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  ملخص
 ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن خصائص وصفات المشرف التربوي الفعال كما يراھا

مقاطعته التعليمية وقد تم لھذا على مستوى ونجاحه في العملية  تي تحدد فعاليتهالمعلمون وال
الغرض إعداد استبانة مكونة من ثالث محاور تمثل أھم الخصائص المتعلقة بالجانب العلمي، 

، حيث تم تطبيقه على عينة عشوائية مكونة من ب الشخصي وجانب العالقات اإلنسانيةالجان
فضت الدراسة وقد أ .معلم ومعلمة تابعين لمدارس مختلفة لمديرية التربية لوالية المسيلة 125

يجب توفرھا في المشرف التربوي حتي تتحقق الفعالية الالزمة في أدائه، خصائص إلى وجود 
حيث توزعت ھذه الخصائص على ثالث مجاالت ھي المجال العلمي والمعرفي الذي اشتمل 

التكوين الجامعي والخبرة الواسعة في التعليم االبتدائي، : أھمھا ائصعلى مجموعة من الخص
اإلخالص في فكان أھم ھذه الخصائص ھي أما المجال الشخصي  .التدريس بأساليبوالدراية 

بالجانب  أما المجال الثالث المتعلق. العمل، والقدرة على تحمل المسئولية، والتمتع بقدر من الذكاء
، اجتماعيةإحترام أآلخرين، القدرة على تكوين عالقات فتمثلت ھذه الخصائص في العالئقي 

  .ومراعاة ظروف المعلمين وأحوالھم

  .المشرف التربوي ،فاعلية األداء الوظيفي :الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed to detect the characteristics and qualities of the 
effective educational supervisor effective as seen by teachers and which 
determine its effectiveness and success in the process of supervision at 
the level of his education circumscription. A questionnaire has been 
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prepared for this purpose composed of three axes representing the most 
important characteristics related to the scientific, the personal and the 
human relations aspects. It has been applied on a random sample of 125 
teachers from different schools of the Directorate of Education of the city 
of M’sila. The study led to the presence of the characteristics necessary 
that must be provided in the educational supervisor to achieve 
performance. Set characteristics composed of three areas namely the field 
of science and knowledge, university graduated, extensive experience in 
elementary education, knowledge in teaching methods and know how. 
For the personal aspect, the most important characteristics are dedication 
to work, the ability to assume responsibility, and to enjoy a measure of 
intelligence. The third aspect of the relational is respect of others, the 
ability to form social relationships, and taking into account the conditions 
of teachers. 

Keyword: Effective job performance, Educational supervisor. 
 

 مقدمة
فھو يھدف  من العملية التربوية وأحد أھم مكوناتھا، ھاما ايعتبر اإلشراف التربوي جزء

أساسا إلى تحسين عملية التدريس وجعلھا أكثر فاعلية من خالل التعامل مع محاورھا الرئيسية 
  .التلميذ والمنھاج، الممثلة في المعلم

المتمثلة  تهمدخالنظام متكامل له  )Atoui, 2001(واإلشراف التربوي كما بيّنه عطوي 
باإلضافة إلى ، وتشمل كذلك المشرف والمدير والمعلم والمتعلم والوسائل،في األھداف والمبادئ 

عملياته التي تشتمل على سلسلة من  وله ... متغيرات اإلشراف واإلمكانات المادية المسخرة له
عمليات االتصال بأشكال وأساليب متنوعة، وفق نظام معين من السلطة والضبط واتخاذ القرار 

وله مخرجاته . كما تحوي كذلك األساليب اإلشرافية وموجھات العمل وعملية تقويم اإلشراف
النمو المھني و، للمعلم النمو الشخصي والمھنيوالمتمثلة في الفرص التعليمية المناسبة، 

عالقات متطورة مع البيئة واالتجاھات المھنية والنظرة المھنية للتعليم، و، والشخصي للمشرف
  .السليمة

ة مساعدة المعلمين علي النمو المھني وحل تربوي ھو خبير فني وظيفته الرئيسالمشرف الو
الفنية لتحسين أساليب التدريس  باإلضافة إلي تقديم الخدمات، المشكالت التعليمية التي تواجھھم

مما يستلزم منه معرفة أصول التربية ونظريات ، وتوجيه العملية التربوية الوجھة الصحيحة
التعلم وطرق التدريس والقياس والتقويم ومھارات اإلدارة واالتصـال والتعامل مع وسائل التعليم 

  .حسب اختصاصه
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مسؤوليات التي يقع مھمات والنشاطات والوالمشرف التربوي قائد تربوي عليه النھوض بال
  .)Alafandi, 1976, p.3(على عاتقه 

ھا لمسار العمل التربوي ومن ثم فإن ماقد يحدث من قصور في لمشرف التربوي يعد موجوا
اذ عليه ان يكون قائدا او موجھا ومبتكرا ومجددا ، داء المعلم يكون ضمن مسؤولية المشرفأ

  ).Alkhatib & et al, 2000, p.183(للمعلم في كل شيء وة حسنة ومعلما وباحثا وقد

يجاد المعلم الصالح المؤھل القادر والمتمتع بروح وللمشرف التربوي ايضا دور فاعل في إ
ھداف نبيلة من قيق أمعنوية عالية ليكون قائدا قويا لموقف تعليمي مؤثر ومثمر يعمل على تح

  .,p. 88)  (Tafesh ,20114خالل تفاعله مع التالميذ

بل يتعداه ليصل إلى استشراف أمور العمل،  ال يقتصر دوره على تسيير التربوي والمشرف
لما يرغب أن تكون عليه العملية التربوية؛ وحول ھذه  المستقبل من خالل التصور المستقبلي

يؤمن بھا ويلتزم بتحقيقھا، ومن ھذه النظرة المستقبلية يشتق أھدافا  النظرة يبني فريق عمل
الفريق  يخطط مع فريقه للوصول لھا، حافزا لھم، ساعيا للتعامل مع أي صراع ينشأ داخل واقعية

لإلشراف التربوي يغلب  ففي المفھوم الحديث. لتوجيھه وجھة بناءة إلحداث التغيير المطلوب
الرفع من مستوى المدرسة عمال  الطابع الجماعي التعاوني على العمل اإلشرافي، فيصبح

فردية، ويأخذ طابع العمل المؤسسي، حيث لم يعد  يعتمد على جھد فرد واحد أو أنشطة جماعيا ال
من المعلمين الذين يعملون بشكل منفصل في معزل عن بعضھم،  مفھوم المدرسة تلك المجموعة

 .جماعيا تعاونيا يحتاجون فيه إلى قيادة تربوية بل صار عملھم

 المرجع الرئيس في بناء وتنفيذ برامجللمشرف التربوي تعد  تقويم األداء الوظيفي فعمليةلذا 
لة مؤشًرا قوي الدال اإلعداد والتأھيل والتطوير، وكلما كانت عملية تقويمه دقيقة وصادقة كانت

   .على مدى فاعلية اإلشراف التربوي

حت فعالية أداء المشرف التربوي تلقي بظاللھا على فعالية أداء المعلمين الذين يعملون تف
إشرافه وھو ما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية برمتھا ويساھم في نجاحھا وتطويرھا 

وھو ما جعلنا نتناول ھذا الموضوع بالدراسة للكشف عن المعايير التي تحكم  .وتحقيق اھدافھا
بعمل الشرف واألكثر  مباشرة ن باعتبارھم المعنيينالمشرف التربوي كما يراھا المعلموفاعلية 

   .اضطالعا بالممارسات الميدانية لھذا األخير

  اختيارنا لھذا الموضوع ت مبررات لھذا كان

أن وسائل التقويم التقليدية للمشرف التربوي تعاني من نقص أساس وھو غياب المقيّم عن  −
أماكن الممارسة اإلشرافية للمشرف التربوي سواء كانت في الصف الدراسي أومن خالل 

  .في غرفة المديرالنقاش مع المعلم 
أن المعلمين أولى الناس وأقدرھم على تقويم المشرف التربوي وممارساته اإلشرافية  −

  .باعتبارھم المعنيون بعملية اإلشراف التربوي
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ھذا النوع من التقويم يقدم للمشرف التربوي تغذية راجعة تحفزه على العمل والرقي أن  −
  .بمستواه العلمي والمھني

  مشكلة الدراسة
وحيوية دور ، يميةاإلشراف التربوي في العملية التعله األھمية التي يكتسيھا لھذ نظرا
ً على المؤسسة التربوية اإل كانالمشرف  طمئنان على سير عمله من خالل األساليب لزاما

إشكالية ھذه  لذا يمكن أن نصيغ. تحقق أھدافه التقويمية المختلفة والوسائل المتاحة للتأكد من مدى
 المشرففاعلية األداء الوظيفي لدى  مواصفاتماھي : السؤال الرئيسي التالي فيالدراسة 
  كما يراھا المعلمون؟  التربوي

  ى طرح التساؤالت الفرعية التاليةويقودنا ھذا التساؤل إل

لدى المشرف المتعلقة بالجانب العلمي والمعرفي لفاعلية األداء الوظيفي  المواصفات يماھ .1
  المعلمون؟التربوي كما يراھا 

المتعلقة بالجانب الشخصي لفاعلية األداء الوظيفي لدى المشرف التربوي  المواصفاتماھي  .2
  كما يراھا المعلمون؟

المتعلقة بالجانب العالئقي لفاعلية األداء الوظيفي لدى المشرف التربوي  المواصفاتماھي  .3
  كما يراھا المعلمون؟

  دراسةأھداف ال
  ألھداف التاليةتسعى ھذه الدراسة إلى تحقيق ا

  .الكشف عن مواصفات وخصائص المشرف التربوي الفعال كما يراھا المعلمون −

  .ھم المھنيةتزويد المشرفين التربويين يسبل تحسين أدائھم الوظيفي وزيادة فعاليت −

  .تبيين اھمية ودور المشرف التربوي في العملية التعليمية −

  اھمية الدراسة
  انھاتكتسي ھذه الدراسة اھمية من حيث 

الھامة في العملية التعليمية والمتمثل في المشرف التربوي الذي  لعناصرتطرقت إلى احد ا −
  .ال يقل دوره اھمية عن دور المعلم والمدير

قد توفر ھذه الدراسة تغذية راجعة للمشرفين التربويين لتقييم انفسھم وتحسين مستواھم بما  −
  .يتوافق مع طموحات المدرسين
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التي تناولت جانب الفعالية لدى المشرف التربوي حيث أن أغلب الدراسات ندرة الدراسات  −
  .تناولت المعلم او المدير

  فروض الدراسة
يجب  صفاتامو توجد:يمكن من خالل التساؤالت المطروحة صياغة فرضية اساسية 

ت العالقا جانب ،تتعلق بالجانب العلميو، توفرھا في المشرف التربوي كي تتحقق فاعلية ادائه
  .والنقاش والتقويم الحواروجانب  ،اإلنسانية

  :تاليلعلى النحو اصياغة فروض فرعية على ضوء ھذا الفرض الرئيس ويمكن 

حتى  يجب توفرھا في المشرف التربوي، والمعرفي تتعلق بالجانب العلمي توجد مواصفات .1
  .تتحقق فاعلية أدائه

توفرھا في المشرف التربوي حتى  يجب، توجد مواصفات  تتعلق بجانب العالقات اإلنسانية .2
  .تتحقق فاعلية أدائه

يجب توفرھا في المشرف التربوي ، توجد مواصفات تتعلق بجانب الحوار والنقاش والتقويم .3
  .حتى تتحقق فاعلية أدائه

  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية  :أوالً 
تقييم اإلشراف االبتدائي في بدراسة ھدفت إلى  في العراق  ,Albazzaz)1975( البزاز قام

 ،العراق من حيث جھازه وأسسه وأساليبه في ضوء االتجاھات الحديثة لإلشراف التربوي
تكونت عينة البحث من  حيث، نات والتقارير الرسمية والوثائقواعتمد الباحث على تحليل البيا

وتوصل ، امن معلمي محافظة بغداد بعد أن اختيروا طبقيا وعشوائي )%5(مشرف و )210(
الباحث إلى أن تقييم المشرفين لمجھودات المعلمين تقييم ارتجالي مرتبك غير تعاوني وغريب 

كما أظھرت الدراسة ضعف العالقات بين المشرف والمعلّم بسبب الزيارات . على المعلّم
   .اوعدم مناقشته ديمقراطي، وعدم معاونته، بالمعلمالمباغتة وتعامل المشرف بكبرياء واستخفافه 

وذلك لمعرفة ، انية في اإلشراف التربويبدراسة ميد ) ,1985Zakri(زكري وفي ليبيا قام 
واختار ، استعمل الباحث المنھج المسحي. الخدمات التي يقدمھا المشرف الفني للمعلمين فعليا

. مشرفا )33(معلمة و )518(ومعلم  )967(فرد منھم  )1478( عينة طبقية عشوائية تكونت من
أن المشرفين ينظرون بإيجابية أكثر من  حيث توصل إلىواستعمل الباحث أداة االستبيان 

أن المعلمين يتفقون في تقييمھم لخدمات و، الخدمات اإلشرافية الموجھة لھم المعلمين إلى
للخدمات أن المشرفين يتفقون في تقييمھم و، المشرفين التربويين اإلشراف المقدمة لھم من طرف

  .اليا للمعلمينالمقدمة ح



 "......داء الوظيفي للمشرف التربوي في األفاعلية "ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1742

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

واقترح الباحث توصيات تتعلق بتحسين خدمات اإلشراف المقدمة للمعلمين وأخرى تتعلّق 
  . بوضوح اإلشراف التربوي وتنظيمه

 تقويم إلى  (Elmarrish & shaalan, 1990)وشعالن المريش وفي اليمن ھدفت دراسة
 عينة وتكونت .اليمن في لمشرفيناو المعلمين نظر وجھة من تطوره فاق و التربوي التوجيه واقع

 التوجيه في يرون المعلمين أن الدراسة نتائج وأظھرت ومشرفًا 20)(معلما و(25)  من الدراسة
 أھداف لتحقيق كافية بأنشطه يقوم ال المشرف وان االنتقاد على وتقتصر فقط، مراقبة عملية

 على تركز اإلشراف مھام وان اإلشراف، نظام تعديل وجوب المشرفون يرى حين في. اإلشراف
  .فقط المعلم مھام

وھي تحت عنوان  ) ,1991Almakhini(المخيني وفي سلطنة عمان جاءت دراسة 
وھدفت ھذه " بكفاءة الموجھين بسلطنة عمان دراسة لبعض الخصائص النفسية المرتبطة"
القيام والخصائص الالزمة للمشرفين حتى يتمكنوا من ، دراسة الكشف عن أھمية الكفاياتال

واستنتج الباحث  .الخصائص المرتبطة باألداء الجيدوتحديد أھم ، بأدوارھم على أفضل وجه
فمرتفعي الكفاءة كانوا أكثر  ، د فروق ذات داللة إحصائية بين المشرفين في نمط القيادةووج

ويشاركون بإيجابية في عملية اإلشراف بأسلوب ، حرصا على أن يكون لھم دور ملموس
وخلص الباحث كذلك إلى .وتكوين عالقات إيجابية مع المعلمين، لتحقيق األھدافديمقراطي 

عوامل من )7(د فروق دالة إحصائيا بين فئتي المشرفين والمعلمين لصالح الفئة الثانية في ووج
االتزان االنفعالي ضد عدم الثبات : الذين يؤثرون في الشخصية من بينھا )12(بين العوامل 

المحا ، بالنفس ضد الميل للشعور باإلثمالثقة ، اإلحجام ضد اإلقدام، ة في العملاالنفعالي، الجدي
  .ضد التحرر فضة

عند انتقاء المشرفين ، وقد أوصى الباحث في نھاية الدراسة بتوظيف أدوات القياس
ضرورة أخذ الخصائص الشخصية وأبعادھا بعين االعتبار عند بناء برنامج اإلشراف ، التربويين
االھتمام بإعداد بالمشرفين في مجال القيادة التربوية وطرق وأساليب اإلشراف  ،التربوي
  . باإلضافة إللى تنظيم اللقاءات العلمية بينھم، والتقويم ،التربوي

 اإلشراف فعالية مدى معرفة إلى (Tabet, 1994) ثابت فلسطين ھدفت دراسةوفي 
 المشرفين نظر وجھة من غزة، قطاع في الغوث لوكالة التابعة والتعليم التربية دائرة في التربوي
 مدير (11) و تربويا مشرفا (31) من الدراسة عينة تكونت حيث، المدارس ومديري التربويين
 .مدرسة

 نحو المعلمون يحملھا التي السلبية االتجاھات إلى يشير ما الدراسة ھذه نتائج من وكانت
 مع التواصل مھارات امتالك في التربويين المشرفين بعض ضعفكالتربوي  اإلشراف
 عدم، التعليمة المواقف وتحليل تخطيط مجال في المشرفين بعض عند الخبرة ضعف، المعلمين
 المشرف بأن المعلمين شعور، جدواھا بعدم والشعور التربوي المشرف بتوجيھات االقتناع
 المعلمين وخاصة التوجيه من سلبية لمواقف المعلمين اتخاذ، التفتيش أسلوب يستخدم التربوي
  ...بالتقدير تحظى ال كفاءاتھم بأن اعتقادا باإلحباط المعلمين بعض شعورو السن، كبار
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واقع "تحت عنوان  )Albabitin, 1993(البابطين  أما في السعودية فجاءت دراسة
وسبل تطويرھا في ، المھارات اإلشرافية الفنية الممارسة في المدارس الثانوية بمدينة الرياض

وعاملين ، معلمين، حيث تكونت عينة الدراسة من مشرفين، "االتجاھات العالمية المعاصرةضل 
ومما توصلت إليه ھذه الدراسة أن مقابلة المشرف المعلم بعد الزيارة ھي أكثر . بالمدارس للبنين

كما رأى المشرفون أنھم غالبا ما يمارسون ، األساليب اإلشرافية ممارسة وأھمية على اإلطالق
أجمع المشرفون  في حين، مھارات اإلشرافية في حين رأى المعلمون أنھم نادرا ما يمارسونھاال

  . والمعلمون على أھمية المھارات اإلشرافية

إلى إعطاء صورة واقعية لعملية بدراسة ھدفت  )Ibrahim, 1999(إبراھيم  وفي مصر قام
العملية من جانب وأھم وذلك بالتعرف على إيجابيات ھذه ، اإلشراف المدرسي في مصر

  . المعوقات والمشكالت التي تواجھھا من جانب آخرالسلبيات و

، المديرين، )1(ولتحقيق ذلك قام الباحث بتوزيع أربع استبيانات موجھة إلى الموجھين
اة واستخدم الباحث أد، ظرھم في عملية اإلشراف المدرسيلمعرفة وجھة ن والتالميذ، المعلمين

ناظر ومدير،  )100(، موجه وموجه مقيم )75(رد منھا ف )400(االستبيان على عينة مكونة من 
 .عمال التكرارات والنسب المئويةوقد عولجت البيانات إحصائيا باست.تلميذ  )125(معلم و )100(

وتوصل من خالل نتائج البحث إلى وضع توصيات بشأنھم جميعا تتعلق برفع كفاية اإلشراف 
  . والمديرين والعاملين والتالميذ، رسي وتحسين أداء الموجهالمد

 بيان إلي بدراسةھدفت (Elgergawi, 2007) وأخيرا في فلسطين أيضا قام الجرجاوي
، غزة بمحافظة األساسية المدارس في الجدد المعلمون يدركھا كما التربوي المشرف مسؤوليات

 قصدية عينة اختيار إلى عمد وقد، الموضوع من لقربه الوصفي المنھج الباحث استخدم وقد
 لجمع أداة المقابلة واستخدم، جديًدا معلًما (73) عددھا بلغ ،األصلي المجتمع من عمدية

 النتائج من مجموعة إلي الباحث وتوصل ،الدراسة موضوع عن الحقيقية والبيانات المعلومات
 اكتشاف التربوي المشرف مسئوليات أن اعتبروا العينة أفراد من (%65) أن: أھمھا من كان

 مسؤليات من أنه الدراسة عينة أفراد أجمع كما ، الدراسة قاعة وخارج داخل وتصويبھا األخطاء
 اعتبروا العينة أفراد من(%47)  وأن، لطالبه وقائية إجراءات تقديم التربوي المشرف

 )95%( وأن، طالبه تجاه إبداعية مسؤوليات له أن وأجمعوا بنائية التربوي المشرف مسؤوليات
 له أن بينوا (%96) نسبته ما وأن التربوي التخطيط في دوًرا للمشرف أن يرون العينة أفراد من
  .المدرسية النشاطات في مسئوليات له أن اعتبروا العينة أفراد من (%89) أن ،تنظيميًا دوًرا

 الدراسات األجنبية  :ثانيا
تحديد أنواع  )2006 ،في الحبيب( ) ,1981Sistrunk( دراسة سيسترنكاستھدفت 

الممارسات اإلشرافية المرغوبة لدى المعلمين سواء كانت توجيھية أو تعاونية والتي يعتبرونھا 

                                                           
  .استعمل الباحث مصطلح الموجه بدل المشرف التربوي  )1(
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ھم ما توصلت إليه ھذه الدراسة ھو ترتيب الممارسات أومن . أساس دفعھم للعمل بجدية ونجاح
  :اإلشرافية على أساس أھميتھا وھذا حسب آراء المعلمين

  .النمط التوجيھي: المرتبة األولى −

  .النمط غير التوجيھي: المرتبة الثانية −

 .النمط التعاوني: المرتبة الثالثة −

ابة على التساؤل الرئيسي فت اإلجاستھد دراسة  ,Melucci)1990( ميلوكي وأجرى
ھل استخدام المشرف التربوي لنمط إشرافي واحد يكون أكثر فاعلية من استخدامه ألنماط  :التالي

  متعددة أثناء قيامه بعملية اإلشراف؟

الذي يستخدم أكثر ، ھناك فاعلية كبيرة لدى المشرف التربويالدراسة إلى أن وتوصلت ھذه 
يستخدم نمطا إشرافيا  من نمط إشرافي واحد مع المعلمين الذين اعتادوا على المشرف الذي

المشرف التربوي الذي يغلب على سلوكه النمط التشاركي أكثر فاعلية من  كما أن .واحدا
  .سلوكه اإلشرافي النمط المباشر المشرف الذي يغلب على

 المعلم يتصوره كما التربوي اإلشراف بعنوان بدراسة (Sandal, 1992) ساندلوقام 
، المعلمين يصيب الذي اإلحباط أسباب إلى التعرف الدراسة استھدفت، المھني التطوير من كجزء
 .ذلك معالجة في التربوي المشرف عمل جوانب من كجانب للمعلمينني المھ النمو عملية وأثر

 من مراحل لست أخضعوا حيث االبتدائية، المدارس في معلًما) 42( من الدراسة عينة وتألفت
 النمو تحسين في التربوي المشرف دور أھمية إلى الدراسة نتائج أشارت. المھني النمو عملية
  .لمھنتھم انتمائھم وتعزيز للمعلمين، المھني

  مصطلحات البحثاإلجرائي تحديد ال
ھو الشخص المكلف من طرف الوصاية بمھام اإلشراف التربوي على  :المشرف التربوي

جميع المعلمين التابعين لھذه ويخضع لسلطة إشرافه ، مستوى المقاطعة التعليمية المعين فيھا
  .المقاطعة

، يقصد بھا مدى نجاح المشرف التربوي في مھام التخطيط والتوجيه والتقويم :فعالية األداء
  .وفي الخدمات اإلشرافية التي يقدمھا لصالح المعلمين الذين يعملون تحت إشرافه

  الجانب النظري

إيصال الشيء إلى المرسل إليه  في قاموس المنجد،" أداء"تعني كلمة  :مفھوم األداء
ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظي أو مھاري وھو يستند إلى خلفية "بأنه  :األداءوعرف 

معرفية ووجدانية معينة، وھذا األداء يكون عادة على مستوى معين يظھر منه قدرة الفرد او عدم 
تحقيق أقصى أنتاجية " وعرفه تايلور بأن .Ellaggani, 1999, p) (33 "قدرته على عمل ما

  . ,p. 93)2003(Echarif , "من الفرد واآللة
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  مفھوم األداء الوظيفي
 .Hilal, 1992,p) "ا الموظف في المنظمةالنتائج التي يحققھ"يوصف األداء الوظيفي بأنه 

قيام الفرد بالمھام واألنشطة المختلفة التي يتكون منھا عمله خالل "واألداء الوظيفي يعني ، (12
 .) ,p. 401985Achour ,( "فترة محددة

  مفھوم األداء التدريسي
درجة قيام عضو ھيئة التدريس "بأنه )  ,p. 2006Alamayra ,103(فقد عرفه العمايرة 

المناطة به وما يبذله من ممارسات وأنشطة وسلوكيات تتعلق التعليمية  –بتنفيذ المھام التعليمية 
 ً   ".بمھامه المختلفة تعبيراً سلوكيا

وسيلة التعبير عن امتالك المدرس للمھارات التدريسية "بأنه  (p.4 ,2004)وعرفه الفرا 
 ً   ".تعبيراً سلوكيا

  تقييم األداء
لمعرفة مستوى األداء الحالي يعتبر تقييم األداء من األمور الھامة والرئيسية ألي مؤسسة 

لموظفيھا ومحاولة تطوير وتنمية ھذا األداء مستقبال في سبيل تحقيق األھداف المرغوبة 
  .للمؤسسة

ويتطلب قياس األداء وجود معايير ومستويات محددة لألداء واألعباء الوظيفية الواجب 
  .القيام بھا من طرف العامل أو الموظف

رف التربوي من العوامل الرئيسة في تقويم نشاطه وتمثل وتعد عملية تقويم أداء المش
والدراسات ، المكانة األولى في سلم األولويات ويشمل ذلك مھام التخطيط والتوجيه والتقويم

وبما تتضمنه من محتوى يقوم المشرف مع جوانب اإلضافة واإلثراء والتطوير والبحث 
األنشطة التعليمية والتربوية التي تسھم في كذلك الفعاليات وو، ت أو المحتوى الدراسيللمقررا

  .) ,2003Annagar(ق التدريس وزيادة فاعليتھا تحسين طرائ

  المشرف التربوي
ھو مدرس خبير له من اإلمكانيات "المشرف التربوي  ) ,1990Torki(تركي عرف 

العلمية والمھنية ما يؤھله للقيام بأعباء المشرف التربوي ألنه خبير في العملية التعليمية وما 
فھو يملك تصورا كامال ، يحيط بھا من علوم وطرائق ومضامين وتفاعالت ونتائج وغير ذلك

 ."ومدركا ألھمية األھداف التعليمية

 متطلبات المشرف كقائد تربوي
أن يعرف البعض من ھذه المتطلبات وھو ضرورة  hamdan, 1992)(ذكر حمدان 

  :المشرف التربوي بصفته قائدا تربويا المعارف التالية



 "......داء الوظيفي للمشرف التربوي في األفاعلية "ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1746

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )9( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 .أساسيات القيادة ونظرياتھا وأنماطھا −

 .نظريات القيادة التربوية وأنماطھا −

 .أساسيات التخطيط ووضع األھداف −

 .إدارة الوقت وتحديد األولوياتأساسيات  −

 .آليات عملية التغيير، وطرق التعامل مع ظاھرة مقاومة التغيير −

 .أساسيات إدارة الصراع −

 .أسس العالقات اإلنسانية في التعامل مع الفريق وبنائه −

 .آليات اتخاذ القرار، وتقويم الخيارات −

 .أساسيات عملية االتصال المنظمي −

 .ل في المنظمة وتحديد عوائقھاأساليب تحليل عملية االتصا −

  .إتقان المھارات األساسية لالتصال الفاعل −

  :كما البد على المشرف التربوي أن يؤمن بـ

 .أھمية القيادة في العمل التربوي −

 .مبدأ العمل بروح الفريق −

 .الشورى أساسا التخاذ القرار −

 .أھمية التخطيط لنجاح العمل التربوي −

 .استثمار الموارد البشرية وتنميتھا أھمية −

  .أھمية االتصال في إنجاح عمل المؤسسة التربوية −

  خصائص المشرف التربوي
ھناك مجموعة من الخصائص التي ال بد على المشرف كقائد التربوي من أن يتصف بھا 

  :ومنھا) Nashwan, 1985(نشوان على أحسن ما يرام وقد ذكرھا لكي يقوم بمھامه 

 وھو ما يتطلب من القائد التخطيط، على استثمار الوقت واستغالله أحسن استغاللالقدرة  −
وتقدير الزمن الالزم لتنفيذ األنشطة المدرسية التي تحقق ، الفعال في المستويات المختلفة
  .األھداف بحد أدنى من الھدر
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زمني  القدرة على صياغة األھداف التربوية المحددة بالتعاون مع المعلمين ووضع جدول −
  .مناسب لتحقيق ھذه األھداف

القدرة على اكتشاف نقاط القوة والضعف في النظام التربوي من خالل عملية التقويم  −
الموضوعية باستعمال وسائل وأدوات دقيقة للحصول على البيانات التي تسمح باكتشاف 

  .مواطن الخلل في تنفيذ البرامج من أجل تفاديھا في المستقبل

وعدم تناول المشكالت جملة واحدة ، ب األولويات في سياسته التربويةالقدرة على ترتي −
  .والتركيز على المھم منھا

  .القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة في ضوء معطيات واضحة له ولآلخرين −

وتالميذ وموجھين تربويين ، القدرة على التفاعل اإليجابي والبناء مع اآلخرين من معلمين −
  .دم أھداف المدرسةوأولياء أمور بما يخ

فقد ذكر بعض خصائص القائد التربوي منھا الكفاءة المتمثلة )  ,2001Atoui( عطويأما 
في الذكاء المرتفع والقدرة على التحليل واالستبصار، الطالقة اللغوية القدرة على تقديم األفكار 

الثالثة فتشتمل على  أما الخاصية الثانية فتتمثل في المظھر الحسن والصحة الجيدة وأما الخاصية
وكذا المھارات العلمية والفنية الالزمة وترتبط الخاصية الرابعة ، التفوق األكاديمي والمعرفي

، حسن المعاشرة، االستقرار العاطفي، االعتماد على النفس، بالقدرة على تحمل المسؤولية
امسة بصفات خلقية وتتعلق الخاصية الخ.... الدعابة والمرح الجرأة في مساندة الحق وغيرھا 

وتتعلق  ...واالستقامة والصدق و ،والعدل واالبتعاد عن التحيز ،كاألمانة واإلخالص والكرامة
 ،الخاصية األخيرة بالصفات االجتماعية كالمستوى االجتماعي واالقتصادي المتميز الديمقراطية

 ،والتقاليد االجتماعية المعرفة بالعادات، اإليمان بقدرة اآلخرين على التغيير، احترام اآلخرين
 .الجماعات المفككة، والقدرة على التكيف تنظيمالقدرة على 

  منھج الدراسة
استخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع معطيات 

  .ميدانية وتحليلھا وتفسيرھا

من مجموع معلمي المدارس معلم ومعلمة ) 125( قوامھا تم اختيار عينة :عينة الدراسة
معلم من ) 25( بمعدللمديرية التربية لوالية المسيلة  الشرقيةللمقاطعات الخمس التابعة  االبتدائية

  .كل مقاطعة تعليمية
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  ھل العلمي وسنوات الخبرةؤنس والمتوزيع عينة الدراسة حسب الج
  .والمؤھل والخبرة المھنية النوعيوضح توزيع عينة الدراسة حسب  :)1(جدول 

  

  الخبرة  المؤھل العلمي  النوع

وع
جم
الم

علم  
م

مة  
معل

ئي  
ھا
ن

عي  
جام

ما   
ت 
سا
درا
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ن  
 م
قل
أ 10

ات
نو
س

  

ن 
م

11
ى 
إل

20
نة
س

ن   
 م
ثر
أك 20

نة
س

  

  125  24  35  66  10  84  31  50  75  العدد
 100  19.2  28  52.8  08  67.2  24.8  40  60  %النسبة

وأن أغلب  %60تمثل األغلبية بنسبة  أن فئة المعلمينيتضح من خالل قراءة ھذا الجدول 
أفراد العينة من حملة الشھادات الجامعية الذين تم توظيفھم مباشرة عن طريق المسابقات بنسبة 

  .سنوات 10عھد بالتعليم حيث ال تتجاوز خبرتھم المھنية  حديثووأن أكثر أفراد العينة ھم  67%

من  دف تقويم المشرف من طرف المعلمينھبستبانة اعدت ھي عبارة عن إ :أداة الدراسة
كأداة رئيسة   ستبانةھذه اإل تم إعداد حيث الفعال من وجھة نظر المعلمينالتربوي  صفات المشرفأجل الكشف عن 
وأدواره ومھامه اإلشراف التربوي الدراسات السابقة التي تناولت  وذلك من خالل تحليل، لجمع البيانات
 3 كون من تت) 1 ملحق( انةتم إعداد استب، وبناًء على ھذا. ، إضافة إلى االطالع على األدب النظريوخصائصه

  :محاور
  .اتفقر )10(، وعدد فقراتھا خصائص متعلقة بالجانب العلمي األكاديمي: المحور األول −
  .اتفقر) 09(، وعدد فقراتھا خصائص شخصية: الثاني المحور −
  .فقرة) 09(وعدد فقراتھا  نسانيةإلخصائص تتعلق بالعالقات ا: الثالث المحور −

  صدق األداة وثباتھا
وھم مجموعة من من المحكمين  مجموعةتم التأكد من صدق محتوى األداة وذلك من خالل عرضھا على 

وقد تم أخذ  .التربويينة ومجموعة من المشرفين األساتذة الجامعيين ذوي الخبرة والمتخصصين في علوم التربي
كحد أدنى لقبول العبارات التي تقيس  %75نسبة  اعتمادحيث تم  االتفاقمالحظاتھم بعين االعتبار حسب درجة 

  .يسعن العبارات التي رأى المحكمين أنھا ال تق واالستغناء

موزعة على ) 1الملحق(فقرة ) 25(من  االستبيان متكون راء المحكمين اصبحوفي ضوء أ
  :كما سيأتي مجاالتثالث 

  .فقرات) 9(الخصائص العلمية يتكون من  مجال −
  .فقرات )8(الخصائص الشخصية ويتكون  مجال −
  .فقرات) 8(العالقات اإلنسانية ويتكون من  مجال −
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وكما ھو موضح في   ليكرونباخ لالتساق الداخ-ألفاومن أجل التحقق من ثبات األداة، تم حساب معامل 
  ).  2(جدول ال

  .كرونباخ لمحاور الدراسة -الثبات ألفا تمعاماليبين  :)2(جدول 

 رتيبتال  محاور الدراسة عدد الفقرات كروباخ-ألفا
 1  الخصائص العلمية 9 0.83
 2 لخصائص الشخصيةا 8 0.76
 3 العالقات اإلنسانية 8 0.77

ومنه يمكن تطبيق  . ثبات عالية نسبيا في جميع أبعاد االستبيانأن معامالت ال) 2(يتضح من الجدول رقم 
  .من صدقه وثباته التأكداالستبيان على عينة الدراسة بعد 

  المعالجة اإلحصائية
، وتم )SPSS(لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم استخدام التحليالت اإلحصائية باستخدام الرزم اإلحصائية 

رات لعينتين مستقلتين لمتغي) ²كا(اختبار اد عينة الدراسة وتم ية الستجابات أفرئوحساب التكرارات والنسب الم
   .نوات الخبرة في التدريسعليمي وعدد سوالمؤھل الالنوع، 

 نتائج الدراسة ومناقشتھاعرض 
ھناك صفات متعلقة بالجانب :ومنطوق ھذه الفرضية .:عرض نتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى

  .من وجھة نظر المعلمين ، العلمي يجب توفرھا في  المشرف التربوي الناجح

  .إلجابات أفراد العينة على بنود المحور األول) 2كا(يوضح التكرارات ونتائج إختبار : )3(جدول 

مستوى   2كا  ابدا  أحيانا  دائما  العبارات
  الداللة  الداللة

أن يكون المشرف متحصال .1
  .على شھادة عليا

79 
63.2% 

25 
20 %  

21 
16.8%  

  دال  0.01 50.37

أن يكون المشرف على .2
 .دراية واسعة بطرائق التدريس

80 
64%  

26 
20.8%  

19 
15.2%  

  دال  0.01 53.48

أن يكون المشرف ملما .3
  .بمبادئ القيادة التربوية

37 
29.6  

46 
36.8  

42 
33.6  

  غير دال  0.11  0.97

أن يكون المشرف ملما .4
  .بمبادئ االتصال

39 
31.2%  

72 
57.6%  

14 
11.2%  

  دال  0.01 40.62

أن يكون المشرف واسع .5
االطالع على اساليب التقويم 

  .التربوي

75 
60%  

25 
20%  

25  
20%  

  دال  0.01 46.52
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 )3(تابع جدول رقم ... 

مستوى   2كا  ابدا  أحيانا  دائما  العبارات
  الداللة  الداللة

أن يكون المشرف صاحب .6
  .خبرة واسعة  في التعليم

92 
78.4%  

12 
9.6%  

61 
12%  

  دال  0.01 65.63

أن يكون المشرف ملما .7
  .بمبادئ علم النفس التربوي

57 
45.6%  

50 
40%  

18 
14.4%  

  دال  0.01 22.19

أن يكون المشرف متمكنا في 8.
  .اللغة العربية

61 
48.8%  

32 
25.6%  

32 
25.6%  

  دال  0.01 13.65

أن يكون المشرف متمتعا .9
  .بثقافة واسعة

52 
41.6%  

32 
25.6%  

41 
32.8%  

  دالغير   0.07  3.31

  :ما يلي) 3( يتضح من الجدول رقم

ال على المشرف التربوي يجب أن يكون متحصمن أفراد العينة المستجوبين أن على  %  63.2رأى  −
والفروق لھا  أحيانا"اإلجابة ب  اختاروا %20 في حين أن. عكس ذلك %16.8شھادة عليا بينما رأى 

  .)50.37=2كا"(كما تبينه قيمة ) 0.01(عند مستوى الداللة " دائما"داللة إحصائية لصالح المجيبين ب 

من افراد العينة أن على المشرف التربوي أن يكون على دراية واسعة بطرائق التدريس بينما  %64رأى  −
إحصائية والفروق لھا داللة . "أحيانا"اختاروا اإلجابة ب  %20.8في حين  عكس ذلك منه 15.2 %رأى

  ).35.48=2كا(كما تبينه قيمة ) 0.01(عند مستوى الداللة " دائما"لصالح المجيبين ب 

ملما  أن يكون المشرفه على أن125أفراد عينة الدراسة البالغ عددھم فقط من  %29.6اجاب  −
أجابوا  %33.6منھم أن يكون ذلك احيانه غير أن  %32.8وأجاب  .بمبادئ القيادة التربوية

  .)0.97=2كا(بالسلب والفروق ليس لھا أي داللة إحصائية كما تبينه قيمة 

 %57.6 في حين رأى االتصالأن يكون ملما بمبادئ من العينة على المشرف  %31.2اجاب  −
" دائما"بين المجيبين ب (بين إجابات المستجوبين  قوالفرو. فيأجابوا بالن %11.2لكن أن يكون ذلك احيانا 

وھي ) 40.62=2كا(كما تبينه قيمة ) 0.01( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة" أبدا" والمجيبين ب
  .قيمة أكبر من المجدولة عند ھذا المستوى

يكون واسع االطالع على اساليب ه يتعين على المشرف أن أنمن أفراد العينة  %60 رأى −
 ."أحيانا" منھم ب %20ات منھم عكس ذلك  في حين كانت إجاب %20بينما رأى  التقويم التربوي

كما تبينه قيمة ' دائما"لصالح  الفئة التي اجابت ب ) 0.01(والفروق لھا داللة إحصائية عند المستوى 
  .)56.42=.2كا(

بينما  في التعليم صاحب خبرة واسعةدائما أن يكون المشرف العينة ب أفرادمن  %78.4أجاب  −
والفروق بين إجابات لفراد العينة لھا " أحيانا" ب %9.6منھم عكس ذلك في حين أجاب  %12أجاب 
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  .)65.63= 2كا( "دائما"لصالح الفئة المجيبة ب )0.01(داللة إحصائية عند المستوى 

علم  ملما يمبادئ دائمامن األفراد المفحوصين أن على المشرف أن يكون  %45.6رأى  −
 منھم مغايرة تماما من خالل إجابتھم ب %14.4كانت إجابات النفس التربوي في حين 

والفروق لھا داللة إحصائية عند ". أحيانا"منھم كانت إجابتھم ب  %40في حين ان . "أبدا"
ن من أفراد العينة با %48.8اجاب 18 ).22.19=2كا(كما توضحه قيمة ) 0.01(المستوى 

 %25.6رأو عكس ذلك و %25.6بيد أن  متمكنا في اللغة العربيةدائما يكون المشرف 
لصالح امجيبين ب ) 0.05(والفروق لھا داللة إحصائية عند المستوى  ".أحيانا"أجابوا ب 

  .القيمة الجدوليةوھي أكبر من  )13.65=2كا(قيمة حيث أن ". أحيانا"

 بالنفيأجابوا  %32.8غير أن  متمتعا بثقافة واسعةدائما أن يكون المشرف  %41.6رأى  −
إحصائية  كما تبينه  داللةليس لھا  والفروق" أحيانا" ن ذلك يكونأ% 25.6رأى في حين 

  .)3.31=2كا(قيمة 

  لمتعلقة بالفرضية الجزئية االولىمناقشة النتائج ا
بمبادئ رف ملما أن يكون المش(عدا البندين الثالث ، يتبين من النتائج السابقة ان اغلب البنود

كانت الفروق فيھا دالة إحصائيا  ، )ان يكون المشرف متمتعا بثقافة واسعة( األخير والبند) القيادة
الجزئية االولى التي تقول بوجود  الفرضيةوھو ما يؤكد تحقق " دائما" لصالح المجيبين ب

  .علمية تحدد فعالية ونجاح المشرف التربوي في ادائه الوظيفيخصائص 

المشرف التربوي ال يمكن أن يكون ناجحا في أدائه ما لم يكن  لمين يرون أنعالم النتائج على انوتفسر ھذه 
ألن المشرف الغير ناھيك عن التكوين المتخصص في مجال اإلشراف التربوي  متحصال على شھادة جامعية

 ، صلة دراساته الجامعيةاإلمكانيات لم تسمح له بموا متحصل على ھذه الشھادة تكون إمكانياته محدودة ألن ھذه
تلقوا  بالذينمتكامال مقارنة  مجال اإلشراف إال أن ذلك ال يحقق له تكوينافحتى وإن تلقى تكوينا متخصصا في 

حتى  ال بد ان يكون على دراية واسعة بطرائق التدريس كما يرى المعلمون أن المشرف التربوي.تكوينا جامعيا
التدريس األخرى تجعله يفرض طريقه  وأساليبئق ألن جھل المشرف بطرا ، المعلمين يستطيع التعامل مع كل
ويرى  .كما انه ال يستطيع مساعدة المعلمين في ھذا المجال ، يتقبل الطرق األخرىوال  معينة على المعلمين

 وأساليبضطلع بمبادئ االتصال يكون ناجحا في عمله أن ي المعلمون أيضا أنه من الواجب على المشرف حتى
عالقات ناجحة ومثمرة مع كل  لتواصل مع المعلمين والمديرين ومع التالميذ لما لذلك من أھمية في تكوينا

من  متمكنا ويؤكد المعلمون كذلك على أن يكون المشرف.ھؤالء سعيا لتطوير العملية التعليمية وجعلھا اكثر فاعلية
التقويم التربوي وھو األمر الذي كثيرا ما يشتكي منه المعلمون من وجود ضعف لدى المشرفين في ھذا  أساليب

مھما خاصة أنه يتعلق بتقويم ادائھم التربوي وما ينجر عنه من مشكالت إذا لم يبنى عذا جانبا يرونه  الجانب الذي
  .التقويم على أسس واضحة وسليمة

لتعليم وخاصة فات ومتطلبات المشرف الناجح الخبرة الواسعة في اكما يرى المعلمون أيضا ان من ص
ألن المشرف الذي لم يسبق له التدريس في ھذه المرحلة ال يمكن له معرفة خباياھا ألن لكل التعليم االبتدائي 

النھا المرحلة  وأصعبھاالمرحلة االبتدائية ھي من أھم المراحل  مرحلة تعليمية خصائصھا ومميزاتھا ولعل
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المشرف الناجح أن يكون ملما بمبادئ  أن علىويرى المعلمون ايضا .القاعدية التي تبنى عليھا المراحل الالحقة 
والفروق الفردية  ، وخصائص المتعلم وحاجاته ، علم النفس التربوي وما يقتضي ذلك من معرفة نظريات التعلم

ويرى أيضا المعلمون أن .لكي يستطيع إمداد المعلم بما يحتاجه في ھذا المجال وكيفية التعامل معھا .بين المتعلمين
التمكن في اللغة العربية التي تعتبر األساس في إجادة العلوم االخرى من خصائص ومتطلبات المشرف الفعال 

  .ومعيار يمكن من خالله الحكم على كفاءة المشرف وفعاليته

 ,Almakhini( المخينيو) Aissan, 1993( عيسان يه دراسة كل منما توصلت إل واتفقت ھذه النتائج مع
 .),1996Mohammed Ali( عليودراسة محمد  )Mahmoud, 1987( دراسة محمود، )1991

  متعلقة بالفرضية الجزئية الثانيةالنتائج ال
  .إلجابات أفراد العينة على بنود المحور الثاني )2كا(يوضح التكرارات ونتائج إختبار : )4(جدول 

مستوى   2كا  ابدا  أحيانا  دائما  العبارات
  الداللة  الداللة

ذا المشرف أن يكون .10
  .سمعة حسنة بين المعلمين

63  
50.4%  

34  
27.2%  

28  
  دال  0.01 24.81  22.4%

على المشرف أن يكون .11
  .قدر من الذكاء

81  
56.8%  

47  
37.6%  

7  
  دال  0.01 50.17  5.6%

أن تتميز شخصية .12
  .باالتزان االنفعاليالمشرف 

53  
42.4%  

34  
27.2%  

38  
  غير دال  0.09  4.81  30.4%

المشرف أن يكون .13
  .مخلصا في عمله

83  
66.4%  

30  
24%  

12  
  دال  0.01 59.24  9.6%

قادرا المشرف أن يكون .14
  .على تحمل المسئولية

87  
69.6%  

25  
20%  

13  
  دال  0.01 61.47  10.4%

ذا قدرة المشرف أن يكون .15
  .على التحليل واالستبصار

68  
54.4%  

43  
34.4%  

14  
  دال  0.01 35.05  11.2%

مؤمنا المشرف أن يكون .16
  بالعمل الجماعي

81  
56.8%  

32  
25.6%  

22  
  دال  0.01 37.26  17.6%

بروح المشرف  أن يتميز .17
  .الدعابة والمرح

54  
43.2%  

34  
27.2%  

37  
  غير دال  0.06  5.58  29.6%

  :أعاله ما يلي )4(يتبين كم الجدول رقم 

أن يكون المشرف ذا سمعة حسنة بين على  "دائما"ب من أفراد العينة  %50.4ب أجا −
 ."أبدا"ب  أجابوا %22.4إال أن " أحيانا"أجابوا ب  %27.2منھم في حين رأى  .المعلمين
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كما ) 0.01(عند مستوى الداللة  "دائما"إحصائية لصالح المجيبين ب والفروق لھا داللة 
  .)24.71=2كا(تبينه قيمة 

أن يكون المشرف على قدر من  :على البند" دائما"ب  من افراد العينة %56.8 أجاب −
والفروق بين  ."أحيانا"ب %37.6منھم بالنفي في حين أجاب  %5.6بينما أجاب  .الذكاء

  ).0.01(عند مستوى الداللة  )24.71=2كا(إجابات أفراد العينة ذات داللة إحصائية 

أن تتميز شخصية المشرف باالتزان  :على عبارة "دائما"ب  %42.4كانت إجابات  −
 .%27.2" أحيانا"في حين اكتفي منھم باإلجابة " أبدا"أجابوا ب  %30.4ن بيد أ االنفعالي
 )4.81=2كا(كما تبينه قيمة ) 0.05(ليست لھا اي داللة احصائية عند المستوى  والفروق

  .التي ھي اقل من القيمة المجدولة

أن يكون المشرف مخلصا  :على عبارة" دائما"من افراد العينة ب  %66.4كانت إجابات  −
والفروق دالة ".احيانا"منھم اختاروا اإلجابة ب  %24و" ابدا"قالوا  %9.6لكن  .في عمله

 .ث أن قيمةحي) 0.01(عند مستوى الداللة " دائما"إحصائيا لصالح الفئة المجيبة ب 
  .تتجاوز القيمة الجدولية )59.24=2كا(

أن يكون المشرف قادرا على تحمل  :عل عبارة" أبدا"من أفراد العين ب  %69.6أجاب  −
اختاروا البديل الثالث  %20في حين أن " ابدا"منھم ب  %10.4بينما أجابالمسئولية 

عند مستوى الداللة " دائما"لصالح الفئة المجيبة ب  والفروق دالة إحصائيا". احيانا"
  .وھي قيمة اكبر من القيمة المجدولة ، )61.47=2كا(حيث أن قيمة ) 0.01(

أن يكون المشرف ذا قدرة على التحليل " :على عبارة" ابدا"جابة ب اإل %45.4اختار  −
 .%34.4" أبدا "رأوا عكس ذلك من خالل اإلجابة ب  11.2 إال أن ."واالستبصار

كما ) 0.01(عند مستوى الداللة " دائما"والفروق لھا داللة إحصائية لصالح المجيبين ب 
  .)35.5=2كا(قيمة  تبينه

أن يكون المشرف مؤمنا بالعمل " :على عبارة" دائما"ب  %56.8كانت إجابات  −
 اختاروا اإلجابة ب %17.6في حين ان " أحيانا"منھم اإلجابة % 25.6 واختار ."الجماعي

كما تبينه قيمة ) 0.01(داللة إحصائية عند مستوى الداللة والفروق لھا  ".ابدا"
  .)37.26=2كا(

أن يتميز المشرف  بروح " :على عبارة" دائما"من افراد العينة اإلجابة ب  %43.2اختار  −
بينما " أحيانا"منھم لإلجابة على ھذا السؤال البديل  %27.2واختار  ."الدعابة والمرح
ليس لھا اي داللة إحصائية عند المستوى  والفروق". أبدا"ب  %29.6كانت إجابات 

  .وھي اقل من القيمة الجدولية عند ھذا المستوى )5.57=2كا(حيث كانت قيمة ) 0.05'(
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  متعلقة بالفرضية الجزئية الثانيةمناقشة النتائج ال
أن الفروق بين إجابات أفراد العينة لھا  )4(ي الجدول يتضح من خالل النتائج المتضمنة ف

داللة إحصائية في اغلب البنود المكونة للمحور الثاني اي خمس بنود من أصل ثمانية وھو ما 
يؤكد تحقق الفرضية الجزئية الثانية التي تقول بوجود خصائص شخصية تحدد فعالية األداء 

 .الوظيفي للمشرف التربوي

ان المعلمين يرون ان المشرف ال بد أن يكون ذا سمعة حسنة تفسير ھذه النتائج على  ويمكن
ويتعاملون معه على اساس ھذا التقدير واالحترام ، بين المعلمين تجعله يكسب تقديرھم واحترامھم

 ، عكس المشرف الذي قد يكون ذا سمعة سيئة تجعله غير مرغوب فيه في نظر اغلبية المعلمين
المشرف الناجح ال بد يرى كذاك المعلمون المستجوبون أن و.وال يحوز على تقديرھم واحترامھم

وتمكنه من التعامل .نجاحتأدية مھامه اإلشرافية بفعالية ومن الذكاء يمكنه من ان يكون على قدر 
كما يرى المعلمون ايضا ممن .بإيجابية مع كل المعلمين على مختلف مستوياتھم وشخصياتھم

العمل ھي من أسباب فعالية المشرف ألن ھذا اإلخالص أن اإلخالص في شملتھم ھذه الدراسة 
ويؤكد  .وللعملية التعليمية برمتھا، وللتلميذ، يجعله يتفانى في عمله وال يدخر اي جھد خدمة للمعلم

المعلمون ايضا ان المشرف الناجح ال بد أن يكون على قدر من التحليل واالستبصار تساعده على 
، المشكالت والصعوبات التي تعترض المعلمين في مھامھم اداء مھامه بكفاءة وعلى مواجھة

ن المعلمين واإلدارة من جھة إدارة الصراعات بين المعلمين من جھة وبيالقدرة على وعلى 
أخرى ما يرى المعلمون أيضا أن فعالية المشرف تقتضي أن يكون مؤمنا بالعمل الجماعي وأن 

كل ما يتعلق بالعملية التعليمية مما يذكي روح وأن ال يھمش المعلمين في ، يعمل بروح الفريق
 فاطمة السيد عليوتتفق ھذه النتائج مع دراسة . التعاون بينه وبينھم خدمة لمصلحة التلميذ 

)1996.(  

  متعلقة بالفرضية الجزئية الثالثةالنتائج ال
إلجابات أفراد العينة على بنود المحور  )2كا(يوضح التكرارات ونتائج إختبار  :)5(جدول 
  .الثالث

مستوى   2كا  ابدا  أحيانا  دائما  العبارات
  الداللة  الداللة

أن يكون المشرف مؤمنا.18
باألسلوب الديمقراطي في 

 التعامل مع اآلخرين
76  

60.8%  
41  

32.8%  
8  

  دال  0.01  47  6.4%

أن يحترم المشرف .19
  .اآلخرين

89  
32.8%  

19  
15.2%  

17  
  دال  0.01  62.41  13.6%

أن يتقبل المشرف . 20
  .مقترحات وآراء المعلمين

83  
66.4%  

25  
20%  

17  
  دال  0.01  53.83  13.6%
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 )5(تابع جدول رقم ... 

مستوى   2كا  ابدا  أحيانا  دائما  العبارات
  الداللة  الداللة

أن يراعي المشرف .21
  .ظروف المعلمين وأحوالھم

90  
72%  

21  
12.8%  

14  
11.2%  

61.61
  دال  0.01  %

أن يكون المشرف قادرا .22
على تكوين عالقات اجتماعية 

  .مع اآلخرين

68  
54.4%  

40  
32%  

17  
  دال  0.01  31.31  13.6%

أن يكون المشرف قادرا .23
  .على التعاون مع المعلمين

55  
44%  

41  
32.8%  

29  
  دال  0.05  8.12  29.2%

أن يكون المشرف متسامحا .24
  .المعلمينفي تعامله مع 

78  
62.4%  

28  
22.4%  

19  
15.2%  

48.49
  دال  0.01  %

أن يكون المشرف متفتحا .25
  .على المحيط الخارجي

56  
44.8%  

43  
34.4%  

26  
  دال  0.05  10.86  20.8%

  :أعاله ما يلي )5(رقم من النتائج المتضمنة في الجدول  يتبين

أن يكون المشرف مؤمنا " :على العبارة" دائما"أجابوا ب العينة من أفراد  %60.8أن  −
 %32.8و" ابدا"فقط قالوا  %6.4 مع االخرين مقابل باألسلوب الديمقراطي في التعامل

والفروق كما يبدو لھا داللة إحصائية عند المستوى  "أحيانا"منھم اختاروا اإلجابة ب 
والتي ھي أكبر من القيمة  )46.9=2كا( كما تبينه قيمة" دائما"لصالح المجيبين ب ) 0.01(

  .الجدولية

 "معلمينأن يحترم المشرف ال"على عبارة " دائما"من أفراد العينة اجابوا ب  %32.8أن  −
" أحيانا"ة ب منھم اإلجاب%15.2واختار " ابدا"عكس ذلك اي ب  %13.60بينما اجاب 

  .)62.4=2كا(.كما تبينه قيمة ) 0.01(ستوى والفروق ذات داللى إحصائية عند الم

يتقبل المشرف " .على عبارة" دائما"من األفراد المستجوبين اإلجابة ب  %66.4اختار  −
اختاروا البديل % 15.6و) ابدا( اختاروا غير ذلك %20 غير ان" مقترحات وآراء المعلمين

أين " دائما"لصالح المجيبين ب ) 0.01(دالة عند المستوى  والفروق لھا) احيانا(الثالث 
  ).53.8=2كا(كانت قيمة 

أن يراعي " :على عبارة" دائما"ب  125من عينة الدراسة البالغ عددھم  %72 أجاب −
" أبدا"منھم اختاروا اإلجابة ب  %11.2 في مقابل ."المشرف ظروف المعلمين وأحوالھم

والفروق كما تبدوا ذات داللة إحصائية عند " أحيانا"وا اإلجابة ب لفض %16.8 في حين أن
  .)61.16=2كا(.وھو ما تؤكده قيمة" دائما"لصالح المجيبين ب  )0.01(مستوى 
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أن يكون المشرف قادرا " :عبارةعلى " دائما"من افراد العينة ب  %54.4 جاباتكانت إ −
في " ابدا"عكس ذلك اي ب %13.6 اآلخرين بينما أجابعلى تكوين عالقات اجتماعية مع 

لصالح ) 0.01(والفروق دالة إحصائيا عند المستوى  "أحيانا"أجابوا ب  %32حين أن 
  .)31.31.=2كا( كما تبينه قيمة "دائما"الفئة التي اختارت اإلجابة ب 

 ."يكون المشرف قادرا على التعاون مع المعلمين" من المفحوصين على عبارة %44أجاب  −
والفروق  ".احيانا"البديل الثالث  %32.8في حين فضل " ابدا" %29.2 دائما بينما قال"ب 

) 48.49=2كا(حيث ان قيمة " دائما"لصالح الفئة المجيبة ب ) 0.01( دالة عند المستوى
 .أكبر من القيمة المجدولة

   .%15.2.%32.8  .أن يكون المشرف قادرا على التعاون مع المعلمين −
أن يكون المشرف متسامحا " :على عبارة" دائما"من األفراد المبحوثين ب  %62.4 اختار −

في حين " دائما"ذھبوا عكس ذلك حيث أجابوا ب  %15.2غير أن  "في تعامله مع المعلمين
حيث  )0.01(عند المستوى لھا داللة إحصائية والفروق  ".أحيانا"ب  %22.4كانت إجابات 

  .أكبر من الجدولية) 48.49=2كا(أن قيمة 
أن يكون المشرف متفتحا " .على عبارة "دائما"اإلجابة ب  من أفراد العينة %44.8اختار −

لھا داللة  والفروق" أحيانا"أجابوا ب  %34.4و .%20.8غير أن .على المحيط الخارجي
 .تتجاوز القيمة المجدولة )10.86=2كا(حيث ان قيمة  .)0.05(إحصائية عند المستوى 

  الثالثةالمتعلقة بالفرضية الجزئية  مناقشة النتائج
النتائج المذكورة سابقا أن كل الفروق بين إجابات أفراد العينة في كل البنود ذات يتبين من 

داللة إحصائية مما يؤكد تحقق الفرضية الجزئية الثالثة بوجود خصائص تتعلق بجانب العالقات 
  .الشخصية تحدد فعالية المشرف التربوي من وجھة نظر المعلمين

ين يرون أن المشرف التربوي الناجح ال بد أن يكون مؤمنا ويمكن تفسير ھذه النتائج على أن المعلم
ومعاملتھم على  ،بآرائھم ومقترحاتھم واألخذمن خالل استشارتھم ، المعلمينباألسلوب الديمقراطي في تعامله مع 

وأن يتسامح  ،كما يرون ايضا أن على المشرف مراعاة ظروف المعلمين وأحوالھم.أساس التقدير واالحترام
انا عند التقصير الذي قد يكون يسبب ظروفھم االجتماعية والمھنية كبعد مكان العمل عن اإلقامة أو عدم معھم أحي

كما يعتقد  .وجود سكن أو ما إلى ذلك أو الظروف المھنية كاالكتظاظ أو قلة اإلمكانيات المتاحة أو غير ذلك
مع اآلخرين خاصة مع  اجتماعيةات المعلمون ايضا أن من خصائص المشرف الجيد ھو قدرته على إقامة عالق

ر تقبال إلرشاداته المعلمين الذين يعملون تحت إشرافه ألن ھذه العالقة تجعله يقترب منھم اكثر مما يجعلھم اكث
المعلمون ايضا ان المشرف الجيد ھو من تكون له القدرة على التعاون مع المعلمين فيعطيھم يرى كما . وتوجيھاته

ومما يراه المعلمون ايضا .منھم دون ان تكون له نظرة استعالء او انتقاص من قدرات المعلمين وإمكانياتھم ويأخذ
ان من مميزات المشرف الفعال ھو التفتح على المحيط الخارجي وعدم االنغالق على نفسه بل ال بد ان يربط 

ارھا في مصلحة التلميذ والعملية من اواياء وسلطات محلية واستثم الخارجيعالقات غيجابية مع المحيط 
  .التعليمية باكملھا
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 ، ) ,1981Sistrink( ودراسة سيسترنك) Almakhini, 1991( وتتفق ھذه النتائج مع دراسة المخيني
  ).Milucci, 1990( دراسة ميلوكيو

يتعلق ومنه نستنتج ان الفرضية العامة التي انطلقت منھا ھذه الدراسة والقائلة بوجود خصائص منھا ما 
بالجانب العلمي للمشرف ومنھا ما يتعلق بالجانب الشخصي للمشرف التربوي ومنھا ما يتعلق بجانب العالقات 

  .الشخصية قد تحققت

  معا استنتاج
  :نستنتج ما يلي الجزئية المتوصل إليھا النتائجمن خالل 

حسب آراء وتؤثر في أدائه الوظيفي وجود خصائص علمية  تحدد فعالية المشرف التربوي  −
  .المعلمين

وجود خصائص شخصية ال بد من توفرھا حتى يستطيع المشرف اداء كھامه اإلشرافية  −
  .بنجاح حسب آراء المعلمين

وجود خصائص تتعلق بجانب العالقات اإلنسانية ترھن فعالية المشرف ونجاحه في أدائه  −
  .الوظيفي حسب آراء المعلمين

ذكورة ال تعبر عن كل الخصائص الواجب توفرھا وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن الخصائص الم
ليس بالضرورة أن تتوفر كل ھذه  هكما أن، في المشرف لكي يكون ادائه فعاال بل اھمھا فقط

  .احدة لكي يكون أداء المشرف فعاالجملة والخصائص 

  التوصيات
  :التوصيات التالية إقتراح على ضوء النتائج المتوصل غليھا يمكن

ضرورة إعطاء األھمية الالزمة للتكوين الجامعي للمشرف وعدم االكتفاء بالتكوين  −
  .في الجزائر  معمول بهالمتخصص لسنة واحدة كما ھو 

  .الخدمةإخضاع المشرفين للتدريب والتكوين الالزمين أثناء  −

  .رضضرورة تبادل الخبرات بين المشرفين من خالل اللقاءات والملتقيات التي تقام لھذا الغ −

وعدم إعطاء األھمية الالزمة للخصائص الشخصية عند توظيف المشرفين التربويين  −
  .فقط التركيز على الجانب المعرفي
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  ملحق االستبانة

  عزيزي المعلم الفاضل

يشرفني أن أضع بين " فاعلية األداء الوظيفي للمشرف التربوي حسب آراء المعلمين" في إطار القيام ببحث علمي تحت عنوان
المواصفات التي يجب أن يتصف بھا المشرف الفعال  التي تمثل مجموعة من أيديكم ھذه االستبانة التي تحتوي على مجموعة من العبارات

  .في الخانة المناسبة ) x(االجابة عنھا من خالل وضع إشارة  ، وأرجو

  سمى عبارات الشكر والتقديروتقبلوا مني أ

  الباحث

  :معلومات شخصية

  □   أنثى□             ذكر  :الجنس

  □ دراسات عليا□     جامعي      □نھائي  :المؤھل العلمي

 ...........سنة ............ : الخبرة المھنية

  ابدا  أحيانا  دائما  العبارات
        .أن يكون المشرف متحصال على شھادة عليا.1
        أن يكون المشرف على دراية واسعة بطرائق التدريس.2
        .أن يكون المشرف ملما بمبادئ القيادة التربوية.3
        أن يكون المشرف ملما بمبادئ االتصال.4
        .أن يكون المشرف واسع االطالع على أساليب التقويم التربوي.5
        أن يكون المشرف صاحب خبرة واسعة  في التعليم.6
        أن يكون المشرف ملما بمبادئ علم النفس التربوي.7
        أن يكون المشرف متمكنا في اللغة العربية8.

        .أن يكون المشرف متمتعا بثقافة واسعة.9
        .أن يكون المشرف ذا سمعة حسنة بين المعلمين.10
        .أن يكون المشرف على قدر من الذكاء.11
        .أن تتميز شخصية المشرف  باالتزان االنفعالي.12
        .أن يكون المشرف مخلصا في عمله.13
        .المسئولية أن يكون المشرف قادرا على تحمل .14
        .أن يكون المشرف ذا قدرة على التحليل واالستبصار.15
        أن يكون المشرف مؤمنا بالعمل الجماعي.16
       .أن يتميز المشرف  بروح الدعابة والمرح. 17
        أن يكون المشرف مؤمنا باألسلوب الديمقراطي في التعامل مع اآلخرين.18
        .أن يحترم المشرف اآلخرين.19
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        .أن يتقبل المشرف مقترحات وآراء المعلمين. 20
        .أن يراعي المشرف ظروف المعلمين وأحوالھم.21
        .أن يكون المشرف قادرا على تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين.22
        .أن يكون المشرف قادرا على التعاون مع المعلمين.23
        .مع المعلمينأن يكون المشرف متسامحا في تعامله .24
        .أن يكون المشرف متفتحا على المحيط الخارجي.25

  


