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  اإلهداء

و أن يطيـل   ،سـأل اهللا أن يمـده بالصـحة والعافيـة    أ......... إلى والدي العزيز
        .يجزيه عني خير الجزاء، وأن في عمره

اهللا أن  ودعاءهـا، وأسـأل  ال حرمنـي اهللا برهـا   ..........إلى والـدتي العزيـزة  
  .والعافيةبالصحة   يمدها 

  يحفظه  أنأدعو اهللا .........إلى زوجي الغالي     
الذين وقفـوا معـي بـدعائهم وتشـجيعهم لـي      ......إلى أخواتي  وإخوتي  األعزاء    
.  

ــود   ــز  محم ــي العزي ــى أخ ــذي  ........إل ــدال ــب تكب ــي متاع ــفر مع  الس
  .راسةإلتمام هذه الد،ومشقته

  توفيق الفاخري رحمه اهللا............. .العقيدإلى روح الشهيد 
  .من األقارب واألحبة واألصدقاء دراستي على متابعةإلى كل من شجعني             

  
  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

  ثةالباح 
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  والتقدیر الشكر

  
النبي األمي الكـريم   ،والصالة والسالم على معلم الناس الخير ،الحمد هللا رب العالمين

 .rمحمد

  ..وبعد
بعد أن من اهللا علي بإنجـاز   ،فإن الشكر ترجمان النية ولسان الطوية،وإنه ليطيب لي 

ومن ثم أزجي الشكر الجزيل لكـل   أن أتوجه إليه بالحمد والشكر أوالً وآخراً ، ،هذه الدراسة
  .من ساهم في إنجازها وإخراجها في صورتها النهائية 

وأخص بالشكر الدكتور الفاضل ميكائيل إدريس الرفادي، الذي كان لنصحه وتوجيهـه  
على  اإلشرافقبل إذا  ؛ومتابعته الدائمة بالغ األثر في نجاحها وإتمامها،فقد غمرني بكريم خلقه

جميع مراحل العمل ، ولم يتردد يوماً أو ،عي برحابة صدر ، وصبر دؤوب وتابع م دراستي،
فأسال اهللا العلي القدير أن يعلي من شأنه،ويرفع مـن قـدره، وأن    يضجر من تواصلي معه ،

  .يبارك في عمره وعلمه ووقته ويحفظه ذخراً وسنداً ألهله ووطنه 
لتخطيط التربـوي كليـة اآلداب   كما أتقدم ببالغ الشكر إلى أعضاء هيأة التدريس بقسم ا

، الذين نهلت من علمهم الغزير وعطائهم الوفير، وتعلمت منهم الكثير والكثيـر   بنغازيجامعة 
وتوجيهه وإرشاده إلتمـامي هـذه    دكتور رمضان سعد كريم على نصائحهوأخص بالشكر ال

  .وفقهم اهللا وسدد على طريق الخير خطاهم أجمعين  .الدراسة
إخوتي وأخواتي الذين كان لتشجيعهم ودعمهـم   :ر إلى كل أفراد أسرتيكما أتقدم بالشك

  .لي الفضل في إتمام هذه الدراسة ،فأسال اهللا أن يحفظهم 
صديقتي األستاذة عفيفة العقوري التي كان لتشـجيعها   عبر عن الشكر الجزيل إلىكما أ

  .يها عني خير الجزاءإتمام هذه الدراسة، فأسأل اهللا أن يجز فيودعمها المعنوي أثر عظيم 
 الدراسـة، وكـان  وأسجل شكري واحترامي لكل من ساهم علمياً أو معنوياً في هـذه   

  . لمساهمته األثر الطيب عليها
  

                                                       واهللا ولي التوفيق



 د 
 

  الباحثة    
  المقدمة 

ومن األركـان الرئيسـة    تعليميةعنصر مهم من عناصر العملية الاإلشراف التربوي 
فـي تحسـين العمليـة     اًكبير اًالمشرف التربوي دور و يؤدي ام تعليمي ظوالفاعلة في أي ن

سواء على المستوى اإلداري أو على المستوى ،من خالل القيام بمسؤوليات متعددة ،التعليمية 
ارات اإلشرافية الحديثة التي الهتمام بالمشرفين التربويين وتدريبهم وإكسابهم المهويتم ا.المهني

وزيـادة خبـراتهم    ،المهنـي  تمكنهم من أداء أعمالهم الحالية والمستقبلية، وتحسـين نمـوهم  
  .ببرامج تدريبية فعالة ومناسبة  إلحاقهممن خالل   ،ومهارتهم

ماسـة إلعـداد   تبدو  ربوية،فإن الحاجةونظراً ألهمية اإلشراف التربوي في العملية الت
 نميـة لت،ريبهم ،لذلك يجب أن يتوفر للمشرف التربوي اإلعداد والتدريب الالزم المشرفين وتد
مستوى  بهدف الرفع منبشكل صحيح من المرة األولى،  دورهليؤدي ، مهاراته خبرته وتطوير
وهو إدارة  التطوير مداخل أحدثعن طريق  ،وتحقيق أهدافها التي تسعى إليها،العملية التعليمية

  . التعليم الجودة الشاملة في
جزء رئيساً من العملية التدريبيـة، وفـق   للمشرفين تحديد االحتياجات التدريبية  يعدو

 ، ووضـع التربويـة والمهنيـة   ءاتالكفا والكي يكتسب ؛معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم
  . الخطط الالزمة لالرتقاء بمستوى أدائهم نحو األفضل

تحديد االحتياجات التدريبية للمشرفين  إلى لدراسةا هذه في الباحثة تسعى ذلك ضوء في
 قُسمت التي الدراسة،واقتراح البرنامج التدريبي في ضوء نتائج  ،بنغازي منطقةالتربويين في 

   :فصول خمسة إلى
  .هامصطلحاتو  وحدودها و أهدافهاو و أهميتها و الدراسة مشكلة :األول الفصل تناول

 لمفهوم عرضاً األول المبحث تناول رئيسة مباحث ثالثة إلى مقُس فقد الثاني الفصل أما 
 ليبياالتربوي في  وتطرق لإلشرافاإلشراف التربوي، وأهدافه وأنواعه وأساليبه، 

  .واالحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين
فتناول مفهوم التدريب وأهميته و أهدافه وأساليبه ومفهوم االحتياجات  الثاني المبحث أما

  .البرنامج التدريبي وخطوات تصميمه تحديدها، ومفهومالتدريبية وأهميتها ومراحل 



 ه 
 

في التعليم،  الشاملة الجودة إدارة الجودة ،ومفهوم لمفهوم اًعرض الثالث المبحث وتضمن
والتطور التاريخي للجودة الشاملة،وأهداف إدارة الجودة الشاملة في التعليم،واإلشراف التربوي 

مفهومها وأهميتها  من حيث دارة الجودة الشاملة في التعليمإة الشاملة، ومعايير وإدارة الجود
   .وخصائصها

االحتياجات  موضوع تناولت التي السابقة ملخصاً للدراسات تضمنفقد  الثالث الفصل أما
  .الدراسة بموضوع تتعلق التيوبناء البرامج التدريبية  ،التدريبية

 الدراسة، مجتمع في المتمثلة للدراسة، المنهجية جراءاتلإل اًعرض الرابع الفصل تناول وقد
  .فيها المستخدمة اإلحصائية والوسائل الدراسة، وأداة الدراسة،ومنهج  الدراسة، وعينة
، ومناقشتها وتحليلها الدراسة إليها توصلت التي للنتائج عرضاً الخامس الفصل تناول بينما

 التوصيات من مجموعة إلى باإلضافة إليه،البرنامج التدريبي الذي توصلت  واقتراح
  . الدراسة موضوع إثراء في تسهمقد  التي والمقترحات
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  الدراسة ملخص

  
إلى التعرف على االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين  الحالية الدراسة هدفت

بنغازي وفق معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم، واقتراح برنامج تدريبي في ضوء  بمنطقة
  :وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية االحتياجات،هذه 

بنغازي وفـق معـايير إدارة الجـودة     بمنطقةحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين ما اال -
 واإلجراءات التصـحيحية   وضبط العمليات  ولية اإلدارة ؤومس من حيث الشاملة في التعليم
  ؟  التدريبو المراجعة الداخلية

التربـويين   حتياجات التدريبية بـين المشـرفين  الا إحصائية فيهناك فروق ذات داللة  هل -
   ؟النوعر لمتغيى بنغازي، وفقاً لمعايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم تعز       بمنطقة

حتياجات التدريبية بـين المشـرفين التربـويين    الا إحصائية فيهناك فروق ذات داللة  هل -
ـ لمتغى بنغازي، وفقاً لمعايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم تعز        بمنطقة ـ  ري  لالمؤه
  ؟ العلمي

حتياجات التدريبية بـين المشـرفين التربـويين    الا إحصائية فيهناك فروق ذات داللة  هل -
التخصص  رلمتغيى بنغازي، وفقاً لمعايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم تعز         بمنطقة

  ؟
بمنطقـة  ربـويين  لمشـرفين الت ابين درجة الحاجة لتدريب دالة إحصائياً هناك عالقة  هل -

  ؟وخبرة المشرف التربويمعايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم  ،وفقبنغازي
إتقـان  للتدريب علـى   الدراسةأفراد عينة حاجة  مدىبين  اًإحصائيدالة  هل هناك فروق - 

  ممارستهم لتلك المهام؟ ومستوىالمهام اإلشرافية 
بمنطقـة   تربـويين اجات التدريبية للمشـرفين ال حتيالا البرنامج التدريبي المقترح لسد ما -  

                                            عليم؟وفق معايير إدارة الجودة الشاملة في التّ بنغازي
.                    مشرفاً تربوياً وفقاً للوحدات واألقسام التابعين لها)536( وقد تكون مجتمع الدراسة من    

مشـرفاً  )161(الدراسـة  وبلغ عدد أفراد عينة%) 30(ة عشوائية طبقية بنسبة واختيرتْ عين
  .تربوياً
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 ولجمع بيانات الدراسة اعتمدت الباحثة على بناء اسـتبيان لتحديـد االحتياجـات التدريبيـة    
  .التعليمللمشرفين التربويين وفق معايير إدارة الجودة الشاملة في 

ـ  ولغرض التحليل اإلحصـائي         اسـتخدمت الباحثـة الوسـائل اإلحصـائية      اتللبيان
ــي ــت ف ــي تمثل ــاط  (الت ــاري ،ومعامــل ارتب المتوســط الحســابي ،واالنحــراف المعي

  ).T-Testبيرسون،وتحليل التباين األحادي،واختبار شافيه،واختبار 
  - :وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية

علـى  بنغـازي فـي حاجـة ماسـة للتـدريب       بمنطقـة أن المشرفين التربويين  -
مهارات اإلشـراف التربـوي المحـددة وفـق معـايير إدارة الجـودة الشـاملة        

ــيم ــن للتعل ــث  م ــحي ــاتو لية اإلدارةؤومس ــبط العملي ــراءات  و ض اإلج
   .)التدريبو المراجعة الداخلية والتصحيحية 

ـ فروق ذات داللة إحصـائية فـي االحتياجـات التد    عدم وجود - للمشـرفين  ة ريبي
 ،وفـق معـايير إدارة الجـودة الشـاملة فـي التعلـيم      بنغازي  بمنطقةالتربويين 

 .)، أنثىذكر( :النوع تعزى لمتغير

فـروق ذات داللـة    عـدم وجـود   عـن  T-Test اختبـار  نتـائج  أسـفرت  كما -
ـ إحصائية في االحتياجـات التد  بنغـازي   بمنطقـة للمشـرفين التربـويين   ة ريبي

 ).لتخصصا( تعزى لمتغير ،وفق معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم

هناك فروقاً ذات داللة إحصائية فـي االحتياجـات التدريبيـة بـين المشـرفين       -
 .لصالح حاملي المؤهل الجامعي العلمي تعزى لمتغير المؤهلالتربويين 

 بـين الخبـرة ودرجـة الحاجـة للتـدريب      عكسية ضعيفة غير دالة عالقةوجود  -
 .بنغازي بمنطقةالمشرفين التربويين 

إتقـان  للتـدريب علـى    عينة الدراسـة حاجة  مدىبين  صائياًدالة إح اًهناك فروق -
 .مممارستهم لتلك المهاالمهام اإلشرافية ومستوى 

بنغـازي فـي ضـوء هـذه      بمنطقةاقْتُرِح البرنامج التدريبي للمشرفين التربويين  -
  .النتائج

  
  



 ن 
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  األول ــــلــالفص
  المشكلة تحديد

  
  

 .ـــةـــــــــــــــالدراس مشكلة:  أوالً

 .ــةـــــــــــــالدراســــ أهمية : ثانياً

 .ـــةـــــــــــالدراســــ أهداف : ثالثـاً

 حدود : اًرابع
 .ــةــــــــــــــــالدراســـــ

 .ةــــالدراسـ مصطلحات: خامساً
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  :الدراسة شكلةم -أوالً
      مـن   ةاهتمـام شـريحة كبيـر    يرة محـلّ ربوي في السنوات األخَح اإلشراف التَّأصب

ألن العصـر الحـديث عصـر العلـم والمعلومـات والتقـدم        ؛العاملين في ميدان التعلـيم 
ـ مها و تطورهـا نَ المجتمعات يقاس تقـد  ب، وأغلوالتطور التكنولوجي حاألفضـل مـن    و

ـ   ة بعض اخالل كفاء التربـوي   شـراف واإل .األجهزة التربوية والتعليميـة الموجـودة فيه
ـ  التعليميةيهدف إلى تقويم العملية   وطالـب و   مـن معلـم   ،افـة محاورهـا  بك اوتطويره

  .تعليمية بيئة
وتطويرهـا المسـتمر فـي    طورات الحاصـلة فـي المنـاهج    التّوقد أصبحت مسؤولية    

ــر ــت الحاض ــام كيفية ق،والوق ــهي ــدرس بتدريس ــرف   تقع ،اَالم ــاتق المش ــى ع عل
تزويد المعلمـين بالجديـد مـن األفكـار والمهـارات       نع لؤوفالمشرف هو المس،التربوي

ليحققـوا  ،األساليب وطـرق التـدريس فـي مجـال تخصصـهم       من الجديد،ووالمعارف 
  ).2009:محمد و سفانة( وتدريبهلمشرف التربوي اإعداد  هذا يتطلبو األهداف التربوية

 من أهـم المـداخل التطويريـة لتنميـة كفايـة المشـرف التربـوي       د التدريب ويع
القـدرة   وللعمـل،   ئـه أدا نومعارفـه، وتحسـي  وزيادة مهاراتـه   وتطويرها والرفع منها،

  .التطورات المتعددة التي يشهدها العالم في اإلشراف التربوي ةعلى إتقانه، لمواكب
ـ      و ـ  اًوي تحديـد لذا تتطلب البـرامج التدريبيـة التـي تقـدم للمشـرف الترب اً دقيق

بنيـت وفـق   إذا  للغـرض، إال كـون هادفـة ومحققـة    ال ت اللتدريب، ألنه ة، للحاجوعلمياً
  .التربوياالحتياجات التدريبية للمشرف 

عن تقويم برامج تدريب مـوجهي الحلقـة األولـى مـن      ريهامأشارت دراسة قد و 
ـ  فـي مصـر   التعليم األساسي في ضوء االتجاهـات التربويـة المعاصـرة    ن عـدم  أ ىإل

ـ تحديد االحتياجات التدريبيـة الوظيفيـة الفعليـة للمـوجهين مـن أهـم أَ       جوانـب   بابس
  ).2009:ريهام(يةبرامج التدريبالصور في القُ

أهم المشكالت التي يعـاني منهـا اإلشـراف التربـوي هـي      إلى رياض أشار كما 
لفعليـة  قائمـة علـى االحتياجـات التدريبيـة ا     ،عدم وجود بـرامج تـدريب للمشـرفين   

  ) 2004رياض،(للمشرفين التربويين
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أكد أحمد على ضـرورة دراسـة االحتياجـات التدريبيـة عنـد      نفسه في السياق  و
  )1996أحمد،(تنفيذ البرامج التدريبية 

ن هناك برامج تدريبية تقـدم للمشـرفين التربـويين مـن حـين      أرأت الباحثة  وقد
 همحتياجــاتالقها تحديــد يســب فرضــاً، والفــرض علــيهم تُ* بنغــازي بمنطقــةآلخــر 
بعيـدة عـن الحاجـات     نلهـا، فتكـو  يتم تدريبهم بصـورة غيـر مخطـط     ل، بالتدريبية

  .ية الفعليةالتدريب
علـى ضـرورة تطبيـق معـايير الجـودة       2002مؤتمر دكار ت توصياتدأكَّ"قدو

كـد علـى ضـرورة إعـداد     تْأ و حل المشكالت المطروحـة  ىألنها تساعد عل؛في التعليم
فكيـر  تحقـق المفـاهيم العلميـة للبحـث العلمـي، واألخـذ بمهـارات التّ        يالت تجاربال

  .)8، 2009عادل،( " المية المميزةإفادة من التجارب العواِل،واإلبداع في تقويم األداء 

ــة  المنطلــق هــذا ومــن      ــد تعنــي ب ،ضــرورة إجــراء دراســةرأت الباحث تحدي
وفـق معـايير إدارة الجـودة     بنغـازي  بمنطقـة  االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين

ـ :مـن حيـث  الشاملة فـي التعلـيم    اإلجـراءات   وضـبط العمليـات    ولية اإلدارة ؤومس
التدريب ومن ثم اقتـراح برنـامج تـدريبي فـي ضـوء      و المراجعة الداخلية والتصحيحية 

  .التدريبية هذه االحتياجات
شْويمكن بلورة ميةراسة الحالية في التساؤالت التالكلة الد:  

بنغـازي ،وفـق معـايير إدارة     بمنطقـة ما االحتياجات التدريبية للمشرفين التربـويين   -1
ـ : من حيث الجودة الشاملة في التعليم اإلجـراءات  وضـبط العمليـات    ولية اإلدارة ؤومس

  ؟  التدريب والمراجعة الداخلية  و التصحيحية
بية بين المشرفين التربـويين  حتياجات التدريالا إحصائية فيداللة  هناك فروق ذاتَ هل -2

  لمتغير النوع ؟ ىتعز ،بنغازي، وفقاً لمعايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم بمنطقة
حتياجات التدريبية بين المشرفين التربـويين  الهل هناك فروق ذات داللة إحصائية في ا -3

  لمتغير المؤهل العلمي؟ ىالتعليم، تعزبنغازي، وفقاً لمعايير إدارة الجودة الشاملة في  بمنطقة
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  8/12/2009بنغازي بتاریخ بمنطقة من خالل مقابلة أجرتھا الباحثة مع مدیر مكتب التفتیش التربوي  وذلك *

  
حتياجات التدريبية بين المشرفين التربـويين  الهل هناك فروق ذات داللة إحصائية في ا -4

  صص؟خَالتّير لمتغّ ىتعز ،ي التعليمبنغازي، وفقاً لمعايير إدارة الجودة الشاملة ف بمنطقة

 بمنطقةلمشرفين التربويين ا لدى بين درجة الحاجة للتدريب اًإحصائيدالة هل هناك عالقة  -5
  ؟وخبرة المشرف التربويوفق معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم  بنغازي

إتقـان  تدريب على لل الدراسةأفراد عينة حاجة  مدىبين  اًإحصائيدالة  هل هناك فروق -6 
  ممارستهم لتلك المهام؟ ومستوىالمهام اإلشرافية 

7- بمنطقـة حتياجات التدريبية للمشـرفين التربـويين   الا ما البرنامج التدريبي المقترح لسد 
  عليم؟وفق معايير إدارة الجودة الشاملة في التّ ،بنغازي

  : الدراسة أهمية - ثانياً
ودوره الحيوي في تحسـين   في أهمية اإلشراف التربوي  الحالية تكمن أهمية الدراسة      

مـن   التربـويين، ، فهي تحاول الكشف عن االحتياجات التدريبية للمشرفين العملية التعليمية 
 يمكن االعتماد عليها في إعداد البرنـامج التـدريبي و  تحديد االحتياجات التدريبية  حيث إن

   .دريب اح عملية التَّجإنْ

  :يلي فيما الدراسة أهمية إبراز يمكن سبق ما ضوء وفي

ملية التدريبية، وذلك مـن خـالل   ة يعتمد عليها نجاح العاسيألة أسسم ةالجعم ةاولحم -1
  .للمشرفين التربويينالفعلية الكشف عن االحتياجات التدريبية 

شـاملة  تكمن أهميتها في أن تحديد االحتياجات التدريبية وفق معايير إدارة الجودة ال   -2
محتوياتها الهادفة وتحديد  الفعالةالبرامج التدريبية  بإعدادفي التعليم، يساعد من لهم عالقة 

  .والعلميةأجل رفع كفاءتهم المهنية  التّربويين، منللمشرفين  هاوتصميم
ـ يبنى علـى أُ  لم فعاالً، مادريب ال يمكن أن يكون التّ أنقد تساهم هذه الدراسة  -3 س س

 .، ومدروسة دراسة واقعيةعلمية سليمة
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التعرف على جوانب القصور لدى     نتائج، في تقدمھ من   خالل ما  من ،المساھمة -4

  .بالتدریبالمشرفین التربویین والتغلب علیھا 

قد تسهم هذه الدراسة في توفير الكثير من الوقت والجهد والمال الـذي يبـذل عنـد     -5
عن االحتياجـات التدريبيـة للمشـرفين     اًعيدب هاوتنفيذ هاعدادإوالتخطيط لبرامج تدريبية 

  .ويينالترب

 مـن  ، وذلكالمجال هذا في فراغ من ابه ما وسد إثراء المكتبات العلمية في اإلسهام - 6
البرامج التدريبية وفق معايير  التدريبية، واقتراحتحديد االحتياجات عن  دراسة يمدتق خالل

 .إدارة الجودة الشاملة في التعليم

  :  ة ــــــــداف الدراســــــــــأه -ثالثاً   

  :اف التاليةهداَأل التعرف علىلى تهدف الدارسة الحالية ِإ    
وفق معـايير إدارة   ،بنغازي بمنطقةاالحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين  تحديد  -1

  .الجودة الشاملة في التعليم 
االحتياجات التدريبيـة بـين    فيحصائية إذات داللة فروق اختبار ما إذا كانت هناك   -2

التعلـيم،  لمعايير إدارة الجودة الشاملة فـي   بنغازي، وفقاً بمنطقةالمشرفين التربويين 
   .التخصص و العلمي لالمؤه و النوع:الدراسةات رلمتغي تعزى

لمشـرفين  اتدريب لبين مدى الحاجة دالة إحصائياً عالقة هناك  ما إذا كانت مـعرفة  -3
الخبرة مدى و ،التعليممعايير إدارة الجودة الشاملة في  بنغازي، وفق بمنطقةالتربويين 

  .لمشرفين التربويينلدى ا
 عينة الدراسـة حاجة  مدىبين ذات داللة إحصائية فروق اختبار ما إذا كانت هناك   -4

 .المهامممارستهم لتلك  ومستوىإتقان المهام اإلشرافية للتدريب على 
التدريبية للمشرفين  االحتياجات دـــــــراح برنامج تدريبي لســــــاقت  -5

  .يمــلة في التعلــامة الشّودمعايير إدارة الج قبنغازي، وف بمنطقةالتربويين 

  : الدراسة حدود -رابعاً   
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تشـمل   و بنغـازي  منطقةربوي الواقعة في نطاق فتيش التَّاتب التَّمكَ: مكانية حدود-1
 .)قمينسوسلوق و السالوي  و زي المركزبنغاوالبركة (المناطق التعليمية التالية

 2009/2010خالل العام  أجريت هذه الدراسة:  زمنيةحدود -2
ربوي الواقعة في فتيش التَّاتب التَّفي مكَ نيالتربوي ينالمشرفعينة من  : بشرية حدود-3

 بنغازي منطقةنطاق 

  :الدراسة مصطلحات -خامساً    

  :التدريب .1
وتطوير ،تمثل في تزويد الفرد بالمعارف والمهارات ،يغاية وسيلة وليس " هعرفه جمال بأنّ   

 در عـالٍ حتى يؤدى واجباتها على قَ ،بغرض تأهيله للقيام بوظيفة حالية أو مستقبلية،قدراته 
اَألمن الكفاءة و1161، 2003ميرفت،و جمال" (د داء الجي .(  

  :التدريبية االحتياجات - 2
ـ  بأنّ"عرفت االحتياجـات التدريبيـة    ك الخطـوات المنظمـة التـي يتبعهـا     هـا تل

 للكشـف عـن الـنقص أو   ،ل في تنمية القوى البشـرية فـي المنظمـة    ؤوأو المس،المدرب
أو ،وضـع أو أداء مرغـوب فيـه    وبـين ، أو أداء قـائم   الفجوة بـين وضـعٍ   والتناقص أ

والخروج بنتـائج معينـة تتعلـق بكيفيـة وقـدرة       ،وتشخيص ذلك كله وتحليله ،ول فيهمأم
  ).15: 2000 :أخليف( "تالفى ذلك النقص أو التناقص أو الفجوة ىعل التدريب

 فها سعيد بأنهاوعر:   
 ،المتـدربين  تمعلومـات وخبـرا  غيرات المطلوب إحـداثها فـي   هي مجموعة التّ"

ــ  ــدريب المقّ ــامج الت ــا برن ــوي عليه ــي َأن يحت ــي ينبغ ــتوى الت ــع مس ــم لرف دم له
  ).1993،53،سعيد("أدائهم

  :ةـــــالتدريبي حتياجاتلال التعريف اإلجرائي
 المشـرف التربـوي   كفايـات مجموعه من التغيرات المطلـوب إحـداثها فـي     هي

بحيـث تسـاعده علـى تطـوير     ،مهنة اإلشراف التربوي اوخبراته ومهاراته ، التي تتطلبه
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 وذلـك كمـا  ،وفق معـايير الجـودة الشـاملة فـي التعلـيم       ،وكفاءته ئهداورفع مستوى َأ
  . راسة الحاليةالد دمة فيِتخَالمس ا األداةهقيستَ

  

  :رفون التربويونـــالمش - 3
 اإلشـراف علـى  ، ولهـم خبـرة تمكـنهم مـن     ومهنيا علميا المؤهلينالمربين هم  

، وتطـوير العمليـة التعليميـة    وكفاءتـه  ئـه والرفع مـن مسـتوى أدا   ،هوتقييم أداء المعلم
ـ الم )التربويـون  ونالمفتش(عليهم اآلن  قويطل ،وتحسينها  جميـع فـي  باإلشـراف   ونكلف
  .2010-2009بنغازي خالل العام  منطقةالتعليم العام في حدود مدارس 

  :يــــج التدريبــــرنامـلبالتعريف اإلجرائي ل - 4

لـى  ععبارة عـن برنـامج تـدريبي مقتـرح مـنظم ومخطـط ومبنـي        هو 
 فهـد ي بنغـازي،  منطقـة بالمشـرف التربـوي    االتي يحتاج إليهالتدريبية  االحتياجات

، جعلـه أكثـر خبـرة فـي مجـال عملـه      يإلى أحداث تغيرات في المشرف التربوي ل
  .بمستوى العملية اإلشرافية والتعليمية ككل ضللنهو

  :المعايير - 5
أعلى مستويات الجـودة فـي األداء والمواصـفات التـي يمكـن الوصـول       "  هي

ـ فـي ضـوئها تقـويم مسـتويات األداء والمواصـفات المختلفـة ألي        م، ويتإليها  ،يءش
  ). 15، 2009عادل، ("إصدار الحكم عليها يوبالتال

  :ة الشاملة في التعليم ودجر ِإدارة الَــــمعايي - 6
مجموعـة مـن   :بأنهـا   معايير إدارة الجـودة الشـاملة فـي التعلـيم    تعرف نادية 

علـى  التدريبيـة للمشـرف التربـوي     االحتياجـات الشروط والمواصفات التي يتم تحديـد  
ــوئها، و ــي ض ــيتتمالت ــل ف ــ :ث ــراءات ؤومس ــات ،واإلج ــبط العملي لية اإلدارة ،وض

تـؤدي إلـى مخرجـات تتصـف      بحيـث التصحيحية ،والمراجعة الداخلية ،والتـدريب ،  
  .) 2002، نادية(. وتعمل على تلبية احتياجات المستفيدين من هذا النظام بالجودة
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  :يم ة الشاملة في التعلودجر ِإدارة الَــــمعاييلالتعريف اإلجرائي  - 7
توفرھا عند تحدید االحتیاجات التدریبیة  مالالز الشــروط والمواصــفاتتلــك هــي      

ــةللمشرفین التربویین   ــ المعاییربنغازي وتمثلت في   بمنطقـ ــ: ةاآلتيـ ولية ؤمسـ
 )اإلدارة،وضبط العمليات ،واإلجـراءات التصـحيحية ،والمراجعـة الداخليـة ،والتـدريب     

 .وتسعى أیة مؤسسة تعلیمیة إلى تحقیقھا التي تبنتھا الباحثة في دراستھا ،



 

َ ِإ

     
     

الثاني لفصلا  

  النظري اإلطار
 شراف التربوياإل: األول المبحث  

  .مقدمة •
  .مفهوم اإلشراف التربوي •
  .أهداف اإلشراف التربوي •
 . أنواع اإلشراف التربوي •

 .أساليب اإلشراف التربوي •

 .ليبيااإلشراف التربوي في  •

  .تربوييناالحتياجات التدريبية للمشرفين ال •
  التدريب : الثاني المبحث          

  . مقدمة •
  التدريب مفهوم •
  . أهمية التدريب •
  أهداف التدريب •
  . أساليب التدريب •
  . مفهوم االحتياجات التدريبية •
  . أهمية تحديد االحتياجات التدريبية •
 .مراحل تحديد االحتياجات التدريبية •

 .مفهوم البرنامج التدريبي •

   .التدريبيخطوات تصميم البرنامج  •

  في التعليم الشاملة الجـودة إدارة: الثالث المبحث          
  .الجودة مفهوم •
  . الشاملة الجودة إدارة مفهوم •
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  . في التعليم  الشاملة الجودة إدارةمفهوم  •
  . في التعليم  الشاملة الجودة إدارةأهداف  •
  .التطور التاريخي  إلدارة الجودة الشاملة •
  . الشاملة الجودة ةإدارواإلشراف التربوي   •
 . في التعليم  الشاملة الجودة إدارة معايير •

 .مفهومها وأهميتها وخصائصها •

  األولالمبحث                       
  ربويــــتالراف ـــــشإلا                    

  :مقدمة    

ـ  يحقـق للـتعلم   ألن  اإلشراف التربـوي  يسعى       ه وغاياتـه بكفـاءة وفاعليـة   أهداف
ورفـع كفاءتـه العلميـة    لى تطوير النوعية المهنيـة للمعلـم   مشرف التربوي يعمل عفال

ـ إوذلـك مـن خـالل     ،مكانته الوظيفية إلى أعلى درجة ممكنـة  رفعو  والتعليمية ده ارش
ه على حل مشـاكله باعتبـاره أحـد العناصـر الرئيسـة فـي       تساعدمو واإلشراف عليه

ـ  على الالموقف التعليمي،ومساعدته  لتحسـين  ،اليب تدريسـية متطـورة   وصول إلـى أس
  .تحقيق أهداف العملية التعليمية من ثمو،كفايته المهنية 

  :مفهوم اإلشراف التربوي  
هم هم ومفـاهيم وتتبـاين اتجاهـاتُ   ،يختلف الباحثون في تعريف اإلشـراف التربـوي        

  .المفهوملهذا  حسب تحليله كلُّ
 عمليـة تربويـة متكاملـة   :"أنّـه  ب عرف عبد العزيز البسام اإلشراف التربـوي قد ف

والمناهج وأساليب التعليم والتعلم وأسـاليب التوجيـه والتقيـيم وتطـابق      غراضألبا ىعنتّ
ـ  وت معهمجهود المدرسين وتتفق  التوفيـق بـين أصـول الدراسـات وأسسـها       ىسـعى إل

   صـالحه إمـا ومتطلبـات    النفسية واالجتماعية وبين أحوال النظام التعليمـي فـي دولـة 
  ). 126، 2008أحمد ،("سينهوتح

نشـاط علمـي مـنظم تقـوم بـه سـلطات       :" ربـوي ن اإلشراف التّإ قانيللّاويرى 
ـ   ومن الخبرة فـي مجـال اإلشـراف التربـوي ،     عاٍل ىإشرافية على مستو  ىيهـدف إل
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تحسين العملية التعليمية ويساعد في النمو المهني للمعلمـين ،مـن خـالل مـا تقـوم بـه       
ات المستمرة للمعلمـين وإعطـائهم النصـائح والتوجيهـات التـي      تلك السلطات من الزيار

   )132، 2003علي، (" تساعدهم على تحسين أدائهم

ــهأباإلشــراف التربــوي  وعــرف برجــز  ــه نمــو " ن ــارة وتوجي تنســيق وإث
لغرض إثارة وتوجيه نمو كل طفـل للمشـاركة الذكيـة فـي المجتمـع والعـالم       ،المعلمين

  .)  126، 1987رادح،"(الذي يعيش فيه
عمليــة قياديــة ديمقراطيــة :"ن اإلشــراف التربــويأ وآخــرون ويــرى محمــد 

مـن منـاهج ووسـائل وأسـاليب     ،بالموقف التعليمي بجميع عناصره  ىعنتعاونية منظمة تُ
هدف إلى دراسة العوامـل المـؤثرة فـي ذلـك الموقـف وتقييمهـا       ت ،وبيئة ومعلم وطالب
   .)51، 2007عبدالسالم، ("للعمل على تحسينها

بـين المعلـم    عمليـة عالقـة متبادلـة   "نـه  أب اإلشراف التربوي يعرفف أما وايلز
 .لنجــاح وتقــديم الخبــرات التعليميــة للبنــين والبنــاتلتــؤدي  والمشــرف التربــوي

ربوي نشاط موجه لخدمة المعلمـين ومسـاعدتهم فـي حـل مـا يعترضـهم       واإلشراف التّ
  ).29، 2005،ىسه("لقيام بواجباتهم في أكمل صورةل ،من مشكالت

عمليـة تفاعليـة إنسـانية    "ن اإلشـراف التربـوي   أ وآخـرون ويرى تيسير دويك 
ومســاعدته فــي تنميــة نفســه وحــل  ،تحســين عمــل المعلــم وأدائــه ى،تهــدف إلــ

  ). 2005،218،أمل"(مشاكله
عمـل علـى النهـوض بعمليتـي التعلـيم      ت" أحد الوسائل التي  نهأعل  ويعرفه محمد      
ـ    ى أنمعن نأو ،والتعلم ـ  ،ق ،وأن تحـرك تشـرف هـو أن تنس 1972،محمـد "(ه وأن توج 

،19.(  
عبـارة عـن   " اإلشـراف التربـوي بأنـه    ويعرف محمد شمس الـدين وإسـماعيل  

ويطـور مـن سـلوكه     بوظيفتـه تساعد المعلم علـى أن يـنهض    ،خدمة ذات طبيعة فنية
نـه وظيفـة   أاألدائي على نحو أفضل،كما يحدد مهام الوظيفة األساسـية لإلشـراف علـى    

  ).  74، 2010،عبد الصبور(" تطوير الموقف التعليمي من أجل الطالب
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باعتبـاره العمليـة التـي تهـدف إلـى      " اإلشراف التربوي الحديث ويعرف موسى
تطوير المعلم مهنياً وعلميـاً وشخصياً،وتحسـين مسـتوى أدائـه المدرسـي فـي منـاخ        

ف االرتقـاء بالعمليـة التربويـة    بهـد  ،يسوده االحترام والتعاون،وروح العمـل الجمـاعي  
  ) . 20، 2009بالل،"(واالرتقاء بمستوى تحصيل التالميذ

المفهوم الحديث لإلشراف يجب أن يقوم علـى المشـاركة بـين المشـرف مـن      إن 
ليحـل   ،ويستبعد هـذا المفهـوم أشـكال التسـلط المختلفـة      .خرىجهة والمعلم من جهة ُأ

تراف بقيمة كل ابتكـار وإبـداع فـي الجوانـب     واالع ،احترام االختالف في الرأي امحله
  ). 28، 1985أمحمد، (المختلفة للعملية التعليمية

مجموعـة مـن النشـاطات    " تعتبـر اإلشـراف التربـوي    ةعديـد  وهناك تعريفات
ـ   .وتحسـينها تطوير عملية التـدريس   لىِإوالفعاليات التي تهدف  دوا هـذا  ومـن الـذين أكّ

الذين أوضـحوا أن اإلشـراف التربـوي هـو عمـل      "وستوبز"، "وماكس"،" وايلز"الجانب 
   )2003،18ومروان ، سعيد"(وتجريب يهدف إلى تحسين التدريس والبرامج التدريسية 

غايتها ،عملية فنية شورية قيادية إنسـانية شـاملة  "وهناك من يرى اإلشراف التربوي 
  ). 73، 2010عبدالصبور،"(تقويم وتطوير العملية التعليمية والتربوية بكافة محاورها

مـن خـالل    ،علـيم والـتعلم  يهدف اإلشـراف إلـى تحسـين التّ    لفنيةا ناحيةالفمن 
  .من الطالب والمعلم والمشرف لكلوتنشيطه  رعاية وتوجيه النمو المهني

 .فاإلشـراف يقـوم علـى احتـرام رأي المعلمـين والطـالب      شورية الناحية الأما من     
  .على المعلمين والطالب التأثير فيله قدرة  قياديةال ناحيةالومن 

إلـى االعتـراف بقيمـة الفـرد     اإلشـراف التربـوي   يهدف  نسانيةاإل ناحيةالومن  
  .إنساناً تهبصف

يهتم بجميـع العناصـر المـؤثرة فـي تحسـين      فهو  شاملةكونه عملية ناحية ومن 
  ). 5، 2009هناء ،(العملية التعليمية وتطويرها 

ة لتطـوير العمليـة التعليميـة مـن     وسـيل "اإلشراف التربوي بأنـه   ويعرف هادي
وتحسـين مسـتوى    ،خالل متابعة المعلمين وتوجيههم ومسـاعدتهم علـى النمـو المهنـي    

يســاهم فــي تحقيــق األهــداف التربويــة  ابمــ ،وطــرق وأســاليب تدريســهم ،أدائهــم
  ) 252، 2006،هادي("المطلوبة



12 
 

ن بـين  ومـا يحـدث مـن تعـا    " ن األشراف التربـوي هـو  أ ويرى سالم القرشي
بقصـد رفـع مسـتوى األداء وجعلـه      ،لمشرف التربوي والمعلم حول عمليـة التـدريس  ا

  ). 145، 2007 ،خالد، وحامد(" لدى المعلم والمتعلم ومحبباً منتجاً

خدمـة فنيـة متخصصـة    "ن عمليـة اإلشـراف التربـوي    أعلى  ويجمع التربويون
قصـد تحسـين   ب ،المشرف التربوي المختص إلى المعلمـين الـذين يعملـون معـه     ايقدمه

  ) 231، 2004جودت، (" عملية التعلم والتعليم

التـي   ،اإلشراف التربـوي مجموعـة مـن األنشـطة التربويـة      أن وترى الباحثة
ـ يتنظم من قبل تربـوي  بهـدف تحسـين العمليـة التعليميـة علـى كافـة        ،نين متخصص

نمــوهم العلمــي  واحققــيل وذلك لمســاعدة المعلمــين علــى تنميــة ذواتهــم،المســتويات
  .عمليتي التعليم والتعلمبمستوى  ينهضواو،لمهنيوا

اإلشـراف التربـوي    أن إلـى  وبعد سرد التعريفـات السـابقة توصـلت الباحثـة؛    
   :يتميز بأنه
  .عملية تعاونية بين المعلم والمشرف  - 
  .نظام تربوي متكامل الجوانب  -
  نهوض بمستوى المعلم والطالب والعملية التعليمية ككل ليسعى ل  -
  .ملمشاكلهاعد المعلمين على وضع حلول مناسبة يس -
  .و يحترم المعلم ويقدره ،أسلوب قيادي منظم يبتعد عن التسلط -
  .ويسعى إلى تطويرها ،يشمل جميع جوانب العملية التعليمية -
  وهي تحقيق أهداف العملية التعليمية،ولكنه وسيلة لغاية  اً،ليس هدف -

عبـارة  :مفهـوم اإلشـراف التربـوي بأنـه     ومما سبق توصلت الباحثة إلى تعريف
لتحسـين العمليـة    ،تبـذلها قيـادات تربويـة متخصصـة     ،عن قدرات وجهـود منظمـة  

ـ   وتقييم  ،وتطويرها التعليمية صـل إلـى تحقيـق األهـداف     تحتـى   ،اكل مـا يتعلـق به
لتطـور  ا كـي يواكبـوا   ،رفع من مسـتوى أدائهـم  لل، وتدريبهم التربوية ،وتوجيه المعلمين

واإلشـراف التربـوي هـو المحـرك األساسـي للعمليـة       .العملية التعليميـة  الحاصل في
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طالـب مـن أجـل الوصـول إلـى      المعلـم و المسـاعدة  ل اويهتم بجميع جوانبه ،التعليمية
  .وبغية تحسين العملية التعليمية،األهداف التربوية المقصودة

  

  
  :أهداف اإلشراف التربوي

 وتعـددها واختالفهـا،  التربـوي   إلى هدف اإلشـراف  على الرغم من تنوع النظرة
ن الهدف األساسـي لإلشـراف التربـوي هـو تحسـين عمليـة       أفإن الجميع متفقون على 

  .العملية التعليمية  واجهت لتيالتعلم والتعليم ومعالجة الصعوبات ا
  : يمايلاإلشراف التربوي   أهدافبرز أومن 

ـ "-1 ـ    ىمساعدة المعلمين عل لـوغ األهـداف   تهم الخاصـة لب اتنميـة قـدراتهم وكفاي
  .التربوية

  .نقل األفكار واألساليب ونتائج التجارب واألبحاث التربوية إلى المعلمين-2
تشــجيع المعلمــين علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بــإدارة -3

   )284، 2004جودت،("المدرسة
مساعدة المعلمين على اكتساب المهـارات والخبـرات التربويـة والوقـوف علـى      -4

ــرق  ــن الط ــةأحس ــاليب التربوي ــدريس   ،واألس ــي ت ــا ف ــتفادة منه واالس
  ). 2010حسن،(موادهم

يسـوده العمـل والتعـاون    غرس الثقة بالنفس لدى المعلمين وخلق منـاخ مالئـم    -5
  ). 2006 ،نزيه(فيما بينهم

ـ  ي ،يهدف اإلشراف التربـوي إلـى وضـع خطـط سـنوية     -6 الجـداول   احـدد فيه
  .مدار السنةالسنوية على  توالزياراوالمقررات الدراسية 

ونقـد المنـاهج    ،ن المشـاركة فـي تـأليف واختيـار الكتـب المدرسـية      كمـا أ "-7
ـ المقررة،واإلشراف على نظم االمتحانات ،وأ ذ رأي اإلشـراف التربـوي فيمـا    خ

مـن أهـم أهـداف     ،وتطويرهـا  يتعلق بإعادة تنظيم أسـاليب القيـاس والتقـويم   
  .  ) 53، 1992خديجة،"(اإلشراف التربوي
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 إلـى الطريـق الصـحيح و   وإرشـاده  ف التربوي إلى توجيه المعلم ويهدف اإلشرا
ـ ،تحديد مشكالته بنفسـه  مساعدته على  عـدم فـرض األسـلوب اإلشـرافي      و، اوتحليله

فهو يراعي كفايـة المعلـم وقدراتـه ومهارتـه      على المعلم الذي يفضله المشرف التربوي
ي يكـون قـد تلقـى    ، الـذ التي قد تكون محدودة بالنسبة لمهـارات المشـرف التربـوي   

  .في اإلشراف التربوي دورات تدريبية وخبرة كافية
علـى   المشـرف تسـاعد   إلشـراف أن أهـداف ا )  1986(دت دراسة صـالح وأكّ 

 ةجهـز ألساعد فـي اقتـراح الـدورات التدريبيـة واقتـراح ا     كما يأداء عمله بشكل أفضل 
  .والخاصةواألدوات التعليمية وفي تحقيق األهداف التربوية العامة 

ربوي يهدف إلـى التنـوع فـي أسـاليب اإلشـراف      ن اإلشراف التّأوترى الباحثة 
نظـراً للتغيـر السـريع فـي العصـر الـذي       و ،حسب المادة العلميـة والتخصـص   كلُّ

إيجـاد   مـا يحـتم  ،الدراسـية وتعـديلها    وخاصة ما حصل من تطوير في المناهج،نعيشه
 .لطالب والمادة التعليميةأساليب إشرافية مناسبة وحديثة تتناسب مع المعلم وا

ن اإلشـراف التربـوي يهـدف إلـى مسـاعدة المعلمـين فـي        أومن هذا نستنتج 
كـذلك إذكـاء    ،فـي عمليـة التعلـيم    يلقاه المتعلمـين مـن صـعوبةً    تشخيص وعالج ما

،وإثراء روح التعــاون والعالقــات اإلنســانية ،والتنــافس فــي التــدريس بــين الحمــاس
قـادراً علـى تخطـي الصـعاب التـي قـد        يصبححتى  هالمعلمين،وكذلك إرشاده وتوجيه

 ،إلـى تحسـين عمليتـي التعلـيم والـتعلم     اإلشراف التربـوي  يهدف كما ،تعترض طريقه 
  . ومن ثم تحسين العملية التربوية بأكملها

  :أنواع اإلشراف التربوي
 المـربيين هناك العديد من أنواع اإلشـراف التربـوي التـي اتفـق عليهـا أغلـب       

  :تيآلا كاويمكن تحديده
   :اإلشراف الوقائي- -1

األخطـاء التـي قـد يقعـون      لتجنيـبهم  بأنفسـهم، يهدف إلى تعزيز ثقة المعلمـين  
ـ ف هم،مواجهة كل مشـكلة أو صـعوبة قـد تعتـرض طـريق      من وتمكينهم فيها،  ونيتغلب
يتمثـل فـي بنـاء الثقـة بينـه       ،كبيراً دوراًفي هذا الصدد ويلعب المشرف .بسهولة اعليه
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مـن خـالل العالقـات اإلنسـانية المبنيـة علـى الصـدق والمسـاواة         ،لمـين  وبين المع
العالقات اإلنسانية تؤدي إلـى توجيـه المعلمـين التوجيـه الصـحيح      وذلك أن  ،والرحمة
  ). 2006عبد الصمد،( همكسب رضا منالمشرف  ،وتمكن

تعـرض   ، إذا مـا مـن فقـدان الثقـة بنفسـه    القدرة المعلم  يمنحإلشراف الوقائي وا
ـ  أوالمشاكل التي يمكن  المواقف الصعبة، لبعض ـ  اًن تقـف عائق ه، ويمنحـه القـدرة   أمام

على االحتفاظ بتقدير التالميذ واحتـرامهم له،ومواصـلة عملـه وواجباتـه المهنيـة بكـل       
  .ثقة وحكمة

علـى خبـرة المشـرف     ن هذا النوع مـن اإلشـراف يعتمـد كثيـراً    إيمكن القول 
مـن خـالل    وكـذلك  اشـتغاله بالعمـل كمـدرس،    أثنـاء اكتسبت التي  وكفايته ،التربوي

ـ   ة الصفيةالزيار فتمنحـه القـدرة علـى التنبـؤ بالصـعوبات       ،للمدرسـين  االتي قـام به
  .والمشاكل التي قد تواجه المدرس الجديد

  :اإلشراف التصحيحي-2
خطـاء التـي   األهذا النوع من اإلشراف يقـوم المشـرف التربـوي بتصـحيح      في

بعملـه سـواء كانـت مـن خـالل شـرح        المعلم قيام أثناء الفصل،ن أن تحدث داخل كمي
  ). 2006عبد الصمد،(من األخطاء  ذلك غيرأو  ،عرض وسيلة تعليميةدرس أو ال

يطلـع المعلـم   ف ،يستثمر المشرف التربوي تلك الحالة في تصـحيح هـذه األخطـاء   
ـ  قبـل فـوات    األمـر  مناسـب، ويعـالج  بأسـلوب تربـوي    ،اعلى أخطائه التي وقع فيه

ـ  .اناألو ن دور المشـرف التربـوي هـو معالجـة الموقـف التعليمـي       أن يومن هنا يتب
  .اوالكشف عنه المعلموليس تصيد أخطاء  ،والعملية التعليمية

فـي توجيـه    تكمـن  ليتـه اصـحيحي وفع اإلشـراف التّ  ةفائـد  نإويمكن القـول  
ـ   هم،وتـدريب المعلمين  ـ أتصـحيح  باءة والعنايـة البنّ ـ   دون ائهم،خط أو  ، يهماإلسـاءة إل

  .ك في قدراتهم على التدريسكيشتال
  :اإلشراف البنائي -3
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فهـو   ،مرحلـة البنـاء  إلـى  ى اإلشراف البنائي مرحلـة التصـحيح والوقايـة    يتعد
تزويـدهم  المعلمـين و  وكـذلك تشـجيع  ،ليجعلـه أحسـن    ،يعمل على تنمية أداء المعلـم 
  ).2008فتحي،( وعدم تصيد أخطائهمبالخبرات والمهارات الالزمة 

 مـن ،ن يكون علـى درايـة كافيـة بكـل خبـرة      أطلب من المشرف التربوي ي لذا
المـادة العلميـة   باإلشـراف أو  ب مـا يتعلـق  سواء في،كل ما هو جديد  علىاالطالع خالل 

نقل هـذه الخبـرات الجديـدة إلـى المعلمـين       حتى يتسنى له من بعد ،األسس التربويةبأو 
متعـددة فـي جميـع     تعنـده مـن قـدرا   المشرف ما يخرج و ،ةتجربالتطرح للمناقشة وف

  .لكي تنعكس على العملية التعليمية ،للمعلمين قهلطيالمجاالت و 
  :اإلبداعياإلشراف -4

 ،المشرف المبدع هو الذي يغذي في العاملين نشـاطهم اإلبـداعي وقيـادة أنفسـهم    
 ،مـن االعتمـاد علـى التوجيـه الخـارجي      يساعد المدرسين على الـتخلص تـدريجياً  و

إلـى مسـاعدة    ويوجـه طاقاتـه دائمـاً   ،يعتمدون على ذكائهم وأعمالهم الخاصة ويجعلهم 
فـي حيـاتهم الشخصـية     واإلبـداع  يعملون تحـت إشـرافه علـى النمـو     نالذيالمعلمين 

  ). 2008حمد،أ(يةوالمهنّ

يكون دائم االطالع على كل ما هـو جديـد فـي مجـال اإلشـراف       أن هنا ينبغيو
يحتـاج   و. هماالبتكـار بيـن  روح  تنشـيط  مـن أجـل    مع المعلمـين،  ناقشهفي،التربوي 

مـن الوقـت    اًويتطلـب إمكانيـات ماديـة وكثيـر     ،طاقات مدربة إلىاإلشراف اإلبداعي 
الشخصـية   ن يتحلى بالعديـد مـن الصـفات    أيجب ولكي يكون المشرف مبدعاً . والجهد

  :هيالتي تعينه على أداء عمله بكل نجاح و
  .باقة والثقة بقدرته المهنية مع التواضعمرونة التفكير، والصبر والل" -أ

  .الرغبة في التعلم من اآلخرين واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم -ب
 2007سـامي، ("الرؤيا الواضحة لألهـداف التعليميـة والعمـل علـى تحقيقهـا      -ج

،36(  

ـ  أهذا  مننستنتج  ز بقـدرة المشـرف التربـوي علـى     ن اإلشراف اإلبـداعي يتمي
معـه علـى إنتـاج إبـداعات     التعـاون  و وتشـجيعه  ،المعلـم  لدىامنة إخراج الطاقات الك

  .مشتركة
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  :اإلكلينيكياإلشراف -5
 ،من حيـث إنـه  اإلشراف اإلكلينيكي مـن أهـم أنـواع اإلشـراف التربـوي      يعد 

ويهـدف إلـى معالجـة نـواحي الضـعف و       ،وتحسين أدائهميستخدم في تدريب المعلمين 
وإشـراكه فـي    ،و المشـرف  المعلـم   تفاعل بينوذلك عن طريق زيادة ال ،يهمالقصور لد

اء لتحسـين أد من خـالل الزيـارة الصـفية التـي يقـوم بهـا        عمليات الموقف التدريسي
إال أن الهدف األساسي لهذا األسلوب اإلشرافي يتركـز فـي زيـادة فاعليـة دور       المعلم،
 عمليـات   عن طريـق إشـراكه فـي   من خالل التفاعل الحقيقـي مـع المشـرف،   ،المعلم 

إذ يتفـق المعلـم والمشـرف علـى     ؛التخطيط والمالحظة والتحليـل والتقـويم والعـالج    
  ).  2004محمود،(أسلوب المالحظة الصفية

ــين إ ــاعد المعلم ــاركة تس ــذه المش ــارات   ،ن ه ــاب المه ــم اكتس ــئ له وتهي
الثقـة بـين المعلـم     تقـوي و ،جديـدة فـي مجـال تخصصـهم    ال معلوماتالو،التدريسـية 

  .والمشرف
  :أنهفي وفوائد اإلشراف اإلكلينيكي  وتتضح مزايا

  .يقوم على الثقة والتعاون مع المعلم ويهتم بتنميته وتطوير كفايته -1
 .التخطيط للدرس إلى عملية التقويم منيعمل على مشاركة المعلم  -2
 .يزود المعلم بتغذية الراجعة في جميع المراحل -3
  )2004جودت،.(ملموسةالنتائج ال ييقوم بتقويم الموقف الصفي ذ -4

 الـذين  ،يهـدف إلـى تـدريب المعلمـين     اإلكلينيكـي  اإلشرافن أ من هذا نستنتج
ـ وهدفـه   ،أداء مهارة تعليمية معينـة  والخبرة، فيتنقصهم الكفاءة  هـو تحسـين    ياألساس

  .داخل غرفة الصف بهدف تحسين العملية التعليمية بأكملهاوسلوكه أداء المعلم 

ـ   أيتضح من هذه األنواع   ،اإلشـرافية ة مـن النشـاطات   نها عبـارة عـن مجموع
ممـا يسـاعد فـي بلـوغ أهـداف       ،التي تقدم بقصد مساعدة المعلمين على النمو المهنـي 

تحقيـق خـدمات    إلـى التـي تهـدف    اإلشـرافية  نوع مـن األسـاليب   أيضاً ،وهيالتعليم
قد حدث تطور كبير في أساليب اإلشـراف نتيجـة لمـا طـرأ     فولذلك  .اإلشراف التربوي
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فأصـبح يسـتخدم عـدة أسـاليب      ،مفهومه وأهدافه ووظائفه وأسـاليبه  على التطورات في
  .وسوف نتطرق لبعض األساليب المهمة في اإلشراف التربوي،في العملية التعليمية 

  :الزيارة الصفية -أوالً
يقـوم   ،أسلوب إشرافي من أقدم األساليب اإلشـرافية المعروفـة وأكثرهـا شـيوعاً    

حدث داخل الصـف مـن مهـارات المعلـم وطـرق      كل ما ي التربوي، ليرىبه المشرف 
والزيـارة  .والطالـب يستطيع التخطيط لبرنامج إشرافي يتناسب مـع المعلـم    حتى،تدريسه
 الموقـف  عناصـر بين المشـرف التربـوي وجميـع     من وسائل االتصال المباشر الصفية

ة وواضـحة لكـل زيـارة يقـوم     محـدد  اًوالبد للمشرف التربوي أن يضع أهداف.التعليمي 
  ). 2005أمل،(هاب

  :ومن أهم أهداف الزيارة الصفية 
  تقييم أداء المعلمين -1
  .مساعدة المعلمين المبتدئين في مهنة التعليم -2
  .و تربوياًأ العمل على تنمية المعلمين مهنياً -3
  .أداء المعلم والطالب طريق  معلومات عنال لىالتعرف ع -4
لمعلـم فـي التـدريس    يسـتخدمها ا التعرف على المناهج المقررة والكيفيـة التـي    -5

  ).2008،فتحي( الفصل داخل

  : هي أنواع لزيارة الصفية ول
 و الوقـت إدارة  و اإلعداد  :العام المناخ معرفة غايتها:)أولية ( زيارة استطالعية   - 

 .التعزيز و التقويم و المعينةتوظيف الوسائل  و إدارة الصف

تعرف على الدرس الجيـد ،  لالمعرفة حاجات المعلم و: ) توجيهية( زيارة تدريبية   - 
 .أهم خطوات التدريس وعمليات التقويم المختلفة

 .) 224 ،223 ،2005أمل،  (للوقوف على أداء المعلم : تقويميةزيارة   - 

  :المداوالت اإلشرافية-ثانياً 
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جـل مسـاعدة   أمـن   والمعلـم، لوجه بـين المشـرف    هي مقابالت مهنية تتم وجهاً
ـ ي تعرقل المعلم و مناقشة بعض األمور الت  ن يكـون النقـاش موضـوعياً   أوالبـد   .هعمل

  .فردية هذه المشاكل دراسةًتُدرس أن و ،وتعاونيا
ـ ،هذه اللقاءات أسلوب محبب لـدى المعلمين  ـ  األنه ن دعو للتفـاهم والتعـاون بـي   ت

يجـب أن   و ). 2010عبـد الصـبور،  (عزز جانب العالقـات اإلنسـانية   تو المعلم والمشرف،
مناقشـة  تحـول إلـى   تحتـى ال   ،على أهداف محددة ةنظمة ومبنيتكون اللقاءات مرتبة وم

  .قيمة لهاال  ال هدف و مواضيع
جريها المشرف مع المعلم ومن أهم أهداف المداولة التي ي:  

  .التعرف على اتجاهات المعلمين نحو مهنتهم    - أ
  .تنمية روح التعاون بين المعلمين و ،تعزيز الثقة بالنفس   - ب

ــدريبهم علــى تحمــل  ،لــى وضــع الخطــطالمعلمــين ع مســاعدة -ج             وت
  ). 2009بالل ،.(المسؤولية

  :)الورش التربوية أو(ربوي المشغل التّ- ثالثاً

الورش التربوية من أهم الوسـائل المسـتخدمة فـي مجـال التنميـة المهنيـة        تعد
أسلوب إشرافي يجتمع فيـه المعلمـون وتتـاح لهـم  الفرصـة للقيـام        هيبوجه عام ، و

تحـت إشـراف المشـرف     ،لبحث مشكلة تربوية وعالجهـا ،مشروعات فردية وجماعية ب
  ). 2010حسن،(التربوي وبدون التقيد بالرسميات 

   -:ها المعلمون في المشغل التربوي هيققومن أهم األهداف التي يح
  إعداد خطة دراسية  -1
  تصميم خطة سنوية  -2
   امتحانيهبناء ورقة  -3
  صنع وسيلة تعليمية  -4
 ).140، 2004محمود، (ار تحليل اختب -5

الخطـوات التاليـة    شـرف يجب أن يراعي الم اوحتى تحقق الورش التربوية أهدافه
  : اإلجرائه
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 . تحقيق األهداف المراد تحقيقها من خالل الورش التربوية  - 1

 ،إعالم المعلمين المشاركين باألهداف والموعد والمكان الذي تقام فيـه الـورش   - 2
كي يقتنعـوا بـه مسـبقا وأن تلبـي األهـداف       ،ومناقشتهم باألهداف والوسائل

  .احتياجاتهم

وكذلك تجهيز العدد واألدوات  ،تحديد الوسائل والطرق المناسبة لتحقيق األهداف - 3
  .الالزمةوالمواد األولية 

مـن  لما في ذلـك   منهم،وخاصة المبدعين  ،اإلفادة من خبرات المعلمين أنفسهم - 4
 . لآلخرين فائدة

ذوي الكفاءات العالية والخبـرة الكافيـة فـي المواضـيع      االستعانة بنخبة من   -5
 ). 291، 2004جودت، (المطروحة للبحث 

  
  

  :االجتماعات -رابعاً
 ، ويحـدد أهدافـه  للقـاء التربـوي  المشـرف التربـوي   ه فيخطط يأسلوب إشرافي 

أو مـع المعلمـين فـي تخصـص      ،ومكانه وزمانه مع المعلمين الذين يدعوهم لالجتمـاع 
ـ  ،معينة مادة أومعين   وهنـا  ،.مـثالً  المعلمين فـي تخصـص الفيزيـاء والرياضـيات    ك
 المعلمـون، فـيخطط  وقـع فيهـا    التـي  الهفوات والثغراتالمشرف التربوي بعض  يناقش

ـ تولرفع من كفاءة المعلم للالجتماع  تحسـين  جـل  أ مـن  المهنـي، ن مسـتوى أدائـه   يحس
  ). 2010عبدالصبور،(التعليمية العملية

  :تماعات اإلشرافية ومن أهم أهداف االج
تحديد أهم الصعوبات والمشاكل التي قد يعـاني منهـا المعلمـون فـي الميـدان       -
  .اتخلص منها بتبادل اآلراء والخبرات ووضع الحلول المناسبة لهلل ،التربوي
ـ   ،تبصير المعلمين بأهمية العمل الجماعي - ـ للبيـنهم   اوالتعـاون فيم علـى   اءقض

  .العمل الفردي  في حالة أاألحقاد التي قد تنش
  .تدريسالتزويد المعلمين بالمستجدات الحديثة في مجال التعليم وطرق  -
ــذه      - ــي ه ــاركوا ف ــذين يش ــين ال ــل للمعلم ــي أفض ــو مهن ــق نم تحقي

  ). 2010عبدالصبور،(االجتماعات
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كشـف  ال التـي مـن شـأنها    ،يهتم بهـذه االجتماعـات   أنوعلى المشرف التربوي 
مـن   و، آخـر  إشـرافي ية ، أكثر ممـا يكشـف أي نشـاط    وقدرته المهن المعلمعن كفاءة 

ـ  مسـتوى المعلمـين داخـل المدرسـة    من رفع أيضا ال شأنها وكـذلك رفـع    ، اوخارجه
  .مستوى العملية التربوية

  :اللقاءات التربوية  -خامسا
ــي  ــار ه ــات وأفك ــة معلوم ــن مجموع ــارة ع ــة مــن ذوي  اطرحهــتعب نخب

 ،رقـات تتنـاول قضـية أو مشـكلة تربويـة     م وقـد تُإذا  ؛االختصاص والخبرة والمعرفة
نقـل التوصـيات التـي توصـل     يومن خـالل ذلـك    فيناقشها اآلخرون بإدارة المشرف،
  ). 2006رافده،(إليها في هذه اللقاءات إلى المعلمين

 يقـوم بـه مجموعـة مـن الخبـراء والمختصـين       ،نشاط مخطط له والندوة أيضاً
ـ   في مجال معين  التربويين  تنـاقش، وذلـك  واألفكـار  رض فيهـا  أو قضـية تربويـة تع

  .المعلمينلمعالجة قضية تهم 
  : هي وتحقق الندوة عدة أهداف

  .تشجيع المعلمين على المناقشة والحوار في المجاالت التربوية  -1
  .نقاش لتدريب المعلم على مناقشة وعرض المواضيع المطروحة ل -2
النمـو   وتحقيـق فـيهم  فرصة لتبادل اآلراء واألفكـار بـين المناقشـين     إتاحة -3

  . المهني
  .براز المشاكل التي تعترض المواضيع ووضع حلول لهاإ -4
  .معالجة قضية تربوية تهم كل من يخدم في الميدان التربوي -5
  . لوصول إلى توصيات تفيد من له عالقة بالعملية التعليميةا -6

علـى ضـرورة عقـد نـدوات     )  2008(وفي هـذا الخصـوص أكـد عبـد اهللا     
ناقشـة اآلراء وطـرح األفكـار التـي     مل ،بين كل مـن المعلمـين والمشـرفين   وحوارات 

علـى ضـرورة عقـد اللقـاءات     ) 2010(واتفق معه عبد الحميـد .األداءتسهم في تطوير 
   .بين المشرفين والمعلمين لتغلب على المشكالت التي تواجههم

  
  :التقارير اإلشرافية -سادساً
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المشـرف لتحسـين العمليـة     ايسـتخدمه  التي حد األساليبأالتقارير اإلشرافية  تعد
والتقرير اإلشرافي هو مجموعـة مـن المعلومـات والبيانـات والحقـائق التـي       . التعليمية

كتب مـا يالحظـه عليـه مـن حيـث      في،خالل زيارته للمعلم  ها المشرف التربوي اكتسب
  ) .2010،رعبدالصبو(سفي التدري ءدااألكفاية ال
شفاً نصف شـهري بتقـارير اإلشـراف عـن الزيـارات      حيث يقدم المشرف التربوي ك  
للمعلمين ،ويسلم التقارير في نهاية العـام الدراسـي  وخالصـة عملـه عـن       اقام به تيال

  .كفاية المعلمين المكلف بمتابعتهم ،وما يقترحه في شأنهم ،ألمين الوحدة المختص
 ليس هنـاك أسـلوب إشـرافي واحـد متبـع فـي اإلشـراف        هنأومما تقدم نالحظ 

علـى قـدرة المشـرف التربـوي     ذلـك  يتوقف  ى؛إذاب أخريلاأسعلى فضل يأو ، التربوي
وطبيعـة موضـوع   تعليمـي  الموقـف  المناسـب لل  األسـلوب وخبرته وكفاءته،في اختيار 

  . وف والبيئة المحيطة بالمشرف والعملية التعليمية ككّلظرلكي يتناسب مع ال التعلم،
مـدى كفـاءة وخبـرة المشـرف      أسـلوب إشـرافي علـى    يأليـة  اكما تكمن فع

ـ  اهواجهيالتربوي في تشخيص المشكالت التي  علـى إيجـاد حلـول     وقدرتـه  ون،المعلم
  .مناسبأسلوب إشرافي  تباعأب ا،له

علـى قصـور فـي أسـاليب اإلشـراف الحاليـة فـي        ) 1999(وقد أكدت فاطمة 
مـن   وهـذا يزيـد   .تلبـي حاجـات المعلمـين المهنيـة    ل ،تحسين أداء المعلم وعدم تنوعه

  .ومفهوم اإلشراف الحديث ،ربوي القائمتعميق الهوة بين واقع اإلشراف التّ
مـدى فاعليتـه    أسلوب إشرافي مدى واستخدامات ومقومـات تحـدد   لذلك كان لكّل

  :ومن أهم هذه المقومات،ونجاحه 
ـ  التحقيقـه  ربوي ومة األسلوب اإلشرافي للموقف التَّءمال -1 ذي يسـتخدم  هـدف الَّ

  .جلهأمن 
  .األسلوب اإلشرافي لمشكالت تهم المعلمين وتسد احتياجاتهم معالجة -2
مرونة األسـلوب اإلشـرافي بحيـث يراعـي ظـروف المعلـم والمشـرف         -3

 .المتاحةوالمدرسة والبيئة واإلمكانيات 
شـؤون  باشتمال األسلوب اإلشرافي على خبرات تسـهم فـي نمـو المعلمـين      -4

  .العمل الجماعي 
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ـ     -5 ــق حاجــ ــرافية وفـ ــاليب اإلشـ ــوع األسـ ــين تنـ ات المعلمـ
   )1428،11،منصور(انيةالميد

 اً،واحـد  اًإشـرافي  اًأسـلوب المشـرف التربـوي   يستخدم  أاليفضل  هأنالباحثة  وترى
وذلـك نتيجـة لمـا     ألن لكل معلم طرق خاصة في تـدريس  أنواعهبل عليه أن يلم بجميع 

فكل مـادة علميـة تحتـاج إلـى أسـلوب معـين       الدراسية، حصل من تطوير في المناهج
وبـذلك تسـهم األسـاليب اإلشـرافية      ،ى يستطيع المشرف تحقيق األهـداف التربويـة  حت

ويصـبح األداء للمعلمـين أكثـر تألقـاً      ،التربوية الفعالة في عمليـة التحسـين واإلبـداع   
  .وتطوراً ومواصلةً للنمو والتقدم في المجاالت التربوية المختلفة

  
  : لیبیااإلشراف التربوي في 

حتـى   منـذ وقـت طويـل و   تعيش مرحلـة تحـول كبيـر     اليبي أنمن المعروف 
بأهميـة قطـاع التعلـيم فـي      إيمانـاً  كبيراً، بقطاع التعليم اهتماماً تهتمفهي  الوقت الحالي 

 ليكونـوا قـادرين علـى تغييـر المجتمـع نحـو       ً،جيدا إعداد الفرد والمعلم والتلميذ إعداداً
  .أفضل  تعليم 

شـعبية العامـة للتعلـيم والبحـث العلمـي      منح أمانـة اللجنـة ال   األساسياتمن و 
ـ  اًمكتب) التفتيش(لإلشراف التربوي  ـ  اًإداري وبكـل مـا يتعلـق بالمشـرفين      ،بـه  اًخاص

  "مكتب التفتيش التربوي"التربويين يسمى 
مر اإلشراف التربوي بتطـورات جعلـت التسـميات تختلـف مـن اإلشـراف       وقد 

  .تفتيش  إلىتوجيه  إلى
ـ    أنـه  هـو  التربـوي فالمفهوم الحـديث لإلشـراف    ن المعلـم  يمشـاركة تقـوم ب

فضـل الطـرق فـي    نحـو أ من التعاون واأللفـة لتوجيـه المعلمـين     مناخ في،والمشرف
  .ومساعدتهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية ،األداء والتقييم

المسـؤولون فـي الحقـل     ايبـذله  تـي الجميع الجهـود المنظمـة   "هو فالتوجيه  أما
ـ  ،التربوي ويشـمل إثـارة النمـو المهنـي للمعلمـين       ،ين التعلـيم مهنيـاً  في مجال تحس



24 
 

وتطــوير عملهــم وإعــادة صــياغة األهــداف التربويــة واألدوات التعليميــة وطــرق ،
  ). 9، 2009، هناء("وتقويم العملية التربوية،التدريس 

ومن ثم يصبح  ئه،خطاأعن طريق تصيد  ،تسلط المفتش على المعلمعلى  التفتيش يقوم
  . هماوتنعدم المودة واأللفة بين ،داخل الفصل وخارجه يزورهعندما ،من المفتش فاًالمعلم خائ
ير مصطلح التوجيـه إلـى التفتـيش    فقد تغّ ليبيافي  2010-2009في سنة اآلن  أما

   1427)  142(وذلك بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم  رقم  ،التربوي
،ومن ثم فهي تؤيد تغيير تعد صالحة لمجتمع اليومعملية التفتيش لم أن وترى الباحثة 

تغير في المصـطلح والممارسـات    التربوي في ليبيا شرافاإلمفهوم التفتيش والتوجيه إلى 
جل تطـوير اإلشـراف وفقـا    أومن  ،من تغيرات وتطورات هعلي أبسب ماطر ،واألساليب 

  .إدارة الجودة الشاملة في التعليم  نحو نظامالتجاهات الحديثة 
ن تنظيم التفتيش أبش 2008لسنة  11رقم  هااللجنة الشعبة العامة للتعليم قرار اتخذتو

  :وذلك من خالل مايلي  ليبياالتربوي في 
وبـدون   .جلـه أقـد صـمم مـن     اًبرنامج هدف معين أولكل خطة  أنمن المعروف 

ي يهـدف اإلشـراف التربـو   ولـذلك   ،الخطـة  أوهذه األهداف ال يستفاد من هذا البرنامج 
  .للتعليمفي ليبيا إلى تنفيذ الخطط التي تحددها أمانة اللجنة الشعبية العامة 

  : يبيالومن أهم أهداف اإلشراف التربوي في 
،ودراسـة جـدوى   وتنشيطها لـة فـي متابعـة  العمليـة التعليميـة     اعالمساهمة الفّ •

والكشـف عـن البـدائل     وتقويمهـا بالمؤسسات التعليميـة    التربويةالممارسات 
  .يرهالتطو

ومهنيـة قائمـة علـى     إنسـانية لروابط وعالقات  وفقاً ،مناخ تربوي تعليمي إيجاد •
  .المشاركة والتعاون

مسـتوى أدائهـم، وتطـوير النمـو      المعلمـين، ورفـع  المساهمة في تنظيم جهود  •
 والطـالب، عـن  الكامـل للتالميـذ    ، والنمـو لـديهم ) المعرفي والمهني(الذاتي 

  .اتوالنشرطريق البحوث والدراسات 
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• ـ ألعليمية بمرحلتي التعلـيم ا ات التّمتابعة تنفيذ المقرر وتقـويم  ،والمتوسـط   يساس
معالجـة  لوالمشـاركة فـي تقـديم المقترحـات والتوصـيات       ،مستوى تنفيذها 

  .للرفع من مستوى التحصيل العلمي ،ايجابيتها وتطوير ،سلبياتها
يقـة أدائـه   وطر أسـلوبه متابعة التطورات الحديثة فـي ميـدان عملـه وتطـوير      •

) 11(رقـم   للتعلـيم، قـرار  اللجنـة الشـعبية العامـة    ( لتحسين مستوى العملية التعليمية
2008 .(   

 خـالل  ،شـرف التربـوي  الم يقـوم  باعتباره عنصراً مهماً في العمليـة التعليميـة  و
  :هية مهام بعد ،تأدية عمله

متعلقـة  تطبق القـوانين واللـوائح والقـرارات والتعليمـات والنشـرات ال      متابعة •
  .التعليميةبالعملية التعليمية بالمؤسسات 

وكيفيـة اسـتخدام    ،متابعة تنفيذ الخطط والبـرامج العامـة للمقـررات الدراسـية     •
الوسائل التعليمية المنفذة لها بالصـفوف والمراحـل التـي وضـعت لهـا ومـدى       

  .والتربويةمواكبتها للتطورات العملية 
وتقـديم التقـارير والمقترحـات    يمـه  وتقومتابعة مستوى األداء لـدى المعلمـين    •

   بشأنهم
 ،المساهمة في حصـر الزيـادة والعجـز فـي المعلمـين بالمؤسسـات التعليميـة        •

  .واقتراح اإلجراءات الالزمة لسد العجز والتصرف في الزائدين 
  . هموإعادة تنسيبالمعلمين المساهمة في إعداد حركة تنقالت وتنسيب  •
الجــداول الدراســية بالمؤسســات تقــويم مســتوى األداء فــي أعمــال وضــع  •

  .األداءمعدالت  قوف ،التعليمية
ومقارنـة النتـائج خـالل     تـه، ومتابعالطـالب   الميـذ و تقويم مستوى تحصيل التّ •

وتقـديم التوصـيات    ،العام الدراسـي بمـا تحويـه سـجالت رصـد الـدرجات      
  .شأنهوالمقترحات في 

الكفايـة للمعلمـين   اقتراح تنظيم الـدورات التأهلييـة التنشـيطية ودورات رفـع      •
  .والمفتشين التربويين من خالل نتائج تقارير التفتيش 
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  :التفتيشأساليب 
إلـى بـرامج عمـل نصـف      مترجمـاً  اً،ربوي برنامج عمل سنوييضع المشرف التّ

وفـق معـدالت األداء المقـررة     المخـتص، تسلم ألمين وحدة التفتيش التربـوي   ،شهرية
ويـؤدي المشـرف   .علـيهم المسـند إليـه التفتـيش     والجداول المعتمدة للمفتش وللمعلمين

تتضـمن   ،المكلـف بـالتفتيش علـيهم   للمعلمـين   سنوياً كحد أدنى  التربوي أربع زيارات
  :كل زيارة 

 ،علـيهم  بـالتفتيش  المكلـف يتعلـق بحصـر المعلمـين     :وتفقدياً إحصائياً شقاً  - أ
  .المعتمدةوتطبيق معدالت األداء وااللتزام بالخطة الدراسية 

يتعلق بالتأكيد علـى المقـررات الدراسـية للصـفوف المختلفـة       :توجيهياً شقاً   - ب
  .األداءوإصدار النصائح للمعلم بما يضمن حسن  ،وسبل تنفيذها

يتعلق بتقويم مسـتوى أداء المعلـم ومسـتوى اسـتيعاب الطـالب      : تقويمياً شقاً -ج
.  

   تهمتابعـة عـن المعلمـين المكلـف بمتـابع     ويعد المفـتش التربـوي تقـارير الم، 
 ،)11(رقـم   اًقـرار  ،اللجنـة الشـعبية العامـة للتعلـيم    .(ويقدمها إلى أمين الوحدة التـي يتبعهـا  

2008 .(  

  
  :للمشرفين التربويين التدريبيةاالحتياجات 

، الركيـزة األولـى واألسـاس العلمـي    التدريبية لمشرفين التربويين ااحتياجات  تعد
ـ تصـبح البـرامج هادفـة     حتـى  ،الطريق إلى بنـاء البـرامج التدريبيـة    ملرس  ةومحقق

ـ االحتياجـات هـذه   وترى الباحثـة أن تحديـد  .هاإلغراض معـايير إدارة الجـودة    ق، وف
ـ  ،الشاملة في التعلـيم  ـ  ضـروري للمشـرفين    رأم يتمكنـوا مـن أداء    ىالتربـويين، حت

  .اأثناء القيام بأدوارهم المكلفين به اوفق إدارة الجودة الشاملة وتطبيقه ،عملهم
  :يليفيما  رة إلى مهام المشرف التربويويمكن اإلشا

 :مهام التخطيط - 1
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التخطـيط،  مـن   كـاف  إن اإلشراف التربوي السليم ال بد أن يقـوم علـى أسـاسٍ   
ـ   ؛علميـاً  لعبارة عن تقديم تقرير مفص وهو وألي عمـل مـن    ،س السـليمة لجميـع األس

إلـى   لوصـول لالتخطـيط السـليم والـدقيق يهـدف     و.معينلتحقيق هدف  وذلك ،األعمال
األسـاس الـذي يجـب أن يحظـى      وهو ،اتحقيقهالنتائج المطلوب  صورة، وتحقيقأفضل 

  .عمله ةديالمشرف التربوي أثناء تَأبه 
ولـذا فهـو يسـبق كافـة      ،التخطيط عملية فكرية تعتمد على المنطق والترتيـب و"

  ). 157، 2010عبدالصبور،" (الوظائف اإلدارية واإلشرافية داخل المؤسسة
ليـة  اآلووصـف   ،تحديد ما يجـب عملـه  هو يط بالنسبة للمشرف التربوي التخطو

وتـدبير   ،قـرارات المناسـبة  واتخـاذ الَ  ،عملـه  ئـه أثناء أدا اعهاتبايجب  تيالاإلشرافية 
ربـوي  لتنفيـذ وتحقيـق أهـداف اإلشـراف التّ     ،الموارد واإلمكانيات الماديـة والبشـرية  

  .بأفضل جودة ودقة مطلوبة
والزم لنجـاح   ، للمشـرف التربـوي   خطـيط أمـر ضـروري   ن التّأمن هنا نري 

ونظـراً  . اس الذي يقـوم عليـه العمـل اإلشـرافي     وهو األس،اإلشراف واإلدارة بأكملها 
ـ  لتعدد مهام المشرف التربوي فإن ،علـى عاتقـه  وكثـرة المسـئوليات الملقـاة     ،هووظائف

الدراسـية   الذي يمكنـه مـن وضـع الخطـط    ،يتطلب منه التخطيط الدقيق والسـليم  ذلك 
ربط بين جميع جوانـب اإلشـراف وأسـاليبه والخطـط المتعلقـة      وال ،والجداول للمعلمين

واالطـالع علـى كـل     ،وكل هذا يحتاج إلى تخطيط سـليم وواضـح  .بالمناهج والمعلمين 
  . والتدرب عليهااإلشراف التربوي المختلفة  كفايات ما هو جديد في 

طـرح كـل جديـد فـي مجـال      أهميـة   ) 2008(محمـد  وفي هذا الخصوص أكد
وتـدريب المشـرفين التربـويين علـى إعـداد خططهـم اإلشـرافية         ،اإلشراف التربوي

ن أإدراك المشـرف التربـوي   ف،مناسـبة من خالل إقامـة بـرامج تدريبيـة     ،بتوازن أكثر
يجعله يشـعر بأنـه فـي حاجـة دائمـة إلـى        ،مهمة التخطيط جزء رئيس ومهم في عمله

ويبحـث  ،التخطـيط   مهمـة فيلجأ إلى الدورات التدريبية فـي   ،تنمية نفسه في هذا الجانب
  . )2008إبراهيم،(ويدرس في الكتب والنشرات واألبحاث

أهمية  تأكيد نالحظ) 2008(لسنة ليبيامن خالل ما ورد في الئحة تنظيم التفتيش التربوي في 
   :يتمثل في و، وهمهام المشرف التربويالتخطيط في إطار 
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ـ  العامـة للمقـررات   ط والبـرامج  متابعة تنفيذ الخط -1 اسـتخدام   ةالدراسـية، وكيفي
مـدى   مالمختلفـة، وتقـوي  التعليمية المنفذة لهـا بالصـفوف والمراحـل    الوسائل 

مالءمتها للتالميـذ وطـالب المرحلـة المختلفـة التـي وضـعت لهـا، ومـدى         
 .مواكبتها للتطورات العلمية والتربوية

ــة وال -2 ــدورات التأهيلي ــيم وال ــراح التنظ ــة اقت ــع الكفاي ــيطية، ودورات رف تنش
 . للمعلمين والمفتشين التربويين من خالل نتائج تقارير التفتيش

ــين   -3 ــيب المعلمـ ــادة تنسـ ــيب، وإعـ ــي التنسـ ــاهمة فـ ــة (المسـ اللجنـ
 ) 2008،)11(الشعبيةالعامةللتعليم،قرار

 : مهام تطوير المناهج، وطرق التدريس - 2
ـ فيةالمهـام اإلشـرا  عملية تطوير المناهج مـن أهـم   تعد  تطـوير   إلـى  ة، الرامي

تطوير المناهج مـن المشـرف التربـوي أن يكـون      ويتطلب.العملية التعليمية بكل ما فيها
  .أثناء تأدية عمله  ايحتاجه التييات ابكل الكف ملماً

ـ  اًضـروري  اًأمـر عملية تطوير المنـاهج  تعد و        حتـى   ،للعمليـة التعليميـة   اًوالزم
ـ  ومـا يطـرأُ   ،ة المستجدات الحديثـة فـي التعلـيم   يستطيع المشرف التربوي مواكب  اعليه

يقـوم بإبـداء المالحظـات     إذ؛ربـوي مـن أهـم أعمـال المشـرف التّ     وهي،يراتمن تغّ
ـ      ،للمعلمين على محتوى المنهج وطرق التدريس  ونوالتعـرف علـى مـا يقترحـه المعلم

ـ   ،بخصوص تطوير المنهج ن خـالل زيـارتهم ومتـابعتهم وحـل المشـكالت      وذلـك م
  .عقبات التي قد تعرقل عملية التطويروال

ضـرورة أن تشـمل عمليـة التطـوير      ) 2008إبراهيم (في هذا الخصوص أكد و
طــرق التقــويم  ،التــدريس قاألهــداف، المحتــوى، طــر:، وهــياعناصــرهجميــع 
هـذه العمليـة تشـاركيه تعاونيـة بـين الخبـراء التربـويين والمعلمـين          تعـد و.للمناهج

  .رهميالمختصين وغ
ـ ت الئحة تنظيم التفتيش التربوي في حددقد و مهـام المشـرف    2008لسـنة   اليبي

 ،تقـويم مسـتوى تنفيـذها    ،متابعة تنفيـذ المقـررات التعليميـة   :تيآلفي تطوير المناهج كا
وتطـوير   ،والمشاركة في تقديم المقترحـات والتوصـيات فـي شـأن معالجـة سـلبياتها      
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وطريقـة   ،طـوير أسـلوبه  للرفـع مـن مسـتوى التحصـيل العلمـي وت      ،وذلكيجابيتهاإ
  ). 2008، 11اللجنةالشعبية العامة للتعليم ،قرار(لتحسين مستوى العملية التعليمية،هأداِئ

ـ ببنـاء المنـاهج    المشـرف التربـوي أن يلـم   علـى  ن إويمكن القول   اوتطويره
ميـع جوانـب   فـي تطـوير ج   لـه دوراً مهمـاً   ،ذلك أنارهتدريس بجميع عناصالوطرق 

ويغذيـه   ،يبحث عما هو جديـد فـي هـذا المجـال     ،وعليه أن يةة والتعليمالعملية التربوي
  . بالتدريب واالطالع والبحث

  :مهام التقويم  - 3
يفمـن خـالل    ،الخطوات المهمة فـي نجـاح أي عمـل تربـوي     ىحدإالتقويم  عد

ـ   اإل جوانبالالتقويم يمكن تحديد  وذلـك مـن    ،ايجابية والجوانب السـلبية والقضـاء عليه
رامج عالجية مناسبة لهـذا القصـور فـي أداء المعلـم والطالـب والعمليـة       خالل وضع ب

  .التعليمية
تجعلـه يسـير وفـق خطـة واضـحة      ،والتقويم الجيد يضمن خصـائص هامـة   "

الشـمول ،االستمرار،الصـدق   :وة مـن هـذه الخصـائص وهـي     ومحققة لألهداف المرج
  ).2009،30سلطان،("،الثبات والموضوعية، واالقتصاد  في الوقت والجهد

ـ وعلى المشرف التربوي أن يكـون ملمـاً بجميـع أُ     أثنـاء إعـداد   ،س التقـويم  س
دة علـى وضـع أهـداف محـد     ن يكـون قـادراً  أو،وأثناء تأدية عملـه   ،ته اإلشرافيةخطّ

ن التقـويم فـي اإلشـراف    أ،وعليـه أن يـدرك    االموضوعية أثناء تطبيقه متحرياً،للتقويم
  .طوير العملية التربوية والتعليمية تهدف إلى ت ،التربوي ضرورة مهمة

وبنـاء   ،وكل مـا يتعلـق بـالمعلم والطالـب     ،للمشرف أن يلم بأنواع التقويم وال بد
ألنـه مـن أهـم     ،لع على كل ما هو جديد فـي التقـويم  ن يطّأو ا،يحتاجه تياالختبارات ال

بتقـويم  ن يلـم  أو،لوصول إلى أداء أفضل وبدقة وجـودة متميـزة   من ا هامه التي تمكنهم
  .أداء المعلم ومستواه والمنهج وأهدافه ومحتواه

مهـام المشـرف فـي     أن مـن  2008وقد ورد في الئحة تنظيم التفتيش التربـوي  
  :التقويم

 . تقويم مستوى األداء لدى المعلمين -1
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 .تقويم المقررات التعليمية -2
 .تقويم ومتابعة مستوى تحصيل التالميذ -3
 الشـعبية  اللجنـة (الدراسـية  ضع الجـداول تقويم مستوى األداء في األعمال، وو -4

 ). 2008) 11(رقم  اًالعامة للتعليم قرار
 

 : مهام تنظيم العملية التعليمية -4
تنظـيم المشـرف التربـوي    فـي   ،وتتمثـل من أهم مهـام اإلشـراف التربوي   دعت

توزيـع  ،ببمسـاعدة المعلمـين    من خـالل القيـام،   ا،لمواقف في العملية التعليمية وإداراتها
يمكـن أن   الـذي و تحديـد الوقـت    ،و تنظيم اللقاءات واالجتماعـات  ،همات والجداولالم

  .ينجز فيه المهام التربوية 
وتوزيـع   ،تقسـيم العمـل إلـى أجـزاء مترابطـة      اوالتنظيم هو عملية يتم بموجبه"

 2010عبدالصـبور، ( "لمعـايير معينـة   المهام الخاصة بكل جزء مـن العـاملين بـه وفقـاً    
،57.(  

حتـى  ،التنظـيم   مهمـة هـو جديـد فـي     شرف التربوي أن يلم بجميع ماوعلى الم
وفـي ميـدان التعلـيم بشـكل      ،يستطيع مواكبة التطورات الحاصلة في المناهج الدراسـية 

وذلـك مـن   ،لوصول إلـى األهـداف المطلوبـة    ل،وحتى يؤدي عمله بشكل صحيح  ،عام
   .بالتدريب اوصقله المهمة هخالل تحديد هذه االحتياجات في هذ

ه على مهـام المشـرف التربـوي فـي هـذ      2008وأكدت الئحة التفتيش التربوي 
  :وهي المهمة

 .المساهمة في تنظيم جهود المعلمين -1
 .تقديم النصائح الفردية من خالل اللقاءات  -2
ات وفـــق معـــدالت وضـــع الجـــداول الدراســـية بالمؤسســـ -3

  ). 2008) 11(رقم  اًاللجنةالشعبيةالعامة للتعليم قرار(األداء

 :دريب المعلمين ت - 5
عمليـة التـدريب    ثـل وتتم ،الرئيسـة  يعد التدريب من أهم مهام للمشرف التربـوي 

ـ     ،حصر احتياجات المعلم في وتقـارير   المشـرف،  امن خالل الزيـارات التـي يقـوم به
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التـي  بعـد أن يسـتطلع حاجـات المعلمـين التدريبيـة والمشـكالت        عدها،ي تيالتفتيش ال
  .ي هذه االحتياجات برامج التدريبية المناسبة التي تلبقترح الي ومن ثم، ونهاواجهي

للمعلمـين مـن خـالل     تدريبيـة  إعطـاء دورات  ى أهميةعل )2007( كد المبروكأ
والتأكـد مـن تـأثير هـذه     ،هين والبحوث التي تجرى في هـذا الجانـب   مالحظات الموج

أعمـالهم   ت التـي تمكـنهم مـن أداء   ءاالدورات في تغيير اتجاهـاتهم وتزويـدهم بالكفـا   
  .المستوى المطلوب ب

ـ   لذلك على المشرف التربوي أن   عملـه  ألداء ةيكتسب مختلـف المهـارات الالزم
اختيـار  ذلـك مـن خـالل     التقدم والتطور العلمي المستمر،وعلى الوجه األكمل ،في ظل 

ـ  ها،يحتاج تيالالبرامج التدريبية  ومعرفـة كـل مـا هـو      ،اوالوقت المناسب لاللتحاق به
لمـا لعمليـة تـدريب المشـرف       ،جال تدريب المعلمين واإلشـراف التربـوي  جديد في م

الخبرة الكافية للقيـام بواجبـاتهم التعليميـة علـى     التربوي من أهمية في إكساب المعلمين 
  أكمل وجه
مهـامهم،  ماسـة لمواصـلة التـدريب فـي جميـع       بحاجـة  ونالتربوي ونلمشرفوا

نظـام إدارة الجـودة    نحـو  هواالتجـا  ،مرالمسـت  واالنفجـار المعرفـي   التطوير اليواكبو
العملية التعليمية والوصول بهـا إلـى المسـتوى الالئـق مـن       ن، لتحسيالشاملة في التعليم

  .الجودة
  

  
  

  المبحث الثاني                             
  التـدريـــــب                          

  :مقدمة
بتطورات سريعة فـي عصـر    العالم يمرـ ي سَأف ،عصـر التكنولوجيـا  ي م صـبح 

ـ  ،عملية مهمة ومستمرة دريبتال فـاءة العلميـة   مهـارة والكَ يعمـل علـى زيـادة الَ    هألن
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بما يـنعكس إيجابيـا علـى تطـوير أداء المؤسسـة مـن جميـع         ،والمهنية والفنية للفرد
  .جوانبها المختلفة

  :مفهوم التدريب 
ـ   ،اإلداريـة  األنشـطة هامـة بـين    ةًمكان التدريب يحتّل زويـد  وم علـى تَ فهـو يقُ

 لـذلك  .الجديـدة  واألفكـار العاملين بمجموعة من المهـارات واالتجاهـات والنظريـات    
جاهاتهواتّكل حسب نظرته  ،وتنوعت لدى الباحثين دت تعريفات التدريبتعد.  

ـ  منظّ عمليـةٌ "نه دريب بَأالتّ شارد سونتريعرف  مـة تهد ـ  ف بصـفة ة إلـى  خاص
ـ حي تطوير سلوك الفـرد فـي نـوا    للوصـول إلـى    ،والمهـارات واالتجاهـات   ةالمعرف

  ). 129، 2009أميرة ،(" مستوى األداء المطلوب
وعتهـدف   ،تفاعل في التخصص مـع خبـرات تعليميـة   العملية  أنهب التدريبف ر

ـ وتطوير تهموقـدرا ومهـامهم   بناء خصائص المشرفين التربـويين  إلى ـ  كـي  ،اه  متجعله
  ).  2001،السيد(ددة في إطار العملية التعليمية مهام وواجبات مح أداءعلى  ينقادر

إعـداد الموظـف ليقـوم بالمهـام الحاليـة      "التـدريب بأنـه    رماسترونجأوعرف 
  ).120 ،2003،حمدأو هاشم( "لمقابلة احتياجات العمل وأهدافه واستراتيجياته،والمستقبلية

علـى تحسـين خبـراتهم     األفـراد معاونـة  لعمليـة تهـدف   " وعرفه آخـر بأنـه  
  ).  129، 1993، عبد المنعم"(وتنميتها وتطويرهاهارتهم وزيادة معلوماتهم وم

ـ    ،نشاط إنساني"  التدريبأن ويرى يوسف  ز حـول التحسـين   هدفـه العـام يتركّ
ــوير أو ــن  ،التطـ ــاط ب  أنويمكـ ــذا النشـ ــارس هـ ــردي أو يمـ ــلوب فـ أسـ

  ).1992،6،يوسف"(جماعي
 ،لـى تعـديل السـلوك   إهـدف  ت ،عملية تربوية مقصـودة  بأنه"فقد عرفه  أما زيدان

14، 2009سلطان ،"(الجماعات  أمكان خاصاً باألفراد  سواء .(  
 إحـداث  إلـى عملية منظمـة مسـتمرة محـوره الفـرد تهـدف      "نه أ ويرى يوسف

والمنظمـة التـي   ، الفرد والعمـل الـذي يؤديـه    ايتطلبه،مستقبلية  أوتغيرات محددة حالية 
  .)10، 1992يوسف،("والمجتمع الكبير ايعمل فيه

بأنّـه ذلـك النشـاط اإلنسـاني المخطـط       بالتدري وسهيرمن مصطفى، ه كالًويعرفُ
مـن ناحيـة المعلومـات    ،له،الذي يهدف إلى إحداث تغييرات فـي المشـرفين التربـويين    
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ــاليب   ــدالت األداء وأســ ــات ومعــ ــرات واالتجاهــ ــارات والخُبــ والمهــ
  ). 2005مصطفى،وسهير،(اإلشراف

لتزويـد الفـرد بـالخبرات والمهـارات      ،لنشاط المسـتمر بأنه ا "ويعرفه نبيل عامر
  ). 120، 2003علي، "(واالتجاهات التي تجعله صالحاً لمزاولة عمًل ما 

بأنه عملية التنميـة المسـتمرة لمفـاهيم الفـرد ومهارتـه      " ويعرفه إبراهيم و فريال
لـه مـن   األدائية وتنميته لمعلوماته وقدراته، في إطار محتـوى تربـوي فكـري مخطـط     

قبل القـائمين علـى التربيـة والتعلـيم، بالتنسـيق مـع الجامعـات ومراكـز التـدريب          
  ).243، 2005إبراهيم،فريال،"(األخرى

لذلك يعد التدريب أحد دعائم التنميـة الشـاملة للمشـرف التربـوي، فهـو ينمـي       
ـ     ي مهاراته ويؤهله للقيام بمهامه الجديدة، حسب التطور العلمي الحاصـل فـي التعلـيم وف

  ). 2004جودت،(المجتمع ككل ويحسن من مستوى أداء المشرف التربوي

هـو أن يكتسـب الفـرد أو المتـدرب المهـارة والكفـاءة        ومن هنا فإن التـدريب 
الالزمة التي يحتاجها أثناء القيام بعمله، كي يواكـب التطـوير والتعـديل الحاصـل فـي      

  .المناهج الدراسية
اد المشرف التربـوي وتهيئتـه، لرفـع كفاءتـه     أداة إلعد التدريب ترى الباحثة أنو

الالّزمة ألداء مهامه و إحداث التطـوير فـي العمليـة التعليميـة، حتـى يسـتطيع القيـام        
  .بوظائفه على مستوى عال من األداء والكفاءة

  
أداة لتنميــة قــدرات األفــراد وتطويرهــا  وتتوصــل الباحثــة إلــى أن التــدريب

ألنشـطة واألسـاليب المدروسـة والجهـود     عن طريـق مجموعـة مـن ا    ك، وذلوصقلها
لتحسين مستوى أداء العـاملين، وكَافـة مكّونـات العمليـة التدريبيـة       ة، والمنظّمالمبذولة

  . حتى تتحقق عملية التدريب والهدف منها
تعريـف لتـدريب المشـرفين    اً على هذه التعريفات حاولت الباحثـة تقـديم   سيستْأو
يسـتْهدف تَحسـين أداء المشـرف     ،تَعليمـي معـين   نشـاط  التـدريب  أنمفاده  التربويين



34 
 

عن طريق إحـداث تغييـر فـي المعلومـات والمهـارات واالتجاهـات التـي         التربوي،
  .يتمكن من أداء أعماله الحالية والمستقبلية ى، حتايملكه

  :التدريبأهمية 
 يتميز هذا العصر بأنه عصر التّطور والتغير السريع فـي مناشـط الحيـاة، ومـن    

 اًتدريب الفرد تدريباً فعـاالً، حتـى يكتسـب مهـارات وأفكـار     فقد بات من الضروري ثم 
والبـد أن   .من مواجهة هـذا التغيـر الـذي يحـدث ومواكبتـه       هوأساليب متطورة، تمكن

  .عليهوالقدرة الرغبة في التدريب  الفرد ىتظهر لد
فرصـة   وتكمن أهمية التّدريب في كونه مكّمـل لمرحلـة اإلعـداد األولـى فهـو     

 مـن الكفايـة وحسـن االداء     تتيح للفرد لالنتقال من مستواه الحالي إلى مسـتوى أفضـل  
ومن المعروف أن القادة واإلداريين والمشـرفين التربـويين األكفـاء ال يظهـرون فُجـاءه      
 وإنما يعود هذا الدور المهم لتدريب الواعي الذي يحقـق أهدافـه التـي أعـد مـن اجلهـا      

   ). 1983،علي(
يب يعتبر ضرورة ملحة في جميـع المهـن والوظـائف، وهـو فـي مهنـة       والتدر

الـذي يواجـه مطالـب التغيـرات      ،التعليم أكثر إلحاحاً وضرورة، فالمشـرف التّربـوي  
لمنـاهج  لمـن ثـورة علميـة وتكنولوجيـة وتعـديل      ،السريعة والمتالحقة في هذا العصر 

ألهميتـه فـي رفـع كفـاءة     نظراً  أصبح في حاجة ماسة إلى مواصلة التدريب، ،الدراسية
ـ   فـإذ كـان التعلـيم    ."مكمـالً للتعلـيم   دالفرد، وتجديد ثقافته ومهارته ومعلوماته، فهـو يع

يوفر األساس الذي يمكن أن ينطلق منه الفـرد إلـى مجـال العمل،فـإن التـدريب يـأتي       
264، 2000نادر،(" التعليم  بدأه ل ماليكم .(    

ـ در علـى اال حاجة المجتمع إلى معلـم قـا  ومن هنا فإن  طالع بمهامـه وإتقـان   ض
 ،لمهارات التدريسية الحديثة، هذا يستدعي توفير مشـرف قـادر علـى اإلشـراف عليـه     ا

ألن المشرف هو عنصر مهم في العملية التعليمية والتربويـة، وهـو أساسـه لـذلك كـان      
البد من تدريبه على كافة المهـام والمهـارات وطـرق اإلشـراف الحديثـة واألسـاليب       

  .اتاج إليهيح تيال
من هذا المنطلق  تظهر أهمية التدريب فـي كونـه جـزءاً مـن مهـام اإلشـراف        
مـن الضـروري   ف ،ومن ثـم  إن للمشرف دوراً كبيراً في عمليـات التـدريب   إذ ؛التربوي
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تدريبه وتطـويره حتـى يكـون قـادراً علـى تحسـين نقـاط الضـعف التـي تواجـه           
  ).1994عبدالمؤمن،(المعلم

  :التدريب في اآلتي أهمية  تلخيصويمكن 
التطورات العلمية المتواصـلة واالكتشـاف والمسـتحدثات فـي طـرق اإلشـراف        - 1

وما يقتضيه مـن احتيـاج دائـم ومتجـدد الطـالع المشـرفين       ،التربوي وأساليبه 
 .على تلك المعلومات الجديدة 

 .جل رفع كفاءتهم أمن  وطاقاتهم مكانية اكتشاف خبرات المتدربينإ - 2
  .لصقل المهارات المهنية والعلمية ،دربينإتاحة الفرصة للمت - 3

ـ ومن هنـا تبـرز أهميـة التّـدريب بالنسـبة للمشـرفين التربـويين        ألن  ك، وذل
ويرفـع مـن معنويـاتهم،     ،ويفـتح أمـامهم فـرص الترقـي     ،تهمالتدريب يزيد من كفاء

ويزيـد مـن قـدرتهم علـى التفكيـر       يهم،يكشف مواطن القوة والضعف لد إضافة إلى أنه
  .في النهوض بالعملية التعليمية م، ويسهواإلبداع

  :التدريبأهداف 
ـ عندما يقّرر أي برنامج  يحقـق  كـي   ؛أن يكـون قـد خطـط لـه     دتدريبي، فالب

ويمكـن أن تتبلـور األهـداف األساسـية     .بالفائـدة تعـود علـى المؤسسـة     ،معينة اًأهداف
  :فيما يلي للتدريب 

ـ م كن مـن يـتم  كـي  ،إحداث قدر من التغييـر فـي المشـرف التربـوي     - 1  ةمارس
 .األنشطة بمهارة وكفاءة عالية

علـى نحـو   اسـتخدام قدراتـه    تطوير كفاءته في تنمية رغبة المشرف التربوي في - 2
 .)2010بندر، ( أفضل

 
  :تدريب هدفين رئيسين همالأن ل )1983(علي ويرى 

واألسـاليب   متزويد األفـراد بالمعلومـات الحديثـة المرتبطـة بطبيعـة أعمـاله       - 1
  .تلك األعمالالمطورة ألداء 

طـورة وإجـادة تطبيقهـا فـي     تتمكين هؤالء األفراد من ممارسة تلك األساليب الم - 2
 .إلى مرحلة التطبيق العملي اال بهاالنتق التجريب، قبلمرحلة 
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  -: ليماييتمثل في هدف التدريب أن ) 2010( ويرى حسن
 .زيادة معارف المتدربين ومعلوماتهم  -1
 .تهم اإلداريةءاطوير كفان بعض المهارات لتيإكساب المتدرب -2
 .تنمية اتجاهات المتدربين اإليجابية -3
 .تنمية الروابط اإلنسانية السليمة في المجتمع  -4
 .مواكبة المتدربين للمستجدات في حقول المعرفة ذات العالقة بعملهم -5
رفع مستوى أداء المتدرب عـن طريـق إكسـابه المهـارات، وزيـادة قدرتـه        -6

، الذي يمكّنه من التكيـف مـع عملـه مـن ناحيـة     على التفكير المبدع الخلّاق، 
 .مشكالته من ناحية أخُرى ومواجهة

  :التدريب هي أهدافَ أن ) 1994(عبد المؤمن يرى بينما 
بعـض   إكسـابه الرفع من مسـتوى أداء المشـرف التربـوي عـن طريـق        -1

 .والمعارف الجديدة في حقل عمله المهارات
 .زيادة قدرة المشرف على اإلبداع  -2
3- دم العلمي في جميع أنواع المعرفةة التقّتابعم. 

  :وهناك من يرى أن الهدف من التدريب هو
1-   ن تربويين في جميع المستوياتإعداد مشرفين قادة وإداريي. 
  ). 2000 محمد، احمد،(ب مو المهني والذاتي للمتدرالنّ   -2

  :يهدف إلى ينالتربوي ينأن تدريب المشرفغسان والمهندس ويرى 
رف التربــوي القــدرة علــى االرتقــاء بمســتوى أداء المعلــم المشــ إعطــاء  - 1

 .وتطوير قدراته 
 .منح المشرف التعرف على المستجدات والتقنيات التربوية  - 2
على مواجهـة المتطلبـات الحديثـة فـي مجـال       اًجعل المشرف التربوي قادر - 3

 ). 2003المهندس،  و غسان(اإلشراف التربوي
  :الباحثةإليها  ويمكن سرد أهداف التدريب التي توصلت

 . هاتطوير مهارات المشرفين لتحقيق االستفادة المثلى من •
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 .ا المشرفون هواجهيالتغلب على المشكالت التي  •
دفع المشرفين التربويين الـذين لـديهم موهبـة وتشـجيعهم لمزيـد مـن        •

 .اإلبداع
توجيه المشرفين الجدد إلى مـا يحتـاجون إليـه فـي أداء أعمـالهم وفقـا        •

 .عتهايلطب
دة إلمـام المشـرفين التربـويين بـالطرق واألسـاليب الحديثـة فـي        زيا •

 اإلشراف التربوي 
  .الرفع من مستوى أداء المشرفين في مختلف تخصصاتهم العلمية •

  :أساليب التدريب 
 ،المـدرب  امجموعة من الطـرق واألسـاليب واإلجـراءات التـي يسـتخدمه     هي 

ف المطلـوب مـن البرنـامج التـدريبي     لتحقيق الهـد  ،لنقل المادة التدريبية إلى المتدربين
وينبغي على المدرب أن يكون له درجة كبيرة مـن الخبـرة والمهـارة، فـي نقـل هـذه       .

إلنجـاز مسـتوى جيـد مـن     وال بد له أن يستعين بأكثر مـن وسـيلة أو طريقـة     .المادة
  .التدريب

  :ويمكن توضيح بعض هذه األساليب على النحو التالي 
  :المحاضرة -أوالً
ـ ذا األسلوب من أهم األسـاليب وأكثرهـا شـيوعاً   ه يعد الطريقـة التقليديـة    و، وه

ـ يلقحـديث  عبـارة عـن   وهـو   .في نقل المعلومات بطريقة رسـمية  المـدرب علـى    هي
وتتوقـف فاعليـة األسـلوب علـى      .دةومحـد المتدربين فيـه  المتدربين،وتكون مشاركة 

المحاضـرة   أداءعلـى  وقدرتـه  وشخصـية المـدرب    المعنيـة، لوسـائل  امدى استخدام 
  ). 2001السيد،( اإللقاءوعلى براعته وكفاءته في طريقة 
يساعد على إعطاء معلومات كثيرة وتغطيتها في وقـت   بأنهيتميز أسلوب المحاضرة 

المتدربين، ويمكّن من تقديم المادة التدريبية في شَـكْل مـنظّم تنظيمـاً     من محدد لعدد كبير
لغـرض   ،مادة التدريبية من عدة مصادر علميـة مختلفـة  منطقياً،كذلك القدرة على اختيار ال

  ). 2010بندر،(أنه وسيلة اقتصاديةإلى للمتدربين ،هذا باإلضافة  اتوصيله
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 اًلـه كثيـر   أن ، إالومع وجود هذه المميزات ألسلوب المحاضـرة فـي التـدريب   
  : منهامن العيوب 
ـ مـا   ،عدم مشاركة المتدربين في النقاش أثناء المحاضـرة  -1 ـ  ايجعله  ةًعرض

 .للنسيان
يفرض علـى المتـدرب االسـتماع فقـط فـي أغلـب        ؛ إذممّل أسلوب أنه  -2

 .األحيان
  ).  2006جودت،(.ليست وسيلة تدريبية كافية لصقل المهارات واكتسابها -3
  :تمثيل األدوار -ثانيا

يقوم المتدرب بتمثيـل موقـف واقعـي، وذلـك ليغـرس       يقصد بتمثيل األدوار أن
دى المتـدرب، وذلـك بتمثيـل أدوار أشـخاص معينـين ومعالجـة       هذا الموقف إيجابية ل

ومن ثم تقيـيم سـلوك المتـدرب فـي طريقـة معالجتـه لتلـك        ،موقف أو مشكلة معينة 
  ). 2008ريهام،(المشكلة
، ويهدف تمثيل األدوار إلـى مسـاعدة المتـدربين علـى فهـم الطبيعـة البشـرية       "

علـى المهـارات    ب، والتـدري اإلنسـاني ودراسـة السـلوك    ،تصرفات الموظفين روتقدي
  ). 76، 2008، حمدأ("اإلنسانية

، يتميز هذا األسلوب بكونه أكثر فاعلية، ويسهم في جعـل المـدرب يـدرب نفسـه    
طريقة جيدة ومالئمة لعـرض موقـف معـين مـن المواقـف واألعمـال الخاصـة         يوه

  ). 2005إيناس،(ويجعله واقعياً إلى حد كبير ،المعقّدة،ما يجعله أكثر فاعلية 
  

  :دراسة الحالة-ثالثا
الطرق فعاليـة فـي مجـال تـدريب العـاملين علـى اتخـاذ القـرارات         أكثر  تعد

يحلـل  ؛إذ ) 2008أحمـد، (اإلدارية وإيجاد الحلول المناسـبة للمسـائل اإلداريـة المعقـدة     
ويستكشـفون مـا    الـرأي، ويبـدون فيهـا    ،المتدربون الموضوعات المعروضـة علـيهم  

يعتمد على حـاالت معقّـدة تطـرح علـى المتـدربين،       ا األسلوبوهذ .وراءها من مبادئ
ويتوقع منهم تحديد المشكلة ثم المشاركة في مناقشـتها بهـدف الوصـول إلـى اقتراحـات      

  ) 2005ايناس،(بحضور المتدربين و بإشراف المدرب  لها،وحلول 
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  : أنهمن أهم مزاَيا هذا األسلوب 
 .هموقدرات نأسلوب تحليلي علمي يكشف خبرات المتدربي" -1
 .م طبيعيأسلوب تعلّ -2
 .أسلوب تعاوني -3
  ) 119- 118، 2006نجم،("أسلوب قيادي -4

عـن   خـاطئ قريب من واقع المتـدربين، وقـد يخـرج بانطبـاع      أنه هومن عيوب
ــر     ــة غي ــة الحال ــدد لدراس ــت المح ــون الوق ــد يك ــة، وق ــل الحقيقي ــف العم مواق

2006جودت،(كاف .(  
  :المؤتمرات أو الندوات -رابعاً

خبـرة العمـل، ومعالجـة     والنقاش وتبـادل  مد هذا األسلوب عادة على الحواريعت"
وتكـون هـذه المـؤتمرات     .المشكالت الميدانية بين المتدربين، وبيـنهم وبـين المـدربين   

كمــديري المــدارس  ،والنــدوات أنجــح إذا عقــدت لفئــات مــن الرؤســاء التربــويين
، 2005، إينـاس ( "يـة واإلداريـة  والمشرفين التربويين ورؤساء األقسـام والوحـدات الفن  

20 .(  
وتتركز فعالية هذا األسـلوب فـي مجـاالت تزويـد المتـدرب بمفـاهيم ومعـان        
متطورة، وإحداث تغيرات في وجهـات نظـره واتجاهاتـه الفكريـة، ولكنـه بـال قيمـة        

  ).2006جودت،(تقريباً في إكساب المهارات وتغيير أنماط السلوك 
دد من المزايا التـي تـدفع مجموعـة المـؤتمر إلـى      ويتميز أسلوب المؤتمرات بع

  :اكتشاف حلول واقعية ممكنة أهمها
وبـذلك تتـاح الفرصـة لكـل      ،ماتإتاحة المجال لزيادة فاعلية االتصال بين المنظّ - 1

ـ منظمة لدراسة عمل المنظمـات األُ  التـي تعمـل فـي مجـال موضـوع       ،رىخْ
 .ومساعدتهم على اكتساب كثير من المعارف  ،المؤتمر

اون في إيجـاد الحلـول بـين األطـراف المعنيـة بالموضـوع       د الطريق للتعيمهت - 2
 . وتغيير اتجاهاتهم في وقت قصير

 على تعديل مفاهيم المتدربين  المساعدة - 3
  ). 2006نجم،.(اإتاحة الفرصة للباحثين بعرض بحوثهم العلمية ومناقشته - 4
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  :الورش التدريبية-خامساً
مـو المهنـي للمشـرفين، وتسـتخدم فـي      على النّمن األساليب المفيدة التي تساعد 

ـ  برامج التـدريب   قيـادات تربويـة متخصصـة فـي مجـال الورشـة        تالتربويـة، تح
   .التدريبية
ويقوم التدريب في الورشة على أسـاس توزيـع موضـوعات الدراسـة، بحيـث      "

ويعتبـر التـدريب العملـي بـذلك مـن       .تقوم المجموعة كلها بدراسة جانب من جوانبهـا 
ائل التدريب فعالية وأعظمها أثراً، ولـذلك ينبغـي أن يعطـي وزنـاً كبيـراً عنـد       أهم وس

  ). 22، 2005إيناس،"(تنظيم وإدارة التدريب
على ضـرورة تكثيـف بـرامج التطـوير والـدورات      )2009ومحمد، سفانه( وأكد

لضـمان مسـتويات عاليـة مـن     ،للمشرفين والمديرين والمعلمين  ،التدريبية وورش العمل
  .مستوى المشرفين والمديرين والمعلمين المهني الرفع منو،التدريب 

ومن أبرز مقومات هذا األسلوب أنّه يرفع من مهـارات المشـتركين فيـه، ويتـيح     
  .لهم فرصة العمل الجماعي التعاوني 
  :ومن أهداف الورش التدريبية 

 . مكنوا من تحقيق أهدافهم التربويةتعزيز قدرات المشرفين ليتّ  -1
 .ط بين األفكار النظرية والتطبيق العملي تحقيق الرب  -2
 . فتح المجال لتبادل اآلراء وتال قح األفكار   -3
 .نسانية بين المتدربين اإلتهيئة المناخ إلقامة العالقات    -4
 2004محمـود،  (خبرة في العمـل التعـاوني المشـترك    ينالمشرفإكساب    -5

(  

  
  :مفهوم االحتياجات التدريبية 

 ذ؛ إية الخطوة األولـى واألساسـية فـي العمليـة التدريبيـة     التدريب االحتياجات تعد
ال جـدوى مـن   إنـه  حيـث  مـن  تصميم البرامج التدريبية عليهـا بشـكل كبيـر،    يعتمد 

 لـذا فإنـه  و .تحديد دقيق وشـامل لالحتياجـات التدريبيـة   إذا لم يكن ثمة البرامج التدريبية 
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ـ  ، البد من التعرف على االحتياجات التدريبيـة  اءة وتحسـين أداء األفـراد و   لتحقيـق الكف
  .اتجاهاتهم

وجود تناقض بين وضعين ووجـود فجـوة بـين أداءيـن     "وتعني الحاجة التدريبية 
ــز  ــه واألداء المنجـ ــوب فيـ ــواقعي المرغـ ــة األداء الـ ــي وظيفـ ــال" (فـ  جمـ

  ). 2003،1164ميرفت،و

الفرق بين مـا هـو متوقّـع ومطلـوب وبـين مـا       "كما يعرف االحتياج أيضاً بأنه 
  ). 93، 2008أحمد، (" فعالًيحدث 

أنهـا مجمـوع التغّيـرات المطلـوب إحـداثها      ب بيةوعرف محمد االحتياجات التدري
بقصـد التغلّـب علـى المشـكالت      واتجاهـاتهم،  همومهـارات العاملين في بعض معلومات 

التي تعترض سير العمـل واألداء، وبالتـالي تحـول دون تحقيـق األهـداف المطلـوب       
  ).  2003، محمود(ة التدريبية تحقيقها في العملي

الفجوة بـين مسـتوى الكفايـة المتـوفرة لـدى       "االحتياجات التدريبية بأنها وعرفت
  ). 92، 1982، م، قاسبرها"(األفراد الذي يشغلون مختلف الوظائف داخل المؤسسة

أداء واقعـي، وأداء  :وجـود فجـوة بـين أداءيـن فـي وظيفـة       " ويرى آخر بأنها
لك الفجـوة نتيجـة نقـص فـي معـارف ومهـارات واتجاهـات        وتحدث ت .مرغوب فيه

  ). 15، 2000اخليف،"(الفرد

تحديـد الفـارق بـين األداء المسـتهدف أو     " ت االحتياجات التدريبيـة بأنهـا  وعرف
وتحديد حجـم الفجـوة بـين األداءيـن المسـتهدف والفعلـي،        ،واألداء الفعلي،المطلوب 

ـ     1993عبـد المـنعم،  "(ق التـدريب  بشرط إمكانية القضاء على هذه الفجـوة عـن طري
،76  .(  

ويمكن تعريف االحتياجات التدريبية بأنهـا الـنقص الـذي يعـاني منـه المشـرف       
أو فـي مسـتوى األداء فـي العمـل، ويمكـن أن      ،التربوي في مهامه ومهارته أو معارفه 

  .يعالج هذا النقص بالتدريب
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ـ    "أنها ب ها نعمتتوعرف ات التـي يـتم   مجموعـة المعـارف والمهـارات واالتجاه
  ). 13، 2004نعمت، ( "تغييرها في أداء المتدرب لتلبية متطلبات العمل الكفء

مجمـوع المهـارات واالتجاهـات التـي تمثـل       وتعرف االحتياجات التدريبية بأنها
، الفرق بين مستوى األداء الحالي للمشـرفين، ومـا ينبغـي أن يكـون عليـه هـذا األداء      

بمـا   ،اً على أداء مهمتـه التربويـة التـي كلـف بهـا     المشرف التربوي قادر يصبح ىحت
  ).  2003، علي( يحقق أهداف العملية التربوية

بأنهـا مجموعـة التغيـرات المطلـوب      االحتياجات التدريبية ويمكن أن نشير إلي 
ـ المشرف التربـوي  إحداثها في معلومات  التـي ينبغـي أن يحتـوي     ومهامـه،  هومعارف

  .لرفع من مستوى أدائه وكفاءتهل له عليها برنامج التدريب المقدم

وخالصــة القــول أن االحتياجــات التدريبيــة تمثــل نقطــة االنطــالق اُألولــى 
  .واألساسية في تحديد البرامج التدريبية وتنفيذها

  :أهمية تحديد االحتياجات التدريبية
الخطـوة   هـي عملية حصر االحتياجـات التدريبيـة عمليـة مهمـة وحاسـمة، و     

رنامج تدريبي فعـال، ويجـب أن تكـون مبنيـة علـى أسـاس واقعـي        األولى في بناء ب
  .وعلمي

عـدم االعتمـاد علـى     ب، بسـب عديم الفائدة والجـدوى  كثيراً ما يكون برنامج التدريبو 
الحلقـة األولـى فـي تنفيـذ      تعـد  هـذه ألن  ،تحديد علمي واضح لالحتياجات التدريبيـة 

  ). 2007تهاني،(البرنامج التدريبي
  :ديد االحتياجات التدريبية في اآلتي وتتلخص أهمية تح

 مناسـباً  تعـد مـدخالً  فهـي  ،ومن ثـم  األساس الذي يقوم عليه التـدريب  هااعتبار -1
بعـد تحديـد تلـك     ،ونقطة انطالق موضوعية لتخطيط وتصميم البرامج التدريبيـة 

 ).1995،622رادح،(االحتياجات التدريبية
ــي التر  -2 ــة ف ــات التدريبي ــد االحتياج ــة تحدي ــاعد عملي ــى األداء تس ــز عل كي

 .والهدف األساسي من التدريب في المنظمات،المحسن
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ونـوع التـدريب    ،يوضح تحديد االحتياجات التدريبية لألفراد المطلـوب تـدريبهم   -3
 .المطلوب والنتائج المتوقعة منهم

 حصـرها وتجميعهـا غالبـاً    وأ ،عدم االهتمام بها سواء من ناحية التعرف عليهـا  -4
 100، 2008،أحمـد (ول فـي التـدريب  بـذُ والمـال الم يؤدي إلى ضياع الجهد  ما
.( 

األمـر الـذي يسـهل     ،تساعد في الكشف عـن المسـتويات الحقيقيـة للمتـدربين     -5
تصـميم البرنـامج التـدريبي     ومـن ثـم  ،عملية تصنيفهم في مجموعات متجانسة 

      ).2007،27تهاني،(المالئم لكل مجموعة
  :نهافي أة للمشرف التربوي وتكمن أهمية تحديد االحتياجات التدريبي   

 .تحدد له نقطة البداية في أدائه لعمله -1
 .التربويينتحدد االتجاهات الضرورية لبرنامج تدريب المشرفين  -2
إعطاء فكـرة عـن التوقـف عـن      و ،الفرصة الستمرار البرنامج التدريبي تتيح -3

 .تقديم البرنامج التدريبي للمشرف التربوي 
بية للمشرف التربوي قـدر عـال مـن تحسـين     عطي تحديد االحتياجات التدريي -4

 .ه ورفع كفاءته العلميةئداأ
يعـد الركيـزة المهمـة فـي بنـاء البـرامج        ،إن تحديد االحتياجات التدريبيـة  -5

ـ    ـ  التدريبية للمشرفين وبذلك يصـبح البرنـامج فع ق األهـداف  االً ودقيقـاً ويحقّ
 .المرجوة منه

جـز فـي المهـارة والمهـام     عيكشف تحديد االحتياجات التدريبية عن النقص وال -6
 .لدى المشرف التربوي

المطلـوب تخطيطهـا   يسهل على الجهات المسؤولة إعداد البـرامج التدريبيـة     - 7
 .وتنفيذها
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  :مراحل تحديد االحتياجات التدريبية
تحديد االحتياجات التدريبيـة بعـدة مراحـل مترابطـة، اتفـق عليهـا        ةتمر عملي

  :أغلب الباحثين هي
  :التنظيم تحليل -أوالً

فهـو يتعلـق    ،يعد تحليل التنظيم المرحلة األولى في تحديد االحتياجـات التدريبيـة  
من حيـث أهـدافها وسياسـتها، وذلـك لوضـع       ،بدراسة تحليلية لتنظيم القائم في المؤسسة

 يسـعى البرنـامج التـدريبي إلـى عالجـه      يالوضـع، الـذ  خطة أو برنامج لتعديل هذا 
  .) 2005، عاطف( وتطويره

صــد بتحليــل التنظــيم دراســة األوضــاع واألنمــاط التنظيميــة واألســاليب ويق
ـ  لتحديد مواقع المشرفين داخل العملية  ؛اإلدارية واإلشرافية يكـون فيهـا    يالتعليميـة، الت

وقـد  .المسـتوى والهـدف الـرئيس منهـا هـو تحديـد       للمشرفين، ضروريةأداة التدريب 
 فعاليتـه، افي داخـل المؤسسـة، وقيـاس    يوافق التنظيم القائم مع متطلبات العمـل اإلشـر  

وتقييم نتائجه ومعرفة النواحي التـي تعـاني مـن ضـعف فـي مسـتوى األداء، وذلـك        
  ). 2001، فتحي(د المواقع التي تحتاج إلى التدريب داخل المؤسسةيتحدل

  :الوظيفة يلتحل-ثانياً
ـ        و يعد تحليل الوظيفة المرحلـة الثانيـة فـي تحديـد االحتياجـات التدريبيـة، وه

عملية جمع البيانات المتعلقة بالوظيفة التي يقوم بهـا األفـراد الـذين يشـغلون مناصـب      
ويركـز تحليـل    .تبويبها وتحليلها وتفسيرها، وإعداد التقـارير عنهـا   موإشرافية، ثتنفيذية 

 منالعمل على الواجبات والمهـام والعناصـر والمواصـفات التـي يجـب أن تتـوفر فـي       
  ) 2004، وليم(يشغل الوظيفة

ـ مالحظة العمل داخل المنظمة ومالحظـة الفـرد،   إن  ؤدي إلـى التـزود بفكـرة    ت
وكـل ذلـك    .واضحة عن العمل، وكذلك معرفة إذا كـان يـؤدي عملـه بشـكل صـحيح     

ـ    ،يؤدي إلى معرفة الضعف والنقص داخل  المؤسسة ل عـن وضـع   ؤولكـي يعمـل المس
  .ات التدريبيةلسد هذا النقص والعجز في االحتياج،برنامج التدريب المناسب 

ويحدد تحليل الوظيفة للقائم بالبرنامج التدريبي مـا يتضـمنه هـذا البرنـامج مـن      
وصـول  إلـى ال ويـؤدي ذلـك    .الموضوعات التي يتم التركيز عليها، خالل فترة التدريب
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إدارة التـدريب علـى إعـداد بـرامج      عـن من شأنها مسـاعدة القـائم    ،همةممعلومات 
  :ومن هذه المعلومات .لها اًجيد اًعدادإتدريبية 
 .تحديد المعايير التي تستخدم في تقييم األداء الوظيفي "  •
 .تحديد مكونات كّل وظيفة والواجبات المناطة بشاغلها •
تجاهـات التـي يجـب    المعـارف وا المهـارات و التحديد متطلبات كل وظيفة من  •

 ). 308، 1995عمار، (" توفرها عند كل شاغل لها
  :تحليل الفرد-ثالثاً
األفراد الذين يحتـاجون للتـدريب، وكـذلك معرفـة الـنقص أو العجـز        تحديد هو

الذي يحتاجه الفرد في مهارة أو معارف، واالتجاهات التـي يجـب اكتسـابها وتطويرهـا     
  .من خالل تحديد هذه االحتياجات

فـي وظيفتـه الحاليـة، وقدرتـه فـي المسـتقبل        ئهيقصد بتحليل الفرد قياس أداو"
، والمعارف واالتجاهات واألفكـار التـي تلزمـه ألداء وظيفتـه الحاليـة     وتحديد المهارات 

  . )26، 1983، محمد"(وظائف أخرى مستقبلية  ءوألدا
ففي هذا التحليل يتم التركيز على القدرات والدوافع الفرديـة التـي يمتلكهـا الفـرد     
مع ما يتطلبه العمـل مـن قـدرات ومعـارف ومهـارات، لتحديـد الفـروق الموجـودة         

ما،والعمل على تعزيز ما يمتلكه الفـرد وتوسـيع قدراتـه ومهارتـه بالشـكل الـذي       بينه
  ). 2005عاطف،(يجعله قادراً على الوفاء بالتزامات عمله 

  :وهناك من يرى مراحل أخُرى تحدد بها االحتياجات التدريبية وهي
 ،لتدريبيـة من الوسائل التي تساعد القائمين علـى تحديـد االحتياجـات ا    ديع: تقويم األداء

وتحديـد القصـور بـين األداء     ،عبارة عن مالحظات عـن أداء وجبـات الوظيفـة    وهو
ــالي ــ   ءواألدا ،الح ــتغرق وقت ــه يس ــن خالل ــات م ــع المعلوم ــوب إال أن جم  اًالمطل

   )2008حمد،أ(طويالً
هي عبارة عن مقابلة شخصية تقـوم بـين شخصـين أو مجموعـة ويقـوم بـه       :المقابلة 

ـ   ليسـتطيع الحصـول علـى بعـض      ؛وي، أومـدير مكتـب  الباحث مع المشـرف الترب
المعلومات التي تتعلق باحتياجات المشـرف، وقـد تكـون األسـئلة مقّيـدة بعـدة أسـئلة        

  ).2008ريهام،(وأحياناً تكون المقابلة حرة غير مقيدة 
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  :تصميم البرامج التدريبية

ـ  ،التدريبيـة  مشـرف التربـوي  الحتياجـات  اتبنى البرامج التدريبيـة وفـق    ك وذل
إلعداد مشرف تربوي قادر على القيام بمهامـه الوظيفيـة والمهنيـة بدرجـة عاليـة مـن       

متـدربين تحقـق األهـداف    التحديد احتياجـات   وفقالبرامج التدريبية التي تبنى ف .الكفاءة
  .برامج فعالة وتصبحمن أجلها  المرسومة

  :مفهوم البرنامج التدريبي

حتياجـات والمهـام الالزمـة فـي     عرفه أحمد بأنه نموذج قـائم علـى تحديـد اال   
ومـن ثـم وضـع     هـا، ينبغـي علـى المشـرف التربـوي أن يمتلك     يما، والت تخصصٍ

  ). 1999، حمدأ(ضوئها علىالبرنامج التدريبي المقترح 

مكـن المشـرفين مـن النمـو     أنه كل برنامج منظم ومخطـط ي  يرىفعبد القادر  أما
نهـوض  لل ،معلومـات والخبـرات  بالحصول علـى المزيـد مـن ال    ،في المهنة اإلشرافية

  ). 1987عبدالقادر،(لبمستوى العملية اإلشرافية والتعليمية ككّ

مخطط يهـدف إلـى إحـداث تغييـرات فـي الفـرد        نشاطٌ" هنّويعرفه السامرائي بَأ
بمـا يجعلهـم    ،تتناول معلوماتهم وأداءهم وسـلوكهم واتجاهـاتهم  و ،والجماعة التي ندربها

  ).21، 2010عبد الملك ،(" ة وإنتاجية عاليةالئقين لشغل وظائفهم بكفاء

النشاط التدريبي المتكامل الذي يحتوي علـى ثالثـة   "ويعرف البرنامج التدريبي بأنه 
 ،المسـمى  :الفنيـة وتشمل العناصر .واإلداريةالعناصر الفنية والبشرية :هيعناصر أساسية 

أمـا   .وطرائـق التقـويم   ،يبوتقنيات التدر ،وأساليب التدريب ،والمواد التدريبية ،واألهداف
العناصر البشرية فتشمل المدربين والمتدربين ،ومؤهالتهم ، واختصاصاتهم ،وخبراتهم،كمـا  

عدد المتدربين،وفترة وموعد تنفيذ البرنامج ومقره،ومصادر تمويله  :تشمل العناصر اإلدارية
  ).2008،145سراء،إ(،والمزايا التي تمنح للمتدربين الملتحقين بالبرنامج

هو نوع مـن أنـواع التـدريب يهـدف إلـى إعـداد       "وعرفه حسن وآخرون بأنه 
بمـا يتفـق    ،األفراد وتدريبهم في مجال معين وتطوير معـارفهم ومهـاراتهم واتجاهـاتهم   
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حسـن وآخـرون   "(مع الخبرات التعليمية للمتدربين ونموهم وحاجاتهم لتنميـة مهـارة مـا   
،2003 ،55 .(  

ـ  التـي يحتـاج   األساليبتدريبي يتضمن الج برنامال أن) 2010(كما يذكر بندر  اإليه
وذلك لسـد الـنقص لديـه     ،ابراته وتدريبه عليهعلوماته وخُالمشرف التربوي بهدف تجديد م

  .وإثارة النمو المهني فيه ومنحه امتيازات لرفع الروح المعنوية 

نشاط مخطـط ومـنظم مبنـي علـى تحديـد       البرنامج التدريبي وترى الباحثة أن  
تغييـر فـي   إحداث  ضعلمية، لغرياجات التدريبية الفعلية للمشرفين التربويين بطريقة االحت

يعني أنـه عمليـة    هذاو.أساليب إشرافية حديثة موإكسابه ،خبراتهم ومعلوماتهم و اتجاهاتهم
و  ،حسب حاجة المشرف التربـوي  ،بل متطورة وقابلة للتغيير والتعديل ،ليست جامدة دائماً
  .واختيار المدربين والمتدربين والتدريب محتوى واألساليبيشمل األهداف وال

  :خطوات تصميم البرنامج التدريبي المقترح      
من المعـروف أن بنـاء البـرامج التدريبيـة وتصـميمها يـتم وفـق عـدد مـن          

جاهـات لـدى المشـرف    تهـدف إلـى تنميـة المعـارف واالتّ    التـي  محددة الالخطوات 
لرفـع كفـاءتهم وإنتاجيـاتهم وذلـك وفـق       ،طور الحاصـل لمواكبة التغير والتّ ،التربوي

  :ةاآلتيالخطوات 
 :التدريبيةتحديد االحتياجات  - 1

الخطوة األولى والرئيسة في تصـميم البرنـامج التـدريبي المقتـرح هـي تحديـد       
الـذين يشـغلون وظـائف محـددة فـي       ،مشرفين التربـويين لدى الاالحتياجات التدريبية 

   .مكاتب اإلشراف التربوي
ـ   لـلَ  يقتصر تحديد االحتياجات على معرفة الخَوال ى الفـرد المـراد   دأو الـنقص لَ

  .الفرد أثناء مزاولة المهنة اليهإرية معينة يحتاج وانب تطويولكن هناك ج ،تدريبه
فالبرامج التدريبيـة الفعالـة ال تـتم إال فـي ضـوء تقـدير علمـي لالحتياجـات         

إذ إن صـياغة أهـداف برنـامج تـدريبي     ؛امج التدريبية الفعلية للمشاركين في هذه البـر 
،وتحديد محتواه وموضـوعاته وتحديـد أسـاليبه ،يعتمـد اعتمـادا كبيـر علـى تحديـد         

  االحتياجات التدريبية المطلوب تلبيتها
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سهل علـى  فهو يلتحديد االحتياجات التدريبية دور كبير في بناء البرنامج التدريبي و 
  . ية بتخطيط البرنامج و تنفيذهلين عن تصميم البرامج التدريبوالمسؤ

                 
 :البرنامجتحديد أهداف   -2

يعتمد تحديد أهداف البرنامج التدريبي علـى االحتياجـات التدريبيـة التـي يسـعى      
ـ ليها، ولكن األهـداف قـد تُ  إالبرنامج لالستجابة  وبـذلك   ً،ليةاغ بطريقـة أكثـر شـمو   ص

  .لهذه األهدافيمكن تقييم البرنامج على أساس مدى تحقيقه 
ولتحديــد أهــداف البرنــامج يجــب التمييــز بــين األهــداف العامــة والخاصــة 

ـ  أو .للبرنامج مـن االحتياجـات التدريبيـة     غتين أفضل األهداف التدريبية هي التـي ص
  .) 2010،كعبد المل(للمتدربين المراد تدريبيهم 

البرنـامج  تحديـد األهـداف التـي يسـعى      بناء البرنامج تـدريبي  و البد أن يسبق
تسـاعد   ذإ البرنـامج؛ عملية تحديد أهـداف البرنـامج مهمـة لتصـميم      دوتع .إلى تحقيقها

  .كما تساعد في اختيار المحتوى ،في جعل العمل منظماً ودقيقاً وبعيداً عن العشوائية
 حـددت والبد أن يعتمـد تحديـد األهـداف علـى االحتياجـات التدريبيـة التـي         

تحقـق  معرفـة مـا   المحتوي الذي يناسـب هـذه األهـداف و   للمشرفين التربويين وتحديد 
  .تحققيلم  وما هامن

 :اختيار محتوى البرنامج - 3
ـ بعد التعـرف علـى االحتياجـات التدريبيـة     داء المطلـوب  أهـداف األَ  د، وتحدي

الخطوة التالية هـي تحديـد المعـارف والمهـارات الالزمـة لكـل       ف ،من البرنامج اتحقيقه
ــاً و   ــرتبط ارتباط ــلوكي ي ــدف س ــم    ه ــي ت ــة الت ــات التدريبي ــاً باالحتياج ثيق

  .)2008أسراء،(تحديدها
جلهـا البـد أن   أولكي يحقق المحتوى التدريبي أهدافه وأغراضه التي وضـع مـن   

  :تتوفر فيه الشروط التالية
 . االحتياجات التدريبية التي حددت يلبي أن -1
 أن يالءم مستوى المتدربين المعد من أجلهم  -2
 لوقت المحدد للبرنامج أن يتناسب المحتوى مع ا -3
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 ). 2005خالد، (من البسيط إلى المعقد  اًأن يكون متدرج -4

  :وعند صياغة المحتوى يجب مراعاة اآلتي
 .إشراك المعنيين بالتدريب في إعداد البرنامج   - أ

 .عدم إدخال موضوعات ال عالقة لها بالبرنامج   - ب
مج مراحل تخطيط البرنا وهكذا يعد اختيار محتوى البرنامج من أهم.  

 :اختيار األساليب والوسائل التدريبية - 4
الوسـائل التدريبيـة هـي القنـوات التـي تسـتطيع عـن طريقهـا المعلومــات          "

  ). 44، 2007تهاني،( "والخبرات أن تنتقل بفاعلية من المدرب إلى المتدرب
أما أسـاليب تـدريب المشـرفين فهـي      .وتختلف هذه الوسائل من مدرب إلى آخر

تبـاع حلقـات النقـاش والزيـارات     ألمحاضرة والنقـاش والحـوار ب  أسلوب ا:منهاعديدة 
ومـن الضـروري عنـد تصـميم     .والنـدوات  تالتدريبية، والمـؤتمرا  شالميدانية، والور

  :البرنامج مراعاة العوامل التالية
 . طبيعة محتوى البرنامج التدريبية   - أ

 .يحتاج إليه المتدرب مامراعاة    - ب
 ). 2001، محمد(العرض والتقديم  وكفاءتهم في ينمهارة المدرب -ج    

 :اختيار المدربين - 5
فهـو مـن أهـم العناصـر التـي يجـب       في العملية التدريبيـة   مهمللمدرب دور 

خبرة تؤهلـه لتـولي هـذه المهمـة، ويجـب أن       اوالبد أن يكون المدرب ذ ،التركيز عليها
لمـي  يتناسب محتوى البرنامج التدريبي مع تخصـص المـدرب واهتماماتـه ومسـتواه الع    

  .ذلك من دور كبير في نجاح البرنامج التدريبي لما لوالوظيفي، 
والشك أن تحديد نوعية المدربين تعتبر من العناصر المهمة الواجـب أخـذها بعـين    

إن توفير المدرب الكفء يمثل عامالً من  إذا ؛عند القيام بتخطيط البرامج التدريبية ،االعتبار
التي  ،مسبقاً على زيادة احتماالت نجاح البرامج التدريبيةالعوامل الرئيسة التي تعطي مؤشراً 

  ).2007علي،و سهيلة(يتم إعدادها على اختالف مستوياتها وتخصصاتها

  : ويتوقف اختيار المدرب على ما يأتي
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 أسلوب التدريب المراد استخدامه  •
 كسابها للمشرفين التربويين إالمادة التدريبية المراد   •
 ) 2006ن،سوزا(نوعية المتدربين  •

عالية أمـر الزم لمصـمم   المهارة الخبرة والفإن اختيار المدرب الكفء ذي  من هناو
  .وتسير العملية التدريبية بنجاح ،له ةالبرنامج،ولكي يحقق البرنامج األهداف الموضوع

  :تنفيذ البرنامج -6
خـذ بعـين االعتبـار األهـداف المتوقـع      ؤالبرنامج التدريبي يجب أن ي عند تنفيذ  

 انالمناسـب والمكـان  يحـدد الوقـت    ومن ثـم  وإمكانية تفرغ المتدربين،  ،قهاتحقي
  :بيان ذلك على النحو اآلتي و ،لتدريبهم وميزانية البرنامج

 :وقت البرنامج  - أ
عنـه منحنيـات    تستند إلـى مـا كشـف   يأن  إن تحديد الوقت الالزم للتدريب ينبغي

يبيـة غيـر كافيـة لتحقيـق     التعلم واالكتساب من حقائق، وذلـك أن تحديـد سـاعات تدر   
  )2005عمر،(عملية اكتساب  المهارات يقود إلى نتائج مشكوك في جدواها 

يمكـن االسترشـاد باألفكـار التاليـة      ،مـن برنـامج إلـى آخـر    وقت البرنامج يختلف و
   :هلتحديد
 .تحديد زمن تنفيذ البرنامج بحيث ينتهي في مدته بدون تأخير" •
 .دراسي  تحديد الساعات المقررة لكل موضوع •
 يجب أن يرتبط موعد البرنامج بوقت الفراغ المتاح للمشتركين في البرنامج  •
  ) 51، 2001محمد، ("يجب تنسيق التتابع الزمني للموضوعات  •

  :مكان التدريب   -  ب
وعند تحديـد أمـاكن التـدريب يجـب      .مكان التدريب ال يقل أهمية عن الجوانب األخرى

ك يجـب أن يكـون المكـان مجهـزاً باإلمكانيـات       مراعاة قرب المتدربين من المكان،وكذل
  .الالزمة التي تؤثر في نجاح البرنامج التدريبي وتحقيق أهدافه

  :ميزانية البرنامج  -ج
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إعــداد ميزانيــة علــى البــرامج التدريبيــة  ومصــمم يعمــلأن  مــن الضــروري     
ـ أن و إن أي تدريب يحتاج إلى دعم مـادي  ذللبرنامج؛ إ ألنشـطة  وزع الميزانيـة علـى ا  ت

  .المختلفة التي يحتاج إليها البرنامج
  :من هذه األنشطة مايلي 

كلفة إيجـار  و كلفة المواد التدريبية  و تكلفة اإلقامة و المتدربين مكافآتو المدربين  فآتمكا"
 2008،ريهـام "(أجور اإلداريين والعمالو أجور المشرفين على البرنامج و المكان واألجهزة 

،131 .( 

  :التدريبيبرنامج تقويم ال   
 و لكـي يكـون  . تهـا وإدار فـي تخطـيط البـرامج التدريبيـة     مهم اًالتقويم عنصر

لمعرفـة مـدى مسـايرتها     ،ني بكل مرحلة من مراحـل التـدريب  تفعاالً البد أن يع التقويم
  :هووالهدف األساسي من عملية تقويم البرامج التدريبية .التدريبألهداف برنامج 

 . جاح والقصور في برامج التدريبالوقوف على أسباب الن" •
الوقوف على صالحية البرنامج التدريبي، وهـل حقـق األهـداف التـي وضـعت       •

 .له
  )33 ،2005إيناس("تقدير نتائج تعلم المتدربين أو المشاركين في البرنامج التدريبي •
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  المبحث الثالث                 
  لة في التعليمإدارة الجودة الشام         

  
  :مقدمة             

أهميـة إدارة الجـودة الشـاملة وأكـدتها،فعملت علـى      كثيـرة  دول  أدركت
إحالل إدارة الجودة الشاملة في قطاعاتها؛بما في ذلك قطـاع التعلـيم الـذي يشّـكل     

مفهـوم الجـودة الشـاملة وتحقيقهـا      لتبنـي في المجتمع ،التي تسعى  القطاعاتأهم 
 لعملية التعليميـة وإدارة شـؤونها؛لتؤدى إلـى تحقيـق أهـداف     في جميع جوانب ا

  .التعليم للجميع كما وكيفا
  :مفهوم الجودة       

من المعروف أن مصطلح الجودة مـن المصـطلحات التـي نالـت الكثيـر             
مختلـف المجتمعـات، وسـوف نعـرض      فـي  من االهتمام من العلماء والبـاحثين 

  :ن والعلماء وهيوالباحثعرفها كما بعض مفاهيم الجودة 
اإلحســان واإلتقــان : مفهــوم الجــودة فــي اإلســالم فقــد جــاء بمعنــى

  .والصالحية والمهارة

ـ ي أتْذالَّ هاللَّ عنْص﴿ :تعالى ولهاإلتقان قف  ـ  نقَ ـ  لَّكُ ـ  يءش ـ بِ بيـر خَ هإنَّ ام 

  ).88اآلية النمل،سورة ("  ﴾ونلُمعتَ

م وجهـه ِإلَـى اِهللا وهـو محسـن فَقَـد      مـن يسـل  و ﴿:واإلحسان قال تعالى
  ) 22سورة لقمان ،اآلية ( ﴾استَمسك باِلعروة الوثَقَى



53 
 

أن مفْهـوم الجـودة فـي اإلسـالم لـيس تعبيـراً       ) 2007(وأكَّدت بشـرى  
جديداً فقد حثَّنا ديننـا اإلسـالمي علـى إجـادة العمـل وإتقانـه، واتفقـت بدريـة         

دة في اإلسـالم مبنيـةٌ علـى ضـرورة إتقـان العمـل       معها في أن الجو) 2007(
  .واإلحسان والدقة 

  
فهـو   ،طـال عنقـه وحسـن   :جيداً)يجيد ،يجاد(في اللغة من جيد :الجودةأما 

  .أجيد وهي جيداء وأيضاً جود
في اللغـة االنجليزيـة فهـي صـفة أو درجـة تفـوق        qualityأما الجودة 

  ). 2008فتحي،(جهااالمتياز لنوعية المنتج التي يتم إنتا
، الجودة أداء العمـل بطريقـة صـحيحة وجيـدة    أن ) وسالمة جمال( ويرى

تتم وفق مواصفات حددت من قبل، وأن تُقـدم بأحسـن الطـرق مـن المـرة       ثبحي
  . )2000جمال، سالمة، (األولى، وإنها المتانة واألداء المتميز للمنتج

ــا    ــي بأنه ــدرالي األمريك ــودة الفي ــد الج ــا معه ــل "ويعرفه أداء العم
بشكٍْل صحيحٍ من المرة الُأولى،مع االعتمـاد علـى تقيـيم المسـتفيد فـي      ،الصحيح

  ).2005،6،مصطفى"(معرفة مدى تحسين األداء

تلبيـة احتياجـات العميـل    :"بأنهـا  الجـودة   )Deming(ديمـنج   وقد عرف
  "حاضراً ومستقبالً

تطلبـات التـي   المطابقـة مـع الم  : "فيعرفـه بأنهـا  ) Crosby(أما كروسبي
 كلتها المسهضعي"  

المالءمـــة واالســـتخدام :"بأنَّهـــا )goran( ويعرفهـــا جـــوران
  )2009،83عادل،("

بأنهـــا الرضـــا التـــام :" اهـــفَعرفَ )fiegenbaum(منـــبا فيجمـــَأ
  .)21، 2009محمد،("للعميل
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مـن   واضـحاً  من خالل ما سبقَ نجـد االخـتالف فـي تعريـف الجـودة     
وتـرى الباحثـة أن   .اتِّجاهـه الة إلـى أخـرى كـّل حسـب     شخص آلخر، ومن ح

إشـباعها،  والعمـل علـى    ،الجودة هي اإلتقان في العمل وتلبية احتياجات العامـل 
يمكن الخُروج بمنَتجٍ متميـز فـي األداء والكفـاءة بقصـد      ىمحددة، حتّمعايير  قوف

  .لديهتحقيق الرضا والسعادة 

  

  :التعليم املة في ودة الشّدارة الجإمفهوم    

ق لمفهـوم  علـيم سـوف نتطـر   وم إدارة الجودة الشاملة في التَّهمف نقبل الحديث ع
   إدارة الجودة الشاملة 

     عتعـاون جميـع العـاملين فـي المؤسسـة اإلنتاجيـة أو الخدميـة        " حسن بأنها فهار
  .) 27، 2007شيرين،("بهدف تحسين مستوى األداء وإرضاء العميل

نظـام إداري يسـهم فـي تطبيـق إدارة الجـودة      "لجودة الشاملة بأنهـا  وعرفت إدارة ا    
 24، 2005، أحمـد ("الشاملة،عن طريق إحداث تغّير فـي انطبـاع العـاملين،وتوفير الـوالء    

.(  

إدارة الجـودة   (Stephen k & Ronald b)يعرف ستيفن كوهن ورونا لد برانـد               
وبشـكل   ،ين الجودةحسن أجل تْم،لى إمكانيات المنظمة طوير والمحافظة عبأنها التّ" الشاملة

مستمر،واإليفاء بمتطلبات المستفيد وتجاوزها،وكذلك البحث عن الجودة وتطبيقهـا فـي أي   
وانتهاء بمعرفـة مـدى   ،ءا من التعرف على احتياجات المستفيددبِ ،العمل مظهر من مظاهر

  .)2009،3،بن عيشي("رضا المستفيدين عن الخدمات والمنتجات المقدمة لهم

فلسـفة إداريـة تقـوم علـى     "وينظر بعضهم إلى إدارة الجودة الشاملة علـى أنهـا   
أنها التصـميم المـتقَن للخـدمات أو المنتجـات والتأكـد       أساس تحقيق رضا المستفيد؛ أي

  .) 31، 2006أغادير،و  محمد("من استمرارية هذا المنتج
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ـ خدمـة مـا   خصـائص لمنـتج أو  تكامل المالمح وال" ويعرفها النبوي بأنها  ه، تمكّن
ـ  و محمـود ("من كسب رضا العميل وتحقيق رغباتـه وتوقعاتـه   ـ  و فعفي  169، 2005، رعم

(.  

وتميـز المنـتج وتحسـين     ،على رضا العميـل  مفهوم إدارة الجودة الشاملة يركزو
  . أدائه بأفضل الطرق من خالل التعاون بين العاملين

فقد عرفت بأنهـا العمليـة التـي يمكـن مـن       عليمأما إدارة الجودة الشاملة في الت
في ضوء توقعات الطـالب، مـن خـالل عمليـة     ،خاللها رفع مستوى المشرفين  والنظام 

ليسـتطيع المشـرفون والمعلمـون وكـل مـن لـه عالقـة         ،متقنة البناء لحل المشكالت
  ). 2008الهاللي،(بالعملية التعليمية تطوير جودة التعليم 

فعاليـة تحقيـق أفضـل خـدمات     " دة الشاملة في التعليم هـي  وتعرف إدارة الجو 
  ).33، 2007نجاة،هتون،(")قل تكاليف وأعلى جودة ممكنةأ(أساليب  فْأتعليمية بأكَ

ة خصائص ومعايير ينبغي توفّرهـا فـي جميـع عناصـر     جمل" وعرفت أيضاً بأنها
  ) 3، 2009صالح الدين،"(العملية التعليمية بحيث تلبي احتياجات المجتمع

يتعلـق بكافـة السـمات    "وترى أحالم أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة فـي التعلـيم   
 ،التـي تظهـر جـودة النتـائج المـراد تحقيقهـا      ،والخواص التي تتعلق بالمجال التعليمي 

وهي ترجمة احتياجات وتوقعـات طـالب الخدمـة أو المسـتفيدين بشـأن الخدمـة إلـى        
وتـدريبهم لتعمـيم الخدمـة التعليميـة      خصائص محـددة ،تكـون أساسـاً فـي تعلـيمهم     

     هِم2007أحـالم، ("والتربوية وصياغتها في أهداف؛ لتقـديمها للطـالب بمـا يوافـق توقعـات 
،3.(  

معايير عالمية للقياس واالعتراف واالنتقـال مـن ثقافـة الحـد     " وعرفها خالد بَأنها
إليـه، واالنتقـال مـن    نسـعى   اًاألدنى إلى ثقافة اإلتقان والتميز، واعتبار المسـتقبل هـدف  

تكريس الماضي والنظرة الماضية إلى المستقبل الذي تَعـيش فيـه األجيـال التـي تـتعلم      
  .) 34، 2003خالد، (" اآلن
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 وقد أكَّد خالد في هذا التعريـف علـى ضـرورة اإلتقـان والتميـز وركّـز علـى        
،  لوغـه هـو الهـدف األساسـي لب    لوأعتبر المسـتقب  مستقبل األجيال التي تتعلّمضرورة 

 وعلى ضرورة معايشة الظروف والتحديات التي تواجـه العـالم والتعلـيم برشـد وحكمـة     
 .  

 ،إرسـاء ثقافـة تنظيميـة جديـدة    :" فتعنـي  إدارة الجودة الشـاملة فـي التعلـيم    و
 ،بـل وهـذا األهـم    ،فقط لضمان جـودة المنـتج التعليمـي    سمستمرة، ليلتطبيق معايير 

  . ) 44، 2008محمد،(" لها الوصول لهذا المنتججودة العمليات التي يتم من خال

لتعزيـز التحسـينات المسـتمرة فـي      ،وهناك من يرى أنها ثقافة تنظيمية مبتكـرة 
  .) 2007شرف،أ(جميع جوانب العملية التعليمية

ـ  عبداللطيف وأحمـد  ويعرف  مجموعـة العوامـل   " علـيم بأنهـا    ودة فـي التَّ الج
مـن أجـل إتقـان العمـل مـن المـرة       ،مـي وقادتـه   عليوالظروف التي يهيئها النظام التّ

ربـوي  ئـة المنـاخ التّ  وتهي ،يئة التعليميـة  مل على  تحسين البِوفي كل مرة ، والع،األولى
واكبـة ركـب   ق المواطنة الصالحة وبنـاء جيـل قـادر علـى م    حقيالمالئم للوصول إلى تَ

الحارة واالضسفَتـ  ادة م ـد ا (."ارة أمتـه  نها في صـنع حضب11، 2007 للطيف،أحمـد، ع 
(  

 ،ربويـة فـي مسـتوياتها ومواقعهـا المختلفـة     دارة التّدرة اِإلقَ " هانّبأ هاموعرفتها س
ـ  فكلمـا  أهـدافها،  قالصحيحة، وتحقي بالصورة أعمالها أداء على العمليـة  جـودة  نتتحس 

 و الكتـب  و المبـاني ( والماديـة  البشـرية  المتاحـة  المـوارد  اسـتخدام  حسـن  ،اإلدارية
   )44، 2010، هامس"() والمعلوماتية التجهيزات و املةالمع

 .واقعـي وحسـي   :هـا معنيـان متَرابطـان   أن الجودة في التّعليم ل"ويرى الخَطيب "
المعنى الواقعي التزام المؤسسة التعليمية بإنجـاز معـايير ومؤشـرات حقيقيـة متعـارف      

ـ  :عليها مثل  .ة ومعـدالت تكلفـة التعلـيم   معدالت الترفيع ومعدالت الكفاءة الداخليـة الكمي
أما المعنى الحسي فيرتكز على مشاعر أو أحاسـيس متلقـي الخدمـة كـالطالب وأوليـاء      

  .) 10، 2007عدنان،("أمورهم 
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من خالل ما سبق ترى الباحثـة أن إدارة الجـودة الشـاملة فـي التعلـيم نمـوذج       
، وفـق  ومتابعتهـا   وتنفيـذها  تنظيم العملية التعليميـة في يقوم على الجودة ،إداري شامل 

 ،لتحقيق أهداف اإلشراف التربـوي والعمليـة التعليميـة وإرضـاء العمـالء      ،نظم محددة
من خالل تقديم خدمة تعليمية متميزة والوصول بالتعليم إلى أعلـى درجـات التميـز فـي     

  .المدخالت والعمليات والمخرجات، وبذلك يحقق األهداف المنشودة
السـابقة يمكـن القـول إن إدارة الجـودة الشـاملة      من خالل استعراض التعريفات 

  :في التعليم تتضمن اآلتي
 . تحقيق التحسين المستمر للمؤسسة التعليمية -1
 .تركّز على الطالب كمنتج نهائي  -2
 .سعى إلى التجديد والتطوير في جميع عناصر العملية التعليمية ال -3
ــد -4 ــدخالً تع ــ م ــتمر اًإداري ــدخالت والعم اًمس ــوير الم ــين وتط ــات لتحس لي

  .)2008منال،(والمخرجات
  
  

  :أهداف إدارة الجودة الشاملة في التعليم
  :تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم مجموعة من األهداف هي يحقق

ــن     -1 ــيم م ــة والتعل ــدان التربي ــي مي ــاملين ف ــتوى الع ــاء بمس االرتق
 .معلم،وطالب،ومشرف

العمليـة   ضبط النظام اإلداري وتطـويره فـي اإلشـراف التربـوي وفـي      -2
 .التعليمية

 .زيادة كفايات المشْرفين التربويين والمعلمين  -3
 2008سـالمة، (زيادة الثقة والتّعاون بـين المشـرفين التربـويين والمجتمـع      -4

(. 

باعتبـارهم مـن أهـم    ،سين نوعية التعلم وتنميـتهم  حاالهتمام بالمشرفين وتَ -5
 .مدخالت العملية التعليمية
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ـ    -6 ة والتعليميـة فـي ميـدان اإلشـراف     الوقوف علـى المشـكالت التّربوي
 .) 2008رمزي،(التّربوي وتحليلها وعالجها بأفضل الحلول المناسبة

 .) 2005أحمد بن علي،(تطوير الخدمات التي يقدمها اإلشراف التربوي  -7

إن تطبيق إدارة الجودة الشـاملة فـي اإلشـراف التربـوي يمـنح مكاتـب        -8
  .لمياي والعاإلشراف مزيداً من االحترام والتقدير المحل

  _:تي آلق إدارة الجودة الشاملة في التعليم ايتطبيستلزم 
  .دعم اإلدارة العليا لتحقيق األهداف المرجوة  •
  .رفع من مستوى جودة األداء لل توحيد العمليات •
ومن ثـم  التقيـيم، مـن اجـل    ،شمولية واستمرارية المتابعـة وجمـع المعلومـات    •

  .معالجة االنحرافات عن معايير التطوير 
  .إشراك جميع العاملين في جميع مجاالت العمل •
ــفة     • ــن فلس ــي م ــزء أساس ــة ج ــة واالجتماعي ــؤولية األخالقي  )tom(المس

  ).2006رشدي،(

لـدى   الثقـة والكفـاءة   زيـادة نستنتج أن أهداف إدارة الجودة الشاملة فـي التعلـيم   
هـار كـل مـا    ظإلوتحفيـزهم   ،تخريج طُالّب يتَّميزون بجـودة عاليـة  العاملين بالتعليم ،و

ومن خالل هـذه األهـداف يتعـرف كـل مـن لـه عالقـة بالعمليـة          .يملكونه من إبداع
 ،التعليمية علـى الـدور المطلـوب منـه، ويسـعى إلتقانـه وتحسـينه بالشـكل المالئـم         

  .  للوصول إلى جودة المنتج

  :التطور التاريخي للجودة الشاملة
الحضـارة الفرعونّيـة    مثـل ،ترجع أصول مفهوم الجودة إلى الحضارات القديمـة  

للدقة واإلتقان، إال أن مصطلح الجـودة   كانت الجودة مرادفاً أساساً ؛إذواإلسالمية واألوربية
ولم يكن مفهوم الجودة الشاملة نتاج مرحلة واحدة  ،منذ بدايات القرن العشرينحظي باهتمام 

اختصار فيما ،نعرضها ب) 2006المرتضي،(أربع مراحل ب مر،ولكنه نتج عن تطور فكري 
  :يلي 

  :Inspection( 1930 -1940(مرحلة الفحص  -1
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أساسـاً  ويعتمـد  هي المرحلة التي تركز علـى فحـص المنتجـات بعـد إنتاجهـا،      
الفـرق بـين المنـتج     دالمحـددة، فيحـد  على مطابقة المنتجـات النهائيـة بالمواصـفات    

كـان منـع   هـدفها   نالحرائـق، أل وهذه المرحلة كانـت تسـمى بإطفـاء    .الرديء والجيد
المنتجات المعيبة من الوصول للمستهلكين، فهي ال تمنع وقوع الخطـأ بـل تركـز علـى     

  ) 2008حميد،و  أسامة(لفاحص استبعاد المعيب ثم يتسنى ل نالخطأ، وماكتشاف 
وكـل ذلـك يـؤثر علـى      ،وتحتاج إلى وقـت طويـل   ،وعملية التفتيش أكثر كُلفة

كـل مؤسسـة تعليميـة مفتشـون     بأن يوجـد فـي     تتمفعملية التفتيش في التعليم  .اإلنتاج
وعـدم تفاديـه لتلـك     ،وتوجيـه النقـد لـه    ئه،مكلفون بالتفتيش على المعلم وتصيد أخطا

  .المفتش اخفاء  أخطائه حتى ال يدركهإلالمعلم  فيسعىاألخطاء ،

 :Quality Control (1940-1960(مرحلة ضبط الجودة  - 2
التـي مـن أهمهـا كشـف الخطـأ       ،ةي سادت المرحلة السابقللعيوب التّ نظراً
إلـى مرحلـة   الوصـول   مالجـودة، فـت  مفهوم اتجهت الجهود إلى تطوير  ،بعد وقوعه

المرحلـة علـى الكشـف المبكِّـر      ركزت هـذه  .الرقابة على الجودة أو ضبط الجودة
ـ  الفاحص بـأدوات وأسـاليب إحصـائية ووسـائل      دالعيوب، وتزوعن   تفنيـة، حول

مـا يسـمح    ،ر كفاءة في مراقبـة اإلنتـاج بشـكل مكثّـف    الفحص إلى دور متميز أكث
ــ   ــع وقوعه ــوب وتمن ــدوث العي ــل ح ــات قب ــن االنحراف ــر ع ــف المبك  ابالكش

   ) 2008محمود،(
ـ  اتسمت هذه المرحلـة  قد و جـزء مـن حلقـة مسـتمرة      يباالسـتمرارية، فه

  : هيقوامها ثالثة عناصر 
  .تحديد مواصفات المنتج" - 
  .عملية إنتاج المنتج - 
  ). 87، 2008، أفراح("ة وضبط الجودة المراقب - 

وقد أصبح ضبط الجودة فـي التعلـيم يوصـف بأنـه مراجعـة جميـع عناصـر        
ويجـب أن تَشْـمل المراجعـة كـّل خطـوة مـن        ،وفق معايير محـددة ،العملية التعليمية 

  الخطوات 
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 :Quality Assurance (1960-1980(مرحلة توكيد الجودة -3
ة تركز علـى منـع وقـوع األخطـاء قبـل      أصبحت الجودة خالل هذه المرحل   

مـرورا بعمليـات   ،مـن عمليـة تصـميم المنـتج      بدايـة  ،بوقت طويـل اإلنتاج 
ـ  وإلى أن يصل إلـى المسـتفيد فـي صـورة منـتج أو خدمة،     ،اإلنتاج زت قـد ركّ

عمليـة الوقايـة مـن منـع     وال شـك أن  .الجودة على السوق والمستهلك والمنافسة
  ). 2008فيصل،(ل ومنتج متميز وجيد ؤدي إلى تَكاليف أقت ،حدوث الخطأ

ــة إدارة الجــودة الشــاملة - 4 -Total Quality Management (1980(مرحل
 :حتى اآلن 

ـ  اًدخل العميل ومتطلباته عنصر في هذه المرحلة   ،منتجـات الفـي تحديـد جـودة     اًرئيس
ويقـوم هـذا    .تسعى إلى تحقيـق رغباتـه وتوقعاتـه    إذ ؛فأصبحت الجودة موجهة بالعميل

ظام على أساس أن جودة المنتجات أو الخدمات تـرتبط برضـا المسـتفيد عـن المنـتج      الن
باسـتخدام معـايير    ،وذلـك باالعتمـاد علـى إسـتراتيجية لتحسـين الجـودة       ،أو الخدمة

  ). 2008هنادي،(محددة
وقد عملت المؤسسات في ضوء ذَلك على االسـتعانة بسـبل التخطـيط االسـتراتيجي         

كما اتّجهـت إلَـى تبنـي فلسـفات تنظيميـة      ،وتوقعـات المسـتفيد  إلى رغبات ،للوصول 
قوامها التحسين المستمر في أداء المنظمات وتحليل المشـكالت ،عـن طَريـق مشـاركة     ،

والمحافظـة علـى الكفـاءة    ،جميع مستويات اإلدارة والعمالـة بالمؤسسـة فـي النظـام     
الجـودة، وأصـبحت   وتطبيق قواعد إدارية مرنة، تساعد على تحقيق أعلى مسـتوى مـن   

 ). 2007سامي،(الجودة أداة إدارية، بدالً من كونها أداة للرقابة 
مـع بعـض ؛إذ إن   نستنتج أن هذه المراحل السـابقة مترابطـة بعضـها    مما سبق 

هـو تحقيـق    ،وهـي تركـز علـى هـدف مشـترك      ،كل مرحلة أدت للمرحلة التي تليها
يوضـح الشـكل التـالي     .عميـل  من خالل إنتاج منتجات تلبي توقعات ورضـا ال ،الجودة

  )  1(تطور مفهوم الجودة شكل 
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  :ة الشاملةاإلشراف التربوي وإدارة الجود
نتيجة للتطور المستمر والتغير الهائل فـي المجتمـع، ال يمكـن أن نَتَوقّـع تزويـد      

وِلـذا البـد مـن    ،المشرفين بكل ما يحتاجون إليه من معلومات ومهـارات قبـل الخدمـة    
وتعتبـر إدارة الجـودة الشـاملة مـدخالً أساسـياً       .متابعة تدريبهم طيلة حيـاتهم المهنيـة  

  . قيق هذه الغايات لتحواستراتيجياً 
تَسعى إدارة الجودة الشاملة إلـى تحقيـق التميـز فـي جميـع عناصـر العمليـة        

وأداء العمـل  ،مدخالت وعمليـات ومخرجـات وتغذيـة راجعـة      من :التعليمية واإلدارية
وتستفيد اإلدارة التربويـة ومـن ثـم اإلشـراف التربـوي       .بشكل صحيح من المرة األولى

 

  )13 ،2005المراحل الزمنية لتطور مفهوم الجودة (قاسم،
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ية الحديثة ؛إذا ينظر إلى اإلشـراف التربـوي علـى أنـه النظـام      من هذه النظرية اإلدار
  ). 2008إبراهيم،(المفتوح

يتكون هذا النّظام المفتوح مـن مـدخالت وعمليـات ومخرجـات أو مـا يسـمى       
وتتكّون مدخالت العمليـة اإلشـرافية مـن عناصـر عـدة  تَشْـتَرك       .نظرية تحليل النظم 

تَتَـوفّر فـيهم    ،الـذين ن ين والُمـدير يالمشْـرِفُ  بـين ت فيما بينها في مجموعة من التَّفاعال
عالية اراتمـواد  الطـالب و التسـاعد فـي تحقيـق أهـداف النظـام اإلشـرافي، و       ،مه

ن فنياً وعلميـاً ومهنيـاً فـي التعامـل مـع التالميـذ، وكـذلك        يمدربالن يمعلمالدراسية وال
  .مادية المكانيات اإلموارد وال

 .لتتحـول إلـى مخرجـات    ،خالت التي تتفاعل مـع بعضـها  أما العمليات فهي المد
والبد أن تتناسب مع المـدخالت وتشـمل العمليـات اسـتخدام التكنولوجيـا فـي مجـال        
ــرامج   ــاهج والب ــدريس والمن ــويم وطرائــق الت اإلدارة واســتخدام أدوات القيــاس والتق

  ). 2008منال،(والمقررات التي تحقق نتائج أفضل
تتمثل فـي المعلمـين الـذين تصـبح كفـايتهم التعليميـة       ف أما المخرجات التربوية

أكبر من ذي قبل، والتّالميذ الذين يصـبح إنجـازهم علـى نحـو أعلـي اسـتخدام فعـال        
الَعملية اإلشـرافية قـد حقّقـت َأهـدافَها فـي تحسـين        وبذلك تكون ،لإلمكانات المتوافرة

  ) 2004يعقوب،(العملية التربوية
  
  

  ضح نظام اإلشراف التربوي كنظام مفتوحيو )2(والشكل          
  
  
  
  
  
  

  ). 217، 2004،يعقوب(المصدر

 المخرجات العملیات المدخالت

مادیة وبشریة  إمكانیات
معلمون مدیرون ومشرفون 
طالب ومادة دراسیة بیئة 
 ومناخ تعلیمي مناسب

أسالیب ونشاطات       
وسائل اتصال حدیثة 
أدوات قیاس وتقویم 
 قیادة دیمقراطیة

یم تحسین عملیة التعل
والتعلم بكافة جوانبھا 
 اإلداریة والفنیة
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لعمليـة التعليميـة مـن    ويمكن القول إن إدارة الجودة الشاملة تسعى إلـى تحسـين ا  
إدارة الجـودة   وتهـدف .وهذا من أهم ما يسعى إليـه اإلشـراف التّربـوي    .جميع جوانبها 

واإلشراف التربوي هـو المسـؤول علـى تحقيـق     .الب والمجتمع الشاملة إلى إرضاء الط
  .الجودة في العديد من محاور النظام التعليمي من معلم وطالب ومنهج وبيئة

  :معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم
أصبحت المعايير هي المدخل الحقيقـي إلـى تحقيـق جـودة التعلـيم واإلشـراف       

إال فـي وجـود معـايير محـددة ودقيقـة للحكـم       دريبيـة  البرامج التال تتحقّق والتربوي 
والبـد أن تكـون معروفـة للجميـع      ،عليها، وأن تتطابق المواصفات مع المنتج النهـائي 

  .وفيما يلي عرض لمفهوم المعايير.
  :مفهوم المعايير

وعيـار  .المعيـار مـا اتَّخـذ َأساسـاً للمقارنـة والتقـدير      "جاء في المعجم الوجيز 
أي التقـدير بـالحجم بمحاليـل    " المعـايرة "النقود مقدار، ما فيها من معـدنٍ خالصٍ،ومنهـا  

" قياسية ومعروفة قوتها، والمعيار في الفلسفة نموذج متحقـق لمـا يكـون عليـه الشـيء     
  ). 28، 2009عادل،(

 إليـه  الرجـوع  يمكـن  الـذي  كالمح أو المقياس فمعناه"أما المعيار في االصطالح 
  ). 30، 2009محمد، و أشرف"(التقدير أو للمقارنة أساساً خدامهاست أو

وعرفها رشدي بأنها معايير للمقارنة تستعمل لوضـع األهـداف الُمـراد الوصـول     
إليها، وتقييم اإلنجاز وقد تكون هذه المعايير عبارة عـن مسـتويات حاليـة لإلنجـاز فـي      

  ). 2006رشدي،(أي مؤسسة تعليمية 
أو مسـتوى معـين للوصـول إليـه علـى أنـه غايـة يجـب         حكم أو قاعدة "وهو

للتعرف علـى مـدى اقتـراب هـذا الواقـع مـن        ،بهدف قياس الواقع في ضوئه،تحقيقها
  ). 21، 2005صالح،"(المستوى المطلوب

أعلـى مسـتويات األداء التـي يسـعى الفـرد للوصـول       :"ويعرف المعيار بأنـه  
المختلفة والحكم عليهـا، فهـو الـنص المعبـر     إليها،ويتم في ضوئه تقويم مستويات األداء 

عن المستوى النوعي الذي يجب أن يكون واضـحاً فـي جميـع الجوانـب المكونـة ألي      
  ). 95، 2008أفراح،"(برنامج
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تلـك المواصـفات   : وتعرف نادية معايير إدارة الجودة الشاملة فـي التعلـيم بأنهـا   
ـ     دف إلـى الخـروج بمخرجـات    والشروط التي ينبغي توافرها فـي التعلـيم، والتـي ته

  ). 2002نادية،(تتّصف بالجودة وتعمل على تلبية احتياجات المستفيدين منها 
 ،ويرى عبد المطلب أنها بيانات بالمستوى المتوقّع الـذي وضـعته هيئـة مسـؤولة    

ويحقـق قـدراً ميسـوراً مـن الجـودة      ،بشَأن درجة أو هدف معين،يراد الوصـول إليـه   
   ). 2009أشرف،محمد،(لتميز في المنتج لغرض تحقيق اإلتقان وا

 قبولـه،وهي  الـذي يمكـن   الجيـد  للمنـتج  الالزمـة  لمواصـفات ا :وتعرف بأنها 
األسـواق العالميـة    فـي  المنافسـة  علـى  وقدرته فعاليته وزيادة مستواه لتحسين الضمان

وتحقـق العمليـة التعليميـة رضـا      متميـز  وإتقـان جـودة   أكثـر منـتج   إلىللوصول 
  .)2008، دمحم(المستفيد

مجموعـة مـن الشـروط    هـي  نستنتج أن معايير إدارة الجودة الشاملة في التعلـيم  
والمواصفات والخصائص التي يجب أن تتبعها المؤسسة للحكم على جودة وكفـاءة العمليـة   

  .التعليمية بجميع عناصرها، واالرتقاء بمستواها لتحقيق أهداف اإلتقان والتميز 
ة الجودة الشاملة فـي التعلـيم مـدخالً أساسـياً لنشـر      ويمكن أن تكون معايير إدار

ثقافة الجودة والعمل على تَحقْيقها، وذلك مـن خـالل الحكـم علـى األداء والعمـل علـى       
تحسينَهِا وتطويرِها؛ لكي يحقِّق اَألهداف التي تَسـعى أي مؤسسـة تعليميـة إلـى تحقيقهـا      

.  
هـذه المعـايير منـذ السـبعينات القَـرن      لهذا فقد أدركت الدول الصناعية  أهميـة  

 ISO9000 العشــرين فوضــعتْ عــدة معــايير ألداء نظــم الجــودة أطلقــوا عليهــا 

international ووضــعت لغــرض تســهيل  ،أي المنظمــة الدوليــة لتوحيــد القيــاس
التجــارة والحكــم علــى المنتجــات الصــناعية ،وذلــك لتحقيــق التميــز        

  ). 2005صالح،(واإلتقان
عنـدما  ،هذه المعايير الدولية للجودة من األعمال الصـناعية إلـى التعليم   وقد امتدت

  bsi- British Standards Institutionم 1992صدرت المؤسسة البريطانية للمعايير عام 
ـفة الدوليـة    ،ق معاييرها في مجال التعليم يتعليماتها لتطبواصمن خالل تطبيق عناصـر الم

وذلك لتحديد التميـز   ،ق بالتعليميتطبلأن عناصرها هي األنسب ل أكدت،و 2ISO900للقياس 
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واإلتقان الذي يسعى إليه التعليم لرفـع كفَـاءة العمليـة التعليميـة وجودتهـا فـي جميـع        
  ).2008هنادي،(جوانبها

 2ISO900فيما يلي بيان بتطبيقـات عناصـر المواصـفة الدوليـة للجـودة أيـزو       
                  .  ) 1(الجدول التالي  وما يقابلها في مجال التعليم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
  )1(جدول                                             

  ت
  ما يقابل هذه  العناصر في التعليم  عناصر المواصفة

1  
  ظام الجودة اقتناع اإلدارة التعليمية والتزامها بتطبيق ن  مسؤولية اإلدارة 

2  
  أنظمة وإجراءات للجودة وإعداد دليل للجودة   نظام الجودة 

3  
  متابعة التحسين لمستويات األداء الطالبي   تميز المنتج 
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  . وما يقابلها في التعليم 2ISO900للجودة أيزو  عناصر المواصفة الدولية          
  ) 156، 2006محمود،:(المصدر                                                              

المواصـفة الدوليـة فـي جميـع     يتبين أنه من الممكن تطبيـق   السابق من الجدول
مجاالت التعليم وذلك لتحقيق التميـز والتفـوق فـي العمليـة التعليميـة، بهـدف       

 ذات معيـاراً وقد وجد من بين هـذه المعـايير أحـد عشـر      .تحسينها وتطويرها
   :الصلة وثيقة بمجال التعليم وهي

  :مسؤولية اإلدارة - 1

4  
  تحديد مناطق الفحص واالختبار لجميع عناصر العملية التعليمية واإلدارية  حالة الفحص 

5  
  نتائج عمليات الفحص واالختبار  استمرارية توثيق  الفحص واالختبار والقياس 

6  
تحديد األدوات المستخدمة في عمليات الفحص واالختبار لعناصر العملية   معداد الفحص والقياس 

  التعليمية 

7  
  وضع إجراءات لتشخيص حاالت الضعف والفشل في المخرجات   ضبط المنتجات غير المطابقة 

  دد طرق وأساليب حفظ الوثائق والمواد التعليمية وضع نظام يح  المناولة والتخزين والتعبئة 

9  
  وضع نظام لحفظ وتوثيق السجالت والملفات   ضبط الوثائق 

10  
  تنظيم وحفظ السجالت التعليمية واستخدام الحاسوب في ذلك   سجالت الجودة 

11  
  تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين وكيفية تلبيتها   التدريب 

12  
  استخدام األساليب اإلحصائية في تطبيق وضبط وقياس الجودة   إلحصائية األساليب ا

13  
  تدقيق ومراجعة جميع عناصر العملية التعليمية واإلدارية   المراجعة الداخلية 

14  
  تحديد حاجات المستفيدين والتعهد بتحقيقها   مراجعة العقد والتعهدات 

15  
  ، واختيار الموردين وعقود الشراء تحديد متطلبات العملية التعليمية  الشراء

16  
  التطوير المستمر للمناهج واستراتجيات التعليم والتعلم   ضبط العمليات 

تحديد معايير الجودة لمستلزمات العملية التعليمية ،مع المحافظة والصيانة   ضبط جودة المشتريات   17
  .لها

18  
لوارد من اإلدارة أو أولياء األمور أو تصحيح حاالت القصور والفشل ا  اإلجراءات التصحيحية

  المجتمع 
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على قدر كفاءتها وجودتها، تتوقف ف ،الفقري هابمثابة عموداإلدارة في أي مؤسسة تعد 
  .فعالية وجودة النظام داخل المؤسسة 

فاإلدارة هي المسئولة عن تطبيق نظام الجودة والرقابة عليها واتخاذ كافة اإلجراءات 
األسـاس   تعدحتى يسهل استخدامها، فهي  ،الضرورية، لتكون سياسة الجودة مفهومة للجميع

ي يستهدف تحقيق التحوالت المجتمعية المرغوبة، وتطبيـق  والتغيير الذ، في التقدم اإلنساني
  ).2008هنادي،(مدخل الجودة الشاملة يسهم في دفع اإلدارة للمزيد من النجاح  

يستطيع الموظّفون والطالب  بحيث،وصياغته  لة عن وضع نظام للجودةؤووهي المس
  :ويمكن تنظيم هذه السياسة على ثالثة مستويات .استخدامه 

 ح والنشر لسياسة الجودة المتبعة التصري  - أ
 تحديد اإلجراءات    - ب

  ). 2005صالح ،(مراجعة العقد   -ج      
  :نظام الجودة  - 2

المواصفات  يبهذا المعيار الخطة التي ينبغي أن تتبعها المؤسسة إلعداد المنتج ذيقصد 
ـ   .بحيث تحقق رضا العميل ،المطابقة لمتطلبات الجودة  وارد ويستلزم ذلك تهيئـة كافـة الم

  ). 2003محمد،(واإلمكانات والعمليات واإلجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك 
ويعني ذلك أن نظام الجودة طبقاً لما أشارات إليه المواصفات الدولية يتضمن مجموعة 

  -:جوانب أساسية تشمل اآلتي
 التعرف على احتياجات سوق العمل من الخريجين  - 
 دراسيتحويل االحتياجات إلى مواصفات للمنهج ال - 
 تقييم إنجاز الدارسين والعمل على مراقبتهم وتقديم المشورة لهم  - 
 العمل على وضع خطة للتطوير والتحديث للمعلمين والمشرفين  - 
تطويرهـا بمـا يتناسـب مـع التطـورات      والعمل على تقييم المقررات الدراسـية   - 

 ) 2008هنادي،(العالمية
  . عليمي وهي تؤثر في جودة المنتجوهذه الجوانب تغطي المنظومة الرئيسية ألي نظام ت

  :المراجعة الداخلية  - 3
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يفـي بمتطلبـات   ،إلعداد منتج معين جديـد  ،ي مؤسسة أعني أن أي التزام من قبل ت
من قبل فريق مختص بمراجعة كافـة  ،قيقها دعمليات وفحصها وتَال ةمراجع يستلزم ،المستفيد

حتى يسـتثمر المشـرف    ،المنتجلتطابق المواصفات التي يجب تحقيقها في ،أوجه النشاطات
  .) 2008هالة،(نجاز المهام التعليمية إالتربوي كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتحقيق  

  -:وهذا يتطلب اآلتي 
  . التأكد من تحديد مطلب المستفيد من الخدمة اإلشرافية •
  .التأكد من وجود تفاصيل عن المعلمين وحصر العجز بالمؤسسات التعليمية  •
  .د من تحديد الوقت المطلوب للموقف التعليمي التأك •
  ). 2005صالح،(اقتراح التعديالت المناسبة في المناهج التعليمية  •

عن النتائج التـي حصـل عليهـا     اًواضح اًتقريرالمراجع وبعد إجراء هذه المراجعة يكْتب 
الداخلية إلـى  ويتعين إسناد مهمة المراجعة  .تتخذ اإلجراءات الالزمة  ،كي،ويقدمه لإلدارة 

  ). 2001محمد،( يشرفون عليهالتخصص الذي في مجال مشرفين ذوي كفاءة وقدرة عالية ، 
   :تصميم البرامج - 4

هذا المعيار يعني أنه يجب على أي نظام أن يحدد الشـروط الواجـب توفرهـا فـي     
ـ يثم ،صمم برامج اإلعداد المناسبة للوفاء بهذه الشروطي، وأن المستفيدإلرضاء ،المنتج ط خط
خطط  و أساليب التقييم و المنهجو الخطط :لتلبية احتَياجات العميل، مثل ها،بكل ما يلزم لتنفيذ

واألنشـطة المصـاحبة للمقـررات     و أماكن الدراسة والمقتنيات التعليمية و المقّرر الدراسي
  ). 2002نادية،(الدراسية ومواد التعليم 

  :داد تتمثّل فيما يليوجد عدة معايير لجودةَ تصميم برامج اإلعتو
أن تكون أهداف المنهج وموضوعاته واضحة ومعلومـة  :األهداف والمنهج   - أ

وأن ،وأن ترتبط هذه الموضوعات باحتياجات الطُّالب والَمجتمـع ،للمحاضرين والطالب 
كي يكتسب المهارات المطلُوبة ،ويواكب أحدث التغيـرات فـي   ،يعد المنهج إعداداً جيداً

 ). 2007شيرين،.(فةمجال العلم والمعر
 ،أن يصمم المنهج ليلبـي احتياجـات الطّـالب    :تصميم المنهج ومراجعته  - ب

وأن يـتم  ،الدراسة مكان حدوث الـتّعلم   ، وقتطول المقرر:ويراعي ظروفهم من حيث
 .مراجعة المنهج للتأكد من مدى مالءمته الحتياجات الطالب والمجتمع 
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 ثبحي الدراسية،في تنفيذ المقررات يجب توخي الدقة والجدية :تنظيم المقرر -ج 
وتنظم هذه المقررات بتعاون مع الخبـراء  .للطالبتكون واضحة ومنتظمة في عرضها 
 ). 2008هنادي،(والمختصين وأعضاء هيأة التدريس 

 :الشراء - 5
أن تحصل أي مؤسسة تعليمية على كل ما  ، ISO900لمعايير وفقاً،يقصد بهذا المعيار 

بالمواصفات التي ترضـي   ،مة إلنتاج الخدمة التي تقدمها للمستفيد من إمكانات الز هاتحتاج
جهيزات واألدوات والموارد ومـواد التعلـيم   ويتمثل ذلك في التّ .وفي الوقت المحدد ،العميل

توقف على جودة ت العمل داخل المؤسسة التعليمية  ةجود إن ؛إذوالخبرات والمشورة وغيرها
لة عن توفير كل ما يحتاج إليه العمل داخـل  ؤوفهي المس عملية شراء المستلزمات وكفاءتها،

من موارد مادية وإمكانيات بالكميات المناسـبة وطبقـا للمواصـفات المطلوبـة      ،المؤسسة
  ). 2002نادية،(وبالسعر المناسب،

  :لألداء المستمرة المتابعة - 6
ـ   ،يعني بالمتابعة تَقوِيم ومتابعة جميع عناصر العملية التعليمية ن جودتهـا  والتأكـد م

والتأكد من سيرها في الطريق الطبيعي المخطط لهـا  ،وكفاءة التفاعالت واألنشطة  ،وكفايتها
،مما يؤدي إلى ضمان جودة المخرجات التعليمية وتوافر المواصفات التي يحددها العمـالء  

من مشـكالت وسـلبيات   ،فيها،بهدف اكتشاف ما يعرقل سير العمل في أي مؤسسة تعليمية 
  ).  1999محمد،(والوقوف على أسبابها ومحاولة إزالتها بأسلوب علمي دقيق،توانحرافا

  

  

  :للمواصفات المطابق غير المنتج مراقبة - 7
مخرجات العملية  من أن يتم التأكد إذ التعليم؛من أهم معايير إدارة الجودة الشاملة في 

لعمل على من يماثلهم وهذا يتطلب البحث  في سوق ا.اإلتقانبجودة متميزة في  تتمتعالتعليمية 
للمواصـفات   وفقـاً  ،هل الخريجؤفي هذا التميز والتفوق ،وذلك بدراسة نواحي التميز التي ت

إلى منتج مؤهل ومناسب لما  ،المطلوبة ،والعمل على تطوير المنتج غير المطابق للمواصفات
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طلب مميزات ومواصـفات ومعـارف   يمن عارضي الوظائف  ذلك يجعل كالًوهو مطلوب ،
  ). 2005صالح،(ومات وخبرة في مجال تخصصهم وتدريب على أحدث تقنيات العصرلعوم

تكتشف  عناصرها، ولكيعملية التعليمية بمتابعة ومراجعة جميع الأن تقوم ولذلك ال بد 
ستخدم المنتج مـرة  يحتى ال  على إزالتها وعالجها للمواصفات، وتعملالمنتج غير المطابق 

  . ة للمواصفاتُأخرى إال في صورته المطابق

  :صحيحيةالتَّ اإلجراءات - 8
 تجنب إنتـاج  وتقويمها، بهدففي المنتج  الواقعةالمعيار بتصحيح األخطاء يتعلق هذا 

فعن طريـق التقـويم   ،دارة الجودة إهذا من أهم سمات يعد و .للمواصفات مطابقاًمنتج غير 
يقة المناسبة لـذلك، ويـتم   المستمر للعملية التعليمية يتم الكشف عن الخلل وتصحيحه بالطر

تفـادي تكـرار   ل ،عمل علـى إزالتـه  الالكشف عن السبب الجذري لحدوث هذه األخطاء ،و
ــكالخطأ ــجع المســ    ،وذل ــة تش ــوات وقائي ــاقتراح خط ــار  ؤوب ــى االبتك لين عل

  ) . 2007نجاة،هتون،(واإلبداع
 التالية اإلجراءات اتخاذ يجبولالستفادة من هذا المعيار في تحسين اإلشراف التربوي 

   -:التنفيذ موضع ووضعها
 .تشكيل فريق متعاون لتقيم األداء لدى المعلمين وتقديم المقترحات الالّزمة  •

إتاحة الفرصة لجميع المشرفين في تقويم مسـتوى األداء فـي وضـع الجـداول      •
 .الدراسية وأساليب تصحيح األخطاء 

واتخاذ  ،م الذاتيالتعليم والتدريب المستمرين للمعلمين على استخدام التقوي •
 .اإلجراءات التصحيحية الالّزمة لذلك 

وتعزيز جوانب القـوة  ،اتخاذ القرارات السريعة لمواجهة القصور في أداء المعلم  •
 . فيه

مدخالت وعمليات ومخرجات وتغذية من  معالجة جميع عناصر العملية التعليمية  •
 ). 2003محمد،(راجعة

 

 : الجودة سجالت -9
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ها، وضبط هاوتجميع تحديد السجالت ،)ISO900 (وفقا لمعايير نعني بسجالت الجودة
فـي سـجالت    امن حيث جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية التعليمية، واالحتفاظ به

وجودة هذه السجالت تؤكد مـدى فاعليـة    .للتعرف على أي معلومة ،تكون في متناول اليد
  ). 2001محمد،(وجودة نظام الجودة في المؤسسة التعليمية 

فيه ببياناتهـا   للتسجيل، تحتفظإلى وجود نظام دقيق  هي بحاجةوأي مؤسسة تعليمية 
وتوضيح المقررات التـي  ،الطالب سجالت تتمثل هذه البيانات  .للجودة األساسية؛ كسجالت

وسـجالت بطاقـة   ،وسجالت المشرفين والعاملين بالمؤسسة ،درست واالختبارات والنتائج 
تسـتخدم  أن و ،ميم المقررات الدراسية ،ويجب أن تعد هذه السـجالت بدقـة  التعريف وتص

  ). 2008هنادي،(بسهولة عند الحاجة  االتكنولوجيا الحديثة في إعدادها لغرض الرجوع إليه
   :التدريب-10

أحد المعايير األساسية التي تسعى إلى تأكيد  إدارة الجودة الشاملة فـي  التدريب  يعد
ي تعديل أو تطوير في أساليب العمل داخل المؤسسة ،وكـذلك لمسـايرة   التعليم ،لمواجهة أ

المشـرف التربـوي    وهو من أهم ما يحتاج إليه ،التغيرات التكنولوجية العالمية األكثر تقدماً
  ). 2002نادية،(أثناء القيام بمهامه اإلشرافية  

تحقيق أهداف يسعى إلى أن و ،ولكي يكون هذا التدريب فعاالً، يجب أن يكون مخططاً
و علَى المشرف التربـوي أن  يحـدد احتياجـات     .أن يكون عملية مستمرة محددة، ويجب

وأن يراعي ،المعلمين للتدريب، وأن تكون البرامج التدريبية المعدة لهم وفق هذه االحتياجات 
 تابع أثر هذه البرامج في تحسين ممارسات المعلمين، لكـي يفيها عامل الوقت والمكان وأن 

على إتقان هـذه المعلومـات    ،ويدربهمبكل جديد من المعارف والمعلومات الالزمة  هميزود
  .والمهارات 

علية ، إلى برنامج تدريبي معد وفـق  اكل هذا يحتاج إلى مشرف مؤهل ذو كفاءة وف
ويواكب التطورات الحاصلة فـي  ،كي يحقق األهداف المحددة ،احتياجات المشرف التربوي 

  .ويؤدي إلى إشعارهم بأهمية التطوير والتحسين المستمرين،اهج الدراسية التعليم والمن
  :المتابعة المستمرة للخريجين-11
تكمن أهميته فـي  و.هذا المعيار من أهم المعايير في نظام إدارة الجودة الشاملة  ديع 

يجعل  االمجاالت، ممواجهة االنفجار المعرفي والثورة المعلوماتية والتغير السريع في جميع 
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محتوى الخبرات والمعلومات والمعارف التي تقدم للطالب قديمة وغير مالئمة لروح العصر 
  .) 1999محمد،( بعد فترة قصيرة

يمكن التعـرف  بما ،متابعة المستمرة للخريجين الوتأتي أهمية هذا المعيار من خالل 
ن الضعف في حتى يمكن عالج مواط،على مواطن القوة والضعف التي يظهرها سوق العمل 

 ؛بمختلف مستوياتهو تطويره لتعديل أي نظام  فعاالً عامالً تعد،فالمتابعة  االمستقبل ومواجهته
  .على مالحقات ثورة المعلومات والتغيرات التي ال تتوقف يجعله قادراً بما

 ، ثمتدريبهم أثناء الخدمةو ين،ولكي يتحقق هذا المعيار ينبغي مراعاة مستوى الخريج
مـن أهـم مـا يقـوم بـه المشـرف        ، وذلـك لمعلمين وكتابة التقارير بشـْأنهم ا ،ةمتابع

  ). 2003محمد،(التربوي
  :أهمية المعايير

أنها بيمكن أن تعرف المعايير  ،نتشار حركة المعايير في العالم في اآلونة األخيرةا بعد
من الطالب و اآلباء و من جهة، اجتماعي بين المعلمين والمشرفين والمؤسسات التربوية عقد

فهي عقد اجتماعي بين أعضائه حول المتطلبات والتوقعات المتفق عليها وتتحدد جهة أخرى ،
  :أهمية المعايير فيما يلي

 .وضع مستويات متوقعة ومرغُوبة ومتَّفق عليها -1
 .توفير طرق ثابتة تمكن المجتمع من محاسبة النظم التعليمية -2
 .المعنيينتقديم لغة مشتركة لجميع  -3
 يأة التدريس من تحديد المستويات الحالية للتخطيط للمستويات المرغوبة تمكين ه -4
 ). 2006رشدي،(الحصول على تغذية راجعة تمكن من التخطيط السليم  -5
 .مدخل علمي لتوكيد الجودة الشاملة في التعليم  -6
 تحدد الصعوبات التي تواجه النّظام التربوي  -7
 2010ناصـر، و  رضا(والمؤسسةتصف الحد األدنى من األداء للفرد والبرنامج  - 8

.( 
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   :خصائص المعايير     

  :تتميز المعايير بعدد من الخصائص أهمها
فتتناول المعايير جميع جوانب العملية التعليمية والتربوية والسـلوكية،   :الشمولية -1

 .وتتفق مع تطبيق نظام الجودة الشاملة 
 رافية واالقتصادية بحيث تتالءم مع تنوع الظروف البيئية والجغ :المرونة -2
 حتى يمكن من خاللها التعرف على جودة المخرجات التعليمية  :قابلية للقياسال -3
اتفاق المعايير مع القيم األخالقية السائدة في المجتمع، ومع السياسات التربويـة   -4

 .الموجود فيه 
 .د مدى اتّصاف البرنامج بالدقة والوضوح والبعد عن الغموض يتحد -5
تخدم المصـالح  ل في إطار قومي ويتم هذاالبرنامج من العيوب ،د مدى خلو يتحد -6

 .الوطنية 
  ). 2008هنادي،(تعكس تطور مستوى الخَدمات التعليمية وترضي العميل -7
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  الثالث الفصل
  الســــابقة الدراسـات



75 
 

 

  الدراسات السابقة

  :مقدمة

ضوعات التـي شـغلت اهتمـام    التدريبية من المو مشرفين التربويينال حتياجاتد اتع
أهمية  ىإل اًاالهتمام بدراسة هذا الموضوع راجع يكونما رب المختصين بالدراسات التربوية و

تسهم في تطـوير أداء المشـرفين    يالتدريبية، التاالحتياجات في تصميم البرامج  هذه تحديد
  .المهنيةتهم ءورفع كفا

وتطوير العملية التعليمية وإحداث تغييـر فـي   في تحسين  اًكبير اًربوي دورللمشرف التَّإن 
تطوير المشرف التربـوي   خاللمن ،علم وفي العملية التعليمية بأكملهاتالمممارسات وسلوك 

د االحتياجات التدريبية التي يحتـاج  حدتُأن بعد  ،برامج تدريبية متكاملة وعلمياً، بوضعمهنياً 
  . االمشرف التربوي التدريب عليه

علـى هـذا   زت ركّالتي العديد من الدراسات  بين االختالف والتشابهمن على الرغم 
ـ    ،والنتائج التي توصلت إليها ،اوإجراءاته هافي أهداف ،الموضوع  ىفقد كـان التعـرف عل

  .هذه الدراسات معظما تحقيقه ىإل تسع اًعام اًاالحتياجات التدريبية  وتحديدها هدف

االحتياجات التدريبية  ىالتعرف عل ىلإفي األردن  )1996(بطاح حمد أهدفت  دراسة 
 :لمتغيـر  وفقـاً  ،وتصنيفها حسـب أهميتهـا مـن وجهـة نظـرهم      ،للمشرفين التربويين

  .الخبرة اإلشرافية، المنطقة،التخصص،المؤهل العلمي
 اإلشـرافية، بدئهم بوظيفتهم  لالتربويين، قبضرورة تدريب المشرفين  ىتوصلت الدراسة إل 

دريب على طرق والتَّ تربوية،ورش عمل رة وندوات ومؤتمرات ووعقد دورات تدريبية قصي
  .المناهجالقياس والتقويم وتحليل 

حتياجات التدريبية للمشرفين التربويين تختلف بـاختالف  االن أ ومن نتائج هذه الدراسة أيضاً
  .ل العلمي، والخبرة اإلشرافيةؤهخصص، والموال تختلف باختالف التّ ،المنطقة

التـي   في السـعودية  ) 1996( نسيح ذه الدراسة مع نتائج دراسة أحمدوال تختلف ه
لمشـرفين التربـويين فـي مجـال أهـداف اإلشـراف       ااحتياجات التعرف على  استهدفت
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شـتمل  احيث ؛العالقات اإلنسانية للتدريب عليها أثناء الخدمةوساليب اإلشرافية ،اَأل،والتربوي
و الطائف ،جدة ،مكة:في إدارات التعليم في كل من ربويين المشرفين التَّى مجتمع الدراسة عل

بلغ عوأظهرت نتائج الدراسة أن المشرفين التربويين يرون أنهم بحاجة  مشرفاً،) 193(م دده
مجـال أسـاليب   و ،أهداف اإلشراف التربـوي حول ،جميع الكفايات التدريبية ى للتدريب عل

  .مناهج اإلشراف،والعالقات اإلنسانية والتقويم ، وتطوير ال

عـن حاجـات مشـرفي    ) 2009(نتائج مع دراسة سلطان الوتتشابه هذه الدراسة في 
مشـرفين فـي مجـال التخطـيط     ال هؤالء تحديد حاجات ىقد هدفت إلوالصفوف األولية ، 

والمناهج ، وطرق التدريس ،والتقويم ، والعالقات اإلنسانية ،وقد أوضـحت النتـائج التـي    
الصفوف األولية التدريبية فـي جميـع مجـاالت     مشرفيت ن حاجاأتوصلت إليها الدراسة 

ذات داللـة إحصـائية بـين     ولم تظهر نتائج الدراسة فروقـاً  .الدراسة كانت بدرجة عالية 
الصفوف األولية التدريبيـة فـي مجـاالت     ياستجابات مجتمع الدراسة حول حاجات مشرف

ين استجابات مجتمع الدراسـة  ذات داللة إحصائية ب تعزى للخبرة ،وأظهرت فروقاً ،الدراسة
ـ دروقد أوصى الباحث بضرورة إعداد برنامج تَ .في مجال المناهج وطرق التدريس ن يبي م

مل من حيث التخصص يشْ ،ارة التربية والتعليم يلبي حاجات مشرفي الصفوف األوليةقبل وزِ
جميع ماالت الدراسة ج.  

عرف على أهـم االحتياجـات   إلى الت)  1999(وفي السياق نفسه هدفت دراسة يحي 
كما يراها المشرفون والمعلمون بالمدارس الحكومية في سلطنة ،التدريبية للمشرفين التربويين 

فقرة موزعة علي سبع مجـاالت لعمـل   )  65(وت عمان، وذلك من خالل االستبانة التي ح
ومعلمـة   معلمـاً )  348( وقد طبقت أداة الدراسة على عينة مكونة من .المشرف التربوي 

نتائج الدراسة حاجة المشرفين للتـدريب فـي المجـاالت     قد أكدتو. تربوياً مشرفاً)  82(و
  .التقويم  والتخطيط و إجراء البحوث ، تطوير المناهج ، تطوير العالقة مع المعلمين :التالية

)  2010(تحديد االحتياجات التدريبية محـل اهتمـام دراسـة عبـدالكريم      وقد كان
فـي  ،شرافية التي يحتاجها المشرفون التربويون في مديريات التربية والتعلـيم  للمهارات اإل

على االختالف في االحتياجات  محافظات شمال فلسطين من وجهة نظرهم ، والتعرف أيضاً
ظيفة المشـرف ،مؤهلـه العلمـي ،    و :اآلتية للمتغيرات تبعاً ،التدريبية للمهارات اإلشرافية



77 
 

)  142(عمله ، وطبقت أداة الدراسة على عينة بلغ عددها خبرته،وجنسه،وتخصصه،ومكان 
ن المشرفين التربويين بحاجة إلى التدريب علـى  أ إلى الدراسة وقد توصلت.ومشرفة مشرفاً

ولـم تظهـر   .المهارات اإلشرافية التي تناولتها أداة القياس المستخدمة في الدراسة جميعهـا 
ور المشرفين التربويين لالحتياجـات التدريبيـة   ة بين تصائيصذات داللة إح الدراسة فروقاً

ــز ــرافية ، تع ــارات اإلش ــه    ىللمه ــي  ولخبرت ــه العلم ــرف  ومؤهل ــة المش لوظيف
بين تصور المشرفين التربويين لالحتياجات التدريبية  لةذات دال ولتخصصه،وأظهرت فروقاً

اتهم بدرجـة  لجنس المشرف ولصالح الذكور ، حيث كانت احتياج ىللمهارات اإلشرافية تعز
كبيرة،ومكان عمل المشرف ولصالح المشرفين العاملين في مديرية تربيـة قباطـة وسـلفت    

  .حيث كانت احتياجاتهم التدريبية بدرجة أكبر بفلسطين 

إلـى التعـرف علـى تحديـد     )  1999(الخشـروم   وفي السياق نفسه هدفت دراسة
في  ،ر المعلمين والمشرفين أنفسهممن وجهة نظ،االحتياجات التدريبية لمشرفي التربية الفنية 
مشرفين ) 8(تربية الفنية ولومعلمة ل معلماً)  232(محافظة أربد ، تكونت عينة الدراسة من 

أهم مجاالت االحتياجـات   أن:ومشرفات للتربية الفنية ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
القدرة علـى  : في المجاالت التالية التدريبية لمشرفي التربية الفنية من وجهة نظرهم تمثلت 

الحاجة إلى اكتساب المعلومات الفنية النظرية،ولم  وتطوير المناهج وتنفيذ المهارات األدائية 
ذات داللة إحصائية بين متوسطات وجهات نظر المعلمين والمشـرفين   راسة فروقاًهر الدتظْ

الخبرة  والوظيفة  وأظهـرت   :اترلالحتياجات التدريبية لمشرفي التربية الفنية تعزى لمتغي
ذات داللة إحصائية بين متوسطات وجهات نظر المعلمين والمشـرفين لالحتياجـات    فروقاً

ومتغيـر الجـنس لصـالح     ،التدريبية لمشرفي التربية الفنية تعزى لمتغير المؤهل العلمـي 
  ). 13: 2010، عبدالكريم(اإلناث

التي هـدفت إلـى تحديـد    )  1996(ء الآوال تختلف هذه الدراسة كثيرا على دراسة 
االحتياجات التدريبية لمشرفي التربية الرياضية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين أنفسـهم  

أهم مجاالت االحتياجات التدريبية لمشرفي  نأائج الدراسة أظهرت نتَوقد في محافظة أربد ، 
: في المجاالت التاليـة   التربية الرياضية من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر المعلمين تمثلت

ولـم  .تطوير المنـاهج   وقويم التّ والتفاعل الصفي ، إدارة الصفوف ، العالقة مع المعلمين 
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دريبيـة  تظهر الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية من وجهة نظر المعلمـين لالحتياجـات التّ  
داللـة  ذات  لمشرفي التربية الرياضية تعزى لمتغير الخبرة والجـنس ، وأظهـرت فروقـاً   

دريبية لمشرفي التربية الرياضـية تعـزى   إحصائية من وجهة نظر المعلمين لالحتياجات التّ
  ).12: 2010عبدالكريم،(لمتغير المؤهل العلمي

ـ  ُأخـرى دراسـات   اهتمـت هذه الدراسـات   إلى جانب ـ ببنَ رامج التدريبيـة  اء الب
 2006( من بين هذه الدراسات يمكـن اإلشـارة إلـى دراسـة سـوزان حسـن      ،اوتقويمه

(      هـات  التي هدفت إلى بناء برنـامج تـدريبي مقتـرح علـى المهـارات اإلشـرافية لموج
ودراسـة  ،رياض األطفال في جمهورية مصر العربية في ضـوء احتياجـاتهن التدريبيـة    

الدراسـة علـى موجهـات ريـاض األطفـال البـالغ        أداة امج ، وطبقـت نَبرفاعلية هذا الَ
عددهنتائج التـي توصـلت إليهـا الباحثـة وجـود فـروق       لاومن أهم  .ةموجه)  24( ن

ــة  ــد مســتوى الدالل ــة إحصــائية عن ــين متوســط درجــات )  α = 0.01(ذات دالل ب
ــيل( ــي  ) ألداء -التحص ــمنة ف ــرافية والمتض ــارات اإلش ــدربات للمه ــات المت للموجه

ـ   مهـارة   و، مهـارة التخطـيط، مهـارة العالقـات اإلنسـانية       ّلالبرنامج التـدريبي ككُ
مهـارة مجـالس أوليـاء األمـور قبـل      و مهارة تقويم أداء المعلماتو التوجيهية  اللقاءات

  . يلمصلحة التطبيق البعد وتطبق البرنامج المقترح وبعده 

وهو ما  )black(حقق البرنامج المقترح نسبة فاعلية تفوق الحد األدنى الذي حدده بالك قد و
حصـيل  فيمـا يتعلـق بالتَّ  )  1.2(و والحد الفاصل حتى تكون النسبة مقبولة ه)  2-1(بين 

  .المعرفي واألداء المهاري 
التي هدفت إلـى  )  2001(تلف هذه الدراسة مع دراسة محمد تخْ وفي السياق نفسه الَ

 ،تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبي لموجهي الصفوف الثالثة األولى من التعليم االبتـدائي 
وقـد  .للموجه الفني  امج دليالًنَبرتضمن هذا الَوي،في ضوء الكفايات التي يحتاجها الموجهون 

ـ  85على عينـة بلغـت    ،ه الفنيأثره على أداء الموج سالبرنامج، وقاالباحث طبق   اًموجه
ومعلمة  معلماً 260وةً هوموج.قَون هناك كفايات رئيسـة ينبغـي   أراسة د أظهرت نتائج الد

تتعلق بالجوانـب  ،من التعليم االبتدائي  توفرها لدى الموجه الفني في الصفوف الثالثة األولى
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ن البرنامج أو التقويم والعالقات اإلنسانية  و أساليب التوجيه والتنمية المهنية للمعلمين :اآلتية
  . على أداء الموجهين الفنيين ر كثيراًثّأالتدريبي المقترح 
ـ  في ) 2009(هذه الدراسة مع دراسة ريهام  أهدافوتختلف  ويم كونها تهدف إلى تق

ومعرفة أوجه القصور في برامج تدريب موجهي الحلقة األولى من التعليم ،البرامج التدريبية 
لوضع تصور مقترح لتطوير هذه البرامج في ضوء االتجاهات التربوية العالميـة   ،األساسي

 موجهـاً )  300(بلغ عـددهم على مجموعة من الموجهين أداة الدراسة وطُبقّت  .المعاصرة 
ن أ :كان أهمهـا  بتدائية بمحافظة القاهرة الكبرى ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج بالمرحلة اال

 وقلة مرونتها وتحـديثها بشـكلٍ   ،عدم تحديد االحتياجات التدريبية الوظيفية الفعلية للموجهين
ـ   ،رأ على دور الموجهينالتي تطْ لمواكبة التغيرات والتطورات ّ،مستمر م جوانـب  مـن أه

هين مـع زمـن   وأوقات الموج اسب ظروفَعدم تنَ إضافة إلىتدريب ،برامج الفي القصور 
وقلة االهتمام ، وتنوع طـرق وأسـاليب التقويم،واالكتفـاء بنسـب     ،انعقاد البرامج التدريبية

ـ  ،عدم قياس أثر التدريب على تطـوير األداء  الحضور والغياب ، وأخيراً رض تخطـيط  بغَ
ثر التدريبي ة في ضوء نتائج المتابعة لألبرامج مستقبلي .  

  : مجموعتين تنقسم إلى هانستخلص أن السابقةمن خالل هذا العرض السابق للدراسات 

اهتمت بالتعرف على االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين :األولىالمجموعة   
 1996(ودراسة الخشروم )  1999(الء آودراسة )  1996(وتحديدها كما في دراسة احمد 

وتتشابه  .) 2010(ودراسة عبد الكريم )  1999( يحيودراسة )  2009(ن ودراسة سلطا) 
الهـدف الـرئيس وهـو تحديـد االحتياجـات       الدراسة الحالية مع هذه الدراسات من حيث

خصـص  على المتغيرات الشخصية كالمؤهل العلمي والخبـرة والتّ  وكذلك تركيزها،التدريبية
  .والنوع

فـي تصـميم    أساسيةحتياجات التدريبية خطوة اعتبرت تحديد اال:المجموعة الثانية
)  2001(ودراسة محمـد  )  2006(دراسة سوزان  هامن،وتقويمها وبنائها البرامج التدريبية 

من أهدافها تحديد التي وتتشابه هذه الدراسات مع الدراسة الحالية .)  2009(ودراسة ريهام 



80 
 

عـن هـذه   )  2009(راسة ريهام وتختلف د .االحتياجات التدريبية واقتراح برنامج تدريبي
  .الدراسة في كونها تهدف إلى تقويم البرامج التدريبية ومعرفة أوجه القصور فيها 

  
  

الباحثة ،وقد مكنت هذه الدراسات التي أجريت في بيئات مختلفة وفترات زمنية مختلفة 
يفية صياغة و ك،و كيفية اقتراح البرنامج التدريبي ،من  التعرف على االحتياجات التدريبية 

واألسـاليب   ،ووسيلة جمع البيانـات ،والمنهج المتبع في إعداد الدراسة ،المشكلة واألهداف 
  .مع طبيعة البيانات لمعالجتها تستخدم اإلحصائية التي 
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  الرابع الفصل

  الدراسة إجراءات

  
 .ةــــــــالدراس مجتمع: أوالً

 . ةــــــــــالدراس عينة: ثانياً

 . ـةـــــــالدراس منهج :لثاثا

 . ةـــــــــــــالدراس أداة: رابعاً

  .ةـاإلحصائي لوسائلا:خامساً
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  الدراسة إجراءات

  :مقدمة

 يتنـاول وصـفاً  ف، تبعتها الباحثـة ايحتوي هذا الفصل على اإلجراءات المنهجية التي 
ـ  المنهج المتبعكذلك عينة ،  وال ت منهبحس التيلمجتمع الدراسة   األداة، و ذه الدراسـة في ه

والوسائل اإلحصائية التي استخدمت  وكيفية إعدادها وتصحيحها،،جمع البياناتفي المستخدمة 
  :على النحو التالي لك في تحليل البيانات ، وذ

  :مجتمع الدراسة  : أوالً
الوحـدات التـي يعنيهـا أمـر دراسـة       األفراد أوع الدراسة مجموعة بمجتميقصد "

تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربـويين بمكاتـب   يو .)1986،89،مصطفى(“معينة
بلـغ   وقـد .2009/2010خالل العام ) بنغازي منطقة(التفتيش التربوي الواقعة ضمن نطاق 

يمثلـون  مـن الـذكور    منهم )260(مشرفاً تربوياً ) 536( مشرفين التربويينإجمالي عدد ال
 مـن إجمـالي المشـرفين   %) 51(ن نسـبة  من اإلناث يمـثل ) 276( ، وعدد)%49(نسبة

 التربـوي، وذلـك  التفتـيش  من مكاتب مكاتب  يتوزع مجتمع الدراسة على ستةو .التربويين
بنغـازي للعـام    بمنطقـة استناداً على اإلحصائية الصادرة من مكتب إدارة التفتيش التربوي 

2009 .2010 2(جدول رقم لا               ).2(ن في الجدول رقم وذلك كما هو مبي(  
  )ذكر،أنثى(توزيع مجتمع الدراسة حسب المكاتب التعليمية والنوع 

             
  وعـــــــــــــالن

  بكتـــــالم    

ـــذك
  ورــ

ــإن
  اث

  النسبة  المجموع

  60  320  171  149  أقسام التعليم المتوسط
  12  69  43  26  وحدة تفتيش البركة

  6  30  20  10  وحدة تفتيش بنغازي المركز
  11  58  28  30  وحدة تفتيش السالوي

  6  30  10  20  وحدة تفتيش سلوق
  5  29  4  25  وحدة تفتيش قمينس

  100  536  276  260  المجموع
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بنغـازي خـالل العـام     بمنطقـة المصدر إحصائية صادرة من مكتب إدارة التفتـيش التربـوي   *
2009/2010  

  :عينة الدراسة  - ثانياً

اتبعت الباحثة الخطوات اآلتيـة فـي سـحب عينـة     تحديد مجتمع الدراسة أن تم بعد 
  :الدراسة
 وفقاً ،ومشرفة مشرف) 536(من الذي يتكون راسة لدقامت الباحثة بحصر مجتمع ا-1

 .العينة الختيار العشوائي األسلوب الباحثة اعتمدتف اللوحدات واألقسام التابعين له
مـن  %) 30(بنسـبة  اختارت الباحثة عينة  وحدة، عدد المشرفين في كّل يددتحبعد -2

 مرحلـة  كـل  في االختيار عند النوع مراعاة وتم ،التربويين عدد المشرفين إجمالي
) 161(نـة الدراسـة   يفبلغ عدد ع  العينة في تمثيلها درجة حيث من) إناث،ذكور(
تربوياًشرفاً م.  

  .خصائصهاح عينة الدراسة حسب يوضوسوف يتم ت

  : خصائص عينة الدراسة
 .عالعينة حسب النو  - أ

دت ،عة على عينة الدراسة وفحصها وتدقيقها بعد تجميع االستمارات الموزعتبخمس اس
مـن المشـرفين   ) 76(بواقـع   ،)156(أصبح حجم عينة الدراسة الفعلي هـو  ف استمارات،

يمثلن نسبة ) 80(وبلغ عدد اإلناث  العينة،من إجمالي %) 49(التربويين الذكور يمثلون نسبة 
  :الجدول التاليفي كما هو موضح  الدراسة،عينة من إجمالي %) 51(

  )3(الجدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب النوع

  النسبة  العدد  النوع  ت
  49  76  الذكور  1
  51  80  اإلناث  2
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  100  156  المجموع  

  
  :ل العلميالعينة حسب المؤه-ب

ام ، دبلوم خاص جامعي ، دبلوم ع مؤهل :ثالث فئات هي ىإل حسب طبيعته م هذا المتغيرقس
       .حسب ما يوضحه الجدول التالي  لكوذ

  )4(الجدول رقم                                       

  :توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

  النسبة  العدد  المؤهل العلمي  ت

  59  92  جامعي  1

  6.4  10  دبلوم عام  2

  34.6  54  دبلوم خاص  3

  100  156  المجموع  

  
  :نة حسب مدة الخبرةالعي-ج

بمتوسـط حسـابي    ة،سنة وسنة واحد 32تراوحت سنوات الخبرة ألفراد عينة الدراسة بين 
  )6.67( وانحراف معياري) 10.53(قدره

  :العينة حسب التخصص-د 
علوم ال نسانية، واإلعلوم ال :تخصصين هماى حسب التخصص إلقسمت عينة الدراسة  

  .ليتطبيقية، كما هو في الجدول التاال
  )5(لجدول رقم ا

  توزيع عينة الدراسة حسب التخصص

  النسبة  العدد  التخصص  ت
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  60  94  علوم إنسانية  1
  40  62  علوم تطبيقية  2
  100  156  المجموع  

  : المستخدم البحث أسلوب -ثالثاً

دريبية للمشـرفين التربـويين   الحتياجات التّتحديد ا ىتسعى الباحثة في هذه الدراسة إل
لهذا  ، وذلك بواسطة استبيان أعد ي وفق معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليمبنغاز بمنطقة

 أسلوب الباحثة اتبعت ولقد ،ومن ثم اقتراح برنامج تدريبي في ضوء نتائج الدراسة ،الغرض 
طي الباحـث  عه يِإنّ إذ؛المناسب ألهداف هذه الدراسة  باعتباره ،دراستها في  الوصفي البحث

أثنـاء  ،في وصـف مـا هـو كـائن فـي الواقـع        كبيرٍ لومات قد تسهم بشكٍلبيانات ومع
وكل ذلـك يسـاعد علـى فهـم      ،وكيفاً كماًوتحليلها لهذه البيانات  اًالدراسة،ويتضمن تفسير

  ) . 2007،فريد،محمد(الظاهرة

  :أداة الدراسة  - رابعاً 
وقد  ،عة هذه الدراسةلمالءمتها  لطبي ،لجمع البيانات أداةًك ةاستخدمت الباحثة االستبان

في مستوى ممارستهم الحالية لبعض المهام ،راء المشرفين التربويين آل استبانهأعدت الباحثة 
سـتبانة  االدريب على تلك المهام ، وطورت ، ومدى حاجاتهم للتّللمشرف التربوي إلشرافيةا

ة ، واشتملت األداة األدبيات المتعلقة باإلشراف التربوي ومعايير الجودة الشامل ىعل  اعتماداً
لكل فقرة من فقـرات   عطيُأوفقرة موزعة علي خمسة معايير للجودة الشاملة، )  51(على 

  ).عال ، متوسط ، منخفض ( ووه  وزناً ةاالستبان
ـ وعلى المعايير الخمسة للج ةوالجدول التالي يوضح توزيع فقرات االستبان املة دة الشَّ

        .الحاليةي دراستها تبنتها الباحثة ف التيعليم في التّ
  )6(الجدول رقم 

  جودة الشاملة في التعليملل المعايير الخمسة ىعل ةتوزيع فقرات االستبان

  الفقرات  المعيار  ت
  11-1  لية اإلدارة ؤومس  1
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  22- 12  ضبط العمليات   2
  32- 23  اإلجراءات التصحيحية   3
  40- 33  المراجعة الداخلية   4
  51- 41  التدريب  5

  :داةصدق األ
  ). 128. 2007محمد وفريد، "(أن تقيس فعالً ما وضعت لقياسه"يقصد بصدق األداة     

 ذلكوقد اعتمدت الباحثة على استخدام الصدق الظاهري لغرض إيجاد صدق أداة الدراسة ،و
مجموعة من المحكمين  ىعل،فقرة  )52( من المكونة األولية صورتها في ،ةبعرض االستبان

و .والجامعة األفريقية بنغازيالتدريس في جامعة  أةمن أعضاء هي(*) عشر أثنىبلغ عددهم 
أصـبح  فه فقـر  تبعض الفقرات وحـذف عدلت  ،ونفي ضوء المالحظات التي قدمها المحكم

  .فقرة موزعة على خمسة معايير) 51(مجموعها 

  :ثبات األداة
نفس المجموعـة  إذا ما تكرر تطبيق المقياس على  ،إعطاء نفس النتائج باستمرار" هو

 )310 ،1983 ،محمد( "حت نفس الظروفجري عليها البحث وتأالتي 

وقد اعتمدت الباحثة في حسـاب معامـل ثبـات األداة بعـد التأكـد مـن صـدقها        
مشـرفاً تربويـاً،    40البالغ  عشوائية من مجتمع الدراسة عينة ى األداة علبتطبيق ،اهريالظَّ

 باسـتخدام ، الثبات معامل سبحو ،إحصائية لجداو في وفرغت االستمارات تجمع وبعدها
لمـدى   )0.96(ومهام ،اللمستوى ممارسة ) 0.94(قيمة الثبات  تبلغف ،)ألفاكرونباخ( معادلة

  .على تمتع األداة بدرجة ثبات عالية ياًويعد هذا المعامل دليالً كاف ،الحاجة للتدريب

  :الصيغة النهائية لألداة 
صـدقها   تقـدير  لكتبعت في تصـميم األداة وكـذ  االتي بعد االنتهاء من اإلجراءات  

فقرة موزعـة علـى   ) 51( ىحيث احتوت عل ،ستبانة في صورتها النهائيةالوثباتها،أعدت ا
-4 اإلجراءات التصـحيحية -3 ضبط العمليات-2 مسؤولية اإلدارة -1: هي معاييرخمسة 

  .تدريبال-5 المراجعة الداخلية
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     أسماء المحكمین وأقسامھم العلمیة )1(أنظر الملحق رقم  *    

                                      

  :التطبيق النهائي ألداة الدراسة  

بات ، قامت في صورتها النهائية من حيث الصدق والثّ ةستبانسالمة اال بعد التأكد من 
ين علـى سـتة   عوزم،مشرفاً تربوياً ) 161( تبلغ التيالدراسة  عينةالباحثة بتطبيقها على 

الباحثة بزيـارة مكاتـب    حيث قامت.بنغازي  منطقةفي  تربويالتفتيش ال من مكاتب مكاتب
  التفتيش

-6-2و ذلـك خـالل الفتـرة مـن      ،االستمارات على أفـراد العينـة   وزعتالتربوي و
ـ حصلت بعد ما ، 2010-7-7إلي  2010 دارة الدراسـات  ِإ مـن رسـائل صـادرة    ىعل

بنغـازي   بمنطقـة التفتـيش التربـوي    إدارة إلى مدير مكتبة موجه بنغازيالعليا بجامعة 
  .لغرض تسهيل مهمة الباحثة 

للهـدف مـن    وخالل زيارة الباحثـة لمكاتـب التفتـيش التربـوي قـدمت شـرحاً      
علـى ضـرورة تحـري    أكـدت  ، واالستبانةفقرات على الدراسة وأهميتها وكيفية اإلجابة 

  .الدقة والموضوعية خالل اإلجابة عن الفقرات

  :االستبيانتصحيح 
 مارةاست) 156(على  حصلت وزعت،بعد أن أكملت الباحثة تجميع االستمارات التي 

من مجموع االستمارات الموزعة ،وكانت صـالحة  % )  96.8(أي بنسبة ) 161(من أصل 
ة مأعطت قيحيث ،للتحليل،حيث قامت الباحثة بتفريغها في جداول خاصة أعدت لهذا الغرض 

  . عاٍل للبديل) 3( متوسط ، للبديل )2( ،منخفض للبديل)  1(حيث أعطي رقمية لكل بديل
  :ائية صحائل اِإلالوس- خامساً

لتحليل البيانات التي جمعت استخدمت الباحثة الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
(SpSS )  ،لتحليل البيانات الوسائل اإلحصائية التاليةالباحثة استخدمت  و:  
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  . كرونباخ إليجاد معامل الثباتمعامل ألفا  -
لمعرفـة االحتياجـات التدريبيـة     المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري  -

 .للمشرفين التربويين  وفق معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم 
لمعرفة الفروق الدالة احصائيا فـي االحتياجـات    )T-Test( التائي االختبار -

 .والتخصصالتدريبية تعزى لمتغيرات النوع 
ألختبار الفروق وفقا لمتغير  )One-Way ANOVA(  األحاديحليل التباين ت -

 .المؤهل العلمي 
لمعرفـة بـين اى    المتعـددة للمقارنـات    Shaffee Test) ( ةاختبار شافي  -

  .المجموعات كانت الفروق 
لمعرفة العالقة بين درجة الحاجة للتدريب وخبرة  معامل االرتباط  بيرسون  -

  .لتربويالمشرف ا
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  . ـائجــالنتــ عرض:   أوالً
 . جالنتائ مناقشة:   ثانيــاً

 .ـاتحرتالمقو ـاتـصيالتو:   ثالثــا

 وصف البرنامج المقترح:  رابعــاً
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  الدراسة ومناقشتهاعرض نتائج  

  :مقدمة  

في ضوء تساؤالت  ومناقشتها صل إليهاوتال تم التي لنتائجايشمل هذا الفصل عرض   
 وصف مفصـل  إضافة إلى، التوصيات والمقترحات مجموعة من الدراسة، كما يتضمن تقديم

 وفيمـا . النتائجبناء على هذه  بنغازي بمنطقةللمشرفين التربويين المقترح برنامج التدريبي لل
  .الدراسة تساؤالت لتسلسل وفقاً ،اله عرض يلي
  - :عرض النتائج:أوالً

  : السؤال األول
بنغازي وفق معايير إدارة الجودة  بمنطقةما االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين  -

ـ من  حيث  الشاملة في التعليم اإلجـراءات   و ضـبط العمليـات   و لية اإلدارةؤومس
  ؟التدريب والمراجعة الداخلية  والتصحيحية 

 جاباتستالمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب ال
بغيـة المقارنـة بينهـا    معيار من معايير الدراسـة،  المبحوثين عن أداة الدراسة، وعلى كل 

   .كما في الجدول التالي. لقيم متوسطاتها الحسابيةوترتيبها وفقاً 
  )7(الجدول رقم 

   عينة الدراسة لكل معيار من  ادالستجابات أفر الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات 
  معايير الدراسة

   المعياري االنحراف  الحسابي  المتوسط   اييرالمع  ت
  6.82923  20.9808  التدريب  1
  6.01826  20.2885  لية اإلدارة ؤومس  2
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 إليهـا  التـي يحتـاج  التدريبيـة  االحتياجـات   أول أنالسـابق   يتضح مـن الجـدول       
 إن المشـرف  ذ، إالتـدريب  هـو  من وجهة نظر عينة أفـراد الدراسـة   ،التربويالمشرف 

ـ تـدريب لالتربوي فـي حاجـة ماسـة ل    أفـراد العينـة   بلـغ متوسـط اسـتجابات     د، وق
ـ ذلـك  رجـع  ي وقـد ،) 6.82(معياري ف،بانحرا)20.98( فـي   المسـتمر  التطـوير  ىإل

إلـى   يشـعر بحاجـة   فإن المشـرف التربـوي  لذا  المناهج والتطور العلمي والتكنولوجي ،
المعلمـين الجـدد والقـدامى علـى       اإلشراف علـى أعمـال  ليصبح قادراً على ،التدريب

المناهج الجديدة، ولكـي يتمكنـوا مـن مواكبـة      ئمالتي تال كيفية إتقان المهارات التدريسية
  .التطور الحاصل والمستمر في المناهج 

ــار  أوضــحت ــة علــى معي ــراد العين ــتجابة أف ــائج اس ــ نت      أن  لية اإلدارةؤومس
بلـغ  قـد  و،يـأتي فـي المرتبـة الثانيـة      ؛إذ عـة الحاجة للتدريب على هذا المعيـار مرتف 

ولعـل السـبب    .)6.01(وبـانحراف معيـاري    ،)20.28(ارالمتوسط الحسابي لهذا المعي
هو إدراك المشرف التربـوي واقتناعـه بضـرورة نشـر ثقافـة الجـودة الشـاملة بـين         

وكـذلك كثـرة المهـام     صفوف المعلمين، واقتناعه بأهمية التخطيط كمسـؤولية لـإلدارة ،  
  .تتطلب منه التخطيط لتنفيذ خطته اإلشرافية

       جـاء فـي المرتبـة الثالثـة     أنـه  معيار ضـبط العمليـات  لنتائج المتعلقة بوبينت ا
ــدريب  ( ــطة للت ــة متوس ــد،) حاج ــار    فق ــذا المعي ــابي له ــط الحس ــغ المتوس بل
ـ ذلـك  قـد يكـون   ،)  6.66(معياري  ف،وبانحرا)19.33( إلـى شـعوره بعـدم     اًراجع

  .وتحسين استراتيجيات التعليم والتعلم لمناهج ل المستمر أهمية تطوير

  6.66091  19.3397  ضبط العمليات   3
  5.59764  18.8526  اإلجراءات التصحيحية   4
  4.84994  15.3526  المراجعة الداخلية   5
  29.95598  94.8142  الدرجة الكلية  
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حيـث   ؛معيار المراجعة الداخلية  )وبحاجة منخفضة للتدريب(المرتبة األخيرة  وجاء في    
 4.84(بانحراف معياري ، ) 15.35(بلغ المتوسط الحسابي الستجابات  أفراد عينة الدراسة 

تنظـيم  فـي   المعيارعدم اهتمام المشرف وإدراكه ألهمية هذا إلى  اًراجعو قد يكون ذلك ) 
    . التعليميةالعملية 

  
  

بعد تحديد أهم االحتياجات التدريبية للمشرف التربوي في كل معيار من معايير الدراسة      
 يمكن تحديد أهم الفقرات في كل معيار من معايير الدراسة وذلك كما توضحه الجداول التالية

  :) 12- 8(من 
  )8(الجدول رقم                               

ات المعيارية الستجابات المبحوثين على فقرات معيار المتوسطات الحسابية واالنحراف 
  التدريب

المتوسط   الفقرات                               ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

  0.80312  1.9872  عقد اجتماعات إشرافية  مع المعلمين لمناقشة سير العمل   1
  0.78657  1.9744  مناسب للموقف التعليمي  يشرافإأسلوب  اختيار  2
  0.83997  1.9359  د المعلمين الجديد بالمعارف والمعلومات الالزمة يتزو  3
ر نظم للتغذية الراجعة بهدف تحسين عمليتي التعليم  يتوف  4

  والتعليم
1.9231  0.79950  

  0.81738  1.9038    تدريب المعلمين علي إتقان المهارات  التدريسية  5
فيـذ البـرامج   عوامل الوقت والمكـان عنـد تن   اةراعم  6

  التدريبية 
1.8974  0.82054  

تحفيز المعلمين علـي تطبيـق المعـارف والمهـارات       7
  ة من البرامج التدريبية سبالمكت

1.8910  0.81576  

  0.84976  1.8946  م بتخطيط وتصميم البرامج التدريبية للمعلمين ياقال  8
بمتابعة اثر البرامج التدريبية في تحسين ممارسات  القيام  9

  معلمين ال
1.8654  0.82764  
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تشكيل فرق من المعلمين لممارسة أسـلوب اإلشـراف      10
  التربوي التعاوني  

1.8590  0.81477  

  0.79066  1.8590  د االحتياجات التدريبية للمعلمينيتحد  11

      
معيار  االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين جاءت فيأعلى ن أيتضح من الجدول السابق 

عقد اجتماعات إشرافية مع المعلمين لمناقشة ب المتعلقة المهمة اإلشرافية كانت فيويب التدر
لسد بعض ،للمعلمين  المشرف التربوي أهمية االجتماعات إدراكوهذا يرجع إلى  .سير العمل

الثغرات والهفوات التي يقع فيها المعلمون، فيعمل على عقد اجتماع لمناقشته ، وأقل ما يحتاج 
،وقد يكون د االحتياجات التدريبية للمعلمينيتحدعليه جاءت في  يتدربأن لتربوي المشرف ا

راجعاً إلى عدم إدراكه ألهمية تحديد االحتياجات في تصميم البرامج التدريبية التي تقدم 
  .للمعلمين
  )9( الجدول

 فقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين على        
      معيار 

  مسؤولية اإلدارة 
المتوسط   الفقرات  ت

  الحسابي 
االنحراف 

  المعياري
تطبيق القوانين واللوائح والقرارات  متابعة  1

  .والتعليمات والنشرات المتعلقة بالعملية التعليمية
1.9872  0.79504  

المعلمين في تنفيذ أدوارهم التدريسية وفقاً  ةساعدم  2
  .للخطة المرسومة 

1.8974  0.82054  

تنفيذ الخطط والبرامج العامة للمقررات  متابعة  3
  الدراسية 

1.8910  0.81576  

  0.78980  1.8782  المعلمين في التخطيط للزيارات الصفية  مشاركة  4
  0.83046  1.8590  تعمل على وضع خطة للزيارات اإلشرافية  5
  0.7978  1.8590  صفية لالالمعلمين في التخطيط للنشاطات ا اشراك  6
  0.3174  1.8397  المعلمين في تحديد أهداف تدريس المناهج  اشراك  7
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على تقدير االحتياجات الالزمة لتنفيذ  العمل  8
  المناهج 

1.8269  0.78833  

على نشر ثقافة الجودة الشاملة بين صفوف  العمل  9
  المعلمين

1.7821  0.78940  

  0.73242  1.7756  في وضع الخطة الفصلية لتنفيذ المناهج  االشتراك  10
  0.80012  1.6953  التقنية الحديثة أثناء عملية التخطيط  استخدام  11
  

ـ  عليـه  يتـدربوا  الدارسة أنأفراد عينة  إليه ن أكثر ما يحتاجأيتضح من الجدول         وه
 .متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات والنشرات المتعلقة بالعملية التعليميـة 

األعمال من أهم  هيشعوره بالنقص في هذه المهمة اإلشرافية التي  ىإل اًقد يكون راجع وهذا
يحتاج المشرف التربـوي   قل ماوأ، هذا المعيارالمشرف التربوي في   ااإلدارية التي يقوم به

 هوقد يعزى ذلك لعدم إدراك،أثناء عملية التخطيط في استخدام التقنية الحديثة  هو تدرب عليهلل
وتطويرها، وكذلك فـي  ة هذه المهارة في تحقيق أهداف المادة العلمية والعملية التعليمية أهمي

  .إجراء البحوث التربوية
  
  )10(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين علي فقرات         
  معيار

  ضبط العمليات 
المتوسط   الفقرات   ت

  الحسابي 
االنحراف 

  معياريال
تدريس بعض الموضوعات لنقل الخبرة التدريسية   1

  .للمعلمين 
1.8590  0.77417  

ع المعلمين على إعداد التقارير عن المناهج يتشج  2
  الدراسية 

1.8269  0.80453  

ن المعلم من تدريس الموضوعات التي تحمل يتمك  3
  عناصر التحدي لمقدراته 

1.8077  0.77139  
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  0.78119  1.7821  بداع واالبتكار التربوي ع المعلم علي اإليتشج  4
  0.75601  1.7821  د المعلم بالجديد في مجال طرق التدريس يتزو  5
  0.76295  1.7564  م التوصيات والمقترحات الالزمة لتطوير المناهج يتقد  6
  0.76295  1.7372  ص المشاكل المصاحبة لتنفيذ المناهج يتشخ  7
ية لتنمية قدرات ف مختلف األساليب اإلشرافيتوظ  8

  المعلمين 
1.7115  0.74496  

  0.78878  1.7051  .ع المعلم على تنويع طرائق التدريس يتشج  9
ل المناهج التعليمية في ضوء أهدافها ومعايير يتحل  10

  .المحتوى الجيد
1.7051  0.76384  

  0.76482  1.6667  بدراسة ونقد وتحليل الكتب والمناهج الدراسية  القيام  11
  

المشـرف التربـوي    االحتياجات التدريبية التي يحتـاج  أعلى نأمن الجدول يتضح 
وقـد يكـون ذلـك     .نقل الخبرة التدريسية للمعلمين  :المهمة اإلشرافية  للتدريب عليها  هي

، المعلـم  راجعاً إلى عدم قدرته على تدريس الموضوعات الجديدة التي قد تكون صعبةً علي
عليه هـو   بوأقل ما يحتاج إليه أفراد عينة الدراسة للتدر ،ولقلة خبرتهم في مجال التدريس 

ناتجاً عن أنها مهمة التقـع  في ذلك وقد يكون السبب .نقد الكتب والمناهج الدراسية وتحليلها 
  . وكذلك عدم اهتمام اإلدارة بالنقد الموجه من المشرف التربوي ضمن دوره اإلشرافي 

  )11(الجدول رقم 
النحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين على فقرات معيار المتوسطات الحسابية وا

  . اإلجراءات التصحيحية
المتوسط   الفقرات   ت

  الحسابي 
االنحراف 
  المعياري 

تقويم مستوى األداء لدى المعلمين وتقدم التقارير   1
  .والمقترحات بشأنهم 

1.9359  0.83997  

  0.78791  1.9295  . م المالحظة الصفية أثناء عملية التقويماستخدا  2
م وسائل قياس موحدة معيارية في تقييم أداء المعلم استخدا  3

  .الصفي 
1.9295  0.82001  

  0.79139  1.9231في تقويم ومتابعة مستوى تحصيل الطالب  المساهمة  4
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  .وتقدم المقترحات في شأنه 
ك في تقويم مستوى األداء في أعمال وضع اشتراال  5

سسات التعليمية وفق معدالت الجداول الدراسية بالمؤ
  .األداء

1.9038  0.82524  

  0.77417  1.8590  . التقييم التكويني لتحسين سلوك المعلم الصفي  اعتماد  6
  0.74875  1.8590  . ن المعلم من تحسين ممارساته الصفيةيتمك  7
  0.75181  1.8526  ز جوانب القوة في أداء المعلم الصفي يتعز  8
مستوى تنفيذ المقررات التعليمية في في تقويم  المساهمة  9

  .والمتوسط  يساسألمرحلتي التعليم ا
1.8397  0.76620  

  0.77449  1.8205  ب المعلمين على استخدام التقويم الذاتي يتدر  10

لتدريب لاالحتياجات التي يحتاج المشرف التربوي أعلى  من الجدول السابق يتضح أن 
م يوتقـد  ،تقويم مستوى األداء لـدى المعلمـين   حيثمن جاءت في المهمة اإلشرافية ،اعليه

المشرف التربوي خالل  من أهم ما يقوم به نأ ىالتقارير والمقترحات بشأنهم ،وهذا راجع إل
فيشعر دائمـاً بالحاجـة إلـى     هتقويم أداء المعلم وكتابة التقرير الفني عن والزيارة الصفية ه

لمجال ،وأقل ما يحتاج إليـه هـو تـدريب    لكل جديد في هذا ا بحاجة ماسة التدريب، وأنه 
 ،وهذا راجع إلى ضيق الوقت المحدد للمشرف التربويالمعلمين على استخدام التقويم الذاتي، 

يسمح له بتدريب المعلم بل يتم هذا التدريب أثناء حضور البـرامج   أثناء الزيارة الصفية الف
ين التربويين التي تطلعهم على كـل  قد يعزى إلى قلة الدورات التنشيطية للمشرف،والتدريبية 

  . جديد في مجال تدريب المعلمين
  )12(الجدول رقم                            

                                    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين على فقرات معيار
  المراجعة الداخلية

المتوسط   الفقرات   ت
  حسابي ال

االنحراف 
  المعياري 

في حصر الزيادة والعجز في المعلمين  المساهمة  1
بالمؤسسات التعليمية واقتراح اإلجراءات الالزمة لسد 

  . العجز 

2.0385  0.84917  
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  0.78657  1.9744  .عقد اجتماعات ولقاءات بشكل دوري مع المعلمين   2
  0.77393  1.9679  د الوقت المطلوب النجاز المهام التعليمية يتحد  3
  0.76945  1.9615  .القرارات بناء على طبيعة الموقف التعليمي  اتخاذ  4
  0.79950  1.9231  ع المهمات واألعمال علي المعلمين يتوز  5
  0.7843  1.8846  .تنظيم جهود المعلمين ورفع مستوى أدائهم   6
نشر البحوث التربوية لإلفادة منها في تحسين تحصيل   7

  .المناخات المدرسية المتعلمين و
1.8141  0.76039  

  0.74243  1.7949  .التعديالت المناسبة في األنظمة التعليمية  اقتراح  8

  
من  المهمة اإلشرافيةفي االحتياجات التدريبية جاءت أعلى  نأمن الجدول السابق يتضح     

 توسـط التعليميـة بم  المعلمـين بالمؤسسـات  المساهمة في حصر الزيادة والعجز في حيث 
المشرف  أنها من أولويات مهامإلى وذلك راجع ، )0.84917(وانحراف معياري )2.0385(

،وأقل امتالكه لهذه المهارة ،وشعوره بالنقص والعجز في  في تنظيم العملية التعليمية التربوي
وقد يكون راجعـاً إلـى قلـة     .ما يحتاج إليه اقتراح التعديالت المناسبة في األنظمة التعليمية

صالحيات الممنوحة للمشرف، أي أن المشرف التربوي ال يستطيع اتخاذ أي إجـراء دون  ال
  .الرجوع إلى اإلدارة التعليمية التابع لها 

  
  :السؤال الثاني 

هناك فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية بين المشرفين التربـويين   هل-
لشـاملة فـي التعلـيم تعـزى لمتغيـر      وفقاً لمعـايير إدارة الجـودة ا   ،بنغازي بمنطقة

  ؟)ذكور،إناث(النوع

اسـتجابات   الختبار الفروق بين) T(هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام اختبار  نلإلجابة ع 
  :كما هو في الجدول التالي  حسب النوع عينة الدراسة

  )13(الجدول رقم 
  الدراسة وفقاً لمتغير النوع  الفروق بين استجابات عينة الختبار T-Test قيم  اختبار        
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المتوسط  N  النوع 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

T  مستوى الداللة  

  *0.83  0.546  26.11002  96.0000  76  ذكور
  26.48878  93.7000  80  إناث 

  α = 0.05غير دالة عند مستوى داللة *       
    ئية في االحتياجات التدريبية فروق ذات داللة إحصا عدم وجودومن الجدول السابق يتبين    

تعـزى   ،بنغازي وفق معايير إدارة الجودة الشاملة فـي التعلـيم   بمنطقةللمشرفين التربويين 
سـنوات   لقلـة إلى االختالف في تخصصـاتهم  و  اًوقد يكون راجع" أنثىذكر،"لمتغير النوع 

  ). 1996آالء،(الخبرة في مهنة اإلشراف وبذلك تتفق مع نتائج دراسة 

  

  

  

  :السؤال الثالث

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية بين المشـرفين التربـويين   -
علـوم  :وفقاً لمعايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم تعزى لمتغير التخصص ،بنغازي بمنطقة

  ؟ إنسانية،علوم تطبيقية

الختبار الفروق بين استجابات ) (Tهذا السؤال قامت الباحثة باستخدام اختبار  نلإلجابة ع
         :عينة الدراسة كما هو في الجدول التالي 

                                     
  )14(الجدول رقم                                    

  الفروق بين استجابات عينة الدراسة وفقاً لمتغير التخصص الختبار T-Test قيم  اختبار 

متوسط ال N  التخصص
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

T  مستوى
  الداللة 
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  *0.741  1.833  26.16554  97.8842  95علوم إنسانية 
علوم 
  تطبيقية

61  90.0492  25.86209  

  α = 0.05غير دالة عند مستوى داللة *           
فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي      عدم وجـود  يتضح لناالجدول السابق خالل  ومن    
وفق معايير إدارة الجودة الشـاملة   ،بنغازي بمنطقةحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين اال

ـ ،أي إن في التعليم تعزى لمتغير التخصص  اختالف تخصـص الحاجة التدريبية ال تختلف ب
ـ   ،من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  المشرف التربوي إلـى التطـوير    اًوقد يكـون راجع

عبـد الكـريم   (ودراسـة  ) 1996أحمد بطاح،(بذلك تتفق مع دراسة المستمر في المناهج ،و
،2010 (  

  

  

  

  

  :السؤال الرابع
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية بين المشـرفين التربـويين   -

بنغازي وفقاً لمعايير إدارة الجودة الشاملة فـي التعلـيم تعـزى لمتغيـر المؤهـل       بمنطقة
  ؟  ،دبلوم خاص،جامعيدبلوم عام:العلمي

هذا السؤال استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي إليجاد الفروق بين استجابات   نلإلجابة ع
  :الجدول التالي  منوفقا لمتغير المؤهل العلمي وذلك كما هو موضح ،عينة الدراسة أفراد 

   )15(الجدول رقم 
 وفقاً لمتغير المؤهل الدراسة عينة أفراد استجابات بين الفروق الختبار األحادي التباين تحليل

                                  العلمي
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مجموع   مصدر التباين 
  المربعات 

درجة 
  الحرية 

متوسط 
 المربعات 

F  مستوى
  الداللة 

  بين المجموعات 
داخل 

  المجموعات
  المجموع

6347.700  
100419.275  
106766.974  

2  
153  
155  

3173.850  
656.335  

4.836  0.009*  

  α = 0.05دالة عند مستوى داللة  *      
ومن مالحظة الجدول السابق تبين أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية فـي االحتياجـات     

تختلـف بـاختالف   وهذا يعني أن االحتياجات التدريبيـة  .التدريبية بين المشرفين التربويين 
  .التربويالعلمي الذي يحمله المشرف  المؤهل

ــ ــين ولمعرف ــار المجموعــات كانــت هــذه الفــر يأة ب ــة اختب وق اســتخدمت الباحث
  :وذلك كما هو موضح في الجدول التالي  shaffee test  شافية

  
  
  
  
  
  
  

  )16(الجدول رقم 
ضع الفروق بين متوسطات استجابات أفراد ااختبار شافية للمقارنات المتعددة لبيان مو
  لمتغير المؤهل العلمي العينة وفقاً

 لالمؤه  
  ) 1(لعلمي

  )ل(المؤهل 
  

  )ل-1( المتوسطين الفرق بين
  

مستوى 
  الداللة 

  0.009  *13.65378  دبلوم خاص  جامعي
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  0.799  5.71304  دبلوم عام 
  

  دبلوم خاص
  0.009  *13.65378  جامعي 

  0.667  7.94074  دبلوم عام 
  

  دبلوم عام
  0.799  5.71304  جامعي

  0.667  7.94074  دبلوم خاص

  α = 0.05د مستوى داللة دالة عن *
في االحتياجات التدريبية للمشـرفين  الدالة ومن مالحظة الجدول السابق يتبين أن الفروق    

 والذين يحملون الدبلوم الخاص لصـالح  الذين يحملون المؤهل الجامعيكانت بين التربويين 
لتعليم زادت حاجاتـه  في ا ا تقدم المشرفملَّكُ هنأجع إلى ير قد وهذا ،المؤهل الجامعي حاملي

لمواكبة كل جديد فـي   ،لديهم رغبة في تطوير أنفسهم، وتجديد مهارتهم وخبراتهم و للتدريب
  )1996آالء،( ودراسة) 1999الخشروم،(تخصصاتهم ،وبذلك تتفق مع دراسة 

  
  :السؤال الخامس

 بمنطقة مشرفين التربويينالتدريب للبين درجة الحاجة ذات داللة إحصائية هل هناك عالقة  
  ؟وخبرة المشرف التربوي، وفق معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم بنغازي

لمعرفـة العالقـة    ،بيرسـون  معامـل ارتبـاط   استخدمت الباحثـة هذا السؤال  نلإلجابة ع
بـين الخبـرة ودرجـة الحاجـة للتـدريب       عكسية ضعيفة غير دالة وكانت العالقة،بينهما

ـ أن هذا يعنـي و )- 0.17(عند معامل ارتباط  كلمـا قلـت الخبـرة زادت الحاجـة      هــ
  .للتدريب
  :السادسالسؤال 

للتـدريب علـى    الدراسـة أفـراد  عينـة  حاجـة   مـدى بين  اًإحصائيدالة  هل هناك فروق
  م؟ممارستهم لتلك المها ومستوىإتقان المهام اإلشرافية 

مـرتبطتين  للفـرق بـين عينتـين    ) T(هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبـار   نلإلجابة ع
     :كما هو موضح في الجدول التالي 

  )17(الجدول رقم                                 
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-T(ختبارال الدراسة الستجابات أفراد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

Test( عينتين لفرق بينل  

       α=  0.05دالة عند مستوى داللة *     
  α = 0.01دالة عند مستوى داللة **     
الدراسـة   أفرادبين مدى حاجة عينة  حظ من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياًونال

التربوي ومستوى ممارستهم لتلك المهارات لصالح درجة  اإلشرافمهام  إتقانللتدريب على 
   .على جميع معايير الدراسةالحاجة للتدريب 

  :مناقشة النتائج: ثانياً
  :راسة يمكن استخالص النتائج التالية خالل اإلجابة عن أسئلة الد من      

دلت نتائج تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة على أن احتياجات المشـرف التربـوي    -
بنغازي وفق معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم، كانت بدرجـة عاليـة    بمنطقةالتدريبية 

شعور المشـرف   عاً إلى اإلدارة وقد يكون راج مسؤوليةومن ثم معيار ،على معيار التدريب 

المتوسط   الفرق بين عينتين  المعايير ت
 الحسابي 

االنحراف 
 يالمعيار

T 
مستوى 
 الداللة 

1 
مسؤولية 
 اإلدارة

 3.88831 18.8718 الحاليةمستوى الممارسة 
2.46* 0.015 

 6.01826 20.2885 درجة الحاجة للتدريب 

2 
ضبط 
 العمليات

 4.08926 16.0833 الحالية مستوى الممارسة
5.66** 0.000 

 6.66091 19.3397 درجة الحاجة للتدريب

3 
اإلجراءات 

 صحيحية الت

 4.15918 15.3462 الحالية مستوى الممارسة
6.45**  0.000 

 5.99764 18.8526 درجة الحاجة للتدريب

4 
المراجعة 
 الداخلية 

 3.38108 12.5833 الحالية مستوى الممارسة
5.85**  0.000 

 4.84994 15.3590 درجة الحاجة للتدريب

 التدريب 5
 4.79242 18.1154 الحالية مستوى الممارسة

4.33** 0.000 
 6.82923 20.9808 درجة الحاجة للتدريب

6 
الدرجة 
 الكلية 

 16.3608 81.000 الحالية مستوى الممارسة
5.83** 0.000 

 26.2453 94.8205 درجة الحاجة للتدريب
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بضرورة نشر ثقافـة الجـودة    هاقتناعالتربوي بالنقص والعجز في امتالكه لهذه المهارات و
أن على الشاملة بين المعلمين، واقتناعه بأهمية التخطيط في مجال عمله،ودلت نتائج الدراسة 

 اتائج دراسوبذلك تتفق مع نت.المشرف التربوي بحاجة للتدريب على جميع معايير الدراسة 
 ). 2010(و عبدالكريم) 1996(ودراسة آالء) 1999(ويحي) 2009(سلطان

أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية من وجهة  -
تعزى  ،لمعايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم بنغازي، وفقاً بمنطقةنظر أفراد عينة الدراسة 

المشـرف   فـي تخصـص   االخـتالف إلى  اًراجعذلك وقد يكون ،) ر،أنثىذك(لمتغير النوع 
 ). 1996(وبذلك تتفق مع نتائج دراسة  آالء ،التربوي

بنغـازي   بمنطقـة ودلت نتائج اختبار الفرق في االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين  -
لة إحصائية في عن عدم وجود فروق ذات دال،وفق معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم ،

الحاجة مقدار االحتياجات التدريبية بين أفراد عينة الدراسة، تعزى لمتغير التخصص ،أي إن 
) 1996(وبذلك تتفق مع نتائج دراسة احمد بطـاح  .التدريبية ال تختلف باختالف التخصص 

 ). 2010(ودراسة عبدالكريم 
إحصائية فـي االحتياجـات   أوضحت نتائج تحليل التباين األحادي وجود فروق ذات داللة  -

بنغازي وفق معايير إدارة الجودة الشاملة فـي التعلـيم    بمنطقةالتدريبية للمشرفين التربويين 
ضع الفروق الدالة تبـين  اعند إجراء اختبار شافية لبيان موو، تعزى لمتغير المؤهل العلمي 
خرين المؤهلين بالـدبلوم  المؤهلين تأهيال جامعياً واآلالتربويين أنها كانت فقط بين المشرفين 

لمواكبـة كـل جديـد فـي      تطوير المستمر في المنـاهج لل اًوهذا قد يكون راجع الخاص ،
 ). 1996(ودراسة آالء) 1999(، وبذلك تتفق مع دراسة الخشرومتخصصاتهم 

بين الخبرة ودرجة  دلت نتائج معامل ارتباط بيرسون أن العالقة  عكسية ضعيفة غير دالة  -
زادت الحاجة  ،كلما قلت الخبرة أنّه وهذا يعني. )-0.17(ب عند معامل ارتباط الحاجة للتدري

 .للتدريب
 عينة الدراسةحاجة  مدىبين  دالة إحصائياً اًأن هناك فروق T-Testأوضحت نتائج اختبار  -

م،عنـد مسـتوى الداللـة    ممارستهم لتلك المهاإتقان المهام اإلشرافية ومستوى للتدريب على 
في حاجة ماسة للتـدريب علـى    مت عينة أفراد الدراسة بأنهايعكس استجابوهذا  )0.000(

  . جميع معايير الدراسة 
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  :توصيات الدراسة ثالثا

الدراسة الحالية حول برنامج مقترح لسد االحتياجات  إليهافي ضوء النتائج التي توصلت 
الشاملة في التعليم التربويين بمنطقة بنغازي وفق معايير إدارة الجودة  التدريبية للمشرفين

  :توصي الباحثة بمايلي
التربوي في ليبيا تغيـر فـي المصـطلح     شرافاإلمفهوم التفتيش والتوجيه إلى تغيير   -1

جـل تطـوير   أومـن   ،من تغيرات وتطـورات  هعلي أبسب ماطر والممارسات واألساليب ،
  .ليم إدارة الجودة الشاملة في التع نحو نظاماإلشراف وفقا التجاهات الحديثة 

  .قبل إعداد أي برنامج تدريبي وفق دراسة علمية تحديد االحتياجات التدريبية -2
  .الحاجات التدريبية وفق التربويين تدريب المشرفين-3
  .ضرورة إعادة النظر في محتوى البرامج التدريبية التي تنفذها المراكز التدريبية-4
  .بما يناسب محتواهتحدد المدة الزمنية لتنفيذ أي برنامج تدريبي أن -5
نتيجة للتغير المستمر في طبيعة االحتياجات التدريبية  ،تكرار هذه الدراسة من حين آلخر -6

  .للمشرفين التربويين 
تقييم البرامج التدريبية التي تقدم للمشرفين التربويين قبل تنفيذ البرنـامج وبعـد    ضرورة-7

  .االنتهاء من البرنامج 
  
  
  
  

  :الدراسة مقترحات

  .إجراء دراسة حول تقييم البرامج التدريبية للمشرفين التربويين بمنطقة بنغازي     -    
ومقارنـة  ،ر المـديرين والمعلمـين   ظدراسة مماثلة لهذه الدراسة من وجهة ن إجراء  -

 .نتائجها بنتائج هذه الدراسة 
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ـ   التربويين في لمشرفينلإجراء دراسة لتحديد االحتياجات التدريبية  - انوي التعلـيم الث
 .التعليمية في ليبيامناطق جميع التشمل 

معايير أخرى للجودة الشاملة في التعليم غير  قالدراسة، وفإجراء دراسة مماثلة لهذه  -
المتابعـة   و الجودة منظا و الجودةسجالت (والمعايير هي  هذه الدراسة تناولتهاالتي 

 .)الشراءو ةالمستمر
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  . البرنامج أهداف
  المستهدفون من البرنامج التدريبي

 .  ومفرداتهالبرنامج موضوعات 

 .أساليب التدريب

  وسائل التدريب 
  المدربون

  مكان البرنامج
  مدة البرنامج

  الحوافز
  أساليب التقييم

 
  
  
  
  
  

ً 
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محاولـة تحديـد االحتياجـات    فـي إطـار   الدراسـة   نتائج هذه خالل ما أسفرت عنهمن 
 تـدريبي مقتـرح   تصـور برنـامج  وضع  أمكن التوصل إلىالتدريبية للمشرفين التربويين 

التعلـيم  وفـق معـايير إدارة الجـودة الشـاملة فـي       ،بنغازي بمنطقةللمشرفين التربويين 
  : وفيما يلي وصف لهذا البرنامج.التي تناولتها هذه الدراسة 

  :خطوات وصف البرنامج

اإلشـرافية  لمهـارات والمهـام   ايهدف البرنامج إلى تطـوير وتنميـة   :البرنامجأهداف -1
المهــارات  وإكســابهم التربــويين للمشــرفين األكــاديمي والتربــويمســتوى الرفــع و

فـي ظـل التطـورات     ،حتى يتمكنوا من األداء بشكل صـحيح  وتنمية اتجاهاتهم ،ةالالزم
الدراسـية وطرائـق التـدريس وأسـاليب التقـويم       منـاهج لمحتوي الة مرالمست اتوالتغير

   . ويتبع ذلك من إجراءات تصحيحية وتنظيمية للعملية التعليمية 

  :المستهدفون من البرنامج -2
  .بنغازيالتفتيش التربوي الواقعة في نطاق منطقة  التربويين بمكاتبالمشرفين 

  
  
  
  
  
  
   ومفرداته البرنامج  موضوعات - 3

موضوع   هداف البرنامج أ
  البرنامج 

 عدد  المدرب  مفردات البرنامج 
 الساعات
  األسبوعية

dell
Typewritten Text

dell
Typewritten Text
مقدمة:

dell
Typewritten Text

dell
Typewritten Text
رابعا: البرنامج التدريبي المقترح

dell
Typewritten Text

dell
Typewritten Text
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 و،التدريب بأهميةالتربويين مشرفين تعريف ال
تحديد و،للمعلمينتصميم البرامج التدريبية 

     .لهمالتدريبية االحتياجات 

 التدريب
في 

 اإلشراف
  التربوي

،االجتماعات مفهوم التدريب
اإلشراف  أنواع،اإلشرافية

تحديد ، التدريب ، أساليبالتربوي
  االحتياجات التدريبية 

  تصميم البرامج التدريبية للمعلمين 

خبراء     
  ونصخصتم

  ساعات3

بأهمية التخطيط في  المشرفين التربويينتعريف 
اإلشراف التربوي وتمكينهم من كيفية تنفيذ 

ونشر الخطط ووضع خطة للزيارة اإلشرافية 
  الشاملةثقافة الجودة 

التخطيط 
في 

 اإلشراف
  التربوي 

 ،إلشراف في مفهوم التخطيط
 ةإدار اإلشرافية،أنواع الخطة 

الجودة  ة، ثقافالجودة الشاملة
التخطيط للزيارات ، ةالشامل

اإلشراف  بالصفية، أسالي
كيفية ، ،النظريات في اإلشراف 

  اإلشرافيةالخطة  دإعدا
  التقنية الحديثة استخدام 

خبراء    
  ون صصختم

  ساعات3

من امتالك مهارات  المشرفين التربويينتمكين 
، وتدريبهم على كيفية حديثة في تطوير المناهج 

حتى يواكب التطور النقد وإعداد التقارير 
   .الحاصل في التعليم

تطوير 
  المناهج 

تطوير مفهوم ،طرق التدريس 
 التقارير عنإعداد ،المناهج
نقد ،المشاكل تشخيص،المناهج

،توظيف لدراسيةا ل المناهجوتحلي
   مختلف األساليب اإلشرافية 

خبراء    
  ونصخصتم

  ساعات3

واكتساب  إتقانمن  المشرفين التربويينتمكين 
  .وذلك لتطوير عملهم المتعددة،التقويم  أنواع

التقييم 
   التربوي

في اإلشراف مفهوم التقويم 
تقويم ،أنواع التقويم ،التربوي 

دريب ت، األداء لدى المعلمين
المعلمين على التقويم 

  ،استخدام المالحظة الصفية الذاتي

خبراء    
  ونصخصتم

  ساعات3

 ة سبلمن معرف المشرفين التربويينن يتمك
تنظيم العملية التعليمية وإدارتها بنجاح 

  ا،والمراجعة الداخلية للمهام المطلوب إنجازه

تنظيم 
العملية 
  التعليمية

كيفية توزيع ،أهمية التنظيم
،اتخاذ القرارات في الموقف هامالم

التعليمي،كيفية االستفادة من 
  البحوث التربوية

  كيفية عقد االجتماعات التربوية

خبراء    
  ونصخصتم

  ساعات3

  
  :أساليب التدريب  - 4

  .النقاش المفتوح والعمل ورش و المحاضرات :تشمل أساليب التدريب
  :وسائل التدريب - 5
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،والتسجيالت الصوتية،استخدام  ر، عرض ببروجيكتلتقاريروأوراق العمل ،وكتابة ا البحوث
  .الكمبوتر، العروض

  :مكان البرنامج  - 6
باإلمكانيـات  الالزمـة التـي تـؤثر فـي       و بالقاعـات  مجهزاً ،مركز تدريبي متخصص

  .نجاح البرنامج التدريبي وتحقق أهدافه
7 - ربون المد:  

اإلشراف التربوي والتقويم واإلدارة علوم في  ونصخصتمال الجامعات وكليات التربيةأساتذة 
  .والمناهج التربوية 

  :مدة البرنامج  - 8 
  . وثالث ساعات في اليوم األسبوعبواقع ستة أيام في  )ثمانية أسابيع ( شهران

  :الحوافز - 9 
   :لزيادة دافعية المتدربين للتدريب تقترح الباحثة تقديم الحوافز اآلتية

  .لحضور البرنامج  التفرغ من العمل -       
   منح حافز مادي لكل المتدربين في البرنامج  -       
  .اإلشراف التربويفي منح شهادة اجتياز الدورة التدريبية   -       

  :ميزانية البرنامج  -10
تقترح الباحثة بنوداً لميزانية البرنامج التدريبي المقترح على أن تقدر المخصصات المالية 

  : قبل متخصصون في المحاسبة وتشمل هذه البنود األتي   لهذه البنود من 
  تكلفة التخطيط للبرنامج  - 
  فآت المدربينمكا  -       
  مكافآت المتدربين  -       
  تكلفة االتصاالت    -      
  تكلفة النشرات والمطبوعات    -      
  تكلفة القرطاسية    -      
  تكلفة المواصالت    -      
  تكلفة اإلقامة    -      
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  كلفة المواد التدريبية    -      
  كلفة إيجار المكان واألجهزة   -      
  المشرفين على البرنامج مكافآت -      

  تكلفة الوجبات الخفيفة والمشروبات -       
  :أساليب التقييم -11

  .كتابة البحوث والتقارير
  .المناقشة أثناء المحاضرة 

  .حلقات النقاش 
  .ربين الفعالين في ورش العمل المتد

  .االمتحان النهائي
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، دار الكتب  التوجیھ الفني والتربوي  محمد مصطفى،   و أحمد علي الفنیش    - 

 .2000، 2،طالجدیدة

 2008،االونزو،اليونسكو،التربوي  اإلشرافتطبيقات في أحمد جميل عايش،  - 

معجم المصطلحات التربوية المعرفـة فـي   لي أحمد الجمل ،عو أحمد حسين اللقاني - 
 .1999،القاهرة،عالم الكتب،المناهج وطرق التدريس

،القاهرة اإلدارة المدرسية والصفية منظور الجودة الشاملة إبراهيم عباس الزهيري، - 
 . 2008،دار الفكر العربي ،

ار المعلـم فـي   مهنة التعلـيم وادو يونس الخالدي، يالرف و إبراهيم حامد األسطل - 
 .2005،اإلمارات العربية المتحدة ،دار الكتاب،مدرسة المستقبل

 فـي  الشـاملة  الجـودة  إدارة األحمدي، محمد حميدو  عبدالعليم شاكر محمد أسامة - 
  . 2008 ، الدولية حورس مؤسسة ، اإلسكندرية ،التعليم

 .2001ایتراك،  القاھرة، ،تحدید االحتیاجات التدریبیة السید علیوة،  - 

اإلشراف التربوي في الجماهيرية العربية الليبية الشـعبية  : حمد عريبي زكري مأ - 
 .م1985الدار العربية للكتاب ،  ،طرابلس،االشتراكية العظمي 

،اإلسكندریة،دار الجامعة  إدارة المؤسسات التعلیمیة الھاللي ، يالھاللي الشربین  - 
 .2008الجدیدة،

  .بشأن تنظیم التفتیش التربوي 2008) 11( ماللجنة الشعبیة العامة للتعلیم قرار رق - 

، ة، اإلسكندريالشاملة والمؤشرات في التعليم الجامعي ة، الجودأشرف السعيد أمحمد - 
 . 2007، الجديدة ةالجامع ردا

جودة مؤسسات التعليم العالي فـي   ن، ضماجاد حسين دمحم و أشرف محمود أحمد - 
 . 2009الكتب،  معال ،ة، القاهرضوء معايير هيئات االعتماد الدولية

 . 2005،عمان،دار الصفاء لنشر والتوزيع، إدارة الصف المدرسيأمل الخليلي، - 
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 . 2009،عمان، دار الشروق،في التربية الخاصة اإلشرافبالل أحمد عودة،  - 

 اإلسكندرية ،المدرسية اإلدارة في حديثة اتجاهات عبدالعظيم، سالمة و الوفاأبو جمال - 
 . 2000 ، الجامعية المعرفة دار ،

، دار اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي أصولھا وتطبیقاتھا   جودت عزت عطوى،  - 
 .2004الثقافة، 

التربوي مفاھیمھ وأسالیبھ دلیل لتحسین  فاإلشرا جودت عزت عبد الھادي، - 
 . 2006،دار الثقافة للنشر والتوزیع،ن، عماالتدریس

، ناألرد ،ه، أساليب، أسسهههدافمفاهيمه، أالتربوي  ف، اإلشراحسن أحمد الطعاني - 
 .2010، الشروق للنشر والتوزيع ردا

 معجم المصطلحات التربوية والنفسـية ،رحامد عماو زينب النجار و حسن شحاتة  - 
 . 2003،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية ،

الجودة الشاملة في التعلـيم وأسـواق العمـل فـي الـوطن      خالد محمد الزواوي، - 
 . 2003جموعة النيل العربية،،القاهرة،مالعربي

،العين،دار الكتاب الجـامعي  تكوين المعلم من اإلعداد إلى التدريبخالد طه األحمد ، - 
،2005 . 

،األردن، دار المنـاهج  التربوي واقعه وآفاقه المستقبلية اإلشرافرافدة الحريري ، - 
 . 2006للنشر والتوزيع،

 . 1987،ي اتجاهات حديثةاإلدارة واإلشراف التربورادح الخطيب،احمد الخطيب، - 

الجودة الشاملة في التعليم بـين مؤشـرات التميـز ومعـايير     رشدي أحمد طعيمة، - 
 . 2006،عمان،دار المسيرة،االعتماد

توكيد الجودة فـي منـاهج التعلـيم    ناصر السيد عبد الحميد،و  رضا مسعد السعيد - 
 . 2010لجامعي،،اإلسكندرية،دار التعليم االمعايير والعمليات والمخرجات المتوقعة
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 ،الشاملة الجودة إدارة ضوء في والمدرسية التعليمية اإلدارة ي،لحعبدا أحمد رمزي - 
  . 2008 الشرق، زهراء مكتبة القاهرة،

 للنشـر  وائـل  دار األردن،: ،عمـان التربويـة  اإلدارة في دراسات ،ستراك رياض - 
 .2004 والتوزيع،

 الفكر، دار ،2ط ، األردن: انعم ، المعاصرة التربوية اإلدارة عريفج، سلطي سامي - 
2004 .  

، دار الثقافة للنشر اإلشراف التربوي: مروان عبدالمجيد إبراهيموسعيد جاسم االسدي  - 
 .م2003والتوزيع، عمان، 

الجامعـة   ر، داة، اإلسكندريالشاملة واالعتماد التربوي ة، الجودسالمة عبد العظيم - 
 . 2008، الجديدة

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمـان،  نظيم التربوياإلشراف والت: نونا صليوو سهي - 
 .م2005

،عمان،دار وائل للنشر  ، إدارة الموارد البشريةعلي حسين عليو سهيلة محمد عباس - 
 . 3،2007،ط

 الكندي، ،دار األردن: عمان للتعليم، الشاملة الجودة إدارة ،الهيجا أبو أحمد شيرين - 
2007. 

المعلم بكليات التربية في ضـوء معـايير    تطوير برامج تكوين ،صالح السيد عبده - 
 . 2005القاهرة ايتراك للنشر والتوزيع،الجودة الشاملة،

الريـاض،دار  واإلشراف في التربية الخاصـة،  ة، اإلدارعبد الصبور منصور محمد - 
 . 2010الزهراء،

، منشورات جامعة قاريونس ،  اإلدارة المدرسية المعاصرة: عبدالمؤمن فرج الفقي  - 
 . م1994بنغازي ، 

،الكويـت،ذات  في إعداد وتدريب العاملين في التربيـة  ت، دراساعبد القادر يوسف - 
 . 1987السالسل،
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ــمد ا -  ــد الص ــري،ألعب ــي  غب ــي والتنظيم ــد التخطيط ــية البع اإلدارة المدرس
 . 2006،بيروت،دار النهضة العربية ،المعاصر

 2005لنشر ،،عمان،دار وائل لإدارة الموارد البشرية المعاصرةعمر وصفي عقيلي، - 
. 

 .1983،القاهرة مكتبة غريب، إدارة األفراد لرفع الكفاءة اإلنتاجيةعلي السلمي، - 

ـ    اإلشـراف أدواره  -المعلم العصري  ص، خصائعلي راشد -  ، - ةعليـه وتـد ريب
 .2003الفكر العربي،  ر، داةالقاهر

ــرود ،  -  ــب كش ــار الطي ــناعي عم ــنفس الص ــم ال ــة  عل ــورات جامع ،منش
 .1995قاريونس،بنغازي،

االتجاهات العالمية في إعداد المـدربين فـي   فخرى ، المهندس سرمدو  سان قاسمغ - 
 . 2003بنغازي، المركز العربي،التعليم المهني،

 الـدار  القـاهرة،  ،المدرسـية  لإلدارة الحديثة االتجاهات ،محمد عبدالرسول فتحي - 
 . 2008 والتوزيع، للنشر العالمية

،عمـان،دار   9001ات ومتطلبات األيزو إدارة الجودة في الخدمقاسم نايف علوان ، - 
 .2005الثقافة للنشر والتوزيع،

 اإلسـكندرية،  ،والتعلـيم  التربيـة  بقطاع للعاملين اإلداري التميز ،الصيرفي محمد - 
 .2009 ، الدولية حورس مؤسسة

 التعليم في الجودة( المعرفة إدارة تنفيذ وتحديات استراتيجيات الطاهر، سعيد محمد - 
 .2008 ، والتوزيع للنشر العربية دار ،القاهرة) العالي

 الشاملة، الجودة معايير ضوء في المعلم تكوين منظومة إبراهيم، عبدالرازق محمد - 
  . 2003 ، الفكر دار ، األردن: عمان
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 فـي  الشـاملة  الجـودة  إدارة جويحات، عرفات أغادير و الترتوري عوض محمد - 
 للنشر المسيرة دار ،،عمان ات،المعلوم ومراكز والمكتبات العالي التعليم مؤسسات
  .2006 والتوزيع،

دار الجامعـة   ،اإلسـكندرية  ثقافة المعايير والجودة في التعليم،،محمد عطوة مجاهد - 
 . 2008الجديدة،

 . 1972،القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية،التربوي  اإلشراف ،األفنديمحمد حامد  - 

تصـميم البحـث والتحليـل     مناهج البحث العلميفريد كامل ،و  محمد وليد البطش - 
 . 2007،األردن،دار المسيرة،اإلحصائي

،عمـان ،دار  إعداد المعلـم تنميتـه وتدريبـه   سهير محمد،و مصطفى عبد السميع - 
 . 2005الفكر،

، المنشاة الشعبية للنشر  مقدمة في مبادئ وأسس البحث العلميمصطفى عمر التير، - 
 . 1986والتوزيع واإلعالن ،طرابلس،

 التربـوي واإلدارة المدرسـية   اإلشـراف ، اإلبـداع فـي   يقراتمحمود طافش الش - 
 .2004،عمان،دار الفرقان،

 . 2000والتوزيع، ر،عمان ،دار صفاء للنش إدارة الموارد البشريةنادر أحمد شيحة ، - 

دار  ،عمـان، الجودة في اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف التربوينزيه خالد ، - 
 . 2006أسامة للنشر والتوزيع،

تنمية مهـارات القـائمين بالوظـائف    ،هتون حامد مطاوع و  جاة بنت طاهر بنتنن - 
،القـاهرة ،دار الفكـر   اإلشرافية لتطبيق الجودة التربوية الشـاملة فـي التعلـيم   

 . 2007العربي،

 .2006اليازوري، عمان، التدريب اإلداري، نجم العزاوي،  - 
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تمـع العربـي للنشـر    األردن،المج ،المدير المدرسي النـاجح  هادي مشعان ربيع، - 
 . 2006والتوزيع،

 ، تصـميم نظـم التـدريب والتطـوير     ترجمه سعد أحمد الجبـالي، و  وليم تريسي - 
 . 2004، 3الرياض،اإلدارة العامة للبحوث،ط

، الرياض،دار عالم الكتـب للطباعـة   أسس التدريب اإلدارييوسف محمد القبالن ، - 
 . 1992، 2والنشر والتوزيع،ط

التنظيمـي فـي اإلدارة واإلشـراف     كالسـلو  ر نشوان،عم لجمي و يعقوب حسين - 
 . 2004الفرقان،  ر، داناألردالتربوي، 

  :ثانياً الدوريات

، "االحتياجات التدريبية للمشـرفين التربـويين مـن وجهـة نظـرهم     "أحمد بطاح،  - 
     العـدد األول، جامعـة مؤتـة، األردن،   العلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية،     مجلة

 .) 280-265ص  ص(1996

تقدير االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الحكومية في "أخليف يوسف الطراونة،  - 
، المجلد الخـامس عشـر، العـدد    مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، "محافظة الكرك

 ). 37- 11ص ص (2000الثالث، 

واقع برامج تدريب معلمي التربية الخاصة فـي المملكـة العربيـة    "أميرة طه بخش، - 
المجلـة  ،"طويرها في ضوء مـدركاتهم عـن احتياجـاتهم التدريبيـة    السعودية وت
 .) 170- 125ص ص ( 90،2009العدد 23،،المجلدالتربوية

، المجلد السادس، المجلة العربية لإلدارة "،تحديد االحتياجات التدريبية"برها كاران،  - 
 .) 95-93ص ص (1982العدد الثاني، عمان، 

اقـع تحديـد االحتياجـات التدريبيـة     و" ميرفـت أديـب أيـوب ،   و جمال داوود  - 
 "لمسـتوى اإلدارة الوسـطى واإلدارة اإلشـرافية فـي قطـاع البنـوك اآلردنيــة      
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- 1161ص ص ( 2003، 13،العــدد 19،المجلــدمجلــة أبحــاث اليرمــوك ،
1191 .( 

درجة ممارسة مشـرفي التربيـة اإلسـالمية    "حامد عبداهللا ،و خالد محمد القطايري - 
قطر لمجاالت اإلشـراف التربـوي مـن وجهـة نظـر       للمرحلة الثانوية في دولة

 .) 170- 143ص ص (2007،العدد الثالث عشر،مجلة العلوم التربوية،"المعلمين
مجلـة  ، "نحو إشراف تربوي أفضل بمرحلة التعليم األساسـي "خديجة بوبكر أحمد،  - 

 .) 59-  49ص ص(  1992،العدد األول،السنة األولى،البحث التربوي 
،جامعـة   مجلـة كليـة التربيـة   ، "حديد االحتياجـات التدريبيـة  ت" رادح الخطيب، - 

 .) 677- 660ص ص ( 1995أسيوط،المجلد الثاني ،العدد الحادي عشر،
 ،مجلـة الدراسـات العليـا   ،"فلسفة إدارة الجودة الشـاملة  " سامي ذياب الغريري ، - 

ــوث       ــا والبح ــات العلي ــة الدراس ــامن ،أكاديمي ــدد الث ــنة الثانية،الع الس
 . ) 98- 76ص ص( 2007،طرابلس،االقتصادية

تحديد االحتياجات التدريبيـة لمعلمـي العلـوم فـي مـدارس      "سعيد محمد رفاع ،  - 
، مجلـة رسـالة الخلـيج     "المرحلة الثانوية بجنوب المملكة العربيـة السـعودية  

العدد الخامس واألربعـون، السـنة الثالثـة عشـر، الريـاض ،المملكـة       العربي،
 .   ) 70-53ص ص (1993  العربية السعودية ،

التقــويم المهنــي لعمــل الموجــه الفنــي     "صــالح عبــداهللا جاســم ،   - 
ــاليبه  ــه وأسـ ــه جوانبـ ــة  ،"أهدافه،أهميتـ ــوم االجتماعيـ ــة العلـ  مجلـ

 )193- 169ص ص ( 1986 2،العدد14،المجلد
االحتياجات التدريبية لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات "عاطف يوسف مقابلة، - 

،المجلـد  مجلة مؤتـة للبحـوث والدراسـات   ،"من وجهة نظرهماألهلية في األردن 
 .) 139- 117ص ص ( 2005،عالعشرون،العدد الساب

، العـدد  مجلـة تجـارة الريـاض   ، "تحديد االحتياجات التدريبية"عبد المنعم حافظ،  - 
 ) 78- 76ص ص ( 372،1993

فـي   واقع اإلشراف التربوي وبعض العوامل المؤثرة عليـه  "عبدالسالم مهنا فريوان - 
، مجلة العلوم اإلنسانية "مسالتة المتوسط بشعبيتي المرقب وترهونة مرحلة التعليم 
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صدر عن كلية اآلداب والعلوم بزليتن ، جامعة المرقب، العـدد الثـاني   توالتطبيقية،
 .) 51- 9ص ص ( 2007عشر، 

 ،"كيفية استخدام مدخل النظم في تصـميم برنـامج تـدريبي   "محمد عبد الفتاح ياغي، - 
 .) 27- 11ص ص ( 1983،عالمجلد الثاني،العدد الرابللتدريب، ةلة العربيالمج

 بالمؤسسـات  الشـاملة  الجـودة  نظـام  ومعـايير  أسـس " البكر، عبداهللا بن محمد - 
 صـيف  ،60 العـدد  الكويـت،  جامعـة  التربويـة،  المجلة ، "والتعليمية التربوية
  . ) 122-83ص ص ( 2001

احتياجاتـه التدريبيـة اإلداريـة دراسـة      الجامعي ذاألستا "الشال، ىمحمود مصطف - 
ـ "ميدانية على جامعة اإلسـكندرية  ـ  مسـتقبل التربيـة،   ة، مجل التاسـع،   دالمجل

 .) 51-9ص ص ( 2003الثالثون،  دالعد

نظام التعليم في جامعة القدس في  عواق "موسى، رعم و حافظ فعفي و دمحمود أحم - 
 ة، مجل"اء هيئة التدريس فيهاضوء معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعض

 202- 156ص ص ( 2005 واألربعون،  سالخام دالعد اتحاد الجامعات العربية،
( . 

 بالمملكـة  البنـات  تعلـيم  نظـام  لتطـوير  مقتـرح  تصور" علي، السيد حسن نادية - 
 التربيـة  مسـتقبل  مجلـة  ، "الشـاملة  الجـودة  معايير ضوء في السعودية العربية
 ، والعشـرون  السـابع  العـدد  ، الحـديث  الجامعي المكتب ،اإلسكندرية ، العربية
  . ) 268-203ص ص ( 2002أكتوبر

مجلة مسـتقبل  ، "تقييم التدريب بين النظرية والتطبيق"أحمد صالح ،  وهاشم السيد  - 
 149-129ص ص ( 2003والعشرون، عالمجلد التاسع،العدد التاسالعربية، التربية

( . 
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  :ثالثا الرسائل العلمية
حسين عبداهللا ،دراسة وصفية لتحديد االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين  مدأح - 

رسالة ماجسـتير غيـر   بالمنطقة الغربية لتدريبهم أثناء الخدمة من وجهة نضرهم، 
  .1996،جامعة أم القرى ،كلية التربية، منشورة

تطـوير  إسراء خالد أحمد مصطفى،تصور مقترح لتفعيل دور البرامج التدريبية في  - 
األداء اإلداري للمشرفات التربويات بمراكز اإلشراف التربوي بالمملكـة العربيـة   

 . 2008جامعة عين شمس،كلية البنات،رسالة ماجستير غير منشورة ،السعودية،

افراح محمد علي، تطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين على ضوء معـايير إدارة   - 
،جامعـة عـين شـمس،كلية     نشـورة رسـالة ماجسـتير غيـر م   الجودة الشاملة،

 . 2008التربية،

إيناس المبروك الحاسي،تقييم برنامج تدريب مديري المدارس بشعبية بنغـازي فـي    - 
،جامعة قاريونس،كلية  رسالة ماجستير غير منشورة ،ضوء إحتياجاتهم من التدريب

 . 2005اآلداب،
ثانويـات العلـوم    تهاني بشير محمد النعاس،االحتياجات التدريبية المهنية لمعلمـي  - 

،جامعـة قاريونس،كليـة    ة، رسالة ماجستير غير منشوراألساسية بشعبية بنغازي
 . 2007اآلداب،

ريهام عبدالونيس جودة مصطفى ، تقويم برامج تدريب موجهي الحلقة األولى مـن   - 
ـ   التعليم األساسي في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة،  ررسالة ماجسـتير غي

 . 2009شمس كلية التربية،،جامعة عين منشورة
، معوقات التوجيه التربوي في مدارس التعليم العام كمـا  يسامي سليمان حامد الزو - 

 ، رسالة ماجستير غير منشـورة يراها الموجهون التربويون وفقآ لبعض المتغيرات
 .2007،كلية اآلداب، جامعة قار يونس ، بنغازي، 
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ى المهارات اإلشرافية لموجهـات  سوزان حسن المقطران ،برنامج تدريبي مقترح عل - 
رسالة دكتوراه غيـر منشـورة    ،رياض األطفال في ضوء االحتياجات التدريبية 

 . 2006عهد الدراسات التربوية ،جامعة القاهرة،م،
علي عبداهللا حسين اليافعي،برنامج لتطوير األداء المهني لمعلم الدراسات االجتماعية  - 

رسـالة دكتـوراه   ضوء االحتياجات التدريبية، بالمرحلة االبتدائية في دولة قطر في
 . 2003جامعة عين شمس،كلية التربية ، غير منشورة  ،

) الثـانوي (فاطمة مفتاح الفالح، تقويم اإلشراف التربوي بمرحلة التعليم المتوسـط   - 
ـ بمدينة بنغازي في ضوء اتجاهاته الحديثة من وجهة ن ر المشـرفين التربـويين   ظ

كلية األدب ،جامعـة   ،ةغير منشوررسالة ماجستير س، والمعلمين ومديري المدار
 .1999قار يونس ، بنغازي ، 

فتحي عيسى فرج، االحتياجات التدريبية لمديري مدارس التعليم األساسـي بشـعبية    - 
رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة،     ،ة إليهمالجبل األخضر في ضوء المهام الموكل

 .2001جامعة قار يونس، كلية اآلداب، بنغازي، 
محمود أسامة جالل ناصف،تطوير نظام التربية العملية لطلبة كلية التربية بجامعـة   - 

معهد  رسالة دكتوراه غير منشورة ،البحرين في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة،
 . 2006الدراسات والبحوث التربوية ،جامعة القاهرة،

ى تطوير العمليـة  محمد إسماعيل،برنامج تدريبي مقترح للموجهين الفنيين وأثره عل - 
،جامعة عين شمس،كلية رسالة دكتوراه غير منشورةالتعليمية في المرحلة االبتدائية ،

 .  2001البنات،
محمد عبد الرازق إبراهيم ،تطوير نظام تكوين معلم التعليم الثانوي العـام بكليـات    - 

،جامعـة   رسالة دكتوراه غيـر منشـوره   التربية في ضوء معايير الجودة الشاملة،
 .1999زقازيق،كلية التربية ببنها،ال

 التعليمية الجودة إدارة معايير لبعض مقترح تصور عبدالكريم، الدين شمس مرتضى - 
 ، المنيا جامعة ، غير منشورة ماجستير رسالةاألساسي، التعليم من الثانية الحلقة في

 .2006، التربية كلية
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ـ  -  ات المعلمـين كمـا   المبروك جبريل المبروك،دور المشرف التربوي في رفع كفاي
ـ يدركها معلمو الشق األول من التعليم األساسي بشعبية سبها ،  ررسالة ماجستير غي

 .2007جامعة سبها،كلية اآلداب،منشورة،

هالة فضيل حسين الفرجاني ، مدى تطبيق معايير األداء المهني للمراجعة الداخليـة    - 
س،كليـة  ، جامعـة قاريون رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة     المتعارف عليهـا، 

 .2008االقتصاد،
هناء عبد الخالق موسى،الكفايات اإلشرافية للموجه التربـوي كمـا يراهـا معلمـو      - 

رسـالة ماجسـتير غيـر    ومعلمات مدارس التعليم األساسـي بمدينـة بنغـازي ،   
 .2009،جامعة قاريونس ،كلية اآلداب،منشورة

الجـودة الشـاملة   هنادي بنت عبداهللا المسن،إدارة التعليم الجامعي في ضوء معايير  - 
،معهد الدراسات  ، رسالة دكتوراه غير منشورةببعض دول مجلس التعاون الخليجي

 . 2008التربوية،جامعة القاهرة،
يحي بن سعد محمد الحسني ،االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين كمـا يراهـا    - 

ـ رسالة ماجسـتير غ المشرفون والمعلمون بالمدارس الحكومية في سلطنة عمان،  ري
 .1999،جامعة اليرموك،منشورة

  :رابعاً شبكة المعلومات
أحمد بن عطا اهللا حمدان،التدريب اإلداري لمديري المدارس في ضـوء احتياجـاتهم    -

، شـبكة المعلومـات   2008التدريبية ،رسالة ماجستير،جامعة ام القرى،كلية التربية،
زيــارة  تــاريخ    www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib                 الدوليــة 

 .   15/3/2009 عالموق

بن علي غنيم،تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وعالقتهـا بالكفايـات لـدى     أحمد -
الثانوية الحكومية للبنين بالمدينة المنورة،مجلة جامعة أم القرى  المدارسالمعلمين في 

ثـاني ،جمـادى   ،المجلد السابع عشر،العدد ال للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية
    www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib شــبكة المعلومــات الدوليــة ،2005األول  

 .15/3/2009تاريخ زيارة الموقع 

http://www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib
http://www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib
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 بحث  ،أسس ومتطلبات الجودة الشاملة في التعليم  ،أحالم بنت عبد اهللا محمد حبتر  - 
تربويـة  للقاء التربوي الرابع عشر الذي تقيمه الجمعيـة السـعودية للعلـوم ال   مقدم 

شـبكة   2007- 16-15بمقر الجمعية في القصيم  في الفترة من) جستن (والنفسية
تـاريخ زيـارة الموقـع       www.leadershipedu.net/vb المعلومات الدوليـة 

5/2/2010. 
 والمبـادئ الشـاملة فـي التعلـيم المفهـوم      بدرية بنـت صـالح الميمـان،الجودة    - 

للقاء التربوي الرابع عشر الذي تقيمه الجمعية السعودية للعلوم المتطلبات،بحث مقدم و
- 5-16-15بمقر الجمعية في القصيم  في الفتـرة مـن  ) جستن (التربوية والنفسية

تاريخ زيـارة الموقـع     ww.aaddz.com/vbw شبكة المعلومات الدولية 2007
12/5/2009 . 

تطوير كفايات المعلم  في ضوء معايير الجودة في التعليم  ،بشرى بنت خلف العنزي - 
للقاء التربوي الرابع عشر الذي تقيمه الجمعية السـعودية للعلـوم   بحث مقدم  ،العام

-5- 16-15رة مـن بمقر الجمعية في القصيم  في الفت) جستن ( التربوية والنفسية
تاريخ زيارة الموقع   malekh.com/vb-www.alالدولية  تشبكة المعلوما0072
12/5/2009 . 

مجلة علوم إنسانية،  ،مدى فاعلية التدريب في تحقيق الجودة الشاملةبن عیشي عمار،   - 
ــن ــدد  ةالس ــة، الع ــتاء40السادس ــبكة  2009 ، ش ــة      ،ش ــات الدولي  المعلوم

WWW.ULUM.NL  21/8/2009تاريخ زيارة الموقع.  
بندر بن سعيد بن دخيل،دور الدورات التدريبية في تطـوير المهـارات التدريسـية     -

لمعلمي التربية الفنية من وجهة نظرهم،رسالة ماجسـتير،جامعة ام القـرى ،كليـة    
   lib/dilib www.staff.uqu.edu.sa/ شبكة المعلومـات الدوليـة   ،2010التربية،

 .15/3/2010تاريخ زيارة الموقع 

ات مدراء المـدارس الحكوميـة الثانويـة    محمد أمين، اتجاهو  المرايات سفانة أحمد - 
والمشرفين التربويين في إقليم جنوب األردن نحو برامج التطوير المهني والتـدريب  

 2009،صيف 42لتحقيق االقتصاد المعرفي ،مجلة علوم إنسانية ،السنة السابعة،العدد 
 .81/3/2010تاريخ زيارة الموقع  .NLWWW.ULUM ، شبكة المعلومات الدولية

http://www.leadershipedu.net/vb
http://www.ULUM.NL
http://www.staff.uqu.edu.sa
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سلطان بن طخيخ العنزي،حاجات مشرفي الصـفوف األوليـة التدريبيـة ،رسـالة      -
شــبكة المعلومــات الدوليــة  ،  2009ماجســتير،جامعة أم القرى،كليــة التربيــة ،

 www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib  15/3/2009اريخ زيارة الموقع ت. 

صالح الدين إبراهيم حماد،معايير اختيار المعلم في الفكر اإلسالمي كمدخل لضـمان   - 
مجلة علـوم   الجودة من وجهة نظر المشرفين التربويين وجماعة المديرين للمدارس،

ـ السا ةإنسانية، السن ، شـبكة المعلومـات الدوليـة      2009،ربيـع  41ة، العـدد دس
 WWW.ULUM.NL  21/12/2009تاريخ زيارة الموقع . 

عادل بن مشعل بن عزيز الغامدي،أهمية معايير الجودة الشـاملة لمعلمـي التربيـة     - 
اإلسالمية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المختصين،رسالة ماجستير،جامعة أم 

ــة ،  ــة التربيـ ــرى كليـ ــبكة المع2009  القـ ــة   ، شـ ــات الدوليـ لومـ
www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib    21/12/2009تاريخ زيارة الموقع . 

عبدالكریم محمود القاسم، االحتیاجات التدریبیة للمھارات اإلشرافیة كما یتصورھا     - 
مجلة  المشرفون التربویون في مدیریات التربیة والتعلیم في محافظات شمال فلسطین،  

، شـبكة المعلومـات الدوليـة      2010،شـتاء  44بعة،العددعلوم إنسانية ،السنة السا
WWW.ULUM.NL   12/6/2010تاريخ زيارة الموقع. 

 عبداهللا بن مبارك حمدان،دور المشرف التربوي في تطـوير أداء معلمـي المـواد    - 
،جامعة أم القـرى  االجتماعية في مجال استخدام الوسائل التعليمية ،رسالة ماجسـتير 

   www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilibشبكة المعلومات الدولية  ،2008،كلية التربية،
 . 12/5/2009تاريخ زيارة الموقع 

معلمـي التربيـة    داءألعبد الحميد بن عبد المعطي،واقع تطوير المشرف التربـوي   - 
م القـرى ،كليـة   اإلسالمية في مجال استخدام تقنيات التعليم،رسالة ماجستير،جامعة أ

 www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib شبكة المعلومات الدوليـة   ،2010 التربية، 
 . 8/2/2010تاريخ زيارة الموقع 

عبدالملك بن مسفر حسن،فاعلية برنامج تـدريبي مقتـرح علـى إكسـاب معلمـي       - 
اتجاهـات طالبهـم نحـو     والرياضيات بعض مهارات التعلم النشط وعلى تحصيل 

http://www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib
http://www.ULUM.NL
http://www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib
http://www.ULUM.NL
http://www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib
http://www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib
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شبكة المعلومات  ، 2010رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى،كلية التربية،الرياضيات ،
 www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilibالدولية 

معوقات تطبيق الجودة في التعلـيم   ،أحمد عبداهللا قران  وعبداللطيف عبداهللا العارفه  - 
المسؤولين والمشرفين التربويين ومديري المدارس في منطقـة   من وجهة نظر العام

دراسة مقدمة للمؤتمر التربوي الرابع عشر الذي تقيمـه الجمعيـة    لباحة التعليميةا
بمقر الجمعية في القصيم  فـي الفتـرة   ) جستن ( السعودية للعلوم التربوية والنفسية

 . /www.epforuhm.netشبكة المعلومات الدولية     ،2007- 5-16-15من
دراسة  عدنان بن محمد الورثان،مدى تقبل المعلمين لمعايير الجودة الشاملة في التعليم - 

للقاء التربوي الرابع عشر الذي تقيمه الجمعيـة  ،بحث مقدم ميدانية بمحافظة اإلحساء
بمقر الجمعية في القصيم  فـي الفتـرة   ) جستن ( السعودية للعلوم التربوية والنفسية

ــن ــبكة   ،2007-5- 16-15مـــ ــةشـــ ــات الدوليـــ  المعلومـــ
www.shraka.org/showhead . 

فيصل بن محمد عمر الطس ،آراء المعلمين نحو تطبيق معايير الجودة الشاملة فـي   - 
تدريس مادة المكتبة والبحث بالمرحلة الثانوية بمدينة جدة،رسالة ماجستير،جامعة أم 

ــة ال  ــرى ،كليـ ــة،القـ ــة  ،  2008 تربيـ ــات الدوليـ ــبكة المعلومـ شـ
www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib . 

محمد بن فاهد سالم،واقع كفاية التخطيط لدى المشرف التربوي في ضـوء الخطـة    - 
كة المعلومـات  ، شب 2008اإلشرافية، رسالة ماجستير،جامعة أم القرى،كلية التربية،

ــة ــع        www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib الدولي ــارة الموق ــاريخ زي ت
13/2/2009. 

مقترح لتطوير أدوات قياس تحصيل الطالب وفق محمد بن راشد عبد الكريم ،تصور  - 
 ،  2009كلية التربية،معايير الجودة الشاملة بوزارة التربية والتعليم ،رسالة دكتوراه،

 .  www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilibشبكة المعلومات الدولية
،االحتياجـات التدريبيـة للقيـادات اإلدارية،رسـالة      محمد بـن عبـداهللا البقمـي    - 

  شـبكة المعلومـات الدوليـة    ،2009كليـة التربيـة،  ، جامعة أم القـرى ،ماجستير
www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib . 

http://www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib
http://www.epforuhm.net/
http://www.shraka.org/showhead
http://www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib
http://www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib
http://www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib
http://www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib
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ل المفهـوم واألهميـة   مصطفى السائح ، إدارة الجودة الشاملة في التعليم رؤية حـو  - 
  شـبكة المعلومـات الدوليـة    ،2005،السـنة األولـى،  ي،مجلة المعلم ،العـدد الثان 

www.almalem.net . 
منال بنت عمار على قادي، مدى توافق برنامج اإلعداد التربوي مع معايير الجـودة   - 

ية التربية بجامعة أم القرى من وجهة نظـر  الشاملة وأهم الصعوبات التطبيق في كل
،شـبكة   2008أعضاء هيئة التدريس،رسالة ماجستير،جامعة أم القرى ،كلية التربية،

 . www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib  المعلومات الدولية 
منصور بن مصلح الجهني،اإلشراف التربوي في ضوء معـايير الجـودة نمـوذج     - 

/  14/5-12ني عشر لإلشراف التربوي بمنطقة تبوك مقترح،ورقة مقدمة للقاء الثا
تـاريخ زيـارة    www.moeforum.net/vb1 شبكة المعلومات الدولية    ،1428
 . 12/11/2009الموقع 

هناء خالد سالم الرقاد،العالقة بين المشرف التربوي ومعلمي المدارس الخاصة مـن   - 
،  شـبكة   2009، 43ر المعلمين ،مجلة علوم إنسانية،السنة السـابعة،العدد وجهة نظ

 . WWW.ULUM.NL المعلومات الدولية  
  

 : خامساً المؤتمرات

العلمي األول        ر،المؤتم " اوتقويمبرامج التدريب التربوي تخطيطا "نعمت بن سعود ،  - 
 .، بنغازي 2004األفاق ،للتدريب الواقع و

 
 

 
  

        
 
 

http://www.almalem.net
http://www.staff.uqu.edu.sa/lib/dilib
http://www.moeforum.net/vb1
http://www.ULUM.NL
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  المالحــــق

  

        أسماء المحكمین وأقسامهم العلمیة -١

                    المحكمین آراء استبیان -٢

  الدراسة ستبانهلالالصورة النهائیة  -٣

    في منطقة بنغازي  التربویین المشرفین إحصائیة بعدد  -٤
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  )١(الملحق رقم 

  لمحكمین وأقسامهم العلمیةأسماء ا
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  االسم  القسم  الكلیة  الجامعة

 سالم عبدالسالم ارحومة.د قسم التخطیط واإلدارة التعلیمیة كلیة اآلداب  ونسیقار  جامعة 

 أمحاربمسعود ناجي ال . د قسم التخطیط واإلدارة التعلیمیة كلیة اآلداب ونسیقار  جامعة 

 رمضان سعد كریم    . د ط واإلدارة التعلیمیةقسم التخطی كلیة اآلداب ونسیقار  جامعة 

 يعبد الرحیم البدر   د قسم التربیة وعلم النفس كلیة اآلداب ونسیقار  جامعة 

 محمد عبد الحمید الطبولى.د م علم االجتماعـقس كلیة اآلداب ونسیقار  جامعة 

 المهدويعمر  الكیالنى . د التربیةقسم  كلیة اآلداب جامعة أفریقیا

  بشیر الشیبانى. د  قسم التربیة وعلم النفس  كلیة اآلداب  ونسیقار  ة جامع

  رعامر حسن یاس. د  قسم التربیة وعلم النفس  كلیة اآلداب  ونسیقار  جامعة 

  عبد اهللا محمد عریف. د  قسم التربیة وعلم النفس  كلیة اآلداب  ونسیقار  جامعة 

  عبد العالي ياجویلعبد الكریم .د  قسم التربیة وعلم النفس  كلیة اآلداب  ونسیقار  جامعة 

  د فتحي عوض قعیر  قسم التربیة وعلم النفس  كلیة اآلداب  ونسیقار  جامعة 

  خدیجة أحمد عثمان   قسم التخطیط واإلدارة التعلیمیة  كلیة اآلداب  ونسیقار  جامعة 
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  )٢ملحق (                                                  

  كلیة اآلداب                                                                      بنغازيجامعة 

  

   الدراسات العلیا                                                  
  قسم التخطیط التربوي و اإلدارة التعلیمیة                          

  

  آراء الخبراء والمحكمین استبانھ

  ------------- /فاضلالدكتور ال
  بعد التحية،،

برنامج مقترح لسد االحتیاجات التدریبیة للمشرفین التربویین "  تقوم الباحثة بدراسة عنوانها
  "بنغازي وفق معاییر إدارة الجودة الشاملة في التعلیم بمنطقة

بنغــازي بمنطقــة وتهــدف الدراســة لتعــرف علــى االحتیاجــات التدریبیــة للمشــرفین التربــویین 
فق معاییر إدارة الجودة الشاملة في التعلیم واقتـراح برنـامج تـدریبي فـي ضـوء نتـائج هـذه الدراسـة و 

لیة اإلدارة، ضــــــــــــبط العملیــــــــــــات،اإلجراءات التصــــــــــــحیحیة،المراجعة ؤو مســــــــــــ(والمعــــــــــــاییر هــــــــــــي 
  )الداخلیة،التدریب

ولثقــة الباحثــة فــي خبــرتكم فــي هــذا المجــال فقــد تــم اختیــاركم كأحــد المحكمــین علــى هــذه 
  .االستمارة ولكم مطلق الحریة في تعدیل أو حذف عبارة أو إضافة عبارة

  :مع العلم إن البدائل الموضوعة لإلجابة عن الفقرات هي  
  

  

كر ل  لش م  زي   ولك
  الباحثة                                                                

  عبیر محمد سعید الفاخري                                            

  مدى حاجتك لتدریب
  منخفضة  ةمتوسط  عالیة

  مستوى ممارستك الحالیة

  منخفض  متوسط  عالٍ 
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  "الجزء األول" 

  بیانات أساسیة
  

  ذكر  : النوع  

    

                            نثيأ: النوع 

  

لیسانس     : المؤھل العلمي  بكالوریوس

  

 ي               دبلوم عال            دبلوم متوسط

                                
  -------------------- :صالتخص

  
  ----------------------- الخبرة في التفتیش التربوي

  
  ---------------- المكتب التعلیمي التابع لھ

  
  ھل تلقیت دورة تدریبیة في مجال عملك ؟

  
        نعم                               ال     

  

  :الرجاء ملء بیانات الجدول التالي )بنعم (إذا كانت اإلجابة 

مدى   محتواھا  مدتھا  عنوان الدورة  الرقم
االستفادة  

  منھا

مكان 
  إقامتھا

  القائمون بالتدریب
  

  غیر مھنیة   مھنیة

١                

٢                

٣                
٤                
٥                
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  "الجزء الثاني"

  :االحتیاجات التدریبیة نة استبا

  اإلدارة  مسؤولیة: المعیار األول 
  

 إلىتحتاج   غیر صالحة  صالحة  مجال التخطیط  ت
  تعدیل

  التعدیل المقتـــــــــرح

          اإللمام بأسس التخطیط التربوي  ١
اإللمام باألھداف العامة لسیاسة   ٢

  التعلیم
        

  صیاغة األھداف قبل إعداد الخطة  ٣
  

        

التنویع في تحدید أسالیب اإلشراف   ٤
  عند إعداد الخطة

        

تعالج الصعوبات التي  طتحدید خط  ٥
  تواجھ المعلمین

        

المعلمین في وضع مساعدة   ٦
  خططھم

  

        

عداد الخطط السنویة واإلشراف إ  ٧
  علي تنفیذھا

        

وضع خطط عالجیة لبطئ التعلم   ٨
  من الطالب

  

        

س في إعداد مشاركة مدراء المدار  ٩
   خطط إشرافیة

        

           استخدام التقنیة في عملیة التخطیط  ١٠

          ---- عبارات أخرى ترون إضافتھا  ١١
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  ضبط العملیات:يالمعیار الثان
  التعدیل المقترح  تعدیل إلىتحتاج   ةغیر صالح  صالحة   جتطویر المناه مجال  ت
           .بأسس بناء المناهج وتطویرها اإللمام  ١
ا هتحلیل المناهج التعلیمیة في ضوء أهداف  ٢

  .ومعاییر المحتوى الجید
        

          .اإللمام بالمادة العلمیة   ٣
عرض طرق تدریس متنوعة ومناسبة للمادة   ٤

  . العلمیة ولمستوى الطالب
        

معرفة طرق التدریس الخاصة ومدى   ٥
  .مناسبتها للمادة العلمیة 

        

بعض التجارب إظهار فهم واستیعاب ل  ٦
  .العالمیة في تطویر المناهج الدراسیة

        

تشجیع المعلمین على كتابة التقاریر   ٧
  .والمالحظات عن المناهج الدراسیة

        

اإلسهام في تطویر المناهج في كل   ٨
  .راحلهام

        

التعرف على األسس العلمیة لتطویر   ٩
  .المنهج

        

تحدید طرق تدریس تناسب الطالب   ١٠
  .نهجوالم

        

عبارات أخرى ترون   ١١
  ....................ضافتهاإ
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  اإلجراءات التصحیحیة:المعیار الثالث
 إلىتحتاج   غیر صالحة  صالحة  مجال التقویم   ت

  تعدیل
  التعدیل المقترح

          .بأنواع التقویم اإللمام  ١
          .تقویم أداء المعلمین بموضوعیة  ٢
  استخدام التقویم تدریب المعلمین على   ٣

  .الذاتي
        

          .اإللمام بأسس التقویم  ٤
          استخدام أدوات وأسالیب التقویم المختلفة  ٥
          .تقییم فعالیة البرامج اإلشرافیة  ٦
بناء استبیانات ذات قیمة علمیة بغرض   ٧

جمع البیانات والمعلومات عن العملیة 
  .التعلیمیة

        

ختبارات واالستفادة دراسة وتحلیل نتائج اال  ٨
  .منها في وضع برامج عالجیة وتطویریة

        

تحلیل وتفسیر البنات من خالل استخدام   ٩
  .األسالیب اإلحصائیة 

        

          .إتقان استخدام أدوات المالحظة الصفیة  ١٠
  ......... ا عبارات أخرى ترون إضافته  ١١

...................................  
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  المراجعة الداخلیة:ار الرابعالمعی
تحتاج إلى   غیر صالحة  صالحة  مجال تنظیم العملیة التعلیمیة  ت

  تعدیل
  التعدیل المقترح

إجراء تعدیل في األنظمة   ١
  .التعلیمیة

        

توزیع المهمات واألعمال على   ٢
  .المعلمین 

        

التربویة  توالتنظیمافحص البرامج   ٣
الجدیدة والحكم على مدى 

  .یتهاصالح

        

مراعاة الفروق الفردیة بین   ٤
  .المعلمین

        

تنظیم االتصال بین المدرسة   ٥
  .واللوائح المنظمة للعمل

        

اللقاءات  إدارةالقدرة على   ٦
  واالجتماعات 

        

تحدید الوقت المطلوب النجاز   ٧
  .المهام التعلیمیة التربویة المختلفة

        

اتخاذ القرارات في المواقف   ٨
  .المتباینةلتعلیمیة ا

        

فهم البرامج التعلیمیة القائمة   ٩
  .واستیعابها

        

          .تنظیم برامج األنشطة التربویة  ١٠
  عبارات أخرى ترون  ١١

  ........................إضافتها
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  التدریب:المعیار الخامس
 إلىتحتاج   غیر صالحة   صالحة  مجال تدریب المعلمین  ت

  تعدیل 
  یل المقترحالتعد

          .اإللمام بأسالیب تدریب متنوعة للمعلمین  ١

          .تحدید االحتیاجات التدریبیة للمعلمین   ٢

          .تخطیط وتصمیم البرامج التدریبیة للمعلمین  ٣

استخدام أسلوب التغذیة الراجعة لتحسین   ٤
  .عملیتي التعلیم والتعلم 

        

ها على متابعة البرامج التدریبیة وقیاس أثر   ٥
  .أداء المعلم

        

تحفیز المعلمین على تطبیق المعارف   ٦
  والمھارات المكتسبة من البرامج 

        

مراعاة الوقت والمكان النعقاد البرامج   ٧
  .التدریبیة

        

اختیار أسلوب إشرافي مناسب للموقف   ٨
  . علیميتال

        

تشجیع المعلمین على استخدام أسالیب   ٩
ثارة الدافعیة للمتعلمو  زالتعزیز والتحفی ٕ   .ا

        

تشكیل فرق من المعلمین لممارسة أسلوب   ١٠
  ونيااإلشراف التربوي التع

        

          ..............عبارات أخرى ترون إضافتها  ١١
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كلیة اآلداب /بنغازيجامعة    
 قسم التخطیط واإلدارة التعلیمیة

بنغازي  بمنطقة التربوییناستبیان االحتیاجات التدریبیة للمشرفین   
 وفق معاییر إدارة الجودة الشاملة في التعلیم

 

  أختي المشرفة/شرف مأخي ال
  بعد التحية 

حتياجـات التدريبيـة للمشـرفين التربـويين     برنامج مقترح لسـد اال " تقوم الباحثة بدراسة عنوانها  
وذلـك السـتكمال متطلبـات    " بنغازي وفق معـايير إدارة الجـودة الشـاملة فـي التعلـيم      بمنطقة

فـي اإلدارة التعليميـة ،ونظـراً لكـونكم أحـد      )الماجستير(الحصول على درجة التخصص العالي 
عـن فقـرات هـذا االسـتبيان وذلـك      أفراد عينة الدراسة نأمل منكم التعاون مع الباحثة واإلجابـة  

فـي الخانـة التـي    )√(بعد قراءاتها مع بدائلها بتمعن ودقة وموضـوعية، وذلـك بوضـع عالمـة    
  :تعبر عن اإلجابة مثال

  
علما بـأن سـوف يـتم التعامـل مـع إجـابتكم بكـل سـرية وال تسـتخدم إال لغايـات البحـث            

  .العلمي،وكتابة أسمكم على االستمارة غير مطلوب 
  شكراً لكم سلفاً حسن تعاونكم

  الباحثة                                                                               

  مستوى ممارستك الحالیة  مدى حاجتك للتدریب     
الفقــــــــــــــــــــــ

 ـــرة

 عاٍل متوسط منخفض عالیة  متوسطة  منخفضة

تشترك في وضع الخطة الفصلية لتنفيذ   √  √  
  .المناهج
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  عبير محمد سعيد الفاخري

الجزء األول          

  یةبیانات أساس

ذكر        :         النوع                                                               
     نثى   أ                    

      

  جامعي المؤھل العلمي        

  

  دبلوم خاص                      

  دبلوم عام                     

  

  .........................التخصص      

  )......................التفتیش(سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي    

.......................................المكتب التعلیمي التابع لھ          

  ؟كبیة في مجال عملھل تلقیت دورات تدری       

  نعم  

  

  ال          

  :الرجاء ملء الجدول التالي  )بنعم( اإلجابةكانت  إذا

  

عنوان  الرقم
 الدورة

مدى  محتواھا مدتھا
االستفادة 

منھا   

مكان 
 إقامتھا

القائمون 
 بالتدریب

غیر  مھنیة 
 مھنیة 

1        
2        
3        
4        
5        

  

  



 

134 
 

  

  

مستوى ممارستك  مدى حاجتك للتدريب       ت 
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الفقـــــــــــــــــــــــ الحالية 
متوس منخفض عالية  متوسطة  منخفضة ــرات

 ط
 عاٍل

تتابع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات       
  .والتعليمات والنشرات المتعلقة بالعملية التعليمية

1 

أدوارهم التدريسية وفقاً تساعد المعلمين في تنفيذ       
  .للخطة المرسومة 

2 

تتابع تنفيذ الخطط والبرامج العامة للمقررات       
  .الدراسية 

3 

 4   .شرك المعلمين في التخطيط للزيارات الصفيةتُ      
 5  .تعمل على وضع خطة للزيارات اإلشرافية      
 6   .شرك المعلمين في التخطيط للنشاطات االصفيةتُ      
شرك المعلمين في تحديد أهداف تدريس تُ      

   .المناهج
7 

تعمل على تقدير االحتياجات الالزمة لتنفيذ       
  .المناهج 

8 

تعمل على نشر ثقافة الجودة الشاملة بين صفوف       
  .المعلمين

9 

 10   .تشترك في وضع الخطة الفصلية لتنفيذ المناهج      
 11  .الحديثة أثناء عملية التخطيط تستخدم التقنية       
تقوم بتدريس بعض الموضوعات لنقل الخبرة       

  .التدريسية للمعلمين 
12 

تشجع المعلمين على إعداد التقارير عن المناهج       
   .الدراسية

13 

تمكن المعلم من تدريس الموضوعات التي تحمل       
   .قدراتهلعناصر التحدي 

14 

 15   .تشجع المعلم علي اإلبداع واالبتكار التربوي      
 16   .تزود المعلم بالجديد في مجال طرق التدريس      
تقدم التوصيات والمقترحات الالزمة لتطوير        17 
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   .المناهج
 18   .تشخص المشاكل المصاحبة لتنفيذ المناهج      
ت توظف مختلف األساليب اإلشرافية لتنمية قدرا      

  .المعلمين 
19 

 20  .تشجع المعلم على تنويع طرائق التدريس       
تحلل المناهج التعليمية في ضوء أهدافها ومعايير       

  .المحتوى الجيد
21 

تقوم بدراسة ونقد وتحليل الكتب والمناهج       
   .الدراسية

22 

 تقوم بتقويم مستوى األداء لدى المعلمين وتقدم      
  .المقترحات بشأنهم التقارير و

23 

 24  .تستخدم المالحظة الصفية أثناء عملية التقويم       
تستخدم وسائل قياس موحدة معيارية في تقييم       

  .الصفي  أداء المعلم
25 

تساهم في تقويم ومتابعة مستوى تحصيل الطالب       
  .وتقدم المقترحات في شأنه 

26 

داء في أعمال وضع تشترك في تقويم مستوى األ      
الجداول الدراسية بالمؤسسات التعليمية وفق 

  .معدالت األداء

27 

تعتمد التقييم التكويني لتحسين سلوك المعلم       
  . الصفي 

28 

 29  . ن المعلم من تحسين ممارساته الصفيةيتمك      
 30   .تعزز جوانب القوة في أداء المعلم الصفي      
ويم مستوى تنفيذ المقررات التعليمية تساهم في تق      

  .والمتوسط  األساسيفي مرحلتي التعليم 
31 

 32   .تدرب المعلمين على استخدام التقويم الذاتي      
تساهم في حصر الزيادة والعجز في المعلمين       

بالمؤسسات التعليمية واقتراح اإلجراءات الالزمة 
  . لسد العجز 

33 
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ت ولقاءات بشكل دوري مع تعقد اجتماعا      
  .المعلمين

34 

 35  .تحدد الوقت المطلوب النجاز المهام التعليمية       
تتخذ القرارات بناء على طبيعة الموقف التعليمي       

.  
36 

 37  .توزع المهمات واألعمال علي المعلمين       
تساهم في تنظيم جهود المعلمين ورفع مستوى       

  .أدائهم 
38 

تعمل على نشر البحوث التربوية لإلفادة منها في       
  .تحسين تحصيل المتعلمين والمناخات المدرسية 

39 

 40  .تقترح التعديالت المناسبة في األنظمة التعليمية       
تعقد اجتماعات إشرافية  مع المعلمين لمناقشة       

  .سير العمل 
41 

 42  .ف التعليمي مناسب للموق فياإشرتختار أسلوب       
تزود المعلمين الجديد بالمعارف والمعلومات       

  .الالزمة 
43 

توفر نظم للتغذية الراجعة بهدف تحسين عمليتي       
  .التعليم  والتعليم

44 

تهتم بتدريب المعلمين علي إتقان المهارات        
    .التدريسية

45 

لبرامج تراعي عوامل الوقت والمكان عند تنفيذ ا      
  .التدريبية 

46 

تقوم بتحفيز المعلمين علي تطبيق المعارف       
  .بة من البرامج التدريبية سوالمهارات المكت

47 

 48  تقوم بتخطيط وتصميم البرامج التدريبية للمعلمين       
تقوم بمتابعة اثر البرامج التدريبية في تحسين       

  .ممارسات المعلمين 
49 

تشكيل فرق من المعلمين لممارسة أسلوب تقوم ب      
   .اإلشراف  التربوي التعاوني 

50 
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 51  .تحدد االحتياجات التدريبية للمعلمين      



a    
 

                                     Study Abstract 

Study title:  Proposed Program the training needs of the 

educational supervisors in Benghazi according to the total 

quality management measures criteria in education 

    This  study  aims  to  determine  the  training needs  of the  educational 
supervisors in Benghazi district  according to the total quality 
management measures criteria in education، as well as it proposes  
training  program . 
 
The research also tries to find answers to the following questions: 
• What are the training needs of the educational supervisors in 

Benghazi according to the total quality management measures 
criteria in education (management responsibility،operation 
control، procedures correction ، auditing and training)? 

• are there any differences related to statistical reference in the 
training needs of the educational supervisors in district Benghazi  
According to the total quality management measures criteria in 
education in terms of :  

                                    A) Gender variable (male/female)? 
                                     b) Qualification variable? 
                                     c)  Specialization variable? 
•   Is there any statistical relationship    between the range of the 

training need for the educational supervisors in district       
Benghazi according to the total quality management    measures 
criteria in education and the of educational supervisor 
experience? 

• Are there any statistical differences between the need extent of 
the study sample for training on performing the supervisory tasks 
and level of practicing these tasks? 



b    
 

• What is the proposed program to fulfill the training needs of the 
educational supervisors in Benghazi district according to the 
total quality management    measures criteria in education? 

                         The study was conducted on 536 educational 
supervisors who are selected according to their place of work 
(departments،units).A  

Random sample was chosen with the percentage of %30 .The 
number of the study sample is 161 educational supervisors. 
      To collect the data ،the researcher adopts a questionnaire to 
identify the training needs of the educational supervisors according 
to the management of the total quality management    measures 
criteria in education. The researcher also uses statistical means for 
the statistical analysis such as (mean،standard deviation،person 
correlation coefficient، variance analysis and T-test). 

The findings of this study show that:  
• The educational supervisors in Benghazi are in urgent need for 

training on the educational managerial skills according to the 
criteria of the total quality management    measures criteria in 
education (management responsibility ، operation control، 
procedures correction ، auditing and training.) 

• With regard to the gender (male or female) variables ¡there are 
no statistical differences in the training needs of the educational 
supervisors in Benghazi district according to the criteria of the 
total  quality management  in education 

• The T. Test results show that there are no statistical differences in 
the training needs of the educational supervisors in district 
Benghazi According to the total quality management measures 
criteria in education due to the Specialization variable. 

• there are statistically  significant differences in the training needs 
between the educational supervisors due to the qualification 
variable. 



c    
 

• There is low reverse relation between the experience and the 
need level for training of the educational supervisors in Benghazi 
district. 

• But there are statistical differences between the need extent of 
the study sample for training on performing the supervisory 
tasks and level of practicing these tasks? 

Finally in the light of these results proposed training program is  
for the educational supervisors in Benghazi district. 




