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  الصــإلي ینابیع العطاء والمحبة واإلخ

  إلي الذین سعوا وشقوا وتحملوا المصاعب من أجل تربیتنا
  

  

  ......األعزاء نالوالدی

  

  ن المستطاعـإلي من علموني أن الحیاة ھي ف

  نـإلي رمز العطاء والتضحیة في سبیل الوط
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 ةـــص الدراسخــلــم 

محاولة التعرف على تقویم أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من       إلى ھـدفت ھذه الدراسة    

ن ھذا الھدف عـعلمین في مدنیة بنغازي ، ویتفرع التعلیم األساسي من وجھة نظر المدیرین والم

   : األھداف الفرعیة التالیة

الكشف عن مستوى أداء المفتش التربوي بمـرحلة الشق األول من  التعلیم األساسي من وجھة نظر         )1

 . المدیرین والمعلمین في مدنیة بنغازي 
  

معرفة ما إذا كانت ھناك فـروق ذات داللة إحصائیة في تقویم أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق             )2

المؤھل العلمي ،   و النوع ،  ( من المدیرین وفقـًا لمتغیرات  األول من التعلیم األساسي بین أفراد العینة

  .) الخبرة و
  

 

معرفة ما إذا كانت ھناك فـروق ذات داللة إحصائیة في تقویم أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق             )3

ل المؤھ والنوع ،  ( التالیة  األول من التعلیم األساسي بین  أفراد العینة من المعلمین وفقـًا لمتغیرات        

  .) الخبرة والتخصص ، والعلمي ، 
 

التعلیم األساسي  من خالل  التعرف على مستوى أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من      )4

ــ والمعلمین وفق المدیرین  من    أفراد العینة  اتاستجاب ــ ًا للمجـ مجال   مجال التخطیط ، و   ( االت اآلتیة ـ

طرق التدریس ، ومجال النمو المھني للمعلمین ، ومجال المنھج المدرسي ، ومجال العالقات اإلنسانیة 

 .  ) ، ومجال التقویم 
  

  

مـدیرًا ومـدیرة ، وعینة أخرى   ) 30(عددھم من  بلغ نالمدارس الذی یريدتكونت عینة الدراسة من مـ

إعداد وبناء   و لتحقیق أھـداف الدراسة قامت الباحثة ب  معلمًا ومعلمة ،) 300(من المعلمین بلغ عددھم 

 یرینیحوي االستبیان الخاص بمد    فقرات ، حیث  ل ـــا على شكــصیغت ناستمارتیمن  ونمكـ استبیان

  .فقرة  49 المدارس على

  د                                                                        



صدق األداة  بعد ، وقد تم التأكد من   فقرة  69الخاص بالمعلمین على  یحوي االستبیان       

إجراء  عن طریق   عرضھ على مجموعة من المحكمین من خالل إعادة صیاغتھ وتعدیل فقراتھ ، 

من  مكونة  ا على عینة   ماالستطالعیة لجمع البیانات باستمارتي االستبیان و توزیعھالعینة دراسة 

تم حساب  و ،معلمًا ومعلمة  ) 60(من مكونة  وعینة أخرى  ،  سالمدار  اتومدیرمدراء  ) 10(

ل ـحساب معام  تم  ، ووفقًا للمجاالت الست     Rمعامالت الثبات باستخدام معامل ارتباط بیرسون   

  .رونباخ ـــا كـــلفأ لـــاالتساق الداخلي وفق معام

  

   –:قد توصلت الدراسة إلي النتائج التالیة    

المدارس والمعلمین عند تقویمھم ألداء المفتش   یريأفراد العینة من مد كانت أغلب استجابات   -1

 التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي كانت في المستوى المنخفض وفقًا للمجاالت الست

 المھني  النمومجال التخطیط ، ومجال طرق التدریس ، ومجال المنھج المدرسي ، ومجال         (

  .)  قات اإلنسانیة ، ومجال التقویم للمعلمین ، ومجال العال
  

مجاالت  المدارس وفقًا لل  یري مد توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من          ال  -2

وجد فروق ذات داللة إحصائیة تنھ أأي  ، ال النمو المھني للمعلمینجماعدا م ، النوع لمتغیر ىالست تعز

وجد فروق ذات   تال و،  المدارس لمتغیر النوع  لصالح الذكور      یريمدبین استجابات أفراد العینة من 

وفقًا للمجاالت الست تعزى لمتغیر المؤھل   مدراء ال داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من  

     .العلمي سواء من كان حاصل على دبلوم عام أو خاص أو دبلوم عاٍل أو جامعي
 

ت االت السـوفقًا للمج راد العینة من المعلمین ــال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أف  -3

لمتغیر النوع ، وكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من            ىتعز

دبلوم عام   المعلمین وفقًا للمجاالت الست تعزى لمتغیر المؤھل العلمي سواء من كان حاصل على   

  .أو وخاص أو دبلوم عاٍل أو جامعي ، والتخصص ، والخبرة  

     ھـ                                                    

 



   -:أھم التوصیات التالیة  ىة توصلت الباحثة إلـــج الدراســادًا لنتائـــاستن   
 

نموذجا للتفتیش التربوي  العمل على رفع مستوى أداء المفتش التربوي من خالل إعداد دلیل یتضمن  -1

ام المفتش التربوي ، ویشمل مھام المفتش التربوي والخطوات اإلجرائیة لتنفیذ كل          ــمھوتوصیف 

لبحوث مھمة لیسترشد بھ المفتشین التربویین في ممارساتھم اإلشرافیة ، و كذلك االستفادة من ا  

والدراسات المختلفة التي تحدد المواصفات الشخصیة والمھنیة الالزم توافرھا في المفتش التربوي       

  . للنجاح في مھنتھ 

یعتبر التدریب أثناء العمل عنصرًا مھمًا الكتساب الخبرات التي تعمل على تحسین األداء ، ونظرًا            -2

بیة وتجددھا ، ولكي یتسنى متابعة التطورات   للضرورة الماسة التي تقتضیھا طبیعة تطور مفاھیم التر

 .مھام بفاعلیة وكفاءةالمختلفة ، تبرز األھمیة القصوى لبرامج التدریب أثناء العمل من أجل أداء ھذه ال

ولة عن التعلیم عالج المشكالت التي یعاني منھا جھاز التفتیش التربوي عن            ــؤ المس قیام الجھات   -3

إصدار الئحة التفتیش التربوي    ین أداء المفتش التربوي من خالل طریقة التدریب وورش العمل لتحس

 .  دید أھدافھ وسیاستھ وطرق ممارستھحو ت

یتم في ضوئھا تقویم أداء المفتش  الحدیثة سالیب استخدام األولة عن التعلیم بــؤالجھات المسقیام  -4

 . التربوي لمعرفة القوة والضعف في أدائھ 

   -:رح الباحثة ما یلي ــتقت 
 

لضعف في أداء المفتش التربوي من      مزید من الدراسات لمعرفة أوجھ القوة وابلقیام اتقترح الباحثة  -1

 .ل تحسین أداء المعلمین وبالتالي تحسین العملیة التعلیمیة ـــجأ
 

  

 .قضایا التفتیش التربوي في نظام التعلیم في لیبیا وتطویره  فیھ عقد مؤتمر علمي تناقش -2

  

  

  

  و                                                    
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  -: المقـــدمة   

أحد عناصر العملیة التعلیمیة ألنھ یھتم بمساعدة المعلمین في تحسین أدائھم یعد المفتش التربوي      

یقتصر على األعمال التي أي أنھ ال  ،ویصحح أخطاءھم ویغرس الثقة في نفوسھم وإثارة اھتمامھم 

متابعة المعلمین أو رفع تقاریر عن شخصیة   یقوم بھا  لإلشراف على دراسة المقررات الدراسیة أو

المعلم المھنیة فقط ، بل إن أداء المفتش التربوي أساسي وھام بفضل معلوماتھ وخبرتھ وعلمھ في      

، وبذلك فإنھ من الطبیعي أن یكون ساعیًا ومتطلعًا دائمًا إلى األفضل من خالل     مجال التعلیم

  .توجیھاتھ للمعلمین فھو المسؤول مثل المعلم أو المدیر على نجاح العملیة التعلیمیة داخل المدرسة 

موضوع الدراسة التعرف على مستوى أداء المفتش التربوي وتقویمھ         سیتناول  بناء على ما تقدم    

ة الشق األول من التعلیم األساسي من خالل وجھة نظر المدیرین والمعلمین ، حیث أجرت          بمرحل

، و ذلك ألخذ آراء بعض مدراء الشق األول من التعلیم األساسيالباحثة زیارة لعدد من مدارس 

المفتش  مستوى أداء  أن ، حیث كانت آرائھم     المدارس والمعلمین لما لھم صلة مباشرة أثناء العمل      

یخضع إلى    أي یجب أنوفقًا لمفھوم التفتیش التربوي الحدیث ، لم یكن في مستوى المطلوب بوي التر

 التقویم المستمر من حیث مستوى األداء ، وكذلك تأتي أھمیة ھذه الدراسة من حیث أنھا تتناول  

المفتش التربوي   ، باعتبار أن أداء  ألداء المعلم مھنیًا  مستوى أداء المفتش التربوي لما لھ تأثیر على 

التي تساعده على  عتمد بالدرجة األولى على طبیعة عملھ ومستواه ومدى ما یملكھ من الكفاءة المھنیةی

  . والسیما في المرحلة االبتدائیة ممارسة المھنة 

تتناول  قد  إال أنھا  مستوى المحلي   القد الحظت الباحثة أن ما تـوفر من بحوث ودراسات على   ھذا و        

، على سبیل المثال بعض دراسات التي أجریت في لیبیا التي      ةــموضوع الدراسحول بشكل مباشر 

  . الروتیني  التقلیديباألداء المفتش التربوي مازال متأثرًا مستوى أداء  أظھرت نتائجھا بأن
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قق لدیھ القدرة الكافیة بما یح یستدعي ضرورة مراجعة تطویر مستوى أداء المفتش التربوي ، مما            

 ،   ، وھذا كلھ ال یتحقق إال بالتقویم المستمر لعملھ   ولیاتھ بصورة أكثر واقعیة وفاعلیة ؤألداء مس

من قبل  أغلبھا في قلة تنوع األسالیب المستخدمة التي قد تنحصرفي أدائھ نواحي الضعف تشخیص و

على أسلوب المفتشین بعض یركز قد ف،  المفتش التربوي مثل اللقاءات والندوات وورش العمل 

زیارة توجیھیة   ( ، وأن أغلب زیاراتھم  داخل المدرسة مرة أو مرتین في السنة فقط الزیارة الصفیة 

 فضل أتطویر   إلى مع المعلم الذي یؤدي     والتفاعل االیجابي    مما یقلل عملیة االحتكاك     )   وتقویمیة

بین   ، حیث أشارت نتائج بعض الدراسات أیضًا أن ھناك اختالفًا في وجھات النظر    لعملیة التعلیمیةل

التفتیش التربوي   فیما یتعلق   نتائج أحدى الدراسات   وقد بینت المعلمین حول أداء المفتش التربوي ، 

ال   أن المشرفین التربویین ب،  بتدائیةفي المدارس اال المشرف التربوياتجاه أداء السلبیة حول نظرتھم 

أن المشرفین التربویین أشخاص یتصیدون  المعلمین رــمن وجھة نظف صحیح ،كل ـلھم بشـیؤدون عم

دور مع المشرف التربوي ھي     خر یرى أن معظم االجتماعات التي ت      اآلبعض ال األخطاء فقط ، و 

بتطویر العملیة التعلیمیة وتوجیھیھم إلى       الخاصة وھریة ــوذ على األمور الجـشكلیة ال تستحور ـأم

بینما ھناك وجھات نظر أخرى ترى أن التفتیش التربوي یقوم بأداء        ،  األسلوب في عملیة التدریس

 لھذا  یدـوتأك  ، مـعلى رفع الكفاءة المھنیة ألداء المعل      ــاً كل الصحیح مما ینعكس إیجابی  ــبالشمھمتھ 

مدى تأثیر التفتیش التربوي في العملیة   تناولتات التي دراسبعض نتائج أظھرت حیث الرأي 

من المعلمین أكدوا على أن الدور الذي یقوم بھ المفتش التربوي       % 79التعلیمیة وكانت نتائجھا أن 

  . یؤدي إلى تحسین العملیة التعلیمیة

  الدراسة الحالیة  فإن ،وجھات النظر حول أداء المفتش التربوي  في من اختالفاتذكره ما تقدم سبق  

، للوصول إلى تقویم أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي تلقى الضوء على 

  . توصیات ومقترحات تساھم في رفع وتطویر العملیة التعلیمیة 
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   -:ة ــــمشـكلة الدراس    
أكدت البحوث التربویة الحدیثة الدور الذي یؤدیھ المفتش التربوي في التعلیم نحو تحقیق أھدافھ    

إن المفتشین التربویین یمثلون مركزًا مھمًا في  Carole    crewsحیث أشارت كارول كریوس 

ین في ار العاملین في الحقل التربوي تتجھ إلیھم باعتبارھم متخصصــاألنظمة التعلیمیة ، وأن أنظ

اعدة في ـأن یطوروا ویحسنوا العملیة التعلیمیة عن طریق المس معلیھ و ینبغي ، ھذا المجال التربوي

. فضل في عمـلھم األوا ــاءتھم لیعطــتوجیھ المعلمین نحو السبل التي تزید فعالیتھم وتنمي كف

  )  11:  2007األسدي وآخرون ، (

على الرغم من االھتمام بالتفتیش التربوي إال أنھ ما زال میدان التفتیش التربوي بحاجة إلى المزید 

 األھدافمن اإلجراءات الفعالة والھادفة إلى تطویره وتحسین جوانبھ المختلفة لیتمكن من تأدیة 

العمل التربوي ،  المرسومة بالمستوى الذي یتناسب وأھمیة ھذه األھداف وفاعلیتھا في تطویر

التعرف على مستوى أداء المفتش التربوي ، وكذلك معرفة جوانب القوة في مشكلة الدراسة  قتنبثو

ة المتمثلة في ضعف كفاءة یبوجھات النظر السل یترتب علیھ والضعف في أدائھ ، وجوانب الضعف

تنتج عن االنعكاسات وغلبة أسلوب التفتیش على الممارسات التوجیھیة التي قد  المفتش التربوي ،

السلبیة األمر الذي یولد الشعور بالقلق والتوتر عند بعض المعلمین لوجود المفتش التربوي داخل 

إلى جانب المدة الزمنیة التي یقضیھا المفتش التربوي قد ُتقید الصف لغرض تقییم عمــلھ فقط ، 

  .ظات المقدمة لھم و تصید أخطائھم بعض المعلمین بالمالح

حول   التي توصلت نتائجھا )1985بارة ، ( من بین الدارسات التي أجریت في لیبیا دراسة  

ممارسات المفتشین التربویین بأنھم ال یظھرون جھدًا واضحًا في القیام بدورھم القیادي بخصوص 

نھم ما تطویر أسالیب التدریس وأھداف المناھج فیما یسایر التغیر االجتماعي الذي تشھده البالد ، بل إ

  .زالوا  یعانون من عقلیة التفتیش والمساعدة التقلیدیة حسب تصور المفتش التربوي شخصیًا 
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عن أثر الجـھود الذي یقوم بھا المفتش التربوي في  )2005( فنیر   دراسة التي قام بھاكذلك     

في متابعة بأن المفتش التربوي یتعاون مع المعلمین نتائجھا حیث أظھرت دارس التعلیم األساسي ، م

المفتش أن ب  الدراسة جأوضحت نتائكما واستخدام الوسائل التعلیمیة المناسبة ، المقرر المنھج 

ن ویعطي معظم المفتشو،  میذ ورسوبھممع المعلم أسباب تأخر بعض التالیتدارس التربوي 

، بغیة التعرف على قدرات المعلمین الدروس أثناء زیارتھملكافي لشرح ن المعلمین الوقت ایوالتربو

  )  126: 2005فنیـــــر ،( . وإمكانیاتھم 

التي توصي نتائجھا بأن یتجنب المفتش التربوي األداء التقلیدي في  )2005(دراسة النعـــاس وكذلك  

بما یفیده في أداء دوره نحو  أثناء تأدیة عملھ ، وأن تكون الزیارة بھـدف تقدیم العون والمساعدة للمعلم 

تالمیذه ، وكذلك وضع المقترحات التي تسھم في النمو العلمي  والمھني للمعلمین ، حتى یمكن 

  . االبتدائي والثانوي التعلیم االستفادة منھا في تحسین العملیة التعلیمیة بمدارس 

بوي بمرحلة الشق األول من التعلیم من ھنا جاءت الدراسـة الحالیة للتعـرف على تقویم أداء المفتش التر 

    -:، من خالل اإلجابة على األسئلة التالـیة  ة بنغازيیننظـر المدیرین والمعلمین في مد األساسي من وجھة

األساسي مراعاتـھا في  ما المجاالت التي یجب على المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم .1

 المھنیة ؟  أتھرفـع كفـ

ألول مـن التعلیم األساسي في القـوة والضعف في أداء المفتش التربوي بمرحـلة الشـق اما جوانب  .2

 ة بنغـازي ، وكیفیة االسـتفادة منھا في تعدیل الجانب السلوكي لألداء ؟ ینمد

( ًا لمتغیرات أفراد العینة  ـھل ھناك فـروق ذات داللة إحصائیة في تقویم أداء المفتش التربوي وفقـ .3

   ؟ ) والمؤھل العلمي ، والتخصص ، والخبرة النوع  ، 

 ما المقترحات لتطویر أداء المفتش التربوي بمرحلة الشـق األول من التعلیم األساسي ؟ .4
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    - :أھمیة الدراســـة    

مسـتوى أداء المفتش التربوي الذي یمثل تكمن أھمیة الدراسة في أنھا تھدف إلى التعرف على      

ء المفتشین التربویین ھو مساعدة تحسین أداوھدف من عناصر العملیة التعلیمیة ، من ًاـعنصرًا ھام

أن  ، ومن الطبیعي تعلیمیةالمشكالت الطاقاتھم أمام التحدیات التي تواجھھم من  المعلمین في توجیھ

اءتھ، ـأھمیة قصوى وذلك یعتمد بالدرجة األولى على كفالتربوي ذا  یكون مستوى أداء المفتش

  .  إخالصھ لعملھ ، وحفزه على بذل أكبر جھد ممكن لتحقیق أھداف التعلیم و

 : وتـبـرز أھمیة الدراسـة الحالیة من خــــالل اآلتي 

نب ، من حیث توفر المعلومات عن أداء المفتش التربوي إلى جانب معرفة جوا أھمیة تقـویم األداء .1

.                                                       القـوة والضعف فیھ ، واالستفادة منھا في تعـدیل  الجانب السلوكي ألدائـھ

أن تقویم األداء یسـھم في التعرف على مستوى أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من  .2

 .ین التعلیم األساسي من وجھة نظر المدیرین والمعلم

أن نتائج ھذه الدراسة تسھم في تحسین أداء المعلم وبالتالي تؤدي إلى تحسین العملیة التعلیمیة في  .3

 .مرحلة الشق األول من التعلیم األساسي 

از التفتیش التربوي على التعلیم في عالج المشكالت التي یعاني منھا جھ تساعد الجھات المسؤولة .4

 .  التدریب وورش العمل لتحسین أداء المفتش التربوي  عن طریق

   -: أھــــداف الدراســـة 
  

تھدف الدراسة الحالیة إلي التعرف على تقویم أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم   

  : رع منھا األھداف اآلتیةـــاألساسي من وجھة نظر المدیرین والمعلمین ویتف

ة نظر المدیرین المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي من وجھ كشف مستوى أداء .1

 .ة بنغازي ینوالمعلمین في مد
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معرفة ما إذا كانت ھناك فـروق ذات داللة إحصائیة في تقویم أداء المفتش التربوي  بمرحلة الشق  .2

النــوع ، والمــؤھل العلـمي ، (األول من التعلیم األساسي ألفراد العینة من المدیرین وفقًا لمتغیرات 

 ) .    والخبرة 

أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق  معرفة ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في تقویم .3

النــوع ، والمؤھــل ( األول من التعلیم من خالل استجابة أفراد العینة من المعلمین وفقًا لمتغیرات 

 ) العلمي ، والتخصص ، والخبرة 

التعرف على مسـتوى أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي من خالل  .4

مجال التخطیط ، ومجال ( العینة من المدیرین والمعلمین وفقـًا للمجـــاالت اآلتیة استجابات أفراد 

العالقات  مجال طرق التدریس ، ومجال النمو المھني للمعلمین ، و مجال المنھج المدرسي ، و

 ) .اإلنسانیة ، ومجال التقـویم 
  

  : تحدید المصطلحات والمفــاھیم 
 

 : التعریف النظـري للتقویم  .1

عملیة تشخیصیة وعالجیة ووقائیة بمعنى یھتم بتحدید نواحي القوة ونقاط "   بأنھ  یعـرف التقـویم

الل االستعانة باألدوات والقیاسات ــذلك من خ و ، الشخص المقــوم الضعف في الشئ أو الموضوع أو

  )  198:  2004اسم ، ــق( " ة الكافیة عما نرید تقویمھ ــالمتعددة التي تقدم لنا البیانات واألدل

  : التعریف اإلجـــرائي للتقویم  .2

یقصد بھ ما ینجـــزه المفتش التربوي من األداء مقاسـا وفــق استمارتي من االستبیان یجیب علیھما  

مناسبة لتحلیل تلك  حصائیةإرس والمعلمین ، وإتباع أسالیب أفراد العینة من مدیري المدا

  .المعلومات واستخالص النتائج إلصدار حكم بشأن ھذا األداء 

                                                                    7  

  :  المفتش التربوي  ألداءالتعریـف النظـري  .3



قـدرة المفتش التربوي على إظھار سـلوك واضح في المواقف الصفیة وقـدرتھ " یعرف األداء بأنھ  

  )106:  2010عایش ، (. " على حل المشكـالت في المواقف العملیة التعلیمیة  

  :  المفتش التربوي ألداءالتعـریف اإلجـــرائي . 4

من التعلیم  المفتش التربوي بمرحلة الشق األول التي یقوم بھا واألنشطةالعملیة الممارسات  ھو األداء

  .     الل نتائج الدراسة بالدرجة التي یتحصل علیھا من خـ مقاسـامھامھ اإلشرافیة  إلنجاز األساسي

 :التعریف النظري لتقـــویم األداء  .5

بأنــھ نـاتج جـھد معین قـــام ببذلھ  فــرد إلنجـاز عمل ما ، والتعرف على " یعــرف تقویم األداء   

  )  34:  2001الزبیدي ، . ( " ھذا األداء 

  

  : المفتش التربويألداء التعریف اإلجرائي لتقویم  .6

یعرف تقویم األداء بأنھ ما ینجـزه المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي من 

واألنشطة أثناء زیـارتھم مقاسا وفق استمـارتي االستبیان التي یجیب علیھما  الفعالیاتالممارسات 

  .  المعلمین  أفـراد العینة من مدیري المدارس و

      -:حــدود الــدراســـة 
  : تتضمن الدراسة عددا من الحـدود اآلتیة    

 : من حیث المنھج المستخدم  )1

استخدم المنھج الوصفي التحلیلي الذي یتناسب مع تحقیق أھداف الدراسة ، وھو وسیلة تساعد الباحثة  

في جمع المعلومات والبیانات عن تقویم أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي 

  .وتفسـیرھا وتحلیل نتائجھا  
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  : من حیث حدود البشــریة    )2

تم اختیار عینة الدراسة على أساس العینة الطبقیة العشوائیة الممثلة للمجتمع األصلي من مدیري  

  .المدارس والمعلمین للمدارس بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي 

 : من حیث األداة المستخدمة  )3

  . تم االعتماد في ھذه الدراسة على أداة االستبیان التي ستقـــوم الباحثة ببنائھا  

  

 : من حیث فـتــرة التطبیـــق  )4

  .  )  2011 – 2010( تم تنفیذ ھذه الدراسة في الفترة من العام الدراسي  

  : من حیث المكـان الذي أجریت فیھ الدراسـة  )5

  .  ة بنغازي نیاألول من التعلیم األساسي في مد بمرحلة الشقأجریت الدراسة الحالیة في مدارس 

 : من حیث الحـدود الموضوعیة   )6

مجـال التخطیط  ، ومجـال طرق التدریس ، ومجـال المنھج المدرسي ، ومجـال النمو المھني ، ( 

  ) . ومجـال العالقات اإلنسانیة ، ومجـال التقویم 

   -:متغیرات الدراســـة 
 

  الذكر واألنثى : النـــوع  .1

 ) .جـــامعي   -دبلـــوم عـــاٍل    -دبلـــوم خاص   -دبلوم عــام  : ( المؤھــل العلمي   .2

 ) .  أدبـــي ،  العلمي : ( التخصص  .3

 .         سنـــوات الخبرة   .4
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  الفصل الثاني                              

                                                           : ، یتضمن اإلطـــار النظــــــري 

  التفتیش التربوي: أوًال 
    تمـــھید -

 مفــھوم التفتیش التربوي -

 مجـاالت التفتیش التربوي -

 أھــداف التفتیش التربوي -

 أســالیب التفتیش التربوي -

  طبیعة عــمل المفتش التربوي -

 وظـــائف المفتش التربوي -

  صــفات المفتش التربوي  -

  مـــھارات المفتش التربوي و كفایاتھ -

  عــــالقة المفتش التربوي مع المعلم واإلدارة المدرسیة  -

  التفتیش التربوي في النظــام التعلیمي في لیبیا  -

 كیفیة اختیار المفتش التربوي في النظام التعلیمي في لــیبیا  -

  التقـویم: ثانیَا   
 مــفھوم التقویم -

 األســس التي یقوم علــیھا التقویم  -

  أھمیــة التقویم -

 أھــداف التقویم -

  خصــائص التقویم -

 تقـــویم األداء  -

 كیفیة تقویم أداء المفتش التربوي  -

 

  
  



  -:مفھــــوم التفتیش التربـــــوي  
  

مر مفھوم التفتیش التربوي خالل تاریخھ بتطور كبیر بوصفھ عملیة مساندة لعمل المعلم، حیث     

أصبح في ھذا العصر الحالي خدمة متخصصة تھدف إلى االرتقاء بمستوى التعلیم من خالل توفیر 

أفضل الظروف التي تمكن المعلمین من القیام بـأدوارھم بشكل فعال ، وقد واكب تطور التفتیش 

ربوي تطور میادین تربویة متعددة ، وبدا تطوره في مفھومھ ، ومجاالتھ وأسالیبھ وأھدافھ ، وتبع الت

ذلك كلھ تطـور األدوار، ولذلك أخذ مفھوم التفتیش التربوي جانبًا مختلفًا في تعریفھ من قبل الباحثین 

ول تحـدید مفھومھ ، حالتربویین والدراسات التي أجریت حولھ ، واختلفت آراء العلماء و الباحثین 

  . نظـرًا الختالف نظراتھم إلیھ وفھمھم لھ 

وبالرغم من تعدد مفاھیم التفتیش التربوي فإنھ سیتم عرض أھم تعــریفات الباحثین وعــلماء    

التربیة للتفتیش التربوي ممن كان لھم الدور البارز في ھذا المجال ، حیث یعرف بوردمان 

Bordman إنھ المجھود الذي یبذل الستثارة النمو المستمر للمعلمین في " ولھ التفتیش التربوي بق

، ویؤدوھا یفھموا وظائف التعلیم فھمًا أحسنالمدرسة ، وتنسیقھ وتوجیھھ ، فرادى وجماعات ل

بصورة أكثر فاعلیة حتى یكونوا أكثر قدرة على استثارة النمو المستمر للتلمیذ نحو المشاركة الذكیة 

  " .    في بناء المجتمع وتوجیھھ 

المجھود المستمر المنظم لتشجیع النمو الذاتي للمعلمین ، وتوجیھھم " بأنھ  Briggsو یعرفھ برجز 

  )   24:  2010العوران ، ( . " ألھداف التربویة ، لیكونوا أكثر فاعلیة في تحقق ا

كل الجھود التي یبذلھا القائمون على شؤون التعلیم لتوفیر " بأنھ  Goodجود  هفي حین اعتبر 

القیادة الالزمـة لتوجیھ المعلمین وإثارة اھتمامھم بالنمو المھني ، واختیار ومراجعة األھـداف 

 1999الفالح ، ". (دریس ، كما یتضمن اإلشراف تقویم المعلم ، وأدوات التعلیم وطرق الت التربویة

 :16 (  
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إستراتیجیة  للنھوض بالنمو المھني " التفتیش التربوي بأنھ  Chatthornویحدد كالثورن     

ومساعدتھم  ،تفاعالت التي تجرى في غرفة الصف للمدرسین وذلك بتوفیر تغذیة راجعة لھم حول ال

    ) 213:  2004محمد ، ( ". على توظیف ھذه التغذیة لجعل التعلیم أكثر فعالیة 

إنھ سلوك منظم تنظیمًا رسمیًا من قبل المؤسسة التعلیمیة ویؤثر " بقولھ    Alfonsoویشیر  الفانسو  

  " .                     فیھا تأثیرًا مباشرًا على سلوك المدرسین ، بشكل یحسن تعلم التالمیذ ویحقق أھداف المؤسســة  

ربوي إشراك المعلمین عملیة یحاول المشرف الت" فقد ذكر بأن التفتیش التربوي ھو  أما حامد األفندي

معھ في رؤیـة ما ینبغي أن یكون علیھ التدریس الجید وأن یشجـع نموھم ویوجھ طاقاتھم دائمًا إلى 

  )      27: 2008عایـش ، ( " . مساعدة الذین یعملون تحت إشـرافھ  

و ذلك مفھوم التفتیش التربوي الذي تسعى إلیھ جمیع اإلدارات التربویة ھ )2007(ویخلص المعایطة 

المفھوم الذي یراعي التطورات والتغیرات في الفكر التربوي وانتشار المبادئ الدیمقراطیة في العمل 

والذي یركز على جمیع عناصر الموقف التعلیمي و ما یرتبط بھذا الموقف من ظروف وعوامل 

اھج ، وأسالیب مؤثرة تبدأ من المعلم ، والمفتش التربوي ، والتالمیذ ، واإلدارة المدرسیة ، والمن

التدریس وطرق التقویم ، التي تشكل جمعیھا أنظمة فرعیة تتفاعل مع بعضھا البعض من خالل نظام 

مفتوح وفي جو من التعاون والعالقات اإلنسانیة التي تعمل على تحسین األداء ، من أجل الحصول 

                    ) 425:  2007,  المعایطة ( . على مخرجات تعلیمیة مناسبة 

ویالحظ من خالل سرد التعریفات السابقة لمفھوم التفتیش التربوي أن كل تعریف منھا قد تضمن   

جانبًا أو أكثر من عناصر العملیة التعلیمیة ، فضًال عن أنھا متشابھھ إلى حد كبیر في أنھا جمیعًا ال 

لیكون لمھني  ا أداء اسي إلى مساعدة المعلم في تحسینتخرج في مضمونھا عن كونھا تھدف بشكل أس

  .أكثر فاعلیة في تحقیق األھداف التعلیمیة 
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خدمة إشرافیة یقدمھا المفتش التربوي ( للتفتیش التربوي بأنھ وتخلص الباحثة تعریفًا إجرائیا      

إلثارة اھتمام المعلمین الذین یقومون بواجباتھم ضمن األطر والوسائل المحددة لھم مسبقًا ، وكذلك 

مساعدتھم على مواجھة مشكالتھم التعلیمیة والصعوبات التي یواجھونھا ، ولكي یعطوا من أوقاتھم 

كل الطاقات والجھود لتھیئة الظروف الممكنة من أجل وجھودھم وخبراتھم لتالمیذھم عن طریق بذل 

  ) . تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة  

  :   التربوي التفتیشمجاالت  

ال یمكن أن یقوم التفتیش التربوي  من خالل مجـاالتھ على نحو سلیم إال إذا كان شامَال للحیاة 

، أي أن مجاالت التفتیش التربوي ینبغي أن تكون داخل  المدرسیة وعالقتھا بالبیئة المحیطة بھا

  : حجرة الدراسة ، وفي إطار المدرسة ، ومن أھم ھذه المجاالت ما یـلي 

 : مجـال التخطیط للتعلیم الفعــال : أوًال 

التخطیط ھو عملیة منظمة تسبـق العمل المستھدف وتھدف إلى تحقیق األھـداف المحددة بفعـالیة 

خطة تمتاز بالشمول واالستمرار والتوازن ، إذ إن التخطیط یبدأ بالھـدف وینتھي إلى  وكفاءة  وفق

تحقیق الھدف ویتضمن كذلك وضع التصورات المناسبة لما سیقوم بھ المفتش التربوي مع المعلم من 

  .  ع مراحل العملیة التعلیمیة البرامج واألنشطة ، وتعتمد على التقویم والمتابعة في جمی

  ) : الفصلي(التخطیط السنوي  -أ    

أن ینظر المفتش التربوي في نماذج خطط المعلم السنویة أو الفصلیة قبل تنفیذھا من أجل إثرائھا 

  :باالقتراحات المفیدة 

التخطیط السنوي الذي یتم مدة طویلة تمتد على أن یكون أقلـھا سنة دراسیة أو فصل دراسي وھو ما  .1

 .  صلي یسمى بالتخطیط السنوي أو الف
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األھداف ، واألنشطة ، والمحتوى ، و الوسائل التعلیمیة  : (أن تشمل الخطة على العناصر التالیة  .2

 ) .، والزمن ، واألسالیب التدریس ، و التقویم 

 .توزیع الموضوعات على أشھر السنة بشكل متوازن  .3

الخطة الموضوعة  أن تتضمن الخطة وسائل التقویم التي یمكن أن نقیس بواسطتھا مدى نجاح .4

 .وتشخیص نقاط القـوة والضعف فیھ ، وأن تتالءم الخطة مع اإلمكانات والموارد المتاحة 

 ،ھذه الخطط یجب أن تكون قابلة إلعادة النظر والتعدیل حتى تواجھ حاجات المواقف المختلفة  .5

 ) 260:  2006جودت ، . ( وبذلك تنسجم المرونة مع الفلسفة الدیمقراطیة الھادفة 

  : التخطیط الیومي  -ب

یقصد بالتخطیط الیومي أو الخطة الیومیة ھي فترة قصیرة المدى یضعھا المعلم لدرس معین ، وعادة 

ما یكون التخطیط وفقًا لھذا النوع  محددًا ولفئة مستھدفة ومحددة ووفق جدول زمني قصیر ومحدد 

                                   )       161:  2010عایـش ، . (وھو ما یسمي بالتخطیط الشھري 

المفتش التربوي في التفتیش التربوي على الخطط السنویة والیومیة  یمكن استخالص مما تقدم دور

رى الباحثة أن ھذه الخطط من المقـومات الرئیسیة لنجـاح عمل المفتش للمعلمین ومتابعة تنفیذھا ، وت

یمیة واضحة تنبثق من واقع مجاالت التفتیش التربوي التربوي الذي  یجب أن یسـتند إلى أھـداف تعل

  . التي یفترض أن یعمل المفتش التربوي في إطارھا 

 : مجال النمو المھني للمعلــمین :ثانیًا 

بالرغم من مستجدات التربیة وما تقدمھ التكنولوجیا المعاصرة من مبتكرات تستھدف تسییر عملیة  

التعلیم ، ومھما كان إعداد المعلمین جیدَا فلن یكفل لھم األداء الجید في أعمالھم دون توجیھ أو إشراف ، 

تش التربوي فلكل معلم یمثل مجال النمو المھني للمعلمین أحد أھم المجاالت التي یخطط لھا المف و

  .قدراتھ ومھاراتھ المھنیة وثقافتھ العلمیة ولھ أسلوبھ وطریقتھ في أدائھ لواجبھ 
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والمعلم المتمكن من   المعلم الجامد في عالقاتھ مع تالمیذه ، ھناك المعلم المتحمل للمسؤولیة ، و     

، التي یحتاج كل منھا إلى رعایة خاصة وتــوجیھ معــین  عملھ إلي غیر ذلك من الصور المختلفة

وبالتالي ،  كالت التي تعــوقھم أثناء تأدیـة أعمـالھمتساعدھم في التغلب على بعض المشلكي 

  ) 163:  2010ع السابق ، مرجـ(  . توجیھیھم التوجیھ السلیم وتحدید احتیاجاتھم المھنیة

ماسة إلى عمل المفتش التربوي الستمراریة نموھم المھني أثناء أن جمیع المعلمین في حـاجة بالشك  

، ولمعرفة المزید من طرق التدریس وأسس التقویم الموضوعي وطبیعة المرحـلة التي یقومون  العمل

بتدریسھا وأھدافھا ، فالمعلمون بحاجة إلى جھود مكثفة ومتابعة مستمرة وتوجیھ دائم وعون مستمر ، 

، فإن من مھام  ـائفھم ومواجھة الصعاب التي تعترض طریقھم إلى النجاحلیتمكنوا من أداء وظ

المفتش التربوي األخذ بیـد المعلمین ومساعدتھم ومد جسـور المـودة والمحبة لتعـزیز الثقة المتبادلة 

  )  32: 1989النھال ، . ( م وتحقیق األمن واالستقرار لھم بینھ

في مجال التطویر المھني المفتش التربوي  دورالباحثة أن  في السابق ترىما أشار إلیھ  إضافة إلى 

 ي تنفیذ برامجھا وإبداء اقتراحاتللمعلمین یمكن أن یتم من خالل التعاون مع مؤسسات التدریب ف

لتطویر برامج التدریب أثناء الخدمة ، وتشجیع تبادل الخبرات بین اإلدارات والھیئات التعلیمیة ، 

  . سبقوھم في الخدمة الذین اإلفادة من خبرات زمالئھم وحث المعلمین الجدد على 

  : مجــال طــرق التــدریس :ثالثًا  

سواء  أن من مھام مھنة التعلیم الھامة اختیار المعلم ألنسب الطرق والسبل لتحقیق أھـداف التعلیم ، 

التالمیذ ،  كان داخل الفصل أو خارجھ في ظل ما یتطلبھ من برامج تنفیذ المقررات الدراسیة على

البحوث  ھو الذي یھتم بإرشــاد المعلمین وتوجیھھم لالطــالع على الدراســات و والمفتش التربوي

التربویة في مجـــال طــرق التدریس وغیرھا وتشجیعھم على األخـــذ بھا وكیفیة تطبیقھا في المجال 

  )  32:  1989مرجع السابق ، . ( التعلیمي 
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على استخدام توجیھ المعلمین دور المفتش التربوي من خالل أن تضیف الباحثة في ھذا الجانب       

حث  و ، التدریس المعلمین لمناقشة سبل تطویر مع وعقد لقاءات جماعة في التدریس، الحدیثة الطرائق

،  المتأخرین دراسیًاوالتأكید على المعلمین في ضرورة رعایة المعلمین على تشجیع التالمیذ المتفوقین 

یشجع المفتش التربوي المعلمین في ابتكار وتجریب طرق التدریس الجدیدة عن طریق تزویـدھم كما 

  . ت التربویة البأحـدث المراجع والمج

 : مجــال تنفیـــذ المنــھج :رابعًا   

تعتبر مشاركة المفتش التربوي للمعلمین في تحسین المنھج من الخدمات المھمة التي یمكن أن یؤدیھا  

ألن ما یتعلمھ التالمیذ نتیجة للمسؤولیات التي یقومون بھا وأوجھ النشاط التي یمارسونھا في الفصل 

ط بل یحدد كذلك تتحدد بدرجة كبیرة بمحتوى المنھج ، حیث إن المنھج ال یحدد نتائج التدریس فق

أھداف التدریس واإلطار الذي یستخدم فیھ طرق التدریس ، وبذلك فإن عملیة بناء المنھج عملیة 

  )   48:  1989النھال ، . ( مستمرة 

تتركز مھمة المفتش التربوي في توضیح المنھج من خالل إبراز الوسائل التعلیمیة التي ُیستعـان بھا  

 دى أھمیتھا وفاعلیتھاـوتتوقف على م سواء كانت بسیطة أم معقدة ، للمعلومات  في الشرح والتبسیط

من أجلھا وكذلك الظروف المحیطة باستخدامھا وتوظیفھا  التي تستخدم وأثرھا التعلیمي واألغـراض

  ) 22:  2009خضر ، . (  وتطـویرھا  في الموقف التعلیمي في صنع الوسـائل التعلیمیة

ما حدث من التطورات في النظام التعلیمي في أن  من خالل األدبیات السابق ذكرھا تسترشد الباحثة 

یتابع تنفیذ  أنالبد للمفتش التربوي من ،  لیبیا من تغیر المناھج وتزاید عدد الطلبة في الوقت الحاضر

تنفیذ المناھج الدراسیة ،  تعترضالسنویة ، وتذلیل الصعوبات التي  وفقًا لخططھمالمعلمین للمناھج 

من المكتبة  اإلفادةبتطویر المناھج ، والتأكید على   المتعلقة تاالقتراحاوتشجیع المعلمین على تقدیم 

  . المدرسیة في أثراء المناھج الدراسیة 
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 :مجــال العــالقات اإلنسانیة :خامسًا      

ُیعنى بالعالقات اإلنسانیة تنشیط دوافع األفراد في مواقف معینة مع تحقیق توازن بین رضاھم     

وھذا ،  النفسي وتحقیق األھداف المرغوبة ، وذلك لرفع الروح المعنویة للعاملین في مجال التعلیم

مفتش التربوي في تعـد أساسًا لنجاح الوالتي ة یممة والفصاحة نتیجة للقیادة الحكیتطلب نوعًا من الحك

قتراحاتھم ، واحترام شخصیاتھم وا مع المعلمین  على إقامة عالقات إنسانیة عملھ من خالل قدرتھ

 األساس في عملیة تعدیل السلوك لدى المعلمین ھو اإلقناع بقدراتھم والسعي إلي أن یكون واالعتراف

  ) 154:  2003راشـد،. (الوظیفي لدى المعلمین  باالرتیاح وتحقیق الرضا زیادة الشعور على والعمل

یسعى دائمًا في إیجاد عالقات إنسانیة ناجحة   ویرى دویك وآخرون أن من واجب المفتش التربوي أن 

بین العاملین في المدرسة ، ولھذا یجب على المفتش التربوي أن یلتمس الطرق المختلفة التي تحدد نوع 

على األسلوب الدیمقراطي في تحسین أھداف التعلیم ، الذي تتم من خالل العالقات اإلنسانیة التي تعتمد 

  )  107:  2004جودت ،. (المجھودات التعاونیة المبذولة للمفتش التربوي مع المعلم 

وترى الباحثة في ھذا الجانب أن یقوم المفتش التربوي في تثمین آراء المعلمین االیجابیة ویعمل لإلفادة 

روح دیمقراطیة وال یفرض رأیھ على العاملین في المدرسة ، وینظم برنامج اجتماعي بمنھا ، ویتعامل 

  . بھدف تقویة العالقات بین أعضاء مجتمع المدرسة 

  :ویم ـــال التقــــمج )4

ھو أسلوب لمعرفة معاییر األداء لما تم االتفاق علیھ من أھداف كل حسب دوره وذلك لتقویم كفاءة المعلم 

امھ بما أوكل إلیھ من عمل وأثره على التالمیذ ، وزیارة المفتش التربوي للمعلمین ومدى نجاحھ واھتم

في فصولھم لیتعرف على مدى دقتھم في إعداد دروسھم ، ومدى تفاعل التالمیذ معھم أثناء الحصص ، 

ومدى استیعابھم للمادة الدراسیة وتوظیفھا ثم مراجعة أعمال التالمیذ التحریریة للتأكد من عنایة 

  ) 223:  2006, مشعان . ( المعلمین بھا 
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یعتبر تقویم المعلمین من الواجبات األساسیة للمفتش التربوي لذلك یجب أن یتبع في ذلك التقویم     

    -:الموضوعیة ومن أھم خطوات تقویم المعلمین ما یلي 

تحدید األھداف التي ترمي إلیھا من وراء التقویم مما یعكس الفلسفة التعلیمیة التي یستند إلیھا في  .1

 .      التقویم 

 .المعلملدى التوصل إلي معاییر موضوعیة یمكن أن تقاس بھا جوانب الكفاءة  .2

  .ئھا دراسة نتائج التقویم مع المعلم ومناقشتھ فیھا ، ووضع برامج لتوجیھ المعلمین في ضو .3

أن ھناك مسؤولیات عدیدة  تقع على عاتق المفتش في ھذا المجال الباحثة  من خالل ما سبق ترى 

التربوي في توجیھ المعلمین وإرشادھم أثناء خدمتھم وتوظیفھا من أجل خدمة العملیة التعلیمیة 

المعلم إلى  مستوى أداءعن رفع تقاریر تقویمیة بیقوم المفتش التربوي وھو أن وتحقیق أھدافھا ، 

 وإرشاد المقصرین،  معاییر جدیدة في تقویم أداء المعلم على تطویر یعملأن ، و الجھات ذات العالقة

أسالیب وأدوات التقویم   ینبغي على المفتش التربوي أن ال یأخذ بأسلوب معین عند استخدام ، و

 الموقف ناسبتالھدف بما ی المتنوعة لمتابعة المعلمین وتقویمھم ، بل یأخــذ باألسلوب الذي یحقق

ھ من اإلسھام بنتائج عملھ االیجابیة للوصول إلى المستویات األعلى لألداء في تمكنـ، التعلیمي 

  .المتمیزداء الرفیع ذو المستوى العمل التربوي التي ستساعده بدورھا على األ

  - : أھداف التفتیش التربوي   
  

یھدف التفتیش التربوي بصفة عامة إلى تحسین عملیة التعلیم من خالل االرتقاء بجمیع العوامل  

المؤثرة فیھا ، ومعالجة الصعوبات التي تواجھھا في ضوء األھداف الموضوعة في ضوء الفلسفة 

على  التربویة السائدة في المجتمع  ، وفیما یلي أبـرز األھداف التي تخدم المفتش التربوي وتعینھ

  : الرؤیة الواضحة لمھمتھ وتساعده على تحقیقھا 
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یھدف التفتیش التربوي إلى إثارة اھتمام المعلمین بالعملیة التعلیمیة وتحسینھا ، و أن یكون ھناك  .1

على أال یكون التحسین واستمراره دون ھدف، بل یرتبط بالھدف الذي  استمراریة في التحسین ،

 .   یحدد بحیث یساعد ھذا على نمو المعلمین نموًا مھنیًا مستمرًا

یھدف التفتیش التربوي إلي مساعدة المعلمین على تفھم أھــداف المدرسة بصفة عامة ، وتفھم  .2

العــوامل المختلفة التي تسھل عمـلیة التعلیم أو أھـداف المادة أو المواد الدراسیة ، وكــذلك دراسة 

 . تعوقھا 

ومھارات تفیده في تدریسھ ، ومساعدتھ  من قـدرات ما لدیھ یھـدف التفتیش إلى توجیھ المعلم إلى .3

یعترضھ على ما  ومساعدتھ ا، وإتـاحة الفرص لدیھ إلظھار ذلك كـلھ على إظھارھا واستخدامھا

  . من عقـبات ومشـكالت

،  لتفتیش التربوي إلى مساعدة المعلم للتغلب على الصعوبات التي یواجھھا أثناء تأدیة عملھیھدف ا .4

ومن واجب المفتش التربوي أن یقوم باستقصاء وتتبع المشكــالت التي یعاني منھا المعلم من خالل 

  ) 176:  2008محمد ، . ( معرفة الصعوبات التي تواجھھ ، وكیفیة التغلب علیھا 

التفتیش التربوي إلى تنمیة العالقات اإلنسانیة بین المعلمین وتوطید روح التعاون بینھم ، یھدف  .5

وترسیخ القیم الدیمقراطیة ، ویكمن دور المفتش التربوي في حث المعلمین ودفعھم للعمل حتى 

 )  12:   2001الزبیدي،. (یسھم كل فرد في تحقیق أھداف التعلیم 

س التي وصلت إلیھا جھود المعلمین في نمو التزامھم وما یتحقق من  یھدف إلى تقویم نتائج التدری .6

  )          110 :1999الطبیب ، . (مستوى الكفاءة التي وصل إلیھا المعلمون

واه العلمي ــتقــویم المعلم لیس ھدفًا بذاتھ ، وإنما ھو وسیلة لتحسین مستوى أدائھ واالرتفاع بمسـت .7

ھادفـــًا وبَناًء بعیدًا عن التحیزات الشخصیة أو اعتبارات المجاملة  ، ولھذا ینبغي أن یكون التقویم

 . والمحسوبیة 
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تتمثل أھداف التفتیش التربوي في مجملــھا إلى إحــداث التكامل بین الجوانب النظریة والتطبیقیة  .8

للعملیة التربویة ، لضمان استمرار العملیة التعلیمیة وتحسین البیئة التي من خاللھا االرتقاء بجمیع 

 . العوامل المؤثرة فیھا ومعـالجة الصعوبات التي تواجھھا 

ي یقوم بھا المفتش التربوي والخدمات التي یقدمھا نحو تطویر أداء المعلم مھنیًا تعدد المھام الت .9

وعلمیًا  وبھدف رفع  مستوى الكفایة التعلیمیة ، ومساعدة المعلمین على التخطیط والتنسیق بین 

 )  254:  2006, مشعان . (أنشطة التالمیذ وأنشطة البیئة المحلیة وفق تخطیط مناسب 

إلى أن أھداف التفتیش التربوي التي أشار إلیھا األدب النظري تتمركز جمیعھا حول وتشیر الباحثة 

ھدف عام وشامل وھو تحسین العملیة التعلیمیة بكل جوانبھا ، كما أن لھا دورًا كبیرًا في ترغیب 

ام المعلم في التدریس وانتمائھ لھذه المھنة ، فالكثیر من المفتشین التربویین تنقصھم الرؤیة واإللم

بأدبیات التفتیش التربوي ومفاھیم ومدلوالت أسالیبھ وكذلك عدم التكامل في األداء و كیفیة تفعیلھا 

  .في المیدان العملي 

     - :التفتیش التربوي أسالیب   

لم یعـد التفتیش التربوي في الوقت الحـاضر یعتمد على أسـلوًب واحـد ، تتمثل في الزیارة الصفیة 

، ـمل والدورات التدریبیة وغیرھا أسالیبھ مثل االجتماعات واللقـاءات وورش الع، وإنما توسعت  فقط

  : ومن ھذه األسالیب مـا یـلي 

 : الزیـارة الصفیة   )1

تعد الزیـارات الصفیة أسـلوبًا إشرافیًا ضروریًا وال یمـكن االستغناء عنھ في عملیة اإلشراف ، 

حیث تعتبر أداة فعالة للتحلیل التعاوني ألداء المعـلم وتزویده بتغذیة راجعة حول أدائھ أثناء قیامھ 

  )  262:  2006ربیـع ، . ( بعملیة التدریس 
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ولكي تنجح ھذه الزیارة في تحقیق رسالتھا ینبغي أن تكون مدة الزیارة أطول مما كانت علیھ في      

حصة دراسیة على األقل كحد أدنى للحصول على صورة وافیة عن أداء المعلم  الماضي ، وتستمر

  ) 53: 2009ـر،خضـ. (ـھم معـــھ داخل الفصل میذ واستجاباتھم للمعلم وتفــاعلونشاط التال

الزیارة الصفیة لدقائق معدودة ال یتمكن المفتش التربوي من خاللھا معرفة الكثیر عن طاقات المعلم ف

وحاجاتھ ، و أن المقیاس الذي یحدد طـول الزیارة ھو أن یبقى المفتش التربوي في غرفـة الصف 

  ) 273: 2004عطوي ، . ( الوقت الكافي لتحقیق الھدف الذي جاء من أجــلھ 

  ) :  االجتماعات بالمعلمین(  التوجیھیةاللقاءات   )2

أن االجتماعات التي یعقدھا المفتش التربوي مع المعلم في الغالب تكون قبل الزیارة  أو بعدھا أو في 

داف المقررات الدراسیة ، وكیفیة ــبدایة العام الدراسي حیث یدرس المفتش التربوي مع المعلم أھ

، وإنما علیھ أن یعقب الزیارات داخل حجرة الدراسـة فقطیكتفي بتنفیذھا، والمفتش التربوي یجب أال 

ھذه الزیارة بلقـاءات یتم مناقشتھا مع المعـلم بھـدف ما تم مالحظتھ خـالل الزیارة ، وذلك لما توفره 

جودت ، . ( للمفتش التربوي من فرص للتعـرف واالطالع على المشكالت المھنیة التي تواجھ المعلم 

2004  :22  (        

ینبغي أن یتیح للمشـاركین فرص التعبیر عن آرائھم وأفكـارھم وتفـھم  –ولضمان نجـاح ھـذا االجتماع 

عن نفسھ ،  مشكالتھم والتوصل إلى حلول لـھا ، وتوفیر الوقت الكـافي للَقاء حتى یستطیع المعلم أن یعبر

  .بالحـاجة إلیھاتقـدیم المسـاعدة كلما شعر وأن یشعر المعلم أن  لدى المفتش التربوي استـعدادًا صـادقًا ل

  ) : ورش العمل (المشـاغل التربویة  )3

   یقصد بھا ذلك النشـاط التعـاوني على شـكل تنظیم لتحسین األداء تحت إشراف المفتش التربوي     

   ھم ــل مشكالتـة الفرصة للمعلمین لحــأثناء الخدمة مع فئة من المعـلمین، وذلك من خالل إتاح
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التي تواجھھم بأسـلوب علمي، وإكساب المعلمین خبرة في العمل التعاوني، ویتم تنفیذ     المھنیة      

ورش العمل في عدة أسالیب منھا المحاضرات، والحوار والنقـاش، والـدورات التدریبیة التي تقوم 

  ) 55: 2005سـھى،. (حـول دراسة مشكلة تربویة مھمة أو إنجاز عمـــل تربوي

 : البحث العلـــمي والتجـــریب )4
  

یجب أن یكون المفتش التربوي ملما بأسالیب البحث العلمي ووسائلھ ، حیث یقـوم بإعداد بعض         

البحوث والتجارب العلمیة ، ویبصر المعلمین بھذه األسالیب التي تساعدھم على تحسـین عملیة           

تب الحدیثة التعلیم ، و ینصح المفتش التربوي المعلمین دائمًا بمداومة القراءة واإلطالع باقتنائھم الك

ھذا  في  البد للمفتش التربوي    ، لذلك  لزیادة خبرتھم المھنیة     عن طریق إنشاء مكتبة مدرسیة     أو

  یوجھ المعلمین لالستفادة من البحوثوالدراسات ،   البحوث الجانب أن یشجع المعلمین على  إجراء

  . المیدانیة في تحسین عملیتي التعلیم والتعلیم 

  -):لتوضیحیة ا( الدروس التطبیقیـــة  )5
 

ھي نشاط عملي یھدف إلي توضیح فكرة أو طریقة أو وسیلة تعلیمیة ، ویرغب المفتش التربوي في 

استخدامھا من قبل المعلمین ، وتعمل الدروس التطبیقیة على إكساب المعلمین خبرات ھامة في           

    ) 133: 1993 , العرفي(  . الموقف التعلیمي

الباحثة أن ھذه األسالیب وغیرھا تعمل جمیعھا على رفع الكفاءة         دم ذكره تالحظ من خالل ما تقـ

المھنیة لعمل المفتش التربوي من خالل اإلشراف على المعلمین وتطویر أدائھم مھنیًا ، والمفتش       

 في توجیھاألسلوب التقلیدي  یتجنب و  ، المختلفة ینبغي أن یتعدد ویتنوع في استخدام األسالیب التربوي

 حسن اختیار األسلوب بما یناسب المواقف التعلیمیة المختلفة         ، وإرشادھم أثناء خدمتھم  المعلمین 

وتوظیفھا من أجل خدمة العملیة      ویتالءم مع إمكانات المعلمین وقدراتھم واستعداداتھم المھنیة ،      

  .    التعلیمیة وتحقیق أھدافھا
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من على بث روح االنتماء للمھنة ،   بتشجیع المعلمینوم ــأھمیة دور المفتش التربوي الذي یقتأتي       

ـ في ضوء األھ رافیة ممیزة لھم ،   ــخالل إعطاء خدمات إش     ،ة التعلیمــ ـداف التي تضمنتھا سیاس ـ

عصر تفـجر المعلومات وتطور وسائل التقنیة واالتصاالت التي تعمل على   في ھذا العصر خصوصًا

  .ال عملھ لتربوي الخبـرة الكـافیة في مجـحقق ما لم یكن للمفتش ا، وھذا ال یت تحسین العملیة التعلیمة

 : طبیعة عمـــــل المفتش التربوي  

الفرد الذي لھ القدرة على إحداث تغییرات في العملیة التعلیمیة " یعرف المفتش التربوي بأنھ   

  ) 68: 1999أحمد ، " . ( بالمدرسة من خالل ممارستھ للسـلطة المخـولة لـھ 

ھو الشخص الذي یقوم بعملیة اإلشراف على المعلمین والمعلمات "بأنھ ) 2000( ویعرفھ عقیالت 

في المدارس لتحسین العملیة التعلیمیة داخل الصفوف عن طریق تطبیق الكتاب التعلیمي وتوجیھ 

  )2000عقیالت ،" . (المعلمین وتحقیق األھداف التعلیمیة 

قـــائد تربوي یسعى إلى تحسین أداء المعلمین ونمــوھم المھني " ھ ــبأن) 2005( كما یعرفھ التمیمي 

ویر العملیة التعلیمیة لتحقیق أھــدافھا بالتعاون مع جمیع من لھم عــالقة بالعملیة ــ، ویتولى تط

  )  31:  2008الحالق ،" . (التعلیمیة 

أن المفتش التربوي ھو الفرد الذي یحمل على عاتقھ مسؤولیة التوجیھ واإلرشاد   )1983متولي ،(یري 

ومساعدة المعلمین وذلك لیفھموا أنفسھم ویعدلوا أو یغیروا من سلوكھم نحو األداء األفضل وبطریقة 

فعالة أكثر في مدارسھم لكي یعطوا من أوقاتھم وجھودھم وخبراتھم لتالمیذھم من أجل تحقیق أھداف 

لیم ، ومقومات المفتش التربوي ووظائفھ ومھاراتھ وقیامھ بواجباتھ وتنفیذ مسؤولیاتھ التي كلف بھا التع

  )    13:  1983متولي ، . ( ، وھو یعمل بفضل معلوماتھ وخبرتھ وعلمھ في مجال التعلیم 
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ومساعدتھم على المفتش التربوي ھو العنصر الفعـال الذي یقوم بتوجیھ المعلمین وإرشـادھم     

النھوض بمستواھم العلمي ومستوى أدائـھم لوظیفتھم ، وكذلك طرح الحوار والمناقشة مع المعلمین 

ا ــلول المناسبة لھـــوصول إلى الحـــالت التعلیمیة ، للــاع بھم فیما یخص المشكـــالل االجتمـــمن خ

وتحسینھا ومتابعة مـدى  وتقویمھا یضطلع دور المفتش التربوي بمتابـعة المقررات التعلیمیة و ،

الدورات  استیعاب الطالب لھا والرفـع من مستوى التحصیل العلمي لدیھم ، كما یقوم بإعـداد برنامج

  .التدریبیة للمعلمین التأھیلیة للرفع من كفاءتھم 

  :     ویتحقـــق ذلك من خــالل ما یــلي 

ل بدء العـام الدراسي ، یتدارسـون من خاللھا  أن یعقـد المفتش التربوي اجتماعات مع المعلم قب  .1

على ما أدخل علیھا من تعدیالت ویتفھمون أھدافھا وأفضل الطرق    المقررات الدراسیة ویتفقون 

لتدریسھا ، كما یتدارسون أوجھ النشاطات المختلفة التي تخدم المـادة بحیث یترك لكل معلم الحریة      

، ویتفقون على أفضلھا إلتباعھا كما یتفق معھم على توزیع        في إبداء رأیـھ وُتناقش اآلراء المختلفة

                                                                      .العمل بینھم 
 

أن یكون المفتش التربوي على صلة بمعلمي المادة التي یشرف علیھا ، وأن یلـم بظروفھم ومشاكـلھم  .2

 .ون فیما یواجھھم من صعوبات في التدریس ومستویاتھم ، ویقـدم لھم الع

یضع المفتش التربوي مخطط عمٍل سنوي یراعـي فیھ زیارة المعلم ثالث مرات على األقـل ، األولى  .3

أن یترجم ھذا المخطط إلى خـطط أسبوعیة توزع لدى        ، ویم یالثانیة متابعة، والثالثة تقتوجیھیة ، و

   . المفتش التربويقسم جھاز التفتیش التربوي الذي یتبعھ 

  :یعـد المفتش التربوي تقریرًا في آخر العام الدراسي یتناول فیھ العناصر التالیة  .4

مدى مالءمة الكتب المدرسیة لمستوى التالمیذ وتنفیذ المنھج المقرر والصعوبات التي واجھتھ في   -أ 

 .أدائھ لعملھ وبذلھ الجھد لتذلیـلھا 
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استكمال العجــز في الوسـائل التعلـیمیة أو األجـھزة العلمــیة التي یعمل المفتش التربوي على    -ب 

 ، والقیام بالنشاط المدرسي ون حتى یتمكـنوا من أداء عمـلھم على أكمل وجھـیحتاج إلیھا المعلم

اصة ــفي المدارس التي یشرف علیھا بصفة عـــامة والنشــــاط المتصل بمادة  تخصصھ بصفة خ

 )       229: 2006، ربیـع.  (

یبرز المفتش التربوي مع آخر كل عام دراسـي أھم مشـكلة واجھت العملیة التعلیمیة ، وأي تجربة   -ج 

أو الحظھا في المدارس التي یقوم باألشراف علیھا ویتناولھا بالدراسة والتحلیل في  ناجحة مر بھا ،

 .شكل فعال ذي حجم مناسب

یحــدثھ لدى المعلم ، الذي تتوقف ممـارسة المفتش التربوي للمـھنة بصفتھ قـائدًا تربویًا على األثر   -د 

وقـدرتھ تعتمد على مـدى مساعدتھ للمعلمین وتدریبھم على تحسین أنفسھم من خالل ما یتلقونھ من 

قـدراتھ  خدمات توجیھیھ تمكن المعلم في المدرسة من القیام بما یوكل إلیھ من أعمال حسب

 ) 262:  2004عطــوي ، (  .واستعداداتھ بكفـاءة وفـاعلیة 

  

   -:وظائف المفتش التربوي 
  : یتحــدد دور المفتش التربوي بأن یقوم بعدة وظائف منھا 

و اإلخالص في أدائھا مما  یقوم المفتش التربوي بمساعدة المعلمین على فھم وظیفتھم واإلیمان بھا .1

 . یمكنھم من توجیھ التالمیذ التوجیھ السـلیم 

یتعاون مع المعلمین في وضع الخطط التربویة السلیمة القائمة على أسس علمیة ومناسبة للغرض  .2

 . الذي وضعت من أجلھ 

 . یساعد المعلمین على فھم األھداف التربویة ، واختیار المناسب منھا  .3

یشارك المعلمین في وضع البرامج واألسالیب المتعلقة بالنشاط التربوي التي تشبع حاجات التالمیذ  .4

 . وتتماشى مع میولھم 
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 . یتابع ما یستجد من أمور التعلیم واقتباس المناسب منھا والتطلع إلى كل جدید .5

بحیث تكون لھ أن یكون المفتش التربوي إیجابیًا في مشاركتھ للمجتمع الذي یعمل فیھ ،  .6

  )108: 1999الطبیب، . (إسھامات جادة في النشاط الثقافي والعلمي في المجتمع

  :لكـي یقوم المفتش التربوي بأداء واجباتھ علیھ أن یحقـق ما یـلي   
  

أن یدرك حاجات التفتیش التربوي وما المطلوب منھ كمفتش تربوي ، ولكي یتمكن من ذلك  .1

ة، وباستعداده العلمي والمھني ینصة تتعلق بمھاراتھ وكفایاتھ المھیجب أن تتوفر فیھ صفات خا

 )   53:  2007،  بن نصیر(  .قیام بعمل قیادي ودور متمیز وقدراتھ وطریقة تعاملھ مع المعلم لل

رص المفتش التربوي على تزوید نفسھ بكل ما ھو جدید في مجال تخصصھ ، وذلك من ــأن یح .2

رات المتعلقة بھذا المجال في البالد المختلفة ، واقتراح ما یمكن خالل التعرف على كافة التطو

 ) 39:  1999أحمد ، . ( أن یقتبس منھا في ضوء الفلسفة التربویة لبلده واحتیاجاتھا وإمكانیاتھا 

أن یكون المفتش التربوي  لھ قدرة على العمل المستمر لمساعدة المعلمین في النمو المھني  .3

یة میولھم الخاصة ومساعدتھم في فھم االتجاھات االجتماعیة السائدة بإبـراز قدراتھم ورعا

 .وتفسیرھا وفي وضع المناھج والبرامج التي تنبع من حاجات التالمیذ

الدراسات التي تجرى بشـأن تحـدید حاجات التالمیذ المختلفة،  التربوي المعلم في مشاركة المفتش .4

 .بیئة التي یعیش فیھا وظـروفھا وإمكانیاتھا وذلك في المدارس التي یشرف علیھا وحاجات ال

تقییم أعمال التالمیذ ومراعاة الفروق الفردیة بینھم ومعرفة أسباب التأخر الدراسي عند بعض  .5

 )47 :1980زكري، ( .  التالمیذ، وإیجـاد التالمیذ الموھوبین وإفسـاح المجال أمامھم
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      -:صفات المفتش التربوي  
  : أورد بعض المختصین في التربیة في كتاباتھم العدید من الصفات منھا ما یلي 

أن یتوفر في المفتش التربوي مقـومات الشخصیة القـویة التي تستطیع التأثیر في المعلمین ویعـمل  .1

على تحسین أدائھم وتحقیق أھداف التعلیم ، وتشمل امتالك صفات قیـادیة  كقوة الشخصیة ، 

 )   66:  2008العیاصرة ، . ( التـفاعل اإلیجابي و القدرة على كسب ثقة اآلخرین  والقدرة على

أن یكون المفتش التربوي قـادرًا على التعـامل مع اآلخرین في كل ما یقوم بھ من عمل مع غیره ،  .2

وتحـلیھ بالشجاعة والصبر وقوة اإلرادة والمثـابرة على العمل المستمر ، وأن یتصف المفتش 

ي بشخصیة دینامیكیة مـرنة یسعى دائمـًا للنمو والتجدید والتطـور في مجال عملھ لیكون التربو

 ) 22:  2005الطعاني، . (بالتالي ذا فعالیة تربویة تؤدي إلي تحسین  التعلیم 

، وتكون  وأن یتمتع بسـمات شخصیة متمیزة ، املةبالمرونة وحسـن المع  التربوي المفتش أن یتصف .3

 .لھ  ن في محیط عمملومھارات ومعـلومات كافیة للتعاون مع الذین یع  التربويلـدى المفتش 

أن یكون المفتش التربوي قادرًا على تكوین عالقات طیبة مع المعلمین ، وأن یساعدھم على فھم  .4

أنفسھم وإدراك مواطن القوة وتعزیزھا ومعرفة جوانب الضعف وعالجھا ، ومساعدتھم في حل 

من خالل الترجمة الفعلیة لمبادئ الشورى واإلخالص والمحبة واإلرشاد في  مشكالتھم المھنیة ،

  .العمل والجدیة في العطاء والبعد عن استخدام السلطة وكثرة العقوبات وتصید األخطاء 

یجب على المفتش التربوي أن یتمتع بعقلیة منظمة تؤمن باألسلوب العلمي في التفكیر وبالنظرة  .5

عـادًال ومنصفًا في معـامالتھ وفي تقویمھ للمعلمین حتى یكون دائمًا الموضوعیة ، وأن یكـون 

 )  61:  1999العـرفي ،  . ( محـًال للثقة 
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  : كفایات المفتش التربوي 
 

من األسـس التي یسـتند إلیـھا التفتیش التربوي ، ولكي یؤدي المفتش التربوي دوره  تعتبر الكفایات

    -:بفاعلیة وكفایة عالیة علیھ امتالك جملة من المھارات والكفایات الخاصة ولعل من أبرزھا ما یـلي

 : الكفـایات المعرفیة  )1
 

المعرفیة التي ترتبط بالعمل التربوي للمفتش التربوي وما یتصل بھ من معلومات  یقصد بالكفایات 

المعرفیة على  وحقـائق ومفـاھیم ونظریات ذات صلة بالمـواد الدراسیة ، وال تقتصر الكفایات

  . المعلومات والحقـائق ، بل تمتد إلى امتـالك طرق استخدام ھذه المعرفة في المیادین العملیة 

 : األداء  كفـایات )2
 

معیار تحقق األداء ھو في قدرة المفتش تربوي داخـل الموقف التعلیمي ، وتتعلق بأداء المفتش ال  

 .                التربوي على القیام بالسـلوك المطلوب 

 :كفــایات التقویم  )3
 

المتأخـرین منھم ھو قدرة المفتش التربوي على مساعدة المعلم في وضع برامـج عالجیة للتالمیذ 

وبرامج تطویریة للمتوسطین وبرامج رعـایة للمتفوقین ، وتحلیل االختبارات وتصنیف الطلبة في 

  .ضوئھا إلى فئات مع تحـدید حاجات كل فئة 

 :كفـایات االتصال   )4
 

ھي قدرة المفتش التربوي على التفـاعل والتخاطب مع اآلخرین ، وتوفیر المناخ المالئم لالتصال 

  ) 106:  2010عـایش ، . ( والتفـاعل دون خوف أو قـلق أو تـوتر 
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   -:مھارات المفتش التربوي   
  

 

یستـلزم أن یمتلك المفتش التربوي العدید من المھارات التي تساعده في تحقیق مستوى مقبول من 

  : األداء ، وفیما یلي أھم ھذه المھارات 

 :المھارة العلمیة والفكـریة   -1
 

تتمثل ھذه المھارة  في أن یكون المفتش التربوي واسع المعرفة واالطالع ولھ القـدرة على التفكیر   

والھادف ، وأیضًا لدیھ مھارة في كیفیة استعمال األسلوب العلمي في حـل المشكالت  البَناء

والصعوبات التي تواجھھ وإیجاد الحلول لھا ، وذلك من خالل تمكن المفتش التربوي من قیامھ 

  .بواجباتھ كإتقانھ ھذه  المھارات وإكسابھا للمعلمین وكذلك ارتباطـھا بالجانب العـلمي 

 :  مھـارة القیـادیة ال  -2

تعنــي مھــارة المفتش التربوي كقــائد تربوي وتحلیھ بالشجــاعة وقوة اإلرادة ودوره المتمیز  في  

  .العمـل

 : ـة واإلدراكیـة ینالمھارات الف -3
 

 

أن یقوم المفتش التربوي بتقدیم تصورات وأفكار جدیدة للمعلمین من شانھا أن تكشف  یقصد بھا 

مواھبھم الكامنة في المؤسسات التعلیمیة التي یشرف علیھا ، و كذلك قدرتھ على اإلصغاء آلراء 

المعلمین مع تبادل اآلراء  اآلخرین بطریقة فنیة تمكنھ من استیعاب األفكار وتصور فھم عالقات

، ومدى امتالكھا من قبل المفتش التربوي من خالل الدراسة والخبرة والنمو المھني والتدریب بینھم

، والمھارات اإلدراكیة تعني قدرة المفتش التربوي على رؤیتھ المستقبلیة لتطویر أداء المعلم الذي 

  )  104:  2010عـایش ، . ( یشرف علیھ 
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  : المھـارة اإلنسـانیة .4
 

ھي اكتساب المفتش التربوي عددًا من السمات ، كاالستقـامة واالتزان واألمـانة واإلخالص والخلق 

إلى العمل بدافعیة عـالیة دون قھر أو  التعامل مع اآلخرین ، تدفعھالطیب والمـرونة والتسـامح في 

  . إكراه ودون مـلل أو كـلل 

  : مھـارات التقویم .5
 

ھو أن یتمتع المفتش التربوي بمھارات تقویم في الحكم على أداء  المعلم ومالحظة السلوك التعلیمي 

المھارات  ، وھناكستخدام األسلـوب العلمي في حلـھاوتقویمھ ، ومعرفة المشكالت التي تواجھـھ وا

  . األخرى مثل المھارات االجتماعیة كالقدرة على كسب ثقـة اآلخـرین 

 :مھـارة االتصال  .6
 

قدرة المفتش التربوي على التفاعل والتخاطب مع اآلخـرین ، من خالل إدارة الحـوار والنقاش ھي 

و تبادل األفكار واآلراء مع المعلمین داخل الفصل ، وتوفیر المناخ المالئم  لالتصال والتفاعـل دون 

  )  106،  105:  2010المرجع السابق ، . ( خوف أو قلق أو توتر 

ذه مھمة تحتاج إلى مھارات عقلیة وفـكریة لدى المفتش التربوي الذي یجب أن الباحثة أن ھ تشیر 

یتمیز باإلبـداع والعمل بالروح المعنویة العالیة مما یؤدي بھ إلى سلوكیات إیجابیة بما یتالءم 

والظـروف التي یعمل في إطـارھا ، ولذلك یفترض على المفتش التربوي أن یمتلك القـدرة على 

، و أن یبـذل المفتش التربوي كل ما یستطیع من جھد لمعاونة  یر في سلوك المعلمینإحـداث التأث

، وتقویة  المعلمین ، للتغلب على الصعوبات والمشكالت التعلیمیة  التي تواجھھم وكیفیة تذلیلھا

وتشجیعھم على ذلك باستمرار مما یساعد على تبادل االنسجام والتعاون فیما بینھم ، أواصر

  .التجارب الناجحة في ظل العالقات اإلنسانیة القائمة بینھما الخبرات و
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     -:أھمیة تدریـب المفتش التربوي  

  

ا لتزوید المتدربین الجھــود المنظمة والمخطط لھھو  " ھـالتدریب بأن )2005(اني ـرف الطعــیع

اءة تطـویر كفـھدف من أجـل إحـداث ــتستددة وـــمتجتعلیمیة رات ــارف وخبومعـ بمھارات

  )72: 2008الحــالق ، ".( أدائـھم

ویھدف التدریب للوصول إلى أھداف معینة تساعد المتدرب على أداء وظیفتھ على أكمل وجـھ ، 

واالطالع على كل جدید لمواكبة التطورات والمستجدات التربویة ، ومساعدتھ على التوافق مع 

  -:التدریب فیما یلي  المجموعة التي یعمل معھا ، ویمكن إیجاز أھمیة

 . تنمیة قـدرة المفتش التربوي من أجل رفع الكفـاءة المھنیة وتطویر أدائـھ  -1

 . تزویـد المفتش التربوي بالمعلومات والمھارات التي تتطلبھا واجبات اإلشراف  -2

مھارات اإلشراف األساسیة مثل تخطیط العمل وعقـد المؤتمرات والندوات ومعالجة  توفیر -3

 . المشكـالت 

ھم ولكي یستطیع المفتشـون التربویون القیام بمسـؤولیاتھم بنجاح ، یجب أن یعملوا على تنمیة معـارف -4

لھم فرص ، وأن تتاح  ، وأن تنظم لھم دورات تدریبیة المنظمـةوخبراتھم ومھاراتھم باستمـرار

التربوي     ومسؤولیاتھ  المؤتمرات والنـدوات والحـلقـات الدراسیة ذات الصلة بالتفتیش المشاركة في

. وأن تزود إدارات وأقســام التفتیش التربوي بسبل الوسائل الكـافیة التي تمكنھم من أداء أعمـالھم 

 )   55:  2001متـولي،(

تتاح لھم فرص المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة  وظم لھم الدورات التدریبیة ،تن -5

   - :ذات الصلة بالتوجیھ ومسؤولیاتھ ، وقد حدد الباحثون بعض أھداف التدریب كما یلي 

 .  إكساب الكوادر والمعارف الفنیة واإلداریة و المھارات العملیة الضروریة لتحسین أدائھم   -أ 

 . اإلبداعي بما یمكنھ من التكیف مع عملھ ومواجھة مشكالتھ زیادة قدرة الفرد على التفكیر   -ب 
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 . استیعاب فلسفة التطویر التربوي وتعمیق االتجاھات اإلیجابیة نحو مھنة التعلیم   -ج 

تحقیق التكامل بین أدوار العاملین في المدرسة لتحقیق الجودة في نوعیة التعلیم ، و ینبغي أن یكون   -د 

التدریب وفق احتیاجات المتدربین ، وتقدم برامج تدریبیة تواكب التطورات والمستجدات التربویة ، 

روف حیث تعمل على تزویدھم بمھارات ومعارف وخبرات جدیدة ، كذلك البد من تھیئة الظ

 ) 72:  2008الحــالق ، . (  المناسبة لعملیة التدریب 

وتالحظ الباحثة من خالل االطالع على بعض الدراسات والبحوث التربویة التي تحث على 

ضرورة عقد الـدورات والمـزید من البرامج التدریبیة وورش العمل التي تسـاھم إلى حـد كبیر في 

وي في مختلقة المراحل التعلیمیة ، ولكي یستطیع المفتشون رفـع الكفـاءة المھینة للمفتش الترب

التربویون القیام بمسؤولیاتھم بنجاح  البد أن یعملوا على تنمیة معارفھم وخبراتھم باستمرار ، وأن 

تنظم لھم الدورات التدریبیة ، وأن تتاح لھم فرص المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات 

  .       التعلیم  فتیش التربوي ومسؤولیاتھ ضمانًا الستمرار تطویر عملیةالدراسیة ذات الصلة بالت

  : العــالقة المھنیة بین المعلم والمفتش التربوي 
  

ال تقتصر العـالقة المھنیة بین المعلم والمفتش التربوي على تحسین طریقة تدریسھ فقط ، بل یجب   

تـالمیذ وإعـدادھم اإلعداد الصحیح لكي یسـاھموا في أن یھتم بكل ما یؤثر في عملیة التعلیم والتعلم لل

  : النھوض بمجتمعھم ورفع مستـواھم ، وذلك یتضح من خالل مـا یلي 

ینبغي أن تكون العـالقة بین المعلم والمفتش التربوي قائمة على التعاون ، فالمفتش التربوي  :أوًال 

یساعد المعلم على إبـداء رأیـھ ویعرض ما عنده من أفكار ، فیشجعھ على تنفیذھا كما یناقشـھ في 

  . أھداف تدریس المادة وتحـدید الوسائل التي تعینھ على تحقیقھا 
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المفتش التربوي في إمكانیة المعلم على النمو وقـدرتھ على المشاركة في توجیھ نفسھ  یثـق :ثانیـًا 

  .                                                 وقیامـھ بعملیة التقویم الذاتي لجمیع أعمـالھ 

وحلقات الندوات برامج تدریبیة وتشمل من خالل اقتراح تشجیع تبادل الخبرات بین المعلمین  :ثالثـًا

  .وغیرھا ، وتشجیع على إقامة المعارض والفعالیات العلمیة والثقافیةدراسیة 

یـوفر النمو المھني للمعلم عن طریق البرامج التدریبیة والتجدیدیة تزویـده باالتجاھات الحدیثة  :رابعـًا

في التربیة والخبرات الجدیدة في المادة الدراسیة حتى یكون أقدر على إفـادة التالمیذ والمساعدة على 

  )127: 1999العـرفي ، . ( نموھم في االتجاھات المرغوب فیھا 

قة بین المفتش التربوي والمعلم یجب أن تقـوم على أسس من التفـاعل الكـامل والفـھم وطبیعة العـال

المتبادل، حیث یقوم المفتش التربوي بدراسة كل ما یتصل بالمعلم من حاجات ودوافع بغیة توجیھھا، 

دیل وبقدر ما یكون ھذا التفـاعل إیجابیًا بقـدر ما یتوفر للمعلم جـو من الطمأنینة یساعد على تع

اتجـاھاتھ نحـو التفتیش التربوي ، األمـر الذي یفرض على المفتش تقبـلھ ألفكاره ومشـاعره وتشجیعھ 

  . على التفـاعل بحـریة 

بالتالي یؤدي ذلك إلى التواصل المستمر والمثمر بیـن المفتش التربوي والمعلم ،  وإذا لم یكـن 

والمعلم یكون سلبیًا ال یدعو إلي تقبل الجدید في  التفاعل إیجابیًا فإن التواصل بین المفتش التربوي

التعلیم واألخـذ بھ ، و كذلك وجود الظروف المالئمة لھ تساعده في عملھ مفتشًا تربویًا ألداء عملھ 

  )  244:  1992نشوان ،. ( بنجاح 

ھا قدر ومن أجـل توطید عالقة المفتش التربوي مع المعلم علیھ أن یوجد عالقة إیجابیة تعاونیة وفی

كاف من التفاھم وعلى درجة عالیة من الثقة المتبادلة ، وأال یكون فیھا سیطرة أو استبداد من قبل 

  المفتش التربوي على المعلم عند التعامل  معھ في إعطاء التوجیھات واإلرشادات واالنتقادات
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بطریقة مناسبة ، وعندما یقدر المفتش التربوي جھود المعلمین في المدرسة ویعطیھم حقھم ، في    

التقاریر التي یكتبھا عن مستواھم المھني ، ویساھم في إعطاء حقھم من الترقیات و المكآفات 

في  ورسائل الشـكر والتقدیر ، فإن ذلك من شأنھ أن یوطد عالقتھ بالمعلمین ویعطي كل ذي حق حقھ

  ) 61:  2007نصیر ،. ( ھذا المجال التعلیمي 

  -:عالقة المفتش التربوي بإدارة المدرسة
    

تعتبر عالقة المفتش التربوي بإدارة المدرسة عالقة فـرٍد في جماعة تربطھم أھداف مشتركة وھي 

تؤدي العمل على تحسین عملیة التعلیم ، وكلما كانت ھذه العالقة قویة استطاعت ھذه الجماعة أن 

رسالتھا في انسجام وتوافـق واتجھت نحو تحقیق أھدافـھا ، والمفتش التربوي ھو الفرد الذي  یسعى 

دائمًا إلى إیجاد عالقات مھنیة ناجحة مع العاملین في المدرسة ، وإلقامة عالقات ناجحة البد أن 

مسندة إلیھم ، باإلضافة تكون القیادة صالحة وقادرة على بناء مثل ھذه العــالقات إلنجـاز المھام ال

إلي تھیئة جو من اإلخـاء والعــالقات اإلنســانیة وتنمیة شعور األفــراد باالنتماء للجماعة واإلحساس 

  ) 132:  2006البصیر ، . (بالرضا في العمل مما یؤدي إلى تحسین التعلیم 

شترك فیھا جمیع العاملین بأن التفتیش التربوي الحدیث ھو عملیة تعاونیة ی وأشــار دویـك وآخرون  

في المجال التعلیمي، ولھذا یجب على المفتش التربوي أن یلتمس الطرق المختلفة التي تطلعھ على 

نوع العالقات اإلنسانیة التي تعتمد على األسلوب الدیمقراطي في تحقیق األھداف المنشودة منھ 

مط اإلشرافي المناسب الذي یؤدي ،األمر الذي یتطلب من المفتش التربوي القدرة على ممارسة الن

  )1987الدویك وآخرون ، . (إلى تقبل المعلم لتغییر سلوكھ التعلیمي 

  :  وتتضح العـــالقة بین المفتش التربوي واإلدارة المدرسـیة فیما یــلي 

یجب أن تكون العالقة متبادلة بین المفتش التربوي ومـدیر المدرسة ، وأن یعمال معًا من أجل بناء  -

 . جیل واٍع للمجتمع وعندما تكون العـالقة جیدة تنعكس على تحسن العملیة التعلیمیة 
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 .یجب أن یتشاور المفتش التربوي مع اإلدارة المدرسیة في إعداد التقریر السنوي للمعلم -

ب أن تكون العالقة وطیدة منذ بدایة العـام الدراسي لكي یناقش المفتش التربوي السلبیات یج -

 ) 85:  2007الحالق ،  . (واإلیجابیات للمعلم ووضع الحلول المناسبة لھا 

بنــاء على ذلك ترى الباحثــة أن یبـــذل المفتش التربوي كــل ما یستطیع من جھد في معـــاونة و

تغلب على الصعوبات والمشكالت التعلیمیة  التي تواجھھم وكیفیة تذلیلھا ، وتقویة المعلمین ، لل

أواصر االنسجام والتعاون فیما بینھم ، وتشجیعھم على ذلك باستمرار مما یســاعد على تبادل 

ن الخبرات والتجارب الناجحــة في ظل العالقات اإلنسانیة القائمة بینھما ، وألھمیة ھذه العالقة البد أ

یقوم المفتش التربوي بتوطید ھذه العالقة التي  تركز على طبیعة التفاعل بین المفتش التربوي 

والمعلم ، والتي تتم من خـــالل المجھودات التعاونیة المبذولة للمفتش التربوي والمعلم وإدارة 

  . عملیة التعلیم المدرسیة واالبتعــاد عن الجمود والسلبیة في التعامل مع جمیع األطراف المعینة في

   -:ـم ـــــالتقوی  
على مختلف مستویاتھم في العمل ، یعتبر التقویم إحـدى العملیات الھامة المرتبطة بأداء العاملین  

وتعتمد على أنھا أداة تساعد العاملین في رفع كفایتھم وتحسینھا ، ویساعد التقـویم على معرفة نقـاط 

القـوة والضعف عند تنفیذ عمل ما ، ویعـاون في الحصول على المعلومات الالزمة التي یستند إلیھا 

  )  47: 2008مھدي وآخـرون ، . ( في الحكـم على فـاعلیة طریقة ما أو أسلوب معین 

  :  Evaluation مفھوم التقویم
   

  

  )18: 2006عبد القادر وآخرون، ". (تحدید قیمة الشئ المراد تقویمھ "  یعرف في اللغـة

عملیة منظمة ینتج عنھا معلومات تفید في اتخاذ قرار أو إصدار أحكـام على " بأنھ  ویعرف اصطالحًا

  ) 6:  2005عثمان ، " . ( قیمة األشیاء أو األفـراد أو الموضوعات 
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، وھو یتضمن القیام بخطوات  عن مجھود منظم للحكم على ظاھرة معینة التقویم ھو عبارة یعرف    

خطة محددة لتحلیل تلك المعلومات واستخـالص نتائجھا للوصول  وإتباعمنھجیة لجمع المعلومات 

  ) 34:  2000الدوسري ، . ( معرفة ظـاھرة معینة   إلى 

  :  قد عرف العدید من العلماء والباحثین التقویم بما یلي
  

ھو األسلوب الذي یستخدم في جمع البیانات التي جمعت " التقویم بأنھ  Neaglyیعرف نیجـلي 

بواسطة القیـاس أو الوسـائل األخرى كأساس إلصدار األحكـام على األشخاص أو األشیاء 

  " .  المتمیزة أو المفحوصة 

بأنھ عملیة الحصول على المعلومات واستخدامھا " التقویم   Ten Brinkكما یرى تن برنك  

  " .صل إلى أحكام توظف بدورھا في اتخاذ القرارات للتو

مة تھدف إلى جمع المعلومات ـعملیة مقصودة ومنظ" ھ ــبأنالتقویم  یعـرفھ شعلة وآخـرون 

دید جوانب القوة لتدعیمھا وجوانب الضعف ـوانب العملیة التعلیمیة بھدف تحـــوالبیانات عن ج

  )  23:  2000شعـلة وآخرون ، " . ( الجھا ــلع

عملیة تتضمن التغیرات السلوكیة الفردیة والجماعیة والبحث " رشـدي لبیب إلى أن التقویم  یشیر

  )  24:  2003منسى ، " . ( عن العـالقة بین ھذه المتغیرات ، والعوامل المؤثرة فیھا 

عملیة استخدام البیانات أو المعلومات المتوفرة بھـدف إصدار أحكام  للعمل "عـرفھ نشوان بأنھ 

  )   23:  2008نقًال عن بن شتوان،". ( التربوي أو التحقق من مدى االتفـاق بین األداء واألھداف
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  :   أھــداف التقــویم 

  : تتحدد أھداف التقویم فیما یلي      

الوقوف على مـدى جودة العمل وتحقیق أھدافھ وإعطاء وصف دقیق للوضع القائم ، وتحدید نقاط  .1

     )  157:  2003راشـد ، . ( الضعف والقـوة فیھ 

أن التقویم یساعد في توفیر المعلومات عن أداء الفـرد و تحـدید الوسائل التي تساعد على تطـویر  .2

 .أدائـھ في المستقبل 

یفیا یمكن أنھ یستفاد منھ في تحسین العملیة التعلیمیة ، وفي إحـداث تغییرات إیجابیة أن التقویم وظ .3

 . في جمیع عناصرھا 

 .أن التقویم ھو وسیلة ھامة لمعرفة مدى التقدم الذي یحرزه الفرد نحو تحقیق ھدف معین  .4

لحكم على مدى التقویم ھو عملیة تعتمد على جمع البیانات الدقیقة ودراستھا واتخاذھا معیارًا ل .5

 . تحقیق أي البرنامج مـراد تقویمیھ 

یساعد التقویم في الحصول على األدلة الـالزمة التي یمكن أن یستند إلیھا الحكم على فاعلیة  .6

 )  49:  2008مھـدي ، . ( أسـلوب معین أو طریقة معینة 
 

   -:األسس التي یقوم علیھا التقویم 
 

   :للتقویم العدید من األسس والمبادئ التي یمكن إجمالھا فیما یلي  

التقویم ھو عملیة تشخیصیة تستھدف دراسة جوانب القوة والضعف بقصد اإلفادة من نواحي القوة و   -أ 

 .عالج الضعف 

التقویم یقوم على أساس دراســـة معلومات صحیحة وكاملة ، بحیث تتخذ ھذه المعلومات معیارا   -ب 

 .   للحكم على شئ معین 
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األسدي وآخرون، . (التقویم ھو تحسین العمل التربوي  وتطویره واالرتقاء بھ لمستوى   األداء   -ج 

2006  :68(  

    -:خصائص للتقویم 
إن التقویم الجید یساعد في تحسین أداء المؤسسات التعلیمیة بمختلف مكوناتھا ، و یتمیز التقویم     

  :بخصائص نوجز أھمھا فیما یـلي 

فالتقویم ینبغي أن یوجھ نحو تحسین الواقع ولیس النقد السلبي الذي یكشف فقط عن العیوب : البنائیة  .1

 . ویمھ أو أوجھ القصور فیما یتعلق بالشئ المراد تق

فاألدلة الخـام التي تتوافر ینبغي أن یفحصھا القائم بالتقویم لمعرفة ما تنطوي علیھ ، : اتساق الحكم  .2

ویصدر في ضوء ذلك حكمَا متوازنَا ومتسقَا مع تفسیراتھ لھذه األدلة ، لذلك فإن تفسیر النتائج یجب 

                                                   .       أن یحدد بعنایة لكي یكون أساس الحكم التقییمي واضحًا 

فالتقویم ال یجب أن یقتصر على ما یشعر بھ المقــوم إزاء ما یفعلھ اآلخرون ، : المنظور الشامل  .3

  . وإنما ینبغي أن یساھم في تقدیم معلومات مفیدة عما یفعلونھ  

م اھتمامات األطـراف المعنیة واحتیاجاتھم من فالتقـویم ینبغي أن یخــد: المنفعة أو الفـائدة المرجـوة  .4

المعلومات الوظیفیة ، لذلك فإن ھذه المعلـــومات ینبغي أن تجیب على التسـاؤالت األساسیة المتعلقة 

 . بموضوع التقـویم 

فالتقویم ینبغي أن یكون واقعیًا لكي ال تبرز مشكالت تعوق إجراءات تنفیذه ، وھذا : الجـدوى  .5

این وجھات نظر األطراف المعنیة ، ومراعـاة ذلك عند تنفیذ عملیات التقویم بما یتطلب توقع تب

                                                 . یسمح لھم بالتعاون وعـدم إعـاقة العمل 

فالتقـویم یجب أن یقدم معلومات كافیة تتعلق بجـوانب الشئ المــراد تقویمـھ ، والكشف عن : الدقــة  .6

 )  50:   2003عـالم ، . ( وجھ مواطـن القـوة ، وأوجـھ الضعف التي ینبغي التغلب علیھا أ
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  : تقــــویم األداء 
ھو مدى قدرة الفرد على النجاح أو الفشل في تنفیذ واجباتھ الوظیفیة ومدى تحقیقھ  " تعریف األداء   

 )           4:  2004، الشریف  . (  "لألھداف المتعلقة بعملھ  

ریقة أو العملیة التي ـأما تقـویم األداء فیقصد بھ الط"  یعني اإلنجـاز والتنفیذ "اء مصطلح األد

رفة أي من األفراد أنجز العمل ، ومن خـالل ھذا التقـویم یتم تحـدید مستوى ـتستخدمھا المنظمة لمع

.( م أداؤه، وذلك بمقارنة عمل الفرد و أدائـھ الفعلي باألداء المحدد كھدف ـرد الذي ُقیـكفـاءة معینة للف

  )   243:  2003البدري ، 

ویرتبط ھذا اإلنجاز أو األداء  " إنجاز الفرد للمھام الموكـولة إلیھ " یعرف حنفــــي األداء بأنـــھ 

" نجـــاز ، و یقصد باإلنجـــاز ھنا بمدى اكتساب الفــرد للمھارات المختلفة التي تلــزم لتحقیق ھذا اإل

فعـــل الفــرد " وینظر البعض إلى األداء أنھ " للقدرات الكــامنة لدى الفرد اإلنجاز الفعلي 

  ) 522: 2006حنفـي ، ". (اإلیجـــابي النشط الكتساب المھارة  

ما ، والتعرف على  بأنھ ناتج جھد معین قام ببذلھ فرد أو مجموعة  إلنجاز عمل" كما یعرف األداء  

ھذا األداء والتأكـد من إنجـازه یتطلب عملیة تقویم لھ تتم في ضوء المعـاییر المحددة إلنجازه 

  ) 34:  2000الخلیلي ، ". ( والمتطلبات األساسیة  الالزمة فیمن  یؤدیھ  

یـكون أن الشخص الذي نصفھ بأنھ كفء ینبغي أن " في ھذا الصدد یشیر حجي إلى  تعریف األداء  

مساویًا أو مماثًال للنموذج ، وھو أیضًا من یتمتع بالقـدرة على األداء الجید بشكل یعكس قـوتھ 

  ) 127:  1997نقًال عن البدري  ، " . ( وقـدرتھ على إنجـاز ما یكلف بھ 

الشخص النجاز عمل ما بالفعل حسب قدرتھ  الجھد الذي یقوم بھ" بأنھ التقویم   Good عرفھ

  ) 2004، وآخرون ستراك " . ( واستطاعتھ 
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عـملیة إداریـة یتم مـن خـاللھا تحـدید كـفاءة المـوظـفین ومـدى إسـھامھم في " ھو   قیــاس األداء    

بھم وكــذلك الحـكم على سلوك المـوظف وتصـرفاتھ أثناء العـمل ومـدى  إنجـاز األعمال المناطة

    .تقـویم األداء  التقدم الـذي یحـرزه أثناء عمـلھ ویطلق على ھـذه العمـلیة ، تقـییم األداء أو

إصدار حكم عن أداء العامـلین وسلوكھم في العمل ویترتب على إصدار " یعرف تقویم األداء بأنھ 

رات تتعلق باالحتفاظ بالعـاملین أو ترقیتھم أو نقلـھم إلى عمـل آخر داخـل المنظمة أو الحكـم قرا

  )     165: 2000حجي ، ". ( خارجھا 

كما یعرف األداء بأنھ نظام مصمم من أجل قیـاس أداء سلوك الفـرد أثناء العمل ، خالل فترات 

د نقـاط القـوة وتعزیزھا ، وتحدید زمنیة محددة ومعـروفة ، بحیث یتم كل ذلك بموضوعیة لتحـدی

  )                                            6:  2004الشیخي ، .( نقـاط الضعف ومعـالجتھا 

األداء ھو الحصول على حقـائق وبیانات محـددة تساعد على تحلیل أداء ) 1973(یعرفھ منصور  

ترة زمنیة معینة ، وتقدیر مدى كفاءتھ الفنیة العـامل لعمـلھ فھمھ و تقــویمھ ومسلكھ فیھ ، خالل ف

. والعملیة والعلمیة للنھـوض بأعباء المســؤولیات والواجبات المتعلقة بعملھ الحاضر في المستقبـل 

  )  28: 2008نقــــًال عن بن شتوان ، ( 

 :یتضمن تقـــویم األداء ما یلي  

أوجھ ف بھا الفرد إلى جانب الكشف عن لتوفر معلومات عن الكیفیة التي تدار بھا األعمال المك  -أ 

 . القوة والضعف في األداء ، واالستفادة منھا في تعـدیل الجـانب السـلوكي للفـرد 

قیاس العمل الذي یؤدي ، ومقارنتھ بالمعاییر الرقابیة  ، وذلك بعد الحصول على البیانات المتصلة   -ب 

، والوقوف على أوجھ القصور  سیرھاباألداء تتم مقارنتھا بالمعاییر الرقابیة لتحدید مدى 

 . واالنحراف عن المعاییر، ویتم ذلك بتحلیل االنحـرافات ومعرفة أسبابھا 
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إعـالم اإلفراد المسـؤولین عن تقویم العـمل ومعرفة انحـرافات األداء بالتقدیر الناتج عن عملیة   -ج 

  ) 165:  2000المرجع السابق ، . (القیـاس 

   -:تش التربوي كیفیة تقویم أداء المف
  
 

التقویم ھو معـرفة الجھود المنظمة التي یبذلھا القائمون على إدارة التفتیش التربوي ، للتأكد من مدى 

نجـاح فاعلیة عملیة التفتیش التربوي ، ومدى تحقیق أھداف خطط وبرامج التفتیش التربوي ، 

لشروط ولكون المفتش التربوي من بین الشخصیات التربویة الواجب تقویمھا باستمرار، وفقًا 

ومعاییر وأسس تؤكد مقدرتھ الوظیفیة على العطاء في میدان التعلیم ، وذلك یتطلب من الجھة 

ویجب أن تكون عملیة التقویم المستمر للتفتیش التربوي ولیكن , المسؤولة عن التفتیش التربوي 

 2005ي ،الطعان. (بأسالیب وأدوات ومقاییس مقننة ودقیقة ، إلعطاء درجة موضوعیة ونتائج حقیقة

:189(  

والمفتش التربوي ھو الذي یتقن من عملھ اتقانًا جیدًا ، فھو  یؤدي بعض جـوانب من عـملھ أداء 

حسنًا ، ولكنھ مثل أي إنسان آخـر عرضة للخطأ ، فقد یكون ھناك جـوانب من عملھ ال تؤدى 

بالشكل المطلوب ، لذا یجب تقویم أدائھ  لتالفي القصور وتصویب األخطاء إن وجدت ، من خـالل 

  )             189:  2005بطـاح ، . ( تقویم أدائھ 

ینطبق على مھنة المفتش التربوي الجید الذي یتطلب أن یكون على مستوى عـاٍل من ما ھذا   

الكفاءة المھنیة ، ومعرفة األخطاء التي یقع فیھا حتى ال تتكرر منھ وبیان نواحي القوة والضعف في 

فضل و أحسن ، لذا كان أمر تقویم أدائھ من األمـور الضروریة األداء ، و بذلك یتوصل إلى أداء أ

لضمان نجـاح عملیة التعلیم  ، وقدرتھ تعتمد على مـدى مساعدتھ للمعلمین من خالل ما یتلقونھ من 

  ) 262:  2004عطـوي ، . ( خدمات توجیھیھ للوصول إلى نتائج أفضل للتعلیم  
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ھو حكم على الجھد التي یـبذلھ ، للتأكد من مدى  نجاح عملھ،  أن تقـویم أداء المفتش التربوي      

ونـوع الخدمات التي یقـدمھا ، فقد أثبتت الدراسات واألبحاث التربویة التي تقترح  ضرورة تقویم 

ورسم أھداف واقعیة قابلة للقیاس ، فإذا كنا نسعى إلى تطویر أداء المفتش   التربوي ألدائھ ، المفتش

التربوي ، والبد أن یخضع لعملیة التقویم ، ألن تقویم األداء عملیة تشخیصیة ترمي إلى دراسة 

  )   45:   1972األفندي ، .  ( جوانب القوة والضعف فیھ

على مستوى أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق  تقویم األداء المـراد بھ في ھذه الدراسة ھو التعرف

ة بنغازي ، ینالمدارس والمعلمین في مد  المدیرین األول من التعلیم األساسي من خالل وجھة نظر

  .  وأن ما تقدمھ وجھات نظرھم سوف تزود للدراسة بمعلومات مفیدة 

  : داء المفتش التربويعند تقـویم أ ھناك بعض المعــاییر التي ینبغي أخـذھا في االعتبار  

  -:حددت العدید من الدراسات واألبحاث معاییر تقویم أداء المفتش التربوي وھي على النحو التالي  

  . مدى مساھمتھ في مساعدة المعلمین على تحسین طرق التدریس وأسالیبھ  -

  . مدى وعي المفتش التربوي باألھداف التي یرغب أن یحققھا بالنسبة لكل من المعلم والمنھج  -

.                                                                                           مدى مناسبة أسالیب التقویم التي یستخدمھا المفتش التربوي أثناء تقـویمھ للمعـلمین  -

مدى نجاحھ في توجیھ المعلمین في وضع الخطط والبرامج التي تتناسب مع اھتمامات واحتیاجات  -

 . المتعلمین 

  . مساعدتھ للمعلمین في متابعة كل ما ھو جدید   مدى -

 . مدى إسھاماتھ في تحدید االحتیاجات التدریبیة للمعلمین أثناء الخدمة  -

 .مدى وعیھ باألھداف التعلیمیة والتربویة  -

  ) 105:  2000شعلة ، .( مدى مساعدة المعلمین على النمو الذاتي علـمیًا ومھنیًا  -

 . مدى مشاركتھ في أنشطة البحوث والدراسات لتحسین العملیة التعلیمیة  -
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 . مدى فعالیة تواصلھ مع العاملین بالمدرسة من المعلمین والطالب واإلدارة المدرسیة  -

 . مدى مشاركتھ في عملیة تخطیط البرامج المدرسیة وتنفیذھا وتقویمھا  -

 . مدى حماسھ لمھنتھ ، والتقدم فیھا بشتى الطرق واألسالیب المختلفة  -

 . مدى انطباع المعلمین عن دور المفتش التربوي  -

 . األثر العام الذي یحدثھ برنامج التفتیش التربوي في المستفیدین منھ  -

 . ربوي على نفسھ وتقییمھ لعملھ ومدى رضاه عن ذلك حكم المفتش الت -

 . تقویم األداء اإلشرافي في میدان العمل فنیًا وإداریًا والسعي إلي تطویره  -

 .إعداد التقاریر الدوریة عن أنشطة وإنجازات اإلدارة بما یحقق تطویر األداء  -

 ) 43 :2003راشد ، ( . تحدید االحتیاجات التدریبیة للمفتشین التربویین  -

  : أما الوسائل التي یعتمد علیھا في عملیة تقویم أداء المفتش التربوي فھي كثیرة ومنھا ما یلي  

 .المتابعة المستمرة ألعمال المفتش التربوي المیدانیة مثل الجھة المسئولة في اإلدارة التربویة  .1

 .استطالع رأي رئیسـھ المبـاشر  .2

 .                                                   استطالع رأي مـدیري المدارس التي یشـرف علیھا  .3

 . استطالع رأي المعلمین الذي یعمـل معھم لمعـرفة انطباعھم عنھ  .4

 . الرجـوع إلى التقـاریر التقویمیة السابقة عنھ  .5

  . الرجـوع إلى تقاریر إنجـازاتھ الشھریة  .6

ما حققــھ وما لم یحققــھ : حكم المفتش التربوي على نفسھ وتقییمھ لعملھ ومدى رضاه عن ذلك  .7

 . والصعوبات التي تعترضھ 

 . طریقة التقدیر النسبي ألداء  .8

 )  191: 2005الطعاني ، (  .طرائق التقویم ارتكازًا على اختبار األداء  .9
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فعالیة وأقرب للموضوعیة ، توجـد وسـائل متعددة یمكن إلجـراء عملیة التقـویم بطـریقة أكثر     

  :استخدامھا لجمع البیانات والمعلومات  

 . األداء الفـعلي من خـالل وجھات النظر  .1

 . اختیار األسالیب واإلجراءات المناسبة التي تتناسب مع أھداف الدراسة  .2

 . وتفسیرھا  اختیار األسـالیب اإلحصائیة التي تساعد في تحلیل نتائج الدراسـة .3

 .طریقة التقــویم على أسـاس النتائج  .4

 ) 152: 1975منصور ،(  .طریقة التقویم بالبحث المیداني  .5
  

     -:التفتیش التربوي في نظام التعلیم في لیبــیا     
 

ال یختلف مفھوم التفتیش التربوي في المجتمع اللیبي عن التسلسل السابق لتطور مفھوم التفتیش 

التربوي في بقیة المجتمعات األخرى ، فقد مر التفتیش التربوي بالمراحـل ذاتھا تقریبًا ، كمرحلة 

ولقد تطور التفتیش والتوجیھ واإلشراف ، باعتباره من العوامل المھمة في رفع مستوى التعلیم ، 

التفتیش التربوي في نظام التعلیم في لیبیا من خالل مسمیاتھ إلى عدة مراحـل على مـر الزمن ، 

" المفتش التربوي " ثم اختفى وحـل محلھ " الموجـھ  " وحل محلھ " المشرف " بحیث اختفي لقب 

حیث أصبح التوجیھ الذي یستند إلى مفـھوم التوجیھ التربوي  وفي الوقت الراھـن تغیرت المسمیات 

التربوي یطلق علیھ التفتیش التربوي بدًال من التوجیھ التربوي ؛ وتطور مفھوم التفتیش التربوي 

ابتداء من مطلع القرن الماضي وحتى الیوم تطورًا كبیرًا ، حیث تغیرت الكثیر من المفاھیم التفتیشیة 

بشكل مباشر بمراقبة المعلمین وتصید  التي كانت سائدة من قبل ، فبعد أن كان المفتش التربوي یھتم

أخطائھم والنزعة نحو انتقادھم ومحاسبتھم و إلقاء األوامر دون النظر إلى أیة عالقات إنسانیة أو 

  .دوافع تربویة
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رة حدیثة متطورة تتماشى ــر إلي التفتیش التربوي بنظــوتغیرت ھذه المفاھیم وأصبح اآلن ینظ    

ویره ، وفي النظرة العامة للعملیة ـلم وتطــداد المعــدیثة في طبیعة إعـالحمع التغیرات التربویة 

المعلمین توجیھ ي مھام كثیرة وعبء كبیر في ق المفتش التربوـع على عاتــوبذلك یق التعلیمیة ،

اصرة و المتسارعة في المعرفة ــرات العالمیة المعــة التغیــادھم أثناء خدمتھم ، لمواجھـــوإرش

الطویبي ، . (دافھا ــدمة العملیة التعلیمیة وتحقیق أھــل خــیة والتكنولوجیة وتوظیفھا من أجالعلم

1978 :187 (  

في لیبیا تغیرت مسمیاتھ في الوقت الحاضر بحیث أصبح لقب  التفتیش التربوي في نظام التعلیم

یقوم المفتش التربوي  " مشرفال" المفتش التربوي بدًال من الموجھ التربوي الذي یستند إلى مفھوم 

، من خالل األساسي باإلشراف على الصفوف من األول وحتى الصف السادس من مرحلة التعلیم 

خالل العام الدراسي على ) ثالث زیارات( عدد من الزیارات التي یقوم بھا للمدارس في العادة 

ة التعلیمیة النابــع من السیاسظام التعلیمي األقل ، و التفتیش التربوي في لیبیا ھو جزء من الن

للــدولة ، وقد قام المفتش التربوي وخاصة في المرحـلة االبتدائیة بدور مھم في مجال التفتیش 

التربوي باالشتراك في تألیف الـكتب الدراسیة والمساھمة في الحلقات والـدورات التنشیطیة ، وفیما 

زال متأثرًا باألداء التقلیدي ، ولذلك ال تزید عدا ذلك فإن المفتش التربوي في الوقت الحـالي ما

وسـائل اإلشراف المستخدمة على الزیارات الصفیة الروتینیة لغرض مـلء استمارات معینة عن 

  )   176:  1992أبوبــكر، . ( تقویم المعـلم فقط 

نجاح أو وینطبق علیھ الشروط السابقة في ال" وزارة التعلیم " المفتش التربوي باعتباره موظفًا 

الفشل في أدائھ ، ومن المعوقات التي یتعرض لھا المفتش التربوي ھي نقص الدورات المخصصة 

لرفع الكفاءة اإلشرافیة لدى المفتش التربوي ، وكذلك لكثرة عدد المدارس التي یشرف علیھا المفتش 

  )12: سالم ، مرجع السابق . ( التربوي التي لھا تأثیر في أدائھ العملي 
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فالمفتش التربوي ال یكتفي بالزیارات داخل حجرة الدراسة فقط وإنما علیھ أن یعقب ھذه      

الزیارات بلقاءات فردیة وتكمن أھمیة ھذه اللقاءات في أنھا تحدد اإلیجابیات والسلبیات التي تم 

ة ر للمعلم في السجالت المعدمالحظتھا خالل الزیارات في السنة  وبعد ذلك یتم إعداد التقاری

، والمفتش التربوي یقوم  بزرع الثقة بالنفس للمعلم واالعتزاز بمھنة التدریس والتعاون مع لذلك

زمالئھ و مدیري مدارسھم ورفع مستوى التحصیل العلمي لتالمیذھم  بطریقة یظھر فیھا الود 

میة ، كما والتعاون فیما بینھم في العمل للنجاح في تحقیق األھداف التي تسعى إلیھا العملیة التعلی

أن لھ دورًا كبیرًا في توجیھ المعلمین وتنمیتھم مھنیًا ، و تقدیم المعلومات الكافیة التي تساعدھم 

على التطور في عملھم  ، من خالل خلق البیئة المالئمة التي تعتبر من األمور الجوھریة 

  )16: 2006سالم ، . ( إلحداث التطویر والتحسین في العملیة التعلیمیة 

إلى أن ھناك أعـباء إداریة تؤثر سلـبًا على نشاط المفتش التربوي   أشارت بعض الدراساتكما  

، ونقص الحـوافز المـادیة الالزمـة لتنفیذ بعض أسالیب التفتیش التربوي الحدیث ، ویواجـھ 

المفتش التربوي العدید من الصعوبات ألداء مھامھ ، مثل توفیر المكتبات المجھزة بالكتب 

یة و المسموعة داخل المدرســة بحیث  یستفید منھا المعلم في والـدوریات واألجھــزة المرئ

مرجع السابق . ( عمـلھ ، ونقص إصدار الكتب والنشـــرات داخل مراكـز التفتیش التربوي 

2006 :14 (  

من خالل  وجھة نظر الباحثة أن واقـع مستوى أداء المفتش التربوي في نظام التعلیم في لیبیا       

وغیر فعال فھو یعتمد على األداء التقلیدي مثل الزیارة الصفیة ، وأن أغلب محدود جــدًا 

المفتشین التربویین یقومون بزیارة للمعلم مرة أو مرتین في السنة ، مما یقلل عملیة التفاعل 

ل مشتركة بینھما ـــــاطات وفرص عمـــنش م والمفتش التربوي وال تتوفرــواالحتكاك بین المعل

.  
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 التربوي الحدیث الذي یحمل على عاتقـھ التوجیھ واإلرشـاد ومساعدة شلتفتیاھذا یعكس مفھوم            

المعلمین في مدارسھم لكي یعطوا أوقاتھم وجھودھم وخبراتھم الشيء الكثیر ، من خالل زیاراتھ 

  .ومناقشاتھ مع المعلمین واھتمامھ بكل ما یختص بمھنة المعلم 

  -:التربــوي  أھـــداف التفتیش
  

  

  : یسعى المفتش التربوي في لیبیا إلى تحقیق عدة من األھداف منھا ما یلي  

یساھم المفتش التربوي في تطویر العملیة التعلیمیة تحقیقًا ألھداف المجتمع وخدمة لھدف خطة  .1

 .التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

یساعد المفتش التربوي المعلمین على النمو الذاتي مھنیًا وتربویًا وعلمیًا ، وعمًال على رفع مستوى  .2

.                                                                    األداء لدیھم ووضع الخطط واختیار  األسالیب والوسائل الكفیلة بتحقیق ذلك 

إلشراف على تنظیم جھود العاملین وتنسیقھا في حقل التعلیم بما یكفل توفیر یقوم المفتش التربوي با .3

 .                                 الوقت والجھد 

یعمل المفتش التربوي على متابعة المقررات الدراسیة وتقویمھا وتحسینھا ومتابعة مدى استیعاب  .4

 . الطالب لھا والرفع من مستوى التحصیل العلمي 

لمفتش التربوي على إحداث التكامل والتناسب بین الجوانب النظریة القائمة على الدراسات یعمل ا .5

 .    واألبحاث وبین الجوانب التطبیقیة ضمانًا الستمرار تطویر العملیة التعلیمیة 

ونجـد في التوصیات والقرارات التي صدرت عن اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم سابقًا بإدارة التفتیش 

ربوي في السنوات القریبة الماضیة ، عن التطـور الحاصل في وظائف المفتش التربوي الت

ومسؤولیاتھ ، فقد أكدت القرارات األخیرة في ھذا الخصوص على مجموعة من القرارات التي 

  .ره في تطویر العملیة التعلیمیة توضح مھام المفتش التربوي وواجباتھ وصالحیاتھ وكذلك دو
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التي  –التي نقصد بھا الموجھ أو المشرف التربوي " المفتش التربوي " سوف تستخدم كلمة      

استخدمت من قبل إدارة التفتیش التربوي في لیبیـا ، وخاصة قي الالئحة األخیرة التي صدرت عنھا 

  ] .  م 2008لسنة   165تتضمن القرار رقم 

  

 -:في لیبیا  كیفیة اختیار المفتش التربوي في النظام التعلیمي -

الشروط    1998حددت الئحة التفتیش التربوي الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم في لیبیا عام 

 : والمعاییر التي على ضوئھا یتم اختیار المفتش التربوي وھي على النحو التالي 

 .أن یكون من بین المعلمین المشتغلین بالتدریس فـعًال ومن ذوي الجنسیة اللیبیة  .1

إجازة التدریس العامة للمرشحین بالتفتیش ( كون متحصًال على أحد المؤھالت التالیة أن ی .2

" ) .                                           من الصف األول إلى الصف السادس " التربوي للشق األول من التعلیم األساسي 

 . أن یكون قد مارس التدریس في المرحلة المرشح للتفتیش التربوي فیھا  .3

( و) سنة لحملة اإلجــازة العامة  15( أن ال تقل المدة التي قضاھا المرشح للتفتیش التربوي عن  .4

 . )نوات لحمـلة المؤھالت الجامعیةس 9( و) سنة لحملة اإلجازة الخـاصة  12

لمراد اإلشراف فیھا وأن تعتمد التزكیة من رئیس قسم التفتیش أن یزكي من قبل منسـق المـادة ا .5

 : التابع لھ ، على أن تشمل العناصر التالیة 

  . الكـفاءة العلمیة والمـھارة المھنیة   -أ 

 .الجانب األخالقي من حیث حسـن التصرف في المـواقف المختلفة   -ب 

  .زمالئھ قوة شخصیة المفتش التربوي ومدى التأثیر اإلیجابي لدیھ بین   -ج 

 ) 16-12، 1998: الئحة التفتیش التربوي . ( الخبرة المناسبة في مجال التعلیم واإلشراف  -د 
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النظري وبعض الدراسات السابقة أن االختیار الوظیفي للمفتش  دباألتستدل الباحثة من خالل      

التربوي أمر في غایة األھمیة ، لذلك البد من توافر معاییر ضروریة الختیار المرشحین لوظائف 

بھدف الوقوف على االتجاھات المعاصرة في سیاسـة اختیار المفتشین التربویین  ، التفتیش التربوي

  . لنھوض بالعملیة التعلیمیة للوصول إلي تحقیق أھدافھا حتى یكونوا قادرین على ا

  -:مھام المفتش التربوي وفقًا للنظام التعلیمي في لیبیا 
    

   -:حددت اللوائح المتضمنة لعمل جھاز التفتیش التربوي المھام والمسؤولیات للمفتش وفقًا لما یلي 
 

یقوم المفتش التربوي بمتابعة التوجیھات والنشرات الصادرة عن جھاز التفتیش التربوي،          .1

  . واالطمئنان على سالمة تنفیذ ھذه النشرات والتوجیھات 

متابعـة تنفیذ الخطط ، والبرامج  العامة للمقررات الدراسیـة ، وكیفیة استخدام الوسـائل التعلیمیة      .2

المنفذة لھا بالصفوف ، وتقویم مدى مالءمتھا للتالمیذ ، ومدى مواكبتھا بالتطورات العلمیة         

          .والتربویة الحدیثة 

 . لدراسیة بالمؤسسات التعلیمیة وفق معدالت األداءتقـویم مستوى األداء في األعمال وفقًا للجداول ا  .3

یضع المفتش التربوي خطة عـمل سنویة یراعى فیھا زیارات المعلمین المكلف باإلشراف علیھم        .4

األولى توجیھیة إحصائیة لتطبیق معدالت األداء ، و الثانیة إشراف    (ومتابعتھم ثالث مرات سنویًا 

م لرئیس وحـدة التفتیش التربوي المختص ، كل ذلك وفق معـدالت      تسـل) ، والثالثة متابعة وتقییم 

 .األداء المقـررة 

،  یقـوم المفتش التربوي بثالث زیـارات سنویًا كحد أدنى للمعلمین المكلف باإلشـراف علیھم    .5

ویعمل المفتش التربوي على رفع كفاءة المعلمین علمیًا ومھنیًا عن طریق المقابالت الفردیة    

 .الجماعیة والندوات والدورات والنشرات التوجیھیة  واللقاءات
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للمعلمین  یقدم المفتش التربوي كشفًا نصف شھري بتقاریر اإلشراف عن الزیارات التي قـام بھا  .6

لدى منسق جھاز التفتیش التربوي الذي یتبعھ ، وتحال منھ صورة لقسم جھاز التفتیش التربوي          

 . بالمكتب المختص ، ومعرفة السلبیات واإلیجابیات التي تواجھ جھاز التفتیش التربوي

معلمًا بقدر اإلمكان ، ولمدیر إدارة   ) 40(إلى ) 20(یكون معدل أداء المفتش التربوي من     .7

 . التفتیش التربوي أال یتقید بھذا المعدل تبعًا لظروف وإمكانیات العمل 

 : ومن ضمن الصالحیات التي منحت للمفتش التربوي في لبیبا ما یلي 

یقدم المفتش التربوي كل أسبوعین محضر توجیھ عن الزیارات التي قام بھا المعلمون مع مراعـاة   .1

، أو الطـارئة مباشرة إلى جھات االختصاص لتتولى     تحویل المالحظات ذات الصیغة المستعجـلة

 . بـدورھا اتخـاذ اإلجـراء الـالزم بشأنھا 

یسلم المفتش التربوي في نھایة العـام الدراسي تقـاریره السنویة عن كفاءة المعلمین المكلف     .2

 .بمتابعتھم قبل نھایة مایو من كل عام دراسي 

  .  صدار التعلیمات والتوجیھات التربویة التأكد من تنفیذ اللوائح والقرارات وإ   .3

 : یعد المفتش التربوي تقریرًا في آخر العام الدراسي یتناول فیھ العناصر اآلتیة   .4

 . إحصائیة بالمعلمین الذین یشرف علیھم مع تصنیفھم حسب مؤھالتھم لكل مرحلة  -أ 

 . اإلشراف على المدارس من حیث تطبیقھا ألھـداف الخطـة التربویة والتقـویم   -ب 

  .   االطالع على سجالت المدرسة وإبـداء التوجیھات بشأنھا بقصد تسھیل االستفادة منھا   -ج 

  . الصعوبات التي تعترض المفتش التربوي في عملھ وطریقة تذلیلھا   -د 

العمل على تـدعیم النشـاط التربوي وتوفـیر الوسـائل المعینة بالتعـاون مع النشـاط المدرسي              .5

 . والوسائل التعلیمیة بمدیریة التعلیم 
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متابعة حسن تطبیق المقررات الدراسیة وإبداء الرأي في الكتب والوسیلة التعلیمیة المنفذة لھا             .6

 . بقصد تطویرھا في ضوء ما یسفر عنھ التطبیق العملي 

یقدم تقریر رئیـس الوحدة إلى مدیر مكتب التفتیش التربوي المختص من خالل تقاریر المتابعة        .7

قـائمین على تنفیذھا موضحًا المعوقات التي واجھت التنفیذ ،         المقدمة من المفتشین التربویین ال 

ومبرزًا االقتراحات والتوصیات التي من شأنـھا تحسین مستوى التحصیل العلمي مـرفقًا تقریره     

من كل   ] شھر الماء  [ین تمت متابعتھم في موعد أقصاه بإحصائیة بأسماء ومؤھالت المعلمین الذ

 )2008 ،الئحة التفتیش التربوي. (عام 

 

  :الصعوبات التي تواجھ عمل المفتش التربوي 
  

من خالل الزیارة التي قامت بھا الباحثة إلى الجھات المسئولة عن التفتیش التربوي في مدینة     

  : بنغازي ، بعض المشكالت التي تعیق مستوى أداء المفتش التربوي لعملھ وھي ما یلي 

عن التفتیش التربوي ، مما أدى إلى األعباء الملقاة على المفتشین  ضعف فاعلیة  الجھات المسؤولة .1

التربویین وصعوبة المتابعة للمعلمین ، وقلة  عدد المفتشین  التربویین وعدم تناسبھ مع أعداد 

 .  المعلمین مما أدى إلى انخفاض الخدمة اإلشرافیة

یقومون بتدریس المواد التي ال  یواجھ بعض المفتشین التربویین مشكالت مع بعض المعلمین الذین .2

عالقة لھا بمجال تخصصھم ، وقلة اھتمام أصحاب القرار بمالحظات المفتشین التربویین الواردة 

في تقاریرھم ، أغلب المفتشین التربویین یزورون المعلم مرة أو مرتین في السنة ، وبذلك یقل 

 .التفاعل واالحتكاك بین المعلم والمفتش التربوي 

عباء اإلداریة الملقاة على عاتق المفتش التربوي ، وكثرة المدارس التي یشرف علیھا كثرة األ .3

المفتش التربوي مما یؤدي إلى اإلرباك في عملیة اإلشراف ، باإلضافة إلى عدم وجود حجرات 

 .مناسبة في المدارس لعقد االجتماعات مع المعلمین 
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 .عدم توفر المكتبات بالمدارس  .4

 .أنشطة تربویة بالمدارس عدم وجود  .5

   . للطالب وربطھا ببیئة المدرسیة  ةعدم وجود الزیارات المیدانیة والتطبیقی .6

 .ة التي تعقد للمفتشین التربویین ندرة الدورات التدریبی .7

 .استخدام كراسات تحضیر الـدروس یشتكي المفتشون التربویون من قلة التزام بعض المعلمین .8

العدید من الصعوبات ألداء مھامھ، مثل توفیر المكتبات المجھزة بالكتب یواجھ المفتش التربوي  .9

 .تي یستفید منھا المعلم في عمـلھ والـدوریات واألجھزة المرئیة والمسموعة داخل المدرسة ال

  . نقص إصدار الكتب والنشـرات داخل مراكز التفتیش التربوي  .10

ـة التي تؤثر سلـبًا على نشاط المفتش التربوي قد بینت بعض نتائج الدراسات كثرة األعـباء اإلداری

التربویون في  المفتشونالتي أظھرت نتائجھا بأن أكثر ما یعاني منھ ) 2007(مثل دراسة سامي 

  .ھات الحـدیثة في المجال التربوي المجال التربوي في لیبیا ھو قلة إلمام المفتش التربوي باالتجا
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:                     الدراسـات السـابقة          

تحصلت الباحثة على بعض الدراسات السابقة التي تناولت بشكل مباشر وغیر مباشر موضوع     

الدراسة ، لذا ستقوم الباحثة بعرض الدراسات القریبة نسبیًا من الدراسة الحالیة وما تحویھ من 

المعلومات التي تمھد السبیل أمام ھذه الدراسة ، و كذلك مناقشة ھذه الدراسات وتحدید جوانب 

ستفادة منھا عند اإلجراءات المنھجیة والنتائج التي توصلت إلیھا ، وبیـان أوجھ االتفـاق اال

   -: واالختالف بین الدراسـات السابقة والدراسة الحالیة 

  :الدراســات المحلیة : أوًال 

 ) :1999 (دراسة الفـالح   )1
 

بمدنیة بنغازي من وجھة " الثـانوي " تقـویم اإلشراف التربوي بمرحـلة التعلیم المتوسط (  عنوانھا 

تجاھات الحدیثة لإلشراف نظـر كل من المشرفین والمعلمین ومـدیري المدارس وذلك في ضوء اال

  )التربوي 

" الثانوي "  ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على تقویم اإلشراف التربوي بمرحلة التعلیم المتوسط 

بمدنیة بنغازي من وجھة نظر كل من المشرفین التربویین والمعلمین ومدیري المدارس وذلك في 

أھدافھ ، وأنماطھ ، وظـائفھ ، و ( ضوء االتجاھات الحدیثة لمجاالت اإلشراف التربوي من حیث 

 ) .أسـالبیھ ، والعالقة اإلشرافیة 

التعرف على ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیًا بین استجابات أفـراد العینة من المشرفین 

النوع ، المركز الوظیفي ، المؤھـل العلمي، ( التربویین والمعلمین ومدیري المدارس وفقـًا لمتغیرات 

اإلشراف التربوي  باإلضافة إلى الكشف عن أھم الصعوبات التي تواجھ تطویر واقع) سنوات الخبرة 

  . ، والمقـترحات لتطـویره 
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معلمًا ومعلمة ، ومن ) 250(مشرفًا ومشرفة تربویة ، ومن ) 113(تكونت عینة الدراسة من      

وطورت الباحثة لتحقیق أھـداف البحث ، مدیرًا ومدیرة لمرحلة التعلیم المتوسط بمدینة بنغازي ) 40(

زعة على المجاالت السابقة لإلشراف التربوي ، باإلضافة إلي فقرة مو) 60(استبیانًا مكونا من 

  .   والمقترحات لتطویره, السؤال المفتوح عن الصعوبات التي تواجھ تطویر اإلشراف التربوي 

 : وتوصلت نتـائج الدراسة  إلي ما یـلي  

أھـدافھ ، وأنمـاطھ ، والعـالقة ( كانت نسبة الممارسة الحالیة لمجـاالت اإلشراف التربوي من حیث  .1

نسبة متوسطة ، في حین كانت نسبة الممارسة الحالیة على مجاالت اإلشراف التربوي ) اإلشرافیة

إلشراف ھي نسبة متدنیة ، وبالنسبة إلي  مجـاالت ا) وظـائف اإلشراف ، و أسـالیبھ (من حیث 

 . التربوي في مجتمع ، فقـد كانت نسبة الممارسة الحـالیة لھا متوسطة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیًا بین استجابات أفراد العینة وفقًا لمجـاالت اإلشراف التربوي  .2

 . تعزي لمتغیر النوع والمؤھـل العلمي وسنوات الخبرة  

أفراد العینة وفقًا لمجاالت اإلشراف التربوي من حیث  توجد فروق ذات داللة إحصائیًا بین استجابات  .3

  .تعزي لمتغیر المركز الوظیفي ) أھدافھ ، وظائفھ ، أسالبیھ ، العالقة اإلشرافیة ( 

أن سلوك المفتش التربوي مازال متأثرًا بممارسة التفتیش التربوي التقلیدي ومازالت ممارساتھ  .4

تلبیة حاجات التربیة الحدیثة ، و ال یوجد نمط معین  قاصرة للوصول إلي المستویات المطلوبة حتى

 . مطبق من قبل المشرفین التربویین تطبیقًا كـامًال 

، فإن نتائج الدارسة أوضحت عنـایة المشرف التربوي بالنشـاط  فیما یخص وظائف اإلشراف التربوي .5

 . ح بـرامج تدریب المعلمین طـرق التدریس الحدیثة ، باإلضافة إلي أنھ ال یقتر  المدرسي دون استخدام

فیما یخص األسالیب اإلشرافیة أظھرت النتائج استخدام أسـلوبین من الممارســات اإلشرافیة ، وھما  .6

 . الزیارة الصفیة المفاجئة ، واالجتماعات الجماعیة والفردیة فقط : 
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والمعلم ، بأنھ یحرص أظھرت نتائج الدراسة فیما یتعلق بالعالقات اإلشرافیة بین المشرف التربوي  .7

 .على إیجـاد العالقات اإلنسانیة التي تعني بالتواصل والتفاعل االیجابي بینھما 
 

 ) :2005(دراسة النعــاس  )2
واقع أداء الموجھین التربویین في ضوء مـھامھم اإلشرافیة الحالیة بمـدارس التعلیم ( عنوانھا 

  ) األساسي والثانوي التخصصي من وجھة نظر الموجھین والمدیرین والمعلمین في لیبیا

ھدفت الدراسة التعرف على واقع أداء الموجھین التربویین في ضوء مھامھم اإلشرافیة الحالیة 

موجھًا و ) 109(األساسي والثانوي التخصصي ، وتكونت عینة الدراسة من  بمدارس التعلیم

مدیرًا ومدیرة ، حیث استخدم الباحث أداة ) 53(معلمًا ومعلمة ، ومن ) 243(موجھة ، ومن 

  : االستبیان لتحقیق أھداف الدراسة ، ولقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أبرزھا 

 : إلشرافیة المتبعة في أثناء التوجیھ التربوي نتائج تتعلق باألسالیب ا   

انخفاض عدد الزیارات التي یجریھا الموجھ التربوي في أثناء العام الدراسي ، وھي غالبًا ما تتم  .1

االطالع على دفتر : ( بناء على طلب المعلم ، ومن أھم النقاط التي یركز علیھا الموجھ التربوي 

 ) . ومستوى التالمیذ ، و تكون عالقة جیدة مع المعلم التحضیر ، وطریقة  أداء المعلم ، 

أشار غالبیة أفراد عینة الدراسة من المعلمین والمدیرین إلى عدم عنایة الموجـھ التربوي بتقدیم  .2

دروس التوضیحیة ، فإنھ ال یتم ھذه دروس توضیحیة أمام المعلمین ، وفي حالة تقدیم مثل 

 .تقویمھا بعد تقدیمھا 

م على إجراء ـــثلثي أفـراد عینة من المعلمین إلى عدم تشجیع الموجھ التربوي للمعل ار نحوـــأشـ .3

البحوث التربویة ، وتبصیرھم بخطوات البحث العلمي ، ومتابعتھم لكل ما ھو جدید في مجال 

 . التخصص 
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   -:تتعلق بالمھـام اإلشرافیة التي ینبغي أن یؤدیھا الموجھون التربویون   نتائج 
 

من إجمالي عینة الدراسة بطبیعة المھام اإلشرافیة التي یجب أن %) 44(انخفاض درجة إلمام نحو  -

 . یؤدیھا الموجھون التربویون 

اختیار أكثر من ثالثة أرباع عینة الدراسة تسع مھام تمثل درجة كبیرة من األھمیة ، مقارنة بباقي  -

ثناء تأدیـة عملھ اإلشرافي  التي جــاء ترتیبھا المھام التي ینبغي على الموجـھ التربوي أداؤھا في أ

 . وفقًا ألھمیتھا النسبیة 

 : قد خلصت الدراســة إلى مجمــوعة من التوصیات أبـــرزھا   

أن یتجنب الموجھ التربوي األسلوب التفتیشي الذي یعتمد على تصید األخطاء ، وأن تكون الزیارة  -

 . بھـدف تقدیم العون والمساعدة للمعلم ، بما یفیده في أداء دوره نحـو تالمیذه 

أن یكون لدى الموجھ التربوي سجًال خاصًا لكل معلم یدون فیھ كل ما یدور في االجتماعات ،  -

مقترحات التي تسھم في النمو العلمي  والمھني للمعلمین ، حتى یمكن االستفادة منھا في وكذلك ال

 . تحسین العملیة التعلیمیة بمدارس التعلیم األساسي والثانوي التخصصي 

تصمیم البرامج التدریبیة  في ضـوء االحتیاجات التدریبیة للموجھین المتدربین ، وذلك إلكسابھم  -

 . بحاجة إلیھا إلنجاز مھامھم بصورة فعالة مھـارات ومعـارف ھم 

اعتماد مبدأ متابعة الموجھین التربویین في مواقع العمل باعتباره مصدرًا أساسیًا للتغذیة الراجعة  -

 . ، وذلك من أجل تطویر للبرامج التدریبیة 

 ) :  2007( دراسة بن نصیر  )3
 

  )ة طرابلس ینالمشرف التربوي في مدتھا بأداء بعض الحاجات االجتماعیة  وعالق(  عنوانھا

"  المادیة والمعنویة " ھدفت الدراسة من خالل التعرف على مدى توفر بعض الحاجات االجتماعیة 

  .وعالقتھا بأداء المشرف التربوي بمدینة طرابلس 
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  :  وتبرز أھــداف الدراسـة في النقــاط اآلتیة  

 معرفة مدى توفر الحاجات االجتماعیة وعالقتھا بأداء المشرف التربوي  .1

 . معرفة أسباب قلة توفر الحاجات االجتماعیة وعالقتھا بأداء المشرف التربوي .2

 . معرفة إمكانیة توفر الحاجات االجتماعیة وعالقتھا بأداء المشرف التربوي  .3

تب التوجیھ التربوي في مدینة طرابلس ، وتم مجتمع الدراسة عدد من المشرفین التربویین بمك تشمل

مشرٍف تربوي ، واستخدمت الباحثة أداة االستبیان كوسیلة لجمع ) 100(اختیار عینة مكونة من 

المعلومات ، واتضح أنھا أفضل وسیلة تتناسب موضوع الدراسة و یحتوي االستبیان على الفقرات 

 .سؤاًال  70 ویتضمن عدة مجاالت تحوي على) نعم ، ال ( مقفال 

غیر كافیة لتلبیة " المادیة والمعنویة " على أن بعض الحاجات االجتماعیة  أسفرت نتائج الدراسة

حاجات المشرفین التربویین ، التي تتمثل في قلة الدورات التدریبیة للمشرف التربوي من أجل رفع 

، وغیاب الحوافز    الكفاءة المھنیة ، و زیادة األعباء الملقاة على المشرف التربوي التي تعیق أداءه

  .مادیة والمعنویة مثل النقص في العالوات التي تعطى للمشرف التربوي ال

  : قـد انتھت الدراسة بمجموعة من التوصیات والمقتـرحات من أھمھا  
 

 . إقـامة دورات تدریبیة تأھیلیة لرفع كفـاءة المھنیة للمشرف التربوي  -

المزید من العطاء والجھد في  توفیر حـوافز مـادیة ومعنویة التي تشجع المشرف التربوي على بذل -

 .      أداء العمل 
 

 -) : 2007(دراسة الــزوي  )4
 

  ) معوقات التوجیھ التربوي في مدارس التعلیم العام كما یراھا الموجھون التربویون (  عنوانھا
  

  

  ھدفت الدراسة إلى التعرف على أھم المعوقات التي تواجھ التوجیھ التربوي في مدارس التعلیم العام 

  

59  



      

 المجال االقتصادي ، والمجال ( كما یراھا الموجھون التربویون وفقًا لبعض المتغیرات      

  . )اري ، المجال التربوي والفني اإلد

النوع ، المؤھل العلمي ، ( ما إذا كان ھناك فروق بین آراء الموجھین التربویین تعزى لمتغیرات  -

 ) .   بالتوجیھ فیھاالخبرة ، المرحلة التعلیمیة المكلف 

) 135(ردات مجتمع الدراسة بلــغ عددھم ــح الشامل لجمیع مفــالمس في ھذه الدارسةاتبع الباحث 

ع البیانات ، ولتحلیل البیانات ـدام استبانة كوسیلة لجمــموجھًا وموجھة تربویین ، وتم استخ

ــل الباحث إلى ــالمئویة ، وتوصرافات المعیاریة  والنسب ــاإلحصائیة مثل المتوسطات و االنح

  : نتــائج التالیة 

المجال (حول معوقات التوجیھ التربوي في توجد فروق بین آراء الموجھین التربویین  .1

 . تبعًا للنوع ولصالح الذكور ) االقتصادي واإلداري ، واالجتماعي ، والتربوي 

المجال االقتصادي ، ( ي توجد فروق بین آراء الموجھین حول معوقات التوجیھ التربوي ف .2

تبعًا لمتغیر المؤھل العلمي لصالح حملة إجازة التدریس )  واإلداري، واالجتماعي ،  والتربوي

 . العامة

المجال االقتصادي ( توجد فروق بین آراء الموجھین حول معوقات التوجیھ التربوي في  .3

 .سنة فأكثر  21حسب متغیر الخبرة لصالح خبرة ) واإلداري، واالجتماعي، والتربوي

أكثر ما یعاني منھ الموجھون التربویون في المجال التربوي قلة الدورات التدریبیة للموجھین  .4

التربویین  ، وكثرة األعباء اإلداریة الملقاة على عاتق المفتش التربوي ، وباإلضافة إلى كثرة 

 .یة اإلشراف المدارس التي یشرف علیھا المفتش التربوي مما یؤدي إلى اإلرباك في عمل
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   - :الدراسات العربیة  :ثانیًا   
  

 ) : 1984( دراسة ملحم  )1

  )اتجـاھات مدیري ومعلمي المـرحلة الثانویة نحـو دور المشرف التربوي في األردن (  عنوانھا

و دور المشرف التربوي ھدفت الدراسة للتعرف على اتجاھات المدیرین ومعلمي المرحلة الثانویة نح

  .في األردن 

 : من خــالل إجــابة األسئـــلة التالیة  

ھل اتجـاھات معلمي ومعلمات المدارس الثانویة في األردن نحو دور المشرف التربوي  كانت في  .1

 المستوى المقبول تربویًا ؟  

نویة نحو دور ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس الثا .2

  ؟ ) النوع ، و الخبرة ، والمؤھل العلمي ( المشرف التربوي تعزى إلى المتغیر 

معلما ومعلمة ، واستخدم الباحث استبیانًا خاصًا باتجاھات معلمي  170وقد تم اختیار عینة من 

جـابة حیث تم تحلیل البیانات إل ومعلمات المرحلة الثانویة نحو دور المشرف التربوي في األردن ،

األسئلة و استخدم الباحث حساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة والتحلیل اإلحصائي باستخدام 

  .وتحلیل التباین األحـادي " ت "اختبار 

  :وأظھرت نتائج الدراسة ما یلي 

أن أغلب اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس الثانویة كانت نحو دور المشرف التربوي في األردن  .1

 .بمستوى المقبول تربویًا مقاسا 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاھات المعلمین والمعلمات نحو دور المشرف التربوي  .2

 .تعزى إلى متغیر المؤھل العلمي 
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توجد اختالفات بین اتجـاھات المعلمین نحـو اإلشراف التربوي تعزى لخبرة المعلمین لصالح  .3

 . الخبرة القصیرة  

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاھات المعلمین نحو دور المشرف التربوي تعزى إل  .4

متغیري النوع ولصالح اإلناث ، حیث كانت اتجاھات المدیرات نحو دور المشرف التربوي 

 .    أكثر إیجابیة من اتجاھات المدیرین  

مشرف التربوي ، أي أن جمیع ال توجد اختالفات بین اتجاھات المعلمین والمعلمات نحو دور ال .5

 1997أبو كشــك ، . (اتجاھات المعلمـین والمعلمات نحو المشرف التـربوي إیجـابیة ومتقـاربة 

 :34  ( 
 

 

 ) : 1991(عطاري دراسة  )2
 

 ) التربوي وممارستھ لذلك الدور كما یرى الموجھون والمدرسون تصورات دور الموجـھ( عنوانھا

ھدفت الدراسة إلى التعرف على تصورات دور الموجھ التربوي وممارستھ لذلك الدور كما یرى 

الموجھون والمعلمون ، و ذلك من خالل التعرف على تقصي آراء المعلمین والموجھین التربویین في 

دولة قطر حول مجموعة من األمور المتعلقة بالتوجیھ التربوي ، وتوضیح أھداف أنشطة التوجیھ 

لتربوي تبعًا لدرجة أھمیتھا والقیام بھا كما یرى ذلك المدرسون والموجھون ، وكذلك تحدید بعض ا

المشكالت التي تحول دون قیام الموجھین التربویین بدورھم بفاعلیة ، و تحدید مدى عالقة بعض 

  ) .النوع ، والمؤھل العلمي ، والمرحلة التعلیمیة ، والخبرة ( المتغیرات مثل 

موجھًا و ) 56(من  معلمًا ومعلمة ، و) 256(الدراسة فكانت استطالعیة میدانیة متكونة من  أما عینة

في داف التوجیھیة ـــموجھة ، وتأیید جمیع المعلمین والموجھین التربویین المشاركین في االستبیان لألھ

  .مجاالت الست المختارة 
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 ،توجیھ المدرسین لألسالیب المناسبة للمادة الدراسیة ، النھوض بالنمو المھني للمعلمین ( ھي      

توضیح أھداف التربیة ودور المعلمین في تحقیقھا، وتطویر العالقات اإلنسانیة ، وتقییم المناھج و 

  .ولو بدرجات متفاوتة) تطویرھا ، وتشجیع االبتكار

  : ي فقد بینت نتائج الدراسة ما یل  

تبین نتائج الدراسة أن أحد عشر نشاطًا من النشاطات التي تضمنھا االستبیان قد حظیت برضا  .1

 . أفراد العینة من المعلمین % 50أكثر من 

كاٍف، وأن ) مرتین في العام (اعتبر غالبیة الموجھین التربویین أن العدد الحالي للزیارات الصفیة  .2

 .فیة  ، بینما یعتقد غالبیة من المعلمین عكس ذلكالمدة التي یقضونھا أثناء الزیارة كا

ولكن % 60بلغت نسبة المشاركین الذین ذكروا أن الموجھ التربوي باستطاعتھ تقییم عمل المعلم  .3

 .  ، وقلة مشاركة المعلمین في ھذا الرأي كان ذلك اعتقـاد الغالبیة العظمى من الموجھین التربویین

" رأي  رة المعــلم ـكـراح فـــلة الدرجات العلیا اقتــالتربویون من حممون والموجھـون ــأیـــد المعل .4

 . وأیده بدرجة أقل الموجھون التربویون ذوو الخبرة   " الموجھ التربوي

 

 ) : 1995(دراسة دیــــراني   )3
  

درجـة التـزام المشرف التربوي في األردن بأصول الزیارة الصفیة كما یراھا المعلمـون (  عنوانھا

  ) والمشرفون التربویون  باألردن 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على درجة التزام المشرف التربوي في األردن بأصول الزیارة الصفیة 

 : واإلجابة عن األسئلة التالیة 

ما درجة التزام المشرف التربوي في األردن بأصول الزیارة الصفیة كما حددھا دلیل المشرف  .1

 التربوي مقاسًا بتصورات المعلمین والمشرفین ؟  
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ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین تصورات المعلمین وتصورات المشرفین التربویین  .2

 زیارة ؟ حول درجة التزام المشرفین التربویین بأصول ال

ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین تصورات المعلمین حول درجة التزام المشرفین التربویین  .3

 ؟ ) النوع ، التخصص ، الخبرة ، المؤھل العلمي( بأصول الزیارة الصفیة  لمتغیرات 

من مجتمع الدراسة ، %  62مشرفًا ومشرفة تربویین ، أي بنسبھ   229تكونت عینة الدراسة من     

معلمًا ومعلمة ، وقد استخدام الباحث االستبیان أداة  264وعینة أخرى من المعلمین متكونة من 

  . فقرة ) 18(لبحثھ ، وكانت أداة االستبیان في صورتھا النھائیة متكونة من 

  -:أظھرت نتائج الدراسة ما یلي فقد       

وجود اختالفات كبیرة بین تصورات المعلمین وتصورات المشرفین التربویین حول درجة التزام      .1

المشرفین التربویین بأصول الزیارة الصفیة ،حیث إن المعلمین یعتقدون أن المشرفین ال یقومون      

 .تربوي في األردن بتطبیق التعلیمات واإلرشادات التي نص علیھا دلیل المشرف ال

 .    أن درجـة تصورات المعلمین اللتزام المشرف التربوي بأصول الزیارة في مستوى متدٍن .2

توجد فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیر النوع  في تصورات المشرفین التربویین لدرجة التزامھم      .3

ھن یلتزمن بأصول    بأصول الزیارة الصفیة لصالح اإلناث ، أي أن المشرفات التربویات یعتقدن أن 

 . الزیارة الصفیة ، ویراعین قواعدھا وإجراءاتھا 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیر التخصص ، أي أن المشرفین ذوي التخصصات العلمیة         .4

 .یتصورن أنھم ملتزمون بأصول الزیارة الصفیة 

سنوات فأكثر ،   توجد ھناك فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیر الخبرة لصالح المشرفین ذوي خمس  .5

 .ة إحصائیة لمتغیر المؤھل العلمي أیضًا ال توجد فروق ذات دالل
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الي ـدد الح ــ كانت درجة تصورات المشرفین التربویین لدرجة التزامھم بھا عالیة ویعتقدون أن الع      .6

 . كاٍف بسبب كثرة المدارس التي یشرفون علیھا ) مرتین في العام( من الزیارات الصفیة 
 

أن المشرفین التربویین یعملون مع المعلمین على تحـدید الجوانب التي یرغبون   النتائج إلىتشیر 

مالحظتھا مسبقَا قبل موعد الزیارة مما یساعد على تحدید الھدف من الزیارة ، في حین اعتبر 

، األغلبیة من المعلمین أن المـدة التي یقضیھا المشرفون التربویون أثناء الزیارة غیر كافیة 

بخصوص إعطاء المشرف التربوي الوقت الكافي للمعلم لیتعرف على قدراتھ وإمكـانیاتھ ، وقلة 

 .        وضوح األھداف من الزیارة لـدى المعلمین مما یجعلھم یظـھرون نوعًا من التوتر والخوف 

                                               

 ) :1995(دراسة كمال وآخرون  )4
 

استطالع آراء الموجھین التربویین ومدیري المدارس ومعلمي التعلیم العام حول نقـاط (  عنوانھا

  ) القـوة والضعف في نظـام التوجیھ التربوي المطبق في دولة قطر 

ھدفت ھذه الدراسة إلى   التعرف على استطالع آراء الموجھین التربویین ومـدیري المدارس 

نقـاط القـوة والضعف في نظام التوجیھ التربوي المطبق في دولة قطر ، ومعلمي التعلیم العام حول 

  ) . النوع ، والمؤھل العلمي ، والخبرة ( وفقـًا لمتغیرات 

مدیرًا ) 81(موجھًا وموجھة تربویین ، وعینة أخرى مكونة من ) 131(وتكونت عینة الدراسة من 

وتم جمع البیانات المطلوبة من خالل معلمًا ومعلمة ، ) 137(ومدیرة، وعینة أخرى مكونة من 

  .    استخدام الباحث أداة االستبیان ، وتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  : ومن أھم نتائجھا ما یلي 

اتجاھات الموجھین التربویین نحو نظام التوجیھ التربوي كانت أكثر إیجابیة من اتجاھات المعلمین  .1

 .  ومدیري المدارس 
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اتجاھات اإلناث نحو ھذا النظام التوجیھي أكثر إیجابیة من اتجــاھات الذكــور ، واتجاھات غیر  .2

  .القطریین أكثر إیجابیة من اتجاھات القطریین 

لم تختلف نظرة الحاصلین على المؤھل التربوي إلى نظام التوجیھ التربوي المطـبق عن نظرة  .3

كما لم تختلف نظرة أفراد العینة إلى نظام التوجیھ التربوي الحاصلین على المؤھل غیر التربوي ، 

  .باختالف نـوع المـادة الدراسیة 

أن اتجاھات أفراد العینة من الموجھین التربویین ومدیري المدارس والمعلمین نحـو نظام التوجیھ  .4

 .المطـبق ایجابیًا في قطر 

 
          

 -) :1990(دراسة جاسم  )5
 

  ) تقـویم أداء المشرفین التربویین في ضوء مھـامھم اإلشرافیة بالعـراق (  عنوانھا 

ھدفت الدراسة التعرف على تقویم أداء المشرفین التربویین في ضوء مھـامھم اإلشرافیة بالعراق ، 

معلمًا ومعلمة، وقد تضمنت ) 400(، و  ًاتربوی ةمشرف ومشرف) 100(وتكونت عینة الدراسة من 

إجراءات الدراسة وصفًا لكیفیة تحدید المھام اإلشرافیة بالعـراق ، وبناء أداة لقیاس أداء المشرفین 

النوع ، وسنوات ( التربویین ، وتحدید مستوى أدائھم من وجھة نظر المعلمین وفقًا لمتغیرات 

) 81(أداة الـدراسة من خــالل استبانة  احتوت على  واستخــدم الباحث) الخبرة ، والمؤھل العلمي

  .فقرة 

  :وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أھمھا 

 . أن أداء غالبیة المشـرفین التربویین فوق المتوسط  -

 . وجـود تبـاین في مستوى أداء المشرفین التربویین لكـل مھمة من مھـامھم اإلشرافیة  -

لمتغیر النوع بشكل عام ، في حین أن ھناك داللة إحصائیة في ال تـوجد فـروق ذات داللة إحصائیة  -

 .اإلسھام في ربط المدرسة بالمجتمع المحلي ، والعنایة بالمدرسة ولوازمھا : مھمتین 
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وجـود فروق ذات داللـة إحصائیة وبشكل عـام بین أداء المشرفین وفقًا لمتغیر سنوات الخبرة  -

 . لصالح المشرفین التربویین ذوي سنوات الخبرة الطویلة 

وجـود فروق ذات داللة إحصائیة وبشكل عـام بین المشرفین التربویین ذوي المـؤھل الجامعي ،  -

  .صالح المشرفین التربویین ذوي المؤھــل الجامعــي وأداء المشرفین غیر الجـامعیین ، ل

   -: وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بما یلي   

إلى ترجمة مھـام المشرف التربوي إلى ممارسات عملیة یشكل یساعد على فـھم دوره اإلشرافي  -

 .  بصورة أفضل 

 

 ) :1999(دراسة أبو عـودة  )6
  

  )تفعیـل دور المشـرف التربوي في المـدارس االبتدائیة في األردن (  عنوانھا   

ھدفت الدراسة إلى التعرف على تفعیل دور المشرف التربوي في المدارس االبتدائیة في محافظات 

في األردن ، وكذلك الكشف عن واقع الدور الذي یقوم بھ المشرف التربوي في المدارس االبتدائیة ، 

مدیر ومدیرة ، و ) 100(مشرفًا ومشرفة تربویین ، وبلغ عددھم ) 50(اســة وشملت عینة الدر

  ).مھد الذھب، والخرج، وعفیف( معلم ومعلمة في ثالث محافظات التعلیم  ) 200(

  :كما یلي  أسفرت نتائج الدراسة

أن المشرفین التربویین على وعي باألسالیب اإلشرافیة الحدیثة ویمارسون معظمھا على أرض   

الواقع ، إال أنَّھم یركزون على األسالیب التقلیدیة التي ال تتطلب سوى المتابعة والتوجیھ الروتیني 

اإلشرافیة واالجتماعات واللقاءات مع المعلمین ، وعدم مالءمة  الزیارات الصفیة ، والنشرات :مثل

ثة في اإلشراف األسالیب اإلشرافیة للنمو المھني للمعلمین، وعدم استخدامھم لألسالیب الحدی

  .ال یركزون على األسالیب األخرى التربوي ، و
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 ) :1995( دراســة عـــیــدة  )7
   

تقـویم نظـام واقع اإلشراف التربوي في المرحلة األساسیة الدنیا من وجھة نظـر المدیرین ( عنوانھا

  )والمشـرفین التربویین 

اإلشراف التربوي في المرحلة األساسیة الدنیا في ھدفت الدراسة إلى التعرف على تقـویم نظام واقع 

المدارس األردنیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین ، وذلك في ضوء معاییر محددة 

أھداف اإلشراف التربوي ، ( لمجاالت ، وقد اشتمل كل مجال منھا على مجاالت فرعیة تحوي 

تربویین ، ووظائف اإلشراف التربوي ، وأسـالیب وتنظیم اإلشراف التربوي ، واختیار المشرفین ال

  ) .اإلشراف التربوي ، والتقـویم 

مشرفًا تربویًا ومشرفة تربویة ، ) 127(وتكونت عینة الدراسة من المشرفین التربویین بلغ عددھم 

وعینة أخرى من مدیري ومدیرات المرحلة األساسیة الدنیا في المدارس األردنیة وبلـغ عددھم 

فقرة موزعة على )  66(مدیرًا ومدیرة ، وقد طور الباحث لھذا الغرض استبانھ مكونة من )  670(

المجاالت الستة التي اشتمل علیھا نظام اإلشراف التربوي ، ثم تطبیقھا على المدارس التي تشرف 

نھج علیھا وزارة التربیة والتعلیم التابعة لوكالة الغوث الدولیة في األردن ، واستخدم الباحث الم

الوصفي والتحلیلي ، والمتوسطات الحسابیة  و االنحرافات المعیاریة  ، و النسب المئویة ، 

  .، وتحلیل التباین t واالختبار 

  : وأظھرت نتائج الدراسة ما یلي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات المشرفین التربویین والمدیرین في  -1

راف التربوي للمرحلة األساسیة الدنیا تعزى لمتغیر النوع باستثناء مجاالت تقویم نظام اإلش

 . وذلك لصالح مشرفي المرحلة ) أھداف اإلشراف ، ووظائفھ ، وأسالیبھ ( مجاالت 
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات المشرفین التربویین والمدیرین ، تبعَا  -2

لمتغیر المؤھل العلمي في مجال اختیار المشرفین التربویین ، لصالح حملة الشھادة الجامعیة 

 . األولى ، بینما لم تظھر فروق ذات داللة إحصائیة في المجاالت األخرى 

لة إحصائیة بین متوسطات استجابات المشرفین التربویین والمدیرین ، تبعًا وجود فروق ذات دال -3

لمجال السلطة المشرفة في مجال أھداف اإلشراف التربوي ، بینما لم تظھر فروق ذات داللة 

 .إحصائیة في المجاالت األخرى 

یرین ، ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات المشرفین التربویین والمد -4

 . في جمیع مجاالت تقویم ومجاالت نظام اإلشراف التربوي تعزى لمتغیر الخبرة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات المشرفین التربویین والمدیرین في  -5

جمیع مجاالت تقویم نظام اإلشراف التربوي للمرحلة األساسیة الدنیا تعزى لمتغیر النوع 

 . لصالح مشرفي المرحلة  والخبرة وذلك

أن أسالیب اإلشراف التربوي ال یتیح الفرصة إلى عقد لقاءات دوریة منتظمة بین المعلم  -6

والمشرف التربوي ، وھذه األسالیب ال تستخدم دروس النموذجیة لتوضیح األفكار وبدرجة 

 .كبیرة ، كما تظھر حاجة المشرفین التربویین إلى تأھیل وتدریب 

 

  -) :1997( واالكرف دراسة المال  )8
 

  ) دراسة تقویمیة لواقع اإلشراف التربوي في المرحلة االبتدائیة بدولة قطر ( عنوانھا 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على تقویم واقع اإلشراف التربوي في المرحلة االبتدائیة ، وتحدید أھم 

الصعوبات التي تحد من فاعلیة اإلشراف التربوي في دولة قطر ، وشملت عینة الدراسة التي یبلغ 

  . معلمًا ومعلمة ) 239(مشرفة تربویة ، و عینة أخرى من ) 91(عددھم من 
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استخدمت الباحثتان االستبانھ من جـزأین األول یتضمن مھام اإلشراف التربوي ، والثاني      

الصعوبات التي تقل من فاعلیة اإلشراف التربوي في دولة قطر ، كما استخدم المنھج الوصفي، 

     - :وكانت نتائج الدراسة كالتالي 

التعلیمیة ، وأنھ لم یعد قاصرًا على  تأكید المعلمات أھمیة دور اإلشراف التربوي في تحسین العملیة -

مساعدة المعلم في نطاق غرفة الصف ،  وإنما یتعدى ذلك لیشمل جمیع العوامل المؤثرة في العملیة 

 . التعلیمیة 

اتفاق عینة الدراسة على أھمیة مھام اإلشراف التربوي ، حیث وجدت فروق ذات داللة إحصائیة  -

بین استجاباتھم لصالح عینة الدراسة المشرفات التربویات ، وأشارت استجابة المعلمات إلى 

شعورھم بعدم تحقیق المشرفة التربویة لبعض مھامھا اإلشرافیة ، وفي نفس الوقت أكدت فیھ 

 .  ت أھمیة تحقیق ھذه المھام بدرجة كبیرة المشرفا

أشارت استجابات المعلمات إلى قلة اھتمام المشرفة التربویة بالمشكالت التربویة التي تواجھ  -

المعلمات ، وقلة االھتمام بمساعدتھن فیما یتعلق بمھارات إعداد الدروس المتعلقة بصیاغة األھداف 

 . االختبارات ، وتحلیل محتوى المادة الدراسیة وإعداد 

إھمال المشرفة التربویة لتحسین العالقات اإلنسانیة بین المعلمات والعاملین واإلدارة المدرسیة ،  -

واستخدمت بعض المشرفات التربویات أسلوب تصید األخطاء بدًال من التوجیھ واإلرشاد ، 

 . وقصورًا في رعایة المعلمات المبتدئات 
 

 

 ) : 2000(دراسة ریاض وفؤاد  )9
 

تقـویم أداء المشرفین التربویین في ضوء أدائـھم لمھماتھم اإلشرافیة واالتجاھات الحدیثة (  وانھاعن

  )       من وجھة نظر مدیري المدارس والمعلمین في األردن 
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ھدفت الدراسة إلى التعرف على تقویم أداء المشرفین التربویین في ضوء أدائھم لمھماتھم     

  .واالتجاھات الحدیثة من وجھة نظر المدیرین والمعلمین في مدارس األردن اإلشرافیة 

معرفة ما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في تقویم أداء المشرفین التربویین لمھماتھم  -

 ) .النوع ، والتخصص ، والخبرة ( تعزى لمتغیرات 

ومعرفة ما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في تقـویم أداء المشرفین التربوي في ضوء  -

االتجاھات الحدیثة بین استجابات أفراد العینة من وجھة نظر المدیرین والمعلمین تعـزى إلى 

  ) . النوع  ، والتخصص ، والخبرة ( متغیرات 

معلمین ومعلمات ، واعتمد البـاحثان في   410 مـدیرًا ومـدیرة  و  35تكونت عینة الدارسة من 

جمع بیانات الدارسة على إعـداد ثالث استمارات األولى من وجھة نظر المدیرین والثانیة من وجھة 

  .                              نظر المعلمین والثالثة في ضوء االتجاھات الحدیثة 

  :توصلت الدراســة إلى النتائج  التــالیــة 

المشرفین التربویین لمھامھم في ضوء أدائـھم لمھماتھم اإلشرافیة واالتجـاھات  المدیرین ألداء تقـدیر  .1

القیادة ، االتصاالت اإلداریة ، التنظیم ، ( الحدیثة كانت متوسطة لمجاالت االستبیان األربعة وھي 

.                                                            لقـرارات وبدرجة عالیة للتخطیط ودرجة متدنیة لمجال اتخاذ ا) التقـویم والمتابعة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات  المدیرین والمعلمین في مدى تطبیق  .2

 .االتجاھات اإلشرافیة الحدیثة من قبل المشرفین تعزى لمتغیر التخصص والنوع والخبرة

،  التقــویم واالختبار( ین التربویین لمھامھم متوسطة لمجـاالت المعلمین ألداء المشرف تقـدیر .3

وبدرجة عالیة لإلشراف على  )المھني ، وتطویر المناھج وإدارة الصف ، والقیادة  والتطویر

التدریبات ودرجة متدنیة لمجاالت العالقات اإلنسانیة ، مما یعني عدم وضوح مھمات المشرف 

 . التربوي واستخدامھ طرائق قدیمة 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في تقویم أداء المشرفین لمھامھم اإلشرافیة من وجھة نظر  .4

التخصص والنوع ، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في تقویم أداء المدیرین تعزى لمتغیر 

 .المشرفین لمھامھم اإلشرافیة من وجھة نظر المدیرین تعزى لمتغیر الخبرة 
 

 

 

 ) :2000(دراسة السھـلي  )10
  

تقویم المعلم ألداء المشرف التربوي للكشف جوانب القوة والضعف في الممارسات   ( عنوانھا

  )اإلشرافیة

استھدفت الدراسة تقویم المعلم ألداء المشرف التربوي في محاولة الكشف عن جوانب الضعف في 

لكشف عن جوانب القوة و تعزیزھا من قبل المشرف التربوي ، والممارسات اإلشرافیة ثم معالجتھا ا

  . من خالل التغذیة  المقدمة لھ

، ویحتوي االستبیان على الممارسات  معلم ومعلمة 280وتكونت عینة الدراسة من المعلمین وعددھم 

وتصنیف الممارسات اإلشرافیة في لقاسم المشترك بین جمیع التخصصات،اإلشرافیة التي تشكل ا

  ) . العالقات اإلنسانیة ، الحـوار والنقاش ، والتقویم ( عدة محاور مثل 

  :فقد أثبتت نتائج التجربة منھا ما یلي  
  

اتصالھ ببرامج تطویریة یولـد كمًا ھـائًال من الرفض والمعارضة ، أن إقـامة نظام تقویمي دون  -

لتحقیق فاعـلیة ھـذه البرامج فإنـھ على كال النظـامین نظام التقویم ونظام التطویر أن یعمـًال سـویا ، 

لذا فإن ھدف التقویم  یجب أال یقتصر على عملیات القیاس والمقارنة على أساس معاییر محددة 

  .مسبقًا 

استخدام نتائج التقویم في إصالح المتغیرات التي تم إخضاعھا ، والتي یمكن ترجمتھا إجرائیا بحیث  -

 .رف التربوي ـتكون ھناك برامج ردیفة تحمل طابع التطویر واالرتقاء المعرفي والمھني للمش
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النقاش وورش التي تقدم لھ التغذیة الراجعة لھذا البرنامج ، وذلك من خالل التدریب وحلقات     

العمل وغیرھا ، وعلى ھذا األساس فإن سلبیات وسائل التقویم التقلیدیة للمشرف التربوي تعاني من 

نقص أساسي وھو غیاب أمـاكن الممارسة اإلشرافیة للمشرف التربوي ، وفئة المعلمین ھم أولى 

رھا من خــالل الناس وأقــدرھم على تقویم المشرف التربوي من حیث المحـــاور التي سبق ذك

 .التعامل معھ داخل الفصل 

   -:    في ضوء النتائج أوصت الدراسة بما یلي    

 . تحسین أداء المشرف التربوي للممارسات اإلشرافیة من خالل التغذیة الراجعة المقدمة لھ .1

 .        تحفیز المشرف لالستجابة إلى نتائج الراجعة والعمل على النمو المھني وتطویر مستواه .2

 . ربـط عملیات تقـویم المشرف التربوي بالجـھود المتعلقة بتحسین أدائـھ  .3

 .التأكد من مدى تحقق األھـداف المرجوة من اإلشراف التربوي  .4

 .اختیار المشرف التربوي الكفء الذي یتمتع بكفاءات أكادیمیة ومھنیة عالیة  .5

 .  ثقافة العلمیة في ذلكتحسین أسالیب جمع المعلومات وتطویر أدوات التقویم  وتسخیر ال .6

  

 ) : 2000(دراسة اخلیف وآخرون  )11
 

  

  )تقـویم دور مشرفي المرحلة في إقلیم الجنوب من وجھة نظر معلمات الصف (  عنوانھا

ھدفت الدراسة إلى التعرف على تقـویم دور مشرفي المرحلة في إقلیم الجنوب في المحافظات التالیة 

  .خالل وجھة نظر معلمات الصف من ) معان ، والعقبة ، والكـرك( 

ان ، والعقبة ، ــمع( معلمة موزعة على محافظات الجنوب  350وقد تكونت عینة الدراسة من 

دام االستبانة في ـــمعلمة من مجتمع الدراسة األصلي ، وتم استخ 1400والكـرك بلغ عـددھن من 

  ة مجـاالت اآلتیـة ــعلى خمسـة ــفقرة ، موزع 48وي على ـــائیة التي تحتـــھا النھــصورت
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ال ــمجال التخطیط ، ومجال المناھج ، ومجال الممارسات واألسالیب اإلشرافیة ، ومج( ي ــھ      

فقد استخدمت المتوسطات الحسابیة ، واالنحرافات المعیاریة ، ) أسالیب التنفیذ ، ومجال التقویم 

  . ، وأسلوب تحلیل التباین األحادي " ت"والنسب المئویة ، واختبار 

دلت تقـدیرات المعلمین للفقرات في دور المشرف التربوي إلى :  منھا  توصلت الدراسـة إلى نتـائج

تمام بتدریب المعلمین على األسالیب الحدیثة ، ویعزى ذلك إلى ضعف كفـاءة المشرف عــدم االھ

  .التربوي وعدم انخراطھ في المزید من البرامج التدریبیة 

على درجة ) مجال التخطیط ومجال المنھاج المدرسي (تبین أثر الخبرة من خمس سنوات فما فوق  -

  .رة تقدیرھم ألداء المشرفین التربویین تعزى للخب

أما الفقرات التي دلت على أن  دور المشرف التربوي كانت بدرجة متوسطة تلك المتعلقة بتحدید  -

مجال التخطیط ، ومجال المناھج ، ومجال ( اإلطار العام للخطة الدراسیة وفقـًا لمجاالت التالیة فھي 

والفقرات التي دلت على  )الممارسات اإلشرافیة  وأسالیبھا ، ومجال أسالیب التنفیذ ، ومجال التقویم 

أن دور المشرف التربوي لالتجاھات الحدیثة في مجال اإلشراف التربوي كانت بمستوى متدني 

وفقـًا للمجاالت الخمسة ، ترجع إلى ضعف اإلعداد والتأھیل لوظائف المشرف التربوي لالتجاھات 

                           .   الحدیثة في مجال اإلشراف التربوي 

   ) :  2001( دراسة الشعالن  )12
 

  ) واقع  نظام اختیار وتدریب المشرفات التربویات في المملكة العربیة السعودیة ( عنوانھا

" ودیة ــــبیة السعة العرـــھدفت الدراسة إلى تحلیل واقع اختیار المشرفات التربویات في المملك

وتقــویم مــدى كفــاءة أسالیب اختیار وتدریب المشرفات التربویات وفاعلیتھا  "دراسة تقویمیة 

ي وذلك للتوصل إلى تصور نموذج مقترح لتطویر نظام اختیار وتدریب المشرفات التربویات ف

  .الرئاسة العامة لتعلیم البنات 
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ر وفق الخطوات التالیة قد اعتمدت الدراسة على أسلوب تحلیل النظم كمنھج لھا ، والذي یسی     

أي دراسة المشكلة التي ) تصور النظام وعالم المشكلة ( وھي مرحلة وصف للنظام الحالي 

  .یتصدى لھا البحث بوصفھ نظامًا 

مشرفة تربویة ، وذلك من خالل جمع المعلومات والبیانات ) 216(تكونت عینة الدراسة من 

ت التربویات في السعودیة بالرجوع إلى اللوائح المتعلقة بمكونات نظام اختیار وتدریب المشرفا

  . والقرارات والخلفیة التاریخیة للنظام 

من أوجھ القصور ، وذلك من خالل الدراسة المیدانیة لھذا  تشخیص النظام الحالي ، واكتشاف ما بھ

الواقع و تحدید البدائل ، وذلك من خالل دراسة تحلیلیة تقویمیة لنظام اختیار وتدریب المشرفات 

فعندما   التربویات في ضوء الشروط المعیاریة لھ ، والمقارنة بین البدائل ، واختیار البدیل األفضل ،

دائل في المستوى الثالث یصبح من المتوقع أن یختار الباحث البدیل المناسب یتم التوصل إلى الب

واألكثر مالءمة لواقع المجتمع السعودي ، وطبیعة  النظام التربوي السائد فیھ ، ومستوى الطموح 

السائد للتطویر ، الذي یؤسس على تصمیم النظام بدًال من النظام الحالي ، ومن خالل اإلجراءات 

لتطویر نظام اختیار وتدریب المشرفات التربویات المعمول بھ في الرئاسة العامة لتعلیم المطلوبة 

 .البنات في المملكة العربیة السعودیة إلى النظام الجدید المفتوح 

  :منھا  قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج  
  

وجود قصور في تدریب المشرفات التربویات مما یجعلھن بعیدات عن كل ما ھو جدید على  

الساحة ، والتدنى في مستوى ممارسة المشرفات التربویات لالتجاھات الحدیثة في اإلشراف 

ة ـــــوة الثالثــــرف التربوي ، وكذلك الخطــالتربوي ، وضعف اإلعداد والتأھیل لوظائف المش

  . لزیارةخطوات امن 
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قلة تزوید المعلم بتغذیة راجعة وتشجیعھ على التقویم الذاتي لیعزز نقاط القوة  ھي اللقاء البعدي    

والنواحي اإلیجابیة ، ویشخص نقاط الضعف ویعمل على عالجھا والتغلب علیھا ، وكذلك عدم 

اختیار المشرف التربوي الكفء الذي یتمتع بكفاءات أكادیمیة ومھنیة عالیة ، وأن الزیارة الصفیة 

  . سالیب اإلشرافیة استخدامًا من المشرفین التربویین ھي أكثر األ

 ) :  2003(دراسة نھلة  )13
 

 

  ) التربویون والمعلمون التربوي كما یراھا المشرفون الدور المتوقع والواقعي للمشرف( عنوانھا

ھـدفت الدراسة إلى التعـرف على الدور المتوقع والواقـعي للمشرف التربوي كما یـراھا المشرفون 

  .فلسطین  –التربویون والمعلمون في مراحل التعلیم قبل الجامعي بقطاع غزة 

معرفة مدى التقارب والتبـاعد في الدور الواقعي للمشرف التربوي كما یراھا المعلمون في مراحل 

النوع ، المؤھل العلمي ، المرحلة التعلیمیة ، سنوات الخبرة ، ( التعلیم  في ضوء متغیرات 

ومعلمة ، معلمًا ) 737( مشرفة تربویین ، ومشرفًا و) 71(وتكونت عینة الدراسة من )  التخصص 

فقرة وفقًا ) 96(اد استمارة استبیان مكونة من واعتمدت الباحثة في جمع بیانات الدراسة على إعد

التخطیط ، والمناھج ، والكتاب المدرسي ، النمو المھني للمعلمین ، المجال النفسي ( لمجـاالت ھي 

 ) واالجتماعي ، واالختبارات والتقویم 

  : وأھم نتائج الدراسة منھا ما یلي  

أن أكثر األدوار ممارسة من قبل المشرفین التربویین في مجال االختبارات والتقویم ، یعزى إلى  .1

إدارك المشرفین التربویین ألھمیة ھذا المجال في تحقیق األھداف التعلیمیة خاصة الجانب 

 .التحصیلي 
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أن أقل األدوار ممارسة مجال حاجات الطالب ورعایتھم ومتابعة مشكالتھم ویعزى ذلك إلى أن  .2

 . المشرف التربوي ال یعتبرھا من مھامھ األساسیة

أن أكثر األدوار في الممارسة لدى المشرفین التربویین كما یراھا المعلمون ھو الحرص على -3 .3

  .تكوین عالقات طیبة مع المعلمین 

وار في ممارسة المشرفین التربویین أنھ ال یوجد اھتمام بجانب مجال النمو المھني وأقل األد .4

للمعلمین وتزویـدھم باألبحاث التربویة التي تساعدھم على تنمیة نموھم ویوجھ طاقاتھم للقیام 

بأعمالھم بشكل صحیح ، وھذا راجـع إلى ضیق وقت المشرفین التربویین وتعدد المھـام اإلداریة 

 .المستندة إلیھم والفنیة

أن أھم األدوار التي یمارسھا المشرفون التربویون تمثلت في تقدیم إرشادات المعلمین ، وعقد  .5

 )  2009: نقـــال عن  موسى . ( ندوات علمیة ولقاءات مھنیة للمعلمین 
 

   -) :2004( دراسة محمدي  )14
 

  " ) دراسة تقویمیة    "العربیة ل بجمـھوریة مصر ااإلشراف التربوي في ریاض األطفـ  ( عنوانھا  

ھدفت الدراسة إلى التعرف على اإلشراف التربوي في ریاض األطفـال بجمھوریة مصر العربیة  

   -:من خالل اإلجابة عن األسئلة التالیة " دراسة تقویمیة   "

 . تحلیل اتجاھات اإلشراف التربوي بمرحلة األطفال  .1

 .  العربیة  بمرحـلة ریاض األطفال بجمھوریة مصر تقویم الواقع  الراھن لإلشراف التربوي .2

 .ما جوانب القوة والضعف في اإلشراف التربوي بریاض األطفال  .3

وعینة أخرى من المشرفین ) 22(تكونت عینة الدراسة من مدیري ریاض األطفال وبلــغ عددھم  

مدت الباحثة في ، واعت في عدة محافظات جمھوریة مصر العربیة ) 32(التربویین بلــغ عددھم 

  .جمع بیانات الدراسة على إعداد استمارة استبیان التي أجاب علیھا أفراد العینة 
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   -:یمكن تلخیص أھـم نتائج ریاض األطفال التي توصلت إلیھا الدراسـة فیما یلي  

 -:جوانب القـوة   ) أ

 .ریاض األطفال اھتمام المشرفین التربویین بمعالجة المشاكل التي تواجھ المعلمین بمرحلة  .1

.                                االعتماد عند اختیار المشرفین التربویین على الخبرة واالختیار للبرامج التدریبیة التأھیلیة  .2

.                                              تدعیم العالقات اإلنسانیة من خالل إشباع احتیاجات المعلمین وتلبیة مطالبھم  .3

  -:جـوانب الضعف    ) ب

عدم إدراك المشرفین التربویین ألھداف اإلشراف التربوي بمرحلة ریاض األطفال نتیجة عـدم  .1

 . وعیھم بسیكولوجیة النمو بمرحلة ریاض األطفال ومتطلباتھ 

ضعف قدرة المشرفین التربویین على القیام بوظائف اإلشراف التربوي بكفـاءة نتیجة عدم وعیھم  .2

 . بطبیعة مسؤولیاتھم ، وعدم إعطائھم الصالحیات الكافیة ألداء أدوارھـم اإلشرافیة 

 . عدم تخطیط العملیة اإلشرافیة   بریاض األطفال في ضوء احتیاجات المشرفین التربویین  .3

العملیة اإلشرافیة بشكل مرن وقابل التعدیل في ضوء متطلبات الموقف التعلیمي  ضعف تنظیم .4

عالوة على عدم التنسیق بین المشرفین التربویین ومدیري ریاض األطفال عند وتقسیم المھام 

اإلشرافیة و تخصیصھا ، وأوصت نتائج الدراسة بوضع مقترحات لتطویر اإلشراف التربوي 

 .  مھوریة مصر العربیة بمرحلة ریاض األطفال بج
 

 ) : 2005(دراسة عیسان  )15
  

  )أنفسھم في سلطنة عمان  ات أدائھ من وجھة نظـر المشرفیندور المشرف التربوي ومعیق( عنوانھا    

المشرف التربوي ومعیقات أدائھ من  ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع  األدوار التي یقوم بھا

النوع ، نوع اإلشراف ، ( وجھة نظر المشرفین التربویین أنفسھم في ضوء بعض المتغیرات 

  ).   مستوى التعلیم 
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  : من خالل اإلجابة عن األسئلة التالیة 

 ؟من وجھة نظر المشرفین التربویین ما واقع الممارسات لإلشراف التربوي في سلطنة عمان .1

ھل یختلف واقع ممارسات اإلشراف التربوي من وجھة عینة الدراسة باختالف النوع ، ونـوع  .2

 اإلشراف، ومستوى التعلیم  ؟       

مشرفًا تربویًا ، ) 70(مشرفًا تربویًا ، أما عینة الدراسة فقد بلغت  611یتكون مجتمع الدراسة من 

، ومستوى التعلیم ، عدد سنوات الخبرة في النوع ( وقد تم توزیعھم حسب متغیرات الدراسة وتشمل 

المبادئ  (ھي  وتم استخدام االستبیان كأداة رئیسیة لجمع البیانات من خمسة محاور) التدریس 

اإلشرافیة ، وخصائص اإلشراف التربوي ، واھتمامات اإلشرافیة للمشرف ، والمشكالت التي 

  ) .   بوي تواجھ المشرف التربوي ، ومعیقات تطویره اإلشراف التر

  :ولقد أظھرت نتائج الدراسة منھا ما یلي 

أن أكثر معوقات دور المشرف التربوي في أدائھ من وجھة نظر المشرفین أنفسھم ، وتتمثل في   -

كثرة األعباء اإلداریة ، وكثرة المدارس ، وقلة الدورات التدریبیة المخصصة لرفع الكفاءة المھنیة 

  .لدى المشرفین التربویین 

أما المشكالت التي لھا تأثیر في دور المشرف التربوي فھي قلة توفیر الوقت الكافي من أجل إتاحة  -

الفرصة للمشرفین التربویین والعمل مع المعلمین على تنمیة قوة اإلرادة وغرس الثقة بالنفس داخل 

            الصف الدراسي ، وضعف العالقة بین المسؤولین في مراكـز اإلشراف التربوي 

المشرفین التربویین المتعلقة بالمشكالت التي تواجھ اإلشراف التربوي والتي تحول دون تطویره ، و

وأظھرت النتائج أن واقع اإلشراف التربوي مازالت نظرتھ تقلیدیة ضیقة تفتقر إلى  الممارسات 

 .التطویریة  
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 -) :2008( أبو شــرار  )16
 

درجة التزام المشرفین التربویین بتوظیف خصائص اإلشراف التربوي الحدیث في (عنوانھا 

  ) المدارس من وجھة نظر المعلمین في األردن 

ھذه الدراسة إلى التعرف على درجة التزام المشرفین التربویین بتوظیف خصائص اإلشراف  ھدفت

ق ذات داللة إحصائیة تعزى ، وكذلك لمعرفة إذا ما كانت ھناك فروتربوي الحدیث في المدارسال

  ) . المرحلة التعلیمیة ، النوع ، والخبرة ، والمؤھل العلمي ، وطبیعة المادة الدراسیة ( لمتغیرات 

معلمًا ومعلمة من مجتمع الدراسة وبلــغ  عددھم )  455( سحبت عینة طبقیة عشوائیة مكونة من 

درجة التزام المشرفین التربوي بتوظیف  لتحقیق أھداف الدراسة ، تم بناء استبانھ لقیاس) 4263(

خصائص اإلشراف التربوي الحدیث في مدارس وكالة الغوث الدولیة  باألردن وفقًا للمجاالت 

القیادة والتخطیط ، النمو المھني ، إثراء المنھاج ، والتقویم والقیاس ، شؤون الطالب ( الست وھي 

  .باتھا وتم إیجــــاد صدق األداة وث) ، البحث التربوي 

   - :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 

أن درجة التزام المشرفین التربویین بتوظیف خصائص اإلشراف التربوي الحدیث من وجھة نظر  .1

 . المعلمین جاءت بدرجة متوسطة على المجاالت الست 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة لدرجة التزام المشرفین التربویین بتوظیف خصائص اإلشراف  .2

مجال ( التربوي الحدیث من وجھة نظر المعلمین تعزى إلى النوع على مجاالت األداة باستثناء 

 . لصالح المعلمات ) البحث التربوي 

ظیف خصائص اإلشراف التربوي توجد فروق ذات داللة إحصائیة لدرجة التزام المشرفین بتو .3

 . الحدیث من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیري المؤھل العلمي والمرحلة وفقًا للمجاالت الست 
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة لدرجة التزام المشرفین بتوظیف خصائص اإلشراف التربوي  .4

القیادة والتخطیط ، والنمو ( الحدیث من وجھة نظر المعلمین تعزى إلى الخبرة في المجاالت اآلتیة 

 . لصالح المعلمین ذوي الخبرة أقل من خمس السنوات ) المھني ، والتقویم والقیاس 

ذات داللة إحصائیة لدرجة التزام المشرفین بتوظیف خصائص اإلشراف التربوي توجد فروق  .5

الحدیث من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر طبیعة المادة الدراسیة وفقًا للمجاالت الست ، 

 .ولصالح المعلمین الذین یدرسون المواد العلمیة 

 

  -) : 2011( دراســة لھلبت  )17
 

  ) دور المشرفین التربویین في تطویر اإلدارة المدرسیة كما یراھا مدیرو المدارس الحكومیة(  عنوانھا  

ھدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة المشرفین التربویین ألدوارھم في تطویر اإلدارة   

 المدرسیة كما یراھا مدیرو المدارس الحكومیة في فلسطین ، باإلضافة إلى بیان أثر متغیرات

اختیرت منھ عینة بطریقة طبقیة و "اسة ، الخبرة ، المؤھل العلمي النوع ، نوع الدر" الدراسة 

ولتحقیق ھدف الدراسة قام الباحث بإعداد % ) 38.  3(مدیرًا ، أي ما یقارب  258عشوائیة من 

  . ، وتحلیل التباین  tاستبانة ، واختبار 

  : توصلت نتائج الدراسة إلى ما یلي 

د فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات آراء المدیرین حــول دور المشرفین التربویین  ال تـوجــ .1

( في تطویر اإلدارة المدرسیة تعزى لمتغیر النوع والمؤھل العلمي والخبرة ، وفقـًا لمجـاالت 

مھنیة ، التخطیط ، والتنظیم اإلداري ، والعالقات اإلنسانیة ، واالتصال اإلداري الفعال ، والتنمیة ال

 .لصالح الذكور ) والتقویم والتطویر ، وتطبیق الجودة الشاملة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات آراء المدیرین حول دور المشرف في تطویر  .2

 .اإلدارة المدرسیة تعزى لمتغیر الخبرة والمؤھل العلمي 
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات آراء المدیرین حول دور المشرف في تطویر  -3

اإلدارة المدرسیة تعزى لمتغیر نوع المدرسة في مجاالت العالقات اإلنسانیة ، االتصال اإلداري 

 . الفعال ، التنمیة المھنیة ، والتقویم والتطویر، لصالح المدرسة األساسیة

كة المشرف التربوي لمدیر المدرسة والمعلمین في وضع الخطط الحث على ضرورة مشار -4

المدرسیة اإلداریة والفنیة ، وقلة االقتصار على الخطط الدراسیة والعالجیة ، وتتضمن 

  .   المشاركة متابعة المشرف التربوي لھذه الخطط ، وأسالیب تنفیذھا 

  :الدراسات األجنبیة :  ثالثًا    

 ) :1976(   beachدراسة بیتش   )1
 
 

  ) اإلشرافیة في المدارس رؤیة المعلمین ومدیري المدارس والمشرفین التربویین للخدمات(  عنوانھا

على رؤیة المعلمین ومدیري المدارس والمشرفین للخدمات اإلشرافیة  ھدفت الدراسة إلى التعرف

وعینة الدراسة مؤلفة من ) وع ، والخبرة ، المؤھل العلمي الن(   المقدمة في المدارس وفقًا لمتغیرات

  .مشرفًا ومشرفة  تربویة ) 278( مدیرًا ومدیرة  و) 317(معلمًا ومعلمة ، و ) 381(

أن آراء المدیرین والمعلمین والمشرفین التربویین نحو الخدمات  -: أظھرت نتائج الدراسة ما یلي 

ھناك سوءًا في التخطیط للزیارات الصفیة والمؤتمرات اإلشرافیة المقدمة في المدارس ھي أن 

اإلشرافیة ، األمر الذي یجعل اإلشراف التربوي عاجزا عن حل المشكالت التعلیمیة ، وأن 

ذه الزیارات لم تحقق ــ، أن ھ  ل الصحیحـــالمشرفین ال یتبعون خطوات الزیارة الصفیة بالشك

في تحسین أدائھم ، ولم تقدم لھم المساعدة التي تسھم في م تشبع حاجاتھم ــمین ، ولــداف المعلـأھ

تحسین أسالیبھم وتنویعھا وتجدیدھا مما یولد اتجاھات سلبیة لدى المعلمین نحو عملیة اإلشراف 

  ) 1997نقــال عن كوري ، . ( التربوي وخدماتھ واتصفت بالفشل 
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 ) Afifi , 1980(دراسـة عفیفي  )2
 

  ) الدور الفعلي والمثالي للمشرفین التربویین بوالیة تینسي (  عنوانھا   
  

ھدفت الدراسة إلى وصف الدور الفعلي والمثالي للمشرفین التربویین بوالیة تینسي من وجھة نظر    

مشرفًا تربویًا ، أجاب منھم على أداة ) 95(المشرفین التربویین أنفسھم ، وقد بلغت عینة الدراسة 

وظیفة للمشرف التربوي ، كما ) 22(مشرفًا ، وكانت أداة الدراسة تتكون من  )71(االستبیان 

  .استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي 

  - :توصلت الدراســة إلى مــا یلي   

نوعیة ( وجود اختالف بین الدور الفعلي والمثالي للمشرفین التربویین في عدة مجاالت منھا  .1

من المشرفین التربویین بالرضا عن الدور في ھذا المجال ، ) 44(%إذ یشعر  ) المعلمین الجدد 

 .غیر راضین ) 56(%في حین 

إلى أن الدور الفعلي الممارس حالیًا یقل ) 52.1(%أما في مجال تحلیل وتقییم الدروس  فقد أشار  .2

أشاور إلى أن الدور الفعلي بمستوى الدور ) 43.6(%عن الدور المثالي المطلوب ممارستھ و

.                                                   یرون أن الدور الحالي أعلى فیما یتعلق بمجال التشاور والتحاور مع المعلمین) 42(% لمثالي وا

توصلت إلى وجود مجموعة من الوظائف تنفذ في الواقع بالصورة التي ینبغي أن تكون علیھا   .3

مین ، وتوفیر المواد التعلیمیة والوسائل ، وتقویم عمل االشتراك في برامج تدریب المعل( وھي 

  ) .  المعلمین ، وتوجیھ المعلمین وإرشادھم 

 

 -) :2001(   kentدراسة كینت  )3
 

متابعة المشرفین التربویین في برامج تدریب الطلبة والمعلمین اإلشراف اإلكلینیلكي من (  عنوانھا

  ) الحكومیة  مستوى الدراسات العلیا في جامعة  اوھایو
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الدراسة إلى متابعة المشرفین التربویین في برامج تدریب الطلبة المعلمین بعد  ھدفت      

معلمًا متعاونًا ، واستخدمت ) 16(، وبلغت عینة الدراسة من  اإلكلینیكي حضورھم مساق اإلشراف

  .الدراسة أسلوب المالحظة  والمذكرات التأملیة الیومیة 

، % 16وكشفت نتائج الدراسة أن متوسط الممارسات التطبیقیة لمراحل اإلشراف اإلكلینیكي بلغت 

كما الحظت الباحثة أن تطبیق المراحل أصبح أقل تكرارًا مع تقدم الفصل الدراسي، وبخاصة عند 

من المشرفین التربویین ھاتین المرحلتین ، %  33اجتماع التخطیط وتحلیل التدریس ، وحذف 

بب ضیق الوقت ، وبالرغم من ذلك فقد أبدى المعلمون المتعاونون رأیھم اإلیجابي من اإلشراف بس

اإلكلینیكي ، وأفصحوا عن  أنھم یخططون الستخدامھ في تدریب الطالب المعلمین ، لما لھ من أثر 

إیجابي في فاعلیة أدائھم التدریسي ، وقد اتضح من خالل مراجعة األدب التربوي المتعلق 

إلشراف اإلكلینیكي ،  الــدور المـھم واألساسي في برامج التربیة العملیة القائمة على تدریب با

  . الطالب المعلمین قبل الخدمة 

 -) :2001(   Feherدراسة فیھر  )4
  

  ) دور المشرف التربوي نحو دعم النمو المھني والشخصي للمعلم (  عنوانھا

التربوي نحو دعم النمو المھني والشخصي للمعلمین ھدفت الدراسة إلى التعرف على دور المشرف 

وقد تعرضت الدراسة إلى التطور التاریخي لمفھوم  ،ھم لمھنتھم خالل عملیات التقویموتعزیز انتمائ

خالل الثالثین عامًا الماضیة بمدارس  2000وحتى عام  1970اإلشراف التربوي وأسالیبھ منذ عام 

میة دور وأظھرت نتائجھا إجماع وجھات نظر المعلمین على أھالوالیات المتحدة األمریكیة ، 

اھج ، ــویر المنـــتحقیق األھداف ، وتط( مجاالت الدراسة وھي  المشرف التربوي في تحقیق

  ) ة ـوأسالیب اإلشراف ، والمتابع
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ع مستوى تھ التدریسیة ، ورفھذا  بدوره یسمح بمواصلة  النمو المھني للمعلم والوعي باھتماما     

مما ینعكس إیجابا على المستوى التحصیلي أو المعرفي للطالب وتفوقھم األكادیمي ، وألمحت أدائھ،

  : الدراسة إلى أن حاجات النمو اإلشرافي تتغیر تبعًا لسنوات الخبرة ،  واقترحت ما یلي 

 . خلق بیئة صالحة لنمو المعلمین من خالل عملیات اإلشراف  .1

 . وضع ضوابـط الختیار المشرفین التربویین  .2
 

  -) :2007"( Caires & Balmeda"دراسة كایریس والمیدا  )5
 

  ) تصورات المعلمین الجامعین للممارسات اإلشرافیة للمشرفین التربویین (  عنوانھا

البرتغالیة من الجوانب  ھدفت الدراسة إلى التعرف على تصورات المعلمین الجامعین في أشبونة

اإلیجابیة للممارسات اإلشرافیة للمشرفین التربویین في أثناء قیامھم بممارسة التدریس ، وكذلك 

تحدید المشكالت التي تحول دون قیام المشرفین التربویین بدورھم بفاعلیة ، وتكونت عینة الدراسة 

تبیان حول أھم الممارسات اإلشرافیة معلمًا ومعلمة ، تم استقصاء آرائھم باستخدام االس 224من 

  .االیجابیة للمشرفین التربویین التي تؤدي إلى تطور مھاراتھم التدریسیة 

أن أھم الممارسات اإلشرافیة للمشرفین التربویین اإلیجابیة ھي توطید فقد أظھرت نتائج الدراسة  

العالقات اإلنسانیة بین المعلم والمشرف التربوي التي تعد من الجوانب الرئیسیة في العملیة 

اإلشرافیة ، و وجود التفاعل اإلیجابي بین المعلم والمشرف التربوي تؤدي إلى تحسن أداء المعلمین  

  .    ال مواجھة الصعوبات التي یتعرضون إلیھا خالل عملھم ، وخاصة في مج

 -) : 2009( دراسة ھشام  )6
 

  ) العقبات ضد اإلشراف التربوي كما یراھا معلمو التربیة البدنیة في منطقة جنوب مزار (  عنوانھا

دنیة ھدفت الدراسة إلى التعرف على العقبات والمشاكل التي تواجھ اإلشراف التربوي في التربیة الب

  .كما یراھا معلمو مــدارس جنوب مزار 
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مجموع مجتمع الدراسة ، وبلغ عدد %)  93(معلمًا أي بنسبة  52تكونت عینة الدراسـة من      

التخطیط ، المنھج ( معلمة ، وفقًا للمجاالت التالیة  26معلمًا ، وبلغ عدد المعلمات  26المعلمین 

  ). المدرسي ، التعلیم ، التقییم ، اإلدارة التربویة 

  -:ة النتائج التي توصلت إلیھا الدراس  

ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین العقبات ضد اإلشراف التربوي كما یراھا معلمو التربیة  .1

 .البدنیة تبعًا للنوع  

ھناك مشكالت وعواقب تعیق في المواقف والمفاھیم نحو اإلشراف التربوي كما یراھا معلمو  .2

یقوم بھا المشرف التربوي  التربیة البدنیة في جنوب مزار التي ركزت على قلة الزیارات التي

 .                                            حیث كانت واحدة أو اثنتان لكل فصل دراسي 

ھم و المھام بشكل یتصف قلة عدد المشرفین التربویین في التربیة البدنیة لتحمل واجبات إشراف .3

، وقلة الدورات التدریبیة والحلقات ، مما سبب قصورًا في تقییم الطالب في التربیة البدنیة بالكفاءة

 . الدراسیة لزیادة التفاعل بین المشرف التربوي والمعلمین داخل فصولھم الدراسیة 

قلة الدورات التدریبیة والحلقات الدراسیة لزیادة التفاعل بین المشرف التربوي والمعلمین داخل  .4

       .فصولھم الدراسیة 

  

  

  

  

                                               86  



  :مناقشة الدراسات السابقة 

ستقوم الباحثة باستعراض أوجھ االتفاق واالختالف بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة ،       

 : وأبرز ما ركزت علیھ ھذه الدراسات ما  یلي 

 -:من حیث محاور الدراسة   -
  

السابقة التي تناولت موضوع الدراسة إال أنھا لم ُتدرس بشكل مباشر في بعد عرض الدراسات  .1

العدید من البلدان العربیة واألجنبیة ، واختلفت بعض الدراسات من حیث أھدافھا العامة ، فكل 

تربوي في ضوء دراسة تختلف أھدافھا عن األخـرى ، فبعضھا ھـدف إلى تقویم التفتیش ال

ودراسة ) 1995(ودراسة عـیدة ) 1999(و الحال في دراسة الفالح ، كما ھاالتجاھات الحدیثة 

و ھدفت بعضھا اآلخر إلى التعرف على دور ) 1997(ودراسة المال واالكرف ) 2004( محمدي 

) 2005(المشرف التربوي ومعیقات أدائھ كما یدركھا الموجھون والمعلمون  مثل دراسة عیسان 

 ) .1984(ودراسة ملحم ) 2009(ودارسة ھشام 

كما ھدف بعضھا إلى التعرف على تقویم أداء المشرف التربوي في ضوء أدائـھم لمھماتھم     

) 2000(اإلشرافیة من وجھة نظر المعلمین ومدیري المدارس على سیبل المثال  دراسة السھلي 

بینما تختلف ) 1995(ودراسة جاسم ) 2005(و دارسة النعاس )   2004( ودراسة فؤاد وآخرون 

 . ور ھذه الدراسة في طرحھا للموضوع محا

اتفقت معظم الدراسات السابقة على ضرورة االھتمام بتقویم مستوى أداء المفتش التربوي على  .2

روریة لضمان نجاح اختالف عیناتھا ومناھجھا ومواقعھا لذا كان أمر تقویم أدائھ من األمور الض

حراز تقدم متطور ومستمر ومتابعة وموضوعیة ، إذا ما أرید من العملیة التعلیمیة إ، عملیة التعلیم 

ودراسة ) 2005(و دراسة النعاس ) 2004(ودراسة فؤاد وآخرون ) 2000 (مثل دراسـة الســھلي 

 ) .1997(المال و االكراف 
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أوصت بعض الدراسات بضرورة االھتمام بتطویر مستوى أداء المفتش التربوي من خالل اإلعداد  .3

 Feher   )2001والتأھیل الالزم لشغل وظائف التفتیش التربوي ، كما ھو الحال في دراسـة فیـھر 

ودارسة ) 1995(و دراسة جاسم )  2000( ودارسة اخلیف وآخرون )  2003(ودراسة نھلة ) 

 .     وھذا ما یتفق مع الدراسة الحالیة حول مضمون األھداف المراد بھا  ) 2001( الشعالن

                   

 :من حیث المنھج المتبع وحجم العینة   -
 

تتشابھ بعض الدارسات السابقة مع الدراسة الحالیة من حیث المنھج المتبع وھو المنھج الوصفي 

التي اعتمدت على أسلوب )  2001( باعتباره أحد المناھج التربویة ، باستثناء دراسة الشعالن 

قوائمھا، تحلیل النظم كمنھج لھا ، واختلفت الدراسات السابقة في تعدادھا للمجاالت التي حددتھا في 

) 2000(ودراسة السھلي ) 2007(حیث اعتمدت بعض الدراسات على ثالثة مجاالت مثل الزوي 

 ودراسة فیھر ) 2004(بینما اعتمدت دراسات أخرى على أربع مجاالت مثل دراسة فؤاد وآخرون 

 Feher)2001 ( واعتمد البعض اآلخر على خمسة مجاالت مثل دراسة ھشام)ودراسة ) 2009

في حین اعتمدت الدراسة الحالیة على ستة مجاالت كما ) 2005(ودارسة عیسان ) 2011(لھلبت 

  ) . 2003(ودراسة نھلة ) 2008(ودراسة أبوشرار ) 1991(ھو الحال في دراسة عطاري 

  :من حیث طبیعة أفراد العینة  -

آخرون اعتمدت معظم الدراسات السابقة على عینة من المعلمین كما ھو الحال في دارسة اخلیف و

ودراسة أبو شرار ) 2007(و دراسة كایریس والمیدا ) 2001(Feher ودراسة فیھر )  2000(

كما أن بعض الدراسات شملت فئات أخرى باإلضافة إلى ) 2001( kentودراسة كینت ) 2008(

وفئة أخرى من المفتشین التربویین ) 2011(المعلمین مثل فئة مدیري المدارس مثل دراسة لھلبت 

  . )1991(ودارسة عطاري ) 2000(دراسة العوفى ) 2005(مثل دراسة عیسان 
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ومدیري المدارس مثل دراسة في حین اعتمدت بعض الدراسات على فئتین من المعلمین      

دراسة ) 2005(ودراسة النعاس ) 1995(ودراسة كمال وآخرین ) 2007(كایریس والمیدا 

  .لیة من حیث إنھا شملت نفس العینةوھذا ما یتفق مع الدراسة الحا) beach (1976بیتش

 :ة ـــــالدراس داةأمن حیث   -

تباینت الدراسات السابقة في طبیعة األدوات التي استخدمتھا في عملیة تقویم األداء من أجل تحقیق   

ودارسة عیده ) 2007(أھدافھا، حیث استخدمت بعض الدراسات أداة االستبیان مثل دراسة الزوي 

 بینما) 1995(و دراسة جاسم ) 2011( ودراسة لھلبت ) 1997(ودارسة المال واالكرف ) 1995(

واعتمدت األخرى على )  2001(استخدام البعض اآلخر نماذج تقویم المعدة لذلك كدارسة الشعالن 

ون الدارسة االستطالعیة باستطالع اآلراء في بناء أداة الدراسة كما ھو الحال في دراسة كمال وآخر

في حین اعتمدت دراسات أخرى على أكثر من مصدر  )1991(ودراسة عطاري ) 1995(

على مراجعة المقررات التربویة ، كما ھو الحال مع الدراسة الحالیة التي اعتمدت على  كاإلطالع

ستبیان و إعدادھا من خالل االطالع على اإلطار النظري والدراسات االاستمارتي من ھاتین بناء 

  .السابقة التي تتناسب مع أداة الدراسة وتتفق مع أھدافھا 

 :دمت في معالجة البیانات من حیث الوسائل اإلحصائیة التي استخ -
 
 

تباینت الدراسات السابقة في وسائلھا اإلحصائیة حیث استخدمت بعض الدراسات استخدمت   -أ 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة على سبیل المثال دراسة الزوي 

 . )2005(دراسة النعاس ) 2007(

وتحلیل   tأما الدراسة الحالیة فاستخدمت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار  

  )  . 1984(التباین كما ھو الحال في  دراسة ملحم 
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الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة في نوع المرحلة التي ستطبق علیھا الدراسة وھي  تتفق  -ب 

ریاض األطفال والمرحلة  ةلـاألخرى حیث تناولت المرح عن الدراسات وتختلف ، المرحلة االبتدائیة

  .الثانویة ، غیر أن ھذا االختالف لم یمنع االستفادة من االسترشاد بنتائج بعض الدراسات السابقة 

إلى مجموعة من النتائج وفقًا لألھداف التي تسعى إلى تحقیقھا حیث  توصلت الدراسات السابقة

 : اتفقت في مجموعة من النتائج واختلفت في نتائج أخرى وھي كما یلي 

) 1999(یالحظ اتفاق نتائج الدراسات فیما یتعلق بتقویم نظام التفتیش التربوي ففي دراسة الفالح 

وقد یرجع ذلك إلى )  1995(اسة مع دراسة عیده تبین أن النسبة متوسطة ، واتفقت ھذه الدر

محدودیة استخدام المفتش التربوي لألسالیب اإلشرافیة الحدیثة ، واتفقت نتائج بعض دراسات  فیما 

یتعلق في وجھات النظر التي بینت أن مستوى أداء المفتش التربوي كان أقل من المتوسط ، وأن 

یة التقلیدیة یؤدي إلى تكوین اتجاھات سلبیة لدى ممارسات المفتش التربوي لألسالیب التربو

  .المعلمین نحو التفتیش التربوي 

  :الباحثة استفادت من الدراسات السابقة في عدة جوانب منھا 

تتفق الدراسات السابقة مع مضمون أھداف الدراسة الحالیة التي ركزت على أن المفتش التربوي  -

المراد تقویمھ من خالل معرفة جوانب القوة والضعف  شأنـھ شأن أي عنصر من العملیة التعلیمیة

 .في أدائھ

ساھمت ھذه الدراسات في إثراء الدراسة بالمعلومات الواردة فیھا ، إلى جانب ذلك االستفادة منھا  -

في منھجیة الدراسة وتصمیم االستبیان الذي تمثل أداتھ في جمع البیانات ، ومقارنة نتائج بعض 

 . تائج الدراسة الحالیةالدراسات السابقة مع ن

تختلف بعض محاور الدراسات السابقة في تناولھا لموضوع الدراسة ، غیر أن ھذا االختالف لم  -

 .یمنع من االستفادة من االسترشاد بنتائج بعض الدراسات السابقة
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  ) املستخدمة املنهجية اإلجراءات: (  الرابع الفصل

  

  
                                                       ............                  ....................................تمھیــــد

                        .………………………………….…  الدراسة مجتمع 

                               ........  .………………………………… ةـدراســال عینة 

                          ......... .…………………………………  ةــالدراس أداة  

                            ......…………………………………إجراءات التطبیق  

           ............................................                     طریقة تصحیح االستمارة 

  ....................................طریقة جمع البیانات الدراسة األساسیة 

                                ………………………….…المستخدمة اإلحصائیة الوسائل   

  

  

  

  

  



في ھذه الدراسة، التي  یتضمن ھذا الفصل عرضًا لإلجـراءات المنھجیة التي اتبعتھا الباحثة        

تشمل وصفًا لمجتمع الدراسة والمنھجیة المستخدمة فیھا ، وطریقة اختیار العینة، ووصف األداة 

قق من صدق ، وكیفیة التحكیفیة بنـائھا وإعدادھا وتطبیقھاالتي تم استخـدامھا في جمع البیانات و

، وفیما ئیة المستخدمة في تحلیل البیانات، باإلضافة إلى معالجة الوسائل اإلحصااألداة وإیجاد ثباتھا

  : یلي عرض لھذه اإلجـراءات على النحو التالي

  :منھـج الدراسة : أوًال

استخدمت الباحثة في دراسـتھا المنھج الوصفي باعتباره منھجــًا مناسبــًا لتحقیق أھـداف الدراسة  و 

یقوم على دراســة الحقائق الراھنة المتعلقة بطبیعة الظاھرة أو الموقف أو " یعرف المنھج الوصفي بأنھ 

  )  18:  1980زیدان ،(  " . األشخاص ، وھذا المنھج یفسر ویحلل الظاھرة أو المشكلة المدروسة 

فالدراسة الوصفیة تتضمن دراســة الحقائق الراھنة المتعلقة بطبیعة ظــاھرة أو مــوقف أو 

، وتفسیر وتحلیل األسباب  مجموعة من األحداث أو مجموعة من األشخاص مجمـوعة من الناس أو

  ) 113:  1983الشیباني ،. ( المؤدیة إلیھا 

  : مجتمع الدارسة:  ثانیــًا

یتكون مجتمع الدراسة من جمیع مدیري المدارس والمعلمین بمرحلة الشق األول من التعلیم  

في مدنیة ) والسالوي  –و بنغازي المركز –فرع البركة( األساسي بفروعھا التعلیمیة الثالثة 

راسة بالنسبة مدرسة ، وبذلك یبلغ حجم مجتمع الد) 101(ف موزعین على  2011 -بنغازي للعام 

معلمًا ) 3165(مدیرًا ومدیرة ، ویبلغ حجم مجتمع الدراسة بالنسبة للمعلمین ) 101(للمدیري 

فرع استنادًا إلى ما جاء في اإلحصاءات الرسمیة الصادرة عن مكتب ) 16(ومعلمة ، موزعین على 

والقیاس بفرع مكاتب الخدمات مكتب التقویم ( . بنغازي  –التقویم والقیاس بالقسم التعلیمي والبحث العلمي 

  . )م 2011التعلیمیة بوزارة للتعلیم و البحث العلمي بمدنیة بنغازي ، 
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  : ویتكـون مجتمع الدراسة من فئتـین وھي ما یـلي 

 : فئة مــدیري  المدارس  .1

ومدیریات المدارس بمرحلة الشق األول من التعلیم   مجتمع الدراسة من جمیع مدیري یتكون    

للعام الدراسي ) والسالوي   –و بنغازي المركز  –البركة (  األساسي بفروعھا التعلیمیة الثالثة 

  ) .  30( % مدیرًا ومدیرة أي بنسبة ) 101(  م ، وقد بلغ عدد مـدیري المدارس 2011 -  2010

 :  فئة المعلمین  .2

ة من جمیع معلمي ومعلمات المدارس بمرحلة الشق األول من التعلیم یتكون مجتمع الدراس

 -للعـام الدراسي ) و السالوي  –و بنغازي المركز  –البركة ( األساسي بفروعھا التعلیمیة الثالثة 

معلمًا ومعلمة في جمیع تخصصاتھم العلمیة ، أي ) 3165( م التي بـلغ عددھا  2011 – 2010

ر اإلحصائي الصادر عن مكاتب الخدمات التعلیمیة بفروعھا الثالثة حسب ما جـاء في التقری

، وبالرغم من وجـود مـدارس مشتركة فقد تم استبـعاد  التابعة بوزارة التعلیم في مدینة بنغازي

 . یوضح ذلك ) 1(المدارس اإلعدادیة ، والجدول رقم  

والمعلمین بمـرحلة الشق األول من البیانات الشخصیة عن أفـراد العینة من مدیري المدارس   .3

ھـذا فضًال عن بیانات أخرى  )النـوع ، والمؤھـل العلـمي ، والخبرة ( التعلیم األساسي المتمثلة في 

 .تتعلق بالمعلمین من حیث تخصصاتھم العلمیة 
 

وصف مستوى أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي عن طریق جمع  .4

مجـال التخطیط ، ومجـال ( ت من خالل استجابات أفراد العینة وفقًا للمجاالت الست المعلوما

طرق التدریس ، ومجـال المنھج المدرسي ، و مجـال النمو المھني للمعلمین ، و مجـال العالقات 

 )  .اإلنسانیة ، ومجـال التقـویم 
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  )1(الجــــدول 

كل مكتب في مـدنیة بنغازي بفروعـھا التعلیمیة  توزیع عدد المــدارس التي تم سحـبھا من 

  الثــالثـــة

  

  
  ت

  البركة( مكاتب التعلیمیة الثالثة 
  )السالوي  –بنغازي المركز 

  المدارس المسحوبة  المدارس األساسیة

  2  9  مكتب البركــــة  1
  2  8  مكتب الكیــــش  2
 2 7 مكتب الفویـھات  3
 2 5 مكتب  بنغازي الجــدیدة  4
 2 6 مكتب الھـــواري  5
 1 3 مكتب بوعطـــني  6
 2 6 مكتب العـــــروبة  7
 2  8 مكتب الســــالوي  8
  2  6  مكتب فتاة الثورة    9
 2 5 فبرایر 17مكتب            10

 3 7 مكتب السلماني             11

12    

 1 5 مكتب رأس عبیدة

 2 8 مكتب الصــابري  13

  2 5 مكتب سیدي حسین  14

 2 7 مكتب بنغــازي المدنیة   15

 1 6 مكتب  الحدائق  16
  

  101  المجمـــــوع
 

30  
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  : عینة الدراسة  : ثالثـًا  

ة بنغازي بفــروعھا التعلیمیة نیالدراسة الذي یقع ضمن نطاق مـد بعد أن تم تحدید مجتمع     

م ، التي تندرج 2011  - 2010للعـام الدراسي )  و السالوي –وبنغازي المركز –البركة( الثالثـة 

مكتبًا، ویشمل كل مكتب من ھذه المكـاتب ) 16(تحت كل فرع منھا عدة مكاتب متمثلة في 

مجموعة من المدارس تابعة لھا ، وكل مدرسة تحـوي عددًا من مدیري المدارس والمعلمین 

ار عینة عشوائیة طبقیة وھي أنسب مدرسة ، لذا حـددت الباحثة عند االختی) 101(موزعین على 

ویبلغ مجتمع مدیرًا ومدیرة ،) 101(الغ عددھم العینات لمثل ھذه الدراسة ، من مجتمع الدراسة الب

 إتباعھامعلمًا ومعلمة ، وفیما یلـي الخطوات التي تم ) 3165(الدراسة من أفراد العینة من المعلمین 

   -:لتحدید ھذه العینة 

 : فئة مدیري المدارس  -1

تم سحب عینة من مدیري المدارس بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي بطریقة عشوائیة طبقیة  

 30  %  (بنسـبة ) 30(مدیرًا ومدیرة ، وبعدما تم تحدید عدد المدارس المسحــوبة ) 30(، وبلغ عددھم 

) و السالوي  -وبنغازي المركز -البركة فرع ( مدرسة من كل مكتب بفروعھا التعلیمیة الثالثة    )

  . ف ، وذلك لمحدودیة ھذه الفئة  2011 – 2010للعام الدراسي 

  : نــــفئـة المعلمی -2

تم سحب عینة من المعلمین بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي بالطـریقة عشوائیة الطبقیة ، 

في جمیع تخصصاتھم العلمیة، من كل % )    10(معلمًا ومعلمة أي بنسبة ) 300( بلغ عـددھم 

دراسي  للعـام ال)  السالوي  -بنغازي المركـز  –فرع البركة ( مكتب بفروعھا التعلیمیة الثالثـة 

ف ، أي حسب ما جـاء في التقریر اإلحصائي الصادر عن مكاتب الخدمات  2011 -  2010

  .التعلیمیة بفروعھا الثالثة التابعة بفرع وزارة التعلیم في مدینة بنغازي
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  -:أداة الدراسة : رابعـًا  

عالقة بموضوع الدراسة    بعد إطالع الباحثة على اإلطار النظري و الدارسات السابقة التي لھا         

ا ، ــ لالستفادة من أدواتھا في جمع البیانات التي من خاللھا استضاءت الباحثة ببناء أداة دراستھ         

ولعدم توفر أداة جاھزة یمكن من خاللھا تحقیق أھداف الدراسة ، تم استخدام أداة االستبیان         

بھ االستبیان من خصائص متعددة      باعتبارھا أكثر األدوات مالءمة لطبیعة ھذه الدراسة لما یتمیز 

  : في ھذا الصدد ، لذلك ُأعد االستبیان كأداة لتحقیق ذلك الغرض وفیما یلي وصف أداة الدراسة 

 : وصف أداة الدراسة  .1

قامت الباحثة بإعداد استمارتي استبیان للتعرف على وجھة نظر أفراد العینة حول تقویم أداء المفتش 

  - :ن التعلیم األساسي بمدینة بنغازي  في ضوء الخطوات التالیة التربوي بمرحلة الشق األول م

تصمیم استمارتي استبیان التي تمت صیاغتھما على شكل فقرات یمكن مالحظتھا حیث یتضمن   -أ 

فقرة ، ویحوي استمارة االستبیان ) 50(االستبیان الخاص بأفراد العینة من مدیري المدارس ویضم 

فقرة موزعة على المجاالت الست ولإلجابة  یقوم ) 70(ین على الخاصة بأفراد العینة من المعلم

تحت البدیل الذي یمثل رأیھ، ووضعت أمام كل فقرة من الفقرات ) √(المبحوث بوضع عالمة  

 ) .أبدًا  –نادرًا  -أحیانًا –غالبًا  –دائمًا ( خمسة بدائل مع العلم أن بدائل مقیاس لیكارت ھي 

دادھا بصیغتھا األولیة عرضت على األستاذ المشرف أوًال ، ثم قامت وبعد ما تم بناء األداة وإع  -ب 

الباحثة بعرض االستبیان على مجموعة من المحكمین المتخصصین من ذوي الخبرة من أعضاء 

ھیئة التدریس بقسم التربیة وعلم النفس وقسم علم االجتماع بكلیة اآلداب جامعة بنغازي ، إلبداء 

حیث طلب منھم بیان مدى صالحیة فقرات االستبیان ،  طروحة باألداة ،مالحظاتھم عن البیانات الم

 .      وكذلك مدى مالءمة ھذه الفقرات للمجال الذي وضعت فیھ 
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 - ): Validity(صدق أداة الدراسة  .2



یعد الصدق من األمور الواجب توفرھا في األداة ، ویقصد بصدق أداة الدراسة قدرتھا على قیاس   

و للتأكد من أن األداة تصلح لقیاس ما وضعت )  448: 1984فـان دالین ، . ( لقیاسھ ما وضعت 

المظھر العام " ألجلھ اعتمدت الباحثة على الصدق الظاھري ، والمقصود بالصدق الظاھري بأنھ 

  ) 66:  1996الشیباني، ". (لالستبیان من حیث موضوعیتھ ودقتھ وصیاغة فقراتھ 

، وزعت ما األولیة للتأكد من صدق األداةاستمارتي استبیان بصورتھ وفي نفس السیاق بعد عرض

نسخ الستمارتي استبیان على مجمــوعة من المحكـمین من أساتذة متخصصین بقسم التربیة وعلم 

النفس و قسم علم االجتماع بكلیة اآلداب جامعـة بنغازي ، لمعرفة مـدى صالحیة فقراتھا وسالمة 

لمجال الذي وضعت فیھ ، ولغرض التحقق من مدى مالءمة الفقرات صیاغتیھا ، ومالءمتھا ل

أمام الفقرات ، ) یصلح ، وال یصلح ، قابل للتعدیل : ( وصالحیتھا حیث وضعت بدائل ما یلي  

أمام البدیل الذي یرى أنھ مناسب، وبعد أن جمعت ) √(وطلب من المحكم أن یضع عالمة 

وء مالحظاتھم ومقترحاتھم تم إجراء بعض التعدیالت االستمارات من األساتذة المحكمین وفي ض

   -)  :1(على النحو التالي انظر الملحق رقم 

  

أعیدت صیاغة الفقرات حیث اقترح بعضھم حذف بعض الفقرات أو تعدیلھا ، وكذلك نقل بعض  -

الفقرات إلى مجاالت أخرى ، وعلى ھذا األساس تم استبعاد الفقرات التي لم تحصل على موافقة ، 

حتى أصبحت  كما أضیفت بعض الفقرات التي لھا مدلوالت تخدم غرض الدراسة ، ثم تدقیقھا لغویًا

 .في صیغتھا النھائیة 

ُأخذ بجمیع المالحظات والتعدیالت التي أشار إلیھا األساتذة    بعد أن جمع نسخ استمارتي االستبیان  -

الخاصة بمدیري المدارس تتكون  المحكمون في ھذا المجال ، فأصبحت فقرات استمارة االستبیان

 .رة ــــفق 69اصة بالمعلمین تتكون من ــرات الخـــأما بالنسبة الفق  فقرة ، 49من 
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بصیغتھا النھائیة على أنھا صالحة للقیاس موزعة على المجاالت الستة التي سبق ذكرھا كما ھو    

 ) .2(مبین في الجدول رقم 

  )2(لجــــدول ا                                             

 الصیغة النھائیة الستمارتي االستبیان موزعة على المجاالت الست

  عدد الفقرات للمعلمین  عدد الفقرات للمدیري   المجــاالت  ت   

  12  8  مجـــال التخطیط  1

  12  7  .مجال طرق التدریس وأسالیبھ  2

  12  9  .المدرسيمجــال المنھج   3

  11  8  مجال النمو المھني للمعلمین  4

  12  8  مجــال العالقات اإلنسانیة  5

  10  9  مجــــال التقویم  6

  69  49    المجمـــوع           

  
  

 ) : Reliability( ثبـات أداة الدراسة  .3

مدى االتساق بین البیانات التي یتم جمعھا بإعادة تطبیق المقیاس نفسھ على " یشیر الثبات إلى  

  ) 21:   1980زیـــدان ، " . ( األفراد أنفسھم ، وفي ظل الظروف نفسھا 

األداة المستخدمة في  تم إجراء دراسة استطالعیة للتحقق من الصدق والثبات ومدى مالءمة

الدراسة الحالیة ،  فقد قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطالعیة من خالل النزول میدانیًا لجمع 

مدیري ومدیرات ، ) 10(البیانات الخاصة باستمارتي االستبیان و توزیعھا على عینة مؤلفة من 

المدة الزمنیة فعلیًا من الفترة شھر معلمًا ومعلمة ، و تـم التطبیق في ) 60(وعینة أخرى مؤلفة من 

  .م مع بدایة العام الدراسي 2010 - 10 -1م  إلى فترة شھر أكتوبر 2010 - 9 -15سنتمبر 
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  )  3(الجـدول                                   

  التي تتضمنھا المجاالت الستتوزیع معامالت االرتباط الستمارتي االستبیان 

  

  

مدیري المدارس والمعلمین ، الباحثة أھداف الدراسة بشكل بسیط ألفراد العینة من   فقد أوضحت    

والحظت الباحثة أثناء التطبیق مدى أھمیة مصداقیة ألفراد العینة في اإلجابة على استمارتي 

االستبیان ، وذلك لكسب ثقة أفراد العینة واإلجابة بكل مصداقیة ، وأن إجاباتھم ألفراد العینة من 

، وأثناء اإلجراء تم التأكد من  ھمدیري المدارس والمعلمین تستخدم لتحقیق أغراض علمیة بحت

تدوین أفراد العینة البیانات المطلوبة ، و قامت الباحثة بحساب معامالت الثبات باستخدام معامل 

وتم حساب معامل الثبات لكل مجال من مجاالت فقرات استمارة االستبیان ) R(ارتباط بیرسون 

ویتراوح معامل الثبات )  4.97( ألفراد العینة من مدیري المدارس حیث بلغ معامل الثبات ككل 

لكل مجال من المجاالت الستة فقرات استمارة االستبیان ألفراد العینة من المعلمین حیث بلغ معامل 

وقد تم حساب معامل االتساق الداخـلي وفق معامل كرونباخ ألفا ، حیث )  4.86 (الثبات ككل 

  .) 3(بلغت قیم معامالت الثبات كما ھو موضح في الجدول رقم 
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 االرتباط معـامل مجـــاالت المعلمین  االرتباط معـامل  مجـــاالت للمـــدیري   ت

  0.77 مجال التخطیط  0.87 مجال التخطیط  1

  0.82  مجال  طرق التدریس  0.86  مجال  طرق التدریس  2

  0.86  مجال المنھج المدرسي  0.93  مجال المنھج المدرسي  3

  0.77  مجال النمو المھني للمعلمین  0.77  المھني للمعلمینمجال نمو   4

  0.90  مجال العالقات اإلنسانیة  0.88  مجال العالقات اإلنسانیة  5

  0.74 مجال التقویم 0.66 مجال التقویم  6

  4.86  المجمـــوع 4.97 المجمــــوع



   - :إجــــراءات التطبیق  

بعد تأكد الباحثة من صدق أداة الدراسة وثباتھا من خالل العینة االستطالعیة من أجل ضمان دقة     

النتائج ، وبعد قیام الباحثة بإعداد إحصائیة تشمل عدد أفراد العینة من مدیري المدارس والمعلمین ، 

) 30(تم تطبیق أداة الدراسة الستمارة االستبیان من أفراد العینة من مدیري المدارس بـلغ عـددھم 

ن جمیع المدارس ممعلمًا ) 300(مدیرًا ، و استمارة أخرى من أفراد العینة من المعلمین عددھم 

  .م  2010ة بنغازي خــالل العـــام الدراسي نیاالبتدائیة في مد

  )4(الجــدول                                               

یوضح الجـدول أسماء المدارس التي شملتھا الدراسة وفقـًا للفروع   التعلیمیة توزیع عدد أفراد 

  ن حسب النوعالعینة من مدراء المدارس والمعلمی

  الفروع

  التعلیمیة

  عـــدد

  المدارس

  عــدد المعلمین  عــدد مدراء المدارس

  مجموع  اإلناث  الذكــور  مجموع  اإلنـاث  الذكــور

  88  79  7  9  3  6  9  البركة

  105 93 15 11  3  8  11     السالوي

  107 96 10 10  3  7  10  بنغازي المــركز

  300  268  32  30  9  21  30  المجموع

  

  :عینة الدراسة حسـب النـوع   .1

ر إذ یتضح من الجـدول السابق أن أعلى نسبة في أفراد العینة من مدیري المدارس كانت من الذكو

مـدیرات ، بینما نجـد أقل نسبة في ) 9(بلــغ عددھن ی التي فئـة اإلناث  ومـدیرًا، )  21(بلغ عـددھم 

) 268(معـلمًا ، وأعلى نسبة من اإلناث بلغت ) 32(أفراد العینة من المعلمین الذكـور قد بلغ عددھا 

  ) . 4(من المعلمات ، كمــا ھو موضح في الجـدول 
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  )5(الجـــدول                                              
                                              

  توزیع عدد أفراد العینة من مدیري المدارس والمعلمین حسب المؤھل العلمي
  

  

  

  

 : عینة الدراسة حسب المؤھل العلمي  .2
 

یالحظ من الجدول السابق أن عدد أفراد العینة من مدیري مدارس الشق األول من التعلیم    

األساسي حسب المؤھل العلمي ، حیث تمثل أعلى نسبة الحاصلین على دبلوم خاص و بلغ عددھم 

ثم یلیھا )  5(على المؤھل الجامعي وبلغ عددھم  مدیرًا ومدیرة ، ویلیھا الحاصلون) 22(

ھذا فیما یخص فقط  ثالثة مستویات لمدیري ) 3(الحاصلون على دبلوم عام وبلــغ عددھم 

المدارس دون المستوى الثالث من المؤھل العالي ، أما بالنسبة لفئة أفراد العینة من معلمي الشق 

، والحـاصلین على الدبلوم الخاص فبــلغ عددھم  األول من التعلیم األساسي حسب المؤھل العلمي

معلمًا ومعلمة وھي تمثل أعلى نسبة ، ثم یلیھا بعــد ذلك الحاصلون على المؤھل الجامعي ) 177(

م یلیھ معلمًا ومعلمة ، ث) 42( وأما الحـاصلون على دبلوم عام ویبلغ عددھم   )60(وإذ بلغ عددھم 

معلمًا ومعلمة یمثــلوا أقل نسبة ، كما ھو مبین ) 24(عددھم  التي بلغالحاصلون على دبلوم عاٍل 

  ) .   5( في الجـدول رقم 
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  عدد المعلمین  عدد مدیري المدارس   المؤھل العلمي

  42  3  دبلــوم عــام  1

  172  22 دبلـوم خـاص  2

  26  _ دبلوم عـاٍل  3

  60  5 جامعــــي  4

  300  30  المجمــــوع



  )6(الجــدول                                                

  من مدیري المدارس والمعلمین حسب سنوات الخبرةتوزیع عدد أفراد العینة 

  عدد المعلمین  الخبرةسنوات   عدد مدیري المدارس  سنوات الخبرة

  11  سنوات 5أقل من   6  سنوات  19ــ   15  1

  53 سنوات  9ـــ    3  11 سنوات  24ـــ   20  2

  69 سنوات 14 – 10  9 سنوات 29 –  25  3

  167 ـــ سنة فأكثر 15  4 ــ سنة فأكثر  30  4

  300  المجمـــوع  30  المجمــــوع
  

  خ

  

 :عینة الدراسة حسب الخبرة   .3
 

یتضح من خالل الجـدول السابق أن أعلى نسبة ألفراد العینة من مدیري المدارس الشق األول    

مدیرًا ومدیرة من فئة  تقع ما بین ) 30(من التعلیم األساسي حسب سنوات الخبرة التي بلــغ عددھم 

التي بلــغ و)  29 - 25 (ویلیھا الفئة التي تضم ما بین فترة ) 11(بلــغ عـددھم ) 24  - 20(فترة  

ویمثل أقل ) 6(ویبلغ عددھم )  19 – 15( ثم یلي بعد ذلك الفئة التي تضم ما بین فترة  ) 9(عددھا 

أما أقل نسبة ألفراد  و) 4(ویبلغ عددھم ) سنة فأكثر  -  30( نسبة من فئة التي تقع ما بین فترة 

ات الخبرة ویبلغ عددھم العینة من المعلمین المدارس الشق األول من التعلیم األساسي حسب سنو

) 11( ویبلغ عددھم ) أقل من خمس سنوات( معلمًا و معلمة من الفئة التي تقع ما بین فترة ) 300(

) 47(ویبلغ عددھم ) تسع سنوات ( معلمًا ومعلمة  ، ویلي بعد ذلك  الفئة التي تضم ما بین فترة 

و یمثل   )68(ویبلغ عددھم ) سنة  14 - 10( معلمة ومعلمًا ، ثم یلیھ الفئة التي تقع ما بین فترة  

معلمًا ومعلمة ، ) 174( و یبلغ عددھم من ) سنة فأكثر15( أعلى نسبة للفئة التي تقع ما بین فترة 

  ) .6(كما ھو موضح على الجـدول رقم 
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  )7(الجـــدول                                              

  المعلمین حسب متغیر التخصصأفراد العینة  من فئــة توزیع 

       

  

  

  

  

  

 :الدراسة حسب التخصص  عینة  )4

یالحـظ من الجدول الســابق أن نسبة أفراد العینة من المعلمین وھم من خریجــي الكلیات والمعاھد  

سواء كانت علمیة أم أدبیــة حسب تخصصاتھم ، حیث یمثل أعلى نسبة أفراد العینة من المعلمین 

لحـاصلین ، أما بالنسبة إلى امعلمًا ومعلمة) 154(ویبلغ عددھم على التخصص األدبــي  الحاصلین

  .  )7(لمًا كما ھو مبین في الجـدول رقممع) 146(غ عددھم  على التخصص العلمي فبلـ

  : طــریقة تصحیح االستمارة   

بعد أن أكملت الباحثة تجمیع استمارتي االستبیان الخاص بأفراد العینة من مدیري المدارس التي 

) 300(واستمارة أخرى خاصة بأفراد العینة من المعلمین حصلت على ) 30(حصلت على 

استمارة ، وبعد ذلك تم إجراء تصحیح لكل استمارة على حـدة بإتباع الخطوات التي تنص علیھا 

تصحیح حیث اعتمدت الدراسة التعلیمات الصادرة بشأن التصحیح في إعطــاء درجة طـریقة ال

و )  درجـات 4(وبـدیل غالبًا ) درجات 5(لكل بدیل من البدائل الخمسة حیث أعطـــوا البدیل دائمًا 

نت أما إذا كا) درجة واحدة( وبدیل أبدًا ) درجتـین( و بدیل نادرًا ) ثالث درجات( بــدیل أحیانــًا 

  .ھناك فقرات سلبیة فتأخـذ درجات تصحیح البـدائل بالعكس 
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  عدد المعلمین               التخصص

  154  األدبـــــــــــي  1

  146 العلمـــــي  2

  300  المجـمـــــوع



   -:جمع البیانات الدراسة األساسیة  

م، 2011 - 2-  5ف إلى  2011 -1—5استمر جمع بیانات العینة األساسیة للدراسة فھي ما بین    

، وتشمل عدد بالتعلیماتعلى االلتزام حیث اعتمدت الباحثة على نفسھا في تطبیق الدراسة وحرصت 

مدیرًا ومدیرة ، وعدد أفراد العینة من معلمي ) 30(أفراد العینة مدیري المدارس ویبلغ عددھم 

المدارس االبتدائیة المشمولة بالدراسة من خالل السحب العشوائي في مدنیة بنغازي ، وأوضحت 

لعینة في اإلجابة على الباحثة أھداف الدراسة بشكل مبسط للمبحوثین ومدى مصداقیة أفراد ا

استمارتي االستبیان ، والحظت الباحثة أثناء زمن التطبیق الذي استغرق شھرًا أن إجابات المبحوثین 

لن تستخدم أال لتحقیق أغراض علمیة بحتــھ ، وذلك لكسب ثقة للمبحوثین واإلجابة بكل مصداقیة ، 

نة المطلوبة ، وتم استبعاد االستبیانات الناقصة وفي أثناء اإلجراء تم التأكد من تدوین بیانات أفراد العی

استبیانَا  كعدد نھائي من أفراد العینة األساسیة ، وبعد ذلك ) 300(، ومن ثم حصلت الباحثة على 

قامت الباحثة بتصحیح أوراق إجابة المبحوثین على أداة الدراسة وفقًا لمفاتیح التصحیح المذكورة في 

  . مراجعتھا أكثر من مرة كراسة تعلیمات الخاصة بھذه و

 : الوسائل اإلحصائیة المستخدمة 

بعد حصول الباحثة على بیانات أفراد العینة من مدیري المدارس  والمعلمین  وذلك باستخدام 

األدوات المناسبة التي سبق الحدیث عنھا ، وتم تحدید وسائل عرض البیانات وتحلیلھا حیث تم 

  : ة استخدام الوسائل اإلحصائیة التالی

  "  . عبارة عن مجموع القیم على عددھا " ھو : المتوسط الحسابي  .1

  "  . ھو عبارة عن انحراف القیم عن متوسطھا الحسابي : "االنحراف المعیاري  .2

للكشف عن داللة الفروق بین متوسطات درجات عینتین )  T-test  (استخدام االختبار التائي .3

 )  . وإناث  –ذكور ( مستقلتین النوع 
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للتعرف على داللة الفروق بین متوسطات  one - way- ANVA: تحلیل التباین األحادي  .4

  ) .وسنوات الخبرة  –المؤھل العلمي ( درجات مجموعات أفراد عینة الدراسة حسب متغیرات 

عن صدق االتساق الداخلي لألداة ، كما استخدم  استخدم للكشف: معامل االرتباط بیرسون  .5

 .للدراسة العالقة بین متغیرات الدراسة 

 )  18:  1980زیــــــدان ،. ( إلیجـــاد ثبات استمـــارتي االستبیان : معادلة الفا كرونباخ  .6
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  الفصــل الخامـس

  تحلیـل البیانات وتفسیرھـا

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  



  : تمـھید   

یركز الفصل الخامس على تحلیل البیانات وتفسیرھا ، فبعــد جمع البیانات من أفراد العینة من     

مدیري المدارس والمعلمین ، وتم إدخــال البیانات في الجداول المخصصة لذلك ، وبدء تحلیل 

حصائیة البیانات التي تم التوصل إلیھا في ضوء أھـداف الدراسة ، ومناقشتھا ، واستخدم الوسائل اإل

إلجراء كل المعـامالت اإلحصائیة التي تتطلبھا الدراسة ، وفیما یـلي عـرض نتائج البیانات وتحلیلھا 

  : وتفسیرھا 

 : النتائج المتعلقة بالھدف األول للدراسة الحالیة  –أوًال 

   -:یعرض ھذا الجزء النتائج التي یسعى الھدفان األول والثاني لتحقیقھا والتي تتمثل في اآلتي 

الكشف عن مستوى أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من  التعلیم األساسي من  وجھة  .1

 .نظر المدیرین والمعلمین في مدنیة بنغازي وفقًا للمجاالت الست 

معرفة ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في تقویم أداء المفتش التربوي وفقًا لمتغیرات  .2

 ) .النوع ، المؤھل العلمي ، الخبرة ( المدیرین أفراد العینة من 

معرفة ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في تقویم أداء المفتش التربوي وفقًا لمتغیرات  .3

 ) .النوع ، المؤھل العلمي ، التخصص ، الخبرة ( أفراد العینة من المعلمین  

م المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لإلجـابة على الھدف األول والھدف الثاني تم استخدا

والداللة المحسوبة ، فقد بلغ مجموع قیم المتوسطات الحسابیة بین استجابات أفراد )  t( واختبار

ومجموع انحرافھا ) 133.74(العینة من مدیري المدارس وفقـًا للمجاالت الست السابق ذكرھا ھي 

المتوسطات الحسابیة بین استجابات أفراد العینة و كذلك مجموع قیم ) 28.007(المعیاري الذي بلغ 

ومجموع انحرافھا المعیاري التي بلغت ) 195.06( من المعلمین وفقًا للمجاالت الست ھي 

  .كما ھو موضح في الجــداول اآلتیة )  57.637(

107  



النتائج المتعلقة بالجزء األول من الھدف األول للدراسة الحالیة الكشف عن مستوى أداء  :أوًال 

  -:المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من  التعلیم األساسي من  وجھة نظر مدیري المدارس  

  )8(الجــــدول رقم                                                

من مدیري  نحراف المعیاري والقیمة التائیة بین استجابات أفراد العینةقیمة المتوسط الحسابي واال
   المدارس وفقًا للمجاالت الست

               

   

یالحظ من نتائج الجـدول السابق المتعلقة بالجزء األول من الھدف األول حول التعرف على مستوى    

الشق األول من التعلیم األساسي من وجھة نظر مدیري المدارس ، ولداللة أداء المفتش التربوي بمرحلة 

الفروق بین المتوسطات الحسابیة الستجابات أفراد العینة من مدیري المدارس في كل مجال من 

المجــاالت الست ، تبین أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة في مجال 

عند تقویمیھم ألداء المفتش التربوي %) 16.85(أي بنسبة )  22.54( صل متوسطھ التخطیط الذي و

بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي لصالح المتوسط الفرضي ، والسبب ھو أن المتوسط الفرضي 

  .أكبر من متوسط العینة 
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  المجـــاالت الست
  المتوسط

  الحسابي
  النسبـة

  المتوسط

 الفرضي

  االنحراف

  المعیاریة
  t  القیمة

  الداللة

 المحسوبة

 غیر دالة   - 1.193  6.74  24  % 16.85  22.54  مجال التخطیط 

 دالة      - 5.792 4.86 21  % 11.86  15.87  مجال طرق التدریس 

 غیر دالة   - 1.869  8.40  27  % 18.04  24.14  مجال المنھج المدرسي

 دالة     - 3.168  6.22  24  % 15.52  20.40  مجال النمو المھني للمعلمین

 غیر دالة   -.618  6.50  24  % 17.39  23.27  مجال العالقات اإلنسانیة

 غیر  دالة  -. 545  5.36  27  % 20.59  27.54  مجــال التقویم    

 غیر دالة   - 2.594  28.007  147  %98.45  133.74  المجمــــوع      



تشیر النتیجة إلى أن مدیري المدارس یرون أن المفتش التربوي ال یتدارس مع المدیر والمعلم في      

وقد یكون راجعًا إلى أن    ، وضع خطط لبرامج أسباب تأخر بعض التالمیذ ورسوبھم وكیفیة معالجتھا

مدیري المدارس یرون أن مھمة المفتش التربوي قاصرة ومحدودة في نطاق اختصاص مساعدة 

على ضرورة ) 2011(المعلم على أداء دوره التعلیمي فقط ، وھذا ما أشارت إلیھ نتائج دراسة لھلبت 

  .لمدرسیةوالمعلمین في وضع الخطط امشاركة المفتش التربوي مع المدیر المدرسة 

فقد اتضح أنـھ %)  11.86(أي بنسبة ) 15.87(أما مجــال طــرق التدریس الذي كان  متوسطھ 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة لصالح المتوسط الفرضي عند مستوى 

إلى أن  ، والسبب ھو أن المتوسط الفرضي أكبر من متوسط العینة ، وھذا یشیر% 1داللة إحصائیة 

مدیري المدارس یرون أن المفتش ال ینســق مع المدیر في عقد ورش العمل للمعلم حول طرق 

التدریس ، وقد یرجع السبب إلي قلة اھتمام المفتش التربوي بھذا الجانب بالرغم من أھمیتھ قد ترفع 

حیث أن )  1999(من مستوى الكفاءة المھنیة للمعلم ، وھذا ما أسفرت علیھ نتائج دراسة أبوعود 

المفتشون التربویون یركـــزون على األســالیب التقــلیدیة التي ال تتطلب سوى المتابعة والتوجیھ 

  .الروتیني مثل الزیـــــارة الصفیـــــة  

أي أنھ ال توجد %) 18.04(أي بنسبة ) 24.14(ویلیھ مجال المنھج المدرسي الذي كان متوسطھ 

ستجابات أفراد العینة من مدیري المدارس لصالح المتوسط الفرضي فروق ذات داللة إحصائیة بین ا

، والسبب ھو أن متوسط العینة أقل من المتوسط الفرضي ، مما یعني أن مدیري المدارس یرون أن 

المفتش التربوي ال یساھم بشكل كبیر باألنشطة المدرسیة المصاحبة للمادة التي تنمي مھارات التفكیر 

ما یرجع السبب إلى كون ھذه األنشطة المدرسیة یعتقد أنھا ال تقع ضمن لدى التالمیذ ، ورب

مسؤولیات المفتش التربوي في مجـال عملھ ، وھذا ما یتفق مع بعض نتائج الدراسات مثل  دراسة 

  امھ األساسیة ــــرھا من مھـــال یعتب في أن المفتش التربوي)  2003(نھلة 
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تبین %)  15.52(أي بنسبة ) 20.40(المھني للمعلمین الذي بلغ متوسطھ ثم یلیھ مجال النمو       

أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة لصالح المتوسط الفرضي عند 

، والسبب أن المتوسط الفرضي أكبر من متوسط العینة ، و مما یدل على ذلك أن % 1مستوى داللة 

أن المفتش التربوي ال یقترح مع المدیر ضرورة التحاق المعلمین  أغلب مدیري المدارس یرون

بالدورات التدریبیة أو الندوات أو ورش العمل لالستفادة منھا ، وھذا ما أشارت إلیھ نتـائج العدید 

في ضرورة أن یقترح المفتش التربوي إقامة دورات ) 2005(من الدراسات مثل دراسة النعاس 

  .لكفاءة المھنیة للمعلم في الجھات المختصة بالتعلیمالتدریبیة لرفع مستوى ا

أي أنـھ %) 17.39(أي بنسبة ) 23.27( أما مجال العالقات اإلنسانیة إذ وصل متوسط االستجابة 

ال توجد ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة لصالح متوسط العینة ، والسبب 

توسط الفرضي ، وتشیر النتیجة إلى أن أغلب مـدیري المــدارس ھو أن متوسط العینة أكبر من الم

یرون أن المفتش التربوي یشجع إقامة العالقات اإلنسانیة مع اإلدارة المـدرسیة من خالل تقویة 

أواصر االنسجام والتعاون بینھما وھــذا ما تتفق علیھ نتـائج بعض الدراسات مثل دراسة الفالح 

  ) .2005(ودارسة النعاس ) 1999(

أي أنھ ال % )   20.59( أي بنسبة ) 27.54(ثم یلي بعد ذلك مجال التقویم الذي یبلغ متوسطھ 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من مدیري المدارس لصالح متوسط 

ري العینة ، والسبب أن متوسط العینة أكبر من المتوسط الفرضي ، وتدل النتیجة أن أغلب مدی

المدارس یرون أن المفتش التربوي یناقش مع المدیر أخطاء المعــلم  وسلبیــاتھ ومعالجتــھا وإیجــاد 

الحلــول لھا ، ومن خالل النظر إلى الجـدول السابق نجد أن أغلبیة استجابات أفراد العینة من 

التربوي بمــرحلة مدیري  المدارس كانت في مستـوى منخفض جـدًا عند  تقویمــھم ألداء المفتش 

  .الشق األول من التعلیم األساسي 
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النتائج المتعلقة بالجزء الثاني من الھدف األول للدراسة الحالیة حول الكشف عن مستوى   :ثانیــًا 

    -:األساسي من وجھة نظر المعلمین التعلیمأداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من 

  )9(الجـــدول رقم 

من  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة بین استجابات أفــراد العینةقیمة 
  المعلمین

  

یشیر من نتائج الجدول السابق المتعلق بالجزء الثاني من الھدف األول حول التعرف على مستوى أداء    

المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي من وجھة نظر أفراد العینة من المعلمین ،  وداللة 

ن المجاالت الست ،   یالحظ أن الفروق بین المتوسطات الحسابیة  الستجابات أفراد العینة في كل مجال م

أي أنھ توجــد فــروق ذات داللة %)  15.96( أي بنسبة ) 31.15(المتوسط في مجال التخطیط وصل إلى 

لصالح المتوسط الفرضي ، والسبب ھو أن المتوسط الفرضي أكبر من % 1إحصائیة عند مستوى داللة 

  . متوسط العینة 
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  المتوسط  المجـــاالت الست
  المتوسط  النسبــة  الحسابي

 الفرضي
  االنحراف
  الداللة t  القیمة  المعیاریة

 المحسوبة
 دالة  - 7.089 11.841  36  %    15.96    31.15  مجـــال التخطیط

 دالة  - 3.112 11.187 36  %17.42  33.99  مجال طرق التدریس

 دالة  - 10.60  28.483  36  % 14.60  28.48  مجال المنھج المدرسي
  

 دالة  4.204  9.270  33  % 18.07  35.25  مجال النمو المھني للمعلمین

 دالة  4.077  12.518  36  %19.96  38.95  مجال العالقات اإلنسانیة

 دالة  - 4.878  9.799  33  %13.96  27.24  مجال التقــــــــــویم 

 دالة  - 3.587  57.637  207  % 99.97  195.06  المجمــــوع



المعلمین یرون أن المفتش التربوي ال استجابات أفراد العینة من أن أغلب  تشیر النتیجة إلىكما          

واكتفى للدروس قبل البدء في الزیارات، یقدم لھم المراجع التي تساعدھم على التخطیط السلیم

المفتش التربوي بمساعدة المعلم في وضع خطط فیما یتعلق بتوزیع المادة المقررة على الزمن 

في ضرورة أن یغطي المفتش التربوي ) 2001(شارت إلیھ نتائج دراسة لھلبت المتاح ، وھذا ما أ

  .كل الجوانب الخاصة بتحسین العملیة التعلیمیة مع المعلم بتوزیع خطط األنشطة الخاصة بالمادة 

حیث % ) 17.42(أي نسبة االستجابة علیھا ) 33.99(أما مجال طرق التدریس ووصل المتوسط    

لصالح المتوسط الفرضي ، والسبب ھو أن % 1لة إحصائیة عند مستوى داللة توجد فروق ذات دال

المتوسط الفرضي أكبر من المتوسط العینة ،  ویشیر ذلك إلى أنھم یرون أن المفتش التربوي ال 

یزود المعلم بكل ما ھو حدیث في مجال طرق التدریس ومتابعتھا واالستفادة من البحوث 

اعد المعلم على النجاح في مھنتھ ، وعما إذا كان یتدخل في سیر الدرس والدراسات المختلفة التي تس

من خالل إبداء بعض المالحظات أو المشاركة في الشرح للتالمیذ ، وھذا ما یتفق مع نتائج 

في أن المفتش التربوي ال یحلل ما یشاھده في الصف أثناء ) 1997(دراســــة المال واالكـــرف 

  .یشارك المعلم في ذلك شرح الدرس بكل دقة وال 

أي أنھ توجد فروق %) 14.60(أي بنسبة ) 28.48(ثم یلـیھ مجال المنھج المدرسي على المتوسط    

لصالح % 1ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من المعلمین عند مستوى داللة إحصائیة 

لعینة ، و تشیر النتیجة إلى متوسط الفرضي ، والسبب ھو أن المتوسط الفرضي أكبر من متوسط ا

أن المفتش التربوي ال یساھم بشكل كبیر باألنشطة المدرسیة المكملة للمنھج التي تنمي مھارات 

التفكیر لدى التالمیذ لما لھ من أھمیة في رفع تحصلیھم التعلیمي للتالمیذ ، وھذا ما أشارت إلیھ نتائج 

المفتش التربوي مازال متأثرًا باألداء مما یعني أن ) 2003(بعض دراسات مثل دراسة نھلة 

  .التقلیدي في متابعة المعلم نحو تنفیذ المنھج  

112   



وھي نسبة %)  18.07(أي بنسبة ) 35.25(أما مجال النمو المھني للمعلمین فكان متوسطھ         

منخفضة ، أي أنـھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة عند تقویمھم ألداء 

لصالح متوسط العینة ، والسبب ھو أن متوسط % 1المفتش التربوي عند مستوى داللة إحصائیة 

أكبر من المتوسط الفرضي ، مما یعني أنھم یرون أن المفتش التربوي یقوم بمساعدتھم في  العینة

تشخیص الصعوبات والمشكالت التي تواجھھم و اقتراح الحلول لھا ، إذ یأتي حرص المفتش 

التربوي لالطالع على كراسة تحضیر الدروس للمعلم ، وھذا ما أوصت بـھ نتائج بعض الدراسات 

) 38.95(ویلي بعد ذلك مجال العــالقات اإلنسانیة حیث كان المتوسط   )2005(نعاس مثل دراسة ال

أي أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من %)  19.96(أي بنسبة 

لصالح متوسط العینة ، والسبب أن متوسط العینة أكبر من % 1المعلمین عند مستوى داللة إحصائیة 

رضي ، ویدل ذلك على أنھم یرون أن المفتش التربوي یحرص على إقامة العالقات متوسط الف

من ) 1999(اإلنسانیة وتعزیز الثقة المتبادلة بین الطرفین ، وھذا ما یتفق مع نتائج دراسة الفالح 

  .خالل تشجیعھ لھم على اإلفصاح عن مقترحاتھم والمشكالت التي تواجھھم 

تبین أنھ توجد فروق ذات %)  13.96(أي بنسبة ) 27.24(ن متوسطھ أما مجال التقویم الذي كا   

لصالح متوسط % 1داللة إحصائیة بین استجابات أفـراد العینة عند مستوى داللـة إحصائیة 

الفرضي ، والسبب ھو أن المتوسط الفرضي أكبر من متوسط العینة ، ویعني ذلك أنھم  یرون أن 

نتائج التقویم الخاصة بتطویر أداء المعلم مھنیًا ، وھذا ما  المفتش التربوي ال یساھم في توظیف

وھو أن مستوى أداء المفتش التربوي ما زال متأثرًا ) 2005(أشارت إلیھ نتائج دراسة النعــاس 

بمستوى األداء التقلیــدي في ھذا المجال ،  ومن خالل النظــر إلى الجدول السابق نجــد أن أغلبیة 

العینة من المعلمین كانت في المستوى المنخفض عند  تقویمـھم ألداء المفتش االستجابات ألفراد 

  . التربوي وفقًا للمجاالت الست 
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النتائج المتعلقة بالھدف الثاني حول معرفة ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في   :ثالثًا

النوع ، المؤھل العلمي ، ( تقویم أداء المفتش التربوي وفقًا لمتغیرات أفراد العینة  من المدیرین 

  ).ة الخبر

  )10(الجـــدول رقم 

األفراد العینة من مدیري  بین استجــاباتة والداللة المحسوب uقیمة المتوسط الحسابي و القیمة 
                                     حسب النوعالمدارس 

  وعـنـــال

  

  المجـاالت

  8= اإلناث ن   22= الذكــور  ن 
 uالقیمة 

  

الداللة             

  المتوسط المحسوبة
  مجموع

  الرواتب
  المتوسط

  مجموع

  الرواتب

  غیر دالة    59.50  95.50  11.94  369.50           16.80  مجال التخطیط      

  غیر دالة    73.50  109.50  13.69  355.50     16.16  مجال طرق التدریس    

  غیر دالة    69.50  105.50  13.19  359.50  16.34  مجال المنھج المدرسي  

  دالة   43.00  79.00  9.88  386.0  17.55  مجال النمو المنھي للمعلم  

  غیر دالة   54.00  90.00  11.25  375.0  17.05  العالقات اإلنسانیةمجال   

  غیر دالة     79.00  115.0  14.38  350.0  15.91  مجال التقــویم    

  غیر دالة   58.50  94.50  11.81  370.50  16.84  المجمـــــــــوع  
  

  

استجابات أفراد العینة من مدراء تبین نتائج الجدول السابق أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین   

المدارس عند تقویمــھم ألداء المفتش التربوي وفقًا للمجاالت الست حسب متغیر النوع ما عدا مجال النمو 

لصالح الذكور ، وھذا % 1المھني للمعلمین حیث وجدت فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

المدارس كانت أكثر إیجابیة عند تقویمـــھم ألداء المفتش  یدل على أن استجابات أفراد العینة من مدیري

)  1995(التربوي من مدیرات المدارس في ھذا المجال ، وھذا یتوافق مع نتائج دراسة كمال وآخرون 

  .وجاءت المتوسطات الحسابیة بدرجة منخفضة 
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  )11(الجدول رقم 

أفـــراد  والداللة المحسوبة بین استجــابـات Fقیمة المتوسط الحسابي ومجموع المربعات وقیمة 

  العینة من مدیري المدارس حسب المؤھل العلمي

  

  

یالحظ من نتائج الجدول السابق أنــھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من  

مدیري المدارس وفقًا للمجاالت الست حسب المتغیر المؤھل العلمي ، أي أنھ ال توجد فروق بین 

ن التعلیم األساسي مستواھم العلمي عند تقویمــھم لمستوى أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول م

سواء من كان حاصًال على دبلوم عام أو خاص أو دبلوم عاٍل أو جامعي ، وجاءت المتوسطات الحسابیة 

بدرجة منخفضة  ، ویمكن القول بأن ھذه النتیجة تتفق مع بعض نتائج الدراسات مثل دراسة لھلبت 

بأنھ یوجــد فروق ذات ) 1995(وتختلف عنھا في نتائج بعض الدراسات مثل دراسة عیده ) 2011(

  . داللة  إحصائیة بین استجابات أفراد العینة مدیري المدارس لصالح المؤھل الجامعي 

  

115    

  العلمي المؤھل

  

  المجـــاالت

دبلوم 

  عام

دبلوم 

  خاص
  جامعي

  مجموع

  المربعات

 قیمة

F 

  الداللة

 المتوسط  المحسوبة

  الحسابي

 المتوسط

  الحسابي

 المتوسط

  الحسابي

  غیر دالة  . 560  1.161  17.90  15.57  11.00  مجال التخطیط     

  غیر دالة  .320  2.279  18.80  15.61  9.17  مجال طرق التدریس   

  غیر دالة  .507  1.360  14.80  16.39  10.17  مجال المنھج المدرسي   

  غیر دالة  .836  0.358  17.00  15.48  13.17  مجال النمو المھني للمعلمین  

  غیر دالة  .804  0.437  13.90  16.14  13.50  مجال العالقات اإلنسانیة    

  غیر دالة  .819  0.399  16.00  15.80  12.50  مجال التقویم       

  غیر دالة  .403  1.815  18.00  15.75  9.50  المجــــموع



  )12(لجدول رقم ا                                            

 الستجابات بین أفراد العینة منf متوسط  المربعات مجموع المربعات والداللة المحسوبة وقیمة 
  مــدیري المــدارس حسب الخبــرة

  

یالحظ من نتائج الجدول السابق أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجـابات أفراد العینة من   

المتغیر و الخبرة ، وھذا یدل على وجود اتفاق بین وجھات مدیري المدارس وفقًا للمجاالت الست حسب 

نظر مدیري المدارس عند تقویمــھم ألداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي ، 

وجاءت المتوسطات الحسابیة ) 2000(مثل دراسة فؤاد وآخرون  وھذا ما یتفق مع نتائج بعض الدراسات

  . )12(وضح في الجدول رقم بدرجة منخفضة ،كما ھو م
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  الخبرة

  المجـاالت
  مصدر التباین

  مجموع

 المربعات

  متوسط

  المربع
F 

  الداللة

  المحسوبة

  مجال التخطیط
  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

31.7843     
27.6346    
22.8406     

14.713     
12.435  

  غیر دالة   1.00

  مجال طرق التدریس
  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

26.720   
22.660    
27.290       

12.744  
14.056  

  غیر دالة  .230

  مجال المنھج المدرسي
  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

  16.230  
  28.029  

24.313     

13.816  
12.241  

  

  غیر دالة  .021

  مجال النمو المھني للمعلمین
  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

  34.090  
21.277  
26.250  

13.241  
9.302  

  غیر دالة  .024

  مجال العالقات اإلنسانیة
  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

16.009     
33.121  
23.001  

14.713  
13.017  

  غیر دالة  .623

  مجال التقـــویم
  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

27.277  
13.010  
23.343  

11.433  
8.766  

 دالة غیر  .028

  المجموع
  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

4770.152    
18055.215  

228225.367  

1590.051  
694.431 

 غیر دالة   2.290



النتائج المتعلقة بالھدف الثالث حول معرفة ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في  :رابعًا 

، النوع ، المؤھل العلمي( لمعلمین تقویم أداء المفتش التربوي وفقًا لمتغیرات أفراد العینة من ا

  ) . الخبرة ، التخصص 

  )13(الجـدول 

الستجابات أفراد العینة  والداللة المحسوبة tقیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة 

 من المعلمین حسب النوع

  

یالحظ من خالل نتائج الجدول السابق أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة    

من المعلمین وفقًا للمجاالت الست تعزى لمتغیر النوع ، وھذا یدل على وجود اتفاق في وجھات نظر 

م األساسي ، وھذا ما یتفق مع المعلمین عند تقویمــھم ألداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلی

وجاءت المتوسطات الحسابیة بدرجة منخفضة ، كما ھو ) 2009(نتائج بعض الدراسات مثل دراسة ھشام 

  ) . 13(موضح في الجدول رقم 
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    النـــوع      

              

  المجـــاالت                  

  الداللة  tالقیمة   268= اإلناث ن   32= الذكور  ن 

  االنحراف  المتوسط المحسوبة

  المعیاري

  االنحراف  المتوسط

  المعیاري

  غیر دالة .  838 95.505   11.95  10.917  32.81  مجال التخطیط       

  غیر دالة  1.076  11.217  10.89  33.75  36.00  مجال طرق التدریس      

  غیر دالة  . 115  12.493  12.493  28.45  10.451  مجال المنھج المدرسي

  غیر دالة . 423 9.230 9.230  35.17  9.729  مجال النمو المھني للمعلمین 

  غیر دالة -. 392 12.620 12.620  39.04  11.785  مجال العالقات اإلنسانیة 

  غیر دالة -. 070 9.774 8.774  27.25  10.168  مجال التقویم   

  غیر دالة . 370 58.283 194.63  52.620  198.68  المجمــــــــوع    



  )14(الجــدول رقم 

الداللة المحسوبة الستجابات أفراد العینة من  Fقیمة المتوسط الحسابي ومجموع المربعات وقیمة 
  لمعلمین حسب المؤھل العلميا

  

یالحظ من نتائج الجدول السابق أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من   

المعلمین حسب المؤھل العلمي سواء من كان حاصًال على دبلوم عام أو وخاص أو دبلوم عالي أو جامعي 

مما یفسر أنــھ ) 1995(ي وفقًا للمجاالت الست ، وھذا ما یتفق مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة دیران

ال توجد فـروق بین مستــواھم العلمي عند تقویمــھم ألداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم 

  ) .   14( األساسي ، وجاءت المتوسطات الحسابیة بدرجة منخفضة ، كما ھو موضح في الجدول 
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  المؤھل العلمي
  المجـاالت

مجموع   مصدر التباین
 المربعات

متوسط   
  الرتبة

F الداللة  
  المحسوبة

  مجال التخطیط
  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

390.574  
41534.372  
41924.947  

130.19114
0.319  

  غیر دالة  .928

  مجال طرق التدریس
  بین المجموعات

  مجموعاتداخل 
  المجموع

206.611  
37216.359  
37422.970  

68.870  
125.371  

  غیر دالة  .548

  مجال المنھج المدرسي
  

  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

  52.578  
45010.339  
45062.917  

152.062  
85.505  

  غیر دالة  .115

  مجال النمو المھني للمعلمین
  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

388.829  
25309.421  
25698.250  

129.610  
85.505  

  غیر دالة  1. 516

  مجال العالقات اإلنسانیة
  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

  212.421  
2509.421  

25698.147  

70.810  
157.570  

  غیر دالة  .449

  مجال التقـــویم
  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

127.964  
28568.756  
28714.720  

42.655  
96.577  

 غیر دالة  .442

  المجموع
  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

5380.687  
987903.11  
993283.80  

1590.051  
694.431 

 غیر دالة   .537



  

  )15(الجدول                                                 

والداللة المحسوبة الستجابات أفراد العینة من  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة 

  المعلمین حسب التخصص

  

یالحظ من نتائج الجدول السابق أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من   

المعلمین عند تقویمــھم ألداء المفتش التربوي وفقًا للمجاالت الست تعزى لمتغیر التخصص ، وھذا ما 

جود اتفاق في وھذا یعني و) 2000(ریاض وآخرون تتفق مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة 

عند تقویمــھم ألداء المفتش التربوي باختالف تخصصاتھم ، وجاءت المتوسطات  وجھات نظر المعلمین

الحسابیة بدرجة منخفضة ، وقد یكون السبب راجعًا إلى أنھم مازالوا في حاجة إلى من یمد لھم ید العون 

  ) .15( الزمة لھم، كما ھو موضح في الجدول والمساعدة بتقدیم التوجیھات ال
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  التخصص   

                                            
  المجاالت                   

  143=  العلمي ن   157= ن آدابي 
 القیمة 

t 
الداللة                 

  المتوسط المحسوبة
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  
  غیر دالة  1.126  11.548  30.32  12.089  31.91  مجال التخطیط 

  غیر  دالة  .853  11.115  33.41  11.262  34.52  مجال طرق التدریس 

  غیر دالة  1.647  11.208  27.27  13.112  29.59  مجال المنھج المدرسي   

  غیر دالة  1.812  8.678  34.24  9.714  36.17  نمو المھني للمعلمین المجال 

  غیر دالة   1.596  12.051  37.74  12.867  40.04  مجال العالقات اإلنسانیة 

  غیر دالة  1.624  9.386  26.28  10.112  28.11  مجال التقویم 

  غیر دالة  1.668  54.214  189.26  60.273  200.34  المجمــــوع



  )16(الجدول رقم 

تحلیل التباین ومجموع المربعات ومتوسط  المــربعات والــداللة المحســوبة الستجابات أفراد  
  العینة من المعلمین حسب الخبرة

  

یالحظ من  نتائج الجدول السابق أنھ ال توجد فـروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من  

المعلمین عند تقویمھم ألداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي وفقـًا للمجاالت ، 

التي تختلف فیھا وجھات النظر بین ) 2008(راسات مثل دراسة أبوشرار وھذا ما یعكس نتائج بعض الد

المعلمین لصالح ذوي الخبرة أقل من خمس سنوات مما یفســر أن المعلمات باختالف خبرتھن یحتجن 

إلى الخدمات اإلشرافیة في تطویر أدائھن مھنیًا ، وجــاءت المتوسطــات الحسابیة منخفضة جدًا، كما 

  ) . 16(جدول ھو موضح في ال
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  الخبرة
  مجموع  مصدر التباین  المجاالت

  المربعات
  المتوسط
  الداللة F المربعات

  المحسوبة
  بین المجموعات  مجال التخطیط 

  داخل مجموعات
  المجموع

424.276    
415.668  
419.947  

42 .141    
205  .140  

  غیر دالة  1.009

  بین المجموعات  مجال طرق التدریس
  داخل مجموعات

  المجموع

487.727  
369.243  
374.970  

162.576  
150.329  

  غیر دالة  1.303

  المجموعاتبین   مجال المنھج المدرسي
  داخل مجموعات

  المجموع

565.399  
4597.51  

5062.917  

188.466  
  

150.329  

  غیر دالة  1.254

  بین المجموعات  مجال النمو المھني للمعلمین 
  داخل مجموعات

  المجموع

112.700  
256.550  
257.250  

37.567  
86.438  

  غیر دالة  .435
  

  بین المجموعات  مجال العالقات اإلنسانیة 
  مجموعاتداخل 

  المجموع

13.068  
470.078  
473.147  

4.356  
158.24  

  

 غیر دالة  .028
  

  مجال التقـــویم  
  

  بین المجموعات
  داخل مجموعات

  المجموع

138.773  
295.947  
924.720  

46.258  
96.540 

 غیر دالة  .479

  بین المجموعات  المجموع   
  داخل مجموعات

  المجموع

6989.936  
986293.86  
993283.80  

2329.979  
3332.074 

 غیر دالة  .699



  

  

  

  

  

  الفصل السادس

  مناقشة النتائج وتفسیرھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مناقشــة النتـائج وتفسیــرھا

من أھداف ھذه الدراسة محاولـة التعرف على تقویم أداء المفتش التربوي بمرحـلة الشق األول      

من التعلیم األساسي من وجھة نظر المدیرین والمعلمین في مدنیة بنغازي ، وبعد تحدید أھداف 

اشرة مبالدراسة الحالیة  واطالع الباحثة على بعض الدراسات السابقة التي لھا عالقة مباشرة وغیر 

ضوء ذلك توصلت نتائج الدراسة إلى التعرف على تقویم مستوى أداء بموضوع الدراســة ، وفي 

المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم األساس من خالل استمارتي من االستبیان یجیب 

  :علیھما أفراد العینة من مدیري المدارس والمعلمین وھي ما یلي 

ى أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابــات أفراد العینة من أظھرت نتائج الدراسة إل -

مدیري المدارس وكانت وجھات نظرھم عند تقویمیھم ألداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول 

 . من التعلیم األساسي في مستوى منخفض وفقًا للمجاالت الست 

ذات داللـة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة كما أظھرت نتائج الدراسة إلى أنـھ ال توجـد فروق  -

من المعلمین وفقًا للمجاالت الست عند تقویمیھم ألداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من 

التعلیم األساسي ، بما یفسر أن واقع مستــوى أداء المفتش التربوي المطبـق حالیــًا في مدارسنا 

ى المستوى المطلوب في تحقیق مستوى مقبول من األداء جـاء في مستوى منخفض ،  ولم یصل إل

مما یستدعي ضرورة مراجعة تطویر مستوى أداء المفتش التربوي ، أي أنھ یخضع إلى التقویم 

المستمر من حیث مستوى األداء ، لكي یتمكن المفتش التربوي من إنجـاز ما ینبغي أن یكون علیھ 

ودراسة  فؤاد ) 2005(عض الدراسات مثل دراسة النعاس من األداء ، وھذا ما أشارت إلیھ نتائج ب

في ضرورة التعرف على  ) 2002( ودراسة السھلي ) 1999( ودراسة الفالح ) 2004(وآخرون 

 .مستوى أداء المفتش التربوي بكل جوانبھ من خالل تقویمیھ 
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أوضحت نتائج الدراسة أن أغلب استجابات أفراد العینة من مدیري المدارس والمعلمین یرون أن   -

مجال التخطیط ، ومجال ( أداء المفتش التربوي جاء في المستوى المنخفض وفقًا للمجاالت الثالثة 

 وقد یكون راجعًا إلى قلـة إلمام المفتش التربوي) طرق التدریس ، ومجال المنھج المدرسي 

ومعرفتھ بالمجاالت التي یجب مراعاتھا في إطـار العمل اإلشرافي حتى یتمكن من ممارسة جمیع 

األدوار المنوطة بھ بالشكل الصحیح ، حیث یتبع أغلب المفتشین التربویین األسـلوب التقلیدي 

الـروتیني في معرفة كل ما یصدر عن المعـلم وتالمیذه من أداء داخل الصف دون استخدام 

الیب األخرى مثل الندوات وورش العمل وغیرھا وھـذا ما أشارت إلیھ نتائج بعض الدراسات األس

  ) .2007(ودراسة كایریس والمیدا ) 2000(مثل دراسة إخلیف 

بینت نتائج الدراسة أیضًا أن أغلب استجابات أفراد العینة من مدیري المدارس والمعلمین یرون أن  -

ھات المختصة بالتعلیم إقــامة دورات تدریبیة أو ورش العمل لرفع المفتش التربوي ال یقترح على الج

مستوى الكفاءة المھنیة للمعلم ، لمواكبة التطور الحاصل في عملیة التعلیم ووضع برامج التدریب 

لتطویر أدائھم مھنیًا ، وھذا بال شك یشجع المعلمین على نموھم ویوجھ طاقاتھم نحو أداء أفضل ، وھذا 

)  2003(ودراسة نھلة ) 1984( ى سیبل مثال دراسة ملحم تائج بعض الدراسات علما أوصت بھ ن

  ) .1997(ودراسة دیراني 

أوضحت نتائج بعض الدراسات أن أغلب استجابات أفراد العینة من مدیري المدارس والمعلمین  -

، ومجال مجال العالقات اإلنسانیة ( یرون أن أداء المفتش التربوي جاء في المستوى المنخفض في 

ومما یعني أن ُجل اھتمام المفتش التربوي أنــھ یقوم بزیارة مفاجئة لمشاھدة ما یحدث داخل ) التقویم 

الفصل واالطالع على كراسة التحضیر للمعلم وتنقیده بالمدة الزمنیة للمنھج وانتھائھا في مواعیدھا 

، وھــذا ما أكــدت علیھ نتائج حقًاسجالت لیطلع علیھا المعلم الالمحددة من خالل تقدیم تقاریره في ال

 .) 2005(بعض الــدراسات  مثل  دراسة النعاس
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أظھرت نتائج الدراسة قلة وجود معاییر علمیة الختیار المفتش التربوي عند التعیین في وظیفة   -

المفتش التربوي ، باإلضافة إلى قلة وجود برامج تدریب مخصصة لرفع الكفاءة المھنیة لدى 

المفتش التربوي ، وھذا یتطلب مساعدة الجھات المسؤولة على التعلیم في عالج المشكالت التي 

ني منھا جھاز التفتیش التربوي عن طریق تــدریب وورش العمل لتحسین أداء المفتش التربوي یعا

، وربما إیجاد الحلول فھناك صعــوبات ما زالت تحول دون رفع كفاءتھم المھینة ، تتمثل في  كثرة 

  ) . 2005(األعباء اإلداریة والفنیة  وھذا ما أشارت إلیھ بعض الدراسات مثل دراسة عیسان 

أوضحت النتائج أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من مدیري   -

المدارس وفقًا للمجاالت الست تعزي لمتغیر النوع ، ماعدا مجال النمو المھني للمعلمین حیث توجد 

وكذلك  فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من مدیري المدارس لصالح الذكور ،

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة من المدیرین وفقًا للمجاالت الست 

تعزى لمتغیر المؤھل العلمي سواء من كان حاصل على دبلوم عام أو خاص أو دبلوم عاٍل أو 

  .   جامعیًا 

ینة من المعلمین  وفقًا كما تبین أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد الع - 

للمجاالت الست تعزى لمتغیر النوع ، وكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات 

أفراد العینة من المعلمین وفقًا للمجاالت الست تعزى لمتغیر المؤھل العلمي سواء من كان حاصًال 

 .  والخبرة  على دبلوم عام أو خاص أم على دبلوم عاٍل أو جامعي ، والتخصص ،
  

  :  أھم التوصیات والمقترحات التالیةمن خالل النتائج التي توصلت إلیھا الدراسـة یمكن الخروج ب

العمل على وضع خطط طویلة المدى وقصیرة المــدى من أجــل إعــداد برامج تـدریب  .1

 . المفتشین التربویین أثناء الخــدمة لتحسین رفع مستوى أدائھم 
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توضیح مھام دور المفتش التربوي في تحسین التعلیم من خالل تشجیع المبادرات التي العمل على  .2

تعمل على تطویر أدائھ وتطبیق أسالیب التفتیش التربوي الحدیثة في مجاالتھا المختلفة ، بحیث 

 .تصبح عامًال من العوامل التي تسھم في رفع الكفاءة المھنیة للمفتش التربوي 

أداء المفتش التربوي من خالل إقامة الندوات والدورات التدریبیة للمفتش العمل على رفع مستوى  .3

التربوي ، واالستفادة من البحوث والدراسات المختلفة التي تحدد المواصفات الشخصیة والمھنیة 

 . الالزم توافرھا في المفتش التربوي إلنجــاح مھنتھ 

ع المفتش التربوي على بذل المزید من العطاء االھتمام بتوفیر الحوافز المادیة والمعنویة التي تشج .4

 . والجھد ، ویعتبر الحافز المادي أحد العوامل الھامة التي تؤدي إلى إثارة الدوافع االیجابیة للعمل 

عالج المشكالت التي یعاني منھا جھاز التفتیش التربوي عن طریقة التدریب وورش العمل  .5

ر الئحة التفتیش التربوي تجدد أھدافھ وسیاستھ لتحسین أداء المفتش التربوي من خالل إصدا

 .                                           وطرق ممارستھ 

مساھمة وسائل اإلعالم المختلفة في إبراز الدور الھام الذي یؤدیھ المفتش التربوي في عملیة  .6

أحد عناصر العملیة التعلیمیة التعلیم ، وكذلك المساھمة في تغیر النظرة التقلیدیة في أدائھ باعتباره 

 . 

قیام المفتش التربوي بأكثر من زیارة بحیث تغطي احتیاجات المعلمین من التوجیھ واإلرشاد  .7

 . لتحسین العملیة التعلیمیة وتطویر قدرات المعلمین التدریسیة 

ة وإجراء العمل على وضع المعاییر العلمیة الختیار المفتشین التربویین تعتمد على الكفاءة والخبر .8

 . قابالت شخصیة لھذا االختیار مبول وامتحانات ق
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لتقویم أداء المفتش التربوي المستمر من أجل تحسین عملیة التفتیش التربوي وضع خطة  .9

 . وتطویرھا یشارك فیھا المتخصصون التربویون و أساتذة الجامعات وخبراء التعلیم 

  : وتقـترح الباحثة ما یلي 

من الدراسات لمعرفة أوجھ القوة والضعف في أداء المفتش التربوي من أجل القیام بمــزید  .1

تحسین أداء المعلمین وبالتالي تحسین العملیة التعلیمیة ، ومقارنتھا باألسالیب الحدیثة في التفتیش 

 .التربوي  

تین تقترح الباحثة إجــراء دراسـة ممــاثلة للــدراسة الحــالیة على مستوى لیبیا في المـرحل .2

 . اإلعدادیة والثانویة 

 . عقد مؤتمر علمي ینـاقش قضــایا التفتیش التربوي في نظــام التعلیم في لیبیا وتطویره  .3
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  راجــــــــــع قـائمــة الم

  الكتب : أوًال 

 . اإلشراف التربوي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع  ، عمان ) 2007( األسدي وآخرون  .1

اإلدارة التعلیمیة أصولھا وتطبیقاتھا المعاصرة ، المكتب )  1999( الطبیب ، أحمد محمد  .2

  . الجامعي الحدیث ، اإلسكندریة 

اإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر اإلداري ) 2007( المعایطة ، عبد العزیز عطا اهللا  .3

 .المعاصر ، دار الحامد للنشر والتوزیع ، األردن 

اإلدارة الصفیة الفعالة في ضوء اإلدارة المدرسیة ) 2001(ور الزبیدي ، سلمان عاش .4

 . الحدیثة ، دار الكتب الوطنیة ، بنغازي  

اإلدارة التعلیمیة واإلدارة المدرسیة ، دار الفكر العربي،  ) 1998( حجى ، أحمد إسماعیل  .5

 . القاھرة 

الفكر العربي ،  التقویم التربوي المؤسسي ، دار ) 2003(العالم ، صالح الدین محمود  .6

 . القاھرة  

دارسة ( تقویم األداء الوظیفي للمشرفة التربویة ) 2002(الزیداي ، مھا محمد خلف  .7

 . ،  دار الفكر العربي ، القاھرة ) التطبیقیة 

الكفاءة الداخلیة إلدارة الدراسات العلیا بالجامعات ) 2003(البدري ، عبد الرحیم محمد  .8

  . قاریونس ، بنغازي  اللیبیة ، منشورات، جامعة 

"  ومفاھیمھ وأھدافھ وأسسھ وأسالیب " اإلشراف التربوي)  2005( الطعاني وآخرون  .9

 .الشروق ، األردن 

 . الجامعة والتدریس والجامعي ، دار الشروق ، بیروت) 2007(راشد ، علي  .10
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، دار  التقویم التربوي للمنظومة التعلیمیة اتجاھات وتطلعات) 2000(شعلة ، وآخرون  .11

 .الفكر العربي ، القاھرة 

أسالیب التقویم التربوي ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، عمان ) 2005(عثمان ، محمد  .12

 .األردن  

 .، عمان األردن التقویم الذاتي للشخصیة ، دار الثقافة) 2006(عبد القادر، أكرم وآخرون  .13

ربوي الحدیث ، مكتبة اإلدارة المدرسیة واإلشراف الت) 2006(ربیع ، ھادي مشعان  .14

 .المجتمع العربي للنشر والتوزیع ، األردن 

سیكولوجیة اإلدارة التعلیمیة والمدرسة وآفاق التطویر العام ، ) 2004(محمد ، جاسم محمد  .15

 .مطبعة اإلیمان ، عمان 

وتدریبیھ ،  -خصائص المعلم العصري وأدواره واإلشراف علیھ ) 2003(على ، راشد  .16

 .،  القاھرة  دار الفكر العربي

 . التقویم التربوي ، دار المعرفة ، اإلسكندریة ) 2003(منسى ، محمود عبد الحلیم  .17

التقویم والقیاس النفسي والتربوي ، الناشر المكتب الجامعي ) 2000(الطیب ، أحمد محمد  .18

 . ، اإلسكندریة 

"  ثة  اتجاھات حدی" اإلدارة واإلشراف التربوي ) 1987( رداح  ، الخطیب وآخرون  .19

  . عمان األردن ، الریاض السعودیة ،  ط الثانیة 

 . اإلشراف التربوي ، مكتبة االنجلوا المصریة ، القاھرة  ) 1972(األفندي ، محمد حامد  .20

 . العربي ، القاھرةاإلشراف المدرسي العیادي ، دار الفكر ) 1992( أحمد ، إبراھیم أحمد  .21

التربوي مفاھیمھ وأسالیب ، دار الثقافة  اإلشراف)  2006( جودت ، عزت عبد الھادي  .22

 . للنشر والتوزیع  ، األردن 
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اإلشراف التربوي والقیادة التربویة وعالقتھما )  2008( معن ، محمود أحمد العیاصرة  .23

 . باالحتراق النفسي ، دار الحامد  ، عمان 

اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي أصولھا وتطبیقاتھا ) 2004( ، جودت عزت  عطوي .24

 .  ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، األردن 

اإلشراف التربوي الحدیث أساسیات ومفاھیم ، دار غیداء ) 2009(خضر ، رائد یوسف  .25

 . للنشر والتوزیع ، األردن 

ین التربویین في األردن في ضوء مھماتھم تقویم أداء المشرف)  2004( ستراك ، آخرون  .26

 . واالتجاھات اإلشرافیة الحدیثة  ، دار وائل ، األردن  

واقع التوجیھ التربوي في المرحلة اإلعدادیة ومدى ) 1985( بارة ، عبد المطلب حسین  .27

مطابقتھ للتوجیھ الفني بمفھومھ الحدیث ، المنشأة العامة للنشر والتوزیع و اإلعالن ، 

 . س لیبیا طرابل

"  سة تحلیلیة ارد" بة ألداء أعضاء ھیئة التدریس تقویم الطل) 1997(فرحات ، سھیر فھمي  .28

 . مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ، الریاض المملكة العربیة السعودیة 

تطبیقات في اإلشراف التربوي ، دار المسیرة للنشر )  2010(عایش ، أحمد جمیل  .29

  . ، ط الثانیة  والتوزیع ، عمان األردن

،  " دراسة میدانیة تقویمیة " اإلشراف التربوي ومشكالتھ ) 2010( العوران ، إبراھیم   .30

 . دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع ، عمان األردن  

  . ، األردنالقیاس والتقویم التربوي الحدیث ، دار الفكر )  2004( الدوسري ، راشد حماد  .31

اإلشراف التربوي في الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة ) 1985( ، أحمد عربیي  زكرى .32

 . االشتراكیة ، الدار العربیة للكتاب ، طرابلس 
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مناھج البحث االجتماعي ، المنشأة الشعبیة للنشر ) 1971(الشیباني ، عمر التومي  .33

 .والتوزیع واإلعالن ، طرابلس لیبیا 

تطویر نظام التوجیھ التربوي في صفوف ) 1989( ، عبد الرحمن محمد احمد  النھال .34

  .التعلیم االبتدائي الثالثة األولى ، دولة اإلمارات المتحدة 

دراسة مقارنة ، دار المطبوعات  –اإلشراف الفني ) 1983( متولي ، مصطفى محمد  .35

 . الجدیدة ، اإلسكندریة 

ة اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي ، دار سیكولوجی) 1976( منصور حسین وآخرون  .36

  . غریب للطباعة والنشر ، القاھرة 

مدخل إلي اإلدارة التربویة ، جامعة بغداد ، منشورات جامعة ) 2008( مھدي وآخرون  .37

 .قاریونس ، ط الثانیة 

السلوك اإلنساني والتنظیمي ، معھد اإلدارة العامة ، )  1985( العدیلي ، ناصر محمد  .38

 . اض الری

قواعد البحث االجتماعي ، بدون الناشر  ، ط الثانیة ، القاھرة ) 1980(زیدان ، عبد الباقي  .39

. 

 . التنظیم واإلشراف التربوي ، جامعة عین شمس ، القاھرة ) 1985(صلوو ، سھى احمد  .40

أسس االدارة التربویة المدرسیة واالشراف ) 1987(الدویك ، محمد عدس وآخرون  .41

 . لفكر للنشر والتوزیع ، عمان التربوي ، دار ا

المنھج بین النظریة والتطبیق ، دار المسیرة للنشر ، ) 2004( راتب ، قاسم عاشور  .42

 .األردن 

مناھج البحث في التربیة وعلم النفس ، مكتبة االنجلوا ، ) 1980(فان دالین ، دیویولدي  .43

 . القاھرة 
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  الرسـائل الجامعیة   : ثانیـًا 

الكفایات اإلشرافیة للموجة التربوي كما یراھا معلمو )  2009( موسى ، ھناء الخالق  .1

ومعلمات مدارس التعلیم األساسي بمدنیة بنغازي ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة 

 . اآلداب جامعة قاریونس  ، بنغازي لیبیا 

) الثانـوي(علیم المتوسط  تقویم اإلشراف التربوي بمرحلة الت) 1999(الفالح ، فاطمة مفتاح  .2

بمدنیة بنغازي في ضوء اتجاھاتـھ الحدیثة من وجھة نظر المشرفین التربویین والمعلمین 

  .والمدیرین المـدارس ، رسـالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة اآلداب جامعة قاریونس ، لیبیا 

التربوي لمرحلة التعلیم المتوسط  األسالیب الحدیثة لتطویر االشراف(سالم ، مریم عبد الحمید  .3

  .بمدینة طرابلس ، رسـالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة اآلداب جامعة طرابلس ، لیبیا 

بعض الحاجات االجتماعیة وعالقتھا بأداء المشرف التربوي ) 2007(بن نصیر ، سمیة مختار  .4

 . آلداب ، لیبیا بشعبیة طرابلس ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، جامعة الفاتح كلیة ا

دور المشرف التربوي ومعیقات أدائھ من وجھة نظر المشرفین )  2005(  عیسان ، آخرون  .5

أنفسھم في ضوء بعض المتغیرات في سلطنة عمان ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، جامعة 

 . السلطان قابوس  ، عمان 

ف التربوي في الریاض  ، تقویم المعلم ألداء المشر)  2009(عبد اهللا ، بن محمد السھلي  .6

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، مركز الدراسات والبحوث االجتماعیة والتربویة ، المملكة 

 . العربیة  السعودیة  

تقویم أداء معلمة الفصل في ضوء الكفایات التعلیمیة لعینة من ) 2004(الشیخي ، فایزه سعد  .7

 . منشورة ، جامعة قاریونس لیبیا معلمات الفصل بمدنیة بنغازي ، رسالة ماجستیر غیر 
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دراسة استطالعیة آلراء الموجھین ومدیري المدارس والمعلمین ) 1995(كمال ، آخرون  .8

، جامعة ولة قطر ، مركز البحوث التربویة حول نظام التوجیھ التربوي المطبق حدیثًا في د

 . قطر

التربوي كما یراه المشرفون الدور المتوقع والواقعي للمشرف ) 2003( كساب ، نھلة رشاد  .9

التربویون والمعلمون في المراحل التعلیم قبل الجامعي بقطاع غزة ، رسالة دكتوراه غیر 

  . منشورة ، جامعة عین الشمس ، كلیة التربیة  

مستوى األداء الوظیفي لدى موظفي الكلیات الطبیة ) 2004(ف ، نجاة عبد القادر یشرال .10

 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة قاریونس ، لیبیا  بجامعتي الفاتح و قاریونس

تقویم أداء المشرفین التربویین في ضوء مھامھم اإلشرافیة ، ) 1990( جاسم ، رحیم عبد .11

 . رسالة دكتورة غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد 

اإلشرافیة لمواجھات برنامج تدریبي مقترح على المھارات ) 2006(، سوزان حسن  المقطرن .12

 .ریاض األطفال في ضوء االحتیاجات التدریبیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة القاھرة 

واقع أداء الموجھین التربویین في ضوء مھامھم اإلشرافیة ) 2005(النعاس ، یونس محمود  .13

لمدیرین الحالیة بمدارس التعلیم األساسي والثانوي التخصصي من وجھة نظر الموجھین وا

 . والمعلمین ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة طرابلس ، الجمھوریة اللیبیة 

الزیارات اإلشرافیة ودورھا في تحقیق أھداف اإلشراف ) 2005(فنیر ، عبداهللا ابراھیم  .14

 . التربوي في مدارس التعلیم األساس بشعبیة یفرن ، كلیة اآلداب ، جامعة طرابلس ، لیبیا 

نظام اختیار وتدریب المشرفات التربویات في المملكة ) 2001(مضاوي محمد الشعالن ،  .15

 –، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة "دراسة تحلیلیة تقویمیة " العربیة السعودیة 

 . جامعة عین شمس 
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نویات الكفایات التعلیمیة الالزمة لمعلمي اللغة العربیة في ثا) 2008(بن شتوان ، نجوى رمضان  .16

 .العلوم االجتماعیة وتقویم أدائھا لھا ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة قاریونس لیبیا 

معوقات التوجیھ التربوي في مدارس التعلیم العام كما یراھا ) 2007(الزوي ، سامي سلیمان  .17

الموجھون التربویون وفقًا لبعض المتغیرات ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة 

 .نس لیبیا قاریو

تقویم نظام اإلشراف التربوي في المرحلة األساسیة الدنیا من المدارس ) 1995(عیده ، محمد  .18

 . األردنیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، األردن 

دور المشرفین التربویین في تطویر اإلدارة المدرسیة كما یراھا ) 2010(لھلبت ، فراس فواز  .19

 .طین ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، فلسطین مدیرو المدارس الحكومیة في فلس

متطلبات اإلشراف التربوي في المرحلة الثانویة بمحافظات ) 2008( الحالق ، دنیا یوسف  .20

 . رسالة ماجستیر غیر منشورة ، غزة زة في ضوء االتجاھات المعاصرة ، غ

الحدیث في درجة التزام المشرفین التربویین بتوظیف خصائص ) 2009( أبوار شرار  .21

مدارس وكالة الغوث الدولیة في األردن من وجھة نظر المعلمین ، رسالة ماجستیر غیر 

  .منشورة ، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا ، األردن 

   الـدوریـات : ثالثًا 

اإلشراف التربوي الحدیث ، مجلة علیمة سنویة محكمة تصدر ) 2009( أحمد ، إبراھیم أحمد  .1

 .اد المعلمین  ، جامعة التحدي ، السنة السابع  ، العدد السابع عن كلیة إعد

نحو إشراف تربوي أفضل بمرحلة التعلیم االبتدائي ، مجلة ) 1992(أحمد ، خدیجة أبوبكر  .2

 . لیبیا –البحث التربوي ، السنة األولى ، الربیع ، اللجنة الشعبیة للتعلیم طرابلس 
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تقویم دور مشرفي المرحلة من وجھة نظر معلمات الصف التعلیم )  2000( ، آخرون  إخلیف .3

في الجنوب ، مجلة  مؤتة للبحوث والدراسات التي تصدر عن جامعة مؤتة ، المجلد الخامس 

 . عشر ، العدد السابع 

تصورات دور الموجھ التربوي وممارساتھ لذلك الدور كما یرى الموجھون ) 1999( عطاري  .4

مجلة التربیة العربي ، " دارسة استطالعیة  " لمدرسون في المدارس الحكومیة بدولة قطر وا

 . السنة العشرون ، الریاض السعودیة ، العدد الثامن العشرون 

درجة التزام المشرف التربوي في األردن بأصول الزیارة )  1995(دایراني ، محمد عید  .5

جلة التربیة ، جامعة المنصورة  ،العدد التاسع الصفیة كما یراھا المعلمون والمشرفون ، م

 . والعشرون ، مصر 

نظرة المتفقدین لعملیة التفقد وتقویم المعلمین الفصل ، المجلة ) 1985(الشناوي ، واآلخرون  .6

 . نة الحادي عشر ، العد الثالث عشرالتونسیة لعلوم التربیة ، المعھد القومي لعلوم التربیة ، الس

واقع الممارسات اإلشرافیة في األردن من وجھة نظر المعلمین ، ) 1997( ، محمد عید  دایرني .7

 .  مجلة التربیة ، العدد ثالثة وثالثون ، األردن 

أسالیب اإلشراف التربوي في التعلیم االبتدائي بطرابلس ، ) 1982(أبوفروة ، إبراھیم محمد  .8

 .س المنشأة العامة للنشر والتوزیع واإلعالن ، طرابل

دور المشرف التربوي في تحسین النمو المھني للمعلمین في مدارس ) 2000(حسن ، ماھر محمد  .9

 .وكالة الغوث في محافظة أربد ، مجلة كلیة التربیة ، جامعة أسیوط المجلد السادس عشر
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   -:الندوات : رابعــــًا 
وإعداد معلم اللغة العربیة في ضوء المتغیرات المعاصرة ) 2006( حنفي ،  أمام سید عبداهللا .1

قبل وأثناء العمل ، وقائع ندوة مؤسسات إعداد المعلمین في ظل المتغیرات الجدید وبرامج 

 .تدریب المعلمین أثناء العمل ، الجزء الثاني ، منشورات جامعة قاریونس ، بنغازي 

قرار رقم ) 2008(العلمي سابقًا بإدارة التفتیش التربوي  اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم و البحث .2

 .بشأن الئحة التفتیش التربوي في مدنیة بنغازي،  لیبیا )  165(

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Kent,s (2001) Supervision  of  Student  Teachers  - Practices  of 

Cooperating  Teaching  Prepared  in  a Clinical  supervision 

Curse , Journal of Curriculum  and  supervision Curse ,Vol . 

16.No .3 , . 
 

2) Feher ,Sandra Jane  ( 2002 ) The Role of the Educational 

Supervisor in United states Public School Form 1970 – 2000 , as 

Reflected in the Supervisor Literature , the Pennsylvania state 

university , Dissertation Abstracts international , vol . 62 

3) Caires,Almeida.(2007) Positive  Aspects of the teacher  Training   

Supervision  – the student   Teachers , Perspective . European , 

journal   of  Psychology   Education , 22 

www.erdc-aden.com/drasat/111.pd          17 /11/2011    11:00  
                                               

4) Aldmour , Hisham (2011)  Obstacles    against    the  

Educational   Supervision  As Perceived  by Teacher of physieal  

Education in District of Southern mazar  

European journal of social sciences – Volume ,23 , Number 4 . 
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5) AFiF , j . w ( 1980 ) Astutdy of Actual and idial Role perception of  
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Ed.D. Dissertation . East  Tennessee state university 
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  جامعة بنغازي   | الشـــكر والتقدیر إلي األساتیذ المحكمین من أعضاء ھیئة التدریس كلیة اآلداب 
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  ارة استبیانـــــستما
  ةفي صورتھا األولی

  : الدكتور الفاضل 
  

  ــــــــــدتحیة طبیة وبع
  

  :بإجراء دراسة عنوانها   تقوم الباحثة ونيســة طاهر الفيتوري

  من التعليم األساسياألول تقويم أداء املفتش الرتبوي مبرحلة الشق 
  "مدنية بنغازي يف  علمنياملمن وجهة نظر املديرين و 

 : يتفرع منها األهداف التالية 

الكشف عن أوجھ القوة والضعف في أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من  التعلیم األساسي  )1

  . من وجھة نظر المدیرین والمعلمین في مدنیة بنغازي 

التعرف على ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في تقویم أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق  )2

النوع ، والمؤھل العلمي ، والتخصص ، ( فقًا لمتغیرات أفراد العینة األول من التعلیم األساسي و

 ) .والخبرة 

التعرف على مستوى أداء المفتش التربوي بمرحلة الشق األول من التعلیم األساسي من خالل استجابة  )3

المھني مجال التخطیط ، مجال أسالیب وطرق التدریس، مجال النمو : (أفراد العینة وفقًا للمجاالت التالیة

 ) للمعلمین، مجال المناھج المدرسیة ، مجال العالقات اإلنسانیة ، مجال التقویم

ونظراً لما نعهده فيكم من خبرة ودارية في المجال نأمل منكم تحديد مدى صالحية هذه الفقـرات       

  .لما وضعت لقياسه وأجراء التعديل المناسب عليها  التي سوف تؤخذ بعين االعتبار 

  

                  كرــــالش ولكم جزيل                                  د عبد الرحيم حممد البدري. أ /  إشراف 

     م التربیة وعلم النفســـقس       

   جامعة بنغازي / كلیة اآلداب       



     

 : بمدیرین المدارس خاصة  شخصیة بیانات

  :المناسبة فیما یلي أمام العبارة ( / ) الرجاء وضع عالمة 

 [      ]أنثى       [      ]ذكر    :النوع   .1

 

     [      ] دبلوم عام    :   العلميمؤھل ال .2

      [      ]دبلوم خاص                     

      [      ]   جامعي | دبلوم عاٍل          

 

     [      ]  واتــسن 5أقل من :  الخبرة   .3

      [      ]   سنوات      9  -  5           

      [      ]سنوات     14  -   10          

     [      ]  ة فأكثر ــــسن   15           
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  الرقم 

                                                                 

  مجال التخطیط                        

  
  
  

  دائما  
  

  

  

  غالبا
  
  

  

  

  
  

  أحیانا

  

  

  

  نادرا
  

  
  

  أبدًا

  
  1  

  
     

  یتابع المفتش التربوي مع المدیر في وضع الخطط 
  

  السنویة والشھریة والیومیة للمعلم

  قابل التعدیل   ال یصلح       یصلح
          

  

  2  
  

            یتم التخطیط  للزیارة الصفیة بأسلوب المشاركة  

  

  3  
  

یبلغ المفتش التربوي المدیر عن موعد زیارتھ الصفیة  
  للمدرسة 

          

  
  4  

  

  یساھم المفتش التربوي مع المدیر والمعلم في تنسیق 
  

  األنشطة المدرسیة في إطار المنھج 

          

  
  5  

  

  یتعاون المفتش التربوي مع المدیر و المعلم في وضع 
  

  خطط األنشطة الخاصة بالمادة 

          

  

  6  
  

یتدارس المفتش التربوي مع المدیر والمعلم مشاكل 
  بعض التالمیذ  ورسوبھم وكیفیة معالجتھا تأخر

          

  

  7  
  

  یتعاون المفتش  مع المدیر والمعلم في وضع خطط  
  

  عالجیة مناسبة  للتالمیذ 

          

  
  8  

  

یخصص المفتش التربوي مع المــدیر جـــزءًا من وقتھ 
  بمدى تقدمھلتوجیھ المعلم وإحاطتھ 

          

  
  9  

  

  یخطط بالتعاون مع  المدیر في إقامة الدورات التدریبیة 
  

  القصیرة والطویلة للمعلمین
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  الرقم 

                                                                 

  مجال أسالیب وطرق التدریس                    

  
  
  

  دائما  
  

  

  

  غالبا
  
  

  

  

  
  

  أحیانا

  

  

  

  نادرا
  

  
  

  أبدًا

  
  10  

  

  

  على توزیع األعباء  ینالمفتش مع المدیر والمعلم كیشار
  

التدریسیة والمناشط الالصفیة على المعلمین وفقًا 
  واستعداداتھملقدراتھم 

  قابل التعدیل   ال یصلح       یصلح
          

  
 11  

  

  رات ـــاد حجـــیقترح المفتش التربوي مع المدیر إیج
  

 خاص بتوفیر متطلبات العملیة التعلیمیة
  

          

  
 12  

  

  یتشاور المفتش التربوي مع المدیر والمعلمین على 
  

ضرورة إعطاء تقاریر ألولیاء األمور عن مستوى 
  تحصیل أبنائھم 

          

  
 13  

  

یتعاون المفتش التربوي مع المدیر والمعلم على وضع 
  خطــط للتـــالمیذ الموھوبین والمتفوقین 

  

          

  
 14  

  

  یعمل المفتش التربوي مع المدیر والمعلم على إقامة 
  

دورات تقویة للتالمیذ ذوي التحصیل المتدني أثناء العام 
  الدراسي 

          

  
 15  

  

  المعلمین على توفیریحرص المفتش التربوي المدیر مع 
  

  االحتیاجات من المواد والوسائل المُعینة على التدریس 

  

  

        

  
16  

  
   الروتینعن االبتعاد على  المفتش التربوي حرصی
  

  التفتیش التربوي التقلیدي أســالیباإلداري واستخدام 
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  الرقم

                                                                 

  مجال المنھج المدرسي                    

  
  
  

  دائما  
  

  

  

  غالبا
  

  
  
  

  أحیانا

  

  

  

  نادرا
  

  
  

  أبدًا

  
17  

  
  

  

یناقش المفتش التربوي المدیر مع المعلمین في إبداء 
  المقترحات إلثراء المنھج وتطویره

  قابل التعدیل   ال یصلح       یصلح
    

  
    

  
 18  

  
  

یقترح المفتش التربوي مع المدیر بتشجیع المعلم  
  على إجراء البحوث المتعلقة بالمنھج

    

 

  

    

  
 19  

  
  

یساعد المفتش التربوي مع المدیر و المعلم  في 
  توظیف النشاط المدرسي في إطار المنھج

    

 

  

    

  
 20  

  
  

  یساعــدني على استخــدام الوســائل التعلیمیـــة  
  

  التعـــلم وتطویرالمُعینة على 
  

    

  
    

  
 21  

  

یساعد المفتش التربوي المدیر مع المعلمین  في 
األنشطة المصاحبة للمادة التي تنمي مھارات  اختیار

  التفكیر 
  

  للتالمیذ

          

  
 22  

  

   

مع المعلمین على یشارك المفتش التربوي المدیر 
  تنظیم مسابقات متنوعة بین التالمیذ

          

  
 23  

  

التربوي المدیر مع المعلمین بنشرات  یزود المفتش
  تنفیذ المنھج المدرسي  ُتدعم

          

  
 24  

  

  یحرص علي توصیل مقترحات المعلمین الخاصة 
  

  ة المنھج المدرسي إلى الجھات المختص 
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  الرقم

                                                                 

  مجال النمو المھني للمعلمین                  

  
  
  

  دائما  
  

  

  

  غالبا
  

  
  
  

  أحیانا

  

  

  

  نادرا
  

  
  

  أبدًا
    

  
     
  
  
  
  

  25   

  

برامج لتدریب  المدیر یقترح المفتش التربوي
   المعلمین وفق احتیاجاتھم المھینة

  قابل التعدیل   ال یصلح       یصلح
          

  
 26  

  

  یعقد المفتش التربوي والمدیر مع المعلمین اجتماعات 
  

 توجیھیة لمناقشة سیر العمل 
  

          

  
27  

  

  

على و المدیر مع المعلمین  المفتش التربوي یساعد
  مشكالت المھنیةالحل 

          

  
  28  

  

  

  یناقش المفتش التربوي المدیر مع المعلمین  في 
  تشخیص الصعوبات التعلیمیة التي تواجھھم 

          

  
  29  

  

  

  یعمل المفتش التربوي مع المدیر على تطویر المكتبة 
  

  المدرسیة وتمكین المعلم من حسن االستفادة منھا

          

  
  

  30  

  

یساعد المفتش التربوي مع المدیر في الحصول على 
  یستحقونھ من ترقیات و مكأفات  للمعلمین  ما

          

  
  31  
  

  زیارات المفتش التربوي طوال الفصل الدراسي قلیلة 
  

  مع قصر وقتھا 

          

  

یقوم  المفتش التربوي بزیارة المعلم داخل الصف   32  
  بشكل مفاجئ

          

  
  33  

  زیارة المفتش التربوي  للفصل زیارة روتینیة ولیس 
  

  لھا أیة فائدة 
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  الرقم

                                                                 

  مجال العالقات اإلنسانیة                  

  
  
  

  دائما  
  

  

  

  غالبا
  

  
  
  

  أحیانا

  

  

  

  نادرا
  

  

  أبدًا
     

  
34   

  

  

بإقامة عالقات مع المدیر  المفتش التربوي یھتم 
  سلیمة مع أسرة المدرسة  إنسانیة

  قابل التعدیل   ال یصلح       یصلح
          

  
 35  

  

  یقف المفتش التربوي مع المدیر بجانب المعلم حیال 
  

  تعرضھم ألي ضغوط خارجیة

          

  
 36  

  

  عملیالخاصة و المعلم یتفھم المفتش التربوي ظروف
   اإلمكانقدر ب ھعلى تلبیة حاجات

          

  

    
37    

  

  على خلق جو من الثقة المتبادلة المفتش التربوي یعمل 
  و بین اإلدارة  المدرسیة  بینھ 

          

  
 38  

  

  یعمل المفتش التربوي  مع المدیر لتشجیع المعلمین من 
  خالل إعطاء حوافز المعنویة حتى یؤدوا أعمالھم بجدیة

          

  
39  

  

  

  یسھم المفتش التربوي في االحتفاالت والمناسبات التي
  

  

  تقیمھا المدرسة 

          

  
 40  

  

  یبدو دائمًا  المفتش التربوي ودیًا ویمكن التحدث معھ  
  
  

  أو االجتماع بھ
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  الرقم

                                                                 

  مجال  التقویم                  

  
  

  دائما

 
  

  غالبا 

 

  

  أحیانا
  

  

  

  نادرا
  

  

  أبدًا

  
 41  

  

  یتعاون المفتش التربوي مع المدیر على تسییر أمور 
  

  المدرسة 

  قابل التعدیل   ال یصلح       یصلح
     

    

  
 42  

  

یقوم المفتش التربوي بزیارات متكررة للفصول  
 بقصد المالحظة والتشاور 

  

 

  

  

 

  

 
    

  
 43  

  

  على نتائج التحصیل كمؤشر  یركز المفتش التربوي
  

  لفاعلیة أداء المعلم

    
    

  
 44  

  

یم الخاصة ویوظف  المفتش التربوي نتائج التق
  بالمعلم لتطویره 

    
 

    

  
 45  

  

  في وضع المدیر مع المعلمین یشارك المفتش التربوي 
  

  معاییر مناسبة لتقویم تحصیل التالمیذ

 
    

 

  
  

    

  
  
 46  

  

  یعقد المفتش التربوي لقاء المدیر مع المعلمین قبل
  

  زیارتھ للفصل وبعدھا لمناقشة إیجابیات وسلبیات  
  

   المعلم وكیفیة معالجتھا 

 

  

 

  

 

  

    

  
 47  

  

 ضرورة المدیر علىمع المفتش التربوي  یتشاور
    ھم بدورات تدریبیةقأداء المعلمین المھني بإلحا میةتن
  

 

  

 

  

  
    

  
 48  

  

  یسجل المفتش التربوي مالحظاتھ في سجل الزیارات 
  
  

  علیھا المعلم الحقالیطلع 

  
  
  

    
    



  

  
  
  

 : بالمعلمین خاصة  شخصیة بیانات - 

  :أمــــام العبـــــارة المناسبــة فیمـــا یلي (  / ) الرجاء وضع عالمة 

 [      ] أنثى       [      ]ذكر :   النـــــــوع         .1
 

     [      ]دبلــوم عام         : العلمي  مؤھل ال .2
      [      ]دبلـــوم خاص                          

      [      ]جامعي      | دبلـوم عاٍل              
  

 ]  [    اللغة العربیة     [      ]اإلنجلیزي [     ]  الریاضیات  : التخصص  .3
  

     [      ]العلوم          [      ]التربیة اإلسالمیة      [      ]االجتماعیات             

  

     [      ]سنوات         5أقــل من :     الخــبرة   .4

      [      ]سنوات           9  -   5                 

      [      ]    سنوات     14  -  10                

      [      ]   سنـــة فأكثر        15                
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  الرقم 
                

  مجال التخطیط                      
  
  

  دائما  
  

  غالبا
  
  

  أحیانا
  

  

  نادرا
  

  أبدًا
  
  1     

  

یقدم لي المفتش التربوي قائمة المراجع التي 
  تساعدني على التخطیط السلیم للدروس

  قابل التعدیل  ال یصلح       یصلح
          

  
  2  

  

  یساعدني المفتش التربوي على وضع خطط أسبوعیة 
  

  في ضوء الخطة السنویة

          

  
  3  

  یساعدني المفتش التربوي في كیفیة وضع خططي 
  

  الیومیة  لتنفیذ المنھج  المقرر
          

  
  4  

  یساعدني المفتش التربوي في وضع خطة لتنفیذ 
  

  المنھج وتوزیع المقررات على أشھر السنة
          

  
  5  

  

  یساعدني المفتش التربوي في توزیع المادة المقررة
  

    على الزمن المتاح
          

  
 6  

  

  یساعدني المفتش التربوي على صیاغة األھداف 
  

  السلوكیة 

          

  
 7  

  

  یساعدني المفتش التربوي في  وضع خطط  األنشطة
  

  الخاصة بالمادة  
          

  
  8    

  

  یناقشني المفتش التربوي في خطتي التي رسمتھا 
  

  للمادة المقررة
          

  
  9  

  

  یشاركني المفتش التربوي في وضع الخطط العالجیة 
  

  لمشكالت الضعف عند التالمیذ
          

  
 10  

  
  

  یتابع المفتش التربوي التخطیط السنوي للمنھج  بكل 
  

  تفصیالتھا الشھریة والیومیة
          

  
 11  

   

  یبلغني المفتش التربوي عن موعد زیارتھ الصفیة 
  

  للمدرسة
          

  
 12  

  یقوم  المفتش التربوي بزیارة المعلم  داخل الصف 
  

  بشكل مفاجئ
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149  

  
  الرقم

  
  مجال أسالیب وطرق التدریس              

  
  دائمًا

  
  غالبًا

  
  

  أحیانًا
  

  نادرًا 
    

  أبدًا
  
  13  

  

  یساعدني المفتش التربوي على التنـــوع في أسالیب 
  

  التدریس بما یتفق مع الموقف التعلیمي 

  قابل التعدیل   ال یصلح       یصلح
          

    
14    

  

یقــدم لي المفتش التربوي أســالیب تــدریس  
  عند زیارتھ للفصل  حدیثـــة

          

  
 15   

  

  أثناء الزیارةیسھم المفتش التربوي في شرح الدرس 
  
  

 الصفیة بشفافیة عالیة  
  

          

  

  
 16  

  

  یوجھ المفتش التربوي بعض األسئلة للتالمیذ فیما  
  

 سبق أن تعلموه من المادة 
  

          

  
 17     

  

في كیفیة طرح األسئلة المفتش التربوي یساعدني 
  التي تتناسب مع أھداف الدرس 

          

  
   18  

  

  یتـــدارس المفتــش التربـــوي معــــي أسباب تــأخر 
  

  بعض التالمیذ ورسوبھم
          

  

  
  19  

  

  یشجعني المفتش التربوي على استخدام التعزیز 
  

  اإلیجابي للتالمیذ 

          

  

  20   

  

     یساعدني المفتش التربوي على كیفیة تھیئة أذھان
  التالمیذ للدروس الجدیدة 

          

  
 21  

  

یعقد المفتش التربوي ورشة عمل تربویة للمعلم 
  حول طرق التدریس 

          

  
 22  

  

  یعطي المفتش التربوي للمعلم الوقت الكافي لشرح 
  

   ھوإمكانیات ھالدرس أثناء الزیارة للتعرف على قدرات

          

  
 23  

  

  یؤكد المفتش التربوي على مراعاة الفروق الفردیة
  

  التالمیذ 

          

  
 24  

  

  

  أرى أن المفتش التربوي غیر ملم بأسالیب التفتیش 
  

  التربوي ویمارسھا بطریقة عشوائیة
  

          



  

150  

  
   الرقم

  
  مجال المنھج المدرسي                    

  
  دائمًا

  
  غالبًا

  
  

  أحیانًا
  

  نادرًا 
    

  أبدًا
   
 25   

  
  

یساعدني المفتش التربوي على اشتقاق األھداف 
  التعلیمیة من المنھج 

  قابل التعدیل   ال یصلح       یصلح
          

  

 26  
  
  
  

یشجعني المفتش التربوي على المقترحات إلثراء 
  المنھج وتطویره

          
  
  

   27  
  
  

  یرشدني المفتش التربوي إلى توظیف النشاط المدرسي 
  

 في إطار المنھج
  

          
  
  

  

 28  
  
  

یساعدني المفتش التربوي على تحلیل محتوى المنھج 
  المدرسي 

          
  
  

  

 29   
  

  

یساعدني المفتش التربوي على ربط المنھج بواقع 
  الحیاة 

          

  

  30  
  
  

یشجعني المفتش التربوي على إجراء البحوث 
  والدراسات المتعلقة بالمنھج 

          

  

 31  

  
  

كیفیة االستفادة من یرشدني المفتش التربوي إلى 
  خامات البیئة المحلیة في إنتاج الوسائل التعلیمیة

          

  
  

 32  
  

  یقدم المفتش التربوي دروس توضیحیة حسب حاجة 
  

  المعلم والتالمیذ في الصف الدراسي  
  

          

  

 33  

  

یطلعني المفتش التربوي على المستجدات الحدیثة 
  المتعلقة بتطویر المنھج  وتعدیلــــھ 

          
      

34     

    
  

  

یزودني المفتش التربوي بنشرات تدعم تنفیذ المنھج 
  المدرسي

          

   

  یؤكد المفتش التربوي على االھتمام بالنشاط المدرسي   35
  

    وارتباطھ بالمنھج 
  

  

          

  
 36  

  یقوم المفتش التربوي بتوصیل مقترحات المعلمین 
  

  الخاصة  بالمنھج المدرسي إلى الجھات المختصة 
  
  

          

  
 37  

  

  یســـاعدني المفتش التربوي على استخــــدام 
  

  الوسائل التعلیمیة المُعینة على التعلم وتطویرھا
  

          

  
  
  

 38  
  

  

  یساعدني المفتش في اختیار األنشطة المصاحبة للمادة 
  

  التي تنمي مھـــارات التفكیر للتالمیذ
          

  

  

 39  

   

  

یرشدني المفتش التربوي على استخدام التقنیات 
الحدیثة مثل الحاسوب وشبكة المعلومات في مجال 

  التخصص

          

40  
  
  

  یرشدني المفتش التربوي على اشتراك في معارض 
  

  خاصة بالوسائل التعلیمیة بمشاركة التالمیذ
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  الرقم
  

  مجال النمو المھني للمعلمین             
  

  دائمًا
  

  غالبًا
  

  

  أحیانًا
  

  نادرًا 
    

  أبدًا
  

  
  

  

   41  

  
  
  

  یھتم المفتش التربوي بتطویر مستوى أداء المعلم 
  

  العلمي والمھني   
  قابل التعدیل   ال یصلح       یصلح

          

  
   42          
  

  
  

  على حل مشكالتي  یساعدني المفتش التربوي
  

  صفیةال
          

  

   43  
  

  

  یقوم المفتش التربوي بعرض الدروس التطبیقیة 
  

  الخاصة بالمادة لتطویر أداء المعلم مھنیًا  
          

  
   44  

  
  

یساعدني المفتش التربوي على تنمیة الثقة بالنفس 
  ویؤمن بقدراتي وإمكاناتي 

          

  
   45  

  
  

  یزودني المفتش التربوي بالتغذیة الراجعة بعد 
  

  انتھاء الزیارة الصفیة 
          

  
   46  

  

  
  

یتیح لي المفتش التربوي الفرصة للتعبیر عن رأیي 
  بوضوح وحریة ویحترم ذلك

          

  

   47  
  

  

     یشجعني المفتش التربوي على تجریب أسالیب
  جدیدة في التدریس

          

  

   48  

  
  

التربوي على عرض الدروس یساعدني المفتش 
  النموذجیة أمام التالمیذ

          

  

   49  
  
  

یعقد المفتش التربوي اجتماعات توجیھیة لمناقشة 
  سیر العمل 

          

  

   50  

  

  

  یعمل المفتش على تعدیل سلوكي الصفي من خالل 
  

  الدورات التدریبیة 
          

  
   51  
    

  

  یدون المفتش التربوي مــالحظاتـــھ الرئیسیة عن 
  

  الحصـــة 
          

  

   52  
  

            یقدر المفتش التربوي الجوانب اإلیجابیة في عملي 

  
   53  

  یساعدني المفتش التربوي في تشخیص الصعوبات
  

  التعلیمیة التي  تواجھني 
          

  

   54  
  

  المفتش التربوي غیر متحمس لعملھ ویمارسھ
  

  بطریقة تقلیدیة فقط

          

  

  زیارات المفتش التربوي لي طوال الفصل   55     
  

  الدراسي قلیلة مع قصر وقتھا
          

   
   56  

  

  یكشف لي المفتش التربوي جوانب الضعف والقوة 
  في ممارساتي الصفیة 
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   الرقم

  
  مجال العالقات اإلنسانیة              

  
  دائمًا

  
  غالبًا

  
  

  أحیانًا
  

  نادرًا 
    

  أبدًا
  

  
  

  

   57  

  

یقدر المفتش التربوي عملي ویشعر بأھمیة 
  إنجازه 

  قابل التعدیل   ال یصلح       یصلح
          

  
    58  

  

قبل المفتش التربوي آرائي وأفكاري بكل احترام یت
                     

          

  

   59  

  

  

یز في مالمت المعلم مجھود  یقدر المفتش التربوي
  الصفي ئيأدا

          

  
   60      

  

  أن الھدف من الزیارة المفتش التربوي  وضح ليی
  

ھو التعاون بغیة تحسین العملیة التعلیمیة ولیس 
 تصیدا لألخطاء 

  

          

  

   61  

  

  عمل ییتفھم المفتش التربوي ظروفي الخاصة و
  

   اإلمكانعلى تلبیة حاجاتي قدر 
          

  

  

   62    
  

یعمل على خلق جو من الثقة المتبادلة بیني وبینھ 
  داخل الصف الدراسي 

          

  

    63  

  

یشجعني على اإلفصاح عن مقترحاتي المتعلقة 
  بالمھنة والمشكالت التي تواجھني 

          

  
   64       

  

یساھم المفتش التربوي في حل مشكالتي مع 
  اإلدارة المدرسیة 

          

  
   65   

  

عالقتي مع المفتش التربوي یسودھا التفاھم 
والتعاون ویعمل على تھیئة الجو الدیمقراطي في 

  المناقشة 

          

  

  66     
یبدو دائمًا  المفتش التربوي ودیًا ویمكن التحدث 

  معھ أو االجتماع بھ

          

      

   67  

  

یساھم المفتش في إقامة عالقات إنسانیة بین 
  المعلم اإلدارة المدرسة

          

  
   68   
  
  

  

  یسھم المفتش في االحتفاالت والمناسبات التي 
  

  

  تقیمھا المدرسة 
  

          



  

153  

  
   الرقم

  
  مجال التقویم                   

  
  دائما

 
  

  غالبًا
  

  

  أحیانًا
  

  نادرًا 
    

  أبدًا
  
 69  

  

یساعدني المفتش التربوي على تحلیل االختبارات 
  وتصنیف 

  

  .فئات مع تحدید احتیاجات كل فئة  ىالتالمیذ في ضوئھا إل

  قابل التعدیل   ال یصلح       یصلح
          

  
 70  

  

  
یركز المفتش التربوي على نتائج التحصیل كمؤشر  

  لفاعلیة أداء المعلم

  

  
 71  

  

  یشجعني المفتش التربوي على استخدام أسالیب مختلفة 
  

  لتقویم التالمیذ 

  

  

 72  
  

  یساعدني المفتش التربوي على العمل وفق مفھوم التقویم 
  

  الشامل 
  

  

73      
  

یم الخاصة بالمعلم ویوظف المفتش التربوي نتائج التق
  لتطویره 

  

  
 74  

  

یشاركني المفتش التربوي في وضع معاییر مناسبة 
  لتقویم 

  

  تحصیل التالمیذ 

  

  
 75  

  

  
  الموضوعیةعلى إعداد األسئلة  یدربني المفتش التربوي

  
  

  

  
 76  

  

یعقد لقاء معي بعد الدرس بھدف تحلیل ما تم مشاھدتھ 
  أثناء الدرس  

  

  
77      

  

یدربني المفتش التربوي على صیاغة أسئلة تعالج 
  مستویات 

  

  للتالمیذ مختلفة  تعلیمیة

  

  
 78  

  

یعقد لقاءات فردیة معي بعد الزیارات الصفیة لیوجھ بما 
  مطلوب أداؤه ھو 

  

  

  

  79  
  

  یھتم المفتش التربوي باألمور الشكلیة بدًال من المشكالت 
  

  أثناء تقویم أدائيالمھمة 
  

  

  
 80  

  

  

  زیارة المفتش التربوي  للفصل زیارة روتینیة ولیس  
  

  لھا أیة فائدة

  



  

  

  

  

  الصيغة النهائية لالستبيان
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  استمارة استبیان

  .....األخوة المدیرین الكرام  
   

  تحیة طبیة وبعد                             
  

  عنوانھا أقوم بإجراء دراسة  ريتویالفونیسة طاھر فرج  .باحثةأنا ال    

  من التعليم األساسياألول تقويم أداء املفتش الرتبوي مبرحلة الشق " 

  "مدنية بنغازي يف  علمنياملمن وجهة نظر املديرين و 
  .م التربية وعلم النفس ـالماجستير بقس العالي لنيل درجة التخصص وذلك      

االستمارة بالبيانات الصحيحة  وباعتباركم أحد المبحوثين ، لذا نأمل منكم المساعدة في ملء هذه

رة ، علماً بأن ـــفق كل في خانة البدائل وأمام( / )  وذلك بوضع عالمة  اًما ترونه مناسببو

، وأن  تعاونكم معنا في هذا الشأن سيكون له األثر ألغراض البحث العلمي فقط تستخدم الدراسة 

  . الفعال في تحقيق الدراسة ألهدافها 

  ولكم فائق االحترام والتقدیر                                      

   الباحثة



  

 : بمدیرین المدارس خاصة  شخصیة بیانات  

  :أمام العبارة المناسبة فیما یلي ( / ) الرجاء وضع عالمة 

 [      ]أنثى       [      ]ذكر :   النوع   -1

          [   ] دبلوم عاٍل   )3 [    ] دبلوم خاص  )2 [   ]  دبلوم عام  )1: العلمي مؤھل ال -2

      [      ]بكالوریوس      [      ]لیسانس   |  جامعي   )4

     [      ]سنوات         19  - 15   :   سنوات الخبرة   -3

      [      ]     سنوات    24  -    20                          

      [      ]    سنوات        29  -25               

      [      ]    سنــــــــة فأكثر      30
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  الرقم 

                                                                 

  مجال التخطیط                        

  
  
  

  دائما  
  

  

  

  غالبا
  
  

  

  

  
  

  أحیانا

  

  

  

  نادرا
  

  
  

  أبدًا

  
  1  

  
  

  یشارك المفتش التربوي مع المدیر في وضع  تخطیط 
  
  

  برنامج الجدول المدرسي للموقف التعلیمي للمعلم    
  

               

  
  2  

  

  یرى المدیر أن المفتش التربوي یساعد  المعلم في
  وضع خطط أسبوعیة في ضوء الخطة السنویة 

  

          

  

  3  
  

  یتابع المفتش التربوي مع المدیر في  التخطیط السنوي 
  

  للمعلم بكل تفصیالتھا الشھریة والیومیة
  

          

  
  4  

  

   یشترك  المفتش التربوي مع المدیر و المعلم في وضع
  

  خطط األنشطة الخاصة بالمادة

          

  
  5  

  

  یتدارس المفتش التربوي مع المدیر والمعلم أسباب 
  

  التالمیذ وكیفیة معالجتھاورسوب بعض  تأخر
  

          

  

  6  
  

  یخطط المفتش التربوي مع المدیر في تخصیص جزء 
  

  من وقتھ لتوجیھ المعلم وإحاطتھ بمدى تقدمھ 
  

          

  

  7  
  

  یساھم المفتش التربوي مع المدیر والمعلم في تنسیق  
  

  األنشطة المدرسیة في إطار المنھج
  

          

  
  8  

  
  

  یبلغ المفتش التربوي المدیر عن موعد زیارتھ الصفیة  
  

  في المدرسة
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  الرقم 

                                                                 

  مجال أسالیب وطرق التدریس                    

  
  
  

  دائما  
  

  

  

  غالبا
  
  

  

  

  
  

  أحیانا

  

  

  

  نادرا

  

  
  

  أبدًا

  
  9  

  

  

  یتشاور المفتش مع المدیر والمعلم على توزیع األعباء 
  

التدریسیة والمناشط الالصفیة على المعلمین وفقًا 
  واستعداداتھملقدراتھم 

          

    

  
 10  

  

 طرقلمدیر رأي المعلم في االقتراحات یأخذ المفتش مع ا 
  التدریس التي ترفع من مستوى تحصیل التالمیذ

  

          

  
 11  

  

  

  یقترح المفتش التربوي مع المدیر على إیجاد حجرات 
  

   خاصة بتوفیر متطلبات العملیة التعلیمیة
  

          

  
 12  

  

  یتعاون المفتش التربوي مع المدیر والمعلم على رعایة 
  

  

  التالمیذ الموھوبین والمتفوقین 
  

          

  
 13  

  

  یعمل المفتش التربوي مع المدیر والمعلم على إقامة 
  

دورات تقویة للتالمیذ ذوي التحصیل المتدني أثناء العام 
  الدراسي 

          

  
 14     

  

  یقوم المفتش التربوي مع المدیر والمعلم  باستخدام 
  

  التعزیز اإلیجابي للتالمیذ
  

          

  

     
15        

  

  یعقد المفتش التربوي مع المدیر ورش العمل للمعلم حول
  

  طرق التدریس 

  

          



  

  
  
  
  

  الرقم

                                                                 

  مجال المنھج المدرسي                    

  

  
  

  دائما  
  

  

  

  غالبا
  

  
  
  

  أحیانا

  

  

  

  نادرا

  

  
  

  أبدًا

  
 16  

  
  

  

  یشجع المفتش التربوي مع المدیر على إبداء 
  

  إلثراء المنھج وتطویره المقترحات 
  

           

  
 17  

  
  

  یقوم المفتش التربوي مع المدیر بتشجیع المعلم  على 
  

  إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمنھج
  

    

 

  

    

  
 18  

  

  

على تنظیم یشارك المفتش التربوي مع المدیر 
  مسابقات متنوعة بین التالمیذ في المنھج 

  

    

 

  

    

  
 19  

  
  

یساعد المفتش التربوي مع المدیر و المعلم  في 
  النشاط المدرسي في إطار  المنھج توظیف

  

    

  
    

  
 20  

  

   

یساعد المفتش التربوي مع المدیر على استخدام 
  الوسائل التعلیمیة المُعینة على تنفیذ المنھج وتطویر

  

          

  
 21  

  

یزود المفتش التربوي مع المدیر و المعلم بنشرات 
  تنفیذ المنھج المدرسي  ُتدعم

  

          

  
 22  

  

المفتش التربوي مع المدیر و المعلم  في یساعد 
األنشطة المصاحبة للمادة التي تنمي  مھارات  اختیار

  التفكیر للتالمیذ

          

  
 23  

  

  یحرص المفتش مع المدیر في توصیل مقترحات 
  

  ةالخاصة بالمنھج المدرسي إلى الجھات المختص
  

          

  
 24  

  

  المدرسيیؤكد المفتش التربوي على االھتمام بالنشاط 
  

  وارتباطھ بالمنھج
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161  

  
  
  
  

  الرقم

                                                                 

  مجال النمو المھني للمعلمین                  

  

  
  

  دائما  
  

  

  

  غالبا
  

  
  
  

  أحیانا

  

  

  

  نادرا

  

  
  

  أبدًا
    

  
     
  
  
  
  

  25   

  

  برامج لتدریب  مع المدیر یقترح المفتش التربوي
  

   وفق احتیاجاتھم المھینة  المعلمین

          

  
  26  

  
  

على حل مشكالت مع المدیر  المفتش التربوي  یساعد
  للمعلم المھنیة

            

  
  27  

  
  

  یعمل على تعدیل سلوك المعلم  الصفي من خالل 
  

  الدورات التدریبیة

          

  
  28  

  
  

  یعقد  المفتش التربوي مع المدیر و المعلم اجتماعات 
  

  توجیھیة لمناقشة سیر العمل 
  

          

  
  29  
  

  

  یقترح  المفتش التربوي الحلول مع المدیر في 
  

  تشخیص الصعوبات التعلیمیة التي تواجھ المعلم

          

  
 30  

  

  یعمل المفتش التربوي مع المدیر على تطویر المكتبة 
  

  وتمكین المعلم من حسن االستفادة منھاالمدرسیة 
   

          

  
 31  

   

  یرشد المفتش التربوي مع المدیر بتشجیع  المعلم 
  

  على تحمل المسؤولیة في اتخاذ  القرار
  

          

  
 32  

  

  یساعد المفتش التربوي مع المدیر في الحصول على 
  

  یستحقونھ من ترقیات و مكأفات للمعلــمین  ما
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  الرقم

                                                                 

  مجال العالقات اإلنسانیة                  

  
  
  

  دائما  
  

  

  

  غالبا
  

  
  

  

  أحیانا

  

  

  

  نادرا

  

  

  أبدًا

     
  

33     

  
  

  سلیمة  إنسانیةبإقامة عالقات  المفتش التربوي یھتم 
  

  مع العاملین في المدرسة 
  

           

  
 34  

  

  یقف المفتش التربوي مع المدیر بجانب المعلم حیال 
  

  تعرضھم ألي ضغوط خارجیة
  

          

  
 35  

  
  
  

  یزة مالمتالمعلــم  جھودالمدیر ل المفتش التربوي قدری
  

  الصففي أداء 
  

          

  

    
 36  

  

  على خلق جو من الثقة المتبادلة المفتش التربوي یعمل  
  

  و بین اإلدارة  المدرسیة بینھ 

          

  
 37  

  

  المعلم ظروف مع المدیر یتفھم المفتش التربوي
  

   اإلمكانقدر بحاجات العلى تلبیة  عملیالخاصة و 
  

          

  

 38  
  

  یعمل المفتش التربوي على تشجیع المعلمین عن طریق
  

  

  الحوافز المعنویة لیؤدوا أعمالھم بجدیة
  

          

  

 39  

   

  التربوي في االحتفاالت والمناسبات التيیسھم المفتش 
  

  

  تقیمھا المدرسة 

          

  

 40  
  

  

  یبدو دائمًا  المفتش التربوي ودیًا ویمكن التحدث معھ 
  

  أو االجتماع بھ

          



  

  

  
  
  
  

  الرقم

                                                                 

  مجال  التقویم                  
  
  

  دائما

 
  

  غالبا 

 

  

  أحیانا
  

  

  

  نادرا
  

  

  أبدًا

  
 41  

  

  عن موعد زیارتھ المدیر یبلغ المفتش التربوي 
  

  للمدرسة

          

  
 42  

  

  

  یقوم المفتش التربوي بزیارات متكررة للفصول  
  

 بقصد المالحظة والتشاور 
  

 

  

  

 

  

 
    

  
 43  

  

  م ـــأداء المعل مع المدیر على یركز المفتش التربوي
  

  على نتائج التحصیل  كمؤشر 
  

    
    

  
 44  

  

  یوظف المفتش التربوي نتائج التقییم الخاصة بالمعلم 
  

  لتطویره 
  

    
 

    

  
 45  

  

  یسجل المفتش التربوي مالحظاتھ في سجل الزیارات 
  

  لیطلع علیھا المعلم الحقا
  

 
    

 

  
  

    

  
 46  

  

  یحرص المفتش على لقاء المدیر قبل زیارتھ للفصل 
  

  وبعدھا لمناقشة إیجابیات وسلبیات المعلم وكیفیة 
  

   معالجتھا 
  

 

  

 

  

 

  

    

  
 47  

  

   ھاتــوسلبی أخطاءیناقش المفتش التربوي مع المدیر 
  

  

  المعلم ویحاول معالجتھا
  

 

  

 

  

  
    

  
 48   

  

   ضرورة المدیر علىمع المفتش التربوي  یتشاور
  

    ھم بدورات تدریبیةقأداء المعلمین المھني بإلحا میةتن
  

  

  

  
  
  

    
    

   
  

49     

  
  

  یقترح المفتش التربوي للمدیر والمعلم على إقامة 
  

  

دورات تقویة للتالمیذ ذوي التحصیل المتدني أثناء 
  العام الدراسي
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  استمارة استبیان

  ....األخوة المعلمین الكرام 
  

  تحیة طبیة وبعد                                         
  

  عنوانھا أقوم بإجراء دراسة  ريتویالفونیسة طاھر فرج  .باحثةأنا ال

  من التعليم األساسياألول تقويم أداء املفتش الرتبوي مبرحلة الشق " 

  "مدنية بنغازي يف  علمنياملمن وجهة نظر املديرين و 
  .م التربية وعلم النفس ــــالماجستير بقس العالي لنيل درجة التخصص وذلك    

نأمل منكم المساعدة في ملء هذه االستمارة بالبيانات الصحيحة وباعتباركم أحد المبحوثين ، لذا 

ـ فق كل في خانة البدائل وأمام( / ) وذلك بوضع عالمة  اًما ترونه مناسببو رة ، علمـاً بـأن   ـــ

، وأن  تعاونكم معنا في هذا الشأن سيكون له األثـر  ألغراض البحث العلمي فقط تستخدم الدراسة 

  .هدافها الفعال في تحقيق الدراسة أل

  ولكم فائق االحترام والتقدیر                                      

    الباحثة             



  

  

 : بیانات شخصیة خاصة بالمعلمین   - 

   :أمام العبارة المناسبة فیما یلي (  / ) الرجاء وضع عالمة   

 

 [      ] أنثى       [      ]ذكر :   النوع    -1

 [    ]  دبلوم عاٍل    )3  [      ]دبلوم خاص   )2   [      ]دبلوم عام   )1 :العلمي  مؤھل ال  -2

      [      ]بكالوریوس        [      ]لیسانس   |   جامعي   ) 4
  

          
  : ........................التخصص    -3
  
  
     [      ]  سنوات     5أقـــل من :   سنوات الخبرة   -4

      [      ]  سنوات       9  -  5                 

      [      ]سنوات      14  -  10                

      [      ]     سنة فأكثر      15                 

 

 

  



  

 

  

166  

  

  الرقم 
                                      

  مجال التخطیط                 
  

  
  

  دائما  
  

  غالبا
  
  

  أحیانا
  

  

  نادرا
  

  أبدًا

  
  1     
  

  

  یقدم لي المفتش التربوي قائمة للمراجع التي 
  

  تساعدني على التخطیط السلیم للدروس

               

  
  2 

  

  یرشدني المفتش التربوي على وضع خطط أسبوعیة
  

  في ضوء الخطة السنویة
  

          

  
  3 

  

  یوجھني المفتش التربوي في كیفیة وضع خطتي 
  

  المنھج  المقرر لتنفیذ

          

  
  4 

  

  یساعدني المفتش التربوي في توزیع المادة المقررة 
  

  على الزمن المتاح
          

  
  5 

  

  یساعدني في تخطیط الدرس بما یتضمن عرضًا یسایر 
  

  أھداف الدرس
          

  
  6 

  

  یرشدني المفتش التربوي على صیاغة األھداف 
  

  السلوكیة 

          

  
  7 

  

  األنشطةیساعدني المفتش التربوي في  وضع خطط  
  

  الخاصة بالمادة  
          

  
   8 

  

  یناقشني المفتش التربوي في خطتي التي رسمتھا 
  

  للمادة المقررة

          

  
  9 

  

  یشاركني المفتش التربوي في وضع الخطط العالجیة
  

  للمشاكل التحصیلیة  للتالمیذ
  

          

  
 10 

  
  

  یتابع المفتش التربوي التخطیط السنوي للمنھج 
  

  والیوميالشھري 
  

          

  
 11 

   

  یبلغني المفتش التربوي عن موعد زیارتھ الصفیة 
  
  

  للمدرسة
  

          

  
 12  

  

  یقوم  المفتش التربوي بزیارة المعلم  داخل الصف 
  بشكل مفاجئ
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  الرقم

  
  مجال أسالیب وطرق التدریس              

  
  دائمًا

  
  غالبًا

  
  

  أحیانًا
  

  نادرًا 
    

  أبدًا
  
  

13 

  

  یساعدني المفتش التربوي على كیفیة تھیئة أذھان
     

  التالمیذ للدروس الجدیدة

               

      
14     

  

  یقدم لي المفتش التربوي أسالیب تدریس حدیثة من  
  

  خالل دروس نموذجیة عند زیارتھ للفصل 

          

  
 15    

  

  یسھم المفتش التربوي في شرح الدرس أثناء الزیارة
  

 الصفیة بشفافیة عالیة  
  

          

  
  
  

16      

  

  یرشدني المفتش التربوي إلى كیفیة االستفادة من 
  

    خامات البیئة المحلیة في إنتاج الوسائل التعلیمیة
  

          

     
  

17   

  

في كیفیة طرح األسئلة المفتش التربوي یساعدني 
  تتناسب مع أھداف الدرس  التي

  

          

  
 18 

  

  یتــدارس المفتش التربوي معي أسبــاب تــأخـــر 
  

  التالمیذ ورسوبھم
  

          

  
  
 19 

  

  یشجعني المفتش التربوي على استخدام التعزیز 
  

  اإلیجابي للتالمیذ 
  

          

  
 20  

  

  یعطي المفتش التربوي للمعلم الوقت الكافي لشرح 
  

  للتعرف على مستوى أدائيالدرس أثناء الزیارة 
  

          

  
21  

  

  یوجھ المفتش التربوي بعض األسئلة للتالمیذ فیما 
 أن تعلموه من المادة  سبق

  

          

  
 22 

  

  یساعدني المفتش التربوي على اشتقاق األھداف 
  

  التعلیمیة من المنھج
  

          

  
 23  

  

  یرشدني المفتش التربوي  لمراعاة الفروق الفردیة 
  

  التالمیذ بین
  

          

  
 24  

  
  

  یساعدني المفتش التربوي على التنوع في أسالیب 
  

  التدریس بما یتفق مع الموقف التعلیمي
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   الرقم

  
  مجال المنھج المدرسي                    

  
  دائمًا

  
  غالبًا

  
  

  أحیانًا
  

  نادرًا 
    

  أبدًا
   

25     

  

  

  یشجعني المفتش التربوي على إبداء المقترحات إلثراء 
  

  المنھج وتطویره
  

               
    

  
 26 

  

  

  یرشدني المفتش التربوي إلي توظیف النشاط المدرسي 
  

  في إطار المنھج
 

  

          

  
  
  27 

  

  

  یساعدني المفتش التربوي على تحلیل محتوى المنھج 
  

  المدرسي 
  

          

  
 28 

  
  

یساعدني المفتش التربوي على ربط المنھج بواقع 
  الحیاة 

          

  
29     

  

  

  یشجعني المفتش التربوي على إجراء البحوث المتعلقة 
  

  بالمنھج 
  

          

  
 30 

  

  یزودني المفتش التربوي بنشرات تدعم تنفیذ المنھج 
  

  المدرسي
  

          

  
 31 

  

  یقوم المفتش التربوي بتوصیل مقترحاتي الخاصة 
  

  بالمنھج المدرسي إلى الجھات المختصة 
  

  

          

  
32  

  

  

یساعدني المفتش التربوي في استخدام وتطویر 
  الوسائل التعلیمیة المُعینة على تنفیذ المنھج 

  

          

  
 33 

  

  یساعدني المفتش في اختیار األنشطة المصاحبة للمادة 
  

  التي تنمي مھارات التفكیر للتالمیذ
  

          

     
 34     
    

  

  یرشدني المفتش التربوي الستخدام التقنیات الحدیثة 
  مثل الحاسوب وشبكة المعلومات في مجال التخصص

          

   
35    

  
  

  یرشدني المفتش التربوي  إلقامة معارض خاصة 
  

  بالوسائل التعلیمیة المناسبة للمنھج بمشاركة التالمیذ
  

          

  
36  

  

  یطلعني المفتش التربوي على المستجدات الحدیثة 
  

  المتعلقة بتطویر المنھج  وتعدیلھ  
  

  

          



  

  

169  

  
  الرقم

  
  مجال النمو المھني للمعلمین          

  
  دائمًا

  
  غالبًا

  
  

  أحیانًا
  
  نادرًا 

  
  أبدًا

  
  
  37 

  
  
  

  یھتم المفتش التربوي بتطویر مستوى أداء 
  

  المعلم العلمي والمھني   
  

           
      

  
38          

  

  
  

  یقوم المفتش التربوي بأداء دروس تطبیقیة     
  

نموذجیة خاصة بالمادة  لتطویر أداء المعلم 
  مھنیًا  

            

  
  39 

  

  

  یساعدني المفتش التربوي على عرض الدروس 
  

  النموذجیة أمام التالمیذ
  

          

  
  40 

  
  

  یعقد المفتش التربوي اجتماعات توجیھیة 
  

  سیر العمل  لمناقشة

          

  
  41     

  

  

  یساعدني المفتش في تشخیص الصعوبات 
  

  التعلیمیة التي  تواجھني
  

          

  
  42 
  

  

  یدون المفتش التربوي مالحظاتھ الرئیسیة عن 
  

  الحصة كلما زارني
          

  
  43 
  

  

یقدر المفتش التربوي الجوانب اإلیجابیة في 
  عملي 

          

  
  44 

  

  یكشف لي المفتش التربوي جوانب الضعف 
  

  والقوة في ممارساتي الصفیة
  

          

  
  45  

  

  یتیح لي المفتش التربوي الفرصة للتعبیر عن 
  

  بوضوح وحریة ویحترم ذلكرأیي 
  

          

  
  46 

  

  یعمل المفتش على تعدیل سلوكي في الصف من 
  

  خالل الدورات التدریبیة
          

  
  47 
    

  

  المفتش التربوي غیر متحمس لعملھ ویمارسھ 
  
  

  بطریقة شكلیة فقط
  

          



  

170  

  
   الرقم

  
  مجال العالقات اإلنسانیة              

  
  دائمًا

  
  غالبًا

  
  

  أحیانًا
  

  نادرًا 
    

  أبدًا
  
  48     

  

یقدر المفتش التربوي عملي ویشعر بأھمیة 
  إنجازه 

               

  
  49    

  
  

     على حل مشكالتيالتربوي  یساعدني المفتش
  صفیةال

 

          

  
  50 

  
  

  یزة في مالمت المعلم جھود یقدر المفتش التربوي
  

  الصفيداء األ

          

  
  51  

  
  

  یعمل على خلق جو من الثقة المتبادلة بیني  
  

  وبینھ داخل الصف الدراسي
  

          

  
  52  

  

  

  یشجعني على اإلفصاح عن مقترحاتي المتعلقة 
  

  بالمھنة والمشكالت التي تواجھني
  

          

  
  53  

  

  أن الھدف من الزیارة المفتش التربوي  وضح ليی
  

  

  ھو التعاون بغیة تحسین العملیة التعلیمیة ولیس 
  

  

 تصیدا لألخطاء 
  

          

  
  54  

  

قبل المفتش التربوي آرائي وأفكاري بكل احترام                     یت
   

          

  
  55    

  

  یساعدني المفتش التربوي على تنمیة الثقة 
  

  بالنفس ویؤمن بقدراتي وإمكاناتي
  

          

  
  56     

  

  عالقتي مع المفتش التربوي یسودھا التفاھم 
  

  والتعاون في المناقشة
          

  
  57    

  

  یساھم المفتش التربوي في حل مشكالتي مع 
  

  اإلدارة المدرسیة 

          

  
 58     

  

  یبدو دائمًا  المفتش التربوي ودیًا ویمكن التحدث 
  

  معھ أو االجتماع بھ

          

  
  59     

  

  یشارك المفتش التربوي في االحتفاالت 
  

  التي تقیمھا المدرسة والمناسبات
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   الرقم

  
  مجال التقویم                   

  
  ادائم

 
  

  غالبًا
  

  

  أحیانًا
  

  نادرًا 
    

  أبدًا
  
  60    

  

یساعدني المفتش التربوي على تحلیل االختبارات 
فئات مع تحدید  ىوتصنیف التالمیذ في ضوئھا إل

  احتیاجات كل فئة 

          
    

  
 61  

  

  الموضوعیةعلى إعداد األسئلة  یدربني المفتش التربوي
  

  

  

  
 62 

  

  یشجعني المفتش التربوي على استخدام أسالیب مختلفة 
  

  لتقویم التالمیذ 

  

  
 63  

  

  یشاركني المفتش التربوي في وضع معاییر مناسبة  
  التالمیذلتقویم تحصیل 

  

  
 64  

  

یدربني المفتش التربوي على صیاغة أسئلة تعالج 
  للتالمیذ مختلفة  مستویات تعلیمیة

  

  
 65 

  

  یعقد لقاء معي بعد الدرس بھدف تحلیل ما تم مشاھدتھ 
  

   أثناء الدرس  

  

  
 66  

  

یزودني المفتش التربوي بالتغذیة الراجعة بعد انتھاء 
  الصفیة زیارة

  

  

  
 67  

  

  یم الخاصة بالمعلم ویوظف المفتش التربوي نتائج التق
  

  لتطویره
  

  

  
 68     

  

كمؤشر نتائج  ألداء المعلم  المفتش التربوي ھتمی
  التحصیل

  

  
 69  

  

  

  یھتم المفتش التربوي باألمور الشكلیة بدًال من المشكالت 
  

  المھمة 

  



  

  




