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  ملخص الدراسة

دراسـة ميدانيـة   " ذ السياسات التعليمية في ليبيـا تقويم تنفي"وان تحمل هذه الدراسة عن

  . 2010- 2005لسياسة التفتيش التربوي في مدينة بنغازي في الفترة من 

واختص الفصل األول بالسياسة العامة من حيث المفهوم والمجاالت واألنماط وكـذلك  

اسة العامة وهي مرحلة الصنع والتنفيذ والتقويم وكذلك الكيفية التي المراحل التي تمر بها السي

تصنع وتنفذ وتقوم بها السياسات التعليمية في المنطقة العربية وهذا ما اختص به البحث األول 

إما البحث الثاني فقد خصص لدراسة إدارة التفتيش التربوي من حيث مفهوم التفتيش التربوي 

ما البحث الثالث فركز على تطور مفهوم التفتيش التربوي عبر الفترات إ إليهوأهميته والحاجة 

  .الزمنية المختلفة

والفصل الثاني لهذه الدراسة فقد قسم إلى ثالثة مباحث خصص األول منهـا لدراسـة    

أهداف ووظائف التفتيش التربوي إما البحث الثاني فتحدث عـن أنـواع التفتـيش التربـوي     

  .تحقيق النتائج المرجوة من سياسات التفتيش التربويالمتبعة من اجل وأساليب 

على طبيعة السياسة العامة إلدارة التفتيش التربوي في ليبيا  أما المبحث الثالث فقد ركز

من حيث البنية اإلدارية، والتركيبة الهيكلية إلدارة التفتيش التربوي والكيفية التـي يـتم بهـا    

وكذلك المفتشين التربويين، مروراً على أهم األهـداف  اختيار مدراء إدارات التفتيش التربوي 

والمهام واألساليب التي تسعى إدارة التفتيش التربوي في مدينة بنغازي إلى تحقيقها من أجـل  

  .تطوير سير العملية التعليمية في ليبيا

  



 

ي  

وكان الفصل الثالث عبارة عن دراسة ميدانية استهدفت المنفـذين لسياسـة التفتـيش     

مدينة بنغازي وكانت أسئلة االستبيان المطروحة علـيهم تركـز علـى األهـداف     التربوي ل

سة التفتـيش التربـوي   والوظائف واألنواع واألساليب المتبعة لتحقيق الفائدة المنتظرة من سيا

وكذلك اهتمت أسئلة االستبيان بالظروف االجتماعية للمفتشين التربويين وخبراتهم في مجـال  

عملهم  وتطرقت األسئلة كذلك للقواعد واإلجراءات القانونية التي تنظم عمل  إدارة التفتـيش  

محيطـة بهـم   التربوي والصعوبات التي تواجه المفتشين في أداء أعمالهم مظروف البيئـة ال 

وتعرضت األسئلة أيضا لكفاءة المفتشين التربويين أنفسهم وكفاءة المعلمين ومدراء المـدارس  

  .وما مدى التعاون بين جميع أطراف العملية التعليمية

وهل أثرت جميع هذه العوامل سالفة الذكر بما فيها عوامل البيئة المحيطة في سياسـة   

يجاب من حيث تحقيق األهداف المرجوة من هذه السياسة التفتيش التربوي سواء بالسلب أو اإل

  ".التفتيش التربوي" 

وقد استعمل في هذه الدراسة منهج دراسة الحالة ومدخل الساسـة العامـة واعتمـدت     

الدراسة في جمع بياناتها على الكتب والدوريات وكذلك صحيفة االستبيان فيم يخص الجانـب  

فت المنفذين لسياسة التفتيش التربوي وكانت النتائج العامـة  الميداني لهذه الدراسة والتي استهد

لهذه الدراسة هو التأثير الواضح للعوامل السالفة الذكر بما فيهـا عوامـل وظـروف البيئـة     

المحيطة على مسار العملية التعليمية لسياسة التفتيش التربوي مما يسـتوجب ويتطلـب مـن    

ا من أهداف ووظائف وأنواع وأساليب و توجيهها نحو القائمين عليها تقويم هذه السياسة بما فيه

إن أو هو االرتقاء  -التفتيش التربوي –الهدف والغاية األساسية القائمة من اجلها هذه السياسة 

 .بالمعلم والمتعلم وجميع العوامل المحيطة بهم
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  :المقدمة

تعاظم االهتمام بموضوع السياسة العامة بعد الحرب العالمية الثانية حين جرى التركيز 

أساليب تنفيذها أهدافها ومضامينها، و فيالتبصر سياسة العامة وكيفية بلورتها، وعلى مفهوم ال

اإلمكانات المتوفرة بفعل تنامي األصـوات المناديـة   من إطار تحليلي بحسب األولويات وض

  .ضرورة تدخل الدولة كمحرك للنشاط االقتصاديب

االهتمام بدراسة منهج تحليل النظم ات، ويبداية الستين فيمع ظهور المدرسة السلوكية و

تشـكل حقيقـة    التيالمتعددة  األبعاد إلىتحول االهتمام به من التركيز على الدولة فقط  الذي

ركيـزة البحـث    هـي ى االجتماعية القوات ونتيجة لهذا التحول أصبحت الجماعاجتماعية، و

دراسة علم السياسة، حيـث   فيأصبح مفهوم السلوك هو الرمز المتحكم االهتمام والتحليل، وو

: لـى مفـاهيم مثـل   السلوكية ع الدراسةالعتماد  "الدولة"ن مفهوم عبديالً  "النظام"حل مفهوم 

الدولة يطلـق عليـه   فأصبح كل ما يختص ب ،غير ذلكالسلوك، الجماعات، العمليات، النظم و

 العلمـي ، هذا كله استدعى إيجاد أدوات مناسبة للبحـث  السياسيالنظام  "مدخالت ومخرجات"

، وفقاً لذلك فقد تم االعتماد على الجوانـب  تتعلق بموضوعات وتحليالت السياسة العامة التيو

ة تعتمـد علـى صـحيف    التـي العام، و ذلك بإجراء المسوحات  الرأيالكمية من خالل قياس 

  .)1(ي ضوء المناهج اإلحصائية الصحيحةفإجراء التجريب ستبيان واال

الدراسات المختصة بالسياسـات العامـة، حيـث    و األبحاثتوالت بعد ذلك كثير من و

التفاعالت لمنظومة يشتمل على النشاطات و الذي "المجال العام"ظهرت دراسات تتعلق بمفهوم 

السـلوك  العـام و  الـرأي ماعات المصـالح و جة والسياسي األحزاب فيتتمثل  التيالمدخالت 
                                                             

دار المسيرة للنشر والتوزيع،  عمان،( ،"منظور كلى في البنية والتحليل :العامة السياسية"، فتحي خليفة الفهداوى   )1(
  .27ص   ،)2001
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الهيئـات  التنظيمات ونشاطات والقرارات وتتمثل بال فهي، أما منظومة المخرجات االجتماعي

  .الدوليةو قليميةاإلالحكومية المحلية و

ت الحياة اإلنسـانية  تعنى بموضوعا التيكما ظهرت دراسات تتعلق بالقضايا السياسية 

حقـوق  تهالك والطاقة وحماية البيئة واألمـن والسـالمة و  االسرب وواالجتماعية، كمياه الش

 إلـى بصورة عامة فإن علماء السياسة اليوم قد حولوا اهتمامـاتهم  و. ومعالجة الفقر األقليات

: دراسة موضوعات خاصة، تدرس بوصفها محاور مستقلة تعنى بها العلوم السياسـية، مثـل  

سياسـة مكافحـة   وة البيئة، سياسة الحريات العامة، سياسة التمدن، سياسة الرفاه، سياسة حماي

قافيـة  المـؤثرات الث ، والسياسـي السلوك ل االهتمام بالمؤسسات السياسية والجريمة من خال

جانـب معالجـة    إلـى صنع و تنفيذ السياسات العامة،  فيدورها الشخصية، وواالجتماعية و

  ."التقويم"السياسة العامة المقارنة 

، فعند دراسة سياسة الصـحة أو  جزءاً من السياسات العامة تعليميةتعتبر السياسات الو

ي جزءاً مـن  التربوتعتبر سياسة التفتيش التقاء مهمة مع قضايا التعليم و االقتصاد، تأتى نقطة

اللـذان   التربويالتفتيش و اإلرشادبرامج  "التفتيش التربوي"تعنى سياسة السياسات التعليمية و

تحصيل الطلبـة  ل التعرف على أداء المدرسين، وية التعليمية من خالتقويم العمل فييساعدان 

المستقبل وفقاً  فيالمجتمع يفيد الطالب و الذيالمناسب  العلميالتخصص اكتساب المعرفة و في

  .)1(استعداداته الحقيقيةلقدراته و

 تنشـيط العمليـة التعليميـة   متابعة و فيالمساهمة الفاعلة  إلى التربوييهدف التفتيش و

الكشـف عـن البـدائل    التربوية بالمؤسسات التعليميـة، و ودراسة وتقويم جدوى الممارسات 

                                                             

  .30-28ص  صالمرجع السابق،    )1(
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ة قائمة على مهنيعالقات إنسانية ووفقا لروابط و تعليمي تربويجل إيجاد مناخ لتطويرها من أ

  .)1(المشاركة والتعاون

أدائهم  رفع مستوىتنظيم جهود المعلمين و فيالمساهمة  إلى التربويكما يهدف التفتيش 

ـ لديهم والنمو الكامل للتالميذ و" المهنيو المعرفي" الذاتيتطوير النمو و ـ الطالب م ق ن طري

اذ األساليب والوسائل الكفيلـة  اتخالبحوث والدراسات والنشرات والدوريات ووضع البرامج و

نقل التجارب الناضـجة مـن مؤسسـة    الندوات وصائح الفردية من خالل اللقاءات وتقديم النو

  .االستفادة منهاأخرى الستثمارها و إلىمية تعلي

 األسـاس على متابعة تنفيذ القرارات التعليمية بمرحلتي التعليم  التربوييعمل التفتيش و

شأن معالجة  فيالتوصيات تقديم المقترحات و فيالمشاركة المتوسط وتقويم مستوى تنفيذها وو

كما يعمل على متابعـة التطـورات    .العلميتطوير ايجابياتها من مستوى التحصيل سلبياتها و

 طريقة أدائه لتحسين مستوى العملية  التعليميـة عملية، وتطوير أسلوبه والن يداميال فيالحديثة 

  .وتتمثل

  :)2(في اآلتي" التفتيش التربوي"مهام 

النشـرات المتعلقـة بالعمليـة    متابعة تطبيق القوانين واللوائح، والقرارات والتعليمات و .1

  .التعليمية

                                                             

   .1997لسنة  142رقم ) سابقاً(قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم الئحة التفتيش التربوي،    )1(
  لعـام ) 11(رقـم  ) سابقاً(قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم الئحة التنظيمية إلدارة التفتيش التربوي، ال   (2)

 تنظيم التفتيش التربوي: مسيحي بشان 2008
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البرامج العامة للمقررات الدراسية و كيفيـة اسـتخدام الوسـائل    الخطط وبعة تنفيذ متا .2

المراحل المختلفة و تقويم مـدى مالءمتهـا لتالميـذ    لتعليمية المنفذة لها، بالصفوف وا

  .التربويةمدى مواكبتها للتطورات العلمية ووضعت لها و التيوطالب المرحلة 

  .المقترحات بشأنهمتقديم التقارير ون وعامليلدى ال األداءمتابعة و تقويم مستوى  .3

اقتـراح  المعلمـين بالمؤسسـات التعليميـة و    فيالعجز حصر الزيادة، و فيالمساهمة  .4

  .الزائدين فيالتصرف الالزمة لسد العجز و اإلجراءات

  .المعلمين سيبتن إعادةو، سيبوتنحركة تنقالت،  عدادإ فيلمساهمة ا .5

الجداول الدراسية بالمؤسسـات التعليميـة وفـق     أعمال وضع في األداءتقويم مستوى  .6

  .األداءمعدالت 

 الدراسـي مقارنة النتائج خالل العام متابعة مستوى تحصيل التالميذ والطالب ووتقويم،  .7

  .شأنها فيالمقترحات بما تحويه سجالت رصد الدرجات، وتقديم التوصيات و

ة للمعلمين والمفتشـين  الكفاء دورات رفعتراح تنظيم الدورات التأهيلية، والتنشيطية، واق .8

  . التربويين من خالل نتائج تقارير التفتيش

ليبيـا بصـفة عامـة،     فيإطار تقويم تنفيذ السياسات التعليمية  فيتأتى هذه الدراسة و

ليبيـا،   فـي كإحدى السياسات التعليميـة   التربويلتقويم تنفيذ سياسة التفتيش  "ودراسة حالة"

 التنفيذيـة هذه السياسة من خالل التركيز على تحليـل العمليـات    كمحاولة لتقويم عملية تنفيذ

 .)1(التكاليفللبرنامج من حيث التشغيل و

                                                             

 .74ص  ،ابقمرجع س ،فتحي خليفة الفهداوى(1)  
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أثنين تقويم تنفيذ السياسات العامة تركز على سؤالين  )∗(بصفة عامة فإن معظم بحوثو

  :هما

وهـا أو  تتوجه نح التيالقطاعات سة أو البرنامج نحو الهدف منها وهل تم توجيه السيا: أوالً

  .المستهدفين منها

تقييم السياسة ذاتها أو البرنـامج   فيالتدخالت هل اتبعت الممارسات المختلفة والجهود و: ثانياً

  .)1(أن هناك انحراف بالممارسات عن المبادئ المعلنة مأتم إعالنها  التيالمبادئ  ،هذات

 فين اعتمادها يمكوالتي ، إدوارد سوشمانقدمها  التيذلك من خالل بعض المعايير و

  )2(:هيإجراء عملية تقويم هذه السياسة و

نجاز أو أن يفوق اإل ينبغيلنتائج المتحققة عن ذلك الجهد، واو األداءيمثل  الذي: نجازاإل .1

  .مستوى الجهد األداء

  .ضوء الحاجة الكمية و الكلية لها فيالكلى للبرنامج  األداءتمثل درجة  التي: الكفاية .2

على أساس ضوء مفهوم النفقة و فيالخيارات البديلة لطرق وتقويم ا تمثل التي: الكفاءة .3

  .منها

تتضمن االهتمـام  لية عمل البرنامج أو عدم عمله، ولماذا؟ وتمثل كيفية آ التي: العملية .4

  :اآلتيةبدراسة المحاور 
                                                             

، تقويم السياسات النفطية في ليبيا ،المغيربي كأمثلة على دراسات التقويم رسالة ماجستير بعنوان فادى محمد نورى(∗) 
جامعة : بنغازي(، رسالة ماجستير غير منشورة، 2003 –1969خالل الفترة من األسعار دراسة حالة سياستي اإلنتاج و

   ).2004كلية االقتصاد، , قاريونس

، لسياسـة العامـة  تقـويم ا السيد عبدالمطلب غانم، محـرر،   :في ،اسةمعايير التقييم في علم السيأماني قنديل،  )(1
 .107 – 106ص ص ) 1989 ،الدراسات السياسيةمركز البحوث و القاهرة،(

(2)Edoeard A. Suchman ," Evaluation Research", (New York: Russell sage foundation, 
1967 :)  P P 61-66 

 .320بق ، ص افهمي خليفة الفهداوى، مرجع س :نقالً عن
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  .تحدد فاعليتها التيتحديد المالمح الخفية للبرنامج  - 

  .خدمتهم إلىيسعى البرنامج  تحليل تباين الفاعلية لدى الناس الذين - 

  .للبرنامج األفضلالمصاحبة للتشغيل تحديد الظروف المحيطة و - 

 .إمكانية التأثيرات المصاحبة للبرنامجتحديد نطاق و - 

يمكن من خاللها قيـاس أداء   التيذلك يمكن تحديد مجموعة من المؤشرات  إلىإضافة 

 :)1(ياآلتعملية التقويم على النحو  فيالبرنامج 

  .األهدافتحقيق مدى  .1

 .المتعاملين مع السياسةالرضا واالرتياح لدى العاملين ومدى  .2

 .التعليمات النافذةااللتزام بالقوانين واألنظمة و مدى .3

 التربـوي المعايير السابقة، من خالل دراسة سياسة التفتـيش  ويمكن قياس المؤشرات و

 فتشـون الم"هـم  و التربويتيش لسياسة التف ينوذلك باستخدام استمارة استبيان تستهدف المنفذ

  .مدينة بنغازي في "التربويون

  : الدراسات السابقة

تتنـاول   التـي بالعديد من الدراسـات   التربويمجال التفتيش  فييزخر األدب التربوي 

المقدمـة   التربـوي  تفتـيش من عدة جوانب مختلفة منها خدمات ال التربويموضوع التفتيش 

 التـي ية تفتيشاألساليب اليتصورها المعلمون والمديرون وكما  فتشينممارسات المللمعلمين و

مـن المعلـم    نوع العالقة القائمة بين كـلٍ ، والتربويلتحقيق أهداف التفتيش  فتشينيتبعها الم

   .التربوي فتشوالم

                                                             

   322بق ، ص اع سمرجفتحي خليفة الفهداوى، ) 1(
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هنا سرد لبعض من الدراسات و التربويمجال التفتيش  فيأخيراً أهم االتجاهات الحديثة و

  :، وذلك على النحو التاليالتربوييش مجال التفت فيالسابقة 

 :)1(فروة أبومحمد إبراهيم دراسة  .1

التعلـيم االبتـدائي بطـرابلس     في تفتيشالتعرف على أساليب ال إلىهدفت هذه الدراسة 

 التـي الصـعوبات  لتحقيقها و فتشونيسعى الم التياألهداف تنفيذها و فيواإلجراءات المتبعة 

  .اليب التفتيش الحاليةالمقترحات لتطوير أستواجههم و

 فـي ال يراعون العديد من اإلجراءات السليمة  فتشينالم نأ إلىقد توصلت هذه الدراسة و

، بين المعلمين حول أهداف الزيارةاجتماعاتهم بالمعلمين كما أن هناك فروق بينهم وزياراتهم و

ذا النـوع مـن   قد أوصى الباحث بضرورة األخذ بهو .الجماعية تفتيشوعدم األخذ بأساليب ال

  .التربويأساليب التفتيش لالطالع على أهداف و فتشينعقد ندوات تدريبية للمو تفتيشأساليب ال

 :)2(عبدالمطلب حسين بارةدراسة  .2

 ياإلعدادالتعليم  في الفني فتيشالتعرف على الوضع الراهن للت إلىهذه الدراسة  قد سعت

ـ مدى معاونـة الم ين ومتعاملهم مع المعل في فتشينأسلوب المو. بطرابلس  .للمعلمـين  نيفتش

أما بالنسبة  الديمقراطيتعكس مالمح أسلوب التفتيش  فتشينوأظهرت النتائج بأن ممارسات الم

رفع كفاءة  في فتشمازالت جهود المو ،ألساليب التفتيش فمازالت تقتصر على األساليب الفردية

محدودة سـواء مـن   فاق ضيقة وآ فيما زال يتحرك  تفتيشلاب فوالمعلم دون المستوى المطل

   .حيث الوسيلة أو الهدف

                                                             

، رسالة ماجستير منشورة ،"أساليب اإلشراف التربوي الفني في التعليم االبتدائي بطرابلس"، فروة إبراهيم محمد أبو )(1
 .)1982 ،اإلعالنالمنشأة العامة للنشر والتوزيع وطرابلس، (

ومدى مطابقتـه للتوجيـه التربـوي    واقع التفتيش التربوي الفني في المرحلة اإلعدادية "عبدالمطلب محمد بارة،  )(2
 .1995 ،األردن ،مطبعة اإلرشاد، رسالة ماجستير غير منشورة ،"الحديث
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 :)1(محمد سليمان عيدةدراسة  .3

نية من وجهـة  بالمدارس األرد التربوي تفتيشتقويم واقع نظام ال إلىهدفت هذه الدراسة 

  :ضوء معايير محدودة لمجاالت رئيسية تشمل فيالمشرفين التربويين نظر مديري المدارس و

  )فتشاختيار الم -تنظيمه  -تفتيشأهداف ال(تحوى و المدخالت:ً أوال

  ).فتشدوار المأ - أساليبه -تفتيشوظائف ال(تحوى العمليات و: ثانياً

  ).التقويم(المخرجات و تحوى : ثالثاً

أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق و .استخدم الباحث هنا تقويم مدخل النظمو

جميع مجاالت التقـويم تعـزى لمتغيـرات     فيرين والمدي فتشينبين متوسطات استجابات الم

     )العلمـي المؤهـل  (بينما أظهرت فروق تعزى لمتغير ) السلطة المشرفة -الخبرة –الجنس (

أوصى الباحث بضـرورة إتاحـة   و. لصالح حملة الشهادة الجامعية فتشينمجال اختيار الم في

ضرورة إخضاع و التربوي تفتيشلعملية تقويم ا فيمن له صلة بالتعليم للمشاركة الفرص لكل 

  .أسس اختيار المشرفين للمراجعة الدائمة

 :)2(فاطمة الفالحدراسة  .4

بمرحلة التعليم المتوسـط بمدينـة    التربوي تفتيشتقويم واقع ال إلىهدفت هذه الدراسة 

 فـي ذلـك  المدارس و مديريالتربويين والمعلمين و فتشينمن وجهة نظر كل من الم بنغازي

، أسـاليبه،  أهدافـه، أنماطـه، وظائفـه   (من حيث  التربوي تفتيشاهات الحديثة للضوء االتج

 التربـوي أهـم صـعوبات واقـع التفتـيش      إلىكذلك تطرقت الدراسة و ،)يةتفتيشالعالقة الو
                                                             

رسـالة   ،"الدنيا في المدارس األردنيـة ف التربوي في المرحلة األساسية وتقويم نظام األشرا"محمد سليمان عيدة،  )(1
 .1995. األردن. ،ماجستير غير منشورة

يم األشراف التربوي بمرحلة التعليم المتوسط بمدينة بنغازي في ضوء االتجاهات الحديثة مـن  تقو"فاطمة الفالح،  )(2
رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة قـاريونس،     ،"وجهة نظر المشرفين التربويين و المعلمين و مديري المدارس

 .1999بنغازي، 
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ن استجابات أفراد كذلك معرفة ما إذا كان هناك فروق دالة إحصائيا بيو .والمقترحات لتطويره

  .)سنوات الخبرة – العلميالمؤهل  – فيالمركز الوظي –لجنس ا(متغيرات العينة وفقاً ل

 تفتـيش ال"تناولـت موضـوع    التـي من خالل االستعراض السابق للدراسات السابقة و

  :يليأبرز ما ركزت عليه ما  أنالحظ يبمختلف جوانبه  "التربوي

 ةالتربوي يقوم به تجاه العملية الذي "التربوي تفتيشال"جملتها على أهمية دور  فياتفقت  .1

محـددة  لفلسفة واضحة و "التفتيش"ورة تبنى أكدت على ضرو ،بجوانبها كافة ،التعليمية

  .وبالتالي أهداف واضحة

عنصر أخر من عناصر  يأ، شأنه شأن تطور "التربويالتفتيش "تطور  نأ إلىتوصلت  .2

وأهدافـه  ه متابعة دائمة سواء من حيث أساليبة، يتطلب تقويماً مستمراً والعملية التعليمي

  .التربويين فتشينأسس اختيار الم أوأساليب تقويم المعلم و

سـيما االتجاهـات   الالي الواردة فيها والحإثراء البحث  فيقد ساهمت هذه الدراسات و

 إلـى أساليبه إضافة من حيث األهداف وأنماطه ووظائفه و التربويمجال التفتيش  فيالحديثة 

  .يمثل أداة لجمع البيانات الذييم االستبيان تصممنهجية البحث و فياالستفادة منها 

هـذا   فـي تم استعراضها  التيعن غيره من الدراسات السابقة  اليالحما يميز البحث و

 في) أساليبه، وظائفه، واعهأنأهدافه، (من حيث " التربويالتفتيش "البحث تفرده بتقويم سياسة 

  .الدراسات السابقة هذه المجاالت منفردة تناولحين ت

الدراسة عربياً قليالً ما حضيت بالبحث و التيكما يتميز بكونه شمل مرحلة التعليم العام 

سواء علـى مسـتوى    "التربويالتفتيش "مجال  فيفلم تحظ هذه المرحلة بالبحث  ،محلياً ،أما

  .دولة الليبية بشكل عاممدينة بنغازي أو على مستوى ال
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  :مشكلة الدراسة

ليبيا من حيث مدى تحقيقهـا   في "التربويالتفتيش "يم سياسة تقو إلىتسعى هذه الدراسة 

فالنجـاح أو الفشـل    ،غايات معينةجل تحقيق أهداف وأعامة تصنع من  سياسة فأي، ألهدافها

  .كفاءةن أهداف على أرض الواقع بكفاية ويحكم عليه من خالل ما حققته م

كانت سياسـة التفتـيش    إذاتتناولها هذه الدراسة تتركز فيما  التيعليه فإن المشكلة و

وضعت من أجلها بأفضل شـكل   التياألهداف ليبيا قد استطاعت تحقيق المهام و في التربوي

لـم   التـي على الكشف عن األهداف المنجزة و أن مشكلة هذه الدراسة تركز يأوأقل تكاليف 

السياسـة  هل حققـت  و ؟ة واالجتماعيةالسياسيتكلفتها من الناحية االقتصادية و هيما تنجز، و

 فـي اإلخفاقـات  أسباب هذه االنحرافات و هيما التطبيق؟ و فيهدفها؟ أم أن هنالك انحراف 

  تنفيذها؟

إطار التركيز على تنفيذ السياسات التعليمية فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة عـن   فيو

  :سؤالين أساسيين هما

تحقيق المهام  في التربوييش سياسة التفت فيهل نجحت سياسات ليبيا التعليمية المتمثلة : أوالً

  األهداف الموضوعة لها؟و

هل أثرت المتغيرات البيئية المحيطة بالسلب أو اإليجاب على تنفيـذ سياسـة التفتـيش    : ثانياً

  الفرص أو القيود أمام تنفيذ هذه السياسة؟ هي؟ أو ما التربوي

 هـي  "التربـوي  التفتيش"تقويم سياسة  فيالمتبعة  األولىالخطوة هذا اإلطار فإن  فيو

القرارات الخاصة  منها على سبيلو ذلك من خالل مصادرها المختلفة  األساسيةهدافها أتحديد 

  .بهذه السياسة
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ه السياسة من خـالل  لهذ الفعلي األداءوضع معايير لقياس  فيتتمثل  الخطوة الثانيةأما 

لى اسـتمارة اسـتبيان   يعتمد ع الذيللدراسة  الميدانيذلك باالستعانة بالجانب هذه األهداف و

  .يبنغازمدينة  في فتشونهم المو التربويلسياسة التفتيش  ينتستهدف  المنفذ

الجوانب المتعلقة بهذه السياسة التركيز على بعض  إلىيسعى االستبيان  اإلطارهذا  فيو

تحقيـق التقـدم    فيمدى مساهمة هذه السياسة و ،هذه السياسة نجاحإ فيمنها مدى المشاركة و

 .العلمير التطوو

  :فرضية الدراسة

الوظيفية سلباً على أهداف السياسة العامة إلدارة التفتيش  أثرت عوامل البيئة المحيطة"

   "التربوي في مدينة بنغازي

  :تحديد المفاهيم

هي برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي فـي التصـدي   "  :السياسة العامة .1

 هـي إطار هذه الدراسـة   فيهذه القضية و .)1("لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع

   .ليبيا في "التربويالتفتيش "سياسة 

عملية تحليل "إطار هذه الدراسة  فييقصد بتقويم السياسة العامة   :تقويم السياسة العامة .2

عـن مزاياهـا    عدد من السياسات أو البرامج أو المشروعات من وجهة نظر البحـث 

  .)2("إطار منطقي فيه التحليالت وضع نتائج هذوعيوبها المقارنة، و

                                                             

، )1999 دار المسيرة للنشر والتوزيع، ،عمان( ،ترجمة عامر الكبيسي ،صنع السياسات العامةجيمس أندرسون، ) (1
   .15ص 

تقويم ) محرر(السيد عبدالمطلب غانم  :في ،معايير تقويم السياسة العامة في اإلدارة العامة، السيد عبدالمطلب غانم) (2
  .172ص ،)1989 الدراسات السياسية،القاهرة، مركز البحوث و(العامة،  السياسة
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مجموعة القرارات واإلجراءات المتعلقة بالقضـايا التعليميـة   "هي  :السياسة التعليمية .3

مستوى التنفيذ، مع مراعاة هذه  إلىالمختلفة والناجمة عن عملية تحديد األهداف ونقلها 

  .)1("القرارات في إطارها العام للفلسفة التعليمية للنظام السياسي

ـ  التيو جميع الجهود المنظمة ه :فتيش التربويالت .4 ولون لتـوفير القيـادة   ؤيبذلها المس

يشمل و ،مهنياً ،مجال تحسين التعليم في التربويالحقل  فيالعاملين اآلخرين للمعلمين و

األدوات صياغة األهداف التربوية و إعادةتطوير عملهم وللمعلمين و المهنيإثارة النمو 

 . )2(يس وتقويم العملية التربويةالتعليمية و طرق التدر

تعني برامج اإلرشاد والتفتيش التربوي اللذان يساعدان في   :سياسة التفتيش التربـوي  .5

تقويم العملية التعليمية من خالل التعرف على أداء المدرسين، وتحصـيل الطلبـة فـي    

ـ  تقبل اكتساب المعرفة والتخصص العلمي المناسب الذي يفيد الطالب والمجتمع في المس

 .)3(وفقاً لقدراته واستعداداته الحقيقية

المادية والبشرية  اإلمكانياتويقصد بها في إطار هذه الدراسة  :البيئة المحيطة الوظيفية .6

واإلدارية واالمتيازات اإلدارية وكذلك القواعد والقوانين والتشريعات التنظيمية  واألمور

نسبة التعاون بين جميع أطراف العمليـة  واللوائح المنظمة لعمل اإلدارة التربوية وكذلك 

  . التنظيمية من مفتشين تربويين ومدراء مدارس ومعلمين وطالب

                                                             

أثر التغيرات الهيكلية والتنظيمية لقطاع التعليم على تنفيذ وأداء سياسات التعليم العالي في "منينه، أعبير إبراهيم ) (1
، "1994–1980دراسة تطبيقية على سياسة التنسيب بجامعة قاريونس " :الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية

  .54، ص 1995بنغازي،  م السياسية،العلوو كلية االقتصاد، جامعة قاريونس، رسالة ماجستير غير منشورة
كتب التنفيذي لنقابة المعلمين في م، تصدر عن المجلة بناة األجيال، "نحو تطوير التفتيش التربوي"، لطوف عبداهللا) (2

  .1994القطر السوري، السنة الثالثة، العدد التاسع، 
  .مرجع سابقالتفتيش التربوي،  إلدارةالالئحة التنظيمية ) (3
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  أهداف الدراسة 

وما هـي تلـك    ،إلى تحقيقها التربوي التفتيشسياسة  التي تسعى األهدافالتعرف على  .1

  .الصعوبات إن وجدت لتحقيق أهدافها

 :لمن خال التربوي التفتيشتقويم تنفيذ سياسة  .2

 أهدافهاتحقيق  فيهل نجحت و ،التربوي التفتيشتطبيق سياسة  أبعادالتعرف على   .أ 

  .في ذلك فشلت أنها أم

فشـل سياسـات    أونجـاح   فيساهمت  التيالتعرف على المتغيرات المحيطة و  .ب 

 .أهدافها تحقيق في التربوي التفتيش

  :أهمية الدراسة

  العلمـي  التطـور تحقيق التقدم و في هدورو ،قطاع التعليم أهميةالدراسة من  أهميةبع نت .1

 .مجتمع يأ فيالتنموية  األهدافينعكس بدورة على تحقيق  الذيو

 ،مرتبطة بالديمقراطيـة  هاألنقضية محورية  تعليمالدراسة من كون قضية ال أهميةتأتى  .2

بيئـة  يحتـاج ل  الذي الديمقراطيهناك فرصة للتطور  أصبحتتعمق و التعليمساد  فإذا

ظلهـا الممارسـة    فـي  اإلنسان، حتى يستطيع ع من النظام واالستقرارمناسبة بها نو

 .السياسيةوالمشاركة 

هذا الحقـل   إلثراءالسياسة و ذلك  هالدراسة باعتبارها محاولة للنهوض بهد أهمية تأتى .3

هـذا النـوع مـن     إلـى تفتقد  منه تقديماً، الليبيةالمكتبة العربية و أنخاصة ، فيالمعر

 .مجال تقويم تلك السياسات فيعلى الدراسات التعليمية خاصة تركز  التيالدراسات 
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  :الدراسة و مداخل هجامن

 : منهج دراسة الحالة .1

حالة السياسة التعليميـة   جل دراسةأإطار هذه الدراسة من  فييتم استخدام هذا المنهج و

افـة  جل التعـرف علـى ك  أذلك من و ،في مدينة بنغازي التربوي التفتيشسياسة  فيالمتمثلة 

  .مدى تأثيرها على تحقيق الهدف منهاتغيرات المرتبطة بهذه السياسة، والم

 :اإلحصائيمنهج ال .2

عالقتها بسياسة تحديد بعض المتغيرات و فيإطار هذه الدراسة  فييستخدم هذا المنهج  

تحقيـق أهـداف هـذه     فينجاحها  فيدرجة تأثيرها فيه، سواء بالمساهمة و التربويالتفتيش 

المتغيـرات   ذلك من خالل استخدام هذا المنهج للكشف عن العالقة بـين فشلها، و أوالسياسة 

" الدراسات الوصـفية "كأسلوب  اإلحصائيةذلك باستخدام بعض األساليب المختلفة للدراسة، و

   .التكراراتتعتمد على النسب و التيو

 :مدخل السياسات العامة .3

هذه  آثارنواتج و سياسات العامة وع وتنفيذ الصنكيفية تحديد و فييبحث هذا المدخل و 

ام وتتبع كيفيـة  سياسة التعليم الع فيهذه الدراسة للبحث  إطار فيسوف يستخدم و ،السياسات

 األهـداف كذلك معرفة مدى تحقيق و ،هذا القطاع في التربويدور التفتيش تحديد وضعها وو

تحقيـق   فـي ياسـة  فشل هـذه الس  أونجاح  فيساهمت  التيالمتغيرات  أهمتحديد المرجوة و

  . أهدافها
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  :جتمع الدراسةم

 "نوالتربوي فتشونالم"هم و التربويجتمع القائمين على تنفيذ سياسة التفتيش يتمثل في م

ـ  إلـى  بنغازيمدينة  في التربويحيث تنقسم إدارة التفتيش  .بنغازيمدينة  في مكاتـب   ةثالث

  :هىو التربوي فتيشللت

  .التربوي فتيشمكتب البركة للت .1

  .التربوي فتيشللت يتب الصابرمك .2

  .التربوي فتيشللت يمكتب السالو .3

المكاتـب الثالثـة    نطاق هـذه  فيالواقعين  فتشينمدراسة ميدانية للإجراء سوف يتم و

  .)1(مفتش تربوي )150(عددها كمجتمع دراسة و

   :أدوات جمع البيانات والمعلومات

عتماد علـى  سيتم اال ،الوقت نفس فينظراً لوجود عدة أهداف تسعى الدراسة لتحقيقها 

  :الكيفية لجمع البيانات المختلفة منهاأساليب البحث الكمية و

الدوريات كمصدر ثانوي لجمع الوثائق والكتب و فيتتمثل الدراسات المكتبية الوثائقية و .1

 . البيانات

 أال وهـي لجمع البيانـات   األساسية األدواتذلك من خالل استخدام الدراسة الميدانية و .2

 .، وذلك كمصدر أولى لجمع البيانات ومن ثم استخالص المعلومات"ستبياناال"

  

  

                                                             

  .، مكتب التخطيط والمتابعة، قسم اإلحصاء التربوي بنغازي2010-2009المؤسسات التعليمية، العام الدراسي  دليل) (1
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  :حدود الدراسة 

 :الحدود الزمنية .1

تم  التيالفترة  هيو 2010 إلى 2005الفترة من  فيتتحدد الفترة الزمنية لهذه الدراسة  

 "التربـوي ش إدارة التفتـي " إلى "التربويالتوجيه  إدارة"فيها تغيير اسم اإلدارة التربوية من 

           مـدن  هـي هـذه اإلدارة و  تفتـيش قعة تحت االو مدنتم فيها فصل ال التيالفترة  هيوكذلك 

 فـي  التربـوي بدراسة سياسة إدارة التفتيش  وسوف يتم االكتفاء) قمينس –سلوق  – بنغازي(

  .خالل تلك الفترة كمجتمع للدراسة بنغازيمدينة 

 : الحدود المكانية .2

، السياسـات العامـة بصـفة عامـة     إطارهذه الدراسة تأتى ضمن  نأعلى الرغم من 

 التربويأن هذه الدراسة ستقتصر على دراسة التفتيش  إالوالسياسات التعليمية بصفة خاصة، 

مع التركيز علـى مدينـة    ليبيا دون غيرها من السياسات، فيكسياسة من السياسات التعليمية 

  .لهذه الدراسة مكانيكنطاق  بنغازي
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 :تمهيد

السياسة العامة باعتبارها إحدى فـروع حقـل اإلدارة   من الدراسة  الفصليتناول هذا  

الصنع والتنفيـذ  المتمثلة في مراحل مراحلها وأنماطها و ،ومجاالتها ،يث مفهومهاالعامة من ح

 الـذي كيفية التي تصنع وتنفذ وتقوم بها السياسات التعليمية مع تسليط الضوء على ال ،والتقويم

إلى المفهوم العام للتفتيش  المبحث الثاني تطرقي في حين  المبحث األولسيكون محور اهتمام 

 المبحـث فروع إدارات السياسات التعليمية، أمـا  حد وأهميته والحاجة إليه باعتباره أ التربوي

تعرف على األصول المعرفية والتطور التـاريخي لمفهـوم   فقد خصص لل الفصل،لهذا  ةالثالث

التفتيش التربوي كإدارة تسعى إلى ضمان نجاح واستمرار الدور الفاعل للعملية التعليمية وقـد  

   :يعلى النحو التال مباحث إلى ثالث من الدراسة الفصلقسم هذا 

 .العامة  اتالسياس :المبحث األول

   .تفتيش التربويلمفهوم العام للالمبحث الثاني ا

 .األصول المعرفية والتطور التاريخي للتفتيش التربوي: الثالثالمبحث 
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  المبحث األولالمبحث األول
  العامة العامة   اتاتالسياسالسياس  

  :مفهوم السياسة العامة: أوال 

العامة شأن غيره من المصطلحات المسـتخدمة فـي    "مصطلح السياسة" تتعدد تعاريف

برنامج عمل مقتـرح لشـخص أو   "على أنها  كارل فريدريكفعرفها  نطاق العلوم االجتماعية

المحـددات المـراد   محددة لتوضيح الفـرص المسـتهدفة و   جماعة أو لحكومة في نطاق بيئة

معنى أنهـا سـلوكا موجهـا    ب ،تجاوزها سعيا للوصول إلى هدف أو لتحقيق عرض مقصود

الحكوميـة   العالقة بـين الوحـدة  " نهاتعريفا واسعا بقولة إ" روبرت ايستون"وعرفها  ".وهادفا

  .)1("بيئتهاو

معروفون  مجموعة قرارات يتخذها فاعلون"على أنها " ريتشارد هو فيريرت"كما عرفها 

نشطة سلسلة من األ"فعرف السياسة العامة بأنها " شارد روزريت" أما". بهدف تحقيق غرض عام

 ."ت منفصلةليست قراراجها تؤثر على من تهمهم مستقبال وأن نتائالمترابطة قليال أو كثيرا و

ج أو نسق من األنشـطة غيـر   إنما برنامليست قرارا بفعل شيء و(سة العامة بمعنى أن السيا

  .)المحددة

غير السياسية إلجراءات السياسية واليات وأنها تلك العمعلى " عبدالقويخيري "يعرفها و

ا وأسس التعرف على بدائل حلهالوصول إلى اتفاق على المشكلة و تتخذها الحكومة بقصد التي

                                                
 دار مجدالوى للنشر والتوزيع،عمان، (، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةمر كامل محمد الخزرجى، تا   )1(

  .28، ص 2004
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ملزمة تنطـوي  يقترح إقراره في شكل سياسة عامة  الذيالمفاضلة بينها تمهيدا الختيار البديل 

  .)1("على حل مرضى للمشكلة

برنامج عمل هادف يعقبه  هيالسياسة العامة إن "فقد عرفها بقوله " أندرسونجيمس " أما

هـذا التعريـف   و ."شكلة أو لموجهة قضية أو موضوعلم التصديفي  جماعيأداء فردى أو 

هـو   الذيتميزا للسياسة عن القرار  ،يركز على ما يتم فعلة في إطار ما يستوجب أو يراد فيه

  .مجرد خيار من بين عدة خيارات أو بدائل

تطورها األجهزة الحكومية من خالل  التيتلك  هي ن السياسة العامةيضاف إلى ذلك فإ

و غير الرسمية قد تسهم أو تؤثر في رسـم  القوى غير الحكومية أ، كما أن بعض مسؤولياتها

تستمد خصوصيتها من كونها متخذه مـن قبـل السـلطات    تطوير بعض السياسات العامة وو

تمتعون بالسلطات القياديون الذين يون وهؤالء عادة هم المشرعو ،السياسيالمخولة أو النظام 

ـ  تكون عامةً التيالحياتهم التصرفات في إطار صلرسم السياسات و دة ومحـددة وليسـت   مقي

  .)2(مطلقة

عناصر السياسة العامة يعتمد على إبراز أركان و تعريفا للسياسة" توماس داى" قدم قدو

اختيار مجموعة من األفعال لهذه األهداف مـع  هدف أو مجموعة من األهداف و" هيفالعامة 

واياهم حـول  توافر أعلى النية حولها أو من خالل اتصال محدود بين عدد من الفاعلين تتفق ن

   .)3("األفعال ثم تنفيذ هذه النيةاف واألهد

  :)4(لسياسة العامة تتضمن أربعة عناصر هيا يالحظريف اووقفا لهذه التع

                                                
  . 29-28المرجع السابق، ص    )1(
  .15 ص مرجع سابق، جيمس أندرسون،   )2(
  .28بق ، ص اتامر كامل محمد الخزرجى، مرجع س   )3(
  . 112 ص ،بقامرجع س ،قنديل أماني  )4(
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   .هدف أو مجموعة من األهداف .1

 .قق هذه األهدافاختيار مجموعة من األفعال تح .2

  .إعالن الفاعلين لهذه السياسة أو اتفاق محدد بين عدد منهم .3

  .السياسةتنفيذ هذه  .4

اتفق الباحثون على أن دراسة السياسة العامة ال تخرج عن مجاالت أو مستويات ثالثة و

  .لى تنفيذها أو تتجه إلى عملية صنعهاأن تتجه إلى مضمون هذه السياسة وإإما  فهي

 هيو ،ة المحورية في العملية السياسةالمرحل"أن صنع السياسة العامة هو  دالمونيرى و

  ."تحول منها المطالب السياسية إلى قرارات سلطويةت التيالنقطة 

االصطالحات المستخدمة في الحقل سـواء كـان   نه مع اختالف التعبيرات أو أيالحظ و

ن صنع أو متى علوم السياسات العامة، فإتحليل السياسات العامة، أو العامة مصطلح السياسة 

  .االهتمام لعامة يشكل مجاال أساسيا للبحث والسياسة ا

؟ ما من يصنع السياسة العامة: يليلإلجابة عن سؤال أو أكثر مما  هذه الدراسةسعى تو

قضايا هـذه السياسـات؟ أو    هي؟ ما عمليات االختيار والتفاعل، ماذا عن إطار االختيار هي

  ما هو تقييم هذه السياسات من خالل ما حققته من نتائج؟و ؟دافها؟ هل يتوفر فيها بعد ابتكارأه

أن تكـون  "إمـا  سة لتعريف السياسة العامة وهى ثالثة أنماط رئي ء السياسةيحدد علماو

فعندما تؤثر عوامل مختلفة علـى السياسـة    .)1("متغيرا تابعا أو متغيرا مستقال أو كالهما معا

متغيرا عندما تؤثر السياسة العامة في العوامل األخرى فإنها تعتبر و ،عاالعامة تعتبر متغيرا تاب

                                                
 ،بنغـازي ( المغيربـي بشـير   زاهـي محمد : ، ترجمةنظـري  إطارالمقارنة  السياسة، وآخرونالموند جبرائيل   )1(

  .1996 ،منشورات جامعة قاريونس
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 سببا في نفس الوقتفإنها تعتبر نتيجة و "عملية"عامة السياسة المع ما يتم التعامل عندو ،مستقال

  . وفيما يلي توضيح تلك األنماط

  :السياسة العامة كمتغير تابع .1

بممارسة نشاطاته من خالل السلطة التشـريعية حيـث    السياسيوهو نتيجة لقيام النظام 

تنظم الحياة العامة في إطار  التيالتشريعات و السلطة التشريعية بسن القوانينتختص في العادة 

ينصب محـور  حيث  على السياسة العامة في حد ذاتها، التعريف يؤكد ايالحظ أن هذو. الدولة

ويعكس هذا  .التركيز على السبل المتاحة لتحسين المحتوى حتى يمكن صناعة قرارات أفضل

   .المفهوم عموما رأى أصحاب المدرسة الكالسيكية

  :اسة العامة كمتغير مستقلالسي. 2

على أهمية الدور الذي تلعبه السياسة العامة كعامل  اريفحيث يركز هذا النوع من التع

فالسياسة العامة وفق هذا المنظـور   ،مؤثر في العديد من المجاالت داخل وخارج إطار الدولة

والعالقات الخارجية  تؤثر على القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والبيئة والتنمية والفقر

محور التركيز لم ينصب على السياسة العامة في حد ذاتها ولكنه تعدى ذلك إلـى   وبالتالي فإن

  .تحديد القطاعات والنشاطات بالسياسة العامة خالل مراحل تشكلها المختلفة

  :السياسة العامة كعملية .3 

وبالتالي يالحظ أن هذا نفسه  مستقال في الوقتيرا تابعا ومتغالسياسة العامة تعتبر  وهنا 

ووفقـا لهـذا    ،المفهوم يضفي سمة التعقيد والتداخل على المراحل المختلفة للسياسـة العامـة  

نتيجة لذلك متغيـر  ن السياسة العامة تعتبر عملية تتأثر بالبيئة المحيطة بها وتكون فإ المنظور

يؤثر  ى جانب كونها متغير مستقلإل ،نتيجة لتفاعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية تابع
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نظام ما يعرف بالنتائج ونظام التغذية العكسية التي تؤثر بدورها  في البيئة المحيطة من خالل

  .)1(يطة بأبعادها وجوانبها المختلفةفي البيئة المح

  :مجاالت السياسة العامة: ثانياً

تاجيـة والخدميـة   تتضمن السياسة العامة كافة المجاالت المجتمعيـة وقطاعاتهـا اإلن  

العامة  مجاالت السياسة همات العامة نظاما معقدا ومفتوحا وأوتمثل مجموعة السياس ،والمعنوية

  :ما يلي

وتمثل الخيارات السياسية الكبرى مثل طبيعـة النظـام السياسـي     :السياسة السياسية .1

  .ومؤسساته وهويته وأهدافه ووسائله وإطاره القانوني 

مثل الخيارات القيمية واألخالقية والدينية  وتحديد طبيعة البناء وت :السياسة االجتماعية .2

  .االجتماعي والعالقات االجتماعية

التي تتعلـق بالنظـام    ستراتيجيةالخيارات اإل يمكن حصرها في :السياسات االقتصادية .3

  .االقتصادي والعالقات االقتصادية

امة للتـأثير فـي   ر المالية العوتتعلق بتأثير النظام واستخدام المصاد :السياسات المالية .4

  .النظام المجتمعي

   تتضـمن وتمثل خيارات إستراتيجية للنظام التعليمي بما  :السياسات التربوية التعليمية .5

  .من أهداف ومؤسسات تتعلق بتطوير قدرات العنصر البشري

 .خيارات النظام الصحي ومؤسسات رعاية اإلنسانتتضمن  :السياسات الصحية .6

  

                                                
  . )2002 منشورات الجامعة المفتوحة، ،طرابلس( ،مبادئ علم اإلدارة العامة،عبداهللا خشيم  فيمصط   )1(
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خيارات متخصصة لتفعيـل   مجموعة وهي) ، الصناعيةالتجارية لزراعية،ا(السياسات  .7

 .)1(زيز قدراتها مع  القطاعات األخرىالقطاعات اإلنتاجية وتع

  :أنماط السياسة العامة :ثالثاً

فعال يمكن معرفة أداء السياسة العامة من خالل المخرجات أي وفقا ألنواع األعمال واأل

ل أو المخرجات ويمكن تصنيف األفعا ا،ل تحقيق أهدافها وغاياتهجالتي تقوم بها الحكومة من أ

 :ضمن أربعة عناوين تتمثل في اآلتي

استخراجها من البيئتين الداخلية نقود، السلع، األشخاص، الخدمات وال: استخراج الموارد .1

 .والدولية

 .النقود، السلع، والخدمات ولمن يتم توزيعها: النشاط التوزيعي .2

ـ   استخدام القسـر و  :ينساناإلتنظيم السلوك  .3          –االمتثـال  ة واإلغـراء لفـرض الطاع

 .أو لضمان السلوك المرغوب

ير نمـاذج ملهمـة   ذلك لتوفالطقوس ووالعطالت  ،طابات السياسيةالخ: الرمزياألداء  .4

جدر اإلشارة إلى في هذا السياق تو ،لة الشرعيةلصغار والمسأولتثقيف السكان والتنشئة ل

 .)2(التداخل فيما بينهاو حقيقة التشابك

  :مراحل عملية السياسة العامة:بعارا

المتسلسلة منطقيا كحلقات متصلة الخطوات ة السياسة العامة كافة المراحل ويقصد بعملي

ى موحد هو نظام السياسة العامـة وهـذه   متفاعلة كنظم فرعية مفتوحة في نظام كلومتكاملة و

  : المراحل هي
                                                

 ،عمـان (، "تطبيقات من األردن والخليج العرب مدخل نظامي: تحليل السياسة العامة ة، افظ  العوالمنائل عبدالح   )1(
  . 82-71، ص ص )1999 مركز أحمد ياسين الفني،

  .80-71المرجع السابق، ص   )2(
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  :تمثيل التخطيط االستراتيجي أيلسياسة العامة تصميم ا:  ولىالمرحلة األ

 "رسـم "بالتـالي فـان  ميم عملية رسم السياسية العامة ويطلق أحيانا على عملية التصو

مـة مـن   تتطلب السياسة العامة مستويات مالئو .مصطلحات مترادفة هيالسياسة " تصميم"و

يشمل تصميم السياسـة  و ،اتيةالدراسة المنظمة، واإلبداع اإلنساني والخبرة والمعلومالتحليل و

  :وات والنشاطات التاليةالعامة الخط

مدروسة أولويات حديد األهداف اإلستراتيجية وبناء األهداف وفقا ألسس كمية ونوعية وت .1

يذ والقياس والتقـويم المالئـم   قابلة للتنفبحث تكون األهداف واضحة ودقيقة ومفهومة و

ياسات المتعلقة بها بمثابة وظيفـة إداريـة   السر التخطيط االستراتيجي لألهداف ويعتبو

 .السيطرة عليهعقالنية تسهم في وضوح المستقل ووعملية نظامية و

محـددات مثـل   وما يحتويه من فرص و البينيف على النظام التعر أي البيئيالتحليل  .2

القـدرات  ة مصادر التمويل وتحليل الطلب وسوق العمل والتنافس والمواد الخام ودراس

 .ية عموماالبيئولوجية والمتغيرات التكنوالمشكالت االحتمالية و تسويقيةال

المؤثرة فيه مثـل معـدالت   المرتبطة بنظام السياسة العامة وهات السياسية تحديد التوج .3

المساعدات الخارجيـة  والناتج المحلى والقومي والضرائب و السكانيو االقتصاديالنمو 

 .مةوأية افتراضات مؤثرة في مجال السياسة العا

العام وآليـات  الفكرية العامة للدولة مثل التوجه نحو القطاع هات السياسة وتحديد التوج .4

 .آليات عملهاعمله أو الخصخصة و
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 القطـاعي والمهنـي و  الـوظيفي العامة وفقا لمعايير االختصـاص   ظام السياسةبناء ن .5

 و مجـاالت السياسـة   بحث يكون هناك تكامل و انسجام في مختلف أنواع المؤسسيو

 .)1(العامة للدولة

نظـام للتخطـيط   نفيذية مالئمة أي وضـع  برامج تترجمة السياسة العامة إلى خطط و .6

برامج متكاملة إلخـراج  البرمجة  بحيث توجد خطط شاملة وبدائل تخطيطية فرعية وو

 .العامة إلى حيز التنفيذ السياسة

لمسـتويات الكليـة   مناقشة نظام السياسة العامة علـى ا  اتخاذ قرار السياسة العامة أي .7

ونا بذلك وفقا للبناء الدستوري من قبل الجهات المخولة قان "اسات الفرعيةيالس"الجزئية و

 .للدولة المؤسسيوالقانوني و

قانونية مما يعطيها الشـرعية  ارات اإلستراتيجية بصورة رسمية وهذا يعنى تبنى الخيو

  ."ذ العامةتنفي" وقابلية التنفيذ المطلوبة للمرحلة الثانية مرحلة 

العربيـة   األقطـار في إطار صنع السياسات العامة تكتسب عملية صنع التعليمية في و

التي تنظم هذه راءات اإلجت كثيرة منها عدم وضوح القواعد وخصائص عدة في ضوء اعتبارا

 فيكذلك محدودية مشاركة القوى االجتماعية المختلفة  ،هياكلهاعدم استقرار بناها وو ،العملية

ر السـلبي للتغيـرات   السياسة التعليمية بشكل خاص والتأثيلسياسات العامة بشكل عام وصنع ا

   .التعليميةعلى قمة مؤسسات التعليم على استقرار السياسة  ةمتكررالمتعاقبة وال

                                                
تحليـل السياسـات العامـة    " محرر"هالل  ذيبعلى ال في  السياسيالنظام  وأداءالمنوفى، السياسة العامة  كمال،  )1(

  ).م1988 ،الدراسات السياسيةمركز البحوث و ،القاهرة( ،يا نظرية ومنهجيةقضا
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إال أن هذا  ،بتحليل صنع السياسة التعليمية اورغم أن هذه الظواهر تفرض اهتماما خاص

القترابه من  ، حيث يصعب أن يكون هذا التحليل محايدادود للغايةتمام في واقع األمر محااله

  .)1(النظام السياسي

  :العامة تنفيذ السياسة: الثانية المرحلة

وهي المرحلة التالية للتصميم والتي تتضمن كافة النشاطات واإلجراءات التي تساعد فـي  

هزة الحكومية لك قيام األجويعني ذ. طبيق السياسات العامة وترجمتها إلى واقع عملي ملموست

ويشمل ذلك تنفيذ الخطط والبرامج العلمية  ،وفقاً لنطاق اختصاصها القانوني بوظائفها التنفيذية

  .المصممة لتنفيذ العامة في مختلف المجاالت والقطاعات

، وتتضـمن  والمشـروعات التنفيذيـة المتكاملـة    ن تنفيذ العامة يعني القيام بالبرامجإ

  :ا يليذية العامة مالنشاطات التنفي

علـى أسـس    لتنسيق والتعاون بين األجهزة والمؤسسات المعنية بتنفيذ العامـة بنـاء  ا .1

  .الوظيفي والقانوني االختصاص

الئمة لتطبيق برامج السياسات العامة ألن التمويل عنصر متوفير المخصصات المالية ال .2

 .حيوي ال يمكن تنفيذ أية سياسة عامة بدونه

الكمية والنوعية والتوقيت المالئـم  بشرية المؤهلة والمدربة بالكيفية والتوفير الكفاءات  .3

 .وتقسيم األعمال والنشاطات بينها

                                                
  54، ص ابقمرجع سمنينه، أعبير إبراهيم    )1(
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خلق المناخ المالئم للتنفيذ من حيث اإلطار التشريعي المالئـم والـوعي االجتمـاعي     .4

واإلعالمي المناسب والتدريب والمعلومات والحـوافز واالتصـال والقيـادة والفعالـة     

 .وغيرها

 .والوسائل واإلجراءات ونظم العمل الفعالة والمالئمة لتطبيق العامة االتكنولوجياستخدام  .5

السياسـة  فيذ السياسات العامة بصفة عامة ون االقتراب من تحليل تنفإ اإلطارنفس  وفي

هو يقترح وفي مدخل ثقا متعدد الزوايا يطلق عليه البعض  التعليمية بصفة خاصة هو اقتراب

  :هيو أال في دراسة السياسات التعليميةيمكن االستفادة منها  أساسية محاور أربعة

 .في المؤسسات التعليميةيهتم بسلوك الفاعلين  والذي اإلنسانيةمحور العالقات  .1

 األخرىبين الجماعات يهتم بالتفاعل داخل كل جماعة وبينها و اجتماعي -محور سياسي .2

 .)التعاون أوالتكامل  الصراع، أنماط( 

 .نظمة ذاتها كمجموعة من القواعد السلوكية المنظمةهيكلي يركز على الممحور  .3

ين البيئـة  بات بين المنظمات و بعضها البعض وبينها ومحور النظم و يهتم بنظام العالق .4

 .)1(سائر النظم األخرىو

  :العامة تالسياساتقويم : المرحلة الثالثة

نشـاط بحثـي يسـعى إلـى     ", بأنهعرفت الموسوعة الدولية للعلوم االجتماعية التقييم 

ويتوجه نحو الفعل في البرامج والسياسات مستخدماً تقنيات العلـوم  , الموضوعية والمصداقية

  ". االجتماعية

                                                
  .56، ص ابقسالمرجع ال   )1(
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ذلك مرحلة التصميم  فيموازية لكافة مراحل السياسة العامة بما و عملية متواصلة هيو

تتضمن عملية و ).بعد التنفيذ(الالحق  ومرحلة التقويم) آنيتقويم (مرحلة التنفيذ ، )قبل التنفيذ(

 فـي المعلوماتية المتواصلة لضمان سير السياسـات العامـة   ويم التحليل المستمر والتغذية التق

  .وفقا للمعايير المحددة ةالمالئم االتجاهات

 تباعبادراسات منظمة  إجراءموضوعية السياسات العامة بطريقة علمية و يتطلب تقويمو

كافة  فيمتواصلة التقويم عملية عقالنية وشاملة ويكون  أنو ،والفنية المالئمةجية العلمية المنه

  .مراحل السياسة العامة

لهـذه   العلـم المعنى يتضمن التحليل المسـتمر و  ن تقويم السياسة العامة بهذافإ بالتاليو

 في تقويمهالتحليل السياسات العامة و) وصفية(كمية ونوعية  أدواتويمكن استخدام  ،السياسات

   .)1(مختلف مراحلها

ولقد ركز بعض الباحثين على األسس والمعايير والمبادئ العامة التي يجب اللجوء إليها 

عند تقييم السياسات العامة للنظم السياسية على اختالفها بغض النظر عن طبيعتها وخصائصها 

لى الرفع مـن  وذلك لمعرفة مدى قدرتها على توفير مجموعة من القيم األساسية التي تهدف إ

  : ومن أهم هذه المعايير, مستوى األفراد والجماعات في جميع المجاالت

 . مدى صدور هذه السياسات من السلطات الشرعية المخولة باتخاذ مثل هذه السياسات  .أ 

 . والجماعات المختلفة, مدى تحقيق هذه السياسات لمبدأ العدالة بين األفراد  .ب 

 . ألهداف المنشودةمدى كفاءة هذه السياسات في تحقيق ا  .ج 

فقد تتم هذه العملية , وال تقتصر عملية التقييم في هذا الشأن على فترة أو مرحلة محددة

وتوفر حينها معلومات تسـاعد فـي عمليـة    , أو صنع البرنامج, أثناء صنع السياسات العامة

                                                
  .82-71ابق، ص ص مرجع س ،ظ  العوالمةنائل عبدالحاف   )1(
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ويسمى عندئـذ   كما قد يتم التقييم أثناء عملية التنفيذ, وتقلل من تحيز صناع السياسية, االختيار

بتقييم المتابعة والذي يركز على األداء واألهداف أي ينصـب باختصـار علـى مخرجـات     

حيث يتم تقييم هذه النواتج بعد فترة كافية من التنفيذ حتى , السياسات العامة وليس على نواتجها

وهنا يسمى بتقييم األثر في مراحـل مختلفـة   , تحدث مخرجات السياسة آثارها على المجتمع

وأخيراً قد يتم التقييم بعد تحقيق النتـائج النهائيـة   , طالما أن السياسية لم تعط نتائجها النهائية

  .)1(الستمرار في السياسة أو توقيفهالتقرير إمكانية ا

ك التسام ذلو األهميةالسياسات التعليمية تشكل بحوث التقييم درجة عالية من  إطار فيو

 ،رات متعاقبة وجذريـة يتغي إجراءحيث يصعب  ما، وعاالمحافظة نهذه السياسات بالجمود و

 التـي  األولىفمنذ اللحظة . مواكبة التقييم لعملية التنفيذ أهميةالتأكيد دائما على  أتييمن هنا و

تبـدأ بطريقـة    إن يجـب  تغيير لعناصر العملية التعليمية على بحوث التقيـيم  يأيظهر فيها 

على دور  ويتم التركيزذا التغير ه أبعاد فيلتبحث ييم عملية التقمراحل متتابعة  يفو ،تدريجية

ذلـك  في تخصيص الموارد وترشيد السياسات والبرامج التعليمية، فضال عن دوره  فيالتقييم 

  .)2(تعانى منه كثير من الدول العربية الذيضوء العجز  في

                                                
  .90ه، ص ، مرجع سبق ذكرالتقييم في علم السياسة، معايير قنديلأماني    )1(
  .57، ص ابقمرجع س منينه،أعبير إبراهيم    )2(
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
  لتفتيش التربويلتفتيش التربوياا  لسياسةلسياسةالمفهوم العام المفهوم العام   

    :التربوييش تعريف التفت: أوال

   ،وعادة ما تدل على مراقبة اآلخرين ،كثيرة من الحياة نواحٍ في "التفتيش"تستخدم كلمة 

  .إثارة نشاطهم بقصد تحسين أدائهمأو توجيههم و

بين من يقوم وجود عالقة مهنية بين المشرف، و تعنى –كاصطالح  – "التفتيش"كلمة و

  .يتقبلها الطرفان، والمؤسسة فيعليهم، توجدها السلطة  إلشرافاب

 ."اآلخـرين نه اإلشراف المقترن بالسـلطة لعمـل   إ"التفتيش بقوله " رايننج"ويعرف 

 األخصـائيون عملية ديناميكية بواسطتها يسـاعد  : "التفتيش بأنه" مارجريت وليامن"وتعرف 

 يستخدمواة العلمية ليستغلوا معلوماتهم، وولين عن تنفيذ أجزاء من خطط برامج المؤسسالمسؤ

يشعروا هم وا وظائفهم على أحسن وجه ممكن وتحسين قدراتهم، ليؤدحد، و ألقصىمهاراتهم 

  ."والمؤسسة بالرضا

تيـار  التفتيش بوظائفه المختلفة بمعنى أن التفتيش هـو اخ  ويميل البعض إلى تعريف

قيـاس  ، وأدائـه تعليمه كيفية الشخص المناسب لكل وظيفة، وإثارة اهتمام كل شخص بعمله و

نقل العاملين إلى عند الضرورة و األخطاءتصويب يره للتأكد من فاعليته التامة، وتقدء، ودااأل

ية وبذكاء، وحماس علـى أكمـل   عناالعمل بمهارة و ألداءمالءمة لكل شخص،  األكثرالعمل 

   .)1(وجه

                                                
 دار المطبوعات الجديدة، ،اإلسكندرية( ،قراءات –دراسة مقارنة  –اإلشراف الفني في التعليم ، تولىم فيمصط   )1(

  .21-19ص  )1983 ،3ط
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أوجه النشـاط  لكن يطبق عادة على و لإلشرافالتعليم نفس المفهوم  فييحمل التفتيش و

 طرائـق التـدريس،  يتضمن الطالب، المدرس،  التعليميلما كان الموقف و. تعليمالمتصلة بال

أن يقـدم الباحـث    يمن الضـرور  أصبح، والمساعدة على التعليم تعليمية المؤثرةالوسائل ال

  .التعليميالواسع لمفهوم الموقف  اإلطارضوء  في، التربويتعريفات مختلفة للتفتيش 

مفـاهيمهم حسـب   و مالتربوي وتتباين اتجاهاتهفتيش للت الباحثون في تعريفهميختلف  

فمنهم من جعله يقتصر  .مضمونهتحليلهم إلطاره وم بجوانبه وإلمامهوفهمهم له و إليهنظرتهم 

منهم مـن جعلـه يمـد    و ،تقدير عمل المعلمينة التعليم داخل حجرات الدراسة، وعلى مباشر

جميـع   فـي تهدف تزويد التالميـذ  هناك من جعله يسو رس بما يحتاج إليه من مساعدة،المد

يقبله  التربويفال يوجد تعريف واحد للتفتيش . المراحل بمستوى أفضل من الخدمات التربوية

تالف وجهـات  الخ تبعا ذلكو تباينتو التربويالتفتيش  جميع المختصين، فقد تعددت تعاريف

إلى افتقاره لنظرية شاملة  باإلضافة، إليهاينتمون  التيالمدارس النظر بين المؤلفين والعلماء و

  .يرتكز عليها

تعطى نظرة متكاملة لعمليـة   ،مجموعها في ،فإنها اريفاختالف التع وعلى الرغم من

أنـه  ما للمجتمع من فلسفة وأهـداف، و م هوأهدافنه يستمد فلسفته من حيث إ التربويالتفتيش 

تربوية اجتماعيـة،   عاونيةتهو أيضا خدمة فنية و. المجتمع والمثل السائدة فيه تعبير عن حياة

عملية التربية و التعلـيم بتوجيـه المـدرس     فيتؤثر  التيحيث يهدف إلى تحسين الظروف 

  .)1(والمدرس يسوده االحترام المتبادل التربويوسط جو من التعاون بين المفتش  وإرشاده

                                                
ـ  المدرسي من وجهة اإلشراف ،حمد إبراهيم أحمدأ   (1) دار الفكـر    ،القـاهرة ( ،ينظر العاملين في الحقل التعليم

   .52ص ) 1987 ،العربي
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بعـرض بعـض    فين الباحث سيكت، فإكثرة هذه التعاريف، وصعوبة حصرهاونظرا ل 

 لإلشرافج منها بمفهوم عام وخريتم البشكل موجز، حتى  ،أهداف الدراسةما يتناسب ومنها ب

الصادرة عـن   )42(أهمها ما تضمنته التوصية رقم ملها وشأو األهدافلعل أقرب و .التربوي

 ،"اليونسكو"العلوم ة من المنظمة التربوية للثقافة وجنيف، بعو فيللتعليم المنعقد  الدوليالمؤتمر 

  :)1(يليبينها ما  منالتي 

هو العمل بمختلف الوسائل علـى   التربويمن التفتيش  ينبغي أن يكون الهدف األساس .1

صال المتبادل بين رجال التربية وبـين  تحقيق االتمية والنهوض بجميع المؤسسات التعلي

  .المجتمعالمدرسة و

يمية وعرض الجمهور من خالل شرح السياسة التعلر التفتيش أداة لخدمة المعلمين ويعتب .2

 .النظريات التربوية الحديثة

القيـام   فـي تيسر للمدرسين النجـاح   التيتهيئة الوسائل  فيضرورة مساهمة التفتيش  .3

حتـى   أرائهمواد فرص االستفادة من التدريب واحترام شخصياتهم إيجبعملهم من خالل 

 .يبادروا إلى االبتكار كلما سمحت لهم الظروف بذلك

 التعـاون وسعهم لخلق جو من التفاهم و فيذل المفتشون كل ما أن يبمن األهمية بمكان  .4

 .نوعهالنجاح البرامج التعليمية مهما كان  األمورأولياء االحترام بين المعلمين وو

 :يليما  التربويأن أهم ما يتميز به المفهوم الحديث للتفتيش " محمد منير مرسى"ويرى 

  .األخطاءال تصيد  ،اإلرشاديستهدف اإلشراف وأن  .1

 .تدريسهمو أدائهمتحسين مستوى ، والمهنيمساعدة المعلمين على النمو  .2

                                                
 .53ص ،المرجع السابق  (1)
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وية هذا يعنى أن تكون الممارسات التربو ،العلمي األسلوب، والتجريبيأن يتميز بالطابع  .3

التحليل توضع موضع االختبار والتقويم والبحث و نالجارية موضع تساؤل مستمر، وأ

 .الدقيق العلمي

وة أفكاره ومهاراته مكانته من قسلطته و التربوييستمد المفتش أن يقوم على أساس أن  .4

مدى تأثير كل ذلك وخبراته النامية المتطورة، التربوية، ومعلوماته المتجددة باستمرار، و

 . معلميه في

هذا يتطلب أن تقـوم  و بين المدرس والمشرف، التعاونأن يقوم على أساس المشاركة و .5

أن تكون الصلة بينهما على أساس قوى من اطي سليم، وينهما على أساس ديمقرالعالقة ب

 .)1(الصحيحة اإلنسانيةالعالقات 

لمين للتأكد من كفاءة هو توجيه أنشطة المع التربويهناك من يرى أن مفهوم التفتيش و

المعلمين عاليا كان  عدادإكان  فإذا .كامال عداداًإالمعلمين  عدادإعملياته بسبب عدم التدريس، و

بين المعلمين، ومساعدة المصلحة العامة المتبادلة بينه وسبيل  في تعاونياير المدرسة مد إشراف

رفـع  ية لتحسين التـدريس، و عليا، أو فوق إشرافية، أكثر من أن يكون عملية لآلخركل منهم 

  .)2(كفاءة المعلمين

  :لييما ) تثير المعارضة التيالمهنة  :اإلشراف(كتابهما  في" موثر وبيريل"يضمن و

                                                
                     ، )1984 ،عــالم الكتــاب ،القــاهرة(, اإلدارة التعليميــة بــين النظريــة والتطبيــقمحمــد منيــر مرســى،    (1)

  .348 -347 ص ص
  .403ص  ،)1994 ،جامعة قاريونس ،ازيبنغ( ،دارة المدرسية المعاصرةاإل، الفقي عبد المؤمن فرج   )(2



 

 35

العمل فيهـا مـع    أنو ،هي تعليم المعلمين كيف يعملون مهمات التفتيش نأنحن نعتبر "

صياغة التعليم العام بمناهجـه،   إعادة فيقيادة مهنية المعلمين كأفراد، وظيفة فرعية مهمة، و

  .)1("أشكاله على وجه التحديدطرائق تدريسه، وو

بة لمجموعة من المعلمين طلـب  بالنس التربويمحاولة لمعرفة ماذا يعنى التفتيش  فيو

أن و ،)تربـوي التفتيش (يتبادر إلى ذهنهم لمجرد سماعهم كلمة  الذييذكروا المعنى  إنمنهم 

  :كما يليكانت نتائج االستجابات و ،ت أو عباراتيسجلوا أربع أو خمس كلما

، منسق، مستشار منـاهج، قائـد   لفصلي، زائر "مصدر للمعرفة" ، ناصح، مرجعمساعد

، خوف، استشارة، االبتكار، مساعد لحل مشاكل مـادة دراسـية، مطـور البـرامج     دكتاتور

 األفكـار ين بالمعـدات و تزويد المعلم ، متابعة عمل المعلمين،األخطاءالمعاقبة على  التعليمية،

كلمة أو عبـارة   أيأكثر من  "مساعد"مما لوحظ على هذه االستجابات تكرار كلمة و. الجديدة

  ."المنسق" ،" الناصح"ب أخرى، تليها بالترتي

ختلفة فكانت اسـتجاباتهم  وظائف م فيطبقت نفس التجربة مع مجموعة من المشرفين و

عبـارات  تلتها كلمـات و  ،ثر الكلمات تكراراأك مساعد، مستشار، صديق وقائد هي: المتكررة

شغالة و بعض المواقف، فيتفاعل سلبي  سفر، اجتماعات كثيرة، مؤتمرات فردية،: هيأخرى 

رغم أنه  ،المشرفيناستجابات المعلمين و في، كما جاء التربوي لإلشرافهذا الوصف و. لنحلا

صـادر عـن إدراك    ألنه، الواقعيةيحمل معنى الصدق و – لإلشرافال يعتبر تعريفا واضحا 

 .)2(يمارسونه فعال الذيالمعنيين بالموضوع  األشخاص

                                                
درجة التزام المشرف التربوي في األردن بأصول الزيارة الصفية كمـا يراهـا المعلمـون    " ،ديرانى محمد عيد )  (1

 . 24ص ، 1995 ،جلة كلية التربية، جامعة المنصور، العدد التاسع والعشرونم "والمشرفون
نظمه  الذي التربويبحث مقدم إلى المؤتمر  ،التحصيل العلمـي يه التربوي وفاعلية التوجالمبروك إبراهيم صافار، ) 2(

  .8-7ص  ص، 1989" أفضلتعليمي نحو أداء "مؤتمر معلمي بنغازي تحت شعار 
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موضـحة  وعة من الكتـاب،  مجموعة من التعاريف، لمجم" آخرونوشعالن " وقد سرد

  :نذكر منها ما يليالديمقراطي  التربويلمفهوم التفتيش 

إن المقصـود  : "بقولـه  ،"التربـوي تحسين اإلشراف "كتابه  في هارولد سبيرنعرفه 

تحسـين  بدراسـة، و  –مباشرة أوال و –تختص  التيهو بيان أوجه النشاط  التربويبالتفتيش 

  ".غيرهمم التالميذ وتحيط بالمدرسين، وبتعل التيالظروف 

: بقوله" التربوياإلشراف "كتابه  فيعن مفهوم التفتيش التربوي  ماك تمرينقد عبر و

يجب أن  لإلشراف األخيرةالنتيجة توجيه ناقد للعملية التربوية، و هو عملية التربوياإلشراف "

  .)1("التالميذ بخدمات تعليمية أحسن تكون تزويد

  :التربويللتفتيش  التعريف اآلتي وآخرون شعالن السابقة يستخلص لتعاريفمن او

لية عم فيتؤثر  التي، تهدف إلى دراسة الظروف تعاونيةخدمة فنية  التربويالتفتيش "

تكفل لكل تلميذ أن ينمو نموا  التيالعمل على تحسين هذه الظروف، التربية، وعملية التعليم، و

ن تحليل التعريف السابق يتبين أن التفتـيش  مو. )2("التربية المنشودة إليهمطردا وفق ما تهدف 

  :يتضمن التربوي

يعمـل علـى تهيئـة    يقوم بتوجيه المدرس وإرشاده و التربويفالمفتش  :خدمة تربوية .1

 .كافة االتجاهات فيونمو تالميذه  المهنيالظروف لنموه 

العمـل   فـي  يتعاونـان المهنة  فيالمدرس زميالن و التربويفالمفتش : عملية تعاونية .2

 .الحب المتبادلجو من االحترام و فيقيق أهداف المدرسة لتح

                                                
، )1987مكتبة األنجلو المصـرية،   ،القاهرة( اإلشراف الفنياإلدارة المدرسية و ،آخرونمحمد سليمان شعالن و ) (1

  .50ص 
  . 52 - 51 ص ، صسابقالمرجع ال ) (2
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 طرق تدريسه فحسب بليوجه عنايته نحو الدرس و أالفالمفتش يجب : خدمة اجتماعية .3

متعلقة من بينها العوامل اللتعليم وتيسر عملية ا التيبدراسة العوامل  أيضاًهتم ي أن ينبغي

التعليم تتطلب دراسـتها   ،عملية فيثر تؤ التي ،هذه العواملو .بالتالميذ خارج المدرسة

 .توجيهاته في التربويووضع الحلول لها معاونة المفتش 

الـتعلم  عمليتـي التعلـيم و  بالنهـوض  "فيشير إلى أن اإلشراف يعمل على  ياألفندأما 

  .)1("كلتيهما

منها لمجموعة عن الكتاب،  التربويريف للتفتيش امجموعة من التع فيقر ودنالبأورد و

  :كما يفترض أن يكون هو – "التفتيشيالسلوك "يرى فيه أن  الذي وايلزولوفيلتعريف 

لغرض التفاعل مع النظام  رسميبشكل ) المدرسة(المنظمة  توفره فيإضا سلوكينظام  -

توفير الفرص التعليميـة للتالميـذ   على نحو يضمن تغيير وتحسين و التعليمي السلوكي

  .وتحقيقها بالفعل

يـالء  أنه يجـب  ف الموارد البشرية عندما يبينان أفيؤكدان إشرا ستاراتجيوفانى وأما 

يعرفـان  جات الضرورية مع أهداف المدرسة ومهمتها المدرسة ومزيد من االهتمام لدمج الحا

الذين يعتمـدون  ة والتفتيش بأنه عملية أولئك المسئولون عن تحقيق جانب من أهداف المدرس

  .)2("هذه األهدافتحقيق  فيمباشرة على اآلخرين لمساعدتهم 

 ،أو أفـراد  ،تتم بين فرد التيمرادفا لعملية التفاعل  شالتفتيفيستخدمان  فيقرودنالبأما 

وقـد   ،"تعليم التالميذ"من ذلك كله فهو  النهائيوبين المدرسين بقصد تحسين أدائهم أما الهدف 

                                                
  .14ص  ،)1979 عالم الكتاب، الطبعة الثانية، ،القاهرة( ،اإلشراف التربويي، محمد حامد األفند) (1
ة كمـا يراهـا المعلمـون    درجة التزام المشرف التربوي في األردن بأصول الزيارة الصـفي " ديرانى، محمد عيد )(2

   .24ص  ،ابق، مرجع س"والمشرفون
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لبنية التعليمية إعادة تشكيل اتعديل المناهج ودرس ويتضمن تحقيق هذا الهدف تغيير سلوك الم

تعـرف باالتصـال اإلشـرافي ال     التيبين هؤالء األفراد والمدرسين و هذه الرابطة المعقدةو

  .)1(تسير جنبا إلى جنب التيتشكلها عالقة واحدة بل جملة من العالقات 

والمدرسين عن طريق رؤسائهم و  بالموظفيناالتصال  أنهعلى التفتيش يرى هناك من 

لـيس تنفيـذ    أذنالتعليمية العامة فـالتفتيش  تحقيق األهداف التربوية ومل على ترشيدهم بالع

  .)2(تنفيذ أعمالهم في اآلخرين توجيه إنماو لألعمال

عبارة عن جهـود  " :الحديث هوي التربوبالمفهوم  التربويالتفتيش  أن فروه أبوويبين  

وية الترب األهداففهم وظيفتهم واستيعاب سين على النمو مهنيا وعمليا ومبذولة لمساعدة المدر

ي تكفل تعلـيم  التالتقييم وطرق التدريس و أساليبالمناسبة و األدواتاختيار المادة التعليمية وو

العمل باسـتمرار  و التربويالمجتمع  أهدافتضمن نموهم نموا مطردا وفق و ،التالميذ بفاعلية

قيق األهداف تعوق تح التييل كافة الصعوبات تذلية التربوية بتوفير المستلزمات ولتحسين العمل

  .)3("النوعية المطلوبةالمنشودة بالكيفية و

منهـا   ، نـذكر التربويللتفتيش  اريفمجال علم النفس عدة تع فيقدم المختصون وقد 

 :عملية تفاعل قياديـة بـين طـرفين   "أنه الذي يعرف التفتيش على  أولسن .م .ميرلتعريف 

بيعة الموقف بقصد على استقصاء ط التعاونلمشرف عليه تستهدف ا اآلخرو ،حدهما المشرفأ

البيئـة مـن    فيبما يتوافر عريف المشرف بما لديه من قدرات واستعدادات وتتبيان نواحيه و

حلول الممكنة إلى معرفة أمثل الكل ذلك بقصد التوصل  ،منها اإلفادةكيفية إمكانات وفرص و

                                                
  .24-23، ص ص ابقسالمرجع ال ) (1
، 1982جدة، دار الشروق للنشر والتوزيع واإلعـالم،  ( صول اإلدارية للتربيةاأل"أمنينة حسن، و، إبراهيم مطاوع ) (2

  .207ص  ،1ط
  . مرجع سابقإبراهيم محمد أبو فروه، ) (3
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طالع بمسـئولية  ضااليالئمة  الذيباختيار الحل المشرف على مساعدة نفسه  معاونةرض بغو

  ."تنفيذه

عملية تهـدف إلـى   "طرق التدريس فقد عرفوه بأنه مجال المناهج و فيالمختصون  أما

تطـوير العـاملين   ن خالل تقويم عنصر هـذه العمليـة و  ترشدها مالعملية التربوية و توجيه

بجميع  التعليميطوير الموقف سبيل ت فيتصادفهم وذلك  التيومساعدتهم على حل المشكالت 

  ."المتعددة اإلجرائيةعملياته عناصره و

المدرس يدفع المـدرس إلـى   و التربوينظام من التفاعل بين المفتش " بأنه ويلز هيعرفو

فعاليات تسـعى إلـى تغييـر    المنهج مجموعة تصميمات وخبرات و تطوير ذاته بحيث يصبح

  .)1("لعمل الواعاالتخطيط ولتفاعل وسلوك التالميذ عن طريق ا

تـربط   التيعن طريق العالقات  التربوييحرص بعض المربين على تعريف التفتيش و

 في التربويدور اإلشراف  بى شامبوضح المربى أقد و. بينه وبين غيره من األقسام التربوية

جزء من نظريات التربية يقـوم علـى    التربوياإلشراف  أنبقوله  .تحقيق النظريات التربوية

  .)2(يسير حسب نظرياتها الفلسفيةا وهأساس

 ،كبيـرٍ  متشابهة إلى حـد  أنهايتضح  افل استعراض التعاريف السابقة لإلشرمن خال

مجموعها تعطـى نظـره    في فهي ،تؤكد عليها التيالنقاط  فيفرغم وجود بعض االختالفات 

التعليميـة   المادةاختيار التربوية و لألهدافاستيعاب وظيفتهم وللعملية اإلشراف وفهم  متكاملة

تضـمن  تي تكفل تعلم التالميذ بفاعلية والالتقييم وطرق التدريس و أساليبواألدوات المناسبة و

                                                
ـ  ،دمشـق ( في مجال التعليم االبتدائي بسـوريا،  التربويتطوير التوجيه صالحة سنقر، ) (1 ورات وزارة الثقافـة  منش

  .42ص ) 1980 واإلرشاد،
  . 43المرجع السابق، ص ) (2
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يـة  العمل باستمرار على تحسـين العمل التربوية للمجتمع و األهدافنموهم نموا مطردا وفق 

لمنشـودة  ا األهـداف تعوق تحقيـق   التيتذليل كافة الصعوبات التربوية بتوفير المستلزمات و

  .)1(النوعية المطلوبةبالدرجة و

مجموعـة مـن األهـداف أو     التعاريف السابقة تتفق مع بعضها إلى حد كبير حول إن

   :)2(والتي تشمل التربويتعريف التفتيش  المبادئ التي يتضمنها

يسعى لتحقيق النمو المتكامل للتالميذ عن طريق تقديم المساعدة الالزمة للمدرسـين  أن  .1

  .األكمل الوجهامهم على لتأدية مه

ولين المدرسين بصفتهم مسؤبين المفتشين التربويين و اإلنسانيةيركز على العالقات أن  .2

  .التربوية األهدافعن تنفيذ 

ذلـك  مجال عملهم و فيتزويدهم بكل جديد و إرشادهمتسعى إلى توجيه المدرسين وأن  .3

  .المهنيلشخصي وبما يساعدهم على النمو ا بتحسين جميع الظروف المحيطة بهم

غـرض التعـديل   ب األهـداف تعترض تحقيـق   التيتسعى للكشف عن الصعوبات أن  .4

  .والتحسين والتطوير

من االتجاهات  خرآإلى ذلك فان التعريفات السابقة يتضمن كل منها اتجاها أو  باإلضافة

  :يلييمكن تلخيصها فيما  التيو التربوييتضمنها التفتيش  التي

 :ة ديمقراطيةالتفتيش عملية تعاوني  .أ 

تبـادل  الذي يتم فيه األخذ والعطاء و الديمقراطي بالتعاونيؤمن  التفتيش عملية تعاونية

الثقـة  جو من االحترام والـود و  فيالتالميذ و التربويوجهات النظر فيتعاون التفتيش 

                                                
  .المرجع لسابق، ص إبراهيم محمد أبو فروة، ) (1
  .44 -43ص ص مرجع سابق،  مجال التعليم االبتدائي بسوريا، تطوير التوجيه التربوي في، صالحة سنقر) (2
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كفريـق   األفـراد يعمل فيه  الذي الديمقراطيالتعاون المدرسة و أهدافالمتبادلة لتحقيق 

 .مشتركة أهداف لتحقيق

  :التفتيش خدمة تربوية  .ب 

الظروف المالئمة للنمو المهني  العمل على تهيئةرس وإرشاده والمد توجيهيستهدف  ألنه

عملية تعليمية ليست غاية  التربويالتفتيش  نأكما  ،السليمةاالتجاهات  فينمو تالميذه و

المهارة الذاتية و لكفاءةاتهدف إلى مساعدة المدرسين الكتساب وإنما وسيلة حد ذاتها  في

  . الخدمات التعليمية أحسنتمكنهم من تقديم  التيالتربوية 

 إثـارة ن طريق االهتمام بنمو المدرسـين و ع :التربية أهدافالتفتيش وسيلة لتحقيق   .ج 

 ممارسـة أوجـه النشـاط   و األداء أساليبتفهم  فيمساعدتهم و المهنياهتمامهم بالتقدم 

، وتنمية التالميـذ  العالقات االجتماعية فيما بينهم من سانيلفة وتدعيم الجانب اإلنتالمخ

  .تقدم المجتمعقادرين على المشاركة في بناء و كمواطنين

  :التعليمعملية التربية و فيالتفتيش يهتم بكل ما يؤثر   .د 

طريقة التدريس أو المنهج أو الوسـائل  ناية بالمدرسة وفهو ليس قاصرا على توجيه الع

ل أو تعوق عملية التعلم تسه التييتعدى ذلك إلى دراسة العوامل  ماإنالتعليمية فحسب و

العمـل علـى   و -التلميذ أو المدرسة أو البيئةسواء ما يتصل منها ب –موقف معين  في

  .تحسينها

  :التفتيش وسيلة لتحسين العملية التعليمية  .ه 

البصرية وبتطوير وتحسين الوسائل السمعية يهتم يحل مشاكل المدرسين والتالميذ وفهو 

تسـيير  ق جهود المدرسين وتوفير القيادة التربوية لتنسيوتنمية خدمة البيئة والمجتمع و

وفير فرص االستفادة من ذلك بترسالتهم على نحو يرفع من شأنهم وتحقيق  فينجاحهم 
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لفكرية والتشجيع على االبتكـار  ا الخارجية والحد من العزلة بالحياةاالتصال التدريب و

  .)1(جل تحسين مستوى التعليمأالتجريب من و

  :أهمية اإلشراف التربوي: ثانياً

ليمية من مناهج، ووسـائل  من واجبات رجال التربية والتعليم إعداد ما يناسب كل مرحلة تع 

 األهـداف ، وطرائق تدريس، وأهداف نشاط تتفق وأهداف المراحل التعليمية المختلفة تعليمية

، مما يجعل العملية التعليمية مـن  جاتها ومطالب نموهاو خاصة لها حاالتي تقابل مرحلة نمو

وتتمثل مهـام التفتـيش    اإلنسان؛ ألن غايتها ي تتطلب جهداً ال يستهان بهالعمليات المعقدة الت

  :)2(التربوي في النقاط التالية

النشـرات المتعلقـة بالعمليـة    بعة تطبيق القوانين واللوائح، والقرارات والتعليمـات و متا .1

  .التعليمية

كيفية استخدام الوسائل التعليمية رامج العامة للمقررات الدراسية والبمتابعة تنفيذ الخطط و .2

طالب المرحلـة  المراحل المختلفة وتقويم مدى مالءمتها لتالميذ والمنفذة لها، بالصفوف و

 .التربويةوضعت لها ومدى مواكبتها للتطورات العلمية و التي

  .المقترحات بشأنهمالعاملين وتقديم التقارير و لدى األداءمتابعة و تقويم مستوى  .3

اقتـراح  المعلمـين بالمؤسسـات التعليميـة و    فـي العجز ة، وحصر الزياد فيالمساهمة  .4

  .الزائدين فيالتصرف الالزمة لسد العجز و اإلجراءات

  .تنسيب المعلمين إعادةحركة تنقالت، وتنسيب، و عدادإ فيالمساهمة  .5

                                                
  26-25، ص مرجع سابق متولي، مصطفي )(1

 .ة التنظيمية إلدارة التفتيش التربوي، مرجع سابقالالئح (2)



 

 43

وضع الجداول الدراسية بالمؤسسات التعليمية وفق معدالت أعمال  في األداءتقويم مستوى  .6

  .األداء

بما  الدراسيمقارنة النتائج خالل العام الطالب والتالميذ و مستوى تحصيلمتابعة تقويم، و .7

  .شأنها فيالمقترحات تحويه سجالت رصد الدرجات، وتقديم التوصيات و

المفتشـين  ة للمعلمـين و رفع الكفاءة، والتنشيطية، ودورات تراح تنظيم الدورات التأهيلياق .8

  . التربويين من خالل نتائج تقارير التفتيش
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث
  التربويالتربويللتفتيش للتفتيش   التاريخيالتاريخيالتطور التطور األصول المعرفية واألصول المعرفية و  
  

ـ اً في كل مرحلة منها شكالً خاصاً، آخذمر اإلشراف التربوي بمراحل عديدة ن ، ويمك

  :تلخيص هذه المراحل فيما يلي

 :إلشراف كتفتيشمرحلة ا: أوالً

علـى مسـتوى    –أول األمـر   –إن المتتبع لتاريخ اإلشراف التربوي يجد أنه ابتـدأ   

بزيـارة   )المفـتش (ملية التي كان يقوم بها شخص واحـد، هـو   الذي يعني تلك الع ،التفتيش

، ومن ثـم محاسـبتهم علـى    جوانب القصور ونقاط الضعف لديهم المدرسين لإلطالع على

 . والهفوات التي يجدها خالل زيارتهاألخطاء والنواقص 

لقد ظهر األخذ بأسلوب التفتيش في أوائل القرن السابع عشر فـي الواليـات المتحـدة    

لزيارة المدارس بغرض  م1709األمريكية عندما شكلت لجان من المواطنين في بوسطن عام 

لى المدرسـين  وشمل التفتيش ع ،التفتيش على المبنى والمعدات والمدرسين وتحصيل التالميذ

، وتطورت هذه العمليـة التفتيشـية   واألساليب المستخدمة في التعليم بعد ذلك طرق تدريسهم

سة، وكـان  باختيار أحد المدرسين وتكليفه بواجبات إدارية معينة ثم فنية بعد ذلك كمدير للمدر

ر أو مخالفـة  يعن أي تقص "التبليغ"لعملية التعليمية بكافة مكوناتها، وا "مراقبة"فحوى التفتيش 

للوقوف على  "المفاجئة"لتفتيش ووسيلته أسلوب الزيارات ، وكانت أداة اتقرير عقاب المخطئل

إلى شرح  "االستماع"والحصص " حضور"، ومن ثم كان "الطبيعي"حالة المدرسة في وضعها 
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، بل كان هناك من المفتشين ت المدرسة وسائل أساسية للتفتيشالمدرس وإلقائه وفحص سجال

   .)1(األخطاء واإلبالغ عنها رسمياً "تسجيل"، والمدرس والمدرسة "عيوب"في تلمس  يغاليمن 

، وظهر في ظل نظام اجتمـاعي  من اإلشراف على السيطرة والتسلط لقد قام هذا النوع

اتسم باالرستقراطية وتمركز السلطة واتخاذ العقاب وسيلة ناجحة لتوجيه اآلخـرين ، وكـان   

، وكانت من أهم خصائصه مراقبة أعمال الجتماعي القائم، ويخدم أهدافهر طبيعة النظام ايساي

المفهـوم ضـاعت   وفي إطار هذه العملية وهـذا   .، ومعاقبة المسيئازاة المحسنالمدرس لمج

تر النفسي بـين المدرسـين   ، خلقت جواً من الرعب والتو"المفاجأة"العالقات اإلنسانية، إذ أن 

  . بالمدارس

تيش بالجبر واإلكراه ذلك ألن الرغبة في تحسين أداء المدرس دفعت ومن هنا ارتبط التف

ؤدي أن هذا األسلوب سـي  باعتبار، امرهمالمدرسين على تنفيذ أو" إجبار"بعض المفتشين إلى 

سلبية وكان من نتيجة هذه اإلجراءات الالموضوعية تولد نظرة . إلى تطوير للتعليم والمدرسين

مثلت بالرفض والخوف وعدم الثقة، باعتبار أن المفتش صاحب ت ،لدى المدرسين إزاء مفتشيهم

 ألهوائـه ، وفقـاً  يعاقب من يشاء من المدرسين –بموجب السلطة المخولة له  –، وأنه السلطة

  .)2(ورغباته الشخصية 

لكشـف عـن نقـاط الضـعف لـدى      في ا المفتشوفي ضوء هذا المفهوم تتحدد مهمة 

فيها من خالل زيارة خاطفة ال تستغرق سوى فتـرة   ، وتصيد األخطاء التي يقعونالمدرسين

، وفي ختام الدراسي في أحسن األحوالزمنية قصيرة، تجري عادة مرة أو مرتين خالل العام 

                                                
) 1992 مكتبة األنجلو المصرية،، القاهرة( ، اإلدارة المدرسية واإلشراف الفني،آخرونعبدالغنى عبود و) (1

   .133-132ص ص 
  111ص ) 1994 ،4ط مكتب فرح للطباعة،، بغداد( اإلدارة و اإلشراف التربوي،عباس مهدي وآخرون، ) (2
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، ويعطيه تقديراً يعكـس فيـه   لمفتش تقريره التقويمي عن المدرسهذه الزيارة السريعة يعد ا

  . ية دون االعتماد على أسس موضوعيةانطباعاته الشخص

 ، تأثيراً على المدرس من حيث اسـتمراره أو لتقدير، إذا كان سلبياًومما ال شك فيه فإن ل

، ذلك أن النقل إلى مدرسة بعيدة أو نائية من أكثر اإلجـراءات التـي كـان    مدرستهبقاؤه في 

فاإلشـراف   .)1(ذين ال يرضون عنهم ألسـباب مختلفـة  يستخدمها المفتشون إزاء المدرسين ال

، ارة عن عملية تفتيش علـى المدرسـين  كان يقوم به المفتشون القدامى هو عب التربوي الذي

الضعف لدى المدرس، ليس من أجل اإلصالح، بل مـن أجـل    هدفها معرفة عيوب وجوانب

تباعاً هو امتحان التالميذ في المـادة التـي يعلمهـا    اوكان األسلوب األكثر . العقاب والتأنيب

لمدرس دور إيجـابي فـي هـذه    ، ولم يكن للقينه هذه المادةاية المدرس في تالمدرس لبيان كف

خصوصاً ما يرتبط بهذا السلوك من ، رس داخل الفصل، وكان التركيز على سلوك المدالعملية

فـي ظـل تلـك     تصف األسلوب التفتيشـي وقد أ. )2(ضبط النظام وأساليب تلقين المادةناحية 

  :بما يلي المعطيات

ن ، ومداده ومؤهالته على سائر المدرسينيتفوق في إعيفترض هذا األسلوب أن المفتش  .1

  ؟؟ وماذا يدرسونهنا يحق له أن يعلم كيف يدرسون

، وتتلخص اجحة للتدريس يعرفها المفتش وحدهطرق معينة نكان التفتيش يعتقد بوجود  .2

 . لمدرسين بشكل أوامر مفروضة عليهممسؤولياته في تقديمها ل

، لـذا تركـزت   ة الضعيفة في البرنامج التعليميقيفترض التفتيش أن المدرس هو الحل .3

عليمـي مـن   إلصالح البرنامج الت محاولةجهود المفتش على تقديم النصح للمدرس في 

                                                
  .110لمرجع السابق، صا) (1
 مطبعـة الفـرزدق التجاريـة،    ،الرياض(، اإلدارة واإلشراف التربوي، اتجاهات حديثةوآخرون، رداح الخطيب، ) (2

1987.(   
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ة في الموقـف  ، وهذا يعني أن المفتش كان يهمل سائر العوامل المؤثرخالل المدرسين

 . حليوحاجات التالميذ والمجتمع الم، التعليمي مثل المنهج، والبناء المدرسي

كان التفتيش يعتمد أسلوب القسـوة والتسـلط،    لذا، المفتش هو صاحب السلطة األولى .4

 . ام آرائهم، وعدم احترنومفاجأة المدرسي

 ، دون أن يكون قـادراً تهدف إلى معرفة العيوب واألخطاء كان التفتيش عملية شخصية .5

 . على وضع مقترحات إيجابية للعالج

ء زياراته للصفوف يمـتحن  ، فكان في أثناائج التالميذالمدرس من خالل نتيقوم المفتش  .6

 .)1(، ويعتبر النتائج األساس الوحيد لتقويم عمل المدرسالتالميذ

، هذا االفتراض الذي بني عليه أسلوب التفتيش افتراض خاطئ إن االفتراض الذي يقوم

ل موقـف  ما يناسب ك أن المفتش هو الشخص القدير والمتمكن من تحديد وتقدير أساسعلى 

المناسب للمواقف التعليميـة   ، إذ ليس من المعقول فكرة األسلوب الواحد األمثلتعليمي مسبقاً

 ويحـاول ، راته التعليمية عندما كان مدرساًهو نقل خب –غالباً  –أن ما يقوم به المفتش . كافة

ـ فرضها على المدرسين دون األخذ بعين االعتبار التطورات العد دان يدة التي طرأت على مي

وق الفرديـة القائمـة بـين    ، وال الفـر ت المتنوعة في المواقف التعليمية، وال التغيراالتربية

  .)2(أو بين الطلبة ،المدرسين

ة كل معلم تختلـف عـن شخصـية    ، فشخصيل إنسان شخصيته الفريدة المتميزةإن لك

حـد،  م عن بعضهم البعض في الصـف الوا جوانب نموه، كما أن الطلبة يختلفون في المفتش

                                                
  .187-180ص ، ص  المرجع السابق) (1
التعليم  السائد لدى المشرفين التربويين كما يدركه مدرسو مدارس مرحلة ي، السلوك اإلشرافالمسالتى خميس فرج )(2

اب، جامعـة قـاريونس،   المتوسط بمدينة بنغازي وفقا لبعض المتغيرات، رسالة ماجستير غير منشورة، كليـة اآلد 
  .29، ص 2002بنغازي، 
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، فضال عن اختالفهم من جيل إلى جيل ألخرى، ويختلفون كذلك من صف آلخر، ومن مرحلة

عكس هذه الحركة على مجتمـع المدرسـة   ن، وتمتطورة فالمجتمع في حركة ديناميكية مستمرة

  .)1(جزءاً من المجتمع الكبير باعتباره

ض مستوى منخف إن برنامج اإلشراف التربوي على مستوى التفتيش دائما ما يكون على

يده، وينظر  ، حيث يظهر المفتش كشخص يحمل سوطاً فييستحق ما يلحق به من سمات سيئة

يبحثون عن نمط يرسمه لهم ن المدرسين في هذا الوضع ، حيث نجد إإليه نظرة رفض وخوف

أما التجريب والفردية والتخطيط الحر والمرونة فـي  . تقليده والعمل وفقه ليحاولوا، رؤساؤهم

ة في ظل هـذا  يلفتصبح كلها أموراً مستح –تبعاً للمواقف التعليمية المختلفة  –يب التعليم أسال

، ويصبح التدريس عاجزاً عن أداء الغرض منه عنـدما يضـطر   النوع من اإلشراف الجامد

، ويهملون الجوانب األخرى معينة التي تبني عليها التقديراتالمعلمون إلى االهتمام بالعوامل ال

 ، ذ في االعتبار عند وضع التقـديرات ، ولكنها ال تؤختكون مهمة أو أكثر من غيرهاي قد الت

عف الصلة بين وعلى هذا األساس تض. هتم بها، أو ألنها يصعب تقديرهاإما ألن المشرف ال ي

  .)2(والتفاعل بينهما التعاون، وتضيع فرص وتبعد المسافة بينهما ،المفتش وبين المدرس

، إال إذا تم يتمكن من تحقيق األهداف المرسومة، وال يكون فعاالًاإلشراف التربوي  إن

وهذا النوع مـن العالقـات   . ية اإليجابية بين المشرف والمدرسفي جو من العالقات اإلنسان

عديـدة بهـدف    بمحاوالت، وعلى القيام لمتواصليشجع المدرس على بذل المزيد من الجهد ا

، وهـذا يتطلـب   لية التعليم، وتحقيق تعليم أفضلي تساعد على تحسين عمتهيئة الظروف الت

، فالبد أن يعنـي  مية متطورة في أسس ومفاهيم جديدةالنظر إلى اإلشراف التربوي نظرة تقد

                                                
  .113-112، ص ص ابقمرجع س، آخرونمهدي، و عباس عبد ) (1
  .181-180ص   ص ابق،مرجع سوآخرون، رداح الخطيب، )  (2
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والمساعدة للمدرس إذ لـم   والمعاونةبالدعم واإلسناد  –وفقاً لهذه النظرة  –اإلشراف التربوي 

، وتحمـل مسـؤولية   تعاونيـة ، بل مشاركة ألوامر والتعليمات اوتوجيها وإصدار يعد إشرافاً

  .)1(اقتصارها على طرف واحد هو المدرس، دون إزاء العملية التربوية وتطويرها مشتركة

العملية  ، والممارسات الخاطئة التي كانت تتبع فيدود الفعل السلبية إزاء األساليبإن ر

 تماشـى مـع التطـورات   ، أدت إلى الدعوة إلى نوع جديد من اإلشراف ينبغي أن ياإلشرافية

، ويقوم على أساس النظرة الموضوعية السليمة إلـى طبيعـة   المختلفة في مجاالت الحياة كافة

، لواسع لمتطلبات العملية التربوية، وعلى أساس الفهم اعالقات التي تربط المشرف بالمدرسال

  .)2(وبالسبل الكفيلة بتحقيق أهدافها

 : هاإلشراف التربوي كتدريب وتوجي: ثانياً

ألخـذ بالتـدريب واإلرشـاد    ا ةبضـرور  االعترافعلى ة أخرى أكد اإلشراف مرقد ل

دارية العليا تعرف ، لكن هذه المرحلة ما تزال تعكس مفهوماً يرى أن المستويات اإلواإلشراف

  . اإلصالحية من أساليب وطرق ومواد "صفةالو"هي التي تقرر  ، وأنهامن غيرها نأحس

كأسـاس   –وبخاصة حاجـات المدرسـين    –ترافها بالحاجات وتتميز هذه المرحلة باع

، ومشاركة المدرسـين وتـدريبهم علـى    لم تعرف مفاهيم النمو الذاتي هالكن، ولتحسين التعليم

  :م اإلشراف في عدة نقاط، تمثلت في اآلتيالقيادة، وقد حددت مفهو

 .يم كل ما يتعلق بالمواد الدراسيةوضع خطة لمتابعة وتقي .1

الزيارات الميدانية وتنفيذها لمتابعة كل ما يتعلق بالمواد الدراسية واألنشطة إعداد برامج  .2

 . تقارير متابعة دورية عن الزياراتوإعداد 

                                                
  .31ع سابق، ص مرج ،المسالتى خميس فرج)  (1
  112-111مهدى، وآخرون،  مرجع سابق، ص ص  عباس عبد) (2
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 . ح حلول لهااصر مشكالت تنفيذ المواد الدراسية، واقترح .3

 . الفنية لكل مادة دراسية النشراتنشر  .4

  . ألعضاء هيأة التدريسبية الالزمة وضح سياسة التدريب وإعداد البرامج التدري .5

تضـمنت القيـام بالواجبـات    قد  "الموجه األول"و "الموجه"وفي ضوء ذلك فإن وظيفة 

  :)1(التالية

  . شراف على تنفيذ المناهج الدراسيةاإل - 

  . ريسة لهيئات التد، ومتابعة مستويات الكفاءاإلشراف واإلرشاد والتقويم - 

  .من مناهج وكتب ومعينات ل بالمادة، وبحث ما يتصعقد المؤتمرات الدراسية - 

  . أحوال المادة وتقويمها الستطالعالقيام بزيارات ميدانية للمدارس  - 

  . ية مشكالت ومستويات تدريس المادةتضمين التقارير الفتر - 

مـا يـزال هـو     "اإلمالء"ه المرحلة تعد تطوراً نحو األفضل، فإن أسلوب ومع أن هذ

، وما يزال اإلشراف التربـوي  إلى درجة كبيرة "غائباً"من يوجهون ، وما يزال دور المسيطر

  .)2(يقف تقريباً عند هذه المرحلة

 :اإلشراف كعملية ديمقراطية شاملة: ثالثاً

، وما تضمنه مـن فلسـفة   لتي تحققت في مجال الفكر التربويإن التطورات الكبيرة ا 

الجماعة وأساليب  ينامياتوأهداف تربوية ومراحل النمو ومبادئه ونظريات التعليم المختلفة ود

، وتطور ية والعلوم االجتماعية والسلوكية، وما تحقق في مجال العلوم التربوية والنفساالتصال
                                                

اإلشراف التربوي بمرحلة التعليم المتوسط بمدينة بنغازي في ضوء االتجاهات الحديثـة مـن   ، تقويم فالحال فاطمة) (1
جامعـة  : ، بنغـازي رسالة ماجستير غيـر منشـورة  ، وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين ومديري المدارس

  .73، ص 1999، اآلدابقاريونس كلية 
  .134-133، ص ص ابقآخرون، مرجع سعبدالغنى عبود و) (2
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جديداً لمفهوم اإلشراف التربـوي، ومبـادئ    ، فرض تطويراًلنظرة الشاملة للعملية التعليميةا

، كـل هـذه   افهاالتعلم من أجل تحقيق أهد وهية ن الهدف الرئيس للعملأ، حيث تحقيق أهدافه

أن يتطور وربوي األمور جعلت من الضروري أن يطرأ تغيير جديد على مفهوم اإلشراف الت

 . الموقف التعليميبمن اهتمامه بالفرد، وهو المدرس، إلى اهتمامه 

وتأسيساً على ما تقدم أصبح اإلشراف التربوي يعني أحد الوسائل واألسـاليب الهامـة   

ئة الجديد قيادة تربوية هدفها تهي "في ضوء المفهوم "، فهوطويرهامستخدمة لتحسين العملية وتال

ـ ، وذلك الفرص المناسبة لنمو المدرسين، وتطويرها، مهنياً، بغية االرتفاع بمستوى التعليم ن م

، واالستفادة من التطـورات الحاصـلة فـي هـذا     خدام األساليب التربوية المالئمةطريق است

  .)1(المجال

  :اإلشراف كعملية ديمقراطية شاملة، من بينها على تطوروقد ساعدت عدة أمور 

ة أساسية لنمو الشخصية اإلنسـانية، وأنهـا نظـام    االعتراف بأن التربية قوة اجتماعي .1

، فالتربية ليست عملية ميكانيكية تتعامل مع آليات التعلم من خـالل  اجتماعي ديمقراطي

ساسياً من عمليـة اجتماعيـة   أجزءاً  –صار لذلك  -، واإلشراف التربوي ليات إداريةآ

  . أساسية

، أوجه الحياة والتنظيم االجتمـاعي  ، يؤثر على جميعاالعتراف بأن التغيير مبدأ طبيعي .2

وارتبط بذلك أن التغيير التربوي في المناهج واإلدارة وطرق التدريب وغير ذلك لم يعد 

  . فيه ابل أنه أصبح أمراً مرغوب، أساسياً فقط شيئاً

يـرتبط بالديمقراطيـة    نـه إذا أ، اإلشراف التربوي عمليـة اجتماعيـة   االعتراف بأن .3

ـ ومن هنا صا  ،والتعاونية صـنع  "عي، وجماعيـة  ار ضرورياً األخذ بالتخطيط الجم

                                                
  .113-112، ص ص ابقمرجع س مهدي، وآخرون، عباس عبد) (1
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بين جميع الهيئات ذات الصلة بـالمتعلم ورعايتـه وحمايتـه     التعاون، حيث أن "القرار

  . لألشراف الناجح وتربيته أمر هام

، ولذا فإن ي تتمثل في القيادة داخل الجماعةاألساسية لإلشراف التربوإقرار أن الوظيفة  .4

وبخاصة إدارة ، مهارات القيادة ومهارات اإلدارة المشرف التربوي ينبغي أن تكون لديه

  . ةاإلنسانية، ومهارات إرشاد الجماعالعالقات 

ى لإلشـراف  ثل الهدف األسـم التسليم بأن تحسين العوامل المختلفة للعملية التربوية يم .5

، ويشمل هذا تحسين العوامل المؤثرة على تعليم األطفال داخل مدارس التعلـيم  التربوي

  .األساسي وخارجها

، بحيث يشمل تحسين العوامل المؤثرة تمياً االهتمام باإلشراف التربويومن هنا صار ح

  .)1(واإلدارة وغيرهاعلى التعليم والمدرس والمنهج والمبنى والتجهيزات 

   :بمفهومها الحديث تتميز بما يليق يمكن القول بأن عملية اإلشراف التربوي مما سب

ف تحقيق النمـو  تعتمد على التفاعل السليم والديمقراطي بين المشرفين والمدرسين بهد .1

  .المتكامل للتالميذ

سـاعدهم  تهدف إلى توجيه المدرسين وإرشادهم وتزويدهم بكل جديد في مجال عملهم ي .2

 .والمهني على النمو الشخصي

 باعتبارهة إلى المدرس ، وتتجه بصورة رئيستحسين الخدمات التعليمة األساس محورها .3

، ويرتقي تتجه إليه الجهود لتزداد كفاءته ، والبد أنكن الهام في كل المواقف التربويةالر

 .أداؤه

                                                
  .135-134، ص ص ع سابقمرج  عبدالغنى عبود وآخرون،) (1
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كالمنـاهج،   التالميذ عوامل والظروف التي تؤثر في تعلماهتمامها على جميع ال بينص .4

، ات، ومشكالت التالميذ والمدرسين، ونظم االمتحانوسائل التعليمية، وطرق التدريسالو

 .)1(قات السائدة في المجتمع المدرسيوالعال

 

                                                
   .129ص ابق، مرجع سرداح الخطيب، أحمد الفرح، ) (1
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  خالصة خالصة الال

  

فـي موضـوع    يـات من أدب باستعراض أهم ما كت من الدراسة الفصللقد تم في هذا 

اها الباحثون العرب واألجانب رالسياسة العامة من خالل التعرض لمفهوم السياسة العامة كما ي

ومن ثم التعرض لمجاالت السياسة العامة االقتصادية واالجتماعية والسياسـية  على حد سواء، 

الستخراجي والنمط ختلفة للسياسة العامة مثل النمط اوالتعليمية مرورا بعد ذلك على األنماط الم

م السياسية تستخدم هذه األنماط غلب النظنمط التنظيمي والنمط الرمزي حيث إن أالتوزيعي وال

للمراحـل   الفصـل كما تعرض هـذا   .األربعة من اجل تنظيم وتنسيق أمور الحياة في الدولة

حلـة التقـويم   المتتالية التي تمر بها السياسة العامة من مرحلة الصنع ومرحلـة التنفيـذ ومر  

التعليمية من صـنع  ة اسيحد عناوينه بالكيفية التي تدار وتمر بها السفي أ الفصلواختص هذا 

هذا من  وتناول المبحث الثاني ،المبحث األولفي  ءلسياسة التعليمية وهذا ما جاوتنفيذ وتقويم ل

المفهوم العام للتفتيش التربوي باعتبار أن التفتيش التربوي إدارة متفرعة مـن وزارة   الفصل

عراض أهـم المراحـل   اسـت  وبعد تبيان المفهوم العام للتفتيش التربوي وجب علينـا  .التعليم

هذا المفهوم وكذلك توضيح األصول المعرفية التي انطلق منهـا عبـر   التاريخية التي مر بها 

 دراسـة مـن ال الفصل استعرض هذا قد ووهذا ما تناوله المبحث الثالث  ةفترات زمنية مختلف

أساس  بعرض لمفهوم السياسة العامة على التدرج في عرض المواضيع فبدأالتراتبية الهرمية و

قطاع التعليم ودراسة السياسـة التعليميـة    فتم التركيز علىأنها تضم بداخلها جميع القطاعات 

إدارة التفتيش التربـوي مـن حيـث     تم تناولوبعد ذلك  ،كجزء من السياسة العامة ألي دولة

    .باعتبارها إدارة متفرعة وتابعة للسياسات التعليمية يالمفهوم والتطور التاريخ
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 :تمهيد

التفتيش التربوي من حيث األهـداف   اتطبيعة السياسة العامة إلدار الفصليتناول هذا 

أما  األول، المبحثسيكون محور اهتمام  والوظائف التي تسعى هذه اإلدارة إلى تحقيقها وهذا

جـل  يختارها المفتشون التربويون الستخدامها من أ التيواع طرح فيه األنيفس المبحث الثاني

تطرق إلى األساليب المتبعة من قبل الوكذلك ، تعزيز دور اإلدارة التربوية في العملية التعليمية

طبيعـة   المبحث الثالـث ، وسنتناول دارتهمويين سعيا منهم إلى تحقيق أهداف إالمفتشين الترب

التربوي في ليبيا من حيث البنية اإلدارية للتعليم في ليبيا و كذلك  إلدارة التفتيش السياسة العامة

كـالً مـن    اختيـار يتم بها  التيالتركيبة الهيكلية إلدارة التفتيش التربوي مروراً على الكيفية 

الضوء على األهـداف   ليطتس، وأخيراً التربويالتفتيشية التربوية و المفتش  اإلداراترؤساء 

من أجل تحقيق أهداف  بنغازيمدينة  في التربويالتفتيش  إدارةتتبعها  لتيااألساليب والمهام و

  :كما يلي  الفصل إلى ثالث مباحثو بناء على ما سبق سيتم تقسيم هذا , العملية التعليمية
  

 أهداف ووظائف التفتيش التربوي :المبحث األول

 .التفتيش التربوي وأساليب أنواع: المبحث الثاني

 . السياسة العامة إلدارة التفتيش التربوي في ليبيا :المبحث الثالث
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  المبحث األولالمبحث األول
  التربويالتربويالتفتيش التفتيش   أهداف ووظائفأهداف ووظائف

  :أهداف التفتيش :أوالً

التعلم بما تتضمناه من التعليم و عمليتيهو تحسين  التربويللتفتيش  الرئيسإن الهدف "

  )1("إدارةبيئة ومنهج و أساليب و طرق وو متعلم ومعلم 

هـذا   فـي متنوعة ء من التوضيح عن أهداف كثيرة وبشيحدث بعض الباحثين لئن تو

 وفيما يلي عرض ألهـم وتخدم أغراضه  الرئيسنها جميعاً مشتقة من هذا الهدف ، إال أالمجال

الكتاب وذلك على الحديث كما ذكرها بعض الباحثين و التربويهذه األهداف الفرعية للتفتيش 

  :)2(النحو اآلتي

 :التربيةتوضيح أهداف  .1

فهم فلسـفتها  ك غايات التربية وإلى مساعدة المعلمين على إدرا التربوييهدف التفتيش  

إذا كان من بين أهداف التربيـة الحديثـة   تحقيق هذه األهداف التربوية، و فيدور المدرسة و

القية األخاالنفعالية والمعرفية والحسية والجمالية و النواحيتحقيق النمو المتوازن للمتعلمين من 

 أن يوضح رؤية المعلمين لتلـك األهـداف،   التربويالجسمية، فإنه على المفتش والروحية و

خارجهـا  المدرسة و فييمر بها المتعلمون  التيالخبرات ويساعدهم على توظيف النشاطات و

الحديثة هو القيادة على المفتش أن يدرك أن غاية ما تهدف إليه التربية و .فلخدمة هذه األهدا

م ئإلى ما يالتوجيهها أساليب حياة الفرد و فيالنهوض بالمجتمع عن طريق التأثير ماعية واالجت

                                                
  .244ص  ،)1992 ،3ط ، دار الفرقان،عمان(، اإلدارة واإلشراف التربوييعقوب حسن نشوان، ) (1
  .19فاطمة الفالح، مرجع سابق، ص  ) (2
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ما تحويه مختلف ج الدراسية في سبيل تحقيق ذلك، وتستخدم المناه هي، و)1(طبيعة هذا العصر

أوجه النشاط كوسيلة ليكتسب المتعلم عن طريقها خبرات جديدة تمكنـه مـن تحقيـق هـذا     

  .)2(الهدف

  :المدرسة فيالعالقات المهنية تحسين  .2

المعلمين وتقوية روح  األساسية كذلك تحسين العالقات بين التربويمن أهداف التفتيش و

 ,خاصـة  المدرسـة  فين العالقات الشخصية الحسنة تحقيق االنسجام بينهم، حيث إالتعاون و

كان فهم طبيعـة   ولهذا ،ر رفع الروح المعنوية للمعلمينمن مصاد ،عامة ،بين زمالء المهنةو

 من العوامل التي العوامل البيئية األخرىة تكيفها مع غيرها من الشخصيات وطريقالشخصية و

ن فهم مشكالت العالقات بين المعلمين إ، وكذلك فالتعليميساعد المفتش على تحسين الموقف ت

ـ   التربويجانب مهم من مهام المفتش  قـاء  ولية االرتؤ، وذلك أن االتجاه الجديـد يحملـه مس

  .)3(المدرسة إلى مستوى رفيع فيبالعالقات المهنية 

  :التغلب على الصعوبات التعليمية .3

الطلبة تواجه المعلمين و التيأيضا تشخيص الصعوبات  التربويمن بين أهداف التفتيش 

مـن أهـم   لصـعوبات، و رسم الخطط المناسبة للتغلب على هذه افي عملية التعليم والتعلم، و

ومساعدتهم علـى تفـادى    تنميتهاالمعلمين على كشف مادة التعليم وعاونة مجهودات المفتش م

تكييف التدريس  فيمساعدتهم أيضا ممارستهم التعليمية، و فيتظهر  التيالمغالطات األخطاء و

الوسـائل  لمواد وتوفير اتشخيص مشكالت الطلبة الدراسية و لمالئمة مستوى الطلبة، ومحاولة

                                                
  .19فاطمة الفالح، مرجع سابق، ص  ) (1
  .41مرجع سابق، ص عبد المطلب حسين بارة، ) (2
  .198، ص)1972 عالم الكتب،، القاهرة( ،التوجيه الفني في التعليمفكرى حسن ريان، ) (3
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ـ اكتشالمعينة على التدريس و  ىاف الفروق الفردية بين الطلبة حتى يصل المعلم بكل طالب إل

  .مواهبهأقصى ما تمكنه طاقاته و
  

  :ربط البيئة مع المدرسة .4

ذلك بمساعدة اك البيئة المحيطة مع المدرسة، ويهدف التفتيش بمفهومه الحديث إلى إشر

أوليـاء األمـور،    له التعامل معيستطيعون من خال الذي المهنيالمعلمين على تنمية السلوك 

كوين عالقـات  حكمة كما يستطيعون تلى على مختلف مستوياتهم بلباقة وأفراد المجتمع المحو

   .)1(البيئة المحيطة بهامفيدة بين المدرسة و
  

  :مساعدة المعلمين على إدراك مشاكل الطلبة .5

 حو مادته إلى أقصـى درجـة ممكنـة،   يقع على عاتق المعلم مهمة تنمية اتجاه الطلبة ن

التربوي هنا بمساعدة يبرز دور المفتش نحو المواد بعالقاتهم بمعلميها وتتأثر اتجاهات الطلبة و

التدريس إلثارة اهتمام طلبته، باإلضافة إلى مسـاعدة   فيتوجيهه إلى تحسين طريقته المعلم و

من  ما يستطيعون أن يبذلوا كلراك حاجاتهم وإديعيشها الطلبة و التيالمعلم على فهم المرحلة 

  .)2(وضع الحلول المناسبة لهاارات المختلفة لتشخيص مشكالتهم وإعداد االختبجهد إلشباعها، و
  

 :تقويم نتائج التدريس .6

بمفهومه الحديث ال يقتصر على تقويم المعلم فقط بـل أصـبح    التربويأصبح التفتيش  

يعد جزءا هامـا  المستمر، فالتقويم  المهنييركز اهتمامه على مساعدتهم على التحسن والنمو 

خالل  المهنيالنمو يقدم للمعلمين الفرص للترقي و ألنه) التربوية المهنية(من العملية التعليمية 

                                                
  .42ابق، ص المطلب حسين بارة، مرجع سعبد) (1
اإلشراف التربوي بمدارس التعليم األساسي بمصر، الواقع وتطويره، دراسـات المـؤتمر   "محمد، سليمان عبدربه ) (2

  .168، ص"السنوي الثاني إلدارة التعليم في الوطن العربي في عالم متغير
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 هنـاك الكفاءة المهنية لديهم، ودفعهم لرفع الضعف و نواحيمعالجة العمل و فيقنوات النجاح 

التمكن من المادة  –شخصية المعلم  –المهارات الصفية : (هيعدد من معايير التقويم للمعلم و

  .)1()دفتر تحضير الدروس –تحصيل الطلبة  –الدراسية 

لن يستطيع تحقيقها ما لم ، والتربويلعل تحقيق هذه األهداف تكون على عاتق المفتش و

الكفاءة المهنية، باإلضافة إلى المؤهالت العلميـة  لذلك من خالل الخبرة الكافية، و يكن مؤهال

هذا الميـدان   فيالمستمر عمل، إضافة إلى االطالع الواسع ومن  تتناسب مع ما يقوم به التي

  .التربوي

  :التربويوظائف التفتيش   :ثانياً

تحقيقـا   التربوييقوم بها المشرف  التيالمهام أو األدوار  هي التربويوظائف التفتيش 

ضـع  و :إلى المهـام التاليـة   وبوندىويلزر فقد أشا .التربويلألهداف المأمولة من التفتيش 

عقد اللقاءات مع العاملين ، مالحظة التدريس، تقويم المعلمينخاصة للتفاعل، وتطوير معايير 

  تقويم التدريستنظيم برامج تدريبية لهم و ،التربويالحقل  في

  :هىثالثة مجاالت رئيسة،  في التربويمهام المفتش  )2(ملحمالكيالنى وكل من كما حدد 

 .التنمية المهنية .1

 .تطوير المنهج .2

 .التعلمحسين عملية التعليم وت .3

  :هيعدة و جاالت يمارس المفتش أدواراًإطار هذه الم فيو

                                                
  .330، ص بقامرجع س ،محمد عيد ديرانى) (1
  .31، ص)1986 مكتبة لبنان، ،بيروت(، ريسالتوجيه الفني في أصول التربية والتد، ، وأياد ملحمتيسير الكيالنى) (2
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يقدم االقتراحـات البنـاءة   المادة العلمية و فياإلرشاد، حيث يعمل كمستشار متخصص  .1

  .للمعلمين

التعليميـة  ينسق البرامج يشكل حلقة اتصال بين المعلمين وبين اإلدارة و حيث, التنسيق .2

  .التطويرلتقويم وويقوم لجان ا

أساليب التدريس إلى ويم نمو الطلبة وتقويم المنهج وتق فييساعد المعلمين  حيث ,التقويم .3

 .جانب تقويم المعلمين

 : ين التربويين تتمثل فية للمفتشام الرئيسيتفق أغلب الباحثين على أن المهو

 .للمعلمين المهنيالنهوض بالنمو  .1

 .تطوير المناهج الدراسية .2

 .ملية التعليمية بما تتضمنه من مجاالت مختلفةتقييم الع .3

لجميـع   التربويلشمولية مفهوم التفتيش نظراً و ،على ما سبق ذكره من وظائف بناءو

 ،)وسـائل تعليميـة  ، طرق تدريس ،تعليميمنهج متعلم، معلم، (العملية التربوية من مجاالت 

أول و ،لمجاالت الخمسة السابقةلهذه ا وفقا التربويوظائف التفتيش  الحاليسوف يحدد البحث 

  :هذه المجاالت هو

 :المتعلم .1

عاطفية جسمية وككل متكامل يتضمن جوانب عقلية و تركز التربية الحديثة على المتعلم 

و المتكامل لهـذه الجوانـب   يجب أن يكون وسيلة لتحقيق النم تعليميكل موقف و ،اجتماعيةو

يبـرز دور   األساسمحورها للعملية التعليمية و الت الهامةحد المجاباعتبار المتعلم أو .جميعا

  :تجاه المتعلم من خالل المساعدة على التربويالمفتش 
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 .االتجاهات المفيدة لكيفية التعامل مع المتعلميناكتساب المعلمين المهارات و  .أ 

مواجهـة  الفصول الدراسية بطريقة علمية وسليمة و االهتمام بتوزيع المتعلمين على  .ب 

 .محاولة حلهاد تنشأ عن ذلك ومشكالت التي قال

 .إعداد السجالت المناسبة لذلكدراسة سلوك المتعلمين وتصرفاتهم ومتابعة و  .ج 

تنمية ميولهم بإتاحة الفـرص  تقييم أعمال المتعلمين ومراعاة الفروق الفردية بينهم و  .د 

 .لهم بممارسة نشاطاتهم الخاصة

 .)1(لدراسية لديهمالمتعلمين لبحث المشكالت اتنظيم لقاءات بين المعلمين و  .ه 

 :المعلم .2

ـ   حاجة ماسة إلى معلم متفتح واعٍ فيأصبحت التربية الحديثة   ة مدرك لمشـكالت البيئ

ما كانت أسس ة ومهيية التعليمملالتأثير المنظم لتحقيق أهداف العوقادر على المساهمة الفعالة و

 دور يأتيهنا و ،ذكره يساعده على تحقيق ما سبقنه بحاجة دائمة إلى من إعداد المعلم جيدة فإ

 :يعمل على الذي التربويالمفتش 

يكون قادرا على دراسة نشـاطاته   ن ينمى لدى المعلم مهارات التعلم الذاتي بحيثأ  .أ 

مهارات التعلم المتبادل بين المعلمين بحيث يكون قادرا على التعلم مـن  و ،وتقويمها

 اآلخرين

 .في داخل الفصلطية تامة حل مشكالتهم الخاصة بانضبا فين يساعد المعلمين أ  .ب 

 .)2(حاجات المعلمين كل حسب مادته الدراسيةنجازات ون يعد تقريرا سنويا عن إأ  .ج 

  

                                                
 مركز البحوث التربوية، ،مجلة التربية، الكويت، "برنامج إلعداد الموجهين الفنيين وتحسين أدائهم" رشيد الحمد، ) (1

  .134، ص1987لسنة األولى، العدد الثالث، ا
  .144ابق، صمرجع سرشيد الحمد، ) (2
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  :التعليميالمنهج  .3

قافيـة واالجتماعيـة   الث –مجموع الخبـرات التربويـة   "يعرف المنهج بأنه عبارة عن 

جها بقصد مساعدتهم تهيئها المدرسة لتالميذها داخل المدرسة وخار التي –الفنية والرياضية و

 . )1( "تعديل سلوكه طبقا ألهدافها التربويةو النواحيجميع  فيعلى النمو الشامل 

 دراسـي فمن المستحيل أن يبقى مـنهج   ،تطويره عملية مستمرةوعملية بناء المنهج و

المالئمة  ا تمامكذلك ال يكون مالئم ،مناسب لوقت معين مالئما بنفس الدرجة على مر السنين

 :يليبالنسبة للمنهج الدراسي يتضح فيما  التربويأهم دور للمفتش و .الطلبة لجميع

 .معلوماتهو تقويم محتوى المنهج الدراسيصياغة و فييشارك   .أ 

 .وكيا إلمكانية تنفيذها وقياسهاتحديدها سلاشتقاق األهداف التعليمية و فييشارك   .ب 

 .مجال تخصصه فيتأليف الكتب الدراسية  فييساهم   .ج 

 .تحقيق أهدافهو الدراسةمنهج لمين على تطبيق معيساعد ال  .د 

 .)2(يعد وحدات تدريسية لبعض موضوعات المنهج كنماذج يسترشد بها المعلمون  .ه 

 :طرق التدريس .4

وصـل المعلومـات   ت التـي تعد طرق التدريس ركنا من أركان المنهج ألنها الوسائل  

ن تفضلها عن األخرى ألدة وريس واحالتربية الحديثة ال تعترف بطريقة تدو ،التربوية للطلبة

يقاس نجـاح طـرق   صة تتمشى مع طريقة تدريس معينة وله ظروف خا تعليميكل موقف 

 ،مدى تحقيقها لألهـداف التعليميـة المطلوبـة   تحصيل المتعلمين و فيالتدريس بمدى تأثيرها 

 :)3(يليهذا المجال فيما  في التربويويتمثل دور المفتش 

                                                
  .7ص ) 1969دار الهنا للطباعة، الطبعة الثانية، : القاهرة" (اهجالمن" ،منير كاملوسرحان الدمرداش ) (1
  205مرجع سبق ذكره، ص  "التوجيه الفني في التعليم"، فكرى حسن ريان) (2
  .54مرجع سابق، ص ) (3
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 .مجالت العلمية التربوية الحديثةالمراجع وتزويد المعلمين بال  .أ 

  .مجال طرق التدريس فيتزويد المعلمين بكل ما يحدث من تطورات حديثة   .ب 

  .مساعدة المعلمين على نقد طرق التدريس على أساس علمي موضوعي  .ج 

  .االطالع المستمرين فيما يخص هذا المجالفي البحث ومشاركة المعلمين   .د 

  :الوسائل التعليمية .5

تمكن  أنهافمن مزاياها  ،يستخدمها المعلم لنقل الخبرات التعليمية للطلبة يالتالوسائل  هي

تناسـب   بطريقةالتعلم عن طريق تقديم الحقائق والمعلومات العلمية من تحقيق فاعلية التعليم و

 :)1(يليهذا المجال فيما  فييتحدد دور المفتش التربوي و ،الطلبة إدراك

  .التربويةعلمين من الناحية العلمية وة للمتوضيح قيمة الوسائل التعليمي  .أ 

لتعليمية الخاصـة بمادتـه   ا األدواتو لألجهزةيشرف على االستخدام الفعال يخطط و  .ب 

 .الدراسية

والمرافق الخاصة بالمادة ويقتـرح المناسـب منهـا     األجهزةكفاءة يختبر صالحية و  .ج 

 .للتدريس

 .)2(كيفية االستفادة منهارب المعلمين على حسن استخدامها ويد  .د 

                                                
  .46فاطمة الفالح، مرجع سابق، ص ) (1
  .40خميس فرج المسالتي، مرجع سابق، ص) (2
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
  التربويالتربويالتفتيش التفتيش وأساليب وأساليب أنواع أنواع 

  

  : أنواع التفتيش التربوي: أوالً

متعددة  أنواعظهور  التربويميدان التفتيش  فيتمت  التيلقد كان من نتيجة التطورات 

  .)1(مجال التعليم فيالمساعدة للعاملين لعملية التربوية و تقديم العون ومنه، تهدف إلى خدمة ا

ر جميعها فأنها تدو التربويالتفتيش  ألنواعالتسميات م من تعدد التصنيفات ووعلى الرغ

هى تحسين مستوى العملية التربوية من خالل عمليـة التفتـيش   حول نقطة جوهرية هامة، و

لكل نـوع   في الفقرة التاليةهذه المهمة و ألداءمناسبا  إعداداعد يقوم بها شخص أ التيالفعال 

  :بويالترالتفتيش  أنواعمن 

 :التفتيش اإلبداعي .1

، وال يقوم فيها ، وال يقرر من الجهات العليايمهو عملية بناءة ال يحدد فيها برنامج التعل 

تستخدم فيه نتائج البحـث   تعاوني، بل يقوم على جهد وير برنامج التفتيش على جهد فرديتط

، المفـتش ليبـدع  لقدرات الخالقـة لـدى   هذا النوع من التفتيش يحرك ا ،العلمي بذكاء وتميز

ولكي يكون المشـرف مبـدعاً    .مكنه في مجال العالقات اإلنسانية، ويخرج أفضل ما يويبتكر

الثقة ، مرونة التفكيرصبر، اللياقة، ال: "بد أن يتميز بها، ومن بينهاهناك عدة صفات شخصية ال

تهم، هم وخبرامن تجارب االستفادة، الرغبة في التعلم من اآلخرينبقدرته المهنية مع التواضع، 

للسير  االستعداد، مع لواضحة الشاملة لألهداف التربويةوالرؤية ا فهم الناس واإليمان بقدراتهم

                                                
  .113-112ابق، ص ص ، مرجع سآخرونمهدي، و عباس عبد) (1
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، لمفتش المبدع ال يتقيد بالحرفياتوا. )1("ل إليها، سواء رسمها هو أم غيرهفي أي سبيل توص

، وإنمـا  تباعهاوا يجبرهم على اإليمان بهاوال يفرض أفكاره وأداءه على زمالئه العاملين وال 

وهو الذي يعمل  ،منه العبرة في الكثير من األحيان، ويأخذ و الذي يستفيد مما يفعله اآلخرونه

 . ، وال يحرص على تصدرهم دائماً في صفوف المدرسين

 : البنائيالتفتيش  .2

للمفتش  ينبغيما وال هو مجرد تصحيح لها و األخطاءعثورا على  التربويليس التفتيش 

إلـى   تباعهااما لم تكن لديه مقترحات لتصحيحه أو خطة يؤدى  إليهأو يشير  لخطأيذكر ا أن

 إحاللرحلة التصحيح إلى مرحلة البناء وم يتجاوزيكون بنائيا  أن ينبغيالتفتيش  أن يأعالجه 

 .)2(التربوية لألهدافالرؤية الواضحة  هيبداية التفتيش جديد صالح محل القديم الخاطئ و

 : قراطيالتفتيش الديم   .3

، تي تدرس وتحسن العمليـة التعليميـة  يعتمد هذا النوع من التفتيش على القيادة الرشيدة ال

ين التعليم، وتخدم هذه المساهمة، وتوفر الحرية لها، وتدعو إلى مساهمة كل من يهمه أمر تحس

، موفي إمكانيات المدرسين على الن واإلشراف الديمقراطي يثق. وتعمل وفق القيم الديمقراطية

هم على المشاركة في توجيه ، وقدرتفي إمكانيات المدرسين على النمو وقدرتهم على المشاركة

، وإمكانية التحسن عن طريق التـدريب والـتعلم   يؤمن بقدرتهم على التقويم الذاتي، وأنفسهم

ة اوأن تحقق مبدأ تكافؤ الفرص دون مسـا وهذا التفتيش يمكن هذه الجماعة من . )3(المستمرين

  .اإلنتاجكل فرد مرهون بقدرته على العمل والواجبات، فتقدير الحقوق و فية مطلق

  

                                                
  .36بق ، ص امرجع س محمد حامد األفندي،) (1
  .64، ص ابقسالمرجع ال) (2
  .32ابق، ص، مرجع سمصطفي متولي) (3



 

 

 

67

 :التفتيش العلمي .4

لتجريب فـي مجـال   يقوم هذا النوع من التفتيش على استشارة المدرسين بالبحث واو 

ق والوسائل المستخدمة في التدريس، والتي ، لتحديد مدى فاعلية وصحة الطرالدراسات المهنية

هو أسلوب يتميز باالتجاه العلمي، والمفتش فيه  والتفتيش العلمي. )1(ين أساليبهتؤدي إلى تحس

ر ، وتقـدي لي األسس العلمية في حل المشكالت، وبحث المواقف، ووضـع الخطـط  يعتمد ع"

حتـرم أفكـار الجماعـة    ، وي، وال ينحاز لوجهة نظر خاصةالنتائج وال يتعصب لفكرة معينة

، ا وتأكدت أخذ بهـا، وإال اسـتبعدت  ، فإذا ثبتت صحتهة، فيطرحها للمناقشووجهات نظرهم

، حتى تصـل الجماعـة إلـى الحلـول     فروض جديدة محل التجربة –بدال منها  –ووضعت 

 . )2("السليمة

 : القياديالتفتيش  .5

بذل التفتيش يشجع االستقبال الفكري والتعاون بين المدرسين والمفتشين وهذا النوع من 

التقويم علـى جمـع البيانـات     فياالعتماد فرد إلى أقصى درجة ولا إمكانيات إلنماءالجهود 

ادئ العلميـة  المبالتفتيش يتصف بالنظرة العلمية، ويستغل الطرق وهذا النوع من و .وتحليلها

التدريب ويشجع المبـادرة ويحـث    فيوهو مبدع يحافظ على المهارة  /لتحسين عملية التعلم

  .)3(ن أنفسهمبذل الجهود لتحسيالمدرسين على النمو و

  

  

                                                
  .34، ص ابقسالمرجع ال) (1
التوزيـع  الشركة العامة للنشـر و  طرابلس،( ،"التوجيه الفني التربوي"محمد مصطفي زيدان، أحمد على الفنيش، و) (2

  .26-25ص ص ) 1979واإلعالن، 
  . 39،  ص مرجع سبق ذكره ،توليمصطفي م) (3
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  :الدبلوماسيالتفتيش  .6

يث يعبر كل فـرد عـن   ، بحيح الحرية الكاملة ألفراد جماعتههذا النوع من التفتيش يتو

كـرة عـن شخصـيتهم وميـولهم     ، ومن هذه اآلراء واألفكار يكون المشرف فآرائه وأفكاره

يق ذلك يسـتعين  ، وفي سبيل تحقمن يخالفونه يعمل على استمالتهم ، فإذا كان هناكوأهوائهم

 . الخ  ...بوسائل اإلغراء والوعود المعسولة كالترقية والمكافآت

  :التفتيش باألهداف .7

هذا الـنمط مـن   اإلدارة و فيالحديثة ة باألهداف أحد المداخل الهامة ويعتبر نمط اإلدار

المـرؤوس،  يذها كل من الـرئيس و تنف فياإلدارة عبارة عن مجموعة من العمليات يشترك 

تحديـد مجـاالت   المرغوب تحقيقها تحديدا واضحا، وهذه العمليات تحديد األهداف  تتضمنو

، واستعمال هـذه المقـاييس   التنظيم في ضوء النتائج المتوقعة فيولية الرئيسة لكل فرد المسؤ

  . كمعايير لتنظيم العملية اإلدارية

مـن  ، وواضحة مـن األهـداف   اف يسعى إلى اشتقاق مجموعة محددةالتفتيش باألهدو

 : هيام والهدف الع

  . ، وتحسين تنفيذها تطوير المناهج الدراسية  .أ 

  . تطوير المدرسين مهنياً   .ب 

  . فعاليواأل المعرفي، النفسي الحركي: صيل التالميذ في الجوانب الثالثةتحسين تح  .ج 

  . ة من أجل تحقيق األهداف التربويةتوفير اإلمكانيات المادية والمعنوي  .د 

  . ليم الصفية تنظيم عمليات التعلم والتع  .ه 

 . جتمع المحلي في العملية التربويةمن خامات البيئة والم االستفادةترشيد   .و 
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 : يالتفتيش التشارك .8

افه من مفتشين تربـويين،  جميع األطراف المعنية بأهدعلى يعتمد  الذيهو ذلك التفتيش 

درسين، للم التعليميكذلك السلوك نظام مستقل، و –هنا  – فيتالميذ، فالسلوك اإلشراو معلمين

 :)1(التفتيش التشاركى يؤكد على المبادئ التاليةو .للمتعلم التعليميالسلوك و

الذي يعمـل   التربويهو سلوك التلميذ، فالمشرف  التربويللتفتيش  أن الهدف األساس  .أ 

أدواته التي يستخدمها يجب حى يؤمن بأن أهدافه اإلشرافية، ونشاطاته، وضمن هذا المن

 .ين تعلم التلميذ باعتباره محور العملية التربوية برمتهاسبيل تحس فيأن تكرس 

من أجل ذلك فـإن  في األساس لخدمة سلوك التلميذ، ون سلوك المدرس التعليمي هو أ  .ب 

يتطلب في تطوير سلوك التالميذ، وأثره يحتاج إلى زيادة فعاليته و هذا السلوك التعليمي

داف السـلوكية التـي يرغـب    ذلك التخطيط الفعال من جانب المدرسين لتحديد األه

 فـي كفاية الـدرس  في إطار األهداف العامة للتربية، وأن يبلغها التالميذ  فيالمدرس 

 فـي  –صياغة األهداف السلوكية التي تحدد بوضوح الخطط التعليمية المناسبة تصبح 

، أو مدير المدرسة باعتباره مشرفا التربويولية المفتش من مسؤ –ضوء هذا اإلطار 

 .مقيماتربويا 

، سواء أكانت التالميذ أو المدرسين أو يعتمد التفتيش التشاركي على المصادر اإلنسانية  .ج 

هذه المصادر يجب أن تتفاعل مع بعضها على نحو اإلداريين، و وفتشين التربويين أالم

هـذه سـمة هامـة للتفتـيش     في الهـدف، و اعتبار جميع األطراف شركاء و إيجابي

 .التشاركي

                                                
  .37فاطمة الفالح، مرجع سابق، ص ) (1
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، التعليمـي دراسة حاجات السـلوك   فياالستمرار  التشاركيالتفتيش يتحتم على نظام   .د 

تلبية حاجات  فيتفيد  التيالموارد البشرية المتوفرة وكذلك دراسة اإلمكانات المادية، و

 .يبلور إستراتيجية الستخدام هذه المصادرهذا النظام، و

 :التصحيحيالتفتيش  .9

 فـي فالمفتش يكـون  ) التدريس(مله أثناء أداء ع األخطاء فيحالة وقوع المدرس  فيو 

تصـرفات أو   يبـأ يقـوم   أنقدرته لمعالج الموقـف دون  و لباقتهحاجة ماسة إلى استخدام 

والتصـنع بـين المشـرف والمـدرس      قيام حواجز التكلف آثارهاشكلية يكون من  إجراءات

ا و طـرح  تبادلة بينهمتوفير جو من الثقة المعديدة منها االجتماع مع المدرس وذلك  أساليبو

تجعلـه يـدرك تمـام    وقع فيها و التي األخطاءتوضح للمدرس  التي المبادئبعض األسس و

 .ضرورة التخلص منها اإلدراك

 : الوقائيالتفتيش  .10

الزيارات  وأثناءبمهمة التدريس  غالهتاش ثناءأ التربوياكتسبها المفتش  التيالخبرات  نإ

يقومون بها تمكنه مـن التنبـؤ    التيتدريس ال أساليبيقوم بها للمدرسين و اطالعه على  التي

اولة التقليـل مـن   محمدرس الجديد عندما يزاول مهنته وتواجه ال أنيمكن  التيبالصعوبات 

فيما بعد التصـدي لهـذه    ويستطيع نفسهتقديم سبل المساعدة للمدرس ليقوى آثارها الضارة و

األخطاء أثنـاء العمـل    في بذلك يحمى المفتش المدرس من الوقوعو ،التغلب عليهاالمشاكل و

ـ    أنيعصم المدرس من " الذيالتفتيش  تباعباذلك والتنفيذ و ه يفقد ثقته بنفسـه عنـدما تواجه

على  يمنحه القدرةتحدث و أنتوشك  بأنهايتكهن  أنلم يستطع متاعب لم يعد نفسه لمالقاتها و

 .)1("على التحكم فيهاو إياهاحترامهم االحتفاظ بتقدير التالميذ و

                                                
  .64، ص ابقمرجع سمحمد حامد األفندي، ) (1
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  :التربويالتربويأساليب التفتيش أساليب التفتيش   ::ياًياًثانثان

ة المدرسين على يقصد بأساليب التفتيش التربوي الطرق التي يقوم بها المفتشون لمساعد

، وأحدث نوا من السير بالعملية التعليمية، وفقاً ألحدث المعلومات، حتى يتمكرفع مستوى أدائهم

  .)1(طرق التدريس التي تساعد على نموهم المهني

: ش واستحدثت أساليب كثيرة ومتنوعـة، مثـل  ر في أساليب التفتيوقد حدث تطور كبي

الـدورات  ، المـؤتمرات التربويـة  ت الموجهـة،  القراءا، والبحوث التربويةرش التعليمية،الو

، واالجتمـاع  ، تبادل الزيارات، المحاضراتالنشرات، اللجان والدروس النموذجيةبية، التدري

  . االجتماعات العامةلفردي، ا

، ت أساليب الحديث، وتنوعت أشكالها، من أساليب فردية، وأخرى جماعيـة ولئن تعدد

، فإن أهـم  االختيار بين مختلف هذه األساليب، وأمام المشرف فرصة أكبر للمفاضلة وأصبح

، هو حسـن  ساهمة في تحسين العملية التربوية، وفي نمو المدرسينعنصر في جعلها فعالة وم

، وما يفرضه الواقـع مـن   التعليمي، وإمكانات المدرسين سلوب الذي يالئم الموقفاختيار األ

  .  اعتبارات

التربوية يتوقـف علـى حسـن    إن فاعلية أساليب التفتيش التربوي في تحسين العملية 

، كما تتوقف أيضاً علـى مـدى   ، بحيث تالئم الموقف التعليمي، وإمكانات المدرسيناختيارها

وفيما يلي بعض االعتبارات . توجيه استخدامها اص القائمين على، ومهارة األشخالتخطيط لها

    .)2(واستخدامهالتي يجب مراعاتها عند اختيار أسلوب التفتيش التربوي 

                                                
             ،1993 ،منشورات  جامعـة قـاريونس   ،بنغازي(، "اإلدارة المدرسية أصولها وتطبيقاتها"داهللا بالقاسم العرفي، عب) (1

  .120ص 
  .40-38بق ، ص ص افروة، مرجع س إبراهيم محمد أبو) (2
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ـ ربوي إلى تحسين العملية التربويةالتفتيش الت أساليبأن يهدف استخدام : أوالً          د مـؤتمر  ، فعق

 المؤتمر من نتائج تسهم في حل هذا، وإنما الهدف ما يسفر عنه ال يعد هدفاً في حد ذاته

سـين فـي أدائهـم    ، وما ينتج عن ذلك من تحشكالت المدرسين في عملهم المدرسيم

  . لوظيفتهم التربوية

المشكالت التـي  ، وساليب المختارة للتفتيش التربويبين األ اوثيق اأن يكون هناك ارتباط: ثانياً

  . تشغل بال المدرسين

، فالمواقف التعليمية متعددة، متنوعة في برامج التفتيش التربويضرورة استخدام أساليب : ثالثاً

  . هنية والعلمية والثقافية متباينة، ومشكالتهم متنوعةومستويات المدرسين الم

، على درجة التخطـيط  استخدام أساليب التفتيش التربوي، ومن ثم فائدتها يتوقف حسن: رابعاً

  . مدى التقييم والمتابعة لها ، وكذلك تخدام هذه األساليبوالتنظيم في اس

، أساليب التفتـيش التربـوي   استخدامينبغي أن تتاح فرص المشاركة للمدرسين عند : خامساً

  . بدأ الديمقراطية في مجال التفتيشتجسيداً لم

  .، وأساليب جماعيةأساليب فردية: ف أساليب التفتيش إلى قسمينأن تصن ومن الممكن

  :تفتيشال فياألساليب الفردية  .   أ

 : زيارة المدرسة .1

إيجاد عالقات متينـة بـين   ربط المدرسة بالمجتمع المحلى، و التربويمن مهام التفتيش 

إيجاد دراسة مشكالت البيئة المحلية و فيالمدرسين  معاونةدرسين وأولياء أمور التالميذ، والم

  .الحلول المناسبة
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الصـلة بالمدرسـة   ف أن يكـون وثيـق   بطبيعة الحال فإن ذلك يتطلب من المشـر و

حتى يتسنى له ذلك بصـورة  كل الميادين و فيبمدرسيها، وأن يكون ملما بفعالياتها المختلفة و

لمدرسين، ليعملوا معه بشكل تعاوني ليضمن مساعدتهم لـه  او جيدة البد له من إشراك اإلدارة

شـرف  حتى تكون زيـارة الم ، ونفسه لوقتا فيكذلك نموه المهني من خالل تقييم أعمالهم و

يفضل أن تبـدأ بـالخطوات   أن تكون مبنية على تخطيط سليم، وللمدرسة أكثر إيجابية يجب 

  :التالية

يضمن هذه الخطة كل ما توافر لديه سيزورها، و التيأن يضع المفتش خطة للمدرسة   .أ 

 فـي مشاكلها و الوقـت المخصـص لهـا    ن معلومات عن ظروف هذه المدرسة وم

ضمن للمفتش منهجا مهنيا متكيفا مع احتياجـات  برامجه، حيث إن مثل هذه الخطة ت

 .الشخصيةإمكانياته الوظيفية والمدرسة، و

يمكن أن يكون ذلك عن طريق جدول دارة المدرسة على موعد زيارته، واالتفاق مع إ  .ب 

يحـدد فيـه زيارتـه لكـل     بعهدته، و التيمحدد، يرسله المفتش إلى المدارس  زمني

 .المفاجئةمدرسة، حتى يتفادى عيوب الزيارات 

، من حيث إعـداد  المعلومات الكافية من إدارة التربية عن المدرسينجمع البيانات، و  .ج 

 األمرغيرها، ليكون المفتش على بينة من كل واحد منهم، ومؤهالته، ومدة خدمته، و

 .عند زياراته الميدانية لهم

 : الدراسيزيارة الصف  .2

ت تحديـد حاجـا  : ديـدة منهـا  بغية تحقيق أغراض ع تفتيشيويستخدم هذا األسلوب ال

سواء أكانت هذه الحاجات خافية عنهم أم مخفـاة مـن    –المهنية المدرسين الثقافية والعلمية و

الوقـوف  ، والتفتيشيإعداد وتخطيط البرنامج  فيجمع معلومات بغرض استخدامها و –قبلهم 



 

 

 

74

 التيالمميزات ب والتفاق عليه، واكتشاف المواهعلى ما يبذله المعلمون من جهد لتنفيذ ما تم ا

 .)1(جهود المدرسينيتمتع بها كل معلم، وتقييم أعمال و

  :)2(في ثالثة أنواعيمكن حصر الزيارات الصفية و

هـي  ، و)الزيارات غير المحـددة (ا اسم يطلق على هذا النوع أيض :الزيارات المفاجئة  .أ 

يـارات  النوع من الز يتميز هذابموعدها، و زيارات تتم دون أن يعرف المدرس مسبقا

 :، منهابمزايا كثيرة

إتاحة الفرص لدراسة العمل الطبيعي بالفصول دراسـة تعاونيـة بـين المفـتش      •

 .والمدرس

 .فصول دراسية طبيعية فيالمساعدة على مالحظة أثر البرنامج العام للتحسين  •

 .مساعدة المفتش على تنظيم برنامج الزيارات دون التقيد بالمدرسين •

 .التفتيشيتطوير البرنامج  في ومات، قد يكون لها قيمةالمساعدة على اكتساب معل •

، بمفهومـه الحـديث،   التربويلم يعد التفتيش  :تتم بعد إخطار المدرس التيالزيارات   .ب 

 :المتمثلة فيبكافة جوانبها،  اإنما أصبح مهتمانب واحد من العملية التربوية، ومهتما بج

 زيارة المفـتش و .عليمية، طريقة التدريسة التالوسيل المادة التعليمية،المدرس، التلميذ، 

هار عجزه وجهله إظإلى ضبط أخطائه، وحصر هفواته، وشرف للمدرس لم تعد ترمى 

العمليـة التربويـة داخـل     إنما تهدف إلى جمع معلومات حول جوانبأمام التالميذ، و

بعة المعلومات ونتائج المتااالستعانة بضوء األهداف المرسومة، و فيتقييمها الفصل، و

ة مشتركا بين المـدرس  بذلك أصبح هدف الزيارتخطيط العملية التربوية، و فيالتقييم و

                                                
  .64خميس فرج المسالتي، مرجع سابق، ص) (1
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الخوف عن المدرس، بل أصبح مرحبا بالزيارة، داعيـا لهـا،   والمفتش، وزال التوتر و

 .هميتهاألمقدرا 

على دعوة يوجههـا   يتم هذا النوع من الزيارات بناءو :يطلبها المدرس التيالزيارات   .ج 

يشعر المدرس أعده، و تعليميإلى المشرف لزيارته، بهدف إطالعه على نشاط المدرس 

قد يدعو المدرس المشرف لزيارتـه أيضـا طلبـا    و. إطالع المشرف عليه فيبالفخر 

جديد،  تعليميتطبيق أسلوب  فيلة تربوية تواجهه أو لالستعانة به حل مشك فيللمساعدة 

 تعليمـي أو شـرح درس   فينشاط ثقـا  فية أو القيام بتجربة علمية دقيقة، أو المشارك

 .)1(تخصصي

 :المقابلة الفردية بعد زيارة الصف .3

المقابلـة   أو، خطوة تمهيدية ضرورية لالجتماع الدراسيالمفتش للصف  زيارةتعتبر  

توفير  فيزيارة المفتش للصف  أهميةتكمن قد بعد هذه الزيارة بين المفتش والمدرس وتع التي

  .د جوانب العمل لهذه المقابلةالضروري لتحدي األساس

ا تـوفره  ذلك لمرس تعد واحدة من وسائل التفتيش والمدوالمقابلة الفردية بين المفتش و

ة والمهنية للمـدرس وجهـا   االطالع على المشكالت الشخصيللمشرف من فرصة للتعرف و

خصهما معا ما يالمعلومات فيو اآلراءتبادل والتفاهم لوجه، وتتاح لهما بذلك فرصة للتعارف و

جهه مـن قضـايا   امناسبة يطرح فيها المدرس للمناقشة ما يو فهيالتعليم من مشكالت العلم و

  . وتحديات
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  :التفتيش فيالجماعية  األساليب . ب

 : اجتماعات المدرسين.  1

بشـكل  ات ليعملوا معـا، و تنسيق جهود المدرسللتفتيش تنظيم و األساسية األهدافمن 

 األساليبقد تعددت و ،تنفيذ هذه البرامجلتحسين العملية التربوية، و ع برامج، على وضتعاوني

 األسـاليب مـن   جماعيالمدرسة بشكل  بمدرسييعد اجتماع المشرف و .لتحقيق هذا الغرض

كثيـرة   أراء إلـى فرصة االستماع  األسلوب، حيث يوفر هذا المعلمون إليهايلجا  التيالمهمة 

  .)1(اآلراءالخبرات وبادل يساعد على تحول مشكلة محددة و

  :الورشة التربوية أو المشغل.   2

الورشة التربوية نوعا من التنظيم الجماعي في ميدان التربية يضم عددا من المدرسين  

الخبرة في ميدان التربية في موقف تعليمي مشترك ويعقد هذا التنظيم في  وأصحابوالمفتشين 

 أوقليلـة   أيامادها المشتركون فيه وقد يستغرق لفترة معينة يحد أخرفي أي مكان  أوالمدرسة 

 .من ذلك بكثير أكثر

  :ورشة التربوية في عدة نقاط منهاوقد حدد بعض المختصين أهداف ال

إيجاد المدرسين في مواقف تساعد على إزالة الحواجز بينهم مما يمكنهم مـن زيـادة     .أ 

 . حسن التفاهم

 .أهداف مشتركةإتاحة فرصة النمو للمدرسين عن طريق العمل نحو   .ب 

 .توفير الفرصة للمدرسين لحل مشكالت تواجههم وتهمهم  .ج 

 .ولية التعلمؤوضع المدرسين في مواقف يتحملون فيها مس  .د 
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 :البحث التربوي.   3

المشكالت في ميدان التربية كثيرة جدا وتعد مساهمة المفتش في تعيـين وتوجيـه    إن 

جديدة لحلهـا   أساليبهذه المشكالت وتحديد البحوث العلمية التي يقوم بها المعلمون الكتشاف 

البحـث   أهميةتتوقف  وال. الوسائل لتحسين التعليم وتحقيق النمو المهني للمدرسين أفضلمن 

كثيرة  أنواعوهناك  ،أيضاًولكنها ذات قيمة للمفتش  للمعلمينالمهني  التربوي على تحقيق النمو

بحثها ودراستها ومنها على سـبيل   إلىناية المعلمين يوجه ع أنمن المشكالت يمكن المشرف 

 :المثال

 .رسوب التالميذ  .أ 

 .وأسبابهسؤ سلوك التالميذ    .ب 

 .في توزيع التالميذ على الفصول األسس  .ج 

 .توزيع نصاب المعلمين  .د 

 .)1(وكثير غيرها ،النشاط المختلفة أوجهالتالميذ في  إشراك  .ه 

  : الدروس التوضيحية.  4

 أنـواع تكمن فيما يتعلمه المعلمون فيهـا مـن    التوضيحيةروس القيمة الحقيقية للد إن

 أن إال ،جديدة في التدريس ومعرفة كيفية استعمال بعض الوسائل التعليمية الجديـدة  وأساليب

  :أشهرهالها ومتابعتها قد تظهر بعض العيوب لعل  األعدادلم يحسن  إذاالدروس التوضيحية 

لذين يحضرون هذه الدروس المعني الكامل يدرك جميع المعلمين ا أنليس من السهل   .أ 

 .بعض الدروس المحدودة أو ،ة التي يراد توضيحها في درس واحدللفكر

                                                
  .92-89ص ،  ص ابقمرجع س عبدالمطلب حسين بارة، )(1
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يهتم المدرس الذي يحضر الدروس التوضيحية بالتفاصيل التي توضح  أنمن المحتمل   .ب 

بدال من االهتمام بالمبادئ نفسها وقد يقلد هـذه   األساسيةتطبيق مجموعة من المبادئ 

 . يل دون فهم للمبادئ التي تنطوي عليهاالتفاص

صفة الدوام  ن نجاحها ليس لهطرة دائما في الدروس التوضيحية أليوجد عنصر المخا  .ج 

التي توضـحها هـذه الـدروس     لألساليبل حماس المشاهدين وفي هذه الحالة يتضاء

 .)1(إليهاتوجيه النقد  إلىتدعو  أساسيةغير  أشياء إلىيتحول انتباههم  وكثيرا ما

 :المدرسين تبادل الزيارات بين. 5

 أسلوبمجاورة  أخرىمن مدارس  أوتبادل الزيارات بين المدرسين من مدرسة واحدة 

له المعلمون القـائمون بالتـدريس    األعدادالتوجيه الجماعية التعاونية يشترك في  أساليبمن 

كي يالحظ كيـف  للمدرس الفرصة  األسلوبويتيح هذا  ،األمروالمفتش وغيرهم ممن يعنيهم 

 –يحـدث عـادة    بعملية التدريس في فصل بصورة طبيعية وعادية بخالف ما آخريقوم معلم 

حيث يغلب عليها الطابع الرسمي ويحضرها عـدد كبيـر مـن     -الدروس التوضيحية  أثناء

  .جو من التوتر غير الطبيعي في الفصل -عادة–المدرسين لمشاهدة الدرس ويصحب ذلك 

  :يهيةالنشرات التوج . 6

يعرف بالنشـرات   الحديثة التي يستخدمها المفتش في توجيه المعلمين ما األساليبمن  

والمقترحـات   واآلراء األفكـار التوجيهية وهذه النشرات عبارة عن عرض لمجموعـة مـن   

نشـرات   أوشابه ذلك في صورة مجـالت   والملخصات والقرارات والمناقشات التربوية وما

  .في المدارس وغيرها من الوسائل المماثلة خاصةفي لوحات  أودورية 
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مستمرة ومنظمـة للنمـو    وإثارةتضمن اتصاال دائما  نهاأما يميز النشرات التوجيهية و

التفتـيش   أساليبوتضاءلت فرص استفادتهم من  مالمهني لدى المدرسين مهما بعدت مدارسه

  .)1(األخرى
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث
  ::ة التفتيش التربوي في ليبياة التفتيش التربوي في ليبياالسياسة العامة إلدارالسياسة العامة إلدار  

  

التفتيش التربوي أحد المكونات األساسية لإلدارة التعليمية وهو جوهر عملية فنية موجهة 

أساساً لمتابعة وتطوير العملية التعليمية من خالل مراقبة معدالت األداء، المقـرر الدراسـي،   

علم بحيث يـتم كـل ذلـك    والوعاء الزمني المخصص لمواد الدراسة والمبنى التعليمية، والم

  .اركة مع جميع الجهات ذات العالقةبالتعاون والمش

ويتصف التفتيش التربوي بالحيوية والديناميكية والتطور، ويهدف إلى اإلرشاد والمساعدة 

على تحسين مستوى األداء والنمو المهني للمعلمين ال إلى تصيد األخطاء، والمفتش التربـوي  

نطالقاَ من ارتفاع حصيلة خبراته الناجحة، وبحكم ما يتاح له مـن  بحكم اتساع دائرة عمله، وا

اتصال بالعديد من زمالئه خالل نشاطهم المهني سيتسـني لـه أن ينقـل التجـارب ويقـدم      

المساعدات وينسق الجهود في مناخ ودي هادف إلى تذليل الصعاب وإيثـار الصـالح العـام    

  .)1(واحترام تقاليد المهنة

تربوي في ليبيا من أهم العناصر التي تلعب دوراً بارزاً وقيادياً فـي  يعتبر التفتيش الو 

تحسين العملية التعليمية في مدارس التعليم العام عن طريق العمل على نمو المعلمـين أثنـاء   

, وربطهم بأحدث التيـارات التربويـة واالجتماعيـة   , واستكمال النقص في أعدادهم, الخدمة

ختلفة وتذليل الصعوبات التي تحول دون أدائهم بواجبـاتهم  ومشاركتهم في حل المشكالت الم

, ونقل آرائهم ورغباتهم إلى المسئولين والعكس إلى جانب التعميم األساليب الحديثة, بشكل سليم

وتهيئة عناصر , ونقل التجارب الرائدة والمبتكرة بين المدارس التي يتم التفتيش عليها, فالتعليم

                                                
  .16، ص  )1985ليبيا، الدار العربية للكتاب، ( اإلشراف الفني التربوي،، زكرىاعريبى محمد  )1(
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وتحسين جهود وفعاليات مدارس التعليم العـام  , بمسؤوليات أعلىقيادية تتمكن من االضطالع 

  .)1(المؤسسات األخرى لخدمة المجتمع مع

البد أن يتوفر له الكثير مـن  , ولكي يكون تفتيش التربوي أداء لتحسين العملية التربوية

تربوي غير أن التفتيش ال, المقومات والصفات التي تجعله قادراً على تحقيق هذا التحسن بالفعل

ويواجه صـعوبات يكـاد   , في ليبيا يعاني على ما يبدو نقصاً في العنصر البشري المعد مهنياً

كمـا يواجـه لـه    , يتفق على أغلبها المفتشون التربويون وغيرهم من المسئولين عن أنفسهم

تسلط وعدم القـدرة علـى التقيـيم    : المعلمون وبعض رجال التعليم انتقادات كثيرة من بينها

  . وزيارات المباغثة القصيرة, السليم للمعلمينالموضع 

وقد تطور مفهوم التفتيش التربوي في ليبيا عبر الفترات الزمنية المختلفة مـن حيـث   

فبعد . حيث أصبح يختلف أختالفاً بيناً عما كان عليه من قبل, الهدف والمنهج وطريقة التدريس

صارت العنايـة تشـمل جميـع نـواحي     , أن كان االهتمام منصباً على الناحية العقلية للتلميذ

فبعد أن كانت طرق التدريس , وتفتح المجال أمامه ألن ينمو إلى أقصى حد ممكن. الشخصيات

أصـبحت  , والستماع والحفظ من قبل التلميذ, تعتمد على اإللقاء من جانب المعلم, جافة ومملة

. فاعليته ونشاطه وخبرتهوتقوم على أساس , الطرق الحديثة أكثر قدرة على استشارت التلميذ

إلى , وتبعاً لذلك تطورت المناهج من مجرد مقررات دراسية نظرية تتم دراستها داخل الفصل

كمـا  , من خبرات ومهارات واتجاهات وميـول , مناهج تزغر بحياة أساسها حاجات التالميذ

  .)2(مشكالتهم التربوية واالجتماعية اهتمت بعالج

                                                
، العدد التاسع، ليبيا، مجلة كلية التربية، "النظرة الجديدة  لإلشراف الفني في التعليم"عمر بشير الطويبي،   )1(

  .182، ص 1977
س، مطـابع التعلـيم   ، طـرابل "التوصيات الختامية ألول حلقة دراسية للتوجيه التربـوي "وزارة التعليم والتربية،   )2(

  .1973والتربية، 
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جاء نتيجة لتغلل الفلسـفة  , يش التربوي والعملية التعليميةإن هذا التطور في مفهوم التفت

وزيادة الفهم للوظيفة , وتقدم األبحاث والتجارب التربوية والسيكولوجية, ديمقراطية في التربية

ومن غير المعقول أن تظل الفكرة عن التفتيش التربوي وسط كل . االجتماعية للتعليم والتربية

لذلك قد بادرت أمانة التعليم . وأن تبقى أجهزته وخدماته جامدة, هذه التطورات ثابتة ال تتغير

م الذي 1971لسنة  722حيث صدر القرار رقم , والتربية بإعادة تنظيم إدارة التفتيش التربوي

كما صدر القرار رقـم  . يقضي بإعادة التنظيم إدارات التفتيش التربوي في مرحلة التعليم العام

يل وتحديث اختصاص لجان شؤون التفتيش التربـوي بـذات   بشأن تشك, م1973لسنة  1184

وبموجب هذا القرار تشكلت لجنة برئاسة األمين العـام للمجلـس األعلـى للتعلـيم     . المرحلة

ومهمت هذه اللجنة اختيـار  . وست أعضاء آخرين من بينهم عمداء التفتيش التربوي, والتربية

واصفات ومعايير تضع هذه اللجنة لمـن يـتم   وفق م, المفتشين التربويين بمرحلة التعليم العام

وحرصهم من األمانة على رفع كفاءة هـذه  . ترشيحه الشتراك في مسابقة تجرى لهذا الغرض

اإلدارة التربوية نص القرار نفسه على تقام دورات تمهيدية للناجحين فالمسابقة وبعدها يصدر 

عيينهم وتحت تجربة لمدة سنة قبل ت, القرار من أمين التعليم لينتدبهم لوظائف التفتيش التربوي

   .)1(في وظيفة المفتش التربوي

وبالرغم من تلك الجهود التي بذلتها أمانة التعليم فقد برزت صعوبات متعددة اسـتمرت  

ومن هذه الصعوبات ضعف إمكانيات . تحد من فاعلية التفتيش التربوي في مرحلة التعليم العام

لب المفتشين التربويين هم في الواقع من المعلمين الـذين  غدارة التفتيش التربوي حيث أن أغ

وعدم وجود معايير يتم , وصلوا إلى هذه الوظيفة عن طريق معيار االقدمية في التدريس فقط

                                                
، طـرابلس، مطـابع   "تقرير عن أعمال وزارة التعليم والتربية وأهم انجازاته"وزارة التعليم والتربية،   )1(

  .1974التعليم والتربية، 
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وعدم تـوفر  , وارتفاع عدد المعلمين بالنسبة للمفتشين, على أساسها اختيارهم لهذا الدور الهام

وكثرة األعمال المكلف بها المفتشون التربويون إلـى  , الالعناصر المدربة والمأهلة لهذا المج

كما توجد صعوبات أخرى تتعلق بـالظروف الطبيعيـة للبيئـة    . جانب التفتيش على المعلمين

, وعدم توفر وسائل النقل والمواصـالت , ومن مظاهرة ذلك نقص الطرق وصعوبتها. الليبية

وتفادياً لهذه الصـعوبات وفـي   . ة الليبيةوالتباعد الجغرافي بين المدارس واتساع مساحة الدول

سبيل تذليلها أقامت أمانة التعليم والتربية العديد مـن المـؤتمرات والنـدوات وورش العمـل     

والحلقات الدراسية وكانت أول حلقة دراسية للتفتيش التربوي للتعليم بمعهد نصر الدين القمـي  

التوجيه واالمتحانات وعدد مـن   :ورؤساء أقسام, وشارك فيه مشرفون تربويون, م1973عام 

ومسـاهمته فـي النهـوض    , وذلك لدراسة شؤون التفتيش التربوي, األساتذة من بكلية التربية

بهـدف  , والتعرف على الطرق المتبعة في العمل من خالل هذا اللقاء, بمسيرة العملية التربوية

أهم الموضوعات التـي   وكان من. ويلتزم بها الجميع, الوصول إلى طريقة تكون أكثر إيجابية

  :)1(تناولتها هذه الحلقة الدراسية

  . دور التفتيش التربوي في تطوير العملية التربوية: أوالً

  . اإلشراف التربوي كضابط هام من ضوابط العملية التربوية: ثانياً

  . دور التفتيش التربوي بين التخطيط والتنفيذ والتقويم: ثالثاً

بشأن تنظيم أعمال , م1978لسنة  1109والتربية قرار رقم هذا وقد أصدر أمين التعليم 

  : المفتشين التربويين وفيما يلي بيان تلك األعمال التي يجب على المفتشون التربويون القيام بها

                                                
  .1973، طرابلس، مطابع التعليم والتربية، "إنجازات وزارة التعليم والتربية"وزارة التعليم والتربية،   )1(
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متابعة التعليمات والنشرات الصادرة من األمانة واإلشراف على تنفيـذها واالتصـال    .1

ستلزمات المدرسة وحاجاتها من معامل وكتب بالمسئولين كلما ما دعت الحاجة لتوريد م

 . وأثاث والعمل على تذليل ما قد يعترض النهوض بمهمتها

العمل على رفع كفاءة المعلمين علمياً ومهنياً وتصنيفهم حسب صالحية كل منهم وذلك  .2

 . لمعالجة الفئة غير الصالحة واقتراح الدورات التدريبية الالزمة لهم

ل التالميذ التحريرية ولالختبارات اليومية والفترية وسجل رصـد  المتابعة الدقيقة ألعما .3

 . الدرجات وامتحان آخر العام للتأكد من حسن سيرهم

متابعة حسن تطبيق المقررات الدراسية وإبداء الرأي في الكتب المدرسـية والوسـيلة    .4

 . )1(التعليمية المنفذة لها بقصد تطويرها

فترات زمنية مختلفة اتباعاً نحو سياسـة تفتيشـية    وقد توالت قرارات أمانة التعليم عبر

أفضل حيث عملت تفادي القصور والنقص في مضامين القـرارات والقـوانين والتشـريعات    

مواكبتاً للتقدم والتطور العلمي الذي يحـدث فـي   . واللوائح التنظيمية اإلدارية الصادرة عنها

يرات والتطوير الذي حدث علـى  وسوف نعمل على سرد أغلب التغي. مجال التفتيش التربوي

اإلدارة التربوية عبر الفترات الزمنية المختلفة وذلك من خالل استعراض التركيبـة الهيكليـة   

والبنية اإلدارية الكيفية التي تتم بها اختيار المفتشين التربويين وكذلك من خـالل اسـتعراض   

  ربوي سعياً إلى تحقيق أهدافها   األهداف والوظائف واألساليب التي تستخدمها إدارة التفتيش الت

ومن هنا سوف يتم توضيح البنية اإلدارية إلدارة التفتيش التربوي في ليبيا من خالل هذا 

  :العرض

  

                                                
  .1977، طرابلس، مطابع أمانة التعليم والتربية، تشريعات التعليمأمانة التعليم والتربية،   )1(
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 :التركيبة الهيكلية إلدارة التفتيش التربوي في ليبيا .1

  :تتكون إدارة التفتيش التربوي في ليبيا من التقسيمات التالية

  .المناطق كاتب التفتيش التربوي فيم .1

 .قسم تفتيش العلوم األساسية .2

  .قسم تفتيش العلوم االجتماعية .3

  .قسم تفتيش العلوم التطبيقية .4

  .قسم تفتيش علوم اللغات .5

  .قسم تفتيش العلوم االقتصادية .6

  .قسم تفتيش النشاط المدرسي .7

   .)1(قسم الشؤون العامة .8

دراسية للعلـوم  وتباشر هذه األقسام مهامها من خالل وحدات تخصصية تغطي المواد ال

  .التي تعي بها

  :وتتحدد مهام هذه األقسام المكونة إلدارة التفتيش التربوي وفقاَ لما يلي

متابعة أعمال التفتيش التربوي من خالل ما يرد لإلدارة من تقارير من مكاتب التفتيش  .1

التربوي بالمناطق وإعداد ما يلزم من تقارير، وإحصائيات، ومقترحات، بهدف الرفـع  

مية، باعتبـار  ستوى األداء في مجال التفتيش التربوي، وإدارات المؤسسات التعليمن م

 .مقيماً مدير المدرسة مفتشاِّ

  

                                                
  . بشأن التنظيم الداخلي للجنة العامة للتعلم) 2006(لسنة ) 22(رقم ) سابقاً(قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم   )1(
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متابعة تنفيذ معدالت أداء المعلمين، والموجهين، واقتراح إعادة توزيعهم بما يسد العجز،  .2

  .)1(ويحقق معدالت األداء المقررة

  :)2(بما يليأما مكتب متابعة التفتيش التربوي فيختص 

تقلي تقارير مكاتب التفتيش بالمناطق، وتخليصها، وعرضها على مدير اإلدارة متضمنة  .1

 .مالحظاته ومقترحاته

اقتراح ما يلزم من إجراءات للتنسيق بين مكتب التفتيش التربوي، بالمناطق، ومتابعـة   .2

 .تنفيذها من خالل ما يحال إليه من تقارير

 .عمل اإلدارةوالنهائية عن  ،إعداد مقترح التقارير الدورية .3

  :ب التفتيش التربوي فتختص بما يليأما أقسام الشؤون العامة بمكات

 .متابعة الشئون الوظيفية للمفتش بالمكاتب مع المختصين بإدارة الشئون اإلدارية .1

القيام بأعمال الطباعة، والعالقات، والخدمات العامة، بما في ذلـك االهتمـام بالمقـار     .2

 .تها، واألشراف على صيانتهاوتأمين محتويا

 .العمل على توفير القرطاسية الالزمة لعمل المكتب  .3

 .استالم البريد الوارد، وعرضه على مدير المكتب وتنفيذ تأشيراته .4

 .)3(إعداد المراسالت التي تصدر عن المكتب وتقديمها للتوقيع، وتنفيذها .5

  

  

                                                
  . 2008لعام ) 11(رقم ) سابقاً(قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم الالئحة التنظيمية إلدارة التفتيش التربوي،   )1(
ة العامـة لتعلـيم   بشأن التنظيم الداخلي للجهاز اإلداري للجن) 155(رقم ) سابقاً(قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم   )2(

  .  والبحث العلمي
  . 2008لعام ) 11(رقم ) سابقاً(قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم لالئحة التنظيمية إلدارة التفتيش التربوي،   )3(
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 :فتش التربوي في ليبياالكيفية التي تتم بها اختيار رئيس إدارة التفتيش والم .2

 :كيفية اختيار رئيس إدارة التفتيش التربوي   .أ 

يتم اختيار رئيس قسم التفتيش التربوي باإلدارة، وبمكاتب التفتيش التربوي مـن بـين   

أن يكون من ذوي المؤهالت العليا، ويشترط لذلك  ىعل. العاملين فعليا بالتفتيش التربوي

  .جال التفتيش التربويعشر سنوات في م) 10(خبرة ال تقل عن 

   :مهام رئيس قسم التفتيش التربوي أبرز

ـ تكليفهم وتنسيق العمـل بيـنهم، وتق  اإلشراف على أمناء الوحدات المكونة للقسم، و .1 يم ي

 .أدائهم، واقتراح ما يلزم بشأنهم

القيام بجوالت تفقدية وتفتيشية دورية ومفاجئة لألقسام المناظرة بمكاتب التفتيش التربوي  .2

اطق، ويجوز لرئيس القسم أن يكلف من ينوب عنه في هذه الجوالت مـن أمنـاء   بالمن

 .الوحدات التابعة للقسم مباشرة

عقد اجتماعات دورية، واستثنائية بأمناء األقسام المناظرة بالمكاتب لمتابعة سير العمـل   .3

 .وسبل تطويرها

كل مادة ومقرراتها دراسة التقارير المقدمة من أمناء الوحدات بالقسم وما تتضمنه حالة  .4

ومفردات مناهجها ووضع التوصيات والمقترحات بشأن تطويرها وتجديـدها وكـذلك   

المقدمة من أمناء األقسام المناظرين بالمكاتب للتعرف على حركية القسم ومتابعة طريقة 

 .األداء
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حضور االجتماعات وورش العمل ذات العالقة بالمواد التي يغطيها مالك القسم ويكون  .5

بتكليف من إدارة التفتيش التربوي على أن يكون له حق اختيار من ينوب عنه من ذلك 

  .)1(أمناء الوحدات إن تعذرت مشاركته بعد أشعار اإلدارة

  :كيفية اختيار المفتش التربوي   .ب 

 .، ومن مواطن الدولة الليبيةمدرسين المشتغلين بالتدريس فعالَال نأن يكون من بي .1

 .المؤهالت التاليةأن يكون حاصالَ على إحدى  .2

بالنسبة للمفتشين المرشحين لإلشراف بالشـق األول مـن   : إجازة التدريس العامة  .أ 

  ).من الصف األول إلى الصف الرابع(التعليم األساسي 

بالنسبة للمفتشين المرشحين لإلشراف بالشق الثاني مـن  : إجازة التدريس الخاصة  .ب 

 ).سع بمرحلة التعليم األساسيالصف الخامس إلى الصف التا(التعليم األساسي من 

  .بالنسبة للمفتشين المرشحين لإلشراف بمرحلة ما فوق اإللزام: مؤهل جامعي  .ج 

  .أن يكون المرشح قد مارس التدريس في المرحلة المرشح لإلشراف فيها  .د 

) 15(أال تقل المدة التي قضاها المرشح لإلشراف في التدريس عن خمس عشرة سـنة   .3

، وتسع سـنوات  جازة الخاصةلحملة اإل) 12(أثنى عشر سنة لحملة اإلجازة العامة ، و

 .لحملة المؤهالت الجامعية غير التربوية) 9(

أن يكون المرشح لإلشراف حاصالَ على تقدير ممتاز عن ثلث المدة المـذكورة علـى    .4

 .األقل، ال يقل عن جيد جداَ في باقي المدة

مـادة  ية من خبير القسم أو الأن يزكى من قبل المفتش والمنسق المختص، وتعتمد التذك .5

 :مل التزكية على العناصر التالية، على أن تشبمكتب الخبراء

                                                
  . بشأن التنظيم الداخلي للجنة العامة لتعليم) 2006(لسنة ) 25(رقم ) سابقاً(قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم   )1(
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 .الكفاءة العلمية  .أ 

 .المهارة المهنية  .ب 

 .الجانب األخالقي  .ج 

 .حسن التصرف في المواقف المختلفة  .د 

 .اللياقة الصحية  .ه 

 . )1(قوة الشخصية ومدى التأثير اإليجابي بين زمالئه  .و 

 :مدينة بنغازي بويأهداف سياسة التفتيش التر .3

يهدف  التفتيش التربوي في مدينة بنغازي إلى المساهمة الفاعلة في متابعـة، وتنشـيط    .1

الممارسات التربوية بالمؤسسـات التعليميـة،    جدوىالعملية التعليمية، ودراسة، وتقويم 

والكشف عن البدائل لتطويرها من أجل إيجاد مناخ تربـوي تعليمـي وفقـاَ لـروابط،     

 .سانية، ومهنية قائمة على المشاركة، والتعاونوعالقات إن

يهدف التفتيش التربوي إلى المساهمة في تنظيم جهود المعلمين في مدينة بنغازي ورفع  .2

لديهم، والنمو الكامل لتالميـذ  ) المعرفي والمهني(مستوى أدائهم، وتطوير النمو الذاتي 

ت، ووضـع البـرامج،   والطالب عن طريق البحوث، والدراسات، والنشرات، والدوريا

واتخاذ األساليب، والوسائل الكفيلة، وتقديم النصائح الفردية، ومـن خـالل اللقـاءات،    

والندوات، ونقل التجارب الناجحة من مؤسسة تعليمية إلى أخرى الستثمارها، واالستفادة 

 .منها

                                                
  . بشأن الشروط الواجب توفرها لدى المفتش التربوي) 1997(الئحة التفتيش التربوي لسنة   )1(
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ساسـي،  ت التعليمية بمرحلة التعلـيم األ االتفتيش التربوي على متابعة تنفيذ القرار ليعم .3

وتقديم مستوي تنفيذها، والمشاركة في تقديم المقترحات والتوصيات في شـأن معالجـة   

 .سلبياتها، وتطوير إيجابياها للرفع من مستوى التحصيل العلمي

يعمل التفتيش التربوي على متابعة التطورات الحديثة في ميدان عملة وتطوير أسـلوبه   .4

 .)1(مية في مدينة بنغازيوطريقة أدائه لتحسين مستوى العملية التعلي

  :لتفتيش التربوي في مدينة بنغازيوظائف ا .4

متابعة تطبيق القوانين، واللوائح، والقرارات، والتعليمات، والنشـرات المتعلقـة     .أ 

 .بالعملية التعليمية، بالمؤسسات التعليمية

 متابعة تنفيذ الخطط، والبرامج العامة للمقررات الدراسية، وكيفية استخدام الرسائل  .ب 

 التعليمية المنفذة لها بالصفوف، والمراحل المختلفة، وتقويم مدى مالئمتها لتالميذ،

 .وطالب المرحلة التي وضعت لها، ومدى مواكبتها للتطورات العلمية والتربوية

  .متابعة، وتقويم مستوى األداء لدى المعلمين، وتقديم التقارير، والمقترحات بشأنهم  .ج 

عجز في المعلمين بالمؤسسات التعليمية واقتـراح  الزيادة وال صرالمساهمة في ح  .د 

 .يندرف على الزائص، والتجراءات الالزمة لسد العجزاإل

 .المساهمة في إعداد حركة تنقالت وتنسيب، وإعادة تنسيب المعلمين  .ه 

تقويم مستوى األداء في أعمال وضع الجداول الدراسية بالمؤسسات التعليمية وفق   .و 

 .)2(معدالت األداء

                                                
  . بشأن التنظيم الداخلي للجنة العامة لتعليم) 2006(لسنة ) 25(رقم ) سابقاً(قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم   )1(
  ).2008(للعام ) 11(رقم ) سابقاً(نة الشعبية العامة للتعليم قرار اللجالالئحة التنظيمية إلدارة التفتيش التربوي،   )2(
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تابعة مستوى تحصيل التالميذ والطالب، ومقارنة النتائج خـالل العـام   تقويم، وم  .ز 

الدراسي بما تحويه سجالت رصد النتائج ، وتقديم التوصيات والمقترحـات فـي   

 .شأنها

اقتراح تنظيم الدورات التدريبية، والتنشيطية، ودورات رفـع الكفايـة للمعلمـين      .ح 

   .)1(يشوالمفتشين التربويين من خالل نتائج تقارير التفت

  :األساليب المتبعة في مدينة بنغازي لتحقيق أهداف سياسة التفتيش التربوي .5

يوجد في كل مكتب من مكاتب التفتيش التربوي قسم يتولى القيام بالزيارات المفاجئـة،  

والدورية للمؤسسات التعليمية، للوقوف على مدى التزام المفتشين بالبرامج المتعـددة وجمـع   

دارس والمعلمين في هذا الشأن وهناك في مدينة بنغازي ثالث مكاتـب  مالحظات إدارات الم

  :تقوم بهذه الزيارات المفاجئة لتقويم أداء المعلمين ومدراء المدارس وهذه المكاتب هي

 ).الكيش(مكتب التفتيش التربوي  .1

 ).السالوي(مكتب التفتيش التربوي  .2

  ).بنغازي المركز(مكتب التفتيش التربوي  .3

تربوي برنامج عمل سنوي مترجماَ إلى برامج عمل نصف شهرية تسلم ويضع المفتش ال

، والجـداول  ل ذلك وفق معـدالت األداء المقـررة  لرئيس وحدة التفتيش التربوي المختص، ك

    .)2(لمسند ليه التفتيش عليهماالمعتمدة للمفتش وللمعلمين 

لف بالتفتيش عليهم ويؤدي المفتش التربوي أربع زيارات سنوياَ كحد أدنى للمعلمين المك

  :بحيث تتضمن كل زيارة

                                                
الدار العربية للكتـاب،  (أحمد القماطى، تطوير اإلدارة التعليمة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية،   )1(

  .  160 -155ص ) 1978
  . 22محمد عريبي زكريا، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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حصائياَ وتفقدياَ يتعلق بحصر المعلمين المكلف بالتفتيش عليهم، وتطبيق معـدالت  إشقاً   .أ 

 .األداء، واإللتزام بالخطة الدراسية المعتمدة

شقاَ توجهياَ يتعلق بالتأكيد على المقررات الدراسية للصفوف المختلفة وسـبل تنفيـذها،     .ب 

 .ح للمعلم بما يضمن حسن األداءوإصدار النصائ

 .شقاَ تقويمياَ يتعلق بتقويم مستوى أداء المعلم، ومستوى استيعاب الطالب  .ج 

ـ ويجب أن يعد المفتش تقريراَ نهائياَ عن كل زيار  .د  ره ة يتضمن وصفاَ بما قام به، وما ي

 . من مقترحات

تي قام بهـا  ويقدم المفتش التربوي كشفا نصف شهري بتقارير التفتيش عن الزيارات ال - 

للمعلمين، مع مراعاة تحويل المالحظات ذات الصفة المستعجلة، أو الطارئة في حينهـا  

  .بدورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها ليتوليإلى رئيس الوحدة 

ويسلم المفتش التربوي في نهاية العام الدراسي تقارير وخالصـة عملـه عـن كفايـة      - 

فيه مالحظاته حه في شأنهم، مرفقة بتقريري يتناول المعلمين المكلف بمتابعتهم، وما يقتر

  :وتوصياته فيما يلي

، والسلبي على سـير اليـوم   اإليجابي تأثيرهايث تأثيرها على اإلدارة المدرسية من ح .1

 .الدراسي والعملية التعليمية عموماَ

 المعلمون من حيث الكفاية في المادة، ومدى تطبيقهم للمناهج الدراسية، وقيافتهم، ومـا  .2

 .يكون تناهي لعمله عن سلوكهم، وسمعتهم، وشواهد ذلك

الوسائل التعليمية، المعامل المدرسية، مواد التشغيل مـن حيـث توفرهـا، وتوظيفهـا      .3

 .واستخدامها

 .مستوى التحصيل لدى التالميذ، والطالب  .4



 

 

 

93

 .السلبيات واإليجابيات التي واجهت المفتش التربوي .5

ف برامجه في خدمة تحقيق األهـداف العامـة   النشاط المدرسي، ومدى ارتباط، وتوظي .6

 .بالنسبة لمفتش مادة النشاط 

 .التوصيات والمقترحات .7

وبالتالي وفي نهاية هذه الزيارات يقوم المفتش التربوي بتقديم تقريراً مفصالً عن سـير  

  .إجراءات تقويم الطالب، والتالميذ والمعلمين

ستوى األداء بالنموذجي تقرير الكفاية، ويكون لتقرير المفتش التربوي الدرجة المحددة لم

ويتعين ألغراض ترشيح المعلم للترقية عند توفر باقي الشروط الموجودة في الئحـة اختيـار   

جيد في  من درجة تقرير المفتش، ودرجة%) 50(أن يحصل على ما نسبة " المفتش التربوي"

   .)1(ةيالتقرير المجمع من الكفا

  

                                                
، بشأن تنظيم الجهاز اإلداري الـداخلي ألمانـة   2006لسنة ) 55(رقم ) سابقاً(شعبية العامة للتعليم قرار اللجنة ال  )1(

  . العامة لتعليم والبحث العلمي
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  خالصة خالصة الال

موضوع السياسة العامـة   في ياتاستعراض أهم ما كتب من أدبل الفصهذا  فيلقد تم 

األنـواع  و التربـوي وظـائف التفتـيش   من حيث أهداف و التربويالخاصة بإدارة التفتيش 

تتبعها هذه اإلدارة التربوية سعيا منها إلى تحقيق أهدافها وصوال إلى النتـائج   التيواألساليب 

من  ول طبيعة السياسة العامة إلدارات التفتيش التربويتنا المرجوة للعملية التعليمية، حيث تم

كيفية التغلب على الصـعوبات  المدارس و فيطبيعة العالقة المهنية األهداف التربوية وحيث 

جميع أطراف العملية التعليمية  تشمل التيل ربط المدارس بالبيئة المحيطة والتعليمية من خال

  .مية إذا لزم األمركذلك تقويم أداء أطراف العملية التعليو

بهـا مـن جميـع     االلتزاميلزم توفرها و التيئف التربوية وتم كذلك استعراض الوظاو

لم وفاعلية المناهج التعليمية وطرق التدريس أطراف العملية التعليمية سواء كان المعلم أو المتع

  .الوسائل التعليمية المتبعة إلظهار هذه الوظائف بالشكل المطلوبو

 البنائيمثل التفتيش الديمقراطي و  التربويأبرز أنواع التفتيش  الفصل هذاستعرض او

اما من قبل المفتشين التربـويين  هذه تعتبر أكثر األنواع استخدو ،القياديواإلبداعي والعلمي و

التفتـيش التصـحيحي   مثـل   التربـوي لكن هذا ال يمنع من وجود أنواع أخرى للتفتـيش  و

 فـي نظرا للمحدودية  لكنها تعتبر أقل استخداما، وش باألهدافالتفتيي والتشاركوالدبلوماسي و

  .التربويتحققها هذه األنواع من التفتيش  التيالفائدة التعليمية 

 التييستخدمها المفتشين التربويين و التيلتوضيح األساليب التفتيشية  وسعى هذا الفصل

 فـي ستخدم حيث ت لدراسيااألساليب الفردية مثل زيارة المدرسة و زيارة الصف  فيتنحصر 
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خبار المعلم يتم من قبلها إ التيالزيارة طريقتان هما الزيارة المفاجئة و الدراسيزيارة الصف 

  .بها

 االجتماعيشمل و الجماعياألسلوب هو و نب أخر يتبعه المفتشون التربويوهناك أسلوو

تبادل الزيارات هية ووالنشرات التوجيالدروس التوضيحية بالمعلمين وإقامة الورش التدريبية و

  .المدارس المختلفة فيبين المعلمين لالستفادة من الخبارات المتفاوتة للمعلمين 

في ليبيا من  إلدارة التفتيش التربوي إلى طبيعة السياسة العامة هذا الفصل أيضاًتطرقنا و

  :حيث 

علـى الطـرق    التركيبة الهيكلية إلدارة التفتيش التربوي مروراًللتعليم والبنية اإلدارية 

كذلك الكيفيـة  ء اإلدارات التفتيشية التربوية ومدرا :ة في ليبيا بخصوص اختيار كالً منالمتبع

أخيراً وضحنا في هذا الجانب من المفتشين التربويين في المدارس والتي يتم من خاللها اختيار 

ة التفتيش التربـوي  األساليب التي ترسمها السياسة العامة إلدارم األهداف والمهام والدراسة أه

لهذه  التنفيذيالتقدم في األداء أعلى مراتب التطور و إلىسعياً منها للوصول  بنغازيمدينة  في

   .بالتالي تحقيق أهداف العملية التعليمية في مدينة بنغازيو اإلدارة
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  :تمهيد

اختيـار  د تم قليبيا و في التربوياهتمت هذه الدراسة بالسياسات العامة إلدارة التفتيش 

 العـام  منالممتدة الفترة  فيبية كعينة دراسية يتم تعميم نتائجها على الدولة اللي بنغازيمدينة 

  . 2010وحتى العام  2005

إلـى التسـمية   " التربويإدارة التوجيه "تحول فيها اسم  التي هي ن هذه الفترةحيث إ

حسب هذا المبرر الختيار فترة الدراسة فإنه من المتوقع أن و ".التربويدارة التفتيش إ"الجديدة 

ة لهذه اإلدارة مـن حيـث القواعـد    السياسة العام فيالمسمى تغيير  فييصاحب هذا التغيير 

 فـي من المتوقع أيضـاً التغييـر    تنظم عمل هذه اإلدارة التياللوائح والقوانين واإلجراءات و

األنمـاط وأنـواع التفتـيش    كذلك الوسائل ووتقوم بها هذه اإلدارة،  التيالوظائف األهداف و

تنتظرهـا   التيالنتائج ترسمها و التيهدافها تحقيق أ فيتعتمد عليها هذه اإلدارة  التي التربوي

  .من هذه السياسة العامة

مين باستبيان القائبناء على كل ما تقدم، وخدمة ألغراض هذه الدراسة، فقد تقرر القيام و

  ".بنغازيمدينة  فين المفتشون التربويو"على تنفيذ هذه السياسة وهم 

 الرسـمي المكان  هيألن هذه المدينة  كعينة للدراسة بنغازييعتمد مبرر اختيار مدينة و

علـى  بها الباحـث، و  التي يقيمالمدينة  أيضاً هيو ،"التربويدارة التفتيش إ" الذي تتواجد فيه

 ن تعميم نتائج الدراسة ليبيا، فإالقوانين على مستوى هذه اإلدارة تتبع نفس القواعد و أساس أن

وسوف تسـاهم بشـكل أو    ،يكون ذا جدوىباقي مدن ليبيا سعلى " بنغازيمدينة "مكانها  التي

  .تقويمها على مستوى الدولة الليبيةتطوير وتنظيم سير العملية التنظيمية و فيبآخر 
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كانت العينة مكونة من و" المسح الشامل"قد قام الباحث باختيار العينة من نوع عينات و

والمقسـمين   تربويمفتش  )150(كان عددهم و بنغازيمدينة  في" المفتشين التربويين" جميع 

  :هيهذه المكاتب و ،التربويمكاتب للتفتيش  ةعلى ثالث

 ".الكيش" فرع  التربويمكتب التفتيش  .1

 ".يالصابر" فرع  التربويمكتب التفتيش  .2

 ".يالسالو" فرع  التربويمكتب التفتيش  .3

عرض من خاللها على مجموعة من  ،هذه الدراسة إعداد استبيان بطريقة علمية فيتم و

فكانت هذه المجموعة األكاديمية المختصة  –مجال الدراسات الكمية  فييميين المختصين األكاد

  :هذه اللجنة همو" االستبيان"ة بمثابة لجنة التحكيم لهذه الدراس

 .البدريعبدالرحيم .د .1

 .النجاأبو صالح .د .2

 .جبران صبري.د .3

 .البدريعبدالقادر .د .4

 .عمر العفاس.د .5

 .يوسف القماطي.د .6

 .حمد ماميأ.د .7

  .مناقشة مقترح هذه الدراسة فيمجلس قسم العلوم السياسية و كان ذلك و

ات العامة للعينة أسئلته مجموعة من األبعاد العلمية، اهتمت بالبيان فيتناول االستبيان و

تطرق كذلك ، والظروف االجتماعية ألفراد العينةالخبرة التعليمية والعمر، المؤهل، : من حيث

هـذه   فيالمعمول بها  التربويأساليب التفتيش أنواع وووسائل و االستبيان ألهداف ووظائف
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مـا  ئة المحيطة بتنفيذ هذه السياسة وظروف البي كما تم تناول ".التربويأدارة التفتيش "اإلدارة 

 .هذه المدارس مع المفتشين التربويين فيمدى تعاون مدراء المدارس وأعضاء هيئة التدريس 

تبيان لنظام القواعد و اإلجراءات و اللوائح القانونية والميزانيـة  تطرقت أيضاً أسئلة هذا االسو

  .المالية الخاصة بالمفتشين التربويين

من شأنها التأثير سواء بالسلب أو  التيبوجه عام تناولت هذه الدراسة جميع المواضيع و

  .تربويالالتنظيمية إلدارة التفتيش التعليمية و اإليجاب على تنظيم و تطوير سير العمليةب

 في "بنغازيمدينة  فيالمفتشين التربويين " المتمثلة فيعد االنتهاء من استبيان العينة بو

القـوانين  ذلك من خالل اسـتخدام  و )2010-12-3(إلى ) 2010-11-3(من الممتدة رة الفت

        .عالقة بهذا النوع مـن االسـتبيانات  ذات ال ،فياألسلوب الوصخاصة حصائية واألساليب اإل

من إجمالي استمارة ) 128(من استمارات االستبيان والبالغ عددها النتائج النهائية استخراج   تم

لهذه استمارة استبيان  )22(استمارة استبيان حيث كان الفاقد ) 150(العدد الكلي البالغ عددها 

نسـبة   هـي و%" 69"وكانت هذه النسبة  ،العينة كذلك تحديد درجة المصداقية لهذهو ،الدراسة

تعتمـد علـى النسـب     التي -الدراسة الوصفية أي –النسبة لهذا النوع من الدراسات جيدة ب

  . الخ...التكراراتو

توصـلت إليهـا    التيالتعليق على األجوبة استعراض نتائج هذا االستبيان و وسوف يتم

يمية تحسين سير العملية التعلتطوير و فيلو بقدر قليل ، وآملين أن تساهم هذه النتائج الدراسة

  .التربويدارة التفتيش إ في
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  :بيانات عامة :البعد األول

  :العمر .1

 إجماليمن  )%64.8(فرد، حيث تبين أن نسبة ) 128(تبلغ  التييد عمر العينة وتم تحد

  .سنة )50(سنة إلى  )41(العينة تتراوح أعمارهم ما بين 

قـديم اإلضـافة   تسن مناسبة للعمل والتركيـز و  فيهذا يوضح أن أغلب أفراد العينة و

  .يوضح ذلك) 1(الجدول رقم ، والتربويإدارة التفتيش  هيإال ووالفائدة العلمية لهذه اإلدارة 

  )1(الجدول رقم 

  يبين الفئات العمرية المختلفة ألفراد العينة

  العمر
  تالتكرارا

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

30 -40  14  10.9 10.9  
41 -50  83  64.8  75.8  
51 -65  31  24.2  100.0  

    100.0  128  المجموع
  

  :مكان الميالد .2

، حيث افرد )128(تبلغ  التييد مكان الميالد ألفراد العينة وتم من خالل هذا السؤال تحد

العينة كانت  ألنذلك ، وبنغازيمدينة  فيمن أفراد العينة  )%82.0(تبين أن مكان ميالد نسبة 

  ). 2(، كما هو موضح في الجدول رقم بنغازيسح شامل للمفتشين التربويين لمدينة عينة م
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  )2(الجدول رقم 

  أفراد العينةيبين مكان ميالد 

  المدينة
 تالتكرارا

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  82.0  82.0  105  بنغازي
  93.0  4.7  6  المرج
  98.4 3.1  4  أجدابيا
  85.9  2.3  3  البيضاء
  95.3  2.3  3  درنة
  88.3  2.3  3  مصراتة
  83.6  1.6  2  طرابلس
  99.2  0.16  2  سرت

    100.0  128  المجموع
  

  :مدة الخبرة .3

أن نسبة  )3(يوضح الجدول رقم تم من خالل هذا السؤال تحديد مدة الخبرة للعينة حيث 

 )%28.1(سنة، تليها نسبة  )20( إلى )11(بين العينة تتراوح خبرتهم ما أفراد من  )42.2%(

  . سنة )30(إلى  )21(حيث تتراوح خبرتهم ما بين 

لديهم الخبرة الكافية لتحقيق  بنغازيمدينة  فيالتربويين  المفتشينهذا يوضح بأن أغلب و

  .التربويأهداف سياسة التفتيش 
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  )3(الجدول رقم 

  يبين مدة الخبرة ألفراد العينة

  العينةعمر أفراد 
   التكرار

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

1-10  22  17.2 17.2  
11 -20  54  42.2  59.4  
21 -30  36  28.1  87.5  

  100.0  12.5  16  سنة 31أكثر من 
    100.0  128  المجموع

  

 : المؤهل العلمي .4

حيث يوضح الجدول رقـم  العينة  ادألفرتم من خالل هذا السؤال تحديد المؤهل العلمي 

تحمل مـؤهالً  ) 23.2(العينة تحمل مؤهالً جامعياً تليه نسبة  أفرادمن ) 31.3(إن نسبة ) 4(

ل ابتدائي وأخيراً تحمل مؤه) 16.6(ليه نسبة تحمل مؤهل أعدادي وت) 21.1(ثانوياً تليه نسبة 

  .مؤهالت أخرىمن من أجابوا في خانة ال) 7.8(نسبة 

لمتطلبات لديهم مؤهل علمي مناسب لإليفاء أن أغالب المفتشين التربويين  وهذا يوضح

   . الوظيفة التربوية والتعليمية
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  )4(الجدول رقم 

  يبين المؤهل العلمي ألفراد العينة

  تالتكرارا  المؤهل العلمي
Frequency 

  النسبة
Percentage  

  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  31.3 31.3  40  جامعي
  54.5 23.4  30  ثانوي
  75.6 21.1  27  أعدادي
  92.7 17.1  21  ابتدائي

  100 7.8  10  مؤهالت أخري
    100.0  128  المجموع

 

        :النوع .5

العينة ذكور أما نسبة اإلناث  أفرد من )%53.1( ما نسبتهتبين من خالل هذا السؤال أن 

 فـي يوضح بأن هنـاك تكـافؤ   هذا و). 5(، كما هو موضح في الجدول رقم )%46.9( هيف

  .للجنسين فيالحق الوظيالفرص فيما يخص المجال و

  )5(الجدول رقم 

  ألفراد العينة األعداد والنسب من حيث النوعيبين 

  النوع
  تالتكرارا

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  53.1 53.1  68  ذكور
  100  46.9  60  إناث
    100.0  128  وعالمجم
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  :التربويما فيهم المفتش عدد أفراد األسرة ب .6

من  أسرهممن المفتشين التربويين تتكون  )%65.6(تبين من خالل هذا السؤال أن نسبة 

  . سيعرض ذلك) 6(أفراد فما فوق، والجدل رقم ) 6(

لية إلى يمكن من خالل هذا المؤشر القول بأن أغلب المفتشين التربويين لديهم أعباء عائو

  .التربويهو التفتيش و األساسجانب عملهم 

  )6(الجدول رقم 

  يبين األعداد أفراد األسرة الخاصة  بأفراد العينة

عدد أفراد 
  األسرة

 تالتكرارا
Frequency 

  النسبة
Percentage  

  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

1-3  5  3.9 3.9  
4-5  39  30.5  34.4  

  100.0  65.6  84  فما فوق 6
    100.0  128  المجموع

  

 

  :بالدينار الشهريالدخل  .7

من أفـراد العينـة تتـراوح     )%48.4( حواليمن الواضح من خالل سؤال العينة أن 

دينـار،   )500( مرتباتهمتتجاوز  )%46.9(نسبة دينار و )499( إلى )400(مرتباتهم ما بين 

إليجاد فرصة  السعيعدم و لتربوياأداء عمله  فيهو مرتب جيد نسبيا يكفل للمفتش التركيز و

  ).7(المعيشي، كما هو موضح في الجدول رقم عمل أخرى من أجل تحسين وضعه 
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  )7(الجدول رقم 

  فراد العينةن الدخل الشهري بالدينار أليبي
  

 الشهريالدخل 
  بالدينار

 تالتكرارا
Frequency 

  النسبة
Percentage  

  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

300 -399  6  4.7 4.7  
400 -499  62  48.4  53.1  
  100.0  46.9  60  فما فوق 500

    100.0  128  المجموع
  

  :التربويتحقيق سياسة التفتيش اإلمكانيات والوسائل الالزمة لتسيير و :الثانيالبعد 

  :تحتاج إلى صيانة التربويمقار التفتيش أغلب مراكز و .1

العينة توافق على أن مقار أفراد من  )%51.6(ن نسبة تبين من خالل نتيجة االستبيان أ

  .على ذلك بشدة )%46.1(تحتاج إلى صيانة بينما توافق نسبة  التربويالتفتيش 

العمل فإذا كانت هذه  فيتفتقر لمقومات النجاح  التربويهذا يوضح بأن مقار التفتيش و

متطلبات العمليـة اإلداريـة    فيالمقار غير صحية أو ال توجد بها مكيفات أو يوجد بها نقص 

، كما هو موضح في التربويوالتعليمية فهذا بالتأكيد سيعود بالسلب على أهداف سياسة التفتيش 

  ).8(الجدول رقم 
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  )8(الجدول رقم 

  النسب الخاصة باحتياج مقار التفتيش التربوي إلى صيانةيبين 

  رأى العينة
 التكرار

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  التراكمية النسبة

Cumulative 
Percentage  

  53.9  51.6  66  موافق
  100.0  46.1  59  موافق بشدة
  2.3 2.3  3  غير موافق
    100.0  128  المجموع

 
سـير  يعرقـل أداء و  اليوميلتسيير العمل  الالزمةالقرطاسية المكتبي ونقص األثاث  .2

  :التربويبمقر التفتيش  اليوميالعمل 

، وموافقة وبشدة %)43( أن معظم أفراد العينة موافقة  )9(الجدول رقم تبين من خالل 

، اليوميسير العمل تعرقل أداء و ةوالقرطاسي المكتبي على أن نقص األثاث %) 53.1(بنسبة 

قـص  ظـل ن  فـي  اليوميتنظيم أدائها  في ألي إدارة أو مؤسسة أن تعمل وترتقيفال يمكن 

  .غيرهاتصوير و المتطلبات اليومية من أوراق وآالت

يجب أن يتوفر فيها جميـع العوامـل    التيإحدى اإلدارات  هي التربويإدارة التفتيش و

سيؤدى حتما إلى  المكتبياألثاث القرطاسية و فيتساعد على نجاح هذه السياسة، فالنقص  التي

  .خططها المرسومةعرقل جميع استراتيجياتها وتعطيل عمل هذه اإلدارة و
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  )9(الجدول رقم 

  كان نقص األثاث المكتبي يعرقل أداء العمل بمقار التفتيش التربوي يبين ما إذا
  

  رأى العينة
 تالتكرارا

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  3.9 3.9  5  غير موافق
  46.9  43.0  55  موافق

  100.0  53.1  68  موافق بشدة
    100.0  128  المجموع

  

  :مدارس التعليم العام فيالبشرية مكانيات المادية واإل فييوجد نقص  .3

 االستبيان أن معظم أفراد العينـة  من خالل تحليل صحف )10(يستعرض الجدول رقم 

، %)64.1(المدارس العامة بنسبة  فيالبشرية اإلمكانيات المادية و فيتوافق على وجود نقص 

إلى عدم وضع الميزانيـة  ية يرجع اإلمكانيات الماد فيفالنقص  %)31.3(موافقة بشدة بنسبة 

  .حتياجاتها الماديةرصدها بما يغطى االمالية و

ال تجد اإلدارة العديد من الفرص لتتحرك من خاللها وصوال إلى نتائج مرضية  بالتاليو

العوامل المادية، أما اإلمكانيات البشرية فيرجع سببها إلى الغياب المتكرر  فيظل النقص  في

غيرها مـن أسـاليب   سواء بااليجازات أو باالنقطاع و ن عن أداء أعمالهمللعديد من الموظفي

لية فاعنتائج سيئة على قوة والعمل إلى  فيكل هذا التقصير  وبالتالي يؤديالتهرب من العمل 

  ."التربويإدارة التفتيش "أداء و
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  )10(الجدول رقم 
  عليم العاميبين وجود نقص في اإلمكانيات المادية والبشرية في ممارس الت

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  68.8  64.1  82  موافق
  100.0  31.3  40  موافق بشدة
  4.7 4.7  6  غير موافق
    100.0  128  المجموع

  

  :اإلجرائيةاإلدارية والقواعد القانونية و :البعد الثالث

  :التربويالتشريعات الخاصة بسياسة التفتيش امك بالقوانين ومدى إلم أيإلى  .1

تبين من خالل نتيجة االسـتبيان أن معظـم المفتشـين التربـويين ملمـين بـالقوانين       

وإن تراوحت بنسب اإللمام كمـا  %) 55.5(وذلك بنسبة . التشريعات الخاصة بمجال عملهمو

أن  فمن المفروض والطبيعي ،بةتيجة ليست مستغرهذه النو) 11(هو موضح في الجدول رقم 

تـنظم   التـي القوانين ملم باإلجراءات والقواعد واللوائح والتشريعات و التربوييكون المفتش 

أن يطبـق هـذه   اللوائح و فيالتغييرات ون مطلع على جميع التعديالت وأن يكمجال عمله، و

جميع أطراف العملية س وهامه المطلوبة منه تجاه المعلم والتلميذ ومدراء المدارم فيالقوانين 

  .التعليمية
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  )11(الجدول رقم 

  يبين مدى إلمام المفتشين التربويين بالقوانين والتشريعات الخاصة بسياسة التفتيش التربوي

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  79.7  55.5  71  ملم
24.2  23.4  30  ما ملم إلى حد  
  100.0  20.3  26  ملم جدا
  0.80 0.8  1  غير ملم
    100.0  128  المجموع

  

  :المفتشين التربويينكاهل األعباء الملقاة على من دمج المؤسسات التعليمية زاد  .2

من المفتشين التربـويين يـرون أن    )%53.9(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

وذلك كما هو موضـح فـي   األعباء الملقاة على عاتقهم  من د زاددمج المؤسسات التعليمية ق

 %) 14.1(ال ترى بقية العينـة  على ذلك بشدة و )%32(ا توافق نسبة بينم) 12(الجدول رقم 

 فـي يحـدث   الـذي فالدمج . التربويأن دمج المؤسسات التعليمية قد زاد العبء على المفتش 

التربيـة أو علـى مسـتوى    وزارة التعليم ووى الوزارات مثل بعض األحيان سواء على مست

عمل فهذا كله من شأنه أن يربك أداء واإلدارات التعليمية أو حتى على مستوى المدارس نفسها 

إدارة أو مؤسسة يتبع  أيأحيانا ال يعرف إلى عمله و فيفال يستطيع التركيز  التربويالمفتش 

أداء عمله  فيتش القدرة على التركيز كل هذا يفقد المفث اإلجراءات اإلدارية وغيرها ومن حي

  .المطلوبعلى أكمل وجه وبالشكل المناسب و
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  )12(الجدول رقم 

  يبين ما إذا كان دمج المؤسسات التعليمية قد زاد 

  من األعباء الملقاة على كاهل المفتشين التربويين 
  

  رأى العينة
  التكرارات 

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  100.0  55.5  71  موافق بشدة
  44.5  23.4  30  موافق
  21.1 21.1  27  غير موافق
    100.0  128  المجموع

  

 2010-2009لعـام   التربـوي بشأن تنظيم التفتـيش   التربويتعتبر الئحة التفتيش  .3

  :التربويال تحقق أهداف التوجيه  بنغازي

من المفتشين التربويين ال يوافقـون   )%71.9(ة تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسب

ال  بنغـازي  2010-2009لعام  التربويبشأن تنظيم التفتيش  التربويعلى أن الئحة التفتيش 

التشريعات كفيلة القوانين وأن ، وهذا يعنى بأن الالئحة منظمة والتربويتحقق أهداف التوجيه 

هدافها وذلك ما هو موضح في الجدول رقم تحقق أوتخدم و التربويباالرتقاء بسياسة التفتيش 

 عراقيل تواجه عمل هذه اإلدارةوجود على أرض الواقع من صعوبات ولكن ما هو مو ).13(

عدم التعاون واالنسجام بين جميع أطراف العملية التعليمية مرتبط بصعوبات البيئة المحيطة و

  . التربوية
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  )13(الجدول رقم 
  2010 - 2009حة التفتيش الخاصة بعام يبين رأي أفراد العينة بالئ

  

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  71.9 71.9  92  غير موافق
  97.7  25.8  33  موافق

  100.0  2.3  3  موافق بشدة
    100.0  128  المجموع

  

  :التربويفتيش تجاه سياسة الت اإلعالمي الوعي :البعد الرابع

توعية الطـالب و تعـريفهم بأهميـة دور     فييبدو القصور واضحا من قبل األساتذة  .1

  :التربويالمفتش 

من معظـم المفتشـين التربـويين     )%48.4(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

تعريفهم بأهميـة التفتـيش   توعية الطالب و فييوافقون على أن األساتذة ال يقومون بدورهم 

 )14(توافق على ذلك بشدة كما هو موضح في الجدول رقـم   )%33.6(سبة ، بينما نتربويال

يسـتخدمها   التـي الطريقة درة المعلم على توصيل المعلومة وقويرجع ذلك إلى مدى خبرة و

علـى  و ،الصف وأثناء الحصـص الدراسـية   فيلفت انتباه الطالب سبيل ترشيد و فيالمعلم 

عدم قدرة المعلم على توعية  هيو إال ،ل للتغلب على هذه المشكلةالمفتش إيجاد األسلوب األمث

سـبيل   فيمن الممكن أن يستخدمها المفتش  التيفهناك العديد من األساليب التفتيشية و .طالبه

توضيح جميع األمور الغامضة للطالـب  المعلم من أجل إيصال المعلومة و رفع قدرة و كفاءة

  .أثناء الحصص الدراسية
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  )14(قم الجدول ر
  يبين أوجه القصور من قبل األساتذة في توعية الطالب بأهمية دور المفتش التربوي

  رأى العينة
  التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  66.4  48.4  62  موافق
  100.0  33.6  43  موافق بشدة
  18.0 18.0  23  غير موافق
    100.0  128  المجموع

  

إعالمية توعية هل تعتقد بأن هناك عدم اهتمام من مدراء المدارس العامة بوضع برامج .  2

  :التربويتؤكد على أهمية دور التفتيش 

أن النسبة متقاربة بين من  )15(تبين من خالل نتيجة االستبيان، ومن خالل الجدول رقم 

بين من يرى أن هناك اهتمام من وغير مهتمين بوضع برامج التوعية يرى أن مدراء المدارس 

دراء تشريعات تلزم المانين وهذا يطرح فكرة إصدار قومدراء المدارس ببرامج التوعية، وقبل 

 بالتـالي و ،المدرسـة  فيأوقات محددة للطالب الموجودين  فيبضرورة إعداد برامج توعية و

المدراء بااللتزام بإعداد  قبل نسبة االهتمام من فيالتفاوت  هيو ، أالالتغلب على هذه المشكلة

  .برامج التوعية داخل المدرسةتطبيق و

  )15(الجدول رقم 
  يبين مدى اهتمام مدراء المدارس العامة بوضع برامج تؤكد على أهمية دور التفتيش التربوي

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  100  53.1  68  ال
  46.9 46.9  60  نعم

    100.0  128  المجموع
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تعزز وعى الطـالب بأهميـة هـذه السياسـة      التياعتقادك  فيوسائل التوعية  هيما . 3

  :)التربويالتفتيش (

كل  بأن من المفتشين التربويين يرون )%74.2(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

. التربويتوعية الطالب بدور التفتيش  فيا الواضح ما ورد ذكره من وسائل التوعية لها أثره

من شأنها توسيع مدارك الطالب  ،ةمجتمع ،فهذه العوامل) 16(كما هو موضح في الجدول رقم 

 وجديـد  كل ما هو جيدمصادر تلقى المعلومة واألنواع وتجعله منفتح على جميع األساليب وو

  .التربويمجال التفتيش  في

  )16(الجدول رقم 
  لوسائل التي تعزز وعي الطالب بأهمية سياسة التفتيش التربوييبين ا

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  17.2  10.2  13  الملتقياتالندوات و
  25.8  8.6  11  المناهج الدراسية
  7.0  4.7  6  الصحف والمجالت
  2.3 2.3  3  موعةاإلذاعة المرئية والمس

  100.0  74.2  95  كل ما سبق
    100.0  128  المجموع

  

  :التربويسياسة التفتيش  فيبعض المتغيرات المؤثرة  :البعد الخامس

 :النموذجيهل المناهج المعتمدة من قبل وزارة التعليم كفيلة بإعداد الطالب .  1

رون أن المناهج المعتمدة تبين من خالل نتيجة االستبيان أن معظم المفتشين التربويين ي

  . فقط ال ترى ذلك )%21.9(بينما  النموذجيمن قبل وزارة التعليم كفيلة بإعداد الطالب 
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 فـي التشريعات المعمول بهـا  جدا من السؤال الخاص بالقوانين وهذا السؤال قريب إن 

ج من شـأنها  مناه هيدة من وزارة التعليم ذات فائدة و، فالمناهج المعتمالتربويإدارة التفتيش 

 فـي المعلومة الموجودة  إيصاللكن ظروف تنفيذ و كيفية و النموذجيو المثاليإعداد الطالب 

ية تعيق تحقيق أهداف هـذه المنـاهج   الظروف البيئية المصاحبة للعملية التعليمهذه المناهج و

  . يوضح النسب الخاصة بهذا السؤال) 17(والجدول رقم 

  )17(الجدول رقم 
  المناهج المعتمدة من قبل وزارة التعليم على إعداد الطالب النموذجييبين مدى قدرة 

  رأى العينة
 تالتكرارا

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  90.6  68.8  88  موافق
  21.9 21.9  28  غير موافق
  100  9.4  12  موافق بشدة
    100.0  128  المجموع

  

وعملية  التربويقطاع التعليم على سياسة التفتيش  فيالفصل ات الدمج وعملي أثرتهل . 2

 .تنفيذه

لتربـويين يـرون أن   من المفتشين ا )%71.9(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

فمهمـا  . التربويقطاع التعليم ليس لها تأثير على سياسة التفتيش  فيالفصل عمليات الدمج و

 االسـتبيان حسـب نتـائج   و ،فإنه تالوزارا انفصلتدارات ورت السياسات واندمجت اإلتغي

 فيمستقلة  التربويكانت إدارة التفتيش  )18(، الموضحة في الجدول رقم وأجوبة أفراد العينة

لهـا قوانينهـا    ،رة التعلـيم إن كانت تابعة لـوزا إدارة و هيوظائفها المختلفة فأداء أعمالها و

  .م مسار عملهاتنظ التيتشريعاتها الخاصة ولوائحها و
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  )18(الجدول رقم 
  يبين أثر عمليات الدمج والفصل في قطاع التعليم على سياسة التفتيش التربوي وعملية تنفيذه

  رأى العينة
  تالتكرارا

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  100  71.9  92  ال
  28.1 28.1  36  نعم

    100.0  128  المجموع
  

 :التربويالمخولة قانونا إلدارة التفتيش  لباألعماهل توجد إدارات أخرى تقوم . 3

من المفتشين التربويين ال يرون أن  )%87.5(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

  .التربويتقوم بها إدارة التفتيش  التيهناك إدارات أخرى تقوم باألعمال 

تصدر  التيعلى ضرورة توحيد الجهة  )19(ل رقم وتؤكد البيانات الموضحة في الجدو

فوجود إدارة واحدة تجمع تحت  ، وهذا هو الطلب الذي ينادي به المفتشون التربويون،القوانين

ها وصـول والسياسـات و  القوانينثبات لتربويين من شأنه ضمان استقرار ومظلتها المفتشين ا

تصدر القـرارات   التيالجهات  في بدون مغالطة أو تعدديةللمفتشين بشكل واضح ومستمر و

  .والقوانين

  )19(الجدول رقم 
  يبين وجود إدارات أخرى مخولة بالقيام بأعمال إدارة التفتيش التربوي

  رأى العينة
 تالتكرارا

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  100  87.5  112  ال
  12.5 12.5  16  نعم

    100.0  128  المجموع
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تؤدى إلى عدم  التربويسياسة التفتيش  بمنفذيالمكافآت المالية الخاصة  انعدامقلة أو . 4

 .عدم نجاح هذه السياسةالعمل و فيالجدية 

مفتشين التربويين  يرون أن قلة من ال )%72.6(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

المناسبات  فيتعتبر المكافآت المالية العمل و فية انعدام المكافآت المالية تؤدى إلى عدم الجديو

 ،  كذلك عند قيام المفتش بجهد إضافي مثل تكليفه بمدارس إضافية للتفتـيش عليهـا  و ،الوطنية

 الفاعلية لديه فإذا لم تكن هنـاك مكافـآت  تركيز المفتش ورفع روح العمل و فيلها دور مهم 

أداء العمل بإخالص لعدم وجـود   فيم الرغبة انعداتقصير ومالية فإن ذلك سيؤدى إلى تذمر و

  . يوضح ذلك) 20(والجدول رقم  ماليحافز 

  )20(الجدول رقم 
  يبين أثر المكافآت المالية في جدية العمل الذي يقوم به منفذي سياسة التفتيش التربوي

  رأى العينة
 تالتكرارا

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  89.1  61.7  79  موافق
  27.3 27.3  35  غير موافق
  100  10.9  14  موافق بشدة
    100.0  128  المجموع

  

الـنظم  ال يتم بطرق نزيهة وفـق الضـوابط و  هل تعتقد أن اختيار المفتشين التربويين . 5

 :المعمول بها

 ، حـوالي تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة ضئيلة فقط من المفتشين التربـويين 

الـنظم  ال يتم بطرق نزيهة وفـق الضـوابط و  يرون أن اختيار المفتشين التربويين %) 1.6(

 ). 21(المعمول بها، كما هو موضح في الجدول رقم 
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من خـالل اللـوائح   و ،اختيار المشرفين فيالجدارة وهذا يؤكد وجود معايير للنزاهة و

من  فيضوابط يجب توفرها اك مقاييس وهن التربويتنظم عمل إدارة التفتيش  التيوالقوانين 

إدراكـه لمعنـى   لى سبيل المثال الخبرة العلمية ومنها ع تربويشغل وظيفة مفتش  فييرغب 

  .أساليبه المختلفةوأهدافه و أنواعه و التربويالتفتيش 

  )21(الجدول رقم 
 يبين النزاهة في اختيار المفتشين التربويين

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  نسبةال

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  100  98.4  126  ال
  1.6 1.6  2  نعم

    100.0  128  المجموع
  

راسية المناهج الد فيالنظريات العلمية المفاهيم و فيتطوير المناهج أدى إلى تغيير كبير . 6

 :مما أثر على أداء المفتشين

 ،%)78.2( أي ما نسـبته ظم المفتشين التربويين تبين من خالل نتيجة االستبيان أن مع

المنـاهج   فـي النظريات العلميـة  المفاهيم و فييرون أن تطوير المناهج أدى إلى تغيير كبير 

  ). 22(راسية مما أثر على أداء الموجهين، كما هو موضح في الجدول رقم الد

عض النظريـات  كبير على بر المناهج من وقت آلخر له أثر يهذه نتيجة تعنى أن تغيو

جلب مناهج جديدة مـن  و ،ما تقدم العلم، فتطوير المناهجيجب أن تبقى ثابتة مه التيالعلمية و

يؤثر علـى أداء المفتشـين    ،سطرق التدريالثقافة والمدارس العلمية و فيدول أخرى تختلف 

  .التربويسياسة التفتيش  هيوأال ك على تحقيق أهداف هذه السياسة كذلو
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  )22(الجدول رقم 
 يبين أثر تطوير المناهج ي أداء المفتشين التربويين ألعمالهم

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  73.4  51.6  66  موافق
  100  26.6  34  موافق بشدة
  21.9 21.9  28  غير موافق
    100.0  128  المجموع

  

  :التربويسياسة التفتيش  منفذيءة كفا :البعد السادس

صـعوبات  تشين التربويين يؤدى إلى مشاكل والمف ألغلب التعليميانخفاض المستوى  .1

 .مما يؤثر على تنفيذ هذه السياسة عمالهمألأداء المفتشين  في

يرون أن  ،%)68.8(نسبته تبين من خالل نتيجة االستبيان أن معظم المفتشين التربويين 

أداء  فيألغلب المفتشين التربويين يؤدى إلى مشاكل و صعوبات  التعليميانخفاض المستوى 

 .مما يؤثر على تنفيذ هذه السياسة عمالهمالمفتشين أل

أن الصـعوبات  ، تؤكد علـى  )23(الموضحة في الجدول رقم أنفسهم  ،المفتشين شهادة

سـتدعى تقويمهـا   صعوبات تنفيذ سياسة التفتيش، مما يأداء اإلدارة التربوية و فيالمشاكل و

 العلميفبحسب المؤهل  .للعديد من المفتشين التعليمياألساس إلى انخفاض المستوى  فيرجع ت

 ذو فمنهم من هو ،للمفتشين التربويين الذين استهدفهم االستبيان تبين انخفاض مستوى المفتشين

التغييـر  على مواكبـة  هذا يعنى عدم قدرة المفتش و حتى ابتدائيوى ثانوي أو إعدادي ومست

 فـي ن التقادم أل التربويمجال التفتيش  فيمهما كانت خبرته العلمية  العلميالتقدم والتطور و

  .المستمر العلميالقدرة على مواكبة التطور  الوظيفة ال يعنِ
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  )23(الجدول رقم 
 يبين أثر انخفاض المستوى التعليمي للمفتشين التربويين في أدائهم ألعمالهم

  رأى العينة
 اتالتكرار

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  70.3  39.1  50  موافق
  31.3 31.3  40  غير موافق
  100  29.7  38  موافق بشدة
    100.0  128  المجموع

 

 :ن التفتيش وسيلة للتفرغ من العملبعض المفتشين يرى أ .2

من المفتشين التربويين ال يرون أن  )%77.3(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

تقديم الـدعم   فيتبين هذه النتيجة رغبة المفتشين التربويين و. لتفتيش وسيلة للتفرغ من العملا

تقـدم  رقـى و  فيالمساهمة يمتلكونها إلى األجيال القادمة و التيالخبرة التعليمية المشورة وو

  ).24(هذا ما يوضحه الجدول رقم خاصة العلمية منها، والحياة و مناحيجميع  فيالمجتمع 

  )24(الجدول رقم 
 يبين ما إذا كان التفتيش وسيلة للتفرغ من العمل

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  77.3 77.3  99  غير موافق
  98.4  21.1  27  موافق

  100  1.6  2  موافق بشدة
    100.0  128  المجموع
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إرشـاد  تقـويم و  فـي أداء المفتشين لعملهـم   فيتعانى من قصور  التربويإدارة التفتيش 

 .المعلمين

 بمـا يقـارب   تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة كبيرة من المفتشين التربـويين 

 أداء المفتشين لعملهم بينما نسـبة  فيال يوافقون على أن اإلدارة تعانى من قصور %) 85.9(

 .ضئيلة فقط يرون ذلك

مدركون للسياسة  التربويهذا يبين أن المفتشين التربويين العاملين لدى إدارة التفتيش و

 التربويوظائف مختلفة للتفتيش تتبعها هذه اإلدارة من أهداف ووسائل وأساليب و التيالعامة 

اإلدارة التربوية البيئة المحيطة بهذه  فياألداء قد يرجع لصعوبات موجودة  فيلكن القصور و

ا المفتش أو عدم تعاون أو على سبيل المثال انعدام المكافآت المالية أو عدد المدارس المكلف به

ء المفتشين فاعلية أداوهذا من شأنه التأثير على جودة و التربويالمعلمين مع المفتش المدراء و

  . يوضح ذلك) 25(م أداء اإلدارة التربوية بشكل عام، والجدول رقالتربويين بشكل خاص و

  )25(الجدول رقم 
  تعاني من قصور في أداء المفتشين ألعمالهم" إدارة التفتيش التربوي"يبين ما إذا كان 

  رأى العينة
  التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  85.9 85.9  110  غير موافق
  93.7  7.8  10  موافق
  100  6.3  8  ةموافق بشد
    100.0  128  المجموع
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عدم فهم بعض المفتشين لطبيعة عملهم مجال التدريس و فيقلة الخبرة لدى المفتشين  .3

 .هذا المجال  فيأدى إلى قصور 

من المفتشين التربويين غير موافقين  )%39.1(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

، وإن كان بتفاوت بسيط من حيث الرأيهذا  الباقيؤيد على أنهم يعانون من قلة الخبرة بينما ي

 ). 26(شدة الموافقة، كما هو موضح في الجدول رقم 

يتحـدث عـن    يان قريب جدا من السؤال السابق والـذي يعتبر هذا السؤال من االستبو

  يتعلق بالخبرة التعليميـة  الذييختص بالبعد  الحاليلكن السؤال و التعليميالمستوى  انخفاض

          مرتفـع   تعليمـي يكون هناك العديد من المفتشين التربويين الـذين يتمتعـون بمسـتوى     فقد

لكن ليس لديهم الخبرة التعليمية الكافية فقد يكونوا استلموا و) دقيق وأ ماجستير وعالي جامعي(

اع األنـو تنفيذ األساليب و فيالمهارة خبرة ووظيفة التفتيش منذ مدة قصيرة فال توجد لديهم ال

  .التربويالمختلفة من التفتيش 

  )26(الجدول رقم 
  يبين أثر الخبرة لدى المفتشين في تأدية مهامهم 

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  88.3  49.2  63  موافق
  39.1 39.1  50  غير موافق
  100  11.7  15  موافق بشدة

    100.0  128  وعالمجم
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الغالب إلى نقل المـدرس إلـى    فييعانى منها بعض المفتشين ترجع  التيقلة الخبرة  .4

 .تدريبية مناسبة لهذا العملد بدون أن يتلقى دورات تأهيلية والعمل الجدي

من المفتشين التربويين يوافقون على  )%80.5(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

الغالب إلى نقل المدرس إلى العمـل   فييعانى منها بعض المفتشين ترجع  تيالأن قلة الخبرة 

تدريبية مناسبة لهذا العمل، كما هو موضح في الجدول د بدون أن يتلقى دورات تأهيلية والجدي

  ).27(رقم 

فمن المتعارف عليه أن المفتش التربوي قبل أن يتولى هذا المنصب أو الوظيفـة كـان   

لف عن وظيفة التدريس لكن وظيفة التفتيش تختو ،إحدى المدارس فية معلم يدرس مادة معين

الـدورات  بوااللتحـاق   مسـبق الاألهداف تختلف بين الوظيفتين فالبد من اإلعداد فاألساليب و

من شأنها إعداد المفتش بالشكل المطلوب تمهيدا لتحقيق أهداف  التيالبرامج التأهلية التدريبية و

  .هذه الوظيفة

  )27( الجدول رقم
  يبين النسب الخاصة بشأن السبب في قلة الخبرة التي يعاني منها المفتشون التربويون 

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  67.2  47.7  61  موافق
  100  32.8  42  موافق بشدة
  19.5 19.5  25  غير موافق
    100.0  128  المجموع
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ضـوء علـى   تعرض لها بعض المفتشين التربويين لم تلق ال التيالبرامج التدريبية  .5

 :االحتياجات الحقيقية لهم

تبين من خالل نتيجة االستبيان أن معظم  المفتشين التربويين يوافقون على أن البرامج 

، وأن لهـم  يةتعرض لها بعض الموجهين لم تلق الضوء على االحتياجات الحقيق التيالتدريبية 

فبـالرغم مـن    ).28(فقط غير موافقة، كما هو موضح في الجدول رقم %) 14.1(ما نسبته 

لقـى بهـا   ت التيبعض األحيان تكون الطرق  فيلكن تدريبية وبرامج تأهيلية و وجود دورات

قد تكون عديمة الفائدة فيما يخص إيصال المعلومة أو أن المـادة  المحاضرات دون المستوى و

ن وقتها غير مناسب للمفتشين فال أالبرامج ليست حديثة أو هذه الدورات و فيالمتبعة  العلمية

تنميـة فاعليـة أداء المفتشـين    تطـوير و  هيئدة والنتيجة المرجوة منها وتؤدى الغرض الفا

  .التربويين

  )28(الجدول رقم 
  "المفتشين التربويين"يبين النسب الخاصة بالبرامج التدريبية التي تلقها 

  ى العينةرأ
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  76.6  62.5  80  موافق
  100  23.4  30  موافق بشدة
  14.1 14.1  18  غير موافق
    100.0  128  المجموع
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  :همأثناء أدائهم لعمل التربويسياسة التفتيش  منفذيتواجه  التيالصعوبات  :البعد السابع

مما يجعله غير قادر على وضع  التربويكثافة المناهج الدراسية ترهق المفتش طول و .1

 :طريقة تقديم الدروس للطالب فيالتوصيات المناسبة للمعلم 

تبين من خالل نتيجة االستبيان أن معظم  المفتشين التربويين يوافقون علـى أن طـول   

ا يجعله غير قادر على وضع التوصـيات  مم التربويوكثافة المناهج الدراسية ترهق المفتش 

فقط ال توافـق علـى   ) %21.1(طريقة تقديم الدروس للطالب بينما نسبة  فيالمناسبة للمعلم 

  ).29(ذلك، كما هو موضح في الجدول رقم 

على أداء المفتشين  كثافة المناهج الدراسية تؤثرن خالل هذه النسب تبين بأن طول ومو

هو زيادة عدد فإنه يوجد حلول لهذه اإلشكالية والمفتشين أنفسهم  من خالل أجوبةالتربويين، و

التقسيم العـادل بـين   التوزيع المريح و وبالتالي التربويالمفتشين العاملين لدى إدارة التفتيش 

كثافة المناهج أو تقليص حجم والمفتشين فيما يخص المدارس المكلفين بها المفتشين التربويين، 

التركيز على المادة العلميـة  المواضيع والنظريات العلمية المتشابهة و الدراسية من خالل دمج

  .المرحلة الدراسية المقيدين بهاقدراهم االستيعابية وو أعمارهمتفيد الطلبة حسب  التي

  )29(الجدول رقم  
  يبين النسب الخاصة بطول وكثافة المناهج الدراسية

  رأى العينة
  التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  68.8  47.7  61  موافق
  100  31.3  40  موافق بشدة
  21.1 21.1  27  غير موافق
    100.0  128  المجموع
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الكثافة الطالبية داخل الفصول الدراسية تؤثر على تركيـز المفـتش أثنـاء الزيـارة      .2

 .المدرسية

من المفتشين التربويين يوافقون على  )%49.2(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

الكثافة الطالبية داخل الفصول الدراسية تؤثر على تركيز المفتش أثناء الزيارة المدرسـية  أن 

العينة ال تـرى أن   إجماليفقط من  )%18(على ذلك بشدة بينما  )%32.8(بينما توافق نسبة 

  .الكثافة داخل الفصول لها تأثير على عمل المفتش

ـ القائمين على األمـور التنظيميـة و  فإنه يستوجب على  خالل هذه النسبمن  ون ؤالش

تقسيم الطلبة وفقا لهذه عابية للفصول الدراسية وتوزيع والطالبية بالمدارس مراعاة القدرة االستي

ـ   التربويمن المفتش  القدرة االستيعابية حتى يتمكن كٌل م المهـا لهم واوالمعلم مـن أداء أعم

قيقيـة  تحقيق العملية التعليمية والفائدة العلمية والح فيالمطلوب بالشكل السليم و المطلوبة منهم

  . يوضح ذلك) 30(المرجوة منها، والجدول رقم 

  )30(الجدول رقم 
  يبين النسب الخاصة بطول وكثافة الطالبية داخل الفصول الدراسية

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  اكميةالنسبة التر

Cumulative 
Percentage 

  67.2  49.2  63  موافق
  100  32.8  42  موافق بشدة
  18.0 18  23  غير موافق
    100.0  128  المجموع
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 :تقويم محتوى المناهج الدراسيةتخطيط و في التربوييجب أن يشترك المفتش  .3

 ،%)95.3( ، حـوالي تبين من خالل نتيجة االستبيان أن معظم المفتشـين التربـويين  

، تقويم محتوى المناهج الدراسـية تخطيط و في التربوييوافقون على أنه يجب إشراك المفتش 

  ). 31(كما هو موضح في الجدول رقم 

تمر  التيالتخطيط ويواكب جميع مراحل اإلعداد و التربويفالبد من أن يشترك المفتش 

كـذلك  أو المراجعـة و لتخطيط أو الطباعـة  ااإلعداد و مرحلة فيبها المناهج الدراسية سواء 

مرحلة التقويم إذا استدعى األمر ذلك، إذ تبين أن المناهج الدراسية غير مجدية أو أنهـا يـتم   

وهـو االرتقـاء    إالالموضوعة من أجلـه،   األساستدريسها بطرق قديمة ال تحقق الغرض 

  .السياسة التعليمية بشكل عامبمستوى الطالب و

  )31(الجدول رقم 
  بالضرورية أشترك المفتش التربوي في تخطيط وتقويم المناهج الدراسيةيبين النسب الخاصة 

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  46.1  41.4  53  موافق
  100  53.9  69  موافق بشدة
  4.7 4.7  6  غير موافق
    100.0  128  المجموع

  

كفيلة بإعطاء التوجيه المناسب للمعلـم   التربوييقوم بها المفتش  التيعدد الزيارات  .4

 :الطالبو

تبين من خالل نتيجة االستبيان أن معظم  المفتشين التربويين يوافقون علـى أن عـدد   

الطالب، بينما بإعطاء التوجيه المناسب للمعلم وكفيلة  التربوييقوم بها المفتش  التيالزيارات 
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من أفراد العينة، وذلك كما هو موضح في الجدول %) 7.8(ما نسبته لم يوافق على ذلك سوى 

 ). 32(رقم 

 التيصحيفة االستبيان بأن عدد الزيارات البيانات المجمعة تبين نتيجة هذا السؤال من و

من خالل هذه الزيارات المحددة قدرته على فتش للمدرسة مناسب جدا فهو يرى ويقوم بها الم

 ،سواء مسـتوى الطـالب والمعلمـين    المدرسة في التعليميلمستوى وا الدراسيتقييم الوضع 

  .كذلك القدرة اإلدارية ومدى التعاون من قبل مدراء المدارس مع المفتشين التربويينو

  )32(الجدول رقم 
  يبين النسب الخاصة بعدد الزيارات التي يقوم بها المفتش التربوي للمدارس

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  ةالنسب

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  68.8  60.9  78  موافق
  100  31.3  40  موافق بشدة
  7.8 7.8  10  غير موافق
    100.0  128  المجموع

  

 :التربويهل توجد مجاالت تعاون وثيقة بين المعلم و المفتش  .5

        ربـويين يـرون  من المفتشـين الت  )%70.3(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

، وذلك كما هو موضح في الجـدول  التربويأن هناك مجاالت تعاون ما بين المعلم و المفتش 

 ).33(رقم 

مفتشـين  هناك مجاالت للتعـاون بـين ال   بأنتبين من خالل تحليل إجابة هذا السؤال و

لمراجـع  تبـادل ا  :لتاليةمجاالت اال فيكما حددها بعضها المفتشين تنحصر  هيالمعلمين وو

القيام بدورات تدريبية من قبل المفتشـين  حاضرات العلمية على المعلمين، وإلقاء المالعلمية، و
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تحقق أهداف التفتيش  التياألساليب التربوية ع وللمعلمين يوضحون من خاللها للمعلمين األنوا

  .تواجه المعلمين أثناء أدائهم لوظائفهم التيتقضى على الصعوبات و التربوي

  )33(رقم  الجدول
  يبين النسب الخاصة بالمجاالت التعاون بين المفتشين والمعلمين

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  70.3 70.3  90  نعم
  100  29.7  38  ال

    100.0  128  المجموع
  

 :المدارس فيعاملين لدى ال المهنيالكفاءة و التأهيل  فييوجد نقص  .6

بينما  ،يوافقون )%59.4(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن معظم المفتشين التربويين 

 فـي لدى العاملين  المهنيالتأهيل الكفاءة و فيبشدة على وجود نقص  )%35.2(توافق نسبة 

 ). 34(، كما هو موضح في الجدول رقم المدارس

قدرتهم على إلقاء المحاضـرات   فينقص ليمية ولعدم خبرة المعلمين التع هذا قد يرجعو

  .الشجاعة األدبية لدى بعض المعلمينغياب الجرأة ول نظراً باك أمام الطلبةالحصص أو االرتو

  )34(الجدول رقم 
  لدى المعلمين في المدارس الخاصة بالكفاءة والتأهيل المهني يبين النسب

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  64.8  59.4  76  موافق
  100  35.2  45  موافق بشدة
  5.5 5.5  7  غير موافق
    100.0  128  المجموع
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 :مدراء المدارسمن قبل المعلمين و التربويعدم وجود تفاهم و تقدير لدور المفتش  .7

مفتشـين التربـويين ال   فقط مـن ال  )%34.4(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

مـدراء  ال يوجد تفاهم من قبـل المعلمـين و  بينما تري النسبة الباقية أنه  ،يوافقون على ذلك

 ).35(، كما هو موضح في الجدول رقم المدارس

جـالل  اإلبـاالحترام و  يتبدو النسبة متساوية فهناك من يقول من المفتشين بأنه يحضو

فهـم ال   البعض األخر يرى العكس تماماو ،المدارس فيالمدراء والتقدير من قبل المعلمين و

هذا قد يرجع إلى عدم تفهم المعلمـين والمـدراء   و ،من االحترام والتقدير فييجدون القدر الكا

يعمل على رصد أخطـائهم وكتابـة   يعاقبهم و الذيفهم يرون فيه الشخص  ،لوظيفة المفتشين

  .المدرسة فيوجوده حقهم، فلذلك يكون المفتش غير مرغوب ب فيالتقارير 

  )35(الجدول رقم 
  يبين النسب الخاصة بالتفاهم والتقدير بدور المفتش من قبل المعلمين ومدراء المدارس

  رأى العينة
  التكرارات 

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  75.8  41.4  53  موافق
  34.4 34.4  44  غير موافق
  100  24.2  31  ةموافق بشد
    100.0  128  المجموع
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أداء المهـام   فيتؤدى إلى تقصيره  التربويكثرة عدد المدارس المكلف بها المفتش  .8

 :المكلف بها

فقط مـن المفتشـين التربـويين ال     )%12.5(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

 التربويدارس المكلف بها المفتش يوافقون على ذلك بينما تري النسبة الباقية أن كثرة عدد الم

 ).36(أداء المهام المكلف بها، كما هو موضح في الجدول رقم  فيتؤدى إلى تقصيره 

حسب  كٌل التربويالتقسيم العادل للمدارس المكلف بها المفتش فالبد من إعادة التوزيع و

لإلخفـاق  ديـا  تفالمرسومة لهذه الوظيفة التربويـة و حتى تتحقق األهداف ا ،مجال تخصصه

  . المهام المطلوبة من المفتشين التربويينأداء األعمال و فيالتقصير و

  )36(الجدول رقم 
  يبين النسب الخاصة بعدد المدارس المكلف بها المفتش التربوي

  رأى العينة
 التكرارات

Frequency 
  النسبة

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  73.4  60.9  78  موافق
  100  26.6  34  موافق بشدة
  12.5 12.5  16  غير موافق
    100.0  128  المجموع

 

 :قتصر على مالحظة أداء المعلم فقطي التربويدور المفتش  .9

من المفتشين التربويين ال يوافقـون   )%60.2(تبين من خالل نتيجة االستبيان أن نسبة 

قتصر على مالحظة أداء المعلـم  ي التربويعلى ذلك بينما تري النسبة الباقية أن دور المفتش 

 .فقط
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 فـي دور المفتش ال ينحصر فقـط  بأن عمل و هذه الفقرةحليل نتائج تبين من خالل تو

هناك أدوار  ين فإنحسب أجوبة المفتشو ،بل ،لمين ورصد وتسجيل أخطائهممالحظة أداء المع

مـدهم بأحـدث   وفهم يقومون بإرشاد المعلمين  .ينومهام أخرى يقوم بها المفتش تجاه المعلم

 الذي الحقيقيالمستوى مجال التعليم وصوال لألهداف و فياألنواع المتبعة الطرق واألساليب و

  .يوضح ذلك) 37(تتطلبه العملية التعليمية، والجدول رقم 

  )37(الجدول رقم 
  يبين النسب الخاصة بالدور المفتش التربوي تجاه المعلمين

  رأى العينة
  التكرارات

Frequency 
  ةالنسب

Percentage  
  النسبة التراكمية
Cumulative 
Percentage 

  60.2 60.2  77  غير موافق
  92.2  32.0  41  موافق

  100  7.8  10  موافق بشدة
    100.0  128  المجموع
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  ::الدراسةالدراسةخاتمة خاتمة 

سياسـة العامـة إلدارة التفتـيش    لا.هذه الدراسة حول موضوع تقويم تنفيـذ  تتمحور

  .التربوي

توصلت إليه نتائج وأهداف  الذي الحقيقيهذه الدراسة إلى التعرف على المدى  تهدفو

علـى تحقيـق هـذه     متغيرات البيئة المحيطةوهل أثرت ظروف واإلدارة التفتيشية التربوية 

 .األهداف سواء بالسلب أو اإليجاب

السياسة العامـة   باعتبارهذه الدراسة توضيح المفهوم العام للسياسات العامة  فيتم و

الدولة  فيتتبناها القطاعات العامة  التيتتفرع منه السياسات األخرى  الذي األساسيالحقل  هي

أحـدى   هـي  التربويسياسة التفتيش عامة ولأحدى فروع السياسات ا هيفالسياسات التعليمية 

  . ةالتعليميالسياسات  فروع

عبر فترات  التاريخي هتطورو التربويهذا السياق مفهوم التفتيش  فيوضحت الدراسة و

مـروراً علـى    التربويأنطلق منها هذا المفهوم  التيكذلك األصول المعرفية زمنية مختلفة و

من حيث األهداف والوظـائف   اإلداريةوناحية التنظيمية من ال التربويالسياسة العامة للتفتيش 

  .مختلف بلدان العالم في التربويالتفتيش  إداراتاألساليب المتبعة داخل األنواع وو

ليبيا،  في التربويالتفتيش  إدارةأهم السياسات المتبعة لدى  إلىمن ثم تطرقت الدراسة و

فيما يخـص   المتبعةأهم الطرق التربوية، و دارةلإلالهيكلية  التركيبيةو اإلداريةمن حيث البنية 

عرضـت الدراسـة   ، والتربويالتفتيش  إدارةالمفتشين العاملين لدى و اإلداراتمدراء  اختيار

 في التربويالتفتيش  إلدارةأساليب عمل السياسة العامة قسمها األول أهداف ومهام و فيكذلك 

  .بنغازيمدينة 
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مدينـة   فـي  التربويالتفتيش  إدارةألداء  نفيذيالتتقييم المستوى  إلىحتى نتوصل و

 إدارةسير عمل  فيأهم األبعاد المؤثرة  الميداني الثانيقسمها  في، تناولت هذه الدراسة بنغازي

  :المحاور التالية فيتتمثل هذه األبعاد ، وبنغازيمدينة  فيسياستها العامة و التربويالتفتيش 

 .بما فيها الخبرة التعليميةالبيانات العامة للمفتشين التربويين   .1

 .التربويتحقيق أهداف سياسة التفتيش والوسائل الالزمة لتسيير و اإلمكانيات .2

 .التربويالتفتيش  إدارةالمعمول بها لدى  اإلداريةو  اإلجرائيةالقواعد القانونية و .3

 .التربوياالعالمى اتجاه سياسة التفتيش  الوعي .4

 .التربويسياسة التفتيش  فيالمتغيرات المؤثرة  .5

 .التربويسياسة التفتيش  منفذيكفاءة  .6

  .أثناء أدائهم لعملهم التربويسياسة التفتيش  منفذيتواجه  التيالصعوبات  .7

النقاط  فيبناء على ما سبق فقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن حصرها و

  :التالية

تعليمية جيدة جداً تتراوح بخبرة  بنغازيمدينة  فيبينت الدراسة تمتع المفتشين التربويين  .1

ميـة ألغلـب المفتشـين    عام من الخبرة التعلي) 20(و ) 11(متوسطها العام ما بين  في

بهـا  المدارس المكلفين  اتجاه التربويش يهذا من شأنه تنفيذهم لسياسة التفتالتربويين، و

 .بالشكل المناسب و المطلوب

مستلزمات العملية التعليمية علـى  ولواضح لنقص اإلمكانيات المادية والبشرية ير اثالتأ .2

علـى   االنحـراف  لعملية التنظيمية لهذه اإلدارة وبالتـالي مستوى سير اء وفاعلية وأدا

 .رسمته السياسة العامة لهذه اإلدارة التربوية الذي الفعليالمسار 
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كـذلك  يعات على سير العملية التربوية والتشرفي اللوائح والقوانين وتباين تأثير التغير   ..33

  ..هذه اإلدارة فيحدث  الذياإللغاء ل والفصاين تأثير عمليات الدمج وتب

المـدارس   فياإلدارية النواحي التنظيمية ومستوى فاعلية  فيكشفت الدراسة عن تدنى  .4

فـي إيصـال   حيث يتم فيها تنفيذ السياسة العامة لهذه اإلدارة من حيث كفاءة المعلمين 

للفصول الدراسـية مـن حيـث العـدد      يعابيةاالستكذلك القدرة المعلومة إلى الطالب و

غير العادل لعدد المدارس المكلف بها و ئالسيأيضا التوزيع ا، وهالمناسب من طلبة داخل

بالتالي انخفاض مستوى الكفـاءة  مما يزيد األعباء الملقاة على عاتقه و التربوي المفتش

اإلدارة العامـة و ء المفتشين التربويين بشكل خـاص وأداء السياسـة   أدا فيالفاعلية و

 .التربوية بشكل عام

 التيالدورات التدريبية في مستوى وجدوى البرامج التأهيلية وأسفرت الدراسة عن تدنى  .5

فـئ فهـم   تقصير  في بداية استالمهم لوظائفهم وبالتالييخضع لها المفتشون التربويون 

أسـاليب  اع واتيجية القائمة عليها من أهداف ووظائف وأنـو اإلسترالسياسة التربوية و

 .تربوية

القرارات فيمـا يخـص    إصدارتعدد مصادر آت المالية للمفتشين التربويين وقلت المكاف .6

 اختيارفيما يخص  اإلداريةالنظم وغياب الضوابط و التربويالتفتيش  إدارةتسيير عمل 

 التفتيش إلدارة التنفيذيتعيين المفتشين التربويين، كلها عوامل أثرت سلباً على األداء و

علـى  التفتيشية التربويـة   لإلدارة التقويميو الرقابيالدور  انخفاض، ومن ثم التربوي

 .طالبمعلمين والمدارس بما فيها من مدراء و

ثة للتدريس الطرق الحديو االلكترونيالمجال  فيخاصة و العلميالتأثير الواضح للتطور  .7

عـدم مواكبـة   ة فيما يخص العملية التعليمية، وتقنيات جديد إدخالوالمناهج الدراسية و
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 كبيـر علـى قـدرة   فتشين التربويين لهذه التطورات والتغيرات أثر بشكل واضح والم

على العمليـة   التقويميو الرقابيمحدودية الدور  بالتاليوفاعلية الدور المطلوب منهم، و

 .غازيبنمدينة  في التربويالتفتيش  إدارةالمدارس من قبل  فيالتعليمية 

مدراء المدارس فيمـا  اإلعالمي من قبل المعلمين و ىعوالتوبالجانب  االهتماممحدودية  .8

المعلومـات أثنـاء    إيصـال كذلك و التربويدور المفتش  اتجاهالطالب  توعيةيخص 

القدرات العقلية لهـم، حيـث   و ةالتعامل مع الطالب حسب المرحلة العمريالحصص و

النشاطات الثقافية  انعدامندوات والملتقيات العلمية وللكشفت الدراسة عن غياب شبه تام 

هذه السن المبكرة من مراحـل الحيـاة    فيغاية األهمية بالنسبة للطالب  في هي التيو

 .التعليمية

المعلمـين  مـدراء المـدارس و   :وكالً منالتعاون بين المفتشين التربويين  هندرت أوج .9

االنحراف عن األهداف الحقيقية والدور  بالتاليو العالقة بينهم في إطرابوالطالب أدى 

كلها عوامل  االستفادة فيالرغبة ، فروح التعاون وتقبل اآلخر والتربوياألصيل للمفتش 

والمؤسسـات   اإلداراتمختلف المنظمـات و  فيسياسة  أيعمل و أيمن شأنها أنجاح 

 .التعليمية
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  ::مقترحات توصلت إليها الدراسةمقترحات توصلت إليها الدراسة

  :التوصيات وهىاالقتراحات وعة من خلصت الدراسة إلى مجمو

أو " األشـراف التربـوي  "الحالي إلدارة التفتيش التربوي واالستعانة باسم تعديل االسم  .1

كان التفتيش "بويالتفتيش التر"لمفهوم  التاريخي ألنه و حسب التطور"التوجيه التربوي "

ن زيـارة  مين متوتر المعلو ارتباكباصطياد أخطاء المعلمين فبالتالي مرتبط بالعقاب و

األشراف علـى أداء المعلـم أو    لكن عندما تكون المهمة قريبة منالمفتش التربوي، و

فاءة فـي  الكبل تحقيق أعلى قدر من الفاعلية وسوإرشاده باألساليب واألهداف و توجيه

يتفاعلون مع المرشد عملية التعليمية يتعاونون وجميع أطراف الالعمل مما يجعل المعلم و

موجة وصوالً للنتائج واألهداف الحقيقية التي ترسـمها هـذه اإلدارة   أو المشرف أو ال

  .التربوية

التغلب على الصـعوبات   حتى يتمالقيام بالدراسات التقويمية في مجال السياسات العامة  .2

فالسياسات العامة بها العديد من القطاعات التـي   ،تنفيذ تلك السياساتحبة لعملية المصا

  .الفاعليةللمستوى المطلوب من حيث األداء و وصوالًتحتاج إلى متابعة مستمرة 

مـن   العمل على تفادى الصعوبات الموجودة في البيئة المحيطة بإدارة التفتيش التربوي .3

ليمية البشرية أو انعدام المكافآت المالية أو قلة الخبرة التعنقص في اإلمكانيات المادية و

جميـع  راء المدارس والمعلمـين و كذلك عدم تعاون مدو ،وانخفاض المستوى التعليمي

يـأتي عـن طريـق المتابعـة     هذا ليمية مع المفتشين التربويين، وأطراف العملية التع

تحقيق جميع األهـداف و النتـائج التـي    المستمرة والتقويم المستمر لهذه السياسة حتى 

  .تسعى هذه اإلدارة التربوية إلى الوصول إليها



 

 

 

138

بها في هـذه اإلدارة   التشريعات المعمولواللوائح و تزام بجميع القوانينالعمل على االل .4

رات التي تحدث في هـذه  التغيتشين التربويين بجميع التطورات وتبليغ المفالتربوية، و

داف واألعمال المطلـوب  التشريعات حتى يتعرف المفتش على األهالقوانين واللوائح و

اإلدارة  تطلبـه جب الـذي  ما الواعرف على حقوقهم من هذه اإلدارة وكذلك التتأديتها و

  .التربوية من جميع المفتشين التربويين العاملين لديها

هو  إن تكون النظرة لوظيفة المفتش بقدر كبير من اإلجالل واالحترام والتقدير وذلك ما .5

معمول به في كثير من الدول المتقدمة والشك إن هذه النظرة تـنعكس بالتـالي علـى    

ته ومن ثم تفانيه وحبه لها وقيامه بالبذل والتضحية بال المفتش وشعوره باالعتزاز بوظيف

   .حدود

إن تكون معايير القبول لوظيفة المفتش محددة بكثير من االشتراطات والمقاييس الفنيـة   .6

  والتعليمية وضرورة توافر المهارات والقدرات الالزمة والمكملة 

حدث الكتب فـي شـتى   من شانه تطوير المعلم علميا وعمليا مجانا مثل أ توفير كل ما .7

توصل إليه العلم في مختلف التخصصات  المجاالت وشبكة المعلومات الدولية وآخر ما

  وأجراء دورات تعليمية وبرامج تثقيفية لهم في مجال تخصصهم إذا استدعى األمر ذلك 

أن يكون طول المنهج الدراسي مناسبا وموزعا على طول العام الدراسـي وان يكـون    .8

  .ارس عادال بين المفتشينتوزيع عددا المد

تعاون المفتش مع المعلم بما يرفع من مستواه العلمي والتعليمي وبمـا يـنعكس علـى     .9

 .العملية التعليمية بشكل ايجابي
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  :الوثائق: أوالً

رقم ) سابقاً(العامة للتعليم  اللجنة الشعبيةقرار الالئحة التنظيمية إلدارة التفتيش التربوي،  .1

 .تنظيم التفتيش التربوي نأبش 2008لعام  ) 11(

رقم ) سابقاً(م العامة للتعلي اللجنة الشعبيةقرار الالئحة التنظيمية إلدارة التفتيش التربوي،  .2

  .بشأن تنظيم الداخلي للجنة العامة للتعليم 2006لعام )  25( 

 عـام ل )142(رقـم  ) سابقاً(العامة للتعليم  اللجنة الشعبية، قرار التربويالئحة التفتيش  .3

1997.  

. المتابعـة مكتب التخطيط و.  2010 -2009لعام الدراسي ، ادليل المؤسسات التعليمية .4

 .بنغازي ،التربويقسم اإلحصاء 

بشـأن تنظـيم    2009لعـام  )  155( رقم ) سابقاً(العامة للتعليم  اللجنة الشعبيةقرار   .5

 .الداخلي للجهاز ألدارى للجنة العامة للتعليم و البحث العلمي

   :لكتبا: ثانياً

، التعليمـي الحقل  فيمن وجهة نظر العاملين  المدرسياإلشراف ، أحمد، أحمد إبراهيم .1

 .)1987، العربيكر دار الفالقاهرة، (

دار المسيرة  عمان،(، ترجمة عامر الكبيسي، صنع السياسات العامةأندرسون، جيمس،  .2

  .)1999للنشر والتوزيع، 

         ، الـنظم السياسـية الحديثـة والسياسـات العامـة     محمـد،   الخزرجى، تامر كامل .3

 . )2004 التوزيع،دار مجدالوي للنشر و عمان،(
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منشـورات الجامعـة    طـرابلس، (، مبادئ علم اإلدارة العامةخشيم، مصطفى عبداهللا،  .4

   .)2002 المفتوحة،

الريـاض،  (، اتجاهات حديثة ..اإلدارة واإلشراف التربويخرون، آالخطيب، رداح، و .5

  .)1987، مطبعة الفرزدق التجارية

 دار الهنا للطباعة الطبعة الثانية، القاهرة،(، المناهجسرحان، الدمرداش، وكامل، منير،  .6

  .)1969 ،2ط

دمشـق،  (، تطوير التوجيه التربوي في مجال التعليم االبتدائي بسورياسنقر، صالحة،  .7

 .)1980اإلرشاد القومي، منشورات وزارة الثقافة و

مكتبـة  القاهرة، (، اإلدارة المدرسية واإلشراف الفني، آخرونشعالن، محمد سليمان، و .8

     .)1987األنجلو المصرية، 

  )1972عالم الكتب، القاهرة، (، توجيه الفني في التعليمال، ، فكرى حسنريان .9

 .)1985الدار العربية للكتاب، ليبيا، ( ،اإلشراف الفني التربويزكرى، أمحمد اعريبى،  .10

، بحث مقدم إلى فاعلية التوجيه التربوي والتحصيل العلميصافرى، المبروك إبراهيم،  .11

نحـو أداء تعليمـي   "ت شـعار  المؤتمر التربوي الذي نظمه مؤتمر معلمي بنغازي تح

 .1989، "أفضل

مكتبة األنجلو  ،القاهرة(، اإلدارة المدرسية واإلشراف الفني، آخرونعبود، عبدالغنى، و .12

  ).1992المصرية، 

تطبيقات مـن األردن   ،مدخل نظامي :تحليل السياسة العامةالعوالمة، نائل عبدالحافظ،  .13

  .)1999 ي،د ياسين الفنممركز أح عمان،(، والخليج العربي
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          :فـي  العامـة  اإلدارة فـي معايير تقويم السياسات العامـة  غانم، السيد عبدالمطلب،  .14

مركـز البحـوث    ،القـاهرة (، تقويم السياسة العامـة " محرر"السيد عبدالمطلب غانم 

   .)م1989 ،والدراسات السياسية

 .)1979، 2اب، طعالم الكتالقاهرة، (، التربوياإلشراف ، محمد حامد، األفندي .15

دار  ،عمـان ( البنية والتحليل فيمنظور كلى : السياسة العامةخليفة،  فتحيالفهداوى،  .16

  ).2001 ،المسيرة للنشر والتوزيع

، االشـتراكية الجماهيرية العربية الشـعبية   فيالتعليمية  اإلدارةالقماطى، احمد، تطور  .17

 )1978الدار العربية للكتاب، ليبيا، (

" محـرر "السيد عبدالمطلب غـانم   :في لتقييم في علم السياسةامعايير قنديل، أماني،  .18

 )م1989 ،الدراسات السياسيةمركز البحوث و ،القاهرة(، تقويم السياسة العامة

بيـروت،  (، التوجيه الفني في أصول التربية والتدريسملحم، أياد، ى، تيسير، والكيالن .19

  .)1986مكتبة لبنان، 

          ، قـراءات  –دراسـة مقارنـة    – تعلـيم اإلشـراف الفنـي فـي ال   ، مصطفي ،متولي .20

 .)م1983 ،3دار المطبوعات الجديدة، ط ،اإلسكندرية(

دار جـدة،  (، األصول اإلدارية للتربيـة منينة أحمد، وحسن، أ مطاوع، إبراهيم بهجت، .21

 .)1982 ،اإلعالنالشروق للنشر والتوزيع و

" محرر"هالل  دينعلى ال :يف  السياسيالنظام  وأداءالسياسة العامة المنوفى، كمال،  .22

 الدراسـات مركز البحـوث و  ،القاهرة(تحليل السياسات العامة قضايا نظرية ومنهجية، 
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