيدة لهـذه الرقابـة ، وذلـك          شريطة عدم االعتماد على عمليات التفتيش واالختبا      
"       بهدف تخليص المرؤوسين والعاملين مـن الخـوف وتـشجيعهم علـى تحمـل مـسئولياتهم                 

  ).٢٨٧ :٢٠٠٣البستان وآخرون،(
  :ويتطلب تحقيق هذا المبدأ من المشرف التربوي القيام بالخطوات اإلجرائية التالية 

عيا لقياس جودة نواتج العملية التربوية بالتعـاون        استخدام معايير مقبولة تمثل إطارا مرج      -
مع جميع أطراف العملية التربوية، ويكون ذلك بإجراء عمليـات المراجعـة المـستمرة              
خالل العام الدراسي ، والوقوف على نواتج كل مرحلة من مراحل العمل خصوصا فـي               

  .نهاية كل فصل دراسي 
املين وتبصيرهم باألخطاء المتوقعة وطرق     توظيف أساليب مختلفة من التنمية المهنية للع       -

 . تالفيها وعالجها 

 :استخدام أدوات مختلفة في عمليات المراقبة مثل  -

  .سجالت النشاطات الفردية  ونشاطات اللجان ، والنشاطات المرافقة للمنهاج  •
الـسجل اإلشـرافي ، وسـجالت إعـداد         : سجالت تطوير المعلمين كأفراد مثل       •

 .    طط العالجية ، وسجالت تصنيف الطلبة ومستوياتهمالدروس ، وسجالت الخ

 .تقارير الزيارة الصفية ، واالستبانات ، والمالحظات : نماذج التقويم مثل  •

 .االختبارات واالجتماعات المختلفة  •
 
 :االهتمام بالعمل الجماعي  -٤

تحاشى ويقصد بذلك أن تكون هناك رؤية واحدة ومشتركة تمثل توجيها موحدا للتنظيم ي            "    
التكرار والتضاد ، ويكون هناك تحديد دقيق للمسئوليات والمهام الموكلة لكل فـرد ، مـع تـوفر      
السلطات والصالحيات المناسبة ، فالتركيز على التعاون وجماعات العمل يتيح الفرصة إلظهـار             

 وإتاحـة   المواهب والطاقات االبتكارية ، إضافة إلى اكتساب المهارات السلوكية الالزمة مع الغير           
الفرص لتبادل المعلومات والخبرات ، والعمل بروح الفريـق وتكـوين المنظومـات والـشبكات      

  ).١٤٦ :٢٠٠٠أبو سعدة وعبد الغفار،" (المترابطة والمتفاعلة 
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ويعتبر العمل الجماعي وروح الفريق هما أفضل وسيلة لتحقيق التحسين المستمر فـي طريقـة               " 
ألساسية على تعاون كافة األفراد داخل المؤسـسة ويجـب علـى            أداء العمليات ، وتقوم الفكرة ا     

اإلدارة أن تعمل على تعبئة خبرات القوى العاملة ، وأن تدرك أهمية مقابلة جهود العاملين بالثناء                
  ).٦٤ :٢٠٠٥حسين،" (وشعورهم بأهميتهم في العملية 

  :ة أن العمل الجماعي يتطلب األمور الستة التالي) ١٤٦ :٢٠٠٥زاهر،(ويرى 
  . تدريب على آليات العمل الجماعي -١
 . زيادة الرضا الوظيفي واالنتماء -٢

 . سهولة حل المشكالت -٣

 . تدعيم االتصال بين األفراد -٤

 . تبادل الخبرات لحل المشكالت -٥

 . اتخاذ قرار أكثر رشدا -٦

العمل الجماعي  وفي إطار هذا المبدأ يتخذ المشرف التربوي مجموعة من اإلجراءات التي ترسخ             
  :في المدرسة منها 

قيادة حمالت توعية ألهمية العمل الجماعي حيث يتم التأكيد على مفهوم العمل الجمـاعي    -
وفوائده ودور الفرد في نجاحه ، وتتم هذه الحمالت مـن خـالل اللقـاءات والنـشرات                

مين فقـط ،  التربوية والدورات التدريبية للعاملين ، وال يقتصر العمل الجماعي على المعل  
 . وإنما يتعداه ليشمل الطالب وكذلك المجتمع المحلي

وتكون على عدة مستويات مثل إنشاء لجنة المـادة فـي           : إنشاء كيانات للعمل الجماعي      -
المدرسة ، وإنشاء لجنة المادة في المنطقة ، والمساهمة في تشكيل المجالس المدرسـية ،             

تعليميـة مـن خـالل تقـديم أفكـارهم          حيث تعمل هذه الكيانات على تحسين الجودة ال       
  .ومقترحاتهم بطريقة منهجية وفعالة 

حيث تمكنهم من العمـل    : تفويض السلطات للجان المواد الدراسية وفرق العمل المختلفة          -
بحرية وتجعلهم أكثر إبداعية وسرعة في حل المـشكالت وإنجـاز األعمـال ، وال بـد       

واالعتراف بإنجازاتها ؛ ألن ذلك يجعل      للمشرف التربوي من تقدير فرق العمل الناجحة        
 .العاملين أكثر دافعية والتزاما نحو فرق العمل 

مثل ورش العمـل والـدورات      :ممارسة المشرف التربوي لألساليب اإلشرافية الجماعية        -
التدريبية والمؤتمرات والندوات والمحاضرات واالجتماعـات واللقـاءات والمعـارض          

 .والدروس التوضيحية 
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 :لمنهج العلمي اتباع ا -٥

تعتمد الجودة على اتخاذ القرارات استنادا إلى الحقائق وتبني المفهـوم العلمـي لحـل               "    
المشكالت من خالل فرص التحسين ، ويشترك في التنفيذ جميع العاملين ، ومـن خـالل الفهـم                

التركيـز  الكامل للعمل ومشكالته وكافة المعلومات التي تتخذ على أساسها القرارات ، وبذلك يتم              
على استخدام البيانات لتحليل العمليات وتحديد المشكالت وقياس األداء ، ويمكـن اختبـار هـذه                
التغيرات والبيانات التي تم تحليلها للتأكد من أن هذه التغييرات أدت إلـى التحـسين ، واعتبـار                  

  )٦٤ :٢٠٠٥حسين،" (البيانات هي األساس لنجاح عملية التحسين والتطوير 
ديد من المؤشرات التي تدل على مدى التزام المشرف التربوي واهتمامـه بـضرورة              وهناك الع 

  :اتباع المنهج العلمي ومنها 
  .استخدام األسلوب العلمي في التصدي للمشكالت والصعوبات التي تواجهه -
تشجيع كل من اإلدارة المدرسية والمعلمين والطلبة والمجتمع المحلي على اتباع المـنهج            -

 . المشكالت العلمي في حل

توظيف أساليب التنمية المهنية للعاملين التي تعتمد على اتباع المنهج العلمـي كـالبحوث        -
 .اإلجرائية والمشروعات التطويرية ، وحث العاملين على القيام بها 

 .توظيف نتائج االستبانات في تحديد حاجات العاملين  -

الذاتية ،وإنمـا علـى الحقـائق    اتخاذ القرارات بعيدا عن األهواء الشخصية واالتجاهات         -
 .والبيانات 

 
 :القيادة التربوية الفعالة  -٦

القيادة الفعالة هي عملية ابتكـار الرؤيـة البعيـدة ، وصـياغة األهـداف ، ووضـع                      
اإلستراتيجيات ، وتحقيق التعاون ، والتأثير في اآلخرين ، واستنهاض الهمم للعمـل مـن أجـل                 

  :أن القائد الفعال الناجح يتميز بما يلي ) ٥٢ :١٩٩٥الطالب،(تحقيق األهداف ، ويرى 
يصوغ الرؤى للمستقبل آخذا في االعتبار المصالح المـشروعة بعيـدة المـدى لجميـع           -

  .األطراف المعنية 
 .يضع إستراتيجية راشدة للتحرك في اتجاه تلك الرؤى  -

 معهـا أمـرا     يضمن دعم مراكز القوة الرئيسية له ، والتي يعد تعاونها أو توافقها للعمل             -
 .ضروريا في إنجاز التحرك المطلوب 

 .يستنهض همم النواة الرئيسة للعمل من حوله  -
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والمطلوب من القيادة التربوية توفير مناخ مدرسي مناسب لثقافة الجودة ينعكس علـى معلمـي            " 
المدرسة ليعكسوه بدورهم داخل القطاعات ، وفي المواقف التدريسية ويمكن أن يـتم ذلـك مـن        

تحديد اتجاهات التغيير الثقافي المطلوب ، وتطوير لغة مشتركة تناسـب هـذا التغييـر ،                خالل  
والمبادرة إلى التدريب وأساليب التنمية والتطوير المتاحة ؛ لتوفير األرضية الصالحة ؛ لتـشغيل              

  )١٧٦ :٢٠٠٥زاهر،" (عمليات تتسم بالجودة  
  :بما يلي ويتطلب تحقيق هذا المبدأ من المشرف التربوي القيام 

العمل على نشر ثقافة الجودة في المدرسة ، وبين جميع األطراف المشاركة في العمليـة                -
  :التربوية وذلك بتطبيق ما يلي 

 .تقييم شامل للثقافة السائدة في المدرسة لمعرفة التغييرات المطلوبة  •

 .إقناع العاملين في المدرسة بأهمية التغيير الذي سيتم إحداثه  •

 .فيذ التغييرات بناء خطة لتن •

 .تحديد األفراد الذين يمكنهم دعم عمليات التغيير وأولئك الذين يتوقع إعاقتها  •

  . إطالع العاملين جميعهم على خطة التغيير واألخذ بمقترحاتهم وتصوراتهم  •
 .تقديم الدعم المادى والمعنوي والتشجيع لجميع أفراد المجتمع المدرسي  •

لجميع العاملين في المدرسة ، واندماجهم الكامل في العمل         التأكيد على المشاركة الفاعلة      -
بما يسمح باستخدام القدرات وتفجير الطاقات الكامنة لمصلحة المدرسة ، وهـذا يتطلـب        
مساعدة العاملين على أن يوفروا ألنفسهم وبأنفسهم قيما ونظما من أجل تحقيـق الجـودة     

ط فـي جميـع مجـاالت األنـشطة         داخل المدرسة ، وتدعيم هذه القيم يتطلب االنخـرا        
 .المدرسية

تنمية رؤية بعيدة المدى لدى الطلبة والعاملين في المدرسة وأفراد المجتمـع المحلـي ،                -
 .ومساعدتهم على ترجمتها إلى خطط وإستراتيجيات 

البدء ببرامج تدريبية تعمل على بناء الوعي بـالجودة الـشاملة والتبـصير بمفاهيمهـا                -
ليب التنمية المهنية للعاملين التي تعمل على تحقيـق الجـودة ،            ومبادئها ، وتوظيف أسا   

 .وإشراك المجتمع المحلي في ذلك 
  

 :السعي نحو التميز  -٧

ويعني تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة التعليمية لدى أسواق العمل وذلك مـن خـالل                
و من خـالل تحـديث   جودة البرامج التعليمية التي تقدمها ، أو تقديم مهارات فريدة من نوعها ، أ   

هذه البرامج وتطويرها وفقا للمتغيرات المستمرة في مجاالت العلم والتكنولوجيا ، وأيـضا مـن               
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خالل اختيار الدارسين بها والقائمين على تدريس برامجها ، وتحسين مستوى الخدمات اإلداريـة             
  ).١٣٩-١٣٨ :١٩٩٨حربي،" (والطالبية 

  :رف التربوي بمبدأ التميز ومن المؤشرات التي تنم عن اهتمام المش
 بعض السلطات التي تمكنهم من تحقيـق جـودة         – قيادة لجان المادة     –تفويض المعلمين    -

التعليم ، حيث إن قلة األنشطة اإلشرافية وزيادة أعباء المشرف التربـوي تـدفع بلجنـة         
المادة الدراسية نحو ترتيب نشاطات تدريبية ألعضائها ، وهـذا يتطلـب مـساحة مـن               

  .يض لتسهيل تنفيذ النشاطاتالتفو
تنظيم الدورات التدريبية المستمرة للمعلمين وتحديث معلوماتهم من حيث المادة العلميـة             -

التي يدرسونها أو من حيث المفاهيم التربوية والثقافة العامة وأساليب التدريس ، ويتطلب             
 خـالل  ذلك أوال من المشرف التربوي أن يعمل على تطوير نفسه وتحديث خبراته مـن         

االنخراط في دورات تدريبية خاصة بالمشرفين التربويين ، والمـشاركة الفاعلـة فـي              
 .الندوات والمؤتمرات التربوية 

الدراسة المستمرة لمعوقات تطوير العمل ، وحث جميع أطراف العملية التربويـة علـى             -
يتطلب العمل على حل المشكالت التي تحول دون تحقيق السبق والتميز والتفوق ، وهذا              

 .بدوره تنمية روح المسئولية والتنافس اإليجابي 

تشجيع المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة في التدريس ، والـتخلص مـن األنمـاط      -
التقليدية في األداء ، ونشر أساليب التجديد واإلبداع بين المعلمين والطـالب ، والعمـل               

 .على إثابة من يمضي في هذا الطريق 

ين كل مرحلة تعليمية والتي تليها ؛ ليتمكن الطلبة من مواصـلة الدراسـة             بناء الجسور ب   -
والعمل في قطاعات الحياة بنوع من التميز ، وهذا يتطلب دراسة متطلبات النجـاح فـي         

 .كل مرحلة والعمل على تحقيقها عند الطلبة 

 تطوير نظم   تطوير نظم التقويم المختلفة لعناصر العملية التعليمية التعلمية ، وهذا يتطلب           -
االمتحانات المدرسية وأساليب تقويم الطالب حتى تشمل تقويم شخصياتهم بشكل عـام ،             
والتأكد من تنمية الجوانب المختلفة في شخصياتهم وعدم االقتـصار علـى تحـصيلهم               
الدراسي ، كما يتطلب تطوير نظم تقويم المعلم وأدواتها لتشمل جميع جوانب شخـصيته              

 .وأدائه بكل موضوعية

     
  :التحسين المستمر  -٨
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ويقصد بذلك الرغبة الدائمة للمؤسسة في تحقيق تحسن تدريجي وخالق وجوهري فـي          "   
كل العمليات والمنتجات ، وكذلك في الخدمات التي يتم تقديمها ، ويركز التحسين المستمر علـى                

 نخـدمهم  بناء قنوات اتصال فعالة مع العمالء لكي نعرف ماذا يريدون منا ؟ وكيف نـستطيع أن        
بأسلوب أفضل ؟ ولذلك فإن التحسين المستمر يعني الرغبة المستمرة في تحسين جودة الخـدمات         
" التي تقدم للطالب ، ويعتبر هذا عنصرا أساسـيا لتحـسين الجـودة علـى المـدى الطويـل                    

  ).٦٥ :٢٠٠٥حسين،(
  

لمؤسسة ، من   إن التحسين المستمر يعني إدخال تحسينات مستمرة على كافة مجاالت العمل في ا            
أجل مواكبة التغيرات والتكيف معها ، فهو مطلب ضروري لنجـاح عمليـات تطبيـق الجـودة               

  . الشاملة ، حيث يتم اإلتيان بالجديد واألفضل وتحقيق التميز
وتشمل عمليات التحسين المستمر كل مجاالت عمل المشرف التربوي إضـافة إلـى الجوانـب               

 ، ويتبين أن هناك ترابطا كبيرا بين هـذا المبـدأ والمبـدأ              المتعلقة بشخصيته وكفاياته ومهاراته   
السابق ، حيث إن ممارسة عمليات التحسين المستمر تقود إلى مزيد من التميز ، وتتضمن هـذه                 

  :العمليات مجموعة من األسس منها 
  .عملية التحسين المستمر ليست عشوائية ، بل هي مخططة وهادفة  -
 .ا نهاية ، فهي مستمرة ودائمة عملية التحسين المستمر ليست له -

 .التحسين المستمر عملية شاملة لجميع عناصر نظام اإلشراف التربوي  -

عملية التحسين المستمر مسئولية جميع األطراف المعنية بالعمليـة التربويـة وتـستلزم              -
 .تكاتف جهودهم 

ألخطاء وجود األخطاء ال يعني توقف عملية التحسين ، بل يكون ذلك دافعا لعدم حدوث ا               -
 .ومنعها مستقبال 

التحسين المستمر ليست عملية تصحيحية بمعنى أنه عنـد حـدوث أخطـاء ال ينبغـي                 -
 .تصحيحها أو ترميمها ، بل يجب القضاء عليها ، واستبدالها بأشياء متطورة 

  
مما سبق يمكن القول أن مبادئ الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي متـصلة ببعـضها              

وتؤيد بعضها بعضا ، فعملية التحسين المستمر تركـز علـى العمليـات             بصورة مترابطة ،    
والنتائج ، وهي تعمل على منع حدوث األخطاء ، وهذا ينطوي علي العديد من العوائق الفنية                
والتنظيمية ، و بذلك يصبح العمل الجماعي ضرورة ملحة للوصول إلى مـستويات تنافـسية         
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طار قيادة تربوية فعالة تتخذ قراراتها بأسلوب علمي،        عليا تقود إلى النجاح والتميز ، ضمن إ       
وبشكل تشاركي مع جميع األطراف المعنية بالعملية التربوية ، وهذه العمليات تهـدف كلهـا              

  . إلرضاء المستفيدين 
  
  :الصعوبات التي تعترض تطبيق الجودة الشاملة * 

 ضـرورة ملحـة فـي    إن عملية تحسين جودة التعليم ، ومراجعة معايير األداء أصبحت   
وقتنا الحاضر ، نظرا لما يعانيه النظام التعلمي من مشكالت وصعوبات تحد من قدرتـه علـى                 
مواكبة التغيرات العصرية والتحديات العالمية ، وعلى الرغم من أن تطبيق الجودة الشاملة فـي               

لعديـد مـن   القطاع التربوي في بعض الدول قد حقق نجاحا في تطوير التعليم ، والتغلب علـى ا   
جوانب القصور فيه ، إال أنه ال زال هناك بعض الصعوبات التي تواجه تنفيذ الجودة الـشاملة ،                  

  .والتي تؤثر سلبا على النتائج المرجوة ، وتعيق تحقيق األهداف المنشودة 
  :مجموعة من هذه المعيقات أبرزها ) ١٧٦ :٢٠٠٠أبو الوفا وعبد العظيم،(ويذكر 
 .وتغيرها الدائم عدم استقرار اإلدارة  -

 .التركيز على األهداف قصيرة المدى  -

  .التركيز على تقييم األداء  -
 .ضعف النظام المعلوماتي في المدرسة  -

 .تسيب العاملين في المدرسة  -
 

أن أهم الصعوبات التي تعيق تطبيق الجـودة الـشاملة فـي      )٥٥٧-٥٥٢ :٢٠٠٠عشيبة،(ويرى  
  :التعليم الجامعي المصري هي 

  .ل التنظيمي للجامعات طبيعة الهيك -
 .قصور إدارة الجامعة أو الكلية  -

 .عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة عن مجاالت العمل المختلفة بالجامعة  -

 .قصور العالقة بين الجامعة والمجتمع  -

 .كثرة القوانين واللوائح وعدم وضوحها في بعض األحيان  -

 .قصور العناية بالجوانب اإلنسانية في مجال العمل  -

 .قصور التمويل والنمو غير المتوازن في التعليم الجامعي  -

 .الثقافة التنظيمية للجامعات  -
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اتباع أنظمة وسياسات ال تتوافق     " من هذه الصعوبات    ) ٢٩٣ : ٢٠٠٣البستان وآخرون، (ويذكر  
مع أسلوب الجودة الشاملة كتحكم الروتين ، وتقليد ومحاكاة تجارب ناجحة في مؤسسات أخـرى               

اة للفروق ، وعدم التقدير الكافي ألهمية العنصر البـشري ودوره القيـادي ، وعـدم                دون مراع 
اتساق سلوكيات القادة مع أقوالهم ، وعدم مراعاة التوازن بين األهداف طويلة األجـل ، وعـدم                 
اإلنصات للنقد ، وغلبة الطابع العدائي للمؤسسة ، ورفض التغيير ، والتركيـز علـى الجوانـب              

سة ، وإهمال العالقات اإلنسانية ، وصعوبة تـوفير المعلومـات الكافيـة عـن               المتصلة بالمؤس 
  " .اإلنجازات 

  
  

  :إلى هذه المعيقات ) ١٥٤ :٢٠٠٤عماد الدين،(وتضيف 
توقع نتائج فورية على المدى القريب جدا من قبل المعنيين، مع أن تحقيق نتائج مهمـة                  -١

سنة أو سنتين ، وهـذا ممـا قـد          وملموسة من تطبيق برامج الجودة الشاملة قد يتطلب         
  .يصيب هذه الجهات باإلحباط والتراجع وانخفاض الدافعية 

مقاومة التغيير سواء من قبل اإلدارة أو العاملين أنفسهم ؛ ألن برامج تحـسين الجـودة                 -٢
تتطلب تغييرا جذريا في ثقافة المؤسسة وطـرق أداء العمـل ومعـاييره الـسائدة فـي              

 .عض العاملين من تحمل مسئولية التغيير وتنفيذ متطلباتهالمؤسسة، إضافة إلى تخوف ب

إضافة لما سبق فهنـاك معيقـات يعـاني منهـا اإلشـراف التربـوي أصـال ذكـرت منهـا                           
  :في المجاالت التالية ) ١٣٤-١٢٧ :٢٠٠٣المدلل،(

  .المجال االقتصادي  -١
 .المجال اإلداري  -٢

 .المجال المهني  -٣

 .المجال االجتماعي  -٤
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  لرابعالفصل ا

  الطریقة واإلجراءات
 
 منهج الدراسة •

 مجتمع الدراسة •

 عينة الدراسة •

 أداة الدراسة •

 صدق االستبانة •
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 ثبات االستبانة •

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة •

  
  

  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

  
دراسة ، يتناول هذا الفصل منهجية البحث ومجتمع الدراسة والعينة التي طبقت عليها ال  

باإلضافة إلى أدوات الدراسة وخطواتها والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل 
  :البيانات للتوصل إلى النتائج ، وفيما يلي وصف للعناصر السابقة 

  :منهج الدراسة * 
المـنهج الـذي يـدرس      " تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة وهو            

من خالل الحصول على المعلومات التي تجيب عن أسـئلة البحـث دون تـدخل    ظاهرة أو حدثًا    
، حيث تم دراسة واقع الممارسـات اإلشـرافية    ) ٨٣ : ١٩٩٩األغا واألستاذ ،  " ( الباحث فيها   

للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة ، من خالل تطبيـق أداة                
  .نات وتفسير النتائج التي تم التوصل إليها الدراسة ثم تحليل البيا

  
  :مجتمع الدراسة * 

تكون المجتمع األصلي للدراسة من جميع المشرفين التربويين ومديري المدارس بوكالـة        
م ، كما هو مبـين  ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥الغوث بغزة ، ذكورا وإناثا ، للفصل الثاني من العام الدراسي     

  : في الجدول التالي 
  ) ٣( جدول رقم 

الجنس للعام الة الغوث بغزة موزعة حسب بوكومديري المدراس أعداد المشرفين التربويين 
  م٢٠٠٦/م٢٠٠٥الدراسي 

  المجموع  أنثى  ذكر  الوظيفة



 ١٠٥

  ٥٨  ١١  ٤٧  مشرف تربوي
  ١٨٧  ١١٣  ٧٤  مدير مدرسة
  ٢٤٥  ١٢٤  ١٢١  المجموع الكلي

 لهذا العام ، ولكن تم اختيار  مشرفا ومشرفا٧٦يبلغ عدد المشرفين التربويين بوكالة الغوث 
  .مشرفي المباحث الدراسية فقط 

  :عينة الدراسة * 
  .اشتملت عينة الدراسة على جميع أفراد المجتمع األصلي للدراسة   

  :أداة الدراسة * 
، ) أداة الدراسة ( في ضوء الهدف األساسي لتحقيق أهداف الدراسة ، قام الباحث ببناء استبانة 

  .فقرة موزعة على خمسة مجاالت ) ٦٠(الستبانة بعد تقنينها من وقد تكونت هذه ا
  

  :خطوات بناء االستبانة 
  :لبناء االستبانة قام الباحث بالخطوات التالية 

االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ، وقـد               -١
  .استفاد منها الباحث في بناء فقرات االستبانة وصياغتها 

تحديد مجاالت االستبانة وبنودها من خالل لقاءات غير رسمية أجراها الباحث مع عـدد               -٢
من المشرفين التربويين والمديرين ذوي الخبرة في مجال اإلشراف التربـوي والجـودة             

 .الشاملة 

فقرة موزعة على خمسة مجـاالت ،       ) ٧٢(تصميم استبانة بصورتها األولية مكونة من        -٣
ـ    ويين ومـديري المـدارس العـاملين بوكالـة الغـوث بغـزة                          موجهة للمشرفين الترب

  ).٣انظر ملحق رقم  ( 

تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من األساتذة المحكمين يعملـون              -٤
، حيـث قـاموا بتـدوين     ) ٤انظر ملحق رقـم   ( في مؤسسات تربوية وبحثية مختلفة   

 :مالحظاتهم وآرائهم من حيث 

  .ديد مدى مناسبة فقرات االستبانة ومالءمتها للمجاالت تح -
 .حذف بعض الفقرات وإضافة أخرى  -

 .تعديل الصياغة لبعض الفقرات  -

 .تطوير التعليمات للمستجيبين عن كيفية اإلجابة على الفقرات  -



 ١٠٦

في ضوء آراء األساتذة المحكمين وبإشراف األستاذ المشرف على الدراسة تـم تعـديل               -٥
،  ) ٥انظر ملحـق رقـم      ( ستبانة من حيث الحذف واإلضافة والتعديل       بعض فقرات اال  

فقرة موزعة علـى خمـسة مجـاالت             ) ٦٠(لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على       
 ) .٤(، يوضحها جدول رقم  )٦انظر ملحق رقم ( 

  
  
  

  ) ٤( جدول رقم 
  سب المجالشرفين التربويين حعدد فقرات استبانة الممارسات اإلشرافية للم

  عدد الفقرات  المجال  مسلسل
  ١١  التركيز على المستفيدين  ١
  ١١  التركيز على جودة أداء المعلمين  ٢
  ١١  االهتمام بالعمل الجماعي  ٣
  ١١  القيادة التربوية الفعالة  ٤
  ١٦  التحسين المستمر والتميز  ٥

  ٦٠  مجموع الفقرات
  

  :صدق االستبانة * 
  : من خالل ما يلي تم التأكد من صدق االستبانة

  :صدق المحكمين  -١
تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة اإلسالمية             
وجامعة األزهر وجامعة األقصى ، وبعض العاملين في برنامج التربيـة والتعلـيم بوكالـة               

،  )٧لحق رقـم    انظر م (الغوث بغزة ، وبعض العاملين في مؤسسات تربوية وبحثية أخرى           
  .وقام المحكمون بالحذف واإلضافة والتعديل، وقد أخذ الباحث بمالحظات المحكمين 

  
  :صدق االتساق الداخلي  -٢

 جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة من             
قـرة ومجمـوع    فردا ، وقام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كـل ف            ) ٣٠(
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درجات المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة ، مع بيان مـستوى الداللـة فـي كـل حالـة ،                 
  :على الترتيب  ) ٩(، ) ٨(، ) ٧(، ) ٦(، ) ٥(وتوضحها الجداول رقم 

  
  
  
  
  

  ) ٥( جدول رقم 
  درجة كل فقرة من فقرات المجال األول مع الدرجة الكلية للمجال األول ارتباط معامل 

  "كيز على المستفيدين التر" 

معامل   الفقرة  الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  ٠,٠١  ٠,٧٩٨ يعتبر الطالب األساس في تصميم الخدمة اإلشرافية  ١
 ٠,٠١  ٠,٧٣٩ يعتبر تحقيق حاجات الطالب مقياسا مهما للجودة  ٢
 ٠,٠١  ٠,٧٢٧ يعمل على امتالك الطلبة المهارات األساسية  ٣
 ٠,٠١  ٠,٥٦١ جات المستفيدين من العملية اإلشرافيةيتعرف إلى حا  ٤
 ٠,٠١  ٠,٧٦٧ يوظف أدوات متعددة للكشف عن حاجات المستفيدين  ٥
 ٠,٠١  ٠,٧٨١ يبني خطته اإلشرافية بناء على حاجات المستفيدين  ٦
 ٠,٠١  ٠,٥٥٧ يترجم احتياجات المستفيدين إلى معايير مخرجات الجودة  ٧
 ٠,٠١  ٠,٦٢٣ ايير مخرجات الجودة المحددةيربط إجراءات العمل بمع  ٨

يقوم بعمليات الرقابة المستمرة للتأكد مـن االلتـزام بمعـايير             ٩
  الجودة المحددة

  
٠,٠١  ٠,٧٦٥ 

 ٠,٠١  ٠,٧٤٦ يحدد معايير أداء المعلم بناء على درجة تحقيق حاجات الطلبة  ١٠

 ٠,٠١  ٠,٦٥٠ يساعد المديرين في بناء خططهم التطويرية السنوية  ١١

  ٠,٤٤٩) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٨( ر الجدولية عند درجة حرية 
  ٠,٣٤٩) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٨( ر الجدولية عند درجة حرية 
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  ) ٦( جدول رقم 
  درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني مع الدرجة الكلية للمجال الثاني ارتباط معامل 

  "ة أداء المعلمين التركيز على جود" 

معامل   الفقرة  الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  ٠,٠١  ٠,٧٧٩ يساهم في تحسين أداء المعلمين في مهارة التخطيط  ١
 ٠,٠١  ٠,٨٩٦ يستخدم أساليب إشرافية متنوعة حسب حاجات المعلمين المهنية  ٢

 ٠,٠١  ٠,٨٤٧ يحث المعلمين على القيام بالبحوث اإلجرائية  ٣

 ٠,٠١  ٠,٨٨٧ علمين على تنفيذ دروس توضيحيةيحث الم  ٤

 ٠,٠١  ٠,٨٠٧ يوظف أسلوب القراءات المسلكية الموجهة مع المعلمين  ٥

 ٠,٠١  ٠,٨٢٠ يضع معايير لقياس أداء المعلمين   ٦

 ٠,٠١  ٠,٥٩٦ يضع مؤشرات أداء لكل معيار يقيس أداء المعلمين  ٧

 ٠,٠١  ٠,٤٦٥ يساعد المعلمين على اكتشاف األخطاء قبل وقوعها  ٨

 ٠,٠٥  ٠,٤١٤ يقوم بعمليات المراجعة المستمرة ألداء المعلمين  ٩

يوظف السجالت اإلشرافية التراكمية الخاصة بـالمعلمين فـي           ١٠
 متابعة أدائهم

٠,٠١  ٠,٨٧٦ 

 ٠,٠١  ٠,٨٠٩ يستخدم أساليب متنوعة في تقويم أداء المعلمين  ١١
  ٠,٤٤٩) = ٠,٠١(داللة وعند مستوى ) ٢٨( ر الجدولية عند درجة حرية 
  ٠,٣٤٩) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٨( ر الجدولية عند درجة حرية 

  
  



 ١٠٩

  
  
  
  
  
  
  

  ) ٧( جدول رقم 
  درجة كل فقرة من فقرات المجال الثالث مع الدرجة الكلية للمجال الثالث ارتباط معامل 

  "االهتمام بالعمل الجماعي " 

معامل   الفقرة  الرقم
  االرتباط

مستوى 
  لةالدال

  ٠,٠١  ٠,٧٣٢ يقوم بتشكيل لجان المبحث من المعلمين  ١
 ٠,٠١  ٠,٧٣٤ يفوض الصالحيات الالزمة للجان المبحث  ٢

 ٠,٠١  ٠,٧٨٨ يسمح للمعلمين بتبادل األدوار والمسئوليات  ٣

 ٠,٠١  ٠,٨٣٦ يقوم بتكوين فرق عمل لتحليل المنهاج وتطويره   ٤

عـات عنـد تعلـيم    يحث المعلمين على توظيف أسلوب المجمو   ٥
 الطلبة

٠,٠١  ٠,٧٣٧ 

يوظف أساليب التنمية المهنية للمعلمين التـي تتطلـب عمـالً             ٦
 جماعيا

٠,٠١  ٠,٨٢٩ 

 ٠,٠١  ٠,٧٢٤ يمارس أساليب إشرافية جماعية كاإلشراف الفريقي   ٧

 ٠,٠١  ٠,٨٠٨ يشجع المعلمين على ممارسة أسلوب توجيه األقران  ٨

 ٠,٠١  ٠,٦٠٣ مدرسية وتفعيلهايشارك في تشكيل المجالس ال  ٩

 ٠,٠١  ٠,٨٩٢ يعمل على تدعيم االتصال بين األفراد والجماعات أفقيا ورأسيا  ١٠

 ٠,٠١  ٠,٦٣٩ يشجع تكوين اللجان الطالبية المختصة بأنشطة المبحث  ١١
  ٠,٤٤٩) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٨( ر الجدولية عند درجة حرية 
  ٠,٣٤٩) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٨(ة  ر الجدولية عند درجة حري

  



 ١١٠

  
  
  
  
  
  
  

  ) ٨( جدول رقم 
  درجة كل فقرة من فقرات المجال الرابع مع الدرجة الكلية للمجال الرابع ارتباط معامل 

  "القيادة التربوية الفعالة " 

معامل   الفقرة  الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  ٠,٠١  ٠,٧٧٢  اآلخرينيوظف طاقاته الشخصية في التأثير على جهود  ١
 ٠,٠١  ٠,٧٥٩ يقوم بتحديد إستراتيجيات العمل التي تؤثر في اآلخرين  ٢

 ٠,٠١  ٠,٨١٤ يتقبل اآلراء النقدية البناءة  ٣

 ٠,٠١  ٠,٨٦٣ يمتلك القدرة على حل المشكالت  ٤

 ٠,٠١  ٠,٨٢٣ يشارك المعلمين في اتخاذ القرارات  ٥

 ٠,٠١  ٠,٥٧٧ يتبادل عالقات اجتماعية مع المعلمين  ٦

 ٠,٠١  ٠,٦٦٣ يعمل على تحقيق رؤية المدرسة في تحقيق رسالتها  ٧

يمتلك القدرة على غرس بذور التغيير فـي المدرسـة ورفـع              ٨
 مستوى كفاءتها

٠,٠١  ٠,٧٣٦ 

 ٠,٠١  ٠,٨٧٢ يشجع اإلدارة المدرسية على تفويض الصالحيات  ٩

 ٠,٠١  ٠,٧٨٩ ت المستفيدينيشجع الجميع على إيجاد بيئة تعليمية تفي باحتياجا  ١٠

 ٠,٠١  ٠,٧٧٣ يراعي الفروق الفردية بين األفراد  ١١
  ٠,٤٤٩) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٨( ر الجدولية عند درجة حرية 
  ٠,٣٤٩) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٨( ر الجدولية عند درجة حرية 

  
  



 ١١١

  
  
  
  
  
  
  

  ) ٩( جدول رقم 
ت المجال الخامس مع الدرجة الكلية للمجال الخامس     درجة كل فقرة من فقراارتباط معامل 

  "التحسين المستمر والتميز " 

معامل   الفقرة  الرقم
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

يشجع على تحديث معلومات المعلمين في المادة العلميـة التـي      ١
 يعلمونها

٠,٠١  ٠,٧٥٣  

يشجع على تحديث المفاهيم التربوية وأساليب التـدريس عنـد            ٢
 لمعلمينا

٠,٠١  ٠,٨٣٠ 

 ٠,٠١  ٠,٧٠٦ يساعد على تنمية المعلم الجديد مهنيا بمختلف الوسائل المتاحة  ٣

 ٠,٠١  ٠,٨٤٤ يشجع الزيارات المتبادلة بين المعلمين لتبادل الخبرات التربوية  ٤

يحث المعلمين على توظيف تسهيالت المدرسـة الماديـة فـي             ٥
 التعليم

٠,٠١  ٠,٨١٦ 

 ٠,٠٥  ٠,٤٤٨  نظم تقويم المعلمين وتجويدهايعمل على تطوير  ٦

 ٠,٠١  ٠,٦٩٣ يقدر جهود المعلمين ذوي األداء المتميز  ٧

يعزز النشاطات المصاحبة للمنهاج التي تعمـل علـى تنميـة             ٨
 مواهب الطلبة

٠,٠١  ٠,٨١٢ 

 ٠,٠١  ٠,٨٢٠ يرعى أعمال الطلبة اإلبداعية  ٩

 ٠,٠١  ٠,٨٨٩ يب تقويم الطلبةيعمل على تطوير االمتحانات المدرسية وأسال  ١٠

 ٠,٠١  ٠,٩٠٤ يعمل على تنمية روح المسئولية والتنافس اإليجابي في المدرسة  ١١

 ٠,٠١  ٠,٨٦١ يشجع اإلدارة المدرسية على تبني أساليب إدارية حديثة  ١٢



 ١١٢

يشجع أولياء األمور على المشاركة في دعم النشاطات لتحسين           ١٣
 تعلم أبنائهم

٠,٠١  ٠,٥٨٨ 

 ٠,٠١  ٠,٥٥٣ ل على إقامة عالقات مميزة بين أولياء األمور والمدرسةيعم  ١٤

 ٠,٠١  ٠,٦٩٠ يشارك في المؤتمرات والندوات التربوية ذات الصلة بعمله  ١٥

يوظف التغذية الراجعة للتحسين والتطوير المـستمر للعمليـات         ١٦
 والمخرجات

٠,٠١  ٠,٧٩٦ 

  ٠,٤٤٩) = ٠,٠١(لة وعند مستوى دال) ٢٨( ر الجدولية عند درجة حرية 
  ٠,٣٤٩) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٨( ر الجدولية عند درجة حرية 

، ) ٠,٠١(يتضح من الجداول السابقة أن جميع فقرات االستبانة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
، وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من ) ٠,٠٥(باستثناء فقرتين كان مستوى الداللة 

التساق الداخلي ، وللتحقق من الصدق البنائي للمجاالت تم حساب معامالت االرتباط بين درجة ا
كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت األخرى ، وكذلك مجموع درجات كل مجال بالدرجة 

  :الكلية لالستبانة ، والجدول التالي يوضح ذلك 
   )١٠( جدول رقم 

مع الدرجة الكلية مع المجاالت األخرى وت االستبانة ارتباط كل مجال من مجاالمعامل 
  لالستبانة

  المجال  الرقم
التركيز 
على 
  المستفيدين

التركيز 
على جودة 

أداء 
  المعلمين

االهتمام 
بالعمل 
  الجماعي

القيادة 
التربوية 
  الفعالة

التحسين 
المستمر 
  والتميز

  المجموع

التركيز على   ١
  المستفيدين

٠,٨٦٢  ٠,٧٢٥  ٠,٧٥٣  ٠,٧٢١  ٠,٨٣٤  ١  

٢  
التركيز على 
جودة أداء 
  المعلمين

  ٠,٩٢١  ٠,٧٨٣  ٠,٨٢٩  ٠,٨٣٧  ١  

٣  
االهتمام 
بالعمل 
  الجماعي

    ٠,٩٤٩  ٠,٩١٠  ٠,٩٢٦  ١  

القيادة   ٤
التربوية 

      ٠,٩٥٦  ٠,٩١٨  ١  



 ١١٣

  الفعالة

٥  
التحسين 
المستمر 
  والتميز

        ٠,٩٤٤  ١  

  ١            المجموع  ٦
  ٠,٤٤٩) = ٠,٠١(د مستوى داللة وعن) ٢٨( ر الجدولية عند درجة حرية 
  ٠,٣٤٩) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٨( ر الجدولية عند درجة حرية 

  
يتضج من الجدول السابق أن جميع مجاالت االستبانة ترتبط ببعضها وبالدرجة الكلية لالستبانة 

تع بدرجة ، وهذا يؤكد أن االستبانة تتم) ٠,٠١( ارتباطا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  .عالية من االتساق الداخلي 

  
  :ثبات االستبانة * 

  :تم تقدير ثبات االستبانة باستخدام الطريقتين التاليتين 
  : طريقة التجزئة النصفية -أ

قام الباحث بحساب ثبات االستبانة باستخدام درجـات العينـة االسـتطالعية بطريقـة التجزئـة          
صفين ، واعتبرت الفقرات ذات األرقـام الفرديـة هـي           النصفية، حيث تم تجزئة االستبانة إلى ن      

فقرات النصف األول ، والفقرات ذات األرقام الزوجية هي فقرات النصف الثاني ، وتم حـساب                
معامل االرتباط بين النصفين ، ثم جرى تعديل الطول باسـتخدام معادلـة سـبيرمان بـراون ،                  

  :والجدول التالي يوضح ذلك 
  

   )١١ (جدول رقم 
نة ككل قبل التعديل  االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك االستباملمعا

   بعد التعديلومعامل االرتباط

عدد   المجال  الرقم
  الفقرات

معامل االرتباط 
  قبل التعديل

معامل االرتباط بعد 
  التعديل

  ٠,٨١٨  ٠,٧٤٨  ١١  التركيز على المستفيدين  ١
  ٠,٩٥٠  ٠,٩١٦  ١١  لمالتركيز على جودة أداء المع  ٢
  ٠,٩٣٧  ٠,٨٨٥  ١١  االهتمام بالعمل الجماعي  ٣



 ١١٤

  ٠,٩٣٢  ٠,٨٨٠  ١١  القيادة التربوية الفعالة  ٤
  ٠,٩٧٩  ٠,٩٦٠  ١٦  التحسين المستمر والتميز  ٥
  ٠,٩٨٦  ٠,٩٧٢  ٦٠  مجموع فقرات االستبانة ككل  ٦

  .تساوي النصفين في المجاالت األربعة األولى لعدم ) Guttmann(تم استخدام معامل جتمان 
  

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديل جميعها فـوق       
، وهذا يدلل على أن االسـتبانة تتمتـع بدرجـة       ) ٠,٩٨٦(، وأن معامل الثبات الكلي      ) ٠,٨١٨(

  .عالية جدا من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة 
  :ة ألفا كرونباخ  طريق-ب

تم احتساب معامل الثبات بطريقة أخرى وهي طريقة ألفا كرونباخ ، حيث تم الحصول على قيمة                
  :معامل ألفا لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول التالي يوضح ذلك 

   )١٢( جدول رقم 
  االستبانة ككل ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك معامل

  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المجال  الرقم
  ٠,٨٧٦  ١١  التركيز على المستفيدين  ١
  ٠,٩٢٦  ١١  التركيز على جودة أداء المعلمين  ٢
  ٠,٩١٩  ١١  االهتمام بالعمل الجماعي  ٣
  ٠,٩١٦  ١١  القيادة التربوية الفعالة  ٤
  ٠,٩٤٣  ١٦  التحسين المستمر والتميز  ٥
  ٠,٩٨٠  ٦٠  رات االستبانة ككلمجموع فق  ٦

  
، وأن معامـل ألفـا      ) ٠,٨٧٦(يتضح من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ جميعها فوق           

، وهو إضافة إلى كونه قريبا جدا من معامل الثبات بطريقـة التجزئـة              ) ٠,٩٨٠(لالستبانة ككل   
ا من الثبـات تزيـد الباحـث        النصفية ، فهو يدلل على أن االستبانة تتمتع أيضا بدرجة عالية جد           

  .اطمئنانا لتطبيق االستبانة على عينة الدراسة 
  
  :المعالجات اإلحصائية المستخدمة * 

  :تم استخدام جهاز الحاسوب في تحليل البيانات ومعالجتها ، باالعتماد على البرنامجين التاليين 



 ١١٥

 )EXCEL( برنامج -٢)  .   SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية  -١

  :ام األساليب اإلحصائية التالية وتم استخد
  .التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية  -
 .معامل ارتباط بيرسون إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة  -

معامل ارتباط سبيرمان براون ، ومعادلة جتمان ، ومعامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبـات         -
 .االستبانة 

 .ساب داللة الفروق بين المتوسطات لح" ت"اختبار  -

  .اختبار تحليل التباين األحادي لحساب داللة الفروق بين المتوسطات  -

  
  
  لخامس الفصل ا

  نتائج الدراسة ومناقشتھا
  

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول* 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني* 

 الثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الث* 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع* 



 ١١٦

 توصيات الدراسة* 

  مقترحات الدراسة* 

  
  
  

  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة ومناقشتها

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة واقع الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربـويين بوكالـة               
ين والمـديرين ، وكـذلك      الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة من وجهة نظر المـشرف           

اقتراح  تصور لتطوير هذه الممارسات ، مما يسهم في تحسين العملية التربوية ، ولتحقيق هـذا                 
الهدف تم تطبيق االستبانة على عينة الدراسة المتمثلة في جميع أفـراد مجتمـع الدراسـة مـن                  

اني من العام الدراسـي     المشرفين التربويين والمديرين العاملين بوكالة الغوث بغزة في الفصل الث         
م ، ويوضح الجدول التالي نسبة االسـتجابة مـن أفـراد العينـة والتـي بلغـت        ٢٠٠٥/٢٠٠٦

  .، وهي نسبة جيدة ومرضية %)٨٥,٦(
  ) ١٣( جدول رقم 

  عدد االستبانات الموزعة والعائدة والصالحة
  النسبة المئوية للصالح  الصالح  المستبعد  العائد  الفاقد  العدد الكلي
٨٥,٦  ١٨٤  ٤  ١٨٨  ٢٧  ٢١٥%   

  
وقد تم جمع البيانات وتفريغ النتائج ومعالجتها إحصائيا لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتعرف على              

  .طبيعة العالقة بين وجهات نظر أفراد العينة وبعض المتغيرات 
  :والمدى المستخدم للحكم على داللة النسب المئوية وفق التالي 

  ضعيفة جدا% ٢٠ –  صفر   
  ضعيفة% ٤٠ - %٢٠,١
  متوسطة% ٦٠ -% ٤٠,١



 ١١٧

  عالية% ٨٠ -% ٦٠,١
  عالية جدا% ١٠٠ -% ٨٠,١

  
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول * 

بوكالـة  مستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين      ما  : وينص السؤال األول على     
 ؟المديرين فين وفي ضوء مبادئ الجودة الشاملة من وجهة نظر المشرالغوث بغزة 

ولإلجابة عن السؤال األول من الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية وذلـك   
  ) .١٤(كما هو مبين في الجدول رقم 

   )١٤ (جدول رقم 
مجموع التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والنسب المئوية والترتيب لكل فقرة من 

  ) ١٨٤=  ن ( فقرات االستبانة 
في /م

  الفقرة  االستبانة
كبيرة 
  قليلة  متوسطة  كبيرة  جدا

قليلة 
  جدا

مجموع 
  المتوسط  التكرارات

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  الترتيب  المئوية

,٨٥  ٠,٧٢  ٤,٢٧  ٧٨٥  ٠  ٤  ١٨  ٨٧  ٧٥  يقوم بتشكيل لجان المبحث من المعلمين  ٢٣
٣  

١  

,٨٥  ٠,٨٠  ٤,٢٥  ٧٨٢  ١  ٤  ٢٤  ٧٤  ٨١  يقدر جهود المعلمين ذوي األداء المتميز  ٥١
٠  

٢  

,٨٣  ٠,٨٢  ٤,١٨  ٧٧٠  ١  ٧  ٢٠  ٨٥  ٧١  يفوض الصالحيات الالزمة للجان المبحث  ٢٤
٧  

٣  

يعتبر تحقيق حاجات الطالب مقياسا مهما   ٢
,٨٣  ٠,٧٠  ٤,١٧  ٧٦٨  ٠  ٢  ٢٦  ٩٤  ٦٢  للجودة

٥  
٤  

,٨٢  ٠,٨١  ٤,١١  ٧٥٧  ٠  ٧  ٣٠  ٨٢  ٦٥  يعمل على امتالك الطلبة المهارات األساسية  ٣
٣  

٥  

يعتبر الطالب األساس في تصميم الخدمة   ١
١٠  ٤٧  اإلشرافية

٧  
٨١  ٠,٦٩  ٤,٠٧  ٧٤٩  ٠  ٤  ٢٦,

٤  
٦  

يبني خطته اإلشرافية بناء على حاجات   ٦
,٨١  ٠,٨٢  ٤,٠٥  ٧٤٦  ٢  ٥  ٣٠  ٩١  ٥٦  المستفيدين

١  
٧  

يساهم في تحسين أداء المعلمين في مهارة   ١٢
,٨٠  ٠,٧٨  ٤,٠٣  ٧٤٢  ٠  ٥  ٣٨  ٨٧  ٥٤  التخطيط

٧  
٨  



 ١١٨

يساعد على تنمية المعلم الجديد مهنيا   ٤٧
,٨٠  ٠,٧٩  ٤,٠١  ٧٣٧  ٠  ٦  ٣٨  ٨٩  ٥١  بمختلف الوسائل المتاحة

١  
٩  

,٧٩  ٠,٨٢  ٣,٩٦  ٧٢٨  ١  ٨  ٣٥  ٩٤  ٤٦  يمتلك القدرة على حل المشكالت  ٣٧
١  

١٠  

يشجع الزيارات المتبادلة بين المعلمين لتبادل   ٤٨
,٧٩  ٠,٨٣  ٣,٩٦  ٧٢٨  ٠  ٩  ٤٠  ٨٥  ٥٠  الخبرات التربوية

١  
١١  

يتعرف إلى حاجات المستفيدين من العملية   ٤
,٧٨  ٠,٨١  ٣,٩١  ٧٢٠  ٠  ٩  ٤٢  ٨٩  ٤٤  اإلشرافية

٣  
١٢  

يحث المعلمين على توظيف تسهيالت   ٤٩
,٧٨  ٠,٧٩  ٣,٩١  ٧١٩  ٠  ٧  ٤٥  ٩٠  ٤٢  المدرسة المادية في التعليم

٢  
١٣  

يحدد معايير أداء المعلم بناء على درجة   ١٠
,٧٧  ٠,٧٩  ٣,٩٠  ٧١٧  ١  ٧  ٤٠  ٩٨  ٣٨  تحقيق حاجات الطلبة

١٤  ٩  

يقوم بتكوين فرق عمل لتحليل المنهاج   ٢٦
١  ٣٦  ٩٤  ٤٢  وتطويره

٠  
٧٧  ٠,٨٦  ٣,٨٩  ٧١٦  ٢,

٨  
١٥  

يوظف طاقاته الشخصية في التأثير على   ٣٤
,٧٧  ٠,٧٧  ٣,٨٨  ٧١٣  ٠  ٧  ٤٦  ٩٤  ٣٧  جهود اآلخرين

١٦  ٥  

يشجع على تحديث المفاهيم التربوية   ٤٦
١٠  ٣٣   عند المعلمينوأساليب التدريس

١  
٧٦  ٠,٨٤  ٣,٨٣  ٧٠٤  ٣  ٩  ٣٨,

٥  
١٧  

يشجع الجميع على إيجاد بيئة تعليمية تفي  ٤٣
,٧٦  ٠,٨١  ٣,٨٢  ٧٠٢  ١  ٩  ٤٧  ٩٣  ٣٤ باحتياجات المستفيدين

١٨  ٣  

١  ٤٥  ٨٥  ٤٠ يتقبل اآلراء النقدية البناءة ٣٦
١  

٧٦  ٠,٩٠  ٣,٨٠  ٧٠٠  ٣,
١  

١٩  

افس يعمل على تنمية روح المسئولية والتن ٥٥
,٧٦  ٠,٧٩  ٣,٨٠  ٦٩٩  ١  ٨  ٥٠  ٩٣  ٣٢ اإليجابي في المدرسة

٢٠  ٠  

يعمل على تطوير االمتحانات المدرسية  ٥٤
 وأساليب تقويم الطلبة

١  ٤٥  ٩١  ٣٥
١  

٧٥  ٠,٨٦  ٣,٧٩  ٦٩٨  ٢,
٩  

٢١  

١  ٤٩  ٩٥  ٣٠  يراعي الفروق الفردية بين األفراد  ٤٤
٧٥  ٠,٧٨  ٣,٧٩  ٦٩٧  ٠  ٠,

٢٢  ٨  



 ١١٩

  
في /م

  االستبانة
  الفقرة

ة كبير
  جدا

  قليلة  متوسطة  كبيرة
قليلة 
  جدا

مجموع 
  التكرارات

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الترتيب

يشجع اإلدارة المدرسية على تفويض  ٤٢
 الصالحيات

١  ٤٧  ٨٩  ٣٥
١  

٧٥  ٠,٨٦  ٣,٧٨  ٦٩٦  ٢,
٧  

٢٣  

يشجع المعلمين على ممارسة أسلوب توجيه  ٣٠
 األقران

١  ٥٠  ٨٦  ٣٥
٣  

٧٥  ٠,٨٤  ٣,٧٨  ٦٩٥  ٠,
٥  

٢٤  

يعزز النشاطات المصاحبة للمنهاج التي تعمل  ٥٢
 على تنمية مواهب الطلبة

١  ٤٩  ٩٤  ٣٠
٠  

٧٥  ٠,٨٠  ٣,٧٧  ٦٩٤  ١,
٤  

٢٥  

يوظف التغذية الراجعة للتحسين والتطوير  ٦٠
 المستمر للعمليات والمخرجات

١٠  ٢٣
٠  

٧٥  ٠,٧١  ٣,٧٦  ٦٩٢  ١  ٤  ٥٦,
٢  

٢٦  

يحث المعلمين على توظيف أسلوب  ٢٧
 جموعات عند تعليم الطلبةالم

١  ٥٣  ٨٦  ٣٢
٣  

٧٤  ٠,٨٣  ٣,٧٤  ٦٨٩  ٠,
٩  

٢٧  

يشجع على تحديث معلومات المعلمين في  ٤٥
 المادة العلمية التي يعلمونها

٧٤  ٠,٨١  ٣,٧٤  ٦٨٨  ٣  ٧  ٥١  ٩٧  ٢٦,
٨  

٢٨  

١  ٥١  ٨٦  ٣٢  يرعى أعمال الطلبة اإلبداعية  ٥٣
٣  

٧٤  ٠,٨٧  ٣,٧٢  ٦٨٥  ٢,
٥  

٢٩  

لمهنية للمعلمين التي يوظف أساليب التنمية ا  ٢٨
١  ٦٢  ٨١  ٣٠  تتطلب عمالً جماعيا

١  
٧٤  ٠,٨١  ٣,٧١  ٦٨٢  ٠,

١  
٣٠  

يقوم بتحديد إستراتيجيات العمل التي تؤثر  ٣٥
 في اآلخرين

٧٣  ٠,٧٢  ٣,٦٧  ٦٧٥  ٠  ٧  ٦٧  ٩٠  ٢٠,
٤  

٣١  

يشجع اإلدارة المدرسية على تبني أساليب  ٥٦
 إدارية حديثة

١  ٥٩  ٧٨  ٣١
٥  

٧٣  ٠,٨٧  ٣,٦٧  ٦٧٥  ١,
٤  

٣٢  

يترجم احتياجات المستفيدين إلى معايير  ٧
 مخرجات الجودة

١٠  ١٨
٠  

١  ٥٣
٢  

٧٣  ٠,٧٧  ٣,٦٦  ٦٧٤  ١,
٣  

٣٣  

يمتلك القدرة على غرس بذور التغيير في  ٤١
 المدرسة ورفع مستوى كفاءتها

٢  ٤٦  ٨١  ٣٣
١  

٧٣  ٠,٩٦  ٣,٦٥  ٦٧٢  ٣,
٠  

٣٤  

يعمل على تحقيق رؤية المدرسة في تحقيق   ٤٠
٢  ٤٥  ٧٤  ٣٧  رسالتها

٧٢  ٠,٩٩  ٣,٦٤  ٦٧٠  ٢  ٦,
٣٥  ٨  



 ١٢٠

يربط إجراءات العمل بمعايير مخرجات   ٨
١  ٥٣  ٩٨  ١٤  الجودة المحددة

٧  
٧١  ٠,٨١  ٣,٥٧  ٦٥٧  ٢,

٤  
٣٦  

يعمل على تطوير نظم تقويم المعلمين  ٥٠
 وتجويدها

١  ٦٣  ٧٦  ٢٥
٩  

٧١  ٠,٨٧  ٣,٥٧  ٦٥٧  ١,
٤  

٣٧  

يقوم بعمليات المراجعة المستمرة ألداء  ٢٠
 المعلمين

١  ٦٢  ٩٥  ١١
٤  

٧٠  ٠,٧٧  ٣,٥٤  ٦٥١  ٢,
٨  

٣٨  

يعمل على تدعيم االتصال بين األفراد   ٣٢
١  ٦٨  ٧٣  ٢٠  والجماعات أفقيا ورأسيا

٩  
٦٩  ٠,٩٠  ٣,٤٧  ٦٣٨  ٤,

٣  
٣٩  

يستخدم أساليب إشرافية متنوعة حسب  ١٣
 حاجات المعلمين المهنية

٣  ٥٨  ٥٨  ٣٢
٣  

٦٩  ١,٠٣  ٣,٤٥  ٦٣٥  ٣,
٠  

٤٠  

ر يقيس أداء يضع مؤشرات أداء لكل معيا ١٨
 المعلمين

١  ٦٨  ٨٣  ١٢
٦٩  ٠,٨٢  ٣,٤٥  ٦٣٥  ٣  ٨,

٤١  ٠  

٢  ٥٥  ٧٠  ٢٧  يسمح للمعلمين بتبادل األدوار والمسئوليات  ٢٥
٢  

١
٠  

٦٨  ١,٠٥  ٣,٤٥  ٦٣٤,
٩  

٤٢  

في /م
  الفقرة  االستبانة

كبيرة 
  قليلة  متوسطة  كبيرة  جدا

قليلة 
  جدا

مجموع 
  المتوسط  التكرارات

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  الترتيب  ةالمئوي

يشارك في المؤتمرات والندوات التربوية ذات   ٥٩
٢  ٥٩  ٧٥  ١٨  الصلة بعمله

٤  
٦٧  ٠,٩٨  ٣,٣٩  ٦٢٣  ٨,

٧  
٤٣  

٣  ٥٣  ٧٠  ٢١ يضع معايير لقياس أداء المعلمين ١٧
٢  

٦٧  ١,٠٣  ٣,٣٥  ٦١٦  ٨,
٠  

٤٤  

يساعد المعلمين على اكتشاف األخطاء قبل  ١٩
 وقوعها

١  ٨٠  ٧١  ٩
٩  

٦٦  ٠,٨٣  ٣,٣٣  ٦١٢  ٥,
٥  

٤٥  

يعمل على إقامة عالقات مميزة بين أولياء  ٥٨
 األمور والمدرسة

٣  ٥٥  ٥٥  ٢٦
٩  

٦٥  ١,١٠  ٣,٢٧  ٦٠٢  ٩,
٤  

٤٦  

يشجع أولياء األمور على المشاركة في دعم  ٥٧
 النشاطات لتحسين تعلم أبنائه

٢  ٧١  ٥٧  ١٩
٨  

٦٥  ١,٠٠  ٣,٢٧  ٦٠١  ٩,
٣  

٤٧  

٢  ٥٢  ٦٦  ٢٠ يشارك المعلمين في اتخاذ القرارات ٣٨
٧  

١
٩  

٦٤  ١,١٤  ٣,٢٢  ٥٩٣,
٥  

٤٨  

  ٦٣,٤٩  ١,١٣  ٣,١٨  ٤١٥٨٦  ٥٠  ٥٨  ٢٢يستخدم أساليب متنوعة في تقويم أداء  ٢٢



 ١٢١

  ٧  ٤  ٠ المعلمين

يشجع تكوين اللجان الطالبية المختصة  ٣٣
 بأنشطة المبحث

٤  ٦٤  ٥٦  ١٤
٣  

٦٢  ٠,٩٩  ٣,١٥  ٥٧٩  ٧,
٩  

٥٠  

يشارك في تشكيل المجالس المدرسية  ٣١
 وتفعيلها

٤  ٥٧  ٥١  ٢١
٠  

١
٦٢  ١,١٣  ٣,١٣  ٥٧٥  ٥,

٥١  ٥  

٤  ٧٩  ٣٧  ١٤  يحث المعلمين على تنفيذ دروس توضيحية  ١٥
٤  

١
٠  

٦٠  ٠,٩٨  ٣,٠١  ٥٥٣,
١  

٥٢  

يقوم بعمليات الرقابة المستمرة للتأكد من   ٩
٤  ٨٢  ٣٩  ١٠  االلتزام بمعايير الجودة المحددة

٠  
١
٥٩  ٠,٩٧  ٢,٩٦  ٥٤٥  ٣,

٥٣  ٢  

٢  ٢٩  ٤٦  ٣٥ يتبادل عالقات اجتماعية مع المعلمين ٣٩
٥  

٤
٩  

٥٩  ١,٤٩  ٢,٩٦  ٥٤٥,
٢  

٥٤  

يوظف السجالت اإلشرافية التراكمية الخاصة  ٢١
 بالمعلمين في متابعة أدائهم

٥  ٦٣  ٣٩  ١٣
٢  

١
٥٧  ١,٠٧  ٢,٨٩  ٥٣١  ٧,

٥٥  ٧  

يوظف أدوات متعددة للكشف عن حاجات  ٥
 المستفيدين

٥  ٦٤  ٤٣  ٩
٢  

١
٦  

٥٧  ١,٠٢  ٢,٨٨  ٥٢٩,
٥  

٥٦  

التطويرية يساعد المديرين في بناء خططهم  ١١
 السنوية

٥  ٣٦  ٢٤  ٢٤
٦  

٤
٥٢  ١,٣٣  ٢,٦١  ٤٨٠  ٤,

٥٧  ٢  

يمارس أساليب إشرافية جماعية كاإلشراف  ٢٩
 الفريقي

٥  ٣٢  ٤٠  ١١
٥  

٤
٦  

٥٠  ١,٢٥  ٢,٥٤  ٤٦٧,
٨  

٥٨  

٧  ٣٣  ١٩  ٠  يحث المعلمين على القيام بالبحوث اإلجرائية  ١٤
٤  

٥
٤١  ٠,٩٥  ٢,٠٧  ٣٨١  ٨,

٥٩  ٤  

الموجهة يوظف أسلوب القراءات المسلكية   ١٦
٦  ٣٠  ١٩  ١  مع المعلمين

٩  
٦
٥  

٤٠  ٠,٩٩  ٢,٠٣  ٣٧٤,
٧  

٦٠  

  
الذي يبين ترتيب فقرات االستبانة ترتيبا تنازليا حـسب النـسبة            ) ١٤( يتضح من الجدول رقم     

المئوية لدرجة الفقرات بالنسبة ألفراد العينة الكلية للدراسة ، فقد تراوحت استجابات أفراد العينة              
فـي أعالهـا           %  ٨٥,٣رسات اإلشرافية للمـشرفين التربـويين بـين       على درجة مستوى المما   

  :في أدناها  ، وقد جاءت درجة مستوى الممارسات حسب فقرات االستبانة كما يلي % ٤٠,٧و 



 ١٢٢

%) ٨٥,٣ -% ٨٠,١(فقرات على نسبة مئوية لالستجابات تراوحت بين         ) ٩( حصلت   -١
  .ربويين لها عالية جدا فتكون بذلك درجة مستوى ممارسات المشرفين الت

%) ٧٩,١ -% ٦٠,١(فقرة على نسبة مئوية لالستجابات تراوحت بين         ) ٤٣( حصلت   -٢
  .فتكون بذلك درجة مستوى ممارسات المشرفين التربويين لها عالية 

%) ٥٩,٢ -% ٤٠,٧(فقرات على نسبة مئوية لالستجابات تراوحت بين         ) ٨( حصلت   -٣
  .مشرفين التربويين لها متوسطة فتكون بذلك درجة مستوى ممارسات ال

لم تظهر النتائج نسبة مئوية لالستجابات منخفضة أو منخفضة جدا لممارسات المشرفين              -٤
 .التربويين لها

، التي بينت أن درجـة ممارسـة المـشرف       ) ٢٠٠٣البنا ،   ( وتتفق هذه النتائج مع دراسة      
لم تظهـر اسـتجابات أفـراد    التربوي ألدواره في االستبانة ككل كانت متوسطة فما فوق ، و 

 . العينة نسبة مئوية منخفضة أو منخفضة جدا لممارسات المشرف التربوي 

وتبين النتائج أن الفقرات التي حصلت على أعلى نسبة مئوية لدرجة مستوى ممارسات المشرفين              
 :، وتم ترتيبها تنازليا كما يلي%) ٨٥,٣ -% ٨٠,١(التربويين في جميع المجاالت تراوحت بين 

  %)٨٥,٣ . (يقوم بتشكيل لجان المبحث من المعلمين -١
  %)٨٥,٠ . (يقدر جهود المعلمين ذوي األداء المتميز -٢
  %)٨٣,٧(   .يفوض الصالحيات الالزمة للجان المبحث -٣
  %)٨٣,٥ . (يعتبر تحقيق حاجات الطالب مقياسا مهما للجودة -٤
  %)٨٢,٣. ( يعمل على امتالك الطلبة المهارات األساسية -٥
  %)٨١,٤ . (يعتبر الطالب األساس في تصميم الخدمة اإلشرافية -٦
  %)٨١,١ . (يبني خطته اإلشرافية بناء على حاجات المستفيدين -٧
  %)٨٠,٧ . (يساهم في تحسين أداء المعلمين في مهارة التخطيط -٨
  %)٨٠,١ . (يساعد على تنمية المعلم الجديد مهنيا بمختلف الوسائل المتاحة -٩

وتدل هذه النتائج أن المشرف التربوي يمارس دوره المهني في هذه الفقرات بدرجة عالية جدا ،                
ويالحظ أن هذه الفقرات تنتمي للمجاالت جميعا باستثناء المجال الرابع المتعلق بالقيادة التربويـة              

 نـسبة   الفعالة التي لم تظهر أي فقرة من فقراتها من ضمن الفقرات التي حصلت علـى أعلـى                
فقرات من المجال األول المتعلق بالتركيز على المـستفيدين         ) ٤(مئوية، إضافة لذلك فقد حصلت      

التي بينت   ) ٢٠٠٣البنا ،   ( على درجة ممارسة عالية جدا ، وتتفق هذه النتائج جزئيا مع دراسة             
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ـ              ة ،  أن المشرف التربوي يوضح للمعلمين أهمية التخطيط الدراسي لتحقيـق األهـداف التعليمي
  .وكذلك اهتمام المشرف بالمعلمين المتميزين وتقدير جهودهم 

  :ويعزو الباحث حصول هذه الفقرات على أعلى نسبة مئوية وأكثر درجة ممارسة إلى 
 اهتمام المشرف التربوي بالعمل الجماعي من خالل تشكيل لجان المباحث الدراسـية علـى               -١

عليميـة ، وتفـويض أعـضاء هـذه اللجـان           مستوى المدرسة الواحدة ، ومستوى المنطقـة الت       
الصالحيات الالزمة ، وتلعب هذه اللجان دورا مهما خصوصا في ظل قلة الخـدمات اإلشـرافية     
وزيادة األعباء الملقاة على عاتق المشرف التربوي ، حيث تعمل على المشاركة الفعلية للمعلمين              

ق عملهم ، كما تعمل على إشـاعة  في تبادل الخبرات بينهم وتحسين مستوى أدائهم وتطوير طرائ       
  .روح العمل الجماعي بينهم ، وكل ذلك يحدث بإشراف المشرف التربوي

 تركيز المشرف التربوي على الطالب باعتباره محور العملية التعليمية ، فهو األسـاس فـي                -٢
 يعـود  تصميم الخدمة اإلشرافية باعتبار أن التحسين الحاصل في أداء المعلم وحسن تنفيذ المنهاج     

بالفائدة على المتعلم ، لذا يحرص المشر ف التربوي على امتالك الطالب المهـارات األساسـية                
التي تمكنه من السير بخطى متوازنة وصحيحة نحو تحقيق حاجاته وأهدافه ، حيث يعتبـر ذلـك       
 مقياسا مهما لتحقيق جودة التعليم باعتبار أن العملية التعليمية موجهـة نحـو المـستفيدين وهـم                

  .بالدرجة األولى الطلبة 
 اهتمام المشرف التربوي بالتخطيط ، وتتخذ هذه الممارسة مسارين ، األول يتعلـق بإعـداد                -٣

الخطة اإلشرافية للمشرف التربوي التي يعتمد في بنائها على حاجات المستفيدين سـواء كـانوا               
ـ               ارة التخطـيط بكافـة     معلمين أو طلبة أو غيرهم ، والثاني يتعلق بتحسين أداء المعلم فـي مه

مستوياته ، حيث يساهم التخطيط الدراسي الجيد في التنفيذ الفعال للمنهـاج وتحقيـق األهـداف                
  .التربوية المنشودة 

 اهتمام المشرف التربوي بعمليات التحسين المستمر المتعلقة بالمعلمين ، وتـشجيعهم علـى              -٤
جديد على مواجهـة المـشكالت التـي       التميز والتفوق ، ويتضح ذلك من خالل مساعدة المعلم ال         

تعترضه ، وتنميته مهنيا بمختلف الوسائل المتاحة ، إضافة إلى تقدير جهود المعلمين المتميـزين               
وإيجاد جو تنافس إيجابي ، يكون له األثر البالغ في التحسين المستمر في أداء المعلمـين ، ممـا               

  .    ينعكس إيجابا على تحقيق األهداف التربوية 
  
 الفقرات التي حصلت على أدنى نسبة مئوية لدرجة مستوى ممارسات المشرفين التربويين في              أما

  :، وتم ترتيبها تنازليا كما يلي%)  ٥٩,٢ -% ٤٠,٧(جميع المجاالت تراوحت بين 
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  %)٥٩,٢ . (يقوم بعمليات الرقابة المستمرة للتأكد من االلتزام بمعايير الجودة المحددة -١
  %)٥٩,٢ . ( اجتماعية مع المعلمينيتبادل عالقات -٢
  %)٥٧,٧ . (يوظف السجالت اإلشرافية التراكمية الخاصة بالمعلمين في متابعة أدائهم -٣
  %)٥٧,٥ . (يوظف أدوات متعددة للكشف عن حاجات المستفيدين -٤
  %)٥٢,٢ . (يساعد المديرين في بناء خططهم التطويرية السنوية -٥
  %)٥٠,٨ . (عية كاإلشراف الفريقييمارس أساليب إشرافية جما -٦
  %)٤١,٤ . (يحث المعلمين على القيام بالبحوث اإلجرائية -٧
  %) ٤٠,٧ . (يوظف أسلوب القراءات المسلكية الموجهة مع المعلمين -٨

التي أظهرت أنه من بين الكفايات األقل  ) ١٩٩٧محمود ، ( وتتفق هذه النتائج جزئيا مع دراسة 
ين التربويين توجيه المعلمين لقراءات تفيد في التدريس وكذلك إكسابهم ممارسة من قبل المشرف

  .مهارة البحث العلمي المرتبطة بإجراء البحوث اإلجرائية 
  :ويعزو الباحث حصول هذه الفقرات على أدنى نسبة مئوية وأقل درجة ممارسة إلى 

وي ، وتداخل المهام اإلداريـة    زيادة األعباء اإلدارية والفنية الملقاة على كاهل المشرف الترب         -١
والفنية للمشرف وتشابكها مع مهام مدير المدرسة ، مما يزيد من صعوبة قيام المشرف التربـوي    
بمتابعة عمليات الرقابة للتأكد من االلتزام بمعايير األداء الجيد ، إضافة لعـدم وضـوح بعـض                 

ر المفصل حول نتائج االجتماع للجنة      الممارسات المتعلقة بهذه المعايير وهذا يتفق مع نتائج التقري        
التوجيهية لمشروع ضمان الجودة في مدارس األونروا الذي عقد في عمان في الفترة مـا بـين                 

حول المشكالت المتعلقة بهذا المشروع وكـان أبرزهـا غيـاب الفهـم              ) ١٥/١٠/٢٠٠٥-١٢(
وهذا يؤثر بـدوره    المشترك الواضح لمشروع ضمان الجودة ، وزيادة أعباء المشرف التربوي ،            

على حجم ونوعية المساعدات التي يقدمها المشرف التربوي لمدير المدرسة فـي بنـاء الخطـط      
  . التطويرية 

 غياب تبادل الخبرات بين المشرفين أنفسهم ، وبين المشرفين ومديري المدارس ، وهذا أيضا               -٢
 تعزيز التعلم المهنـي     في تقريره ، الذي أكد فيه على ضرورة        ) ٢٠٠٥طرخان ،   ( ما أشار له    

والروح التشاركية وتغليب اإليثار على األثرة ، ولعل غياب التخطيط المشترك بـين المـشرفين               
أحد األسباب التي تقلل من ممارستهم ألسلوب اإلشراف الفريقـي ، كمـا أن ضـعف العالقـة                  

  .التواصلية بين المشرفين أنفسهم يؤثر سلبا على تبني هذا األسلوب وممارسته 
 اعتماد المشرف التربوي على أساليب إشرافية محددة مثل الزيارات الصفية واالجتماعـات،             -٣

مع عدم الميل لممارسة أساليب إشرافية مساندة أخرى لها أثر كبير في تنمية معارف ومهـارات                
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واتجاهات المعلمين مثل القيام بالبحوث اإلجرائية والقراءات الموجهة ذاتيا ، ولعل مـن أسـباب               
ف المشرف عن هذه األساليب العدد الكبير من المعلمين الذين يتولى اإلشراف عليهم كما تم               عزو

ذكره سابقا ؛ مما يصعب تحديد الحاجات المعرفية والمهنية بدقة ، مع عدم توافر المواد القرائيـة    
، ولكن  المناسبة ، إضافة إلى شعور المشرف التربوي بعدم اكتراث المعلمين بهذه المواد القرائية              

يتضح جليا أن هناك قصورا واضحا في ممارسات المشرف التربوي فيما يخص حث المعلمـين               
 ) ٢٠٠٤ستراك والخصاونة ،    ( وتشجيعهم على القيام بالبحوث اإلجرائية ويتفق ذلك مع دراسة          

حيث أشارت إلى قصور في ممارسة المشرف التربوي في مجال النمو المهنـي فيمـا يخـص                 
 على القيام بإجراء البحوث والدراسات التربوية المتخصصة وقد يعود السبب في            تشجيع المعلمين 

ذلك إلى ضعف تشجيع المسئولين في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث لممارسة هذا األسلوب              
  .اإلشرافي وإسناده للتقدم به نحو األفضل ، أو ضعف اإلمكانات المتاحة لتنفيذ مثل هذه األساليب

 درجة مستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين لمجاالت االستبانة ككل ، قـام             ولتحديد
الباحث بترتيب هذه المجاالت تنازليا حسب النسبة المئوية الستجابات عينة الدراسة عليها ، وهي              

  :موضحة في الجدول التالي 
  ) ١٥( جدول رقم 

النسب المئوية والترتيب لكل مجال من مجموع التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري و
   )١٨٤= ن ( مجاالت االستبانة 

عدد   المجال
  الفقرات

مجموع 
  االستجابات

االنحراف   المتوسط
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الترتيب

  ١  ٧٤,٦  ١٠,٤٩  ٥٩,٧٠  ١٠٩٨٤  ١٦  التحسين المستمر والتميز
  ٢  ٧٣,٠  ٨,٠٤  ٤٠,١٧  ٧٣٩١  ١١  القيادة التربوية الفعالة

  ٣  ٧٢,٥  ٦,٨٢  ٣٩,٩٠  ٧٣٤٢  ١١  لتركيز على المستفيدينا
  ٤  ٧١,٤  ٧,٢٥  ٣٩,٢٩  ٧٢٣٠  ١١  االهتمام بالعمل الجماعي

  ٥  ٦٢,٤  ٧,٤٠  ٣٤,٣٣  ٦٣١٦  ١١  التركيز على جودة أداء المعلمين
    ٧١,١  ٣٦,٥٧  ٢١٣,٣٩  ٣٩٢٦٣  ٦٠  المجموع

  
 المستمر والتميز لدى العينة     أن المجال الخامس المتعلق بمبدأ التحسين      ) ١٥( يتضح من الجدول    

، يليه المجال الرابع المتعلق بمبـدأ  %) ٧٤,٦(الكلية احتل المرتبة األولى ، وكانت نسبته المئوية        
، ثم يليه المجـال األول      %) ٧٣,٠(القيادة التربوية الفعالة الذي احتل المرتبة الثانية بنسبة مئوية          

، ثـم يليـه     %) ٧٢,٥(احتل المرتبة الثالثة بنـسبة      المتعلق بمبدأ التركيز على المستفيدين الذي       
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المجال الثالث المتعلق بمبدأ االهتمام بالعمل الجماعي الـذي احتـل المرتبـة الرابعـة بنـسبة                 
، ويالحظ عدم وجود فروق كبيرة وجوهرية بين المجاالت األربعة السابقة ، في حين              %)٧١,٤(

ودة أداء المعلمين في المرتبة الخامسة واألخيـرة    جاء المجال الثاني المتعلق بمبدأ التركيز على ج       
، وبفارق كبير وجوهري عن باقي المجاالت ، بينما كانت درجة الممارسـات             %) ٦٢,٤(بنسبة  

، ويتبين من هذه النتائج أن جميع المجاالت بما         %) ٧١,١(اإلشرافية في االستبانة ككل ما نسبته       
  .فين لها عالية فيها االستبانة ككل كانت درجة ممارسة المشر

  
ومن خالل تناول مجاالت االستبانة ككل ، يتضح أن المشرف التربوي ينفذ ممارساته اإلشـرافية          
المتعلقة بمبدأ التحسين المستمر والتميز في الترتيب األول ، ويعزو الباحث ذلـك إلـى اهتمـام                 

اليب التدريس عنـد  المشرف التربوي بضرورة تحديث المعلومات النظرية والمفاهيم التربوية وأس  
المعلمين باستمرار وبأساليب إشرافية متعددة منها الزيـارات الـصفية والـدروس التوضـيحية              
والزيارات التبادلية بين المعلمين واالجتماعات والندوات والمشاغل التربوية ؛ مما يعمـل علـى              

المشرف التربـوي  تحسين كفايات المعلمين ورفع مستوى أدائهم بما يحقق جودة التعليم ، كما أن              
يعمل على تنمية روح المسئولية والتنافس اإليجابي بين المعلمين داخل المدرسة والمنطقة التـي              
يتولى مسئولية اإلشراف عليها ، مما يعطى انطباعا جيدا عن أدائه ونشاطه من خـالل النتـائج                 

يظهر ذلـك جليـا فـي    اإليجابية للطلبة والجهود والنشاطات المتميزة التي يقوم بها المعلمون ، و 
  .      مسابقات الطلبة المتفوقين التي تعقد في نهاية كل عام دراسي ، وفي االمتحانات العامة الموحدة 

أما ممارسات المشرف التربوي المتعلقة بمبدأ القيادة التربويـة الفعالـة ومبـدأ التركيـز علـى              
 نسبيا ، حيث تتداخل الممارسـات       المستفيدين ومبدأ االهتمام بالعمل الجماعي فقد جاءت متقاربة       

اإلشرافية فيها ، ويتضح فيها اهتمام المشرف التربوي بجميع عناصرها وتأكيـده علـى تنميـة                
المسئولية وروح الفريق لدى المعلمين من أجل تحقيق تعلم أفضل لدى الطلبة باعتبارهم المستفيد              

  .األول من العملية التعليمية التعلمية
التربوي المتعلقة بمبدأ التركيز على جودة أداء المعلمين فقد جـاءت فـي         أما ممارسات المشرف    

الترتيب الخامس واألخير وبنسبة مئوية ذات فرق جوهري وكبير عن سابقاتها ، ويتـضح مـن                
النتائج أن هناك قصورا في هذه الممارسات خصوصا فيما يتعلق بحث المعلمـين علـى القيـام                  

وب القـراءات المـسلكية الموجهـة ، وتوظيـف الـسجالت         بالبحوث اإلجرائية ، وتوظيف أسل    
اإلشرافية التراكمية الخاصة بالمعلمين في متابعة أدائهم ، ويعزو الباحث ذلك الهتمام المـشرف              
التربوي بأساليب إشرافية معينة ، ودون تنوع ومراعاة لحاجات المعلمـين المهنيـة المختلفـة ،                
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 متفق عليها مع المعلمين لتقويم أدائهم ، وغياب عمليـات           إضافة إلى قلة االهتمام باعتماد معايير     
المراجعة المستمرة ألداء المعلمين ، ولعل السبب في ذلك يعود إلـى زيـادة أعبـاء المـشرف                  

  .التربوي وعدم تبني دائرة التربية والتعليم لمعايير محددة ومتجددة لتقويم أداء المعلمين 
      
   :ال الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤ* 

تقـديرات كـل مـن      متوسـط   هل توجد فروق دالة إحصائيا بين        : وينص السؤال الثاني على   
يين بوكالة الغوث بغـزة     المشرفين والمديرين لمستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربو      

 ؟في ضوء مبادئ الجودة الشاملة

ينتين مـستقلتين للتعـرف إلـى        لع T-testولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بإجراء اختبار         
الفروق بين متوسط تقديرات كل من المشرفين التربـويين والمـديرين لمـستوى الممارسـات               

  : اإلشرافية للمشرفين التربويين ، والجدول التالي يوضح ذلك 
  ) ١٦( جدول رقم 

 لعينتين مستقلتين للتعرف إلى الفروق بين متوسط تقديرات كل من T.testنتائج اختبار 
   )١٨٤= ن  ( لتربويين الممارسات اإلشرافية للمشرفين االمشرفين والمديرين لمستوى

نوع   المجال
االنحراف   المتوسط  العدد  الوظيفة

مستوى   "ت " قيمة   المعياري
  الداللة

التركيز على   األول  ٧,٤١٠  ٤٣,٥٦  ٤١  مشرف
١٤  مدير  المستفيدين

٣  
٦,٢٨٨  ٣٨,٨٥  

٠,٠١  ٤,٠٥٧  

على جودة التركيز   الثاني  ٧,٢٠٢  ٤٠,٦٨  ٤١  مشرف
١٤  مدير  أداء المعلمين

٣  
٦,٣٩٥  ٣٢,٥٠  

٠,٠١  ٧,٠١٦  

االهتمام بالعمل   الثالث  ٧,٨٠٣  ٤١,٩٠  ٤١  مشرف
١٤  مدير  الجماعي

٣  
٦,٩٣١  ٣٨,٥٥  

٠,٠١  ٢,٦٥٧  

القيادة التربوية   الرابع  ٧,١١٨  ٤٠,٧١  ٤١  مشرف
١٤  مدير  الفعالة

٣  
٨,٢٩٦  ٤٠,٠١  

  غير دالة  ٠,٤٨٦

التحسين المستمر   الخامس  ١٠,٢٢٧  ٥٩,٩٥  ٤١  مشرف
١٤  مدير  والتميز

٣  
١٠,٥٩٤  ٥٩,٦٢  

  غير دالة  ٠,١٧٧

١٤  مدير  المجموع  ٣٧,٩٧٦  ٢٢٦,٨٠  ٤١  مشرف
٣  

٣٥,٣٦٥  ٢٠٩,٥٤  
٠,٠١  ٢,٧١١  

  ٢,٦٠٦) = ١٨٢(وعند درجة حرية ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة 



 ١٢٨

الجدوليـة فـي    " ت"المحسوبة أقل من قيمة     " ت"أن قيمة   ) ١٦(ل رقم   يتضح من الجدو    
أي أنه ال توجد فـروق      . القيادة التربوية الفعالة ، والتحسين المستمر والتميز        : المجالين التاليين   

دالة إحصائيا بين متوسط تقديرات كل من المشرفين والمديرين لمستوى الممارسات اإلشـرافية              
" ت"المحسوبة أكبـر مـن قيمـة        " ت"في هذين المجالين ، كما كانت قيمة        للمشرفين التربويين   

التركيز على المستفيدين ، التركيز على جـودة أداء المعلمـين ،            : الجدولية في المجاالت التالية     
أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسـط تقـديرات كـل مـن       . االهتمام بالعمل الجماعي    

ى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربـويين فـي هـذه المجـاالت      المشرفين والمديرين لمستو  
الثالثة، ومن خالل مقارنة المتوسطات يتبين أن الفروق لصالح متوسط تقديرات المشرفين فـي              

  . جميع المجاالت الثالثة 
  

التي أظهرت وجود فروق بـين     ) ٢٠٠٥حمدان ،   ( وتتفق هذه النتائج جزئيا مع دراسة         
المشرفين والمديرين لجميع مجاالت الدراسة المتعلقة بدور المـشرف التربـوي    متوسط تقديرات   

نـشوان ونـشوان ،   ( في تطوير اإلدارة المدرسية لصالح المشرفين ، كما تتفق أيضا مع دراسة      
التي أظهرت تباينا في استجابات كل من المشرفين والمديرين حول مجاالت الدراسة ،              ) ١٩٩٨

إلى وجـود فـروق     )  ٢٠٠٢،  النخالة ( دراسة   همع ما توصلت إلي   راسة  نتائج هذه الد  واختلفت  
حول ممارسات المشرف التربوي لدوره من وجهة نظر المشرفين والمديرين لصالح المـديرين             
في بعض المجاالت وعدم وجود فروق في مجاالت أخرى في ممارسات المشرف التربوي مـن               

  :باب التالية  ، ويعزو الباحث هذه الفروق لألسوجهة نظرهم
قيام المشرفين التربويين بمجموعة من المهام والممارسات التي قد تكون بعيدة عن             -١

 .أعين المديرين وبالتالي عدم قدرة المديرين على التقييم الدقيق لها 

تقييم المشرفين أنفسهم لممارساتهم اإلشرافية بدرجة أعلى من المديرين قد يعتبـر              -٢
 .يم األداء من باب تدخل الذاتية في تقي

  
" ت"المحسوبة لالستبانة ككل بمجاالتها الخمسة فقد كانت أكبر مـن قيمـة             " ت"أما قيمة     
أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط تقديرات كل من المشرفين والمـديرين              . الجدولية  

ل لمستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين في مجاالت االستبانة ككـل ، ومـن خـال              
  .مقارنة المتوسطات يتبين أن الفروق لصالح المشرفين 

  



 ١٢٩

   :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث* 
 تقـديرات المـشرفين     هل توجد فروق دالة إحصائيا في متوسـط       : وينص السؤال الثالث على     

فـي ضـوء   بوكالة الغوث بغزة والمديرين لمستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين      
  ؟) المؤهل العلمي ، سنوات الخدمة الجنس ،( ادئ الجودة الشاملة تعزى لمتغيرات الدراسة مب

 لعينتـين مـستقلتين     T-testولإلجابة عن الجزء األول من السؤال قام الباحث بإجراء اختبـار            
للتعرف إلى الفروق بين متوسط تقديرات المشرفين والمديرين لمستوى الممارسـات اإلشـرافية             

  :  التربويين تعزى لمتغير الجنس ، والجدول التالي يوضح ذلك للمشرفين
   )١٧ (جدول رقم 

تقديرات أفراد العينة  بين متوسط  للتعرف إلى الفروق  لعينتين مستقلتينT.testنتائج اختبار 
   )١٨٤= ن( الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين تعزى لمتغير الجنس لمستوى 

االنحراف   لمتوسطا  العدد  الجنس  المجال
مستوى   "ت " قيمة   المعياري

  الداللة
التركيز على   األول  ٧,٤٦٧  ٤٠,٣٨  ٩٩  ذكر

  ٥,٩٧٩  ٣٩,٣٤  ٨٥  أنثى  المستفيدين
  غير دالة  ١,٠٣٤

التركيز على جودة   الثاني  ٨,٣٠٩  ٣٥,٣٥  ٩٩  ذكر
  ٥,٩٩٨  ٣٣,١٣  ٨٥  أنثى  أداء المعلمين

٠,٠٥  ٢,٠٥١  

 االهتمام بالعمل  الثالث  ٧,٥٧٦  ٣٩,٤٦  ٩٩  ذكر
  ٦,٨٨٨  ٣٩,٠٩  ٨٥  أنثى  الجماعي

 غير دالة  ٠,٣٤٥

القيادة التربوية   الرابع  ٧,٨٩٣  ٤٠,٠١  ٩٩  ذكر
  ٨,٢٤١  ٤٠,٣٥  ٨٥  أنثى  الفعالة

 غير دالة  -٠,٢٨٨

التحسين المستمر   الخامس  ١٠,٠٥٥  ٥٩,٢٣  ٩٩  ذكر
  ١١,٠٠٣  ٦٠,٢٤  ٨٥  أنثى  والتميز

 غير دالة  -٠,٦٤٦

٢١٤,٤  ٩٩  ذكر
٣٨,٠٥٦  ٤  

  المجموع
٢١٢,١  ٨٥  أنثى

٣٤,٩٥١  ٥  
  غير دالة  ٠,٤٢٣

  ١,٩٧٤) = ١٨٢(وعند درجة حرية ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة 
  

الجدوليـة فـي    " ت"المحسوبة أقل من قيمة     " ت"أن قيمة   ) ١٧(يتضح من الجدول رقم       
ن ، االهتمام بالعمل الجماعي ، القيادة التربوية الفعالة ،          التركيز على المستفيدي  : المجاالت التالية   



 ١٣٠

أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط تقديرات المشرفين           . والتحسين المستمر والتميز    
والمديرين لمستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين تعزى لمتغير الجـنس فـي هـذه              

 .المجاالت 

  :سباب التالية ويعزو الباحث ذلك لأل
  .يواجه الذكور واإلناث ظروفا تعليمية واحدة تقريبا -١
توافر المعلومات الكافية حول الجودة الشاملة وعالقتها بالتعليم لدى الذكور واإلناث            -٢

 .بنفس القدر ، مما يجعل التقديرات متقاربة 

    
 وجـود   التي أظهـرت عـدم     ) ٢٠٠٢الخوالدة ،   ( وتتفق هذه النتائج جزئيا مع دراسة         

فروق في وجهات نظر أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس حول دور المشرف التربوي في عملية               
  .التحسين المستمر ألداء المعلمين 

    
التركيـز علـى   : الجدولية في مجـال  " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"كما كانت قيمة      

سط تقديرات المشرفين والمديرين   جودة أداء المعلمين ، أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متو           
لمستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين تعزى لمتغير الجنس في هذا المجال ، ومـن              

  :خالل مقارنة المتوسطات يتبين أن الفروق لصالح الذكور ، ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية 
نهن ، وإنما تحت ضغط     التحاق اإلناث بالدورات التدريبية يكون غالبا دون رغبة م         -١

مركز التطوير التربوي ، وذلك لألوضاع االجتماعية الخاصة باإلناث مـن حيـث             
ضيق الوقت والعمل في البيت بعد الدوام المدرسي ، مما يؤثر في تقديرات اإلناث              

  .حول الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين 
لتربوي ومناقشة ممارسـاته    هامش الحرية المتاح للذكور في التفاعل مع المشرف ا         -٢

في ضوء الجودة الشاملة هو أكبر من الهامش المتاح لإلنـاث ، خـصوصا فـي                
التركيز على أداء المعلمين فيما يتعلق بمناقشة الدروس التوضـيحية ومتابعـة أداء        
المعلمين وتقويمهم وتعبئة التقارير الخاصة بذلك، ويعود ذلـك لطبيعـة المجتمـع             

  . الفلسطيني المحافظ 

  



 ١٣١

التي أظهرت وجود فروق     ) ٢٠٠٥عبد الحسين ،    ( وتتفق هذه النتائج جزئيا مع دراسة         
بين متوسط تقديرات أفراد العينة لصالح الذكور حول ممارسة المشرف التربـوي لمهامـه فـي           

  .التركيز على أداء معلم الفصل 
" ت" مـن قيمـة      المحسوبة لالستبانة ككل بمجاالتها الخمسة فقد كانت أقل       " ت"أما قيمة     
أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسـط تقـديرات المـشرفين والمـديرين                . الجدولية  

لمستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين في مجاالت االستبانة ككـل تعـزى لمتغيـر              
التبـاين  الجنس  ، ولإلجابة عن الجزء الثاني من هذا السؤال قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل                

األحادي ؛ للتعرف إلى الفروق بين متوسط تقديرات المشرفين والمديرين لمـستوى الممارسـات      
  : اإلشرافية للمشرفين التربويين تعزى لمتغير المؤهل العلمي ، والجدول التالي  يوضح ذلك 

  

  ) ١٨( جدول رقم 
داللتها لحساب ومستوى " ف " مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

بين متوسط  تقديرات أفراد العينة لمستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين الفروق 
   ) ١٨٤= ن ( المؤهل العلمي  لمتغيرتعزى

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  "ف"

مستوى 
  الداللة

  ١٤,٧٢٤  ٢  ٢٩,٤٤٩   المجموعاتبين
التركيز على   األول  ٤٦,٨٨٨  ١٨١  ٨٤٨٦,٧٩٠  داخل المجموعات

  المستفيدين
    ١٨٣  ٨٥١٦,٢٣٩  المجموع 

غير   ٠,٣١٤
  دالة

  ٦٧,٦٣٢  ٢  ١٣٥,٢٦٥  بين المجموعات
  الثاني  ٥٤,٥٨١  ١٨١  ٩٨٧٩,١٧٠  داخل المجموعات

التركيز على 
جودة أداء 
    ١٨٣  ١٠٠١٤,٤٣٥  المجموع   المعلمين

١,٢٣٩  
غير 
 دالة

  ١٤١,٢٢٨  ٢  ٢٨٢,٤٥٦  بين المجموعات
  الثالث  ٥١,٥٦٧  ١٨١  ٩٣٣٣,٦٩٧  داخل المجموعات

االهتمام 
بالعمل 
    ١٨٣  ٩٦١٦,١٥٢  المجموع   الجماعي

٢,٧٣٩  
غير 
 دالة

  ١٥٠,٢٥٠  ٢  ٣٠٠,٥٠٠  بين المجموعات
  الرابع  ٦٣,٦٢٠  ١٨١  ١١٥١٥,٢٧٧  داخل المجموعات

القيادة 
التربوية 
    ١٨٣  ١١٨١٥,٧٧٧  المجموع   الفعالة

٢,٣٦٢  
غير 
 دالة

  ٢٧٧,٤٠٧  ٢  ٥٥٤,٨١٤  بين المجموعات
  الخامس  ١٠٨,١١١  ١٨١  ١٩٥٦٨,١٤٣  داخل المجموعات

التحسين 
المستمر 
    ١٨٣  ٢٠١٢٢,٩٥٧  المجموع   والتميز

٢,٥٦٦  
غير 
 دالة



 ١٣٢

  ٢٣٦٦,٧١٨  ٢  ٤٧٣٣,٤٣٦  بين المجموعات
  المجموع  ١٣٢٦,٢٤٤  ١٨١  ٢٤٠٠٥٠,٢  داخل المجموعات

    ١٨٣  ٢٤٤٧٨٣,٦  المجموع 
غير   ١,٧٨٥

  دالة
  ٣,٠٦) = ١٨١ ، ٢(حرية وعند درجات ) ٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة " ف"قيمة 

الجدوليـة فـي جميـع      " ف"المحسوبة أقل من قيمة     " ف"أن قيمة   ) ١٨(يتضح من الجدول رقم     
، أي أنـه ال  ) ٠,٠٥(انة ككل وذلك عند مستوى الداللـة        مجاالت الدراسة الخمسة ، وفي االستب     

في مجاالت االستبانة الخمسة ، واالستبانة      ) ٠,٠٥(توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة        
  .ككل تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

  
التي أشارت إلى عدم وجـود فـروق دالـة           ) ٢٠٠٥حمدان ،   (  وتتفق هذه النتائج مع دراسة      

ا تعزى لمتغير المؤهل العلمي بين متوسط تقديرات أفراد العينة حـول قيـام المـشرف                إحصائي
التي أظهرت عدم وجود فـروق       ) ٢٠٠١األكلبي ،   ( بأدواره المختلفة ، وكذلك تتفق مع دراسة        

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي حول اتجاهات المشرفين التربويين نحو مهنـة              
ها كانت إيجابية ، وهذه االتجاهات تلقي بظاللها اإليجابيـة علـى الممارسـات              التدريس حيث إن  

  .اإلشرافية للمشرفين 
  

ولإلجابة عن الجزء الثالث من هذا السؤال قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحـادي؛               
ـ             رافية للتعرف إلى الفروق بين متوسط تقديرات المشرفين والمديرين لمستوى الممارسـات اإلش

  . يوضح ذلك ) ١٩(للمشرفين التربويين تعزى لمتغير سنوات الخدمة ، والجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٣

  
  
  
  ) ١٩( جدول رقم 

ومستوى داللتها لحساب " ف " مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
مشرفين التربويين بين متوسط  تقديرات أفراد العينة لمستوى الممارسات اإلشرافية للالفروق 

  )  ١٨٤= ن (سنوات الخدمة تعزى لمتغير 

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  "ف"

مستوى 
  الداللة

  ٣٤,٤٩٥  ٢  ٦٨,٩٩٠  بين المجموعات
داخل 
  المجموعات

التركيز على   األول  ٤٦,٦٧٠  ١٨١  ٨٤٤٧,٢٤٩
  المستفيدين

    ١٨٣  ٨٥١٦,٢٣٩  المجموع 

غير   ٠,٧٣٩
  دالة

  ٣٠,٠٦٤  ٢  ٦٠,١٢٨  بين المجموعات
داخل 
  المجموعات

  الثاني  ٥٤,٩٩٦  ١٨١  ٩٩٥٤,٣٠٧
التركيز على 
جودة أداء 
  المعلمين

    ١٨٣  ١٠٠١٤,٤٣٥  المجموع 

٠,٥٤٧  

غير 
 دالة

  ٤٦,٨٩٩  ٢  ٩٣,٧٩٨  بين المجموعات
داخل 
  المجموعات

االهتمام بالعمل   الثالث  ٥٢,٦١٠  ١٨١  ٩٥٢٢,٣٥٤
  الجماعي

    ١٨٣  ٩٦١٦,١٥٢  المجموع 

٠,٨٩١  

غير 
 دالة

  ٨٨,٨٦١  ٢  ١٧٧,٧٢٢  بين المجموعات
داخل 
  المجموعات

القيادة التربوية   الرابع  ٦٤,٢٩٩  ١٨١  ١١٦٣٨,٠٥٥
  الفعالة

    ١٨٣  ١١٨١٥,٧٧٧  المجموع 

١,٣٨٢  

غير 
 دالة

التحسين   الخامس  ٣٢٦,٢٨٧  ٢  ٦٥٢,٥٧٤  مجموعاتبين ال
داخل   المستمر والتميز

  المجموعات
١٠٧,٥٧١  ١٨١  ١٩٤٧٠,٣٨٢  

غير   ٣,٠٣٣
  دالة



 ١٣٤

    ١٨٣  ٢٠١٢٢,٩٥٧  المجموع 
  ١٤٣٢,٥٢٥  ٢  ٢٨٦٥,٠٥١  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

  المجموع  ١٣٣٦,٥٦٧  ١٨١  ٢٤١٩١٨,٦

    ١٨٣  ٢٤٤٧٨٣,٦  المجموع 

غير   ١,٠٧٢
  دالة

  ٣,٠٦) = ١٨١ ، ٢(حرية وعند درجات ) ٠,٠٥( عند مستوى داللة الجدولية" ف"قيمة 
  

الجدوليـة فـي جميـع      " ف"المحسوبة أقل من قيمة     " ف"أن قيمة   ) ١٩(يتضح من الجدول رقم     
، أي أنـه ال  ) ٠,٠٥(مجاالت الدراسة الخمسة ، وفي االستبانة ككل وذلك عند مستوى الداللـة             

في مجاالت االستبانة الخمسة ، واالستبانة      ) ٠,٠٥(اللة  توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الد      
  .ككل تعزى لمتغير سنوات الخدمة 

التي أشارت إلى عدم تأثر متوسـط تقـديرات          ) ٢٠٠٤الجالد ،   ( وتتفق هذه النتائج مع دراسة      
أفراد العينة لدور المشرفين التربويين على تحسين األداء التدريسي للمعلمـين علـى مجـاالت               

ــة ــة                             الدراس ــع دراس ــائج م ــذه النت ــق ه ــا تتف ــة ، كم ــنوات الخدم ــر س ــا بمتغي  كله
التي أشارت إلى اتفاق أفراد العينـة علـى اخـتالف سـنوات       ) ٢٠٠٤ستراك والخصاونة ،    ( 

  .الخدمة في تقويمهم لدور المشرف التربوي في مجاالت الدراسة 
  

تجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة ال تختلـف         أن اس ) ١٩(،  ) ١٨(ويتضح من الجدولين    
  :باختالف كل من المؤهل العلمي وسنوات الخدمة ، ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية 

الحداثة في تبني مشروع ضمان الجودة في مدارس وكالة الغوث ، والذي تم في العـام                 -١
ين للدورات التدريبية    م ، إضافة إلى حضور المشرفين والمدير       ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي  

الخاصة بهذا المشروع بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية وسنوات الخدمة ، مما كان له              
األثر الواضح في انسجام استجابات أفراد العينة حول الممارسات اإلشرافية للمـشرفين            

  .التربويين 
 فإن أفـراد    عملية تجويد التعليم من قبل المشرف التربوي هي عملية مستمرة ، وبالتالي            -٢

 .العينة بغض النظر عن مؤهالتهم وسنوات خدمتهم يرون أن المشرفين يقومون بذلك

   
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع * 
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ما التصور المقترح لتطوير الممارسات اإلشرافية للمـشرفين        : وينص السؤال الرابع على     
 الشاملة ؟التربويين بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة 

من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تبين أن مـستوى الممارسـات اإلشـرافية                
للمشرفين التربويين كان عاليا ، مع وجود بعض القصور فـي بعـض الممارسـات اإلشـرافية       
للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة التي تقلل من جودة الخدمات اإلشرافية المقدمـة؛ ممـا               
يؤثر على جودة العملية التعليمية التعلمية ، األمر الذي يبعث علـى تطـوير هـذه الممارسـات            
لتتناسب مع متطلبات الجودة الشاملة ، ومواجهة التحديات ، فالنمطية فـي ممارسـة المـشرفين         
التربويين ألدوارهم تعمل على كسر روح اإلبداع والتجديد لديهم ، وتقلل مـن حجـم التوقعـات     

 منهم ، وفي ظل التزايد العالمي على تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة ومبادئها ومعاييرهـا               المرجوة
ونظمها ، يحاول الباحث اإلجابة عن هذا السؤال من خالل وضع تصور مقترح لتوظيف مبـادئ    
الجودة الشاملة في تطوير الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة ، مستندا             

  :األمور التالية على 
  .نتائج الدراسة الحالية  -
 .نتائج الدراسات السابقة التي وردت في الفصل الثاني من هذه الدراسة -

 .التجارب الناجحة لتطبيق الجودة الشاملة  في العديد من المواطن  -

 .اطالع الباحث وخبرته بصفته مديرا مساعدا في إحدى مدارس وكالة الغوث بغزة  -

  :التصور فيما يلي وتبدو مالمح هذا 
 :التركيز على المستفيدين : المبدأ األول  -١

تنطلق فلسفة الجودة الشاملة في التعليم من أهمية التركيز علـى المـستفيدين مـن العمليـة                 
  : التعليمية التعلمية وإشباع حاجاتهم وتلبية رغباتهم ، وعليه فال بد من تحقيق ما يلي 

  :تحقيق رضا المستفيدين الداخليين وهم  )  أ

 :ويتم ذلك عن طريق : الطالب  -١

  . تصميم الخدمات اإلشرافية المقدمة للمعلمين بناء على حاجات التالميذ-  
  . العمل على امتالك التالميذ المهارات األساسية -  
  . رعاية أعمال الطالب اإلبداعية -  
  . رعاية الطالب ذوي الحاجات الخاصة وبطيئي التحصيل عبر برامج خاصة-  
  .ك التالميذ بفعالية في لجان خاصة بالمباحث الدراسية  إشرا-  
  . تعزيز وتشجيع النشاطات التي تعمل على تنمية مواهب التالميذ كالمعارض-  
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  . تطوير االمتحانات وأساليب تقويم التالميذ -  
 :ويتم ذلك عن طريق : المعلم  -٢

ه فـي التغلـب    رعاية المعلم المبتدئ وتعريفه بمسئولياته وواجباته ، ومساعدت    -  
  .   على المشكالت التي تواجهه   
 وضع المعلم في مدرسة قريبة من مكان إقامته ومحاولة عدم اللجوء إلى نقله              -  
  .    تعسفيا ولمنطقة بعيدة   
  . العدالة في توزيع الحصص والفصول بين المعلمين -  
  . التقويم الموضوعي والعادل ألداء المعلمين  -  
 .متميزة للمعلمين وتشجيعهم  تقدير الجهود ال-  

 :ويتم ذلك عن طريق : اإلدارة المدرسية  -٣

 مساعدة اإلدارة المدرسية في بناء خطتها التطويرية السنوية وتسهيل تنفيـذها            -  
  .   ومتابعتها على مدار العام الدراسي   
  . بناء عالقة تقوم على االحترام والتقدير والثقة مع اإلدارة المدرسية -  
ة اإلدارة المدرسية في خطة عمل المشرف التربوي وإبـراز دورهـا             مشارك -  
  .   الفعال فيها   
 مشاركة اإلدارة المدرسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعلمين ، خـصوصا            -  
 .   إشغال مواقع العمل الفارغة ، وتنقالتهم   

   
لي ويتم ذلك عـن     تحقيق رضا المستفيدين الخارجيين وهم أولياء األمور والمجتمع المح         )  ب

  :طريق 
  . إشراكهم في عمليات التخطيط والتنفيذ لمختلف النشاطات -    

  . تصميم أدلة للكتب المدرسية تساعد أولياء األمور في تعليم أبنائهم -     
  . تقديم خدمات وفرص تعليمية تعمل على تلبية حاجات التالميذ -    
  .لية في خدمة التعليم  التخطيط المشترك الستثمار مصادر البيئة المح-    
  . حثهم على المشاركة الفاعلة في المجالس واألنشطة المدرسية -    
  . اتباع نظام تواصلي فعال لمتابعة العملية التعليمية كالبريد اإللكتروني مثال -    

  
 :التركيز على جودة أداء المعلمين : المبدأ الثاني  -٢
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ليـة إصـالح وتطـوير ممارسـات        لقد بات من الضروري في ظل نتائج الدراسة الحا          
المشرف التربوي انطالقا من مبادئ الجودة الشاملة ، وهذا يتطلب منـه النهـوض بنوعيـة        
المعلم وتنميته مهنيا والتركيز على جودة أدائه ، حيث إن نظام التعليم في بالدنا بحاجة لألخذ                

مـستوى أداء المعلـم     بهذا التوجه باعتباره أحد التحديات التي تفرضها متطلبات االرتقـاء ب          
الفلسطيني ، ومدخال مهما لضمان جودة العملية التربوية ، بما يمكنهـا مـن تقـديم نوعيـة       
تعليمية عالية ألبنائنا ، ويمكن للمشرف التربوي أن يطور ممارساته في هـذا المجـال مـن      

  :خالل األبعاد التالية والموضحة في الشكل التالي 
  
  

  )٢(شكل رقم 
   التركيز على أداء المعلمينيبين أبعاد عملية

  
  
  
  
  
  
  
حيث يعمل المشرف التربـوي علـى تعريـف المعلـم بمـسئولياته         : مسئوليات المعلم    -١

 :خصوصا أولئك الذين يلتحقون بمهنة التعليم حديثا ، ومن هذه المسئوليات 

ويكـرس المـشرف التربـوي      : المسئولية عن التالميذ وإدارة تعلمهم ومراقبته         ) أ 
لم وتشجيعه على تيسير حصول جميع التالميذ على المعرفـة ،        جهوده لحث المع  

وتعديل سلوكه في ضوء حاجات التالميذ وميولهم وقدراتهم ، وابتكار أوضـاع            
تعليمية تحافظ على ميول تعليمية، وإتقان أساليب وإستراتيجيات وطرائق تدريس          

 عديدة لمراقبة   مناسبة وتنويعها بما يناسب أنماط تعلم التالميذ، واستخدام أساليب        
تعلم التالميذ كاالختبارات والنشاطات البيتية واألسـئلة بأنواعهـا والمالحظـة           

  .والعمل ضمن مجموعات 

 تقويم أداء المعلم 

 مسئوليات المعلم 

 المهارات األدائية للمعلم 

 أساليب إشرافية مساندة 
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وتقع المسئولية على المشرف    : المعرفة بالموضوعات الدراسية وكيفية تدريسها       ) ب 
التربوي للتأكد من امتالك المعلم للمفاهيم والمعرفة بالموضوعات الدراسية التي          

لمها وكيفية تعليمها للتالميذ ، والعمل علـى تحـديث معلوماتـه األكاديميـة              يع
 .باستمرار 

وهنا يشجع المشرف التربوي المعلم على التأمل فـي         : التفكير في النمو المهني       )ج 
ممارساته المهنية وفحصها ومحاكمتها بطريقة ذاتية ، وحثـه علـى استـشارة             

فادة مـن الدراسـات والنـشرات       اآلخرين وطلب النصح منهم ، إضافة إلى اإل       
التربوية في تطوير ممارساته المهنية بما يتالءم مع مـا يـستجد مـن أفكـار                
ومكتشفات ، والسعي الستثمار إمكانات المدرسة ومصادر التعلم المختلفـة فـي            

  . البيئة المحلية إلثراء تعلم التالميذ 
مادة الدراسية فـي المـستويات     وكي يتمكن المعلم من تعليم ال     : المهارات األدائية للمعلم     -٢

المختلفة ، ينبغي على المشرف التربوي مساعدته وتوجيهه نحو امـتالك العديـد مـن               
 : المهارات األدائية والتمكن منها ، ومن هذه المهارات 

 التمكن من المفاهيم األساسية والبنية المعرفية للمادة التي سـيقوم بتعليمهـا ، وإتقـان        -  
  .الستقصاء الخاصة بها ، وإعداد خبرات تعلم ذات معنى للتالميذ    مهارات البحث وا  
 توفير فرص تعليمية تتالءم وأنماط تعلم التالميذ المختلفة ويتطلب ذلك معرفـة جيـدة        -  
  .   بالتالميذ وخصائصهم وأنماط تعلمهم   
     توفير بيئة صفية حافزة على المشاركة والتفاعل اإليجابي واالندماج في التعلم -  
  .   واستثارة الدافعية نحوه   
 امتالك مدى متنوع وواسع من طرائق التعليم وأساليبه وتشجيع التالميذ على التفكيـر              -  
  .   الناقد والتفكير اإلبداعي وحل المشكالت   
 ممارسة التفكير التأملي على نحو مستمر في ممارساته ، وتنمية عالقاته مع زمالئـه               -  
  .حلي من أجل دعم تعلم التالميذ    وأفراد المجتمع الم  
 . استخدام أساليب التقويم المناسبة بفعالية -  

يركز العديد من المشرفين التربويين على المالحظـة الـصفية    : أساليب إشرافية مساندة     -٣
وتحليل األداء الصفي كأسلوب إشرافي يقدم للمعلم ، ويتم تجاهل األساليب األخرى ذات             

أداء المعلم ، ومن هذه األساليب التي يتوجـب علـى المـشرف       الفائدة العظيمة لتحسين    
 :ممارستها وتنمية اتجاهات المعلمين اإليجابية نحوها 
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  . تنفيذ الدروس التوضيحية ، وخصوصا المعلمين المتميزين وذوي الخبرة -  
 القيام بالبحوث اإلجرائية التي من خاللها يمكن إيجاد الحلول المناسـبة للكثيـر مـن                -  
  .المشكالت التعليمية والسلوكية      
  . تبادل الزيارات وتوجيه األقران واالستفادة من خبرات اآلخرين -  
  . القراءات الموجهة أكاديميا ومسلكيا ، ومتابعة توظيف المعلم لهذه القراءات -  
 توضيح القيم وذلك لمساعدة المعلمين وتشجيعهم على تحديد وتوضيح ما يحملون مـن    -  
فكار ومفاهيم وفلسفات تتصل بأعمالهم ومهماتهم ، حيث يمكن اإلفادة من هـذا                قيم وأ   
 .    األسلوب في تعليم االتجاهات والقيم الجديدة   

إن عملية تقويم أداء المعلم تنهض من خالل مقارنة الدور الذي يقـوم  : تقويم أداء المعلم   -٤
 القيـام بمجموعـة مـن       به في الواقع بالدور المتوقع منه ، وهذا يتطلب من المـشرف           

 .الخطوات التي تزيد من فعالية عملية التقويم ، والشكل التالي يوضح ذلك 

  )٣(شكل رقم 
  يوضح الخطوات الفعالة لتقويم أداء المعلم

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  تحديد المعايير-١

   إبالغ المعلمين بالمعايير-٢
 )في بداية العام الدراسي ( 

 قياس أداء المعلم الفعلي -٣
 ومقارنته بالمعايير السابقة

  مناقشة النتائج مع المعلم-٤
 واتخاذ القرارات

  أداء صفي -
  إعداد مواد إثرائية-
  إنتاج وسائل تعليمية-
   تنفيذ دروس توضيحية-
   مشاركة فاعلة في اللجان-
   مبادرات ذاتية-
  إعداد وتنفيذ خطط عالجية-

  :ويتم ذلك بتوظيف األدوات التالية 
المالحظة ، المقابلة ، التقارير الدورية ، 

المصورة ، المذكرات االختبارات ، األدلة 
   …ة ، مستوى تحصيل التالميذاليومي

 التغذية الراجعة
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وحتى تتم عملية تقويم المعلم بشكل موضوعي ، وتحقق األهـداف المرجـوة منهـا ال بـد                  
  :األمور التالية للمشرف التربوي من مراعاة 

  . تنويع أدوات تقويم أداء المعلم -  
  . دقة المعلومات وموضوعيتها -  
  . عدم اقتصار التقويم على فرد واحد -  
  . علنية عملية التقويم -  
  . إتاحة الفرصة للمعلم للمناقشة -  
  . استمرارية عملية التقويم وشموليتها -  
  .  والتطوير المستمر  أن تتضمن عملية التقويم تحديد الحاجات-  
 :االهتمام بالعمل الجماعي : المبدأ الثالث  -٣

  :ويتحقق ذلك من خالل قيام المشرف التربوي بالخطوات التالية 
 :تشكيل لجان المبحث من المعلمين في بداية العام الدراسي مع مراعاة ما يلي  -١

  . تبادل المعلمين لألدوار والمسئوليات -  
  .عة محددة من المعلمين  عدم التركيز على مجمو-  
  . تفويض مناسب للصالحيات ألعضاء اللجان -  
  . مشاركة التالميذ الفعالة في أنشطة هذه اللجان -  
 :تشكيل فرق المهمات من المعلمين للقيام بتنفيذ المهمات التالية  -٢

  . تحليل المنهاج وإثراؤه -  
  . إعداد االختبارات بأنواعها -  
  .مية التعلمية  إنتاج الوسائل التعلي-  
 ).…نشرات ، ندوات ، محاضرات (  إعداد النشاطات اإلشرافية المختلفة وتنسيقها -  

 :  توظيف أساليب جماعية في اإلشراف داخل المدرسة الواحدة  والمنطقة التعليمية مثل -٣

المشرف مع زمالئه المشرفين ، المشرف      (  اإلشراف الفريقي الذي يتخذ أشكاال عديدة        -  
  )اإلدارة المدرسية ، المشرف مع المعلمين ، المشرف معهم جميعا    مع   
  . توجيه األقران ، مع ضرورة توثيق ذلك بالتقارير أو األدلة المصورة -  
  . الندوات والمحاضرات والمشاغل التربوية والمؤتمرات -  
  الدورات التدريبية الخاصة بالمنطقة الواحدة وفي مجال محدد  وخصوصا للمعلمـين            -  
  .   الجدد   

 



 ١٤١

 :القيادة التربوية الفعالة : المبدأ الرابع  -٤

 ال يمكن تحقيق الجودة الشاملة في التعليم بدون قيادة تربوية فعالة ، تعطي اهتمامـا عاليـا                 
لكل من العمل واإلنتاج ، كما تولي اهتماما متوازنا للعنصر البشري واإلنتاج ، ويظهـر دور    

إدخال التحسينات على أي عمل يقوم بـه ويحقـق النتـائج     المشرف التربوي كقائد فعال في      
  .المرغوبة 

  :ويتجلى ذلك من خالل 
العمل على غرس بذور التغيير في الثقافة المهنية من أجل الحـصول علـى رضـا                -١

  .المستفيدين ، ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية التعلمية 
 :العمل على تطوير المدرسة من خالل  -٢

  .تحقيق رؤيتها ورسالتها  العمل على -   
  . تشجيع اإلدارة المدرسية على تفويض الصالحيات -   
  . تشجيع اإلدارة المدرسية على تطبيق االتجاهات التربوية الحديثة -   
 . تشجيع اإلدارة المدرسية على توفير بيئة تعليمية تفي باحتياجات المستفيدين-   

 .قشتها ، وتقبل آرائهم واحترامها مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات بعد منا -٣

 .القدرة على حل المشكالت بأسلوب علمي  -٤

 .التمتع بالوعي وضبط النفس والتوجيه الذاتي  -٥

 .الثقة في قدرات العاملين واالهتمام بإيجاد جو يسوده االحترام والتفاهم  -٦

 .تنمية روح الفريق عند المعلمين وتشجيعهم على التعاون وحل النزاعات  -٧

 . دوار المعلمين ومساعدتهم على تطوير أنفسهم توضيح أ -٨
 

 :التحسين المستمر والتميز : المبدأ الخامس  -٥

 إن عملية التحسين المستمر تعنى بكافة مجاالت العمل وصـوال إلـى التفـوق والتميـز ،                 
  :وتتضمن ممارسات المشرف التربوي في هذا اإلطار القيام بما يلي 

 :فيما يخص التالميذ  -١

  .مج لرعاية التالميذ الموهوبين ومتابعة تنفيذه وضع برنا-  
  . وضع برنامج لرعاية الطالب بطيئي التحصيل ومتابعة تنفيذه -  
  . توجيه األنشطة الطالبية بالقدر الذي يحقق أكبر قدر من فعاليتها -  
  . تقديم اإلرشاد الالزم للتالميذ ذوي الحاجة -  
  . مستقبل حياتهم  مساعدة التالميذ على التوجيه المهني في-  



 ١٤٢

 :فيما يخص المعلم  -٢

  . تشجيع المعلمين على االرتقاء بمستواهم األكاديمي ورفع مؤهالتهم العلمية -  
  . مساعدة المعلم المبتدئ على تنميته مهنيا -  
  .  تحقيق اإلثراء العلمي للمعلمين من خالل حلقات النقاش والمشاغل التربوية وغيرها-  
  .توظيف مراكز مصادر التعليم واستثمار التسهيالت المادية  تشجيع المعلمين على -  
  . حث المعلمين على إجراء البحوث العلمية وتقديم العون لهم -  
  . تقدير جهود المعلمين المتميزين وإظهار ذلك أمام زمالئهم -  
  . تشجيع العمل الجماعي بين المعلمين -  
  . التقويم الموضوعي للمعلمين -  
 :سة فيما يخص المدر -٣

  . توفير اإلمكانات الالزمة للمختبرات والستخدام الوسائل والتقنيات التربوية -  
  . تفعيل توظيف مختبر الحاسوب في تعليم التالميذ -  
  . تشجيع اإلدارة المدرسية على تبني أساليب إدارية حديثة -  
  . تطوير نظم االمتحانات المدرسية وأساليب تقويم الطالب -  
  .ا هو جديد للمدرسة من آراء وأفكار ومستجدات  تقديم كل م-  

  
  : فيما يخص المجتمع المحلي -٤

  . مساعدة أولياء األمور على المتابعة الجيدة والمتواصلة ألبنائهم -  
  . تشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في النشاطات المدرسية ودعمها -  
 الثانوية لتهيئة الطـالب لمواصـلة    بناء جسور الثقة بين المدرسة اإلعدادية والمدرسة      -  
  .   التعليم فيها   
  . يشجع وينظم زيارات مع مديري المدارس والمؤسسات المجاورة -  

  
  :توصيات الدراسة * 

بالرجوع إلى نتائج الدراسة ، وبناء على التوصيات والمقترحات التي قدمها بعض أفراد العينـة               
ستبانة التي تتفق مع هذه النتائج ، وكذلك الخبـرات          من خالل إجابتهم عن السؤال المفتوح في اال       

والتجارب السابقة ، وما توافر لدى الباحث من معلومات يمكن عرض عدد من التوصيات التـي                



 ١٤٣

يمكن أن تكون قابلة للتطبيق ، وتساهم في تطوير الممارسات اإلشرافية للمـشرفين التربـويين                
  :لة ومنها بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشام

  :ضرورة نشر ثقافة الجودة وذلك عن طريق  -١
 اقتناع دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث بغزة بأهمية تبني نظم الجودة المختلفة فـي               -  
  .   مدارسها   
  . نشر مفاهيم ومهارات وقيم واتجاهات الجودة الشاملة ومبادئها -  
  .لقطاع التربوي ال سيما اإلشراف عرض تجارب ناجحة لتطبيق الجودة الشاملة في ا-  
  . معرفة كل مشرف تربوي بالمهمات المنوطة به ، ومعرفة األداء األمثل لكل مهمة -  
  . إتقان المشرف التربوي للمساءلة الذاتية من خالل االستناد إلى معايير أداء كل مهمة-  
  . معرفة المشرف التربوي لكيفية الحكم الذاتي على أدائه بشكل صحيح -  
  : وضع خطة شاملة لعملية اإلشراف وتتضمن هذه الخطوة -٢

  . تحسين معايير اختيار المشرفين التربويين -  
  . زيادة أعداد المشرفين التربويين وتخفيف األعباء اإلدارية والفنية الملقاة على كاهلهم-  
  . التوسع في جهاز اإلشراف في مجال التخصص -  
  .يين عند وضع الخطط اإلشرافية  التنسيق بين المشرفين التربو-  
 تنسيق المشرفين التربويين مع اإلدارات المدرسية ومساعدتها فـي وضـع خططهـا              -  
  .    التطويرية لتحقيق تكامل الخطط اإلشرافية   

  
  : أهمية التدريب والتطوير المستمر من خالل -٣

  . وضع خطة تدريبية خاصة بالمشرفين حديثي التعيين -  
دريبية للمشرفين التربويين بهدف توحيد المفاهيم واإلجـراءات الخاصـة           عقد دورة ت   -  
  .   بضمان الجودة من أجل تعميمها على المدارس في نسق موحد   
 تنظيم برامج ومواد تدريبية للعاملين التربويين تتفق مع أهداف اإلشـراف التربـوي              -  
  .   الشامل ومتابعة تنفيذها وتقويمها  
 يفي للمشرفين التربويين الذي يـدفعهم إلـى مزيـد مـن التطـور         زيادة الرضا الوظ   -  

  .واإلسهامات الفعالة .……



 ١٤٤

 زيادة اهتمام المشرفين التربويين بتحسين أداء المعلمين مـن خـالل تبنـي أسـاليب                   -  
   إشرافية مساندة مثل القيام بـالبحوث اإلجرائيـة ، وتنفيـذ الـدروس التوضـيحية ،                   
  .هة ، وعدم التركيز على الزيارة الصفية في تقويم أداء المعلمين    والقراءات الموج  
 . إعطاء تسهيالت للمشرفين التربويين للحصول على مؤهالت علمية وتربوية عليا -  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقترحات الدراسة * 
وفي ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج فإنه يرى أن هناك ضرورة ماسة القتـراح بعـض                  

  :ية للنهوض بالنظام التربوي في فلسطين ، من أهمها المجاالت البحث
  .تطوير نظام اإلشراف التربوي بفلسطين في ضوء مبادئ الجودة الشاملة  -١
 .دور المشرف التربوي في تحسين أداء المعلم المبتدئ في ضوء االتجاهات الحديثة -٢

 .الشاملةتطوير برامج إعداد المعلم في الجامعات الفلسطينية في ضوء مفهوم الجودة  -٣

 .تطوير دور مدير المدرسة في اإلشراف على مختبرات الحاسوب  -٤

 .تطوير معايير اختيار المشرفين التربويين بفلسطين  -٥

 .دور المدير المساعد في تنظيم األنشطة الطالبية في المدرسة  -٦

  . الخدمات اإلشرافية المتوقعة من المدير المساعد من وجهة نظر المعلمين  -٧
  
  
  
  
  
  



 ١٤٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع 
  :المراجع العربية : أوال 

  القرآن الكريم
  :الكتب 

 ، الطبعـة    اإلشراف التربوي أنمـاط وأسـاليب      ) : ٢٠٠٢( اإلبراهيم ، عدنان بدري      -١
 . األولى ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ، إربد 

 ضـوء معـايير     منظومة تكوين المعلم فـي     ) : ٢٠٠٣( إبراهيم ، محمد عبد الرازق       -٢
 . ، الطبعة األولى ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان الجودة الشاملة

 ،  تحديث اإلدارة التعليمية والنظارة واإلشراف الفني      ) : ١٩٨٧( أحمد ، أحمد إبراهيم      -٣
 .دار المطبوعات الجديدة ، القاهرة 

 ، الطبعة األولى ،     التربويةإدارة المؤسسات    ) : ٢٠٠٣( أحمد ، حافظ وحافظ ، محمد        -٤
 .عالم الكتب ، القاهرة 

  ، الطبعـة   تـصميم البحـث التربـوي    ) :١٩٩٩( األغا ، إحسان واألستاذ ، محمود    -٥
  .غزة : األولى، مطبعة الرنتيسي 

 .  ، عالم الكتب ، القاهرة اإلشراف التربوي ) : ١٩٧٦( األفندي ، محمد حامد  -٦
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اإلدارة واإلشراف التربـوي النظريـة البحـث         :  )٢٠٠٣( البستان ، أحمد وآخرون      -٧
 . ، الطبعة األولى ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ، الكويت الممارسة

الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز        ) : ٢٠٠٦( البيالوي ، حسن وآخرون      -٨
 والتوزيـع    ، الطبعة األولـى ، دار المـسيرة للنـشر           األسس والتطبيقات  -ومعايير االعتماد   
 .والطباعة ، عمان

 ، الـدار  ضمان الجودة واالعتماد في التعلـيم    ) : ٢٠٠٥( حسين ، سالمة عبد العظيم       -٩
 .الصولتية للنشر والتوزيع ، الرياض 

سيكلوجية اإلدارة المدرسية واإلشـراف     ) : ١٩٧٦( حسين ، منصور وزيدان ، محمد        -١٠
 .توزيع ، القاهرة  ، دار غريب للطباعة والنشر والالفني التربوي

 ، دار التربيـة     اإلشراف فـي التربيـة المعاصـرة       ) :  ١٩٩٢( حمدان ، محمد زياد      -١١
  .الحديثة، عمان 

 ، الطبعـة    التربية العملية األسس النظريـة وتطبيقاتهـا       ) : ٢٠٠٢( خطايبة ، ماجد     -١٢
 . األولى، اإلصدار األول ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان 

اإلشراف التربوي فلـسفته أسـاليبه       ) : ٢٠٠٣( م والخطيب ، أمل     الخطيب ، إبراهي   -١٣
  . ، الطبعة األولى ، دار قنديل للنشر والتوزيع ، عمان تطبيقاته

 ، الطبعـة األولـى ،   اإلدارة الجامعية دراسـات حديثـة   ) : ٢٠٠١( الخطيب ، أحمد     -١٤
 .مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ، إربد 

  ، الطبعة الثالثـة ،   اإلدارة واإلشراف التربوي   ) :  ٢٠٠٠( رداح وآخرون   الخطيب ،    -١٥
 .دار األمل ، إربد 

  ، الطبعة الثالثة والثالثـون ، دار         المنجد في اللغة واألعالم    ) :  ١٩٩٢( دار المشرق    -١٦
 .المشرق ، بيروت 

 ،  الجودة فـي المنظمـات الحديثـة       ) : ٢٠٠٢( الدرادكة ، مأمون والشبلي ، طارق        -١٧
 .الطبعة األولى ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان 

 ، الطبعـة األولـى ،   اإلشراف التربوي مفاهيم وآفاق   ) : ٢٠٠٣( دواني ، كمال سليم      -١٨
 .عمان 

إدارة الجودة التقـدم والحكمـة وفلـسفة         ) : ١٩٩٧( دوبينز ، لويد وماسون ، كلير        -١٩
د ، الجمعية المعرفية لنشر المعرفة والثقافـة    ، الطبعة األولى ، ترجمة حسين عبد الواح        ديمينج

 .العالمية ، القاهرة 
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أسس اإلدارة التربوية والمدرسـية واإلشـراف        ) : ١٩٩٨( الدويك ، تيسير وآخرون      -٢٠
 .  ، الطبعة الثانية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان التربوي

  ، مكتبة عين شـمس ،        والتعليماإلشراف الفني في التربية      ) :  ١٩٦٣( دياب ، سعد     -٢١
 .القاهرة 

 ،  اإلدارة المدرسية واإلشـراف التربـوي الحـديث        ) : ٢٠٠٦( ربيع ، هادي مشعان      -٢٢
 .الطبعة األولى ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان 

 ، الطبعـة  إدارة النظم التعليميـة للجـودة الـشاملة     ) : ٢٠٠٥( زاهر ، ضياء الدين      -٢٣
 .ر السحاب للنشر والتوزيع ، القاهرة األولى، دا

، أسس اإلدارة المدرسية واإلشراف التربـوي        ) : ١٩٨٧( الزهري ، رياض مصباح      -٢٤
 .الطبعة الثالثة ، مؤسسة دار القلم ، رام اهللا 

  ،   دراسـات فـي اإلدارة التربويـة       ) :  ٢٠٠٤( ستراك ، رياض والخصاونة ، فؤاد        -٢٥
 .والتوزيع ، عمان الطبعة األولى ، دار وائل للنشر 

 ، الطبعة   اإلدارة المدرسية الحديثة   ) : ١٩٧٥( سمعان ، وهيب ومرسي ، محمد منير         -٢٦
 .األولى ، عالم الكتب ، القاهرة 

، الطبعة  اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية      ) : ٢٠٠٤( طافش ، محمود     -٢٧
 .األولى ، دار الفرقان ، عمان 

 ، الطبعـة الثانيـة ، المعهـد         دليل التدريب القيادي   ) : ١٩٩٥( الطالب ، هشام يحيى      -٢٨
 . العالمي للفكر اإلسالمي ، فيرجينيا 

 ، الطبعـة األولـى،       اإلدارة المدرسية الحديثة   ) : ٢٠٠١( در  عابدين ، محمد عبدالقا    -٢٩
 . عمان ول ، دار الشروق للنشر والتوزيع ،اإلصدار األ

 ، الطبعة األولى ، الـدار       اديات التعليم الحديث  علم اقتص  ) : ٢٠٠٠( عابدين ، محمود     -٣٠
 .المصرية اللبنانية ، القاهرة 

مراقبة الجودة مدخل إدارة الجـودة الـشاملة    ) : ٢٠٠٢( عبد المحسن ، توفيق محمد   -٣١
 . ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ٩٠٠٠وآيزو 
الفكـر للنـشر     ، دار    اإلدارة واإلشراف التربوي   ) : ١٩٨٢( عدس ، محمد وآخرون      -٣٢

 .والتوزيع ، عمان 

  ، الطبعة األولى ، دار       اإلدارة التربوية المعاصرة   ) :  ٢٠٠١( عريفج ، سامي سلطي      -٣٣
 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان 



 ١٤٨

 ، الطبعـة  أنظمـة إدارة الجـودة والبيئـة      ) : ٢٠٠٢( العزاوي ، محمد عبد الوهاب       -٣٤
 .مان األولى، دار وائل للنشر والتوزيع ، ع

اإلدارة التعليمية واإلشـراف التربـوي أصـولها         ) : ٢٠٠١( عطوي ، جودت عزت      -٣٥
 ، الطبعة األولى ، اإلصدار األول ، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنـشر                وتطبيقاتها

 .والتوزيع ، عمان 
يـة  إدارة الجودة الشاملة في المؤسـسات التربو       ) : ٢٠٠٤( عليمات ، صالح ناصر      -٣٦

 ، الطبعة األولى ، اإلصدار األول ، دار الشروق للنشر والتوزيع،            التطبيق ومقترحات التطوير  
 .عمان 

آفاق تطوير اإلدارة والقيـادة التربويـة فـي الـبالد            ) : ٢٠٠٤( عماد الدين ، منى      -٣٧
 .، الطبعة األولى ، مركز الكتاب األكاديمي ، عمان العربية

  ، الطبعة الثانيـة ، دار        مبادئ اإلدارة المدرسية   ) :  ٢٠٠١( العمايرة ، محمد حسن      -٣٨
 .المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان 

 ، دار الكتب العلميـة      أساسيات الجودة في اإلنتاج    ) : ٢٠٠٠( عمر ، محمد إسماعيل      -٣٩
 .للنشر والتوزيع ، القاهرة 

تكـاليف الجـودة مـدخل إلـى التطـوير           ) : ٢٠٠٠( محرم ، أحمد وفهمي ، محمد        -٤٠
 . ، مركز نور اإليمان والتحسين المستمر

  ، عالم الكتـب  اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها ) :  ١٩٧٧( مرسي ، محمد منير      -٤١
  .، القاهرة

 ، طبعة مزيـدة ومنقحـة ،   اإلدارة المدرسية الحديثة   ) : ٢٠٠١( مرسي ، محمد منير      -٤٢
 .عالم الكتب ، القاهرة 

 ، ارة المدرسية ودورها فـي اإلشـراف التربـوي   اإلد ) : ٢٠٠٥( مساد ، عمر حسن   -٤٣
 .الطبعة األولى ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان 

  .٩٠٠٠إدارة الجودة الشاملة واآليزو  ) : ٢٠٠١( مصطفى ، أحمد سيد  -٤٤

اإلشراف التربوي بدول الخليج واقعـه   ) :  ١٩٨٥( مكتب التربية العربي لدول الخليج     -٤٥
  . ، الرياض وتطويره

  ، الجزء الثالث والعـشرون ، دار المعـارف ،        لسان العرب  ) :  ١٩٩٥( نظور  ابن م  -٤٦
 .القاهرة 



 ١٤٩

 ، الطبعة األولى ، الجزء الثالـث ، دار الكتـب            لسان العرب  ) : ٢٠٠٣( ابن منظور    -٤٧
 .العلمية ، بيروت 

  ، الطبعة األولى ،      إدارة الجامعات بالجودة الشاملة    ) :  ١٩٩٩( النجار ، فريد راغب      -٤٨
 .راك للنشر والتوزيع ، القاهرة إيت

السلوك التنظيمي في اإلدارة واإلشـراف       ) : ٢٠٠١( نشوان ، يعقوب ونشوان ،جميل       -٤٩
 . ، مطبعة ومكتبة دار المنارة ، غزة التربوي

 ، الطبعة الثانية ،    مهارات إدارة الجودة الشاملة في التدريب      ) : ٢٠٠٠( هالل ، محمد     -٥٠
 .، القاهرة مركز تطوير األداء والتنمية 

، الطبعة األولـى   دليل المشرف التربوي        ) : ١٩٨٣( وزارة التربية والتعليم األردنية      -٥١
 .، شركة دار الشعب ، عمان 

اتجاهـات حديثـة فـي اإلدارة        ) : ٢٠٠٠( أبو الوفا ، جمال وعبد العظيم ، سـالمة           -٥٢
  . ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية المدرسية

  
  
  

 :ة الرسائل العلمي
، " الجودة الشاملة في التعليم األساسي نموذج مقتـرح          ) : " ٢٠٠٢( بحر ، حنان فؤاد      -٥٣

 . ، جامعة عين شمس ، القاهرة رسالة دكتوراه غير منشورة

الدور المهني للمشرف التربوي ومدى ممارسـته لـه       ) : " ٢٠٠٣( البنا ، محمد محمد      -٥٤
 ، الجامعة   رسالة ماجستير غير منشورة   ،  "  من وجهة نظر المعلمين في مدارس محافظة غزة       

 . غزة-اإلسالمية 

دور المشرف التربوي في تطوير اإلدارة المدرسـية         ) : " ٢٠٠٥( حمدان ، سناء سالم      -٥٥
، " ظر المشرفين التربويين والمديرين     في المرحلة األساسية الدنيا بمحافظات غـزة من وجهة ن        

 . غزة -ية  ، الجامعة اإلسالمرسالة ماجستير غير منشورة

تطوير اإلدارة المدرسية بمدارس وكالة الغـوث        ) : " ٢٠٠٣( الصالحي ، نبيل محمود      -٥٦
 ،  منـشورة  رسالة دكتـوراة غيـر    ،  "  بمحافظات غزة في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة       

  .جامعة عين شمس ، مصر 



 ١٥٠

ري واقع الممارسات اإلداريـة والفنيـة لمـدي        ) : " ١٩٩٨( أبو عودة ، فوزي حرب       -٥٧
 . غزة - ، جامعة األزهر رسالة ماجستير غير منشورة،  " المدارس الثانوية في لواء غزة

واقع اإلشراف التربوي في قطـاع غـزة فـي           ) : "  ١٩٩٧( محمود ، محمود صالح      -٥٨
  . غزة – ، الجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير غير منشورة، " مجال تنمية كفايات المعلمين 

تصور مقترح لمواجهة معوقات اإلشراف التربـوي        ) : " ٢٠٠٣ ( المدلل ، نعيمة خليل    -٥٩
 ، الجامعة   غير منشورة  رسالة ماجستير ،  " في محافظات غزة في ضوء االتجاهات المعاصرة        

 . غزة –اإلسالمية 

واقع الممارسات اإلشرافية الفنية لمديري ومديرات       ) : " ١٩٩٩( مطر ، إبراهيم توفيق      -٦٠
رسالة ،  " نطقة الخليل التعليمية كما يراها المديرون ومعلمو الصف         مدارس وكالة الغوث في م    

 . ، جامعة القدس المفتوحة ، الخليل ماجستير غير منشورة

تصور مقترح لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة فـي       ) : " ٢٠٠٥( منصور ، نعمة     -٦١
 –معـة اإلسـالمية      ، الجا  رسالة ماجستير غير منشورة   ،  " المدارس الثانوية بمحافظات غزة     

 .غزة

 دور المشرف التربـوي فـي النمـو المهنـي لمعلمـي              : ") ٢٠٠٢ ( ، سمية  النخالة -٦٢
،   غيـر منـشورة     رسالة ماجستير  ، " الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي بمحافظات غزة      

  .  غزة-جامعة األزهر
  :الدوريات 

ة الشاملة في كليات وشعب     الجود ) : " ٢٠٠٠( أبو سعدة ، وضيئة وعبد الغفار ، أحالم          -٦٣
 ، الـسنة    مجلة عـالم التربيـة     ، " )تصور مقترح   (رياض األطفال بجمهورية مصر العربية      

 .٢١٩-١٣٣األولى ، العدد الثاني ، رابطة التربية الحديثة ، القاهرة ، ص

اتجاهات المـشرفين التربـويين نحـو مهنـة          ) : " ٢٠٠١( األكلبي ، فهد بن عبد اهللا        -٦٤
 ، المجلد الخامس عشر ، العدد التاسع والخمسون ، مجلس النـشر   المجلة التربوية  ،" التدريس  

  .٩٦-٦٥العلمي بجامعة الكويت ، الكويت ، ص

مجلـة  ،  " إدارة الجودة الشاملة بين النظرية والتطبيـق         ) : " ٢٠٠٤( بديسي ، فهيمة     -٦٥
لنشر والتوزيع ، عين مليلة،      ، العدد الحادي والعشرون ، دار الهدى للطباعة وا         العلوم اإلنسانية 
  .١٠٥-٩٣الجزائر ، ص



 ١٥١

عالقة المشرف التربوي بمدير المدرسة كمشرف تربـوي         ) : " ١٩٩١( بطاح ، أحمد     -٦٦
 ، المجلد السادس ، العدد الثاني ، جامعة مؤتة ، مؤتة،            مجلة مؤتة للبحوث والدراسات   ،  " مقيم  
  .٢٩٨-٢٨١ص

التعليم الثانوي الفني بمصر فـي ضـوء إدارة         تطوير   ) : " ٢٠٠٣( البنا ، درية السيد      -٦٧
 ، المجلـد    مجلة دراسات تربوية واجتماعية   ،  " الجودة الشاملة دراسة حالة في محافظة دمياط        

  .٢٨٦-٢٤٩التاسع ، العدد الرابع ، كلية التربية بجامعة حلوان ، القاهرة ، ص

 ، العـدد    نماء واإلدارة مجلة اإل ،  " إدارة الجودة الشاملة     ) : " ١٩٩٥( البواب ، فوزي     -٦٨
  .١٥-١٢الثامن والعشرون ، المجمع العربي لإلدارة ، عمان ، ص

دور المشرفين التربويين فـي تحـسين األداء التدريـسي           ) : " ٢٠٠٤( الجالد ، ماجد     -٦٩
 ، المجلـد العـشرون ، العـدد         مجلة أبحاث اليرموك  ،  " لمعلمي التربية اإلسالمية في األردن      

 .١٦٠٦-١٥٧٧معة اليرموك ، إربد ، ص، جا" ب"الثالث 

دور المشرف التربوي في تحسين أداء المعلمـين         ) : "  ٢٠٠١( الحارثي ، علي محمد      -٧٠
 ، الجزء الثاني ، العدد      مجلة كلية التربية  ،  "  من وجهة نظر معلمي المرحلة االبتدائية بالطائف      
 .١٣٥ – ١٠٩الخامس والعشرون ، مكتبة زهراء الشرق ، ص 

راف في التربية الميدانيـة بكليـة       واقع اإلش  ) : " ١٩٩٨(  ، صالح بن سليمان      الحديثي -٧١
 ، العـدد الـسابع      مجلة رسالة الخلـيج العربـي     ،   "  الرياض – جامعة الملك سعود     –التربية  

  .١٦١ – ١٠٣الرياض ، ص: والستون ، مكتب التربية العربي لدول الخليج 

 األداء الجامعي بالدراسات العليا في ضـوء    تطوير ) : " ١٩٩٨( حربي ، منير عبد اهللا       -٧٢
 ، السنة الخامسة عشرة ، العدد الخمـسون ،          مجلة التربية المعاصرة  ،  " مفهوم الجودة الشاملة    

  .١٧٠ – ١٢٥ص 

مجلـة  ،  " رؤية إنسانية لمفهوم ضبط جودة التعليم        ) : " ١٩٩٤( حسان ، حسان محمد      -٧٣
-٤٧خامس والستون ، عالم الكتب ، القـاهرة ، ص          ، المجلد التاسع ، العدد ال      دراسات تربوية 

٥١. 

إدارة الجودة الشاملة في المكتبـات ومراكـز         ) : " ٢٠٠٣( الحمالي ، راشد بن محمد       -٧٤
مجلـة المكتبـات   ،  "  دراسة استطالعية على مكتبـات جامعـة الملـك سـعود      –المعلومات  

دار المـريخ للنـشر ، لنـدن ،         ، السنة الثالثة والعشرون ، العدد األول ،         والمعلومات العربية   
 .٤٢-٥ص



 ١٥٢

دور مشرف التربية اإلسالمية في تحسين أداء معلمـي          ) : " ٢٠٠٢( الخوالدة ، ناصر     -٧٥
مجلـة  ،  " مادة التربية اإلسالمية في المدارس األساسية من وجهة نظـر المعلمـين أنفـسهم               

 .٣٧٩-٣٦٤عمان ، ص، المجلد التاسع والعشرون ، العدد الثاني ، الجامعة األردنية ، دراسات

إدارة الجودة الكلية مفهومها وتطبيقاتهـا وإمكانيـة         ) : " ١٩٩٤( درباس ، أحمد سعيد      -٧٦
 ، الـسنة الرابعـة      مجلة رسالة الخليج العربـي     ،" اإلفادة منها في القطاع التعليمي السعودي       

  .٤٩-١٥عشرة، العدد الخمسون ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض ، ص

 ، العدد األول ،     مجلة المعلم والطالب  ،  " نشأة معهد التربية     ) : " ١٩٨٤( الدقاق ، فهد     -٧٧
 .معهد التربية التابع لألونروا ، عمان 

أهمية أدوار مشرف التربية العملية ومدى ممارسـته         ) : " ٢٠٠١( دياب ، سهيل رزق      -٧٨
 ، العدد الـسادس ، دار     بيرسا  مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية    ،  " لهذه األدوار   

  .١٨٠-١٤٣المقداد للطباعة ، غزة ، ص

مجلة الجـودة    ،  " حول تحقيق جودة التعليم في الجامعة        ) : " ٢٠٠٤( الريفي ، محمد     -٧٩
 . ٥٢-٤٩ ، المجلد األول ، العدد األول ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، صفي التعليم العالي

الكفايات األدائية األساسية الالزمة للمـشرفين      ) : "  ٢٠٠٠( الزايدي ، أحمد بن محمد       -٨٠
مجلة جامعـة أم القـرى للعلـوم التربويـة واالجتماعيـة      ،  " التربويين بمراحل التعليم العام   

 .١٩٠، المجلد الثاني عشر ، العدد الثاني ، جامعة أم القرى ، مكة ، صواإلنسانية

فين التربـويين الفلـسطينيين     دور المشر  ) : " ٢٠٠٤( سعادة ، جودت أحمد وآخرون       -٨١
خالل تفاعلهم مع المنهاج المدرسي والطلبة أثناء انتفاضـة األقـصى فـي محـافظتي رام اهللا             

 ، العدد الثالث واألربعون ، األمانة العامـة التحـاد           مجلة اتحاد الجامعات العربية   ،  " والخليل  
  . ٤٥-٥الجامعات العربية ، عمان ، ص

ثقافة الجودة في الفكر اإلداري التربـوي         ) : "٢٠٠٠( يد  الشافعي ، أحمد وناس ، الس      -٨٢
 ، المجلـد الثـاني ، العـدد األول ،    مجلة التربية، "  الياباني وإمكانية االستفادة منها في مصر     

 .١١١-٧٣الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية ، ص

وقعات المعلمين منه في مجـال  واقع اإلشراف التربوي وت ) : " ١٩٩١( شاهين ، أميرة     -٨٣
 ، المجلد الـسادس ، الجـزء الحـادي     مجلة رابطة التربية الحديثة   ،  " التنمية العلمية والمهنية    
  .٢٣٥ – ٢٠٦ مصر ، ص –القاهرة : والثالثون ، عالم الكتب 



 ١٥٣

تقويم دور مشرفي المرحلة من وجهة نظـر         ) : " ٢٠٠٠( الطراونة ، إخليف وآخرون      -٨٤
 ، المجلد الخامس عشر ،      مجلة مؤتة للبحوث والدراسات   ،  :  إقليم الجنوب    معلمات الصف في  

 .١٦٠-١٣٣العدد السابع ، جامعة مؤتة ، الكرك ، ص

تقويم معلم الفصل لمهام المـشرف التربـوي فـي           ) : " ٢٠٠٥( عبد الحسين ، زكريا      -٨٥
، مجلـة  " تطويرها الحلقة األولى بمرحلة التعليم األساسي بمدارس مملكة البحرين وإستراتيجية      

العلوم التربوية والنفسية ، المجلد السادس ، العدد الثالـث ، جامعـة البحـرين ، الـصخير ،                   
 .٢٧٨-٢٧٦ص

الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقهـا فـي التعلـيم          ) : " ٢٠٠٠( عشيبة ، فتحي درويش      -٨٦
، )٣(المتخصص   ، العدد    مجلة اتحاد الجامعات العربية   ،   "  دراسة تحليلية  –الجامعي المصري   

  .٥٦٦-٥٢٠األمانة العامة التحاد الجامعات العربية ، عمان ، ص

تصور مقترح لتطوير نظام تعلـيم البنـات بالمملكـة           ) : " ٢٠٠٢( علي ، نادية حسن      -٨٧
مجلة مستقبل التربيـة  ،  " )مدخل تخطيطي(العربية السعودية في ضوء معايير الجودة الشاملة       

، العدد السابع والعشرون ، المكتب الجامعي الحـديث ، اإلسـكندرية ،      ، المجلد الثامن     العربية
 .٢٧٤-٢٠٣ص

واقع اإلشراف التربوي للطالب المعلمـين فـي          ) : "١٩٩٣( عيسان ، صالحة عبداهللا      -٨٨
 ، المجلـد التاسـع ، الجـزء         مجلة رابطة التربية الحديثة   ،   " سلطنة عمان واتجاهات تطويره   

 ٢٩٣-٢٤٣رة ، صالقاه: الستون، عالم الكتب 

بعض العوامل المؤثرة على الممارسات اإلشرافية لمـديري         ) : " ١٩٩٢( فرج ، حافظ     -٨٩
، المجلـد الـسادس ،       مجلة رابطة التربية الحديثـة    ،   " مدارس التعليم العام في سلطنة عمان     
  .١٢٢ – ٧٩ مصر ، ص –القاهرة : الجزء الرابع والثالثون ، عالم الكتب 

واقع اإلشراف الفني والتربـوي للتعلـيم الثـانوي          ) : " ١٩٩٧( كركه ، أحمد حمدي      -٩٠
 ، المجلد الثالث    مجلة جامعة دمشق  ، ملخص رسالة ماجستير ،      "الزراعي في سورية وتطويره     

  .٢٧٥عشر ، العدد األول ، دمشق ، ص 

، " إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العـالي          ) : " ٢٠٠٤( المشهراوي ، أحمد     -٩١
 ، المجلد األول ، العدد األول ، الجامعة اإلسـالمية ، غـزة ،            ة الجودة  في التعليم العالي     مجل
 . ١٥١-١٤٤ص



 ١٥٤

إدارة الجودة الشاملة نظـرة      ) : " ١٩٩٤( المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية       -٩٢
العدد الثاني،   ، المجلد الثاني ، السنة الثانية ،         مجلة الدراسات المالية والمصرفية   ،  " في المرآة   
  . ٦١-٥٣عمان ، ص

معوقات اإلشراف التربوي كما يراها المشرفون       ) : " ١٩٩٧( المغيدي ، الحسن محمد      -٩٣
العـدد الثـاني     ،   مجلة مركز البحوث التربويـة    ،   " والمشرفات في محافظة اإلحساء التعليمية    

  .١٠١-٦٧عشر، الدوحة  ، ص

مجلـة  ، " ة الشاملة واإلصالح التربـوي  الجود ) : " ٢٠٠٣( أبو ملوح ، محمد يوسف    -٩٤
  .٥٠-٤٧ ، العدد العاشر ، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي ، رام اهللا ، صرؤى

معوقات اإلشـراف التربـوي فـي        ) : " ٢٠٠٢( أبو ملوح ، محمد والعمري ، عطية         -٩٥
 ، العـدد    مجلة رؤى تربوية  ،  " محافظات غزة من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين         

 .٧٩-٧٧ ، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي ، رام اهللا ، ص٨-٧

األنماط القيادية ومدى فعاليتهـا للمـشرفين        ) : " ٢٠٠١( آل ناجي ، محمد بن عبداهللا        -٩٦
 ، الـسنة    مجلة مركز البحوث التربويـة    ،  " التربويين في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير        

رون ، مركز البحوث التربوية بجامعـة قطـر ، مطـابع دارة الـشرق ،        العاشرة ، العدد العش   
 .٢٠٩-١٧٧الدوحة ، ص

مجلـة مـستقبل    ،  " إدارة الجودة الشاملة في نظم التعليم        ) : " ١٩٩٥( النبوي ، أمين     -٩٧
 ، المجلد األول ، العدد الثالث ، مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية ، القاهرة،               التربية العربية 

  .١٩٧-١٩٥ص

تطوير كفايات المشرفين األكاديميين في التعليم الجـامعي         ) : " ٢٠٠٤( نشوان ، جميل     -٩٨
مجلة البحـوث والدراسـات التربويـة       ،  " في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة في فلسطين         

   . ١٧٦ – ١٣٧، ص  فلسطين–غزة : ، العدد السابع ، مطابع المقدادالفلسطينية بيرسا 
نظام اإلشراف التربوي بمدارس وكالة      ) : " ١٩٩٨( نشوان ، جميل    نشوان ، يعقوب و    -٩٩

مجلة البحـوث والدراسـات     ،  " الغوث الدولية بغزة في ضوء الفكر اإلداري التربوي الحديث          
 .٣٩ – ١غزة ، ص: ي ، مطابع المقداد، المجلد األول ، العدد الثان التربوية الفلسطينية بيرسا

، " منهج عملي لتطبيق مفاهيم إدارة الجودة الكلية         : "  )١٩٩٤( هيجان ، عبد الرحمن      -١٠٠
 ، المجلد الرابع والثالثون ، العدد الثالث ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض،              مجلة اإلدارة العامة  

 .٤٣٨-٤٠٥ص
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مجلـة  ،  "اإلشراف التربوي في مرحلة التعليم األساسي        ) : " ١٩٩٠( الوقفي ، راضي     -١٠١
السابعة عشرة ، العدد الخمسون ، مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية فـي    ، السنة    التربية الجديدة 

  . ٤٩-٣٣البالد العربية ، لبنان ، ص

  
   :النشرات التربوية واألوراق العلمية

أساليب إشرافية مساندة ودور القائد      ) : ١٩٩١( بلقيس ، أحمد و عبداللطيف ، خيري         -١٠٢
 .التابع لألونروا ، عمان  ، معهد التربية SS/31 ، التربوي في توظيفها

الزيـارات الـصفية والـدروس       ) :  ٢٠٠٢( بلقيس ، أحمد و عبداللطيف ، خيـري          -١٠٣
 ، معهد التربية التـابع لألونـروا ،         SS/30 ،   التوضيحية في إطار اإلستراتيجيات اإلشرافية    

 .عمان

  ، اإلشراف التربـوي ماهيتـه وبعـض أسـاليبه         ) : ١٩٨٨( الدقاق ، فهد وآخرون      -١٠٤
HT/13 معهد التربية التابع لألونروا ، عمان ،. 

 ، معهـد    معهد التربية نشأته وتطوره وفلسفته وبرامجه      ) : ١٩٩٩( طرخان ، محمد     -١٠٥
 . التربية التابع لألونروا ، عمان 

تقرير مفصل حـول نتـائج االجتمـاع األخيـر للجنـة             ) : ٢٠٠٥( طرخان ، محمد     -١٠٦
-١٢ونروا الذي عقد في عمان في الفتـرة      التوجيهية لمشروع ضمان الجودة في مدارس األ      

 . ، معهد التربية التابع لألونروا ، عمان  نوفمبر١٥

اإلشراف التربوي وتحـسين التحـصيل األكـاديمي         ) : ١٩٩٢( عبد اللطيف ، خيري      -١٠٧
 . ، معهد التربية التابع لألونروا ، عمان SS/33للتالميذ ، 

 ،  مدير المدرسة مـشرف مقـيم      ) : ٢٠٠٤( ة  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني     -١٠٨
 . ، غزة ٢٠/٦٩٣./غ.ت.اإلدارة العامة للتدريب واإلشراف التربوي ، م

 . ، مكتب إعالم األونروا ، غزة دليل األونروا ) : ٢٠٠٣( وكالة األمم المتحدة  -١٠٩

  المراجع األجنبية : ثانيا 
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  المالحق  
  ) ١ (ملحق رقم 

  تقرير زيارة صفية
  ..……………………:        اسم المدرسة البيانات العامة                   : أوال 

  .. ……:اليوم والتاريخ ………          ) : ة(رقم الموظف…………         ) : ة(اسم المعلم 
  ……………: الصف ..                                               ……………: التخصص 

  ..…………: الحصة ..                 …………………………………: موضوع الدرس 
  توجيهية                             تقويمية:          الزيارة نوع 

  
  مقبول  متوسط  جيد  جيد جدا  مجال الشخصية: ثانيا 

           تقبل النقد-١
           ضبط النفس وحسن التصرف-٢
           الوضوح في البيان والكالم-٣
           احترام اآلخرين-٤
           االلتزام بالمواعيد-٥

  ……………………………………………………………………………: مالحظات 
  ……………………………………………………………………………………….  
  

  مقبول  متوسط  جيد  جيد جدا   التخطيط للدرس-مجال األداء           أ: ثالثا 

           تحديد البيانات األولية للخطة التدريسية-١
           تحديد األهداف وصوغها-٢
           تحديد المتطلبات األساسية وقياسها-٣
          تحديد األنشطة والخبرات المطابقة لألهداف -٤
           تحديد الوسائل التعليمية التعلمية-٥
           تحديد الطرائق التدريسية المناسبة للمحتوى-٦
           تحديد البنود التقويمية التكوينية-٧
           تحديد النشاطات التعليمية البيتية-٨

  ……………………………………………………………………………: مالحظات 
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  مقبول  متوسط  جيد  جيد جدا   تنفيذ الدرس-                            ب

           التهيئة-١
           ربط الخبرات السابقة بالتعلم الجديد-٢
           ربط الخبرات بالبيئة المحلية واألحداث الجارية-٣
           ربط الخبرات بحاجات الطالب-٤
           مراعاة الفروق الفردية-٥
          وسائل التعليمية التعلمية توظيف ال-٦
           المحافظة على الدافعية للتعلم-٧
           موافقة طريقة التدريس للخبرة والنشاط-٨
           طرح األسئلة البنائية-٩
           طرح األسئلة الباعثة على التفكير-١٠
           توزيع األسئلة على الطالب-١١
           إدارة الوقت-١٢
          يلة تأكيد القيم النب-١٣
           متابعة أعمال الطالب-١٤
          )غلق الدرس (  إجمال تعلم الطالب للموضوع -١٥

  ……………………………………………………………………………: مالحظات 
  ……………………………………………………………………………………….  
  

  مقبول  متوسط  جيد  جيد جدا  مجال النتاجات           : رابعا 

           مستوى أعمال الطالب الكتابية -١
           قدرة التالميذ التعبيرية-٢
           قدرة الطالب على رسم إستراتيجيات فكرية-٣
           مدى اكتساب الطالب للبنية المعرفية للموضوع-٤
           عالقة المعلم بطالبه-٥

  ……………………………………….………………………:  أهم التوصيات : خامسا 
  ……………………………………………………………………………………….  

  ..………………: المعلم   م                           ٢٠٠:       /     /     تحريرا في  
 ………………: التقدير         ………………………: المشرف 
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   )٢( ملحق رقم 
  صادر عن وكالة الغوث بغزةاإلعالن عن وظيفة مشرف تربوي 
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  ) ٣( ملحق رقم 
رنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث بغزة بتاريخ مقابلة مع السيد محمد مقبل نائب رئيس ب

م تتضمن اإلجراءات التي تتبعها دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث بغزة الختيار ١/٨/٢٠٠٦
  مشرف تربوي جديد

  
  
  ما اإلجراءات التي تتبعها دائرة التربية والتعليم الختيار مشرف تربوي جديد ؟) س
  :تتم االجراءات كما يلي ) ج 
  :تعلن دائرة التربية والتعليم عن حاجتها لمشرف تربوي جديد وذلك بهدف  -١

  .   ملء وظيفة جديدة ، أو ملء وظيفة شاغرة ، أو توسيع جهاز اإلشراف في مجال التخصص
  .تستقبل دائرة المستخدمين طلبات المتقدمين لملء وظائف اإلشراف المعلنة  -٢
 .ه الطلبات للتأكد من استيفائها للشروط تقوم دائرة التربية والتعليم بفرز هذ -٣

تقوم دائرة التربية والتعليم بعمل قوائم مختصرة بأسماء المؤهلين لدخول المسابقة الكتابيـة ،               -٤
التي يتم التنسيق مع قسم التعليم العام بالوكالة بعمان إلعدادها من قبل خبراء متخصـصين ،            

 . المسابقة وزمانها كما يتم التنسيق مع دائرة المستخدمين على مكان

بعد إجراء المسابقة تقوم دائرة المستخدمين بوضع أرقام سرية على أوراق اإلجابة ثم ترسلها               -٥
 .لدائرة التربية والتعليم للشروع في تصحيح اإلجابات 

تشكل دائرة التربية والتعليم فريقا من مركز التطوير التربوي وبعض المـشرفين المتميـزين      -٦
 .لتصحيح المسابقات 

 .يقوم مندوب من دائرة التربية والتعليم بمطابقة األرقام السرية لمعرفة عالمات المتسابقين  -٧

 .ترتب النتائج تنازليا ويتم تحديد أفضل مجموعة للمقابالت  -٨

 :يتم التنسيق مع دائرة المستخدمين لتحديد مكان المقابلة وزمانها ولجنة المقابلة التي تضم  -٩

  .ئيسا مندوبا عن إدارة الوكالة ر -
 .رئيس برنامج التربية والتعليم عضوا  -

 .نائب رئيس برنامج التربية والتعليم عضوا  -

 .مندوبا عن دائرة المستخدمين عضوا  -
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 يستخدم نموذج للمقابلة ، وهو عبارة عن صحيفة رصد ألداء الشخص المتقدم للمقابلة فـي          -١٠
  :المجاالت التالية 

  .جة الكلية من الدر%) ١٠( الخبرة ويخصص لها -  
  .من الدرجة الكلية %) ١٠( المؤهل العلمي ويخصص له -  
  . من الدرجة الكلية %) ٢٥( نتائج المسابقة الكتابية ويخصص لها -  
  .من الدرجة الكلية %) ٢٥( المقابلة ويخصص لها -  
  .من الدرجة الكلية %) ١٠( مهارات اللغة اإلنجليزية ويخصص لها -  
من الدرجة الكليـة ، وتـضم المهـارات      %) ٢٠(يخصص لها    المهارات الشخصية و   -  
  .القيادة واإلدارة والتخطيط والتواصل :    الشخصية أربعة جوانب هي   

 بعد ملء صحائف الرصد لجميع المتقدمين للمقابلة يتم ترتيبهم تنازليا حسب نتائجهم ، ويتم               -١١
  .يفة الرصد االتفاق على أسماء الفائزين بعد جمع جميع العالمات في صح

 تقوم دائرة المستخدمين بعمل تقرير للسيد مدير عمليات الوكالة توصي فيه بالمصادقة على              -١٢
تعيين أفضل الناجحين في المقابالت ، ويكون هذا التقرير موقعا من قبل جميـع أعـضاء لجنـة     

  .المقابلة 
تقريـر إلـى دائـرة       بعد المصادقة من قبل مدير عمليات الوكالة على التوصية ، يعـاد ال             -١٣

  .المستخدمين الستدعاء الفائزين بالوظيفة الجديدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٣

  ) ٤( ملحق رقم 
  االستبانة قبل التحكيم

   غــزة–الجامعــة اإلسالميــة  
  عـمادة الـدراســـات  العليـــا
  ـةكليــــــة التربيــــــ

  اإلدارة التربوية/ قسم أصول التربية 
  

  استبانة
  سادة المشرفين التربويين ومديري المدارس بوكالة الغوث في محافظات غزةلل / ةموجه

  
  :األخ الكريم ، األخت الكريمة 

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة واقع الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالـة الغـوث              
 فقرة مـن    بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وسبل تطويره ، ويتطلب ذلك التكرم بقراءة كل             

الفقرات الواردة في االستبانة وتحديد درجة ممارسة المشرفين التربويين لها وذلك بوضع إشـارة        
  :في الخانة الدالة على هذه الدرجة ، ويتضح ذلك في المثال التالي ) ×(
  

  درجة الممارسة
كبيرة   الفقرات  الرقم

  جدا
قليلة   قليلة  متوسطة  كبيرة

  جدا

 فـي تـصميم الخدمـة       يعتبر الطالب األساس    ١
  اإلشرافية

  ×        

  : مالحظات 
  . جميع البيانات التي ستدلي بها ألغراض البحث العلمي فقط -
  .صفحات ) ٤(التي تتضمن البيانات العامة وفقرات االستبانة االستبانة  عدد صفحات -

  الباحث                
                                             عاهد مطر المقيد     

   كلية التربية–                                                    الجامعة اإلسالمية 



 ١٦٤

  بيانات عامة: أوال 
  :داخل المربع المربع الموجود أمام العبارة المناسبة ) × ( ضع إشارة ) أ
  : الجنس -١

  ذكر        
  أنثى        

  
  :     المؤهل العلمي -٢

        دبلوم معلمين                   
  ليسانس/ بكالوريوس         
  دكتوراه/ ماجستير         

  
  : نوع الوظيفة -٣

  مشرف تربوي        
  مدير مدرسة         

  
  كم عدد سنوات الخدمة في الوظيفة ؟  ) ب
  )بالنسبة لمدير المدرسة ال تعتبر سنوات العمل كمدير مساعد من ضمنها ( 

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٥

غير   منتمية  الفقرات  الرقم
  ميةمنت

غير   مناسبة
  مناسبة

          التركيز على المستفيدين: المبدأ األول 

          يعتبر الطالب األساس في تصميم الخدمة اإلشرافية  ١

          يتعرف إلى حاجات المستفيدين من العملية اإلشرافية  ٢

          يبني خطته اإلشرافية بناء على حاجات المستفيدين  ٣

          لى معايير مخرجات جودةيترجم احتياجات المستفيدين إ  ٤

          يصوغ إجراءات العمل بما يتفق ومعايير الجودة المحددة  ٥

          يقوم بعمليات المراقبة لفحص الوفاء بمعايير الجودة المحددة  ٦

          يعتبر إشباع حاجات الطالب مقياس مهم للجودة  ٧

          يحدد معايير أداء المعلم بناء على درجة تحقيق رغبات الطلبة  ٨

          يوظف أساليب متعددة للكشف عن حاجات المستفيدين  ٩

          يعمل على امتالك الطلبة المهارات األساسية  ١٠

          يعمل على تنمية النمو المهني للمعلمين  ١١

          التركيز على جودة أداء المعلمين:المبدأ الثاني 

          وييسهم في تحسين أداء المعلمين في التخطيط اليومي والسن  ١

          يشجع المعلمين على استخدام أساليب حديثة في التفاعل الصفي  ٢

          يراعي مشاعر المعلمين وانفعاالتهم  ٣

          يساهم في زيادة قدرة المعلمين على إدارة الصف بفاعلية   ٤

          يستخدم أساليب إشرافية متنوعة حسب حاجات المعلمين  ٥

          إلمكانات المادية بصورة فعالةيساعد المعلمين على استخدام ا  ٦

          يضع معايير ألداء المعلمين المرغوب  ٧

          يضع معايير لقياس أداء المعلمين   ٨

          يستخدم وسائل اتصال ديموقراطية مع المعلمين  ٩

          يضع مؤشرات أداء لكل معيار يقيس أداء المعلمين  ١٠

          معلمينيستخدم أساليب متنوعة في تقويم أداء ال  ١١

          يساعد المعلمين على وضع االختبارات وفق جدول المواصفات  ١٢

          يساعد المعلمين على اكتشاف األخطاء قبل وقوعها  ١٣

          يعمل على تحسين وجهة نظر المعلمين حول اإلشراف التربوي  ١٤



 ١٦٦

          يقوم بعمليات المراجعة المستمرة ألداء المعلمين  ١٥

           التراكمية الخاصة بالمعلمين في متابعة أدائهميوظف السجالت  ١٦

          يخطط بمشاركة المعلمين لمواجهة المشكالت والظروف الطارئة  ١٧

 

غير   منتمية  الفقرات  الرقم
  منتمية

غير   مناسبة
  مناسبة

          االهتمام بالعمل الجماعي: المبدأ الثالث 

          يقوم بتشكيل لجان المبحث من المعلمين  ١

          فوض الصالحيات الالزمة للجان المبحثي  ٢

          يسمح للمعلمين بتبادل األدوار والمسئوليات  ٣

          يقوم بتكوين فرق عمل لتحليل المنهاج وتطويره   ٤

          يحث المعلمين على توظيف أسلوب المجموعات عند تعليم الطلبة  ٥

           جماعيايوظف أساليب التنمية المهنية للمعلمين التي تتطلب عمال  ٦

          يمارس أساليب إشرافية جماعية كاإلشراف الفريقي   ٧

          يعمل على مشاركة المعلمين في عمل البحوث اإلجرائية والمشاريع التطويرية  ٨

          يقوم بتدريب المعلمين على استخدام المنهج العلمي في حل المشكالت  ٩

          يشارك في تشكيل المجالس المدرسية وتفعيلها  ١٠

          يعمل على تدعيم االتصال بين األفراد والجماعات  ١١

          يشجع تكوين اللجان الطالبية المختصة بأنشطة المبحث  ١٢

          القيادة التربوية الفعالة: المبدأ الرابع 

          يعمل على تطوير وزيادة روح التعاون وروح الفريق مع الذين يتعامل معهم  ١

          اث التغيير في المدرسة ورفع مستوى كفاءتهايمتلك القدرة على إحد  ٢

          يوظف طاقاته الشخصية في التأثير على جهود اآلخرين  ٣

          يقوم بتحديد إستراتيجيات العمل التي تؤثر في اآلخرين  ٤

          يحيط بشبكات االتصال بين األفراد والجماعات في المدرسة والمجتمع  ٥

          ءةيتقبل اآلراء النقدية البنا  ٦

          يعمل على تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها  ٧

          يشارك المعلمين في اتخاذ القرارات  ٨

          يقيم عالقات اجتماعية مع المعلمين  ٩

          يمتلك القدرة على حل المشكالت  ١٠

          يشجع الجميع على إيجاد بيئة تعليمية تفي باحتياجات المستفيدين  ١١



 ١٦٧

          لرؤى والمهام المشتركةيعمل على تنمية ا  ١٢

          يعمل على تحقيق حاجات المعلمين المهنية واالجتماعية  ١٣

          يعمل على تدريب اإلدارة المدرسية على تفويض الصالحيات  ١٤

           بين األفرادالفروق الفرديةيراعي   ١٥

غير   منتمية  الفقرات  الرقم
  منتمية

غير   مناسبة
  مناسبة

          حسين المستمر والتميزالت: المبدأ الخامس 

          يعمل على تحديث معلومات المعلمين في المادة العلمية التي يدرسونها  ١

          يعمل على تحديث المفاهيم التربوية وأساليب التدريس عند المعلمين  ٢

          يشارك في المؤتمرات والندوات التربوية  ٣

          لتعلميةيطبق مجموعة برامج لتحسين العملية التعليمية ا  ٤

          يساعد على تنمية المعلم المبتدئ مهنيا بمختلف الوسائل المتاحة  ٥

          يشجع أولياء األمور على المشاركة في وضع الخطط لتحسين تعلم أبنائهم  ٦

          يشجع الزيارات المتبادلة بين المعلمين لتبادل الخبرات التربوية  ٧

فـي  ) … والمكتبـة   العلوم والحاسـوب     (مختبرات  اليحث المعلمين على توظيف       ٨
  التعليم

        

          يعمل على تنمية روح المسئولية والتنافس اإليجابي في المدرسة  ٩

          يشجع المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة في التدريس  ١٠

          يعزز النشاطات التي تعمل على تنمية مواهب الطلبة  ١١

          يةيشجع أعمال الطلبة اإلبداع  ١٢

          يعمل على تطوير االمتحانات المدرسية واساليب تقويم الطلبة  ١٣

          يعمل على تطوير نظم تقويم المعلمين  ١٤

          يشجع اإلدارة المدرسية على تبني أساليب إدارية حديثة  ١٥

          يعزز المعلمين ذوي األداء المتميز  ١٦

          األمور والمدرسةيعمل على إقامة عالقات مميزة بين أولياء   ١٧

  
من وجهة نظرك ما المقترحات التي تراها مناسبة لتطوير الممارسات اإلشرافية للمشرفين 

  التربويين في ضوء مبادئ الجودة الشاملة ؟
  



 ١٦٨

  
  
  
  

   )٥ (ملحق رقم 
  طلب تحكيم االستبانة

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  المحترم.  ……………………………………/ السيد 

  االستبانةتحكيم / الموضوع 
  وبعد ، … السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  
يشرفني أن أضع بين أيديكم هذا االستبيان الذي يشكل أداة الدراسة الميدانية في صورتها األولية،               
بهدف تحكيمها وتطويرها قبل تطبيقها ميدانيا ، حيث يقوم الطالب بهذه الدراسة للحصول علـى               

 الممارسات اإلشـرافية    واقع" تربوية بقسم أصول التربية بعنوان      درجة الماجستير في اإلدارة ال    
، "   وسـبل تطـويره    في ضوء مبادئ الجودة الشاملة    بغزة  للمشرفين التربويين بوكالة الغوث     

  .وذلك من وجهة نظر المشرفين التربويين أنفسهم ومديري المدارس 
عة على خمسة أبعاد تمثل مبادئ      فقرة موز ) ٧٢(وقد اقتضت الدراسة استخدام استبانة مكونة من        

التركيز على المستفيدين ، التركيز على جودة أداء المعلمـين ، االهتمـام             : الجودة الشاملة وهي    
بالعمل الجماعي ، القيادة التربوية الفعالة ، التحسين المستمر والتميز ، باإلضـافة إلـى سـؤال                 

  .مفتوح 
لمهتمين بالبحث العلمي ، فإن ثقة الطالب بكم        وحيث إنكم من المختصين في هذا المجال ، ومن ا         

تدفعه ليضع االستبيان بين أيديكم إلبداء رأيكم في فقراتها للتأكد من دقة صـياغتها ووضـوحها                
  .وسهولة اإلجابة عليها ، ولمعرفة مدى ترابطها ومالءمتها لموضوع البحث 

  
  …شاكرا لكم حسن تعاونكم 

  



 ١٦٩

  الطالب                  
  طر المقيد   عاهد م                
  كلية التربية–   الجامعة اإلسالمية               

  
 

   )٦( ملحق رقم 
  االستبانة بعد التحكيم

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بانة است

  للسادة المشرفين التربويين ومديري المدارس بوكالة الغوث في محافظات غزة / ةموجه
  :األخ الكريم ، األخت الكريمة 

سة واقع الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالـة الغـوث          تهدف هذه الدراسة إلى درا    
بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وسبل تطويره ، وقد اعتمد الباحث علـى األدب التربـوي               

مجموعـة  " والدراسات السابقة في التوصل إلى التعريف اإلجرائي لمبادئ الجودة الشاملة وهي            
لعمل الصحيح لتحقيق الجودة المرجوة بشكل أفضل وفعاليـة         تأدية ا األسس التي يرتكز عليها     

  " . مع االعتماد على تقويم المستفيد من معرفة مدى تحسن األداء، أكبر في أقصر وقت 
وتحديـد درجـة      ويتطلب ذلك التكرم بقراءة كل فقرة من الفقرات الواردة في هذه االسـتبانة              

في الخانة الدالة على هذه الدرجـة ،        ) ×(ارة   وذلك بوضع إش   ممارسة المشرفين التربويين لها   
  :ويتضح ذلك في المثال التالي 

  درجة الممارسة
كبيرة   الفقرات  الرقم

  جدا
قليلة   قليلة  متوسطة  كبيرة

  جدا

        ×    يعتبر الطالب األساس في تصميم الخدمة اإلشرافية  ١
  : مالحظات 

  .مي فقط  جميع البيانات التي ستدلي بها ألغراض البحث العل-
  .صفحات ) ٣(صفحات التي تتضمن البيانات العامة وفقرات االستبانة ال عدد -

  ونشكركم على حسن تعاونكم



 ١٧٠

        الباحث                  
    عاهد مطر المقيد                  
   غزة–     الجامعة اإلسالمية                      

  
  بيانات عامة: أوال 

  :م العبارة المناسبة داخل المربع الموجود أما) × ( ضع إشارة ) أ  
  :          الجنس -١  
     ذكر                     أنثى  
  :     المؤهل العلمي -٢  
  دكتوراه/ ليسانس            ماجستير /    دبلوم معلمين            بكالوريوس   
  :الحالية  نوع الوظيفة -٣  

             مشرف تربوي               مدير مدرسة 
    الحاليةعدد سنوات الخدمة في الوظيفة) ب  
  )بالنسبة لمدير المدرسة ال تُعتبر سنوات العمل مديرا مساعدا من ضمنها (   

  )تحديد درجة ممارسة المشرفين التربويين ( فقرات االستبانة : ثانيا 
  درجة الممارسة

كبيرة   الفقرات  م
  قليلة  متوسطة  كبيرة  جدا

  قليلة
   جدا

            التركيز على المستفيدين: ألول المبدأ ا
١  عتبر الطالب األساس في تصميم الخدمة اإلشرافيةي            
             للجودةا مهماحاجات الطالب مقياسيعتبر تحقيق   ٢
            يعمل على امتالك الطلبة المهارات األساسية  ٣
            يتعرف إلى حاجات المستفيدين من العملية اإلشرافية  ٤
             متعددة للكشف عن حاجات المستفيدينظف أدواتيو  ٥
٦  على حاجات المستفيدينيبني خطته اإلشرافية بناء             
            جودةاليترجم احتياجات المستفيدين إلى معايير مخرجات   ٧
            الجودة المحددةمخرجات معايير يربط إجراءات العمل ب  ٨
             بمعايير الجودة المحددةكد من االلتزامللتأ يقوم بعمليات الرقابة المستمرة  ٩
             الطلبة أداء المعلم بناء على درجة تحقيق حاجاتيحدد معايير  ١٠
            يساعد المديرين في بناء خططهم التطويرية السنوية  ١١

            التركيز على جودة أداء المعلمين:المبدأ الثاني 



 ١٧١

            رة التخطيطفي مهاهم في تحسين أداء المعلمين ايس  ١
             المهنيةيستخدم أساليب إشرافية متنوعة حسب حاجات المعلمين  ٢
            يحث المعلمين على القيام بالبحوث اإلجرائية  ٣
            يحث المعلمين على تنفيذ دروس توضيحية  ٤
            يوظف أسلوب القراءات المسلكية الموجهة مع المعلمين  ٥

  درجة الممارسة
كبيرة   الفقرات  م

  قليلة  متوسطة  كبيرة  جدا
قليلة 
  جدا

            قياس أداء المعلمين يضع معايير ل  ٦
            يضع مؤشرات أداء لكل معيار يقيس أداء المعلمين  ٧
            يساعد المعلمين على اكتشاف األخطاء قبل وقوعها  ٨
٩  قوم بعمليات المراجعة المستمرة ألداء المعلميني            
            التراكمية الخاصة بالمعلمين في متابعة أدائهماإلشرافية الت يوظف السج  ١٠
            يستخدم أساليب متنوعة في تقويم أداء المعلمين  ١١

            االهتمام بالعمل الجماعي: المبدأ الثالث 
١  قوم بتشكيل لجان المبحث من المعلميني            
            يفوض الصالحيات الالزمة للجان المبحث  ٢
            مح للمعلمين بتبادل األدوار والمسئولياتيس  ٣
٤  قوم بتكوين فرق عمل لتحليل المنهاج وتطويره ي            
            يحث المعلمين على توظيف أسلوب المجموعات عند تعليم الطلبة  ٥
            ا جماعييوظف أساليب التنمية المهنية للمعلمين التي تتطلب عمالً  ٦
            جماعية كاإلشراف الفريقي يمارس أساليب إشرافية   ٧
            يشجع المعلمين على ممارسة أسلوب توجيه األقران  ٨
            يشارك في تشكيل المجالس المدرسية وتفعيلها  ٩
             أفقيا ورأسيايعمل على تدعيم االتصال بين األفراد والجماعات  ١٠
            يشجع تكوين اللجان الطالبية المختصة بأنشطة المبحث  ١١

            القيادة التربوية الفعالة: المبدأ الرابع 
            يوظف طاقاته الشخصية في التأثير على جهود اآلخرين  ١
٢  قوم بتحديد إستراتيجيات العمل التي تؤثر في اآلخريني            
            يتقبل اآلراء النقدية البناءة  ٣
            يمتلك القدرة على حل المشكالت  ٤
            مين في اتخاذ القراراتيشارك المعل  ٥
            عالقات اجتماعية مع المعلمينيتبادل   ٦



 ١٧٢

            رسالتهايعمل على تحقيق رؤية المدرسة في تحقيق   ٧
             التغيير في المدرسة ورفع مستوى كفاءتهايمتلك القدرة على غرس بذور  ٨
             اإلدارة المدرسية على تفويض الصالحياتيشجع  ٩
            جميع على إيجاد بيئة تعليمية تفي باحتياجات المستفيدينيشجع ال  ١٠
             بين األفرادالفروق الفرديةيراعي   ١١

  درجة الممارسة
كبيرة   الفقرات  م

  قليلة  متوسطة  كبيرة  جدا
قليلة 
  جدا

            التحسين المستمر والتميز: المبدأ الخامس 
            نهاة العلمية التي يعلمومين في الماد على تحديث معلومات المعليشجع  ١
             على تحديث المفاهيم التربوية وأساليب التدريس عند المعلمينيشجع  ٢
            يساعد على تنمية المعلم الجديد مهنيا بمختلف الوسائل المتاحة  ٣
           يشجع الزيارات المتبادلة بين المعلمين لتبادل الخبرات التربوية  ٤
           وظيف تسهيالت المدرسة المادية في التعليميحث المعلمين على ت  ٥
            يعمل على تطوير نظم تقويم المعلمين وتجويدها  ٦
            يقدر جهود المعلمين ذوي األداء المتميز  ٧
           يعزز النشاطات المصاحبة للمنهاج التي تعمل على تنمية مواهب الطلبة  ٨
           يرعى أعمال الطلبة اإلبداعية  ٩
           مل على تطوير االمتحانات المدرسية وأساليب تقويم الطلبةيع  ١٠
            يعمل على تنمية روح المسئولية والتنافس اإليجابي في المدرسة  ١١
            يشجع اإلدارة المدرسية على تبني أساليب إدارية حديثة  ١٢
            يشجع أولياء األمور على المشاركة في دعم النشاطات لتحسين تعلم أبنائه  ١٣
            يعمل على إقامة عالقات مميزة بين أولياء األمور والمدرسة  ١٤
            يشارك في المؤتمرات والندوات التربوية ذات الصلة بعمله  ١٥
            يوظف التغذية الراجعة للتحسين والتطوير المستمر للعمليات والمخرجات  ١٦

  
ناسبة لتطوير الممارسات اإلشرافية المقترحات التي تراها مالتوصيات ومن وجهة نظرك ما 

  في ضوء مبادئ الجودة الشاملة ؟ين للمشرفين التربوي
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   )٧( ملحق رقم 

  أعضاء لجنة تحكيم االستبانة
  مكان العمل  االسم  مسلسل
   غزة–الجامعة اإلسالمية   محمود أبو دف.  د.أ  ١
   غزة–الجامعة اإلسالمية   فؤاد العاجز. د.أ  ٢
   غزة–جامعة األزهر   امر الخطيبع. د.أ  ٣
  غزة–الجامعة اإلسالمية   حمدان الصوفي. د  ٤

  غزة–الجامعة اإلسالمية   محمد عثمان األغا. د  ٥

  غزة–جامعة األزهر   صهيب األغا. د  ٦

  غزة–جامعة األزهر   نهضة األغا. د  ٧

   غزة–جامعة األقصى   تيسير نشوان. د  ٨
   غزة–ى جامعة األقص  صالح حماد. د  ٩
   غزة–جامعة األقصى   بسام أبو حشيش. د  ١٠
  وكالة الغوث بغزة  محمود الحمضيات. د  ١١
 وكالة الغوث بغزة  نبيل الصالحي. د  ١٢

 وكالة الغوث بغزة  جميل نشوان. د  ١٣

  مركز القطان بغزة  محمد أبو ملوح. د  ١٤
  
  
  

  
  
  

 


