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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ملخص الدراسة

  
  .في حل مشكالت اإلدارة المدرسية المنسق إسهام المشرف التربوي درجة عنوان الدراسة

  رمضان بن احمد عيد الصباغ /د.أ : كاديميالمشرف األ    . نايف بن معتاد معتق السلمي: اسم الباحث
  م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ :العام الدراسيالماجستير                       :الدرجة العلمية

  قسم اإلدارة التربوية والتخطيط –كلية التربية  –جامعة أم القرى 
  :هدفت الدراسة إلى التعرف على :أهداف الدراسة

  .لمدرسية المتعلقة بإدارة التربية والتعليمإسهام المشرف المنسق في حل مشكالت اإلدارة ا درجة -١
  .إسهام المشرف المنسق في حل مشكالت اإلدارة المدرسية المتعلقة بالمعلمين درجة -٢
  .إسهام المشرف المنسق في حل مشكالت اإلدارة المدرسية المتعلقة بالمباني المدرسية درجة -٣
إسهام المشرف التربوي المنسق في حل مشكالت  درجةنة الدراسة بالنسبة لتحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين أفراد عي -٤

  .عدد سنوات الخدمة في مجال التعليم، الدرجة العلمية، الوظيفة: تعزى إلىوالتي اإلدارة المدرسية 
  .المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي: منهج الدراسة

  .بمركز إشراف الجنوب في إدارة تعليم محافظة جدة اً ومديراً مشرف) ١٣٨(تكونت عينة الدراسة من عدد : عينة الدراسة

  .استخدم الباحث استبانة من إعداده كأداة للدراسة: أداة الدراسة

  :أهم نتائج الدراسة
 لـيم لإلدارة المدرسية المتعلقة بإدارة التربية والتعوالفنية في حل المشكالت اإلدارية يسهم أحيانا المشرف التربوي المنسق أن  -١

  بالنسبة للجانب الفني ) ٣.١٦(بالنسبة للجانب اإلداري و) ٢.٩٤(حيث بلغ المتوسط العام 
بالمعلمين حيـث بلـغ   لإلدارة المدرسية المتعلقة والفنية في حل المشكالت اإلدارية يسهم غالبا المشرف التربوي المنسق أن  -٢

  نسبة للجانب الفني بال) ٣.٨٧(بالنسبة للجانب اإلداري و) ٣.٤٥(المتوسط العام 
بالمباني المدرسية حيث لإلدارة المدرسية المتعلقة والفنية في حل المشكالت اإلدارية يسهم أحيانا المشرف التربوي المنسق أن  -٣

  بالنسبة للجانب الفني ) ٣.٠٤(بالنسبة للجانب اإلداري و) ٣.٨٤(بلغ المتوسط العام 
إسهام المشرف التربوي المنسـق فـي حـل    لمدى بالنسبة  (٠.٠٥=α)ى الداللة عند مستووجود فروق ذات داللة إحصائية  -٤

  .والتي تعزى للمهنة لصالح المشرفين التربويين المنسقين بإدارة التربية والتعليم مشكالت اإلدارة المدرسية المتعلقة
شرف التربوي المنسـق فـي حـل    إسهام الملمدى بالنسبة  (٠.٠٤=α)عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  -٥

والتي تعزى للدرجة العلميـة لصـالح درجـة البكـالوريوس ودرجـة       بإدارة التربية والتعليم مشكالت اإلدارة المدرسية المتعلقة
  .الماجستير

بالنسبة لمدى إسهام المشرف التربوي المنسـق فـي حـل    )  ٠.٠٢=a(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٦
 ١٠إلى  ٥كالت اإلدارة المدرسية المتعلقة بإدارة التربية والتعليم والتي تعزى لعدد سنوات الخدمة في مجال التعليم لصالح من مش

  سنة١٥سنوات ولصالح أكثر من 
  :أهم التوصيات 

  لفنية واإلدارية ـ أن يرتبط بقاء المشرف التربوي المنسق في وظيفته بدرجة مساهمته وحرصه على تطوير أدائه وممارساته ا١
  .والكفاءة في الجانب الفني ـ أن تسند وزارة التربية والتعليم مهنة المشرف التربوي المنسق إلى أصحاب الخبرة ٢
  .ـ زيادة فعالية أداء المشرفين التربويين المنسقين وذلك عن طريق البرامج التدريبية واللقاءات التربوية المنظمة ٣
  .اجات التدريبية للمشرفين المنسقين بشكل دوري من خالل عمل اختبارات دورية للمشرفين ـ العمل على تحديد االحتي٤
ـ التركيز على أهمية تبادل الخبرات التربوية في مجال اإلشراف التربوي بين المشرفين التربويين المنسقين وذلك عـن طريـق   ٥

  الزيارات المتبادلة 
لجانب الفني تجاه الطالب والمعلمين وتوجيه ذلك من خـالل مشـاركة المشـرف    ـ توعية المشرفين المنسقين بأهمية مراعاة ا٦

  .المنسق لمدير المدرسة في زياراته للمعلمين
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ABSTRACT 

Study Title: The extent of contribution of the educational supervisor in solving the problems of the school 
management. 

Researcher Name: Naif Bin Moatad Meataq Al-Solamy. 

Academic Supervisor : Prof. Ramadan Bin Ahmed Eid Al-Sabbagh . 

Scientific Degree : Master degree – School Year ١٤٢٩ A.H. ٢٠٠٨ A.D. 
Umm El-Qura University – College of Education – Educational and Planning Management Department. 
Aims of the Study:  

١- To know the extent of contribution of the supervisor coordinator in the management of 
education and learning. 

٢- The extent of contribution of supervisor in solving the problems regarding the teachers. 
٣- The extent of contribution of supervisor in solving the problems regarding the school buildings. 
٤- To determine the statistical differences between the individuals of the study samples concerning 

the degree of contribution of educational supervisor coordinator in solving the problems of 
school management which concern to: Occupation, scientific degree and the years of service in 
the field of education.  

The method of the Study : The used method is the descriptive method. 

The Study Sample: It consists of (١٣٨) supervisors and region at the educational directorate in Jeddah 
governorate. 

The Tool of The Study: The researcher has prepared a survey as a tool for the study. 

The Most important Results:  
١- The educational supervisor coordinator sometimes contributes in solving the administrative and 

technical problems regarding the management of education as the average reached (٢.٩٤) for 
the administrative side and (٣.١٦) for the technical side. 

٢- The educational supervisor coordinator often contributes in solving the administrative and 
technical problems of the school management regarding the teachers as the general average 
reached (٣.٤٥) for the administrative side and (٣.٨٧) for the technical side. 

٣- The educational supervisor sometimes contributes in solving the administrative and technical 
problems of the school management regarding the school buildings as the average reached 
(٣.٨٤) for the administrative side and (٣.٨٧) for the technical side. 

٤- There are statistical differences at level (a=٠.٠٥) for the degree of contribution of the 
educational supervisor in solving the problems of school management regarding the management 
of education which attribute to the profession in benefit of the educational coordinating 
supervisor. 

٥- There are statistical differences at level (a=٠.٠٤) for the degree of contribution of the 
educational supervisor in solving the problems of the school management regarding the 
management of education which attribute to the scientific degree in benefit of the degree of 
Bachelor and Master. 

٦- There are statistical differences at level (a-٠.٠٢) for the degree of contribution of the 
contribution of the educational supervisor in solving the problems of school management 
regarding the management of education which attribute to the years of service in the field of 
education in benefit of: from ٥ to ١٠ years and for more than ١٥ years.  

The Most important recommendations:  
١- Survival of the coordinating educational supervisor in his occupation should be linked to the 

degree of contribution and his carefulness to develop his technical and administrative 
performance. 
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  خطاب رئيس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط
  خطاب عميد آلية التربية بجامعة أم القرى

  خطاب مدير إدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

١٥٠  
١٥١  
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  لعام للدراسةاإلطار ا: الفصل األول

   
  ةــــمقدم

لسـالم علـى   وا والصالة.. لم يعلم  ما اإلنسانعلم .. الحمد هللا الذي علم بالقلم 
  ...م وبعدمحمد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسل.. خير من علم وتعلم 

الركيزة األساسية لبناء وتقدم وتطور المجتمعات وقيادتهـا  تعد العملية التربوية 
ح والمدرسة مما الشك فيه هي حجـر الزاويـة فـي العمليـة     إلى األفضل واألصل

فمتى كانت المدرسة ممثلة في اإلدارة تسير بخطى واثقة بعيدة عن المشاكل التربوية 
والعقبات كانت قادرة على التعامل مع جميع المواقف بصورة إيجابية وأصبحت أكثر 

برمته ويصبغه بطابع التربوي  لسير العمكفاءة لتحمل مسؤوليتها وذلك ينعكس على 
ت الصراعات داخل وكلما ساد ودة بكل اقتدار،النجاح ويؤهله لتحقيق األهداف المنش

المدرسة فإن ذلك حتماً سيؤدي إلى التقليل من كفاءة إدارة المدرسـة فـي تحمـل    
 -التربوية بصفة عامـة  عمليةالوعلى سلبياً  إنتاجيتهامما سينعكس على  امسؤولياته
على أن درجة كفاءة المنظمة تتناسب تناسباً  )١٣٦، صم١٩٩٨ (مرسي  حيث يؤكد

  . صراعات بين العاملين فيهاعكسياً مع درجة ال

يحتل اإلشراف التربوي مكانةً عاليةً في العملية التربوية، ألنه القناة التي ينفـذ  و
و م فهـم التعليـمن خاللها واقع التربية والتعليم، ولذا كان أهم حلقة في سلسلة تنظي

كمـا   .اـالذي يضع الخطط والسياسة التعليمية موضع التنفيذ وفي يده مفتاح نجاحه
أنه يعمل على توفير المناخ المناسب لجميع محاور العملية التعليمية لتحقيق األهداف 

  .والغايات المرجوة
ولقد واكب هذا التطور في مفاهيم اإلشراف التربـوي فـي المملكـة العربيـة     

التفتيش والذي يتحرى البحث عـن األخطـاء   : الث مراحل هيالسعودية مروره بث
ومراقبة المعلم، وكان االتصال أحادياً بين المفتش والمعلم، مما عجل بانتهاء مرحلة 

هــ  ١٣٨٧التفتيش والذي كان انعكاسا لفلسفة المجتمع في ذلك الوقت، وفي عـام  
العمـل التربـوي    استبدل مسمى التفتيش بمسمى التوجيه التربوي رغبةً في تطوير

الذي يوحي بالفوقية أي أن (وتوثيق الصلة بالمعلم، إلى أن أستبدل التوجيه التربوي 
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ـ ١٤١٦بمسمى اإلشراف التربوي فـي عـام   ) إرادة الموجه تعلو إرادة المعلم  ،هـ
والذي يلغي هذه الظاهرة التوجيهية ويدل على التفاعل بين المعلم والمشرف التربوي 

 ،الموقف التعليمي وتحليله وتقويمه ثـم تحسـينه وتطـويره   وذلك بغرض تشخيص 
   .وتطور هذا المفهوم ليشمل جميع عناصر العملية التعليمية والتربوية 

ومن هنا برزت مكانة اإلشراف التربوي في الهيكل التنظيمـي علـى أنـه أداة    
اجـة  يمكن االستغناء عنه، السيما وأن كل عمل بح لتطوير البيئة التعليمية بحيث ال

إلى اإلشراف حتى يتم تطويره واالرتقاء بمستواه، فكيف إذا كـان األمـر متعلقـاً    
كما أن اإلدارة التعليمية العليـا  . عن بناء اإلنسان الصالح المسئولينبالتربية والتعليم 

عليميـة  تستند إلى اإلشراف التربوي في اتخاذ القرارات التصحيحية لسير العملية الت
   .والتربوية

بعة من قبل المشرفين التربويين للعاملين في الميدان مطلب ملح من خالل المتاو
ما توفره تقاريرهم وزياراتهم الميدانية من معلومات عن سـير العمليـة التعليميـة    
والتربوية في المدارس بهدف اتخاذ قرارات التصحيح في الوقت المناسـب وكلمـا   

ي عملية مستمرة متكاملة ، من وأصبح بذلك اإلشراف التربو. دعت الحاجة إلى ذلك
خالل المتابعة الدائمة لسير عملية التعليم والتعلم ، والسعي إلى تطويرها وتغـذيتها  

ـ ١٤١٩ (الزايـدي  باألفكار والتجارب واألساليب الفعالة بغية تحقيق األهداف ، هـ
  . )١ص

تلمـس احتياجـات    مـن  تواجد المشرف ومتابعته المستمرة أيضا يمكنهكما أن 
سة بجميع جوانبها سواء االحتياج لألجهزة والوسائل أو أعضاء هيئة التدريس المدر

التنسيق مع الجهـات المختصـة   أو حتى برامج الصيانة والتأهيل للمباني من خالل 
ة لتوفير تلك االحتياجات مما له كبير األثر على سير العمل التربوي بصورة سـليم 

  .وسلسة وتحقيق األهداف التربوية
  

  اوأسئلته دراسةمشكلة ال
ويلعب دوراً هاماً ، يعد اإلشراف التربوي واحداً من أهم مدخالت النظام التعليمي

ويقوم بشكل رئيس علـى مبـدأ التحسـين والتطـوير     ، في تحسين العملية التعليمية
وليس مجرد الوقــوف عند حد تصـيد األخطـاء أو   ، واالرتقاء بالموقف التعليمي
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ويتطلب نجاح العملية اإلشرافية واسـتمراريتها تغييـر   ، كشفهــا والمحاسبة عليها
، ثقافي يحتاج إلى تأهيل وإعداد المعلمين في جميع المجاالت التي تتعلق بعملهــم 

لينمو المعلـم مهنيـاً وتتطـور    ، وبما يتمشى ومستجدات المجال التربوي والتعليمي
رافية تسـعى لتحقيـق   فالعملية اإلش. إمكاناته التي تتطلبها مسئوليات عمله المتجددة

مـن خـالل   ، كفاية النظام التعليمي وفاعليته وفق األهداف والسياسات المرسومة له
االرتقاء بجميع العوامل المؤثرة فيها ومعالجة الصعوبات التي تواجهها والعمل على 

ير والتجديـد فـي النظـام    انسجاماً مع حركة التطو، تطويرها وتجويدها باستمرار
  ).٤٢-٤٠ص ص، هـ١٤١٩ (مرسي،التعليمي 
والمدرسة  ومؤسساته بناء المجتمع أساسية في تربوية ركيزةال ةالعملي لما كانتو
العمل ألن و بالمدرسةإدارة المدرسة هي رأس الهرم التربوي لها و ةحجر الزاويهي 

يعترض طموحات وتوجهـات   ماويخلو من العقبات والصعوبات عموماً  التربوي ال
البد من العمل ف، بصفة بها الروتيني ما يعيق العمل اليومي أووحتى إدارة المدرسة 

بقوة لتحقيق األهداف التربوية إدارة المدرسة  على تذليل تلك الصعوبات حتى تنطلق
والتوترات العشوائية التـي   تتخبطاعتمدة على أرض صلبة بعيداً عن الالمنشودة م

من قبل وزارة التربية والتعليم وعلى الرغم من الجهود المبذولة  تعيق العمل التربوي
لرفع مستوى القيادة التربوية إال أن الواقع يشير إلـى أن إدارة المدرسـة مازالـت    

دراسـة  مثل تواجه بعض األزمات والعقبات كما أشارت إلى ذلك بعض الدراسات 
وذلك يرجع إلى تشعب عالقـات وارتباطـات إدارة   . )٤ص ،هـ ١٤٢٢(الحارثي 

لتعليميـة  والمشرف التربوي واإلدارة اإلى الطالب وولي األمر المدرسة من المعلم 
  .ومؤسسات المجتمع األخرى

إال أن  ،سـالتها لتـؤدي ر إلدارة المدرسـة  مـاً  جهازاً داعشراف التربوي واإل
اإلشراف التربوي في المملكة العربية السعودية رغم تطوره مرورا بعدة مراحل إال 

تؤكـده العديـد مـن     وهذا ما رغم تغير المسمى أنه مازال ينزع كثيرا إلى التفتيش
  لحارثياودراسة  ،)١١٩-١٢٠ص ص، هـ١٤١٠(الثبيتي ة ـالدراسات مثل دراس

إضافة إلى ماتعانيه إدارة المدرسة من متاعب مـع جهـاز    ،)١٢ص، هـ١٤١٥ (
اإلشراف وذلك من حيث تعدد المشرفين المختصين مما ينتج عنه تشتيت جهود عمل 

اإلهمال من قبل جهاز اإلشراف أحيانا نتيجة لقلة عـدد المشـرفين    المدرسة وكذلك
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التربويين أو ازدواج األدوار بين مشرفي المواد ومشرفي اإلدارة المدرسية ومشرفي 
. لتي تثقل كاهـل اإلدارة التعليميـة  وهذا الجانب من أهم العقبات ا ،الخ.....النشاط 

الكبير الحاصل فـي مجـال إعـداد    والتي رغم التطور  إضافة إلى مشكلة المعلمين
المعلم وتدريبه إال أن اإلدارة التعليمية السعودية مازالت تعاني منه كثيراً وذلك مـا  

ــه ــد علي ــد أك ــرون الحام ـــ١٤٢٤(وآخ ــذلكو )٣٣١ص ،ه ــي  ك ــابن  عط
أضف إلى ذلك مشكلة المباني المدرسـية المشـكلة    )٢٣١ص ،هـ١٤٢٤(عثمانو

لة قديمة حديثة لم تستطع الجهات المسؤولة القضاء التقليدية إلدارة المدرسة فهي مشك
عليها حتى اآلن ورغم الجهود الكبيرة المبذولة حيال ذلك لم تزل المشكلة قائمةً حتى 

الدراسـات   من نظراً للطلب الكبير والمتزايد على التعليم وذلك ما أكدته الكثير اآلن
ـ ١٤١٤( والحقيـل  )١٠٩ص ،هـ١٤٢٤(الدوسري دراسةمثل والبحوث  ص  ،هـ

ـ ١٤٢٤(الحامد وآخـرون و ) ٢٣٥ص ،هـ١٤٢٤(عثمانو عطابني و )١١٤  ،هـ
  .)٣٣٩ص

  :الرئيس التاليالسؤال  فيويمكن تحديد المشكلة 
  ؟ةفي حل مشكالت اإلدارة المدرسي المشرف التربوي المنسق إسهام مادرجة

  :وتتفرع منه األسئلة التالية

شكالت اإلدارة المدرسية المنسق في حل م التربوي المشرف إسهام درجةما  -١
  المتعلقة بإدارة التربية والتعليم؟

المنسق في حل مشكالت اإلدارة المدرسية  التربوي المشرف إسهام درجةما  -٢
 ؟بالمعلمينالمتعلقة 

المنسق في حل مشكالت اإلدارة المدرسية  التربوي المشرف إسهام درجةما  -٣
 ؟بالمباني المدرسيةالمتعلقة 

 درجـة لة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة لهل توجد فروق ذات دال -٤
: إسهام المشرف التربوي المنسق في حل مشكالت اإلدارة المدرسية المتعلقة

والمتعلقة بالمبـاني المدرسـية   ، والمتعلق بالمعلمين، بإدارة التربية والتعليم
 عدد سنوات الخدمة في مجالو الدرجة العلميةو الوظيفة متغيرات تعزى إلى

 ؟التعليم
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  ةأهمية الدراس
 تشـغل التي قضـايا من أهم ال والتخطيط لها أن العملية التعليمية والتربوية الشك

كـائز التقـدم هـي التربيـة     حيث أن أهم ر ،الدول والمجتمعات بغية الرقي والتقدم
ات التي تعتـرض مسـيرة هـذه    ولذلك تسعى األمم جاهدة لتذليل كل العقب ،والتعليم
تقوم عليها ومن ضمنها العملية اإلدارية  ةملية التربوية عدة ركائز مهموللع .العملية

وإذا كان من المتفق عليه أهمية السعي لتذليل المشكالت . وهي من أهم تلك الركائز
والعوائق التي تعترض عمل تلك الجهات فمن األهمية بما كـان دراسـة العمليـة    

لى تذليل كل العقبات التي تواجهها اإلدارية والوقوف على مشكالتها والعمل الجاد ع
وإيجاد الحلول الناجحة للمشكالت التي يمكن أن تعوق عمل إدارة المدرسة ضـمن  
المنظومة التربوية لتحقيق األهداف التي يعمل المجتمع على تحقيقها من خالل تلـك  

  .المنظومة 
ـ  ة ومن خالل هذه الدراسة سوف يقوم الباحث باستعراض أحد األساليب التربوي

التي يتم العمل بها حالياً في بعض إدارات التربية والتعليم فـي مجـال اإلشـراف    
ـ   ه إدارة التربوي والوقوف على مدى إسهامه في التقليل من اإلشكاالت التـي تواج

 المنسـق دور المشـرف التربـوي   حيث سيتم دراسـة  . المدرسة أو القضاء عليها
جـدة   بجنـو  إشراف س مركزفي مدار في حل مشكالت إدارة المدرسة )المنسق(

 المـدارس  ييقوم به من خالل وجهـات نظـر مـدير    يوالوقوف على الدور الذ
  .بتلك المدارس )المنسقين( المقيمين والمشرفين

  :تكتسب أهميتها كونهاالحالية لذا فالدراسة 
  .من الدراسات التي تناقش قضيةً من أهم القضايا وهي التربية -١
هـم محـور العمليـة التربويـة وهـي اإلدارة      محوراً مـن أ أنها تناقش  -٢

  ).المدرسية(التعليمية
أنها تبحث في موضوع على درجة عالية من الحساسية وهو المشكالت التي  -٣

  .تحد من فعالية اإلدارة المدرسية
  .المدرسية أنها تناقش أحدث مشروع مطروح لمعالجة مشكالت اإلدارة -٤
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  أهداف الدراسة
مـدى إسـهام المشـرفين التربـويين     ة إلى التعرف على هدفت الدراسة الحالي

ويمكن ذكر أهم تلك األهـداف علـى   ، في حل مشكالت اإلدارة المدرسية المنسقين
  : النحو التالي

المنسق فـي حـل مشـكالت    التربوي المشرف  إسهام درجة التعرف على -١
  .اإلدارة المدرسية المتعلقة بإدارة التربية والتعليم

المنسق فـي حـل مشـكالت    التربوي المشرف  إسهام درجة التعرف على -٢
 .بالمعلميناإلدارة المدرسية المتعلقة 

المنسق فـي حـل مشـكالت    التربوي المشرف  إسهام درجة التعرف على -٣
 .بالمباني المدرسيةاإلدارة المدرسية المتعلقة 

 لدرجة بين أفراد عينة الدراسة بالنسبةحصائية اإلداللة الفروق ذات ال تحديد -٤
: إسهام المشرف التربوي المنسق في حل مشكالت اإلدارة المدرسية المتعلقة

والمتعلقة بالمبـاني المدرسـية   ، والمتعلق بالمعلمين، بإدارة التربية والتعليم
عدد سنوات الخدمة في مجال و الدرجة العلميةو الوظيفة متغيرات تعزى إلى

  .التعليم
  

   ةحدود الدراس
إسهام  درجةاقتصرت هذه الدراسة على التعرف على : يةالحدود الموضوع -١

المتعلقـة   في حل مشكالت اإلدارة المدرسـية  المشرفين التربويين المنسقين
 .المباني المدرسيةو، والمعلمين، اإلدارة التعليمية :اآلتيب

تم تطبيق هذه الدراسة على مدارس التعليم العـام للبنـين    :الحدود المكانية -٢
   .كز إشراف الجنوب في إدارة تعليم محافظة جدةالتابعة لمر

مـن   األولخالل الفصل الدراسي  تم تطبيق هذه الدراسة :الحدود الزمانية -٣
   .هـ١٤٢٩/ هـ١٤٢٨العام الدراسي 
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  مصطلحات الدراسة
ي ثناياها قد تحتمل أكثـر  بعض المصطلحات الواردة في عنوان هذه الدراسة وف

وحرصا علـى تقنـين المفـاهيم والمصـطلحات     ، اليةوحال لهذه اإلشك، من معنى
المستخدمة فقد قام الباحث بوضع تعريفات لفظية وأخرى إجرائية تضبط المقصـود  

وأهـم المصـطلحات التـي رأي    . في ضوء الغرض الذي ترمي إليه هذه الدراسة
  :الباحث ضرورة وضع تعريفات لها في دراسته هي

  
  :اإلشراف التربوي) ١(

شرف على وأ كما وردفي القاموس المحيط ، العلو واالرتفاع"عني ياإلشراف لغة 
  ".وكذلك أشرف عليه تواله وتعهده ، الشيء اطلع عليه من فوقه

العملية التي يتم فيها تقويم وتطـوير  : "بأنه التربوي إصطالحاً يعرف اإلشراف
وية وهو يشمل العملية التعليمية ومتابعة وتنفيذ كل ما يتعلق بها لتحقيق األهداف الترب

اإلشراف على جميع العمليات التي تجري في المدرسة سواء كانت تدريبية أم إدارية 
قـات  أم تتعلق بأي نوع من أنواع النشاط التربوي في المدرسـة وخارجهـا والعال  

  . )١٩ص ،هـ١٤٢٤ (األسدي وإبراهيم ،"والتفاعالت الموجودة بينها
جميـع العمليـات   :هذه الدراسـة   اإلشراف التربوي إجرائيا من خاللويقصد ب

والتفاعالت واالتصاالت التي تحدث بين اإلدارة المركزية للتعليم من جهة والمدرسة 
عمليـة التعليميـة وتحقيـق    بجميع مكوناتها من جهة أخرى وذلك من أجل تحسين ال

  .أهدافها
  

  :نسقالمشرف الم) ٢(

   :هو تتفق على أنها ـوكله اوالمنسق للمشرف المقيم اتريفهناك العديد من التع
الشخص الذي ينسق بين كافة الجهود لتوفير كافة التسهيالت واإلمكانات لتحقيـق  " 

تهـا فـي   أهداف المدرسة التي يقودها والتي تنبع من فلسفة التربية وأهدافها ومتطلبا
  .)١٠ص ،هـ١٤٢٥ (األكلبي ،"المجتمع الذي ينتمي إليه

تأخذ منحى واحداً وهـو أن المشـرف    اتريفال أن الباحث استنتج أن تلك التعإ
حسـب مـا تقتضـيه     ىالمقيم هو مدير المدرسة وللباحث في ذلك وجهة نظر أخر

المشرف التربوي المكلـف مـن قبـل إدارة    :بأنه  نسقدراسته فيعرف المشرف الم



٢٣  

لإلشراف على المدرسة بصورة مباشرة والعمل على تسيير العمل فيها علـى   التعليم
ل تحقيق أهـداف العمليـة   ت النابعة من نظام التعليم وذلك من أجاألسس واإلجراءا

  . التعليمية
  : أساليب اإلشراف التربوي ) ٣(

جميع الطرق التي يتبعها المشرف التربوي فـي اتصـاله   "تعرف األساليب بأنها 
بالمعلمين وتعامله معهم بالمدارس المكلف باإلشراف عليها وهي الزيارات الصـفية  

قابالت الفردية، االجتماعات، الدروس النموذجيـة، تبادل الزيارات بين بأنواعها، الم
المعلمين، الورشة التربوية، الندوات التربوية، البحوث التربوية، القراءات الموجهة، 

  ).٨ص، هـ١٤٠٩ (الضويلع،" التربوية، والدورات التدريبية المطبوعات والنشرات
  :الدور) ٤(

ي في المنظمة الذي يقوم به الفرد ويحمـل معـه   هو الوظيفة أو المركز اإلدار
والـدور   )١٠٩ص ،م ٢٠٠١ (نشوان ، توقعات معينة لسلوكه كما يراها اآلخرون 

في اإلدارة هو مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر السلوكية التي تحقق ما هو 
  ).. ١٣٩ص ،١٩٩٨ (مرسي، متوقع في مواقف معينة 

مقدار العمـل الـذي يقـوم بـه      :هذه الدراسة  إجرائيا من خالل ويقصد بذلك
ارة المدرسة مـن خـالل أداء   إسهامه في حل مشكالت إد درجةو نسقالمشرف الم

  .وظيفته
  :المشكالت )٥(

، مشتبه وأشكل علي األمـر إذا اخـتلط  المشكل هو ال: ورد في لسان العرب أن
  .التبس : المحيط أشكل كما ورد في القاموس.وأشكل األمر أي التبس 

حدث يظهـر وينمـو بصـورة تدريجيـة بعالمـات      " المشكلة بأنها عرفتكما 
 ،هـ١٤٢٣ (بهاء الدين،  "نبه إلى ضرورة التوصل إلى حل لهاوتحذيرات متنوعة ت

  )١٣٥ص
العقبات والصعوبات التي تواجـه   :من خالل هذه الدراسة ويقصد بذلك إجرائياً

أو في عالقتها مع ) تجهيزات ، يمبان ،معلمين(سواء داخل المدرسة  إدارة المدرسة
يمكنها مـن   وتعيقها عن أداء دورها على الوجه المطلوب مما ال القيادات التربوية 

  " .تحقيق أهدافها




