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ـــة ــة ال67بيــ ــ نـــــة، 9ليـ اســـــات املقا ــــيط والد ة والتخطـ رقـــــسم �دا ر ــر  بنـــــاتر ــ �ـ ــــة � ز، جامعـ

  .بالقا�رة

  eg.Ed.azhar@2088.Hanankafafe :ال6Gيد �لك67وDي للباحث الرئ?س1

ــــــــا�د : املــــستخلص ة وتنظـــــيم �شـــــراف الف�ـــــ
 باملعــ اســـــة إ"ـــــ� الوقـــــوف ع�ــــ� واقـــــع إدا ـــدفت الد ر�ــ ر

اسة املن89 الوصفي، وتم 4عتماد ع�� 4س3بانة 0أداة .-مع املعلومات،  �ـــر;ة، واستخدمت الد ر> ز

ة التوجيـــھ الف�ـــ
، املـــوج@Jن، شـــيوخ املعا�ـــد، () 456(وتــم تطبيق@ـــا ع�ـــ� عينـــة م?ونـــة مـــن  رمـــدير إدا

�ر;ـــة) واملعلمـــJن جـــة التـــوافر إلجمـــا"O. زباملعا�ـــد > اســـة أن د روقـــد أوUـــTت نتـــائج الد ر محـــو واقـــع ر

�ر;ــة  ;ــة للتوجيــھ الف�ــ
 WــO املعا�ــد > زالعمليــات �دا ، و\ال]ــسبة للعمليــات "متوســطة"ىWــO مــستو ر

;ــة فإنــھ يوجـــد تفــاو جـــة تــوافرر�دا �ر;ـــةرت WــO د ;ـــة للتوجيــھ الف�ــ
 WـــO املعا�ــد > ز العمليــات �دا ، ر

جـــة  رحيـــث جـــاء ^عـــد التنظـــيم WـــO املرتبـــة >و"ـــ� بد WـــO املرتبـــة الثانيـــة  التقـــو;م ُ، يليـــھ ^عـــد"متوســـطة"ُ

جة  جة "متوسطة"ربد ر، يليھ ^عد التوجيھ OW املرتبة الثالثة بد   التخطيطُمتوسطة، بeنما يأdي ^عد"ُ

 OــWةgـــJي . املرتبـــة >خdحـــات التطـــو;ر تــأgiحـــات تطـــو;ر و\ال]ـــسبة ملقgiمق O"إجمـــا �جـــة املوافقـــة ع�ـــ رد

ـــة WــــO مــــستو  �ر;ـ ـــO املعا�ــــد > ;ــــة للتوجيــــھ الف�ــــ
 Wـ ىالعمليــــات �دا ز مــــن وج@ــــة نظــــر عينــــة " كبJــــgة"ر

اســة اســـة للعديــد مــن التوصـــيات أ�م@ــارالد ة وتنظـــي: ر وتوصــلت الد م رأن يــتم �4تمـــام بتطــو;ر إدا

ة عامة لnoطة والبيانات بقطاع املعا�د   .ر�شراف الف�
، وذلك من خالل إqشاء إدا

ة وتنظيم، �شراف الف�
، التخطيط 4سgiاتيOv :ال]لمات املفتاحية   .رإدا
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The Status-quo of Managing and Organizing Technical 
Supervision in Al-Azhar Institutes: An Empirical Study 

Hanan Hassan Ghoneim, Hassan Mukhtar Hussein,  Hanan 
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Faculty of Education for Girls, Al-Azhar University in Cairo. 
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ABSTRACT 
This study aimed to identify the status-quo of managing and 
organizing technical supervision in Al-Azhar institutes. The study used 
the descriptive approach, and a questionnaire was used as an 
instrument for collecting data. The study showed that the degree of 
availability of the total dimensions of the status-quo of administrative 
processes for technical guidance in Al-Azhar Institutes is at a 
“medium” level. As for the administrative processes, there was a 
discrepancy in the degree of availability of administrative processes 
for technical guidance in Al-Azhar institutes, where the dimension of 
organization came in the first place with a “medium” degree followed 
by the dimension of evaluation in the second place with a "medium" 
degree, followed by the dimension of guidance in the third place with 
a degree of "medium". The dimension of planning comes in the last 
rank. With regard to the development proposals, the degree of 
approval of the total proposals for the development of administrative 
processes for technical guidance in Al-Azhar Institutes comes at the 
level of “high” from the viewpoints of the study sample. The study 
reached many recommendations, the most important of which were: 
Paying attention to developing the management and organization of 
technical supervision, through the establishment of a general 
administration for the plan and data in the institutes sector.  

Keywords: Management and Organization, Technical Supervision, 
Strategic Planning. 
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�ـــر�ة ــــا�د � ة وتنظيم �شراف الف�� باملعـ زواقع إدا   ر

اسة ميدانية"   "رد

  :مقدمة

ة، والxـ
 dعــد أداة تطـو;ر أساسـية ملؤســسات  ة WــO مجـال �دا ر        |عـeش العـالم اليــوم عـصر الثـو ر
جة > ة بالد را�-تمع، والفر بJن الدو املتقدمة والدو النامية �و فر أسا~{
 OW �دا ر ق ل ل و"�، وأن ق

ة التعلـــيم نفـــسھ مـــة WـــO إدا مـــة أي نظـــام dعلي�ـــ
 �ـــO أ رأ ز ًوأيـــضا |عـــeش عـــصر العوملـــة الـــذي ي3ـــسم . ز

ه من تحديات محلية وعاملية من أ�م@ـا التقـدم : زبالتغgJات السر�عة OW ش�x منا�O ا.Tياة، وما أفر
 OW السواء O�ش@د الدو املتقدمة والنامية عdو ،Oوالتطو التكنولو� OWلاملعر �ونة >خJـgة موجـات ر

، ولعـــل مـــن أحـــد��ا مـــا أطلـــق عليـــھ مـــؤخرا  متتاليـــة مـــن حر0ـــات �صـــالح والتطـــو;ر الgiبـــو و�دار
ً ُ

ي ي
ســة " 0اتجــاه عــال�
 معاصــر ظ@ــرت تطبيقاتــھ WــO 0ــل " "School Restructuring" رإعـادة �ي?لــة املد

;لنــدا ¤�ــدف: مــن ســية"  تحــسJن زالواليــات املتحــدة >مر;كيــة وكنــدا واســgiاليا ونيو " " رالفعاليــة املد
School Effectiveness " عليمـــھd ة روذلـــك مــن خــالل ســـOª �ــذه الـــدو ملز;ــد مــن الالمركز;ـــة WــO إدا ل

) ،
  5) .، ص2005ال»-�

ـــــا مToــــــا لتحقيــــــق التقــــــدم وتجو;ــــــد ا�nرجــــــات  ة وتنظــــــيم �شــــــراف الف�ــــــ
 مطلبـ ــــو;ر إدا ــــg تطــ ًو�عت¯ــ ً ر
ك شـــافgJ، دي فيلمـــوت،) رك >سا~ـــ{
 ل°�ـــضة >مـــمالتعليميـــة، ع�ـــ� اعتبـــار أن التعلـــيم ا�Tـــ  رمـــا

 ).  57، ص2012

�ر نجد أنھ لم |´nر 0ل إم?اناتھ ال³ـشر;ة للمـشاركة WـO ا.-@ـود  ي   وإذا نظرنا إ"� واقع التعليم > ز
نالتنمو;ــة، حxــ� أن الــبعض يــر أنــھ صــار عــاجزا عــن تفعيــل دو مؤســساتھ التعليميــة بحيــث ت?ــو  رى

ً

  ).         59، ص2014ا�-الس القومية املتخصصة، (ا¶�ا أداة OW خدمة مجتمع

�ــر WــO القــر  �ــر قبــل ا.-ــامOª أيــضا إ"ــ� جعــل التعلــيم > � القيــادات املعنيــة بــالتعليم >ªـسdنو ي زي ًز

، 2000ا�-الس القومية املتخصصة، . (ا.Tادي والعشر;ن أحد الر0ائز الفعالة OW عمليات التنمية
�ر;ـــة ع�ـــ�لـــذا تركـــز أ�ـــداف امل). 208ص رتـــدعيم دو املـــشرف الف�ـــ
، >مـــر الـــذي يتطلـــب : زعا�ـــد >

ة املع@د من أجل تحسJن العملية التعليمية،  ;ة والقيادية و�شرافية لدى إدا ات �دا رتطو;ر امل@ا ر ر
ة وتنظيم �شراف الف�
 من ـتخطيط وتنظيم وتوجيھ وتقو;م �دفا  رولذا لم |عد dسيgJ عمليات إدا

، OW حد ذاتھ فق ة وتنظيم �شراف الف�
 ع�ـ� أر«ـ� مـستو ىط، بل التمكJن من القيام ^عمليات إدا ر
 ،   ).41، ص2000ا�-الس القومية املتخصصة، (يمس¼�دفة OW ذلك تحسJن >داء �دار

اسة   :رمش]لة الد

;ــة  جــة كبJــgة ع�ــ� فاعليــة العمليــات �دا �ــر يتوقــف بد < 
رإن نجــاح النظــام التعلي�ــ ر يز
�ر;ة ا�nتلفة ومدى تـوافر تخطـيط إدار و�ي?ـل تنظي�ـ
 لإلشراف الف ي�
 OW املراحل التعليمية > ز

�ر;ة ;ة لإلشراف الف�
 OW املعا�د > زلإلشراف الف�
 قادر ع�� القيام بامل@ام و�جراءات �دا ممـا . ر
 �¶�ا ع�ــــ ة وتنظـــيم �شـــراف الف�ـــ
 ¤�ـــدف التعـــرف ع�ـــ� مـــدى قـــد اســـة ألوضـــاع إدا ريتطلـــب عمـــل د ر ر

�ر وتحديد مشكال¶�ا ومتطلبات تطو;ر�ا، يالقيام بمسئوليات التعليم > وتبذل القيادات املعنية  ز
 OــW و;ظ@ـر ذلــك ، تقــاء بمــستواه �دار �ــر قبـل ا.-ــامOª ج@ــودا مـستمرة مــن أجـل 4 يبـالتعليم > ري ًز

ضع املعايgJ املعتمدة لتطبيق ا.-ودة �دا رعمليات التطو;ر املستمر OW مدخالتھ و ;ـة املطلو\ـة WـO و
�ر;ة ع�ـ� اخـتالف مـستو;ا¶�ا ن،. (زأداء املعا�د > ت ). 62، ص2009ومحـسن لبeـب وآخـر روقـد أشـا
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 OW ا\ 
 أكدت ع�� أن �ناك تضاxوال 
اسات إ"� ضعف الوOÃ بأ�مية �شراف الف� العديد من الد
ً
ر ر

ســات املـــوج@Jن، وأن عمليـــة التوجيـــھ عمليـــة ذاتيـــة تقليديـــة ، )239، ص2003أحمـــد جمعـــة، . (رمما
 O"سلوب >وتوقراطي ن3يجة املركز;ة الشديدة، و\التا< �نو;رجع ذلك إ"� أن شيوخ املعا�د يميلو إ"
 �ة �ـذه املعا�ـد ع�ـ ة معا�ـد�م، ممـا أدى إ"ـ� عـدم قـد ة ا.Tديثـة WـO إدا ريفتقدو إ"ـ� أسـلوب �دا ر ر ن

وقـــد ). 10، ص2004أشـــرف، . (يـــاًالتمJـــÇ واملنافـــسة بـــJن املؤســـسات التعليميـــة املماثلـــة محليـــا وعامل
ة عمليــات �شــراف، وتوصــلت  اســات وجــود ^عــض مظــا�ر الــضعف WــO إدا رأظ@ــرت العديــد مــن الد ر
�ـر والتوسـع WـO تطبيـق الديمقراطيـة  ة تحقيق التطو;ر �دار للتعلـيم > اسة نجالء إ"� ضر يد زي ر ور

ة متا^عــة املعلمــJن والعمليــة التعليميــة باملعا�ــد يوميــا مــع و جــود دعــم التوجيــھ الف�ــ
 للمــواد وروضــر
، وتوصــــلت )120، ص2017نجــــالء، (الــــشرعية وتفعيــــل التوجيــــھ الف�ــــ
 للمــــواد العلميــــة والثقافيــــة 

�ر;ـة وضـعف �4تمـام بوضـع  ;ة لدى قيـادات املعا�ـد > سات �دا اسة خالد إ"� انحسار املما زد ر ر ر
، . (خطـــط فعالـــة اســـة عـــادل ). 16، ص2011يخالـــد الـــصاو ي أنـــھ و\ـــالرغم مـــن روقـــد أكـــدت د زفـــو

;ـة املناســبة، وتكمــن  رأ�ميـة �شــراف WــO املؤسـسات الgiبو;ــة إال أنــھ ال يـتم بالطر;قــة الgiبو;ــة و�دا
ي، (ياملــش?لة WـــO غيـــاب �شـــراف الgiبـــو الفعــال WـــO مؤســـساتنا الgiبو;ـــة  ). 48، ص2014زعـــادل فـــو

اسـات امليدانيـة ضـعف تناسـب مخرجـات �ـذا التعلـيم مـ روتـر ^عـض الد ممــا ع احتياجـات ا�-تمـع ى
أدى إ"� انحراف املؤسسات ا�-تمعية عن تحقيق >�داف امل]شودة والتقاعس عن أداء واجبا¶�ا، 
;ــا يجعلـــھ  �ــر �Éـــدف إ"ــ� إعــداد الفـــرد إعــدادا شـــامال متوا < 
زًع�ــ� الــرغم مـــن أن النظــام التعلي�ـــ ز

ً ً ي
ا ع�� التكيـف �يجـاÊي مـع عاملـھ رونظـرا للـدو ). 78، ص2014تخصـصة، ا�-ـالس القوميـة امل (ًرقاد ً

ـــؤثرة  ـــــة مــــ �ـــــــر الـــــــشر;ف كمؤســـــــسة مجتمعيــ زالgiبـــــــو لأل ــــالس القوميـــــــة املتخصـــــــصة، (ي ، 2007ا�-ـــ
 مــصر لعــدة dغJــgات، ولعـل أ�م@ــا تلــك الxــ
 تـصاح�Íا أخطــار ¶�ــدد ثقافتنــا و�و;3نــا وdعـرض). 31ص

اســــات الــــسابقة  ، 2013ة املتخصـــــصة، ا�-ــــالس القوميــــ(ر>مــــر الــــذي dــــشgJ إليــــھ العديــــد مــــن الد
�ر;ة dعاqي من العديد ). 59ص ة وتنظيم �شراف الف�
 باملعا�د > زيتÎÏ مما سبق أن عملية إدا ر

 gـJ؛ ممـا يجعل@ـا غ
;ـة ا.nاصـة بمنظومـة �شـراف الف�ـ 
 تؤثر ع�� العمليـات �داxرمن املشكالت ال
ات الــسر�عة WــO جميــع ج ة ع�ــ� مواكبــة العــصر الــذي ي3ــسم بــالتطو رقــاد وانــب ا.Tيــاة، >مــر الــذي ر

 
ة وتنظيم �شراف الف�
 والعمل ع�� حل تلـك املـشكالت الxـ ريتطلب الوقوف ع�� واقع عملية إدا
رdعــو عمليـــة التطـــو WـــO �شـــراف الف�ــ
 عـــن تحقيـــق أ�دافـــھ اســـة WـــO  .ق رومـــن �نــا تكمـــن مـــش?لة الد

  : لال3ساؤ الرئeس d4ي

ة وتنظيم �شراف الف�� بامل �ر�ة؟رما واقع إدا   زعا�د �

  :و�تفرع منھ ال`ساؤالت التالية

ة وتنظيم �شراف الف�
؟  -1   رما >سس النظر;ة إلدا

�ر;ة OW ضوء القوانJن واللوائح املنظمة؟ -2 ة وتنظيم �شراف الف�
 باملعا�د > زما واقع إدا  ر

ة وتنظيم �شراف الف�
 باملعا�د -3 مة لتطو;ر إدا رما أ�م التوصيات واملقgiحات الال �ر;ة OW ز ز >
 ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث النظر;ة وامليدانية؟

  

  



ـــرية ــاهد األزه ـــ   واقع إدارة وتنظيم اإلشراف الفني بالمع
 "دراسة ميدانية"

 حنان حسن غنيم / أ
 حنان مصطفى كفافي،/ د. أ  حسن مختار حسين،/ د.أ
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اسة   :رأ�داف الد

�ر;ة ة وتنظيم �شراف الف�
 باملعا�د > زالتعرف ع�� واقع إدا ات . ر اء مدير �دا روالوقوف ع�� آ ير
جة تحقق تطو;ر رواملوج@Jن وشيوخ املعا�د واملعلمJن حو د ة وتنظيم �شراف الف�
 بامل ل عا�د رإدا

�ر;ة   .ز>

اسة   :رأ�مية الد

�ر;ــــة،  ـــال تطــــو;ر أداء مــــسئو"O �شــــراف الف�ــــ
 WــــO املعا�ــــد > زالوصــــو إ"ــــ� نتــــائج قــــد تفيــــد WــــO مجـ ل
اسـة ذات  رومحاولة التغلب ع�� العقبات والعوائق الxـ
 تحـو دو تحقيـق أ�دافـھ، وقـد ت?ـو الد ن ن ل

; �ر الشر;ف WـO تخطيط@ـا لتنفيـذ بـرامج تـد رأ�مية ملشيخة > ب ممJـÇة dـسا�م ع�ـ� إبـداع مـسئو"O ز
اسة أيـضا مـن ا�تمام@ـا بجانـب حيـو فيمـا يخـص >شـراف  ي�شراف الف�
، كما تتÎÏ أ�مية الد ً ر
;ـة  اسـة بـالتعرف ع�ـ� العمليـات �دا ;ـة، حيـث �Éـتم جـزء مـن الد رالف�
 و�و جانب العمليات �دا ر ر

�ر;ة ;ة باملعا�د > اقع جودة العمليات �دا زو ر  .و

 deامنfgاسة وأدا   :رالد

اســة ا.Tاليــة املــن89  اســة، و>�ــداف الxــ
 سـعت إ"ــ� تحقيق@ــا، اســتخدمت الد رWـO ضــوء طبيعــة الد ر
�ر;ـة، كمـا اعتمـدت ع�ـ� اسـ3بانة  ة وتنظيم �شراف الف�
 OW املعا�ـد > زالوصفي لتحليل واقع أدا ر

ة وتنظـيم �شـراف الف�ـ
 بامل جـة تحقـق تطـو;ر إدا رمن أجل الوقوف ع�� د �ر;ـة وللتعـرف ر زعا�ـد >
ات واملوج@Jن وشيوخ املعا�د واملعلمJن اء السادة مدير �دا رع�� آ   . ير

اسة   :رحدود الد

dشمل >سس النظر;ة لإلشراف الف�
، وÊعض 4تجا�ات العاملية املعاصرة، : املوضوعية اhiدود 
فضال عن آليات تطو;ر �ذا �شراف

ً
 .  

اسة OW -:  اhiدود امل]انية �ر;ـة WـO منـاطق القـا�رة ر الد ات املعا�ـد > زجان�Íا امليـداqي تطبـق WـO إدا ر
;ــة .وأسـيوط والـشرقية �ـا أك¯ـg محافظـات ا.-م@و �ـا العاصـمة، والـشرقية باعتبا ر والقـا�رة باعتبا ر ر

�ر;ـــة، ومحافظـــة أســـيوط حيـــث يوجـــد ¤�ـــا عـــدد ال بـــأس بـــھ مـــن أفـــضل  زمـــن حيـــث عـــدد املعا�ـــد >
اســــة : اhiــــدود الزمانيــــة. ضل ال?ــــوادر التعليميــــةاملعا�ــــد WــــO جنــــوب مــــصر ومــــن أفــــ رتــــم إجــــراء الد

ا~ـــ{� رامليدانيـــة خـــالل الفiـــgة مــــن شـــ@و ســـ³تم¯g وأكتـــو\ر ونــــوفم¯g مـــن العـــام الد اhiــــدود .  م2021ر
اســة ع�ــ� عينــة عــشوائية مــن : الoــشر�ة ات مــوج@Jن (املــشرفJن الفنيــJن راقتــصرت الد رمــدير �دا ي

�ر;ة) بتدائية و�عدادية والثانو;ة4(معل�
 املعا�د و) وشيوخ معا�د   .ز>

اسة   :رمصطhpات الد

ة ة Management: رإدا أ×�ا عملية ت]بؤ وتخطيط وتنظيم، ومن ثم القيام بالتوجيھ : ريقصد باإلدا
ـــة، و�ــــــO �كــــــذا كمــــــا عرف@ـــــا  ـــايو(واملراقبــ ـــg فـــ ل�Øـــ ــــر ) 26، ص2014مــــــدحت، ) (HenryFayol) (ي ىو;ــ

;ك تايلو( رفر;د ة يقصد ¤�ا) FredricTaylor) (ر أن dعرف بالضبط ماذا تر;د، ثم تتأكد من : رأن �دا
ات والرقابـــة ع�ـــ� >داء لتحقيـــق . نأن >فـــراد يـــؤدو ذلـــك بكفـــاءة وفعاليـــة رو�ـــ� عمليـــة اتخـــاذ القـــرا

، و�عرف@ــا الــبعض بأ×�ــا نظــام اجتمــاOÃ يتفاعــل فيــھ )46، ص2009مجــدى، ( ًأ�ــداف محــددة ســلفا
جھ من أجل الوصو أل�ـداف جماعيـة>قراد مع ^عض@م البعض داخل ل النظام وخا ، ( ر يالـTÏاو

ـــO املنظمـــــة 4جتماعيـــــة : ً، و;قـــــصد ¤�ـــــا أيـــــضا)16، ص1988 عمليـــــة توجيـــــھ وســـــيطرة ع�ـــــ� ا.Tيـــــاة Wــ
ة )57، ص2000عبــود، ( وتطــو;ر وتنظــيم عمليــة اتخــاذ القــرار ع�ــ� أكفــأ وجــھ ممكــن ر، وdعــرف �دا
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ة �شـــراف الف�ـــ
 عمليـــة ت]بـــؤ وتخطـــيط وتنظـــيم، ومـــنًإجرائيـــا  ــام بالتوجيـــھ والتقـــو;م إلدا ر ثـــم القيـ
�ر;ة وذلك لتحقيق >�داف بكفاءة وفعالية   .زباملعا�د >

و;قصد ¤�ا تنظيم �جراءات وتنظيم خطوات >داء وفق طبيعة العمل، : Organizationالتنظيم 
ـــة أي �جــــراءات الxـــــ
 يتخــــذ�ا املــــسئولو إلصـــــال ;ــ نو�ــــO التنظيمــــات �دا ّ رَّ

ـــا َّ �ــ ة وتنظــــيم أمو رح �دا ر
ـــالتنظيم إجرائيــــــا ).40، ص2004الوســــــيط، ( ــــصد بـــ ـــــد وتجميــــــع وجــــــوه ال]ــــــشاط : ًو�قــ عمليــــــة تحديـ

ل ل?ـــل مجموعـــة مـــع تـــوفgJ الـــسلطة الxـــ
 تمكنـــھ مــــن  ولتحقيـــق أ�ـــداف محـــددة، وتخـــصيص مـــسؤ
 �عــــدة ن�شــــراف وقيــــادة >فــــراد الــــذين يــــؤدو تلــــك >qــــشطة، وترتeــــب تلــــك >qــــشطة إلســــناد�ا إ"ــــ

  .أnáاص، حيث |ساعد التنظيم ع�� إبراز املسا�مة الفعلية للفرد OW عملھ

 -  
و;قــصد باإلشــراف الف�ــ
 جميــع ا.-@ــود الxــ
 يبــذل@ا : �Educational Supervisionشــراف الف�ــ
مـــة لتوجيـــھ املعلمـــJن مـــن أجـــل تحـــسJن التعلـــيم،  زالقــائمو ع�ـــ� أمـــر التعلـــيم بتـــوفgJ القيـــادة الال ن

ة ا� ـــر رو;تـــــضمن إثــــــا ســـــائل �شــــــراف وطـــ ــــة و قتمـــــام@م وتحقيــــــق نمـــــو�م واختيــــــار أ�ـــــداف الgiبيــ و
�س ومراجع¼�ـــــا وتقـــــو;م املعلـــــم ق عبـــــده، أحمـــــد عبـــــد الفتـــــاح، . (رالتـــــد ـــار و�ـــــو ). 31، ص2004وفــ

 OـW 
~ـ{ 
 ¶�دف إ"ـ� تطـو;ر املعلـم م@نيـا وعلميـا وnáـصيا، وتحـسJن مـستو أدائـھ املدxرالعملية ال ى ً ً ً

تقــاء منــاخ |ــسوده 4حiــgام والتعــا تقــاء بالعمليــة الgiبو;ــة و4 وح العمــل ا.-مــاOÃ ¤�ــدف 4 ، و رو ر ر ن
ســJن واملــر\Jن �خــر;ن ^ـــش?ل . ىبمــستو تحــصيل التالميــذ رعمليــة معقــدة تتــضمن العمــل مــع املد

ســJن س ممــا يــؤدى إ"ــ� التطــو;ر املãــ
 للمد رdعــاوqي إلثــراء نوعيــة الــتعلم والتعلــيم WــO املــدا بــالل . (ر
ـــــودة،  ـــو و�ــــــــ) 33، ص2009عـــ ــــــا و;فiــــــــgض أن ت?ـــــ ـــــة، ومخرجا¶�ــ ــــــدخال¶�ا الgiبو;ـــ ـــا مــ ــــــة ل@ـــــ نO كعمليــ

ـــو أفــــضل مـــــن ذي قبــــل، كمــــا أن املــــدخالت ذا¶�ـــــا تــــؤثر ع�ــــ� عمليــــة �شـــــراف  ا�nرجــــات ع�ــــ� نحـ
اســـة إجرائيـــا) 225، صq1992ـــشوان، ( ًوdعرفـــھ الد أنـــھ عمليـــة فنيـــة dعاونيـــة مـــستمرة وشـــاملة : ر

;ــة  تؤد�Éـا قيـادات لـد�Éا خ¯ــgات تر\و;ـة متنوعـة سـعيا إ"ــ� ر.-ميـع جوانـب العمليـة التعليميـة و�دا
ً

ا¶�م OW تر\ية وdعليم طال¤�م  ا¶�م وم@ا رخدمة جميع العاملJن OW مجال الgiبية والتعليم إلطالق قد ر
  .روتوج�ä@م إ"� ما |عود عل�äم بالنفع OW جميع محاو العملية التعليمية

 -  
ة وتنظـيم �شـراف الف�ـ سـة وظيفـة : Manage and organize technical supervisionرإدا رمما
ة تـصبح قوالـب جامـدة، مـالم يـتم تحر;ـك ا.-@ـود نحـو تنفيـذ >عمـال  رالتخطيط والتنظـيم و�دا

يولـــذا |عـــرف بأنـــھ ذلـــك ال]ـــشاط �دار الـــذي . ًوفقــا .nطـــط محـــددة، وWـــ� إطـــار التنظـــيم املعتمـــد
ـــة وا.Tــــافز لتحقيــــق أ�ــــداف |ــــس¼�دف توحيــــد ج@ــــود >فــــراد والت]ــــسيق فيمــــا بي°�ــــا، وخلــــق  الرغبـ

د ال³ــــشر;ة  ـــوا رمحــــددة و�ــــO عمليــــة متعلقــــة بــــالتخطيط والتنظــــيم والقيــــادة والرقابــــة ل?ــــل مــــن املـ
ة املعلومـات وتنظيم@ـا مـن . واملادية واملالية واملعلومـات WـO بeئـة تنظيميـة معينـة رو�عت¯ـg بمثابـة إدا

اء(ر;ــة و>فــراد خـالل >فــراد، حيــث إن املعلومـات �ــO جــو�ر العمليـة �دا ) رمتخـذي القــرار واملــد
د الxـــــ
 dـــــستفيد مـــــن �ـــــذه املعلومــــات وتـــــضيف قيمـــــة ل@ـــــا  ـــوا ة، (ر�ــــم املــ رفاطمـــــة، أساســـــيات �دا

يqـــشاط إدار |ــس¼�دف توحيـــد ج@ــود العـــاملJن باإلشــراف الف�ـــ
 : واملف@ــوم �جراçـــي �ــو). 139ص
ات املركز;ــــة العليـــا، و�ــــO عم ليــــة متعلقـــة بــــالتخطيط والتنظــــيم روالت]ـــسيق فيمــــا بيـــ°�م و\ــــJن �دا

�ر;ة، و�عت¯g بمثابة  د ال³شر;ة واملالية واملعلومات OW املعا�د > زوالتوجيھ والتقو;م ل?ل من املوا ر
اء ة املعلومات �شرافية وتنظيم@ا ملتخذي القرار واملد رإدا   .ر
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اسات السابقة   :رالد

اســــ اســــات الxــــ
 تناولــــت �شــــراف الف�ــــ
، وجميع@ــــا د رdعــــددت الد ـــا أ�مي¼�ــــا، وســــوف dعــــرض ر ات ل@ـ
اسات اسة ا.Tالية ^عض@ا، و;�O عرضا ل@ذه الد رالد   :ًر

  :الراسات العرxية: أوال

اسة عدz, داود دمحم الشاعر    )2012(رد
اسـة dعـرف أ�ـم املـستجدات الgiبو;ـة املعاصـرة، و\نـاء اسـgiاتيجية ع�ـ� ضــوء  ر�ـدفت الد

اســتخدمت املــن89 الوصــفي . العــام بفلــسطJني�ــذه املــستجدات لتطــو;ر �شــراف الgiبــو بــالتعليم 
واملـن89 التخطــيط �سـgiاتيOv الس3ــشراف املــستقبل و4سـتعداد ملواج@تــھ، والــذي طبـق ع�ــ� عينــة 

: وقـــد توصـــلت �-موعـــة مـــن النتـــائج 0ـــان أ�م@ــــا. عـــشوائية مـــن املـــشرفJن الgiبـــو;Jن بـــالتعليم العـــام
ـــو;Jن للمــــستجدات املعاصــــرة،  ومــــساعدة املــــشرفJن ع�ــــ� dــــس@يل العمليـــــة اســــتجابة املــــشرفJن الgiبـ

 �;جيا مـن الـصعو\ات، وتنميـة عمليـات التخطـيط �دار ممـا يـنعكس ع�ـ ي�شرافية والتخلص تـد ً ر
ة متا^عــــة املــــستجدات الgiبو;ــــة املعاصــــرة، و\نـــــاء . تطــــو;ر عمــــل �شــــراف اســــة بــــضر روأوصــــت الد ور

  .ي الgiبواسgiاتيجيات مستمرة ع�� ضوء �ذه املستجدات لتطو;ر �شراف

اسة سمية دمحم صاi~ أحمد    )2012(رد
م توافر�ــــا لـــدى املــــشرف الgiبــــو  اســــة إ"ـــ� تحديــــد الكفايــــات �شـــرافية الــــال ي�ـــدفت الد ز ر
ضـــع تـــصو مقiــــgح  ;ب، و رلتنميـــة أدا�èـــم، وتحديـــد ا.Tاجــــات التخطيطيـــة لعمليـــة �شـــراف والتــــد و ر


 لتلبيـة �ـذه 4حتياجـاتé; ًن89 الوصـفي مـستخدما 4سـ3بانة واسـتخدمت املـ. رلتخطـيط برنـامج تـد

والـــذي طبـــق ع�ـــ� عينـــة عـــشوائية مـــن املـــشرفيJن الgiبـــو;Jن WـــO الgiبيـــة �ســـالمية بمملكـــة البحـــر;ن، 

 ملعرفة فاعلية ال¯gنامج املقgiح OW تنمية أداء املشرف الgiبوé;وقد . يواستخدمت املن89 شبھ التجر

اســـــة �-موعــــة مـــــن النتــــائج 0ـــــان أ�م@ـــــا ـــgامج تأ�يليـــــة : رتوصــــلت الد ضــــعف التخطـــــيط و�عــــداد ل¯ــ
ة  اســــة إ"ـــ� عـــدة توصــــيات أ�م@ـــا التوصــــل إ"ـــ� ضــــر ;³يـــة للمـــشرفيJن الgiبــــو;Jن، وتوصـــلت الد روتد ر ور

  .تخطيط برامج OW ضوء حاجا¶�م لتطو;ر عملية �شراف

اسة إيمان دمحم م]او يوسف  يد   )2013(ر
اســـة التعـــرف ع�ــــ� أســـاليب تطـــو;ر �شـــراف الgiبــــو س �عداديــــة ر�ـــدفت الد ر WـــO املـــدا ي

ـــة نظـــــر املعلمــــــJن، وع�ــــــ� مـــــدى اخــــــتالف أســـــلوب �شــــــراف ب3نــــــوع  ;ة مـــــن وج@ـــ ــــكند ـــة �ســ ربمحافظــ
رواخــــتالف املعلمــــJن ومــــستو;ا¶�م وتقــــديم ^عــــض املقgiحــــات الxــــ
 يمكــــن أن تحــــسن وتطــــو العمليــــة 

س معل�ـــ
 واســـتخدمت املـــن89 الوصـــفي والـــذي طبـــق ع�ـــ� عينـــة عـــشوائية مـــن . ر�شـــرافية WـــO املـــدا
اسة إ"� مجموعة من النتائج 0ان أ�م@ا. املرحلة �عدادية ال تؤثر سنوات العمل : روقد توصلت الد

 ��س ع�� >سلوب الذي |ـستخدمھ املـشرف مـع املعلمـJن، وال تـؤثر وظيفـة املعلـم ع�ـ رOW مجال التد
رافية ملعل�ـــ
 >ســلوب الــذي |ـــستخدمھ املــشرف مــع املعلمـــJن، وال توجــد عالقــة بـــJن >ســاليب �شــ

;ة ومــــستو التفكJـــg التجر;ــــدي ىاملرحلـــة �عداديــــة �Tافظــــة �ســــكند ة . ر اســــة بــــضر روأوصــــت الد ور
س رتطو;ر أساليب �شراف الgiبو السائدة OW املدا   .ي

اسة نجالء دمحم عمر  ات التعليمية ).م2017(رد اسة للتعرف ع�� متطلبات تفعيل �دا ر �دفت الد ر
�ر;ة بالدق@ ;ة OW تحسJن مخرجات النظام التعلي�
زباملنطقة > . رلية، وأ�مية جودة العمليات �دا

اســـــة رواســـــتخدمت املـــــن89 الوصـــــفي للوصـــــو إ"ـــــ� أ�ـــــداف الد وقامـــــت الباحثـــــة بتـــــصميم اســـــ3بانة . ل
ــــة وعــــــدد�ا  �ر;ــــــة بالدق@ليــ ات املركز;ــــــة باملنطقــــــة > ـــ� عينــــــة العــــــاملJن WــــــO �دا زوطبقـــــت ع�ـــ ) ٢٠٠(ر
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ات ال ة ). ٢٠٠(فرعية وشيوخ املعا�د وعـدد�ا روالعاملJن OW �دا اسـة إ"ـ� ضـر روتوصـلت نتـائج الد ور
ة تحقيق التطو;ر  ورأن ت3سم 4ختصاصات OW عملية التنظيم والتخطيط بالوضوح ال?اOW، مع ضر

�ــر ي�دار للتعلــيم > ;ــJن WــO املــستو;ات . زي ;³يــة لإلدا ات تد ة تنظــيم دو اســة بــضر روأوصــت الد ر ر رر و
;ة الثالثة  �ر;ة(ر�دا لÇiو;د�م باملعلومات بتطبيق ) زاملع@د واملنطقة التعليمية، وقطاع املعا�د >

�ر;ة ات الفرعية باملنطقة > ة الالمركز;ة OW �دا ز�دا ر       .ر

اسات �جنoية رثانيا الد ً: 

اســة  -  اســة إ"ــ� إلقــاء ^عــض الــضوء ع�ــ� ). Alharbi,Hawazen;Jacobsen) 2016رد ر�ــدفت الد

 قxاسة املن89 النظر العوامل ال ، واستخدمت الد يد dسا�م OW تطو;ر خ¯gات �شراف �دار ري

�س  ;³يــة مفتوحــة ع�ــ� �نgiنــت والــذي طبــق ع�ــ� عينــة مــن �يئــة التـــد ة تد روذلــك لتــصميم دو ر ر
اســــة، وÊعـــد تحليــــل  ، كعينـــة للد روالxـــ
 تتـــو"� �شــــراف ع�ـــ� ا.nــــر;جJن ا.-ـــدد بجامعـــة 0ا.-ــــار ي

اســة امليدانيــة تـــم الت دعــم تطـــو;ر �شــراف مـــن حيــث التخطـــيط : وصــل إ"ـــ� نتــائج عـــدة م°�ــارالد
ة الgiكÇJ توفgJ تفاعالت حقيقية بJن املشرفJن  اسة بضر روالتنظيم والتوجيھ، وقد أوصت الد ور

;ة ات �دا روالطالب لتلبية تطو;ر امل@ا  .ر

اســـــــة -  ـــــو �شـــــــراف ). KuruCetin,Saadet) 2018 رد اســـــــة أن ي?ــ ن�ـــــــدفت الد قيـــــــادة لـــــــضمان "ر
;ة والتعليمية ع�� املستو ا�nطط لھ، من ف س لتحقيق >�داف التنظيمية و�دا ىعالية املدا ر ر

اسـة مـن89 املالحظـة وتـم تطبيـق  رحيث التخطيط والتنظيم والتوجيـھ التقـو;م، واسـتخدمت الد
س 4بتدائيــــة والثانو;ــــة WــــO مراكــــز  اســـة ع�ــــ� ســــتة معلمــــJن متطــــوعJن بــــديلJن WــــO املــــدا رأداة الد ر

WـــO املالحظــات الــصفية، وتــم التوصــل إ"ـــ� . عــات بgiكيــا باســتخدام أدوات املراقبــة البديلــةاملقاط
ات OW نظر;ات : عدة نتائج أ�م@ا رأن أدوات املراقبة البديلة ومنا8í مختلفة قد ظ@رت مع التطو

gـــJًوتطبيقـــات التعلـــيم، و�عــــد املـــشرف أيــــضا حـــافزا للتغي ً . �اســــة بالتـــدقيق ع�ــــ روقــــد أوصـــت الد
ـــاالعالقــــا ـــة �qــــسانية معـ ;ـ ًت �دا ;ــــة واتخــــاذ . ر روأن �شــــراف املعاصــــر �ــــو تقيــــيم العمليــــة �دا

مة .-عل@ا أكgî فاعلية  .ز�جراءات الال

اســــة  -  ة املنظمــــة مــــن حيـــــث  .)Ergün,Hüsnü) 2020رد ـــة �دا اســـــة إ"ــــ� بيــــان أ�ميــ ر�ــــدفت الد ر
ة �ــــO أ�ــــم . دلالتخطـــيط الفعــــال والتنظـــيم ا.-يــــد واملتا^عــــة الـــشفافة والتقــــو;م العـــا روألن �دا

ة مناسـبة. عنصر OW املنظمة رال يمكن ألي من املنظمات تحقيق أ�داف@ا دو إدا لـذلك، يمكـن . ن
تبــاطي والــذي طبــق  اســة املــن89 الوصــفي 4 ة بأ×�ــا قلــب التنظــيم، واســتخدمت الد روصــف �دا ر ر

ــــة م?ونـــــھ مـــــن  ;ـــــا مـــــن املعلمـــــJن ^ـــــش?ل عـــــشواçي مـــــن ^415ع�ـــــ� عينـ رً معلمـــــا وإدا س ً رعـــــض املـــــدا
التم@يديــة والثانو;ــة WــO منطقــة بامو0ــا"O وتــم نقــل >ســئلة WــO املقــايeس إ"ــ� النمــاذج �لكgiونيــة 

أن املؤســــسات : وتوصــــلت إ"ـــ� عـــدد مــــن النتـــائج أ�م@ـــا. املعـــدة وتـــم جمـــع البيانــــات ع¯ـــg �نgiنـــت
ـــاÊي تجــــاه عمليــــة �شــــراف اســـــة وأوصــــت ال. ناملنفتحــــة ع�ــــ� املــــساءلة ســــي?و ل@ــــا موقــــف إيجـ رد

ة التن³يھ ع�� أن الشفافية OW التطبيق تؤثر ع�� البعد ا.nفي لتطو;ر حقيقي  .وربضر

اسـات الــسابقة WـO عـدد مــن  -  اسـة مـع الد اسـات الــسابقة فقـد اتفقـت �ــذه الد روdعليقـا ع�ـ� الد ر ر
ً

اســات WــO التعــرف ع�ــ� >ســـس : ا.-وانــب والxــ
 م°�ــا رأن الباحــث قــد اســتفاد كثJـــgا مــن �ــذه الد
ة وتنظيم �شراف الف�
النظر;ة و 
 تواجھ إداxاسات . راملشكالت ال رواستخدمت معظم �ذه الد

اســـة ا.Tاليــــة، كمـــا اســـتخدمت �ــــذه  راملـــن89 الوصـــفي، و�ــــو املـــن89 الـــذي dــــستخدمھ كـــذلك الد
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اسـات اسـة 4سـ3بانة 0ـأداة .-مـع البيانـات مثـل معظـم الد رالد اسـة ا.Tاليـة . ر روقـد اختلفـت الد
اسـات WــO أ ة وتنظــيم �شــراف رعـن تلــك الد ر×�ــا قـد تفــردت ع°�ـا مــن خــالل التعـرف ع�ــ� واقـع إدا

اسات السابقة �ر;ة و�و مالم تتطر إليھ أي من الد رالف�
 باملعا�د >   . قز

اسة ر�طار النظر للد   :ي

|عد �شراف الف�
 أحد العناصر ال@امـة WـO منظومـة التعلـيم، حيـث إن تنفيـذ الـسياسة 
�شــراف، وتوحيــد 4م?انيــات ال³ــشر;ة واملاديــة ف�äــا وحــسن اســتخدام@ا التعليميــة يحتــاج ا"ــ� �ــذا 

ة املرجـــوة، كمـــا يقـــع ع�ـــ� 4شـــراف عـــبء  رو4ســـ@ام WـــO حـــل املـــشكالت الxـــ
 تواجـــھ تنفيـــذ�ا بالـــصو
ات والتغيJـــgات العامليــــة املعاصــــرة WـــO املعرفــــة العلميــــة  شـــاد�م ملواج@ــــة التطــــو رتوجيـــھ املعلمــــJن وا ر

و�عــد �شـراف الف�ـ
 الفعــال . @ـا .nدمـة العمليــة التعليميـة وتحقيـق أ�ـداف@اوالتكنولوجيـة وتوظيف
;ة، وOW تطو;ر املنا8í الgiبو;ة، لز;ادة كفايات  رالعملية >قو اثرا OW تطو;ر كفايات املعلمJن �دا

ً
ى

;ادة إنتاجي¼�ا، ول?ي يحقق �ذا �شراف املتطو �ذه العوائـد امللموسـة ي] ر>نظمة الgiبو;ة، و بðـO ز
 �قائيــا و\نائيــا تطو;ر;ــا |عمــل ع�ـــ ان ي?ــو شــامال WــO أ�دافــھ وأســاليبھ، و;?ــو nñdيـــصا عالجيــا و

ً ً ً ً ً
و ن ن

ـــا  � إلكــــساب العمليــــة التعليميــــة مـªــــا وإصــــالح@ا، و�ــــس�äاملرغــــوب ف gــــJاليــــة غT.ســــات ا رتــــرميم املما
  ).219، ص2000فؤاد العاجز، (ينقص@ا 

أوال
ً

 :��   :�سس النظر�ة لإلشراف الف

  :ت]اد تجمع التعر�فات ال�� تناولت مف�وم �شراف الف�� بأنھ: م �شراف الف��مف�و

�oيـــة وأنـــھ عمليـــة فنيـــة لـــذا ف�ــو �  العمليـــة الxـــ
 يـــتم ف�äـــا تقـــو;م وتطـــو;ر - :رم�مــة قياديـــة وتد
العملية التعليمية التعلمية، ومتا^عة تنفيذ 0ل مـا يتعلـق ¤�ـا لتحقيـق >�ـداف الgiبو;ـة و�ـو 

ّ

;ـة، |شمل �شرا �ـسية أم إدا سـة سـواء 0انـت تد رف ع�� جميع العمليـات الxـ
 تجـر WـO املد ر ر ي
ج@ـا، والعالقـات، والتفـاعالت  سـة، وخا رأو تتعلق بأي نـوع مـن أنـواع ال]ـشاط الgiبـو WـO املد ر ي

                    ).45، ص1994املكتب العرÊي للبحوث، . (املوجودة فيما بي°�ا
 qـــشاط عل�ـــ
 - :ة وDـــشاط عل¢ـــ� مـــنظم وموجـــھ لـــذا ف�ـــوو¡عـــرف ع ـــ� أنـــھ عمليـــة ديناميكيـــ �

ىمـــنظم تقـــوم بـــھ ســـلطات إشـــرافيھ ع�ـــ� مـــستو عـــال مـــن ا.n¯ـــgة WـــO مجـــال �شـــراف، ¤�ـــدف 

 للمعلمـJن مـن خـالل مـا تقـوم بـھ ãالنمو امل OW ن العملية التعليمية التعلمية، و�ساعدJتحس

ـــا�èم ال ات املـــــــستمرة للمعلمـــــــJن وإعطــــ ــــات الxـــــــ
 رتلـــــــك الـــــــسلطات مـــــــن الز;ـــــــا ـــــصائح والتوج�äـــ نــ
  ).              16، ص2006حسJن سالمة، . (dساعد�م ع�� تحسJن أدا�èم

و¡عـــرف بأنـــھ ج�ـــود ترxو�ـــة تطو�ر�ـــة، وعمليـــة تفاعـــل إDـــساDي وأســـلوب إشـــرا-, موجـــھ لـــذا  �
سا¶�م التعليمية عـن :ف�و ر أسلوب إشراOW موجھ نحو تحسJن سلوك املعلمJن الصفي، ومما

ف التعلي�
 الصفي بأكملھ، وتحليل أنماط التفاعل فيھ، ونقل املعلمJن طر;ق d´-يل املوق
ر;ــادة فاعليــة دو املعلــم مــن خــالل وىإ"ــ� مــستو أع�ــ� WــO >داء وتــرك أثــر إيجــاÊي WــO التعلــيم  ز

يالتفاعل ا.Tقيقي مـع املـشرف الgiبـو والتغيJـg �يجـاÊي WـO اتجا�ـات املعلمـJن نحـو �شـراف 
ة دافعيــــة  رالgiبــــو وإثــــا ســــ¼�م لo-ديــــد النــــافع WــــO ا�-ــــاالت الgiبو;ــــة ا�nتلفــــةي . راملعلمــــJن ومما

                ).82، ص2014خالد بن دمحم، (

\يدة بأنھ مصطÎo |شمل العالقة بJن ثالث سلوكيات :ولذا ف�و مصطp~ شامل ز وdعرفھ 

 وسلوك �شراف الف�
 نفـسھ، وتـرتبط الـثالث سـãتباطـا �امة تقييم املعلم والتطو;ر امل رلوكيات ا



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

503 

غبات املؤسسة التعليمية الxـ
 |عمـل  
 من املمكن أن ت?و ع�� عكس xروثيقا باحتياجات املعلم ال ن ً

         . ) P76  ,Zepeda, S. J ,2013. (¤�ا

تي]يــة وشــاملة ومحــددة حxـــ�  شــال وجــراي أن جمــع البيانــات يجــب أن ت?ــو ر وو;ؤكــد ما ن ر
ة شـــــــــــامل ـــو ـــ� صــــــــ ـــصو ع�ــــــــ ـــــــن ا.Tــــــــ اء مــــ ـــــــــد ــــتمكن املــ ريـــــــ ل ـــا¶�م ر ــــــــJن واحتياجــــــــ ـــــو;ر املعلمـــ ــــ ة ملراحـــــــــــل تطــ

   .(Streshly, W. A., Gray, S. P., & Frase, 2012, P4)..التعليمية

ة �شـــراف الف�ــ� � مـــن : رمف�ــوم إداªعمليــة تفاعـــل منظمـــة يقــصد ¤�ـــا أن املــشرف �دار |ـــس Oي�ـــ
;ــــJن وتحــــسJن أداء�ــــم �دار ي والف�ـــــ
، رخالل@ــــا إ"ــــ� إحــــداث dغيJــــgات مرغــــوب ف�äــــا WــــO ســــلوك �دا

;ــو  ;ــة منظمــة يبــذل@ا املــشرفو �دا نوالتمكــJن مــن بلــوغ >�ــداف، فüــ
 ج@ــود تر\و;ــة وفنيــة وإدا رن ر
;ـد�ا بالـدعم لتحـسJن  وباملناطق التعليمية لتقو;م >سـاليب ومـستو التفاعـل الgiبـو �دار وتز ي ي ى

رة، وتنمية آليات التفاعل نولذا نجد أن من أ�داف@ا ف@م املشكالت الطالبية للتعاو مع �دا. >داء
;ــــة الxـــ
 تحقـــق التوظيــــف  ة �شـــراف إ"ــــ� تفعيـــل >ســـاليب �دا ربـــJن املع@ـــد وا�-تمــــع، و�Éـــدف إدا ر

ات   ).              57، ص 2010أمنية سيف، . (را.-يد لألج@زة و>دوات، وتقو;م �دا

ــــ:  التنظـــــيم:مف�ـــــوم تنظـــــيم �شـــــراف الف�ـــــ� ـــ
 يمكـــــن مـــــن خالل@ـ ا تنفيـــــذ الـــــسياسات �ـــــو >داة الxــ
;ـة، فـالتنظيم �ـو ال@ي?ـل الوصـفي للـصالحيات املـسئوليات   -�جـراءات- اللـوائح–رو�جراءات �دا


ة العليا OW املنظمة برسم أ^عاد ال@ي?ـل . النماذج املرتبطة باإلشراف الف� ة عن قيام �دا رو�و عبا ر
ضـــع >�ـــداف و>qـــشطة الو �ـــع >qــــشطة والتنظي�ـــ
 .-@ـــاز �شـــراف الف�ــــ
، و زاجــــب تحقيق@ـــا وتو

نوأوجــھ العمــل لألáــnاص وفــق وظــائف@م، ومــنح الــصالحيات والــسلطات للمــشرف الxــ
 ت?ــو تحــت 
ليتھ مجموعات العمل ي ظا�ر، . (ومسؤ   ).           5، ص2010را.-بو

���ة لإلشراف الف   :رالعمليات �دا

ًال قائـدا تر\و;ـا و;تعـدى تـأثgJه إ"ـ� أ^عـد وذلـك ألن املـشرف الف�ـ
 ال |عـد إ: |عد �شراف قيادة تر\و;ة ً

 . من املعلم، فيتعدى إ"� الطالب والعملية التعليمية برم¼�ا

(Walker, Daniel W.; Conrey, Meredith, 2019, P54) 

;ة لإلشراف الف�
 0اآلdي   the planning process: التخطيط :روتتمثل العمليات �دا

giبية OW ضوء >�داف املرجوة ف@ـو مجموعـة مـن العمليـات  تخطيط لوسائل ال�شراف الف�� �و
يالتكنيكيــة العقالنيــة الxــ
 تتوجــھ إ"ــ� النظــام الgiبــو ¤�ــدف تنميتــھ مــن خــالل سلــسلة مــن املراحــل 
ياملرتبطـة واملتداخلـة معـا مثــل dـnñيص النظـام الgiبـو للمؤســسة التعليميـة والوسـائل املتاحـة ل@ــا 

ً

;ـــة وتنفيـــذ ا.nطـــة وابت?ـــار بـــرامج وتحديـــد >�ـــداف ومـــشاركة ا.-ما رعـــات ا�nتلفـــة WـــO وامل@ـــام �دا
Oـ�طـة ومراجع¼�ـا والتقـو;م الكn.تنفيذ ا OW نات والتحكم وdعـد وظيفـة التخطـيط مـن . زللعمل واملوا

ة للتعامل مع املـستقبل واس3ـشرافھ   Winslow, Robin(ورالوظائف الرئeسة للمشرف الف�
، وضر
D.; Eliason, Meghan; Thiede, Keith,2016,P26( طـــة �شـــرافيةn.لـــذا نجـــد أن مف@ـــوم ا ،

)Supervisory Plan ( ،gـــîاو أك 
ا~ــ{ ر�ـــو وثيقــة توUــÎ مــا ير;ــد املــشرف الف�ـــ
 تأديتــھ خــالل عــام د

 dساعد املشرف ع�� �عداد، تحديد أ�ـداف ا.nطـة، üذلك 0ل من لھ عالقة، ولذا ف OW و�شاركھ

�ــا، ومــن ثــم وضــع@ا مرحلــة  ضــع إطا رو ، وع�ــ� املــشرف . التنفيــذ، وÊعــد�ا مرحلــة املتا^عــة والتقــو;مو
الف�ـ
 ل?ـى يواجـھ مـشكالتھ التعليميـة ^عناصـر�ا امل3ـشابكة اسـتخدام املبـادئ >ساسـية للتخطــيط 



ـــرية ــاهد األزه ـــ   واقع إدارة وتنظيم اإلشراف الفني بالمع
 "دراسة ميدانية"

 حنان حسن غنيم / أ
 حنان مصطفى كفافي،/ د. أ  حسن مختار حسين،/ د.أ
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اسية والمن9-ية .nدمة املبدعJن واملـو�بJن رالgiبو وذلك من خالل برامج د  Senicar, Maruška.( ي
Željeznov,2016,P138.(  

مـة  Process of organizing and coordinating :يمالتنظـ زالتنظـيم �ـو حـصر الواجبـات الال
ات و>فـــــراد، وتحديـــــد الـــــسلطة واملـــــسئولية  ــــسيم@ا إ"ـــــ� اختـــــصاصات لـــــإلدا رلتحديـــــد >�ـــــداف وتقـ
�ع@ما، وإqشاء العالقات، ^غرض تمكJن مجموعة من >فراد من العمل معا Wـd Oعـاو لتحقيـق  نوتو ً ز

رتمثـــل دو املـــشرف الف�ـــ
 WـــO تحديـــد أوجـــھ ال]ـــشاط والوظـــائف، وترتeـــب العالقـــة و;. �ـــدف مـــشgiك
سـم ا.-ـدو  لبي°�ما، وتقسيم ا.nطة، وتحديد امل@ام، و>áـnاص الـذين سـتطبق علـ�äم ا.nطـة، و ر

ســــة >ســــاليب �شــــرافية ـــاqي، و>qــــشطة ا�nطــــط ل@ـــــا ملما ، . (رالزم�ــــ
 وامل?ـ يافــــده ا.Tر;ـــــر ، 2007ر
ً م@ــام املــشرف الرئeــسة، وأيــضا توضــيح املــسئوليات ممــا |ــسمح لالتــصاالت ، فــالتنظيم أحــد)73ص


 توÎU كيف dعمل �سgiاتيجيات التنظيمية، فاالتصاالت مع xال O� سياب، وتلك 4تصاالتqباال
 Oـــðـــ� وكيـــف ي]بxـــسمح للمـــشرف أن يقـــر مd الرســـمية gـــJســـاء مـــن خـــالل القنـــوات الرســـمية وغ رالر ؤ

ة عاليـة ت3ــسم dغيJـg التنظـيم، فالعـالم ي رتغJـg ^ــسرعة لـذا فالتفـاعالت يجـب أن ت?ــو سـر�عة و\م@ـا ن
 Mhunpiew, Nathara, 2013. (باالبت?ـار والتفكJـg النقـدي مـع 4طـالع ع�ـ� التحـديثات ا.-ديـدة

P119 (. 

ر�ــذه الوظيفــة تتعلــق بــدو املــشرف الــذى يــؤدى  Supervising social leadership :لتوجيــھا
بــــار أن املــــشرف قــــد وضــــع ا�-تمــــع فيــــھ ثقتــــھ لتأكيــــد مــــدى تطبيــــق املــــن89 مــــسئولية التوجيــــھ، باعت

�س لأل�ــداف 4جتماعيــة والثقافيــة والفكر;ــة للمجتمــع، وعليــھ أن يحــرص ع�ــ� تلبيــة  روعمليـة التــد
، ومــن خــالل التوجيــھ |ــستطيع املــشرف معاونــة املعلــم ع�ــ� ف@ــم مــشكالت  يحاجــات النظــام الgiبــو

اســية  والنفــسية ومعــاون¼�م ع�ـــ� النمــو املت?امــل وإعــداد�م .Tيــاة مـــستقبلية رتالميــذه العلميــة والد
 OـــW ن خاصـــةJ;بـــوgiحـــل املـــشكالت البي�يـــة وا�-تمعيـــة، و�كـــذا فـــإن القـــادة ال OـــW جيـــدة، واملـــسا�مة
ا¶�م القيادية وذلك إلعداد�م 0ي ي?ونوا  ر�شراف �Éدفو إ"� التأثgJ ع�� dعلم الطالب وتطو;ر م@ا ن

;³يـــة قـــادة املـــستقبل، م ات وصـــقل@ا، واقiـــgاح بـــرامج تد رمـــا يلـــزم تخطـــيط م°�vـــO لتطـــو;ر تلـــك امل@ـــا ر
سة نماذج �شراف ا�nتلفة   .ر�Tاولة مما

Winslow, Robin D.; Eliason, Meghan; Thiede, Keith W, 2016, P26).(  

  Supervising the evaluation process :لتقو�ما

 
ســــة يخـــتص التقــــو;م WــــO عمليــــة �شـــراف الف�ــــ ربقيــــاس مجموعــــة شـــاملة مــــن أ�ــــداف املــــن89 باملد
ا.Tديثـة أكîـg ممـا �Éــتم بقيـاس تحـصيل املــادة العلميـة، فeـستخدم مجموعــة مختلفـة مـن الوســائل 
ـــدير واملقــــــــابالت  ــــايeس التقـــــ ــــــتعدادات الnñــــــــصية ومقــــ ـــدير التحــــــــصيل وقيــــــــاس 4ســ و>دوات لتقـــــ

ة 0املــة للطالــب، الnñــصية واملالحظــات والــ´-الت وقيــاس التكيــف 4جتمــاOÃ ل رتت?ــو م°�ــا صــو ن
�س ^غـــــرض الوقـــــوف ع�ـــــ� نقـــــاط  ـــ
 أثنـــــاء عمليـــــة التــــد ـــ� عمليـــــة منظمـــــة يقـــــوم ¤�ــــا املـــــشرف الف�ــ رو�ـ
ـــا، وتبـــــصgJ املعلـــــم بوســـــائل التقـــــو;م الـــــسليمة، ومعرفـــــة نوعيــــــات  �س ومعا.-¼�ــ رالـــــضعف WـــــO التـــــد

ـــد وا.-مــــــود ــــومي، .( املعلمـــــJن مــــــن حيــــــث التجديــ ات وأوجبــــــت. )180، ص2001عرفــــــات، بيـ ر التطــــــو

 dعمل ع�� نمو املعلم مما يؤدى xوضع تصميم ألنظمة التقو;م ال 
ا.Tديثة OW مجال �شراف الف�

و�ـو عمليــة تقـوم ع�ـ� التنميــة : التقــو�م التكـو���: إ"ـ� dعلـيم مãــ
 جيـد، ومـن �ــذه >نظمـة الفعالـة
;ب مــن ا ملــشرف و;قــوم 0ــل معلــم رامل@نيـة املوج@ــة مــن الــذات، وdــس3ند إ"ــ� النتــائج ومــا يقـدم مــن تــد

^عملية تقو;م ذاdـي، و;ختـار مـع املـشرف أ�ـدافا يركـز عل�äـا و;ـضع خطـة ثـم يقـوم ب3نفيـذ�ا، وتـؤدى 
ً

ة الxــ
 تحــس]ت  و�ــو |عقــب عمليــة التقــو;م الــذاdي للمعلمــJن :التقــو�م التجمي©ــ,و. رإ"ــ� توثيــق امل@ــا



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

505 

ًا.-دد و;?و التقو;م طبقا ملعايgJ محددة يتطل�Íا وتكفل ضمان أ ن يفيد جميع الطالب مـن dعلـيم ن
 .عا"O الكفاءة

ة :و�ناك وسائل للتقـو�م موضـوعية وذاتيـة ة تقـو;م >داء للز;ـا ر واملوضـوعية 0اسـتخدامھ اسـتما ر
;ر واملناقـــشات والنقـــد الـــشفو املوضـــوOÃ، و�ـــذه  ســـائل ذاتيـــة مثـــل 4ســـتفتاء والتقـــا يالـــصفية، و ر و

̄ــg عــدد ممكــن مــن املــشار كJن WــO تنفيــذ ال¯gنــامج �شــراOW، مــن الطــالب الوســائل يجــب ان تجمــع أك
ن،  (.رواملعلمJن وأولياء >مو   ).97، ص2009والدو;ك وآخر

�ر�ة: ًثانيا ة وتنظيم �شراف الف�� باملعا�د � زإدا   :ر

�ـر �ـو ال@يئـة العلميــة �سـالمية الك¯ـg الxـ
 تقــوم ع�ـ� حفـظ الiـgاث �ســالمي،  ى> ز
�ر;ـو زتحتو منظومة املعا�د > ة ع�ـ� مجموعـة مـن املنظومـات الفرعيـة الxـ
 تخـدم �ـذه الرسـالة، ي

ــــث ت?ـــــو ا�nرجـــــات  نو0لمـــــا أمكـــــن تحديـــــد املـــــدخالت وا�nرجـــــات والعمليـــــات داخـــــل املنظومـــــة بحيـ
متطابقة مع >�داف، 0انت املنظومة أكgî فاعلية وإيجابية ومن �نا يجب إحداث التغيOW gJ جميع 

�ـــر . ًعناصـــر املنظومـــة وم?ونا¶�ـــا معـــا غـــم 0ـــل ا�Tـــاوالت وا.-@ـــود الxـــ
 تقـــوم ¤�ـــا مؤســـسة > زولـــذا  ر
ملواج@ة التحديات العاملية وا�Tلية، و\ذل@ا عـدة محـاوالت لتطـو;ر املنـا8í وتحـسJن الكتـب وإعـادة 
ة، وع�� الرغم مـن �ـذه ا�Tـاوالت لـم يحـدث  رتأ�يل املعلمJن، وإدخال التكنولوجيا ا.Tديثة املتطو

، فـــالتغيgJ املنظـــومي إذا لـــم يـــتم وWـــ� ضـــوء نظر;ــــة التغيJـــg ا�Tـــسوس WـــO م �ـــر ينظومـــة التعلـــيم > ز
نســـليمة للتغيJـــg ي?ــــو عمليـــة عــــشوائية تـــؤدى إ"ــــ� الكثJـــg مــــن >خطـــاء الxــــ
 تـــؤثر WــــO حيـــاة الطــــالب 
�ر ومخرجاتــھ فــسوف  زواملعلمــJن وا�-تمــع، و\ــدو وجــود  نظر;ــة مناســبة لتغيJــg نظــام التعلــيم بــاأل ن

 التعليم بھ عن طر;ق ا�Tاولـة وا.nطـأ، ممـا يـنعكس أثـره ع�ـ� سـلوك املعلمـJن dستمر d OWغيgJ نظم
 OـــW تحـــدث 
نواملتعلمـــJن وأوليـــاء >مـــو الـــذين غالبـــا مـــا يقـــاومو التغيJـــg وال |عنـــو باإلصـــالحات الxـــ ن ً ر

  ).                    11،ص2012خفا�O، .(العملية التعليمية

;ــة الxــ
 ¶�ــز ا�-تمــع ومــن املــشكالت �شــرافية WــO العــصر ا.Tــدي رث، التغJــgات ا.-ذ
�ـر ^ـس³ب الÇiايـد  يونظم التعليم، وطغيان الكم ع�ـ� الكيـف وانحـدار املـستو الكيفـي للتعلـيم > زى
الك�
، ولذا فإنھ من غJـg ا.-ـائز أن تطðـ� املطالبـة الكميـة ع�ـ� الgiبيـة بحيـث تـضيع WـO ×�ايـة >مـر 

غبـــــة � ـــساؤ عـــــن مـــــستو �ـــــذا �نتـــــاج رأغراضـــــ@ا >صـــــلية، أو dغلـــــب عل�äـــــا  ىنتـــــاج با.-ملـــــة دو dــ ل ن
، . (وفائدتھ gJ202، ص2011يوالء البح .(  

نومــع التطـــو التكنولـــو�O املعاصـــر ت?ـــو ا.Tاجـــة ماســـة إ"ـــ� نـــوع خـــاص مـــن التعلـــيم  ر
ىو�شــراف الف�ــ
 الــذي يؤ�ــل الطــالب إ"ــ� مواكبــة عــصر�م بــالر«O إ"ــ� مــستو املنافــسة العامليــة مــع 

ـــة  ـــاظ بال@و;ــ ر dغيJـــــg مفـــــا�يم 4حتفـ يالقوميـــــة، ومـــــن أجــــل عمليـــــة التغيJـــــg امل]ـــــشودة فمــــن الـــــضر و
 gـــJغيd د وأيـــضا ات للتعامـــل مـــع املـــوا ظ وتلقـــJن إ"ـــ� خ¯ـــgات وقـــد ًالتعلـــيم الـــسائدة فمـــن عمليـــة حفـــ ر ر
ن>�ــداف مـــن تخــر;ج مـــوظفJن يلÇiمــو بالقواعـــد واللـــوائح إ"ــ� مبتكـــر;ن ومبــدعJن ومقتحمـــJن لألمـــر 

�ــ
 |ــــñ-ع التعدديـــة، و;ــــدعو لToــــوار، و\حاجــــھ إ"ــــ� dغيJــــg املف@ــــوم الواقـــع، والتغيJــــg إ"ــــ  نظــــام dعلي�ــ
ة إ"� طالب  ه OW حفظ املنا8í املقر 
 يتمركز دوéاملع@د، من مجرد طالب سل OW رالتقليدي للطالب ر
ه بحر;ـــة وجـــرأه، و;]تقـــد أف?ـــار قائمـــة و�عـــرض أف?ـــار بديلـــة،  رإيجـــاÊي ينـــاقش و;حـــاو و�عـــرض أف?ـــا ر

مـصطفى عثمـان، . (تفاعل مع تكنولوجيا العصر ا.Tديث والتأثر ¤�ا والتأثgJ ف�äـاطالب قادر ع�� ال
  ). 122، ص2012



ـــرية ــاهد األزه ـــ   واقع إدارة وتنظيم اإلشراف الفني بالمع
 "دراسة ميدانية"

 حنان حسن غنيم / أ
 حنان مصطفى كفافي،/ د. أ  حسن مختار حسين،/ د.أ
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�ر�ة ة باملعا�د ¬ زمستو�ات �دا   :ر

ة  - �ر�ة ع � املستو املركزالعامةر�دا ي للمعا�د � ي   :ز

قم ) 91(نصت املادة  - رمن القانو  �ر وال@يئا1961لسنة ) 103(ن ت زم ا.nاص بإعادة تنظيم >
ة، وأن ي?و ل@ا  ة عامة م@م¼�ا �شراف و�دا �ر;ة إدا 
 |شمل@ا ع�� أن ي?و للمعا�د >xنال رن ر ِز
�ر، كما  ;ة بناءا ع�� اقgiاح شيخ > ئeس ا.-م@و �ر |عJن بقرار من  زمدير عام من علماء > ر ز

ً
ر

ني?ـــو ل@ــــا وكيــــل أو أكîــــg |عــــاو املــــدير العــــام و;قــــوم مقامــــھ عنــــد غيابــــھ، وعــــدد مــــن العــــ املJن ن
ة واملاليــــة ومباشـــــرة مــــسئوليا¶�ا مــــJن لتـــــصر;ف الــــشئو الفنيـــــة و�دا رالال �ـــــر الـــــشر;ف. (نز : ز>

�ر وال@يئات،  زقانو تنظيم >                                 ).119، ص2014ن

�ر�ة - �ر�ة ع � مستو املناطق � ة املعا�د � زإدا ز   : ير

�ــر WــO أكتــو\ر عــام  م بإqــشاء ثــالث مراقبــات عامــة لتفتــeش املــواد 1976زصــدر قــرار فــضيلة شــيخ >
قـــم : الدي]يــة والعر\يـــة والثقافيــة ب?ـــل مـــن محافظــات رالقـــا�رة وطنطــا، وســـو�اج، ثـــم صــدر القـــرار 

ـــاء 1978لعـــــام ) 270( ــــن أعبـــ ــــف مــ م بتحو;ــــــل �ـــــذه املراقبــــــات إ"ــــــ� منـــــاطق dعليميــــــة، ¤�ــــــدف التخفيـ
نلتعليميــــة ع�ــــ� الــــشئو الفنيــــة واملاليــــة راملركز;ــــة، و\موجــــب �ــــذا القــــرار تقــــر أن dــــشرف املنــــاطق ا

�ر و\?افة أنواعھ 0ل OW دائرة اختـصاص@ا ;ة بجميع مراحل التعليم > يو�دا ز ئـeس . ر روصـدر قـرار 
ـــم  قــ اء  رمجلـــــس الـــــو ة W25/11/1979ـــــO ) 2785(زر رم متـــــضمنا أن ي3بـــــع WـــــO أســـــلوب التعامـــــل مـــــع إدا

ً

ـــع مــــع املرافــــق القوميــــة، وتــــرك  �ر;ــــة مــــا ي3بـ �ــــر مــــسئولية وضــــع الــــسياسة التعليمــــة زاملعا�ــــد > زلأل
 �ســــم سياســــة القبــــو ¤�ــــا، مــــع �بقــــاء ع�ــــ ضــــع برامج@ــــا التعليميــــة و لا.nاصــــة بإqــــشاء املعا�ــــد، و ر و

Oر كمــا �ــ� وWــO ). 226، ص1999ا�-ـالس القوميــة املتخصــصة، . (ز4عتمـادات املاليــة ا.nاصــة بـاأل
�ـــر بتقـــسيم املنـــاطق التعلي1980عـــام   منـــاطق dعليميـــة -1: ميـــة إ"ـــ� مـــستو;Jنز صـــدر قـــرار شـــيخ >

ـــة مـــــستو  �ر;ـ يأ ـــ@ا ) أ(ز ـــدير عـــــام" مــــدير"و;رأســ جـــــة مــ �ر;ـــــة مـــــستو -2. ربد ـــاطق dعليميـــــة أ ي منـ ) ب(ز
جة >و"O" مدير"و;رأس@ا  �ر الشر;ف، بيان إجما"O عدد املناطق،. (رع�� الد   ).2018ز>

�ر;ــة 2018وحــسب إحــصاءات عــام  منطقــة، ل?ــل م°�ــا حــق ) 27(زم بلــغ عــدد املنــاطق التعليميــة >
عات الgiقيــات والتــنقالت  تباطــات املاليــة املرصــودة ل@ــا 0افـة >بــواب، وإجــراء مــشر 4 OــW والتـصرف ر
ات متنوعة، ومشاركة >ج@ـزة الفنيـة ¤�ـا WـO وضـع  زو4نتدابات، ومنح العاملJن ¤�ا أو بمعا�د�ا إجا


 التعليم >سا~{
 4بتداxلقT. عرض أسئلة امتحانات النقل OW ر;ة، واملشاركة� زئية و�عدادية >
�ر;ـــــة ـــة للمعا�ـــــد > WـــــO املـــــؤتمرات الواســـــعة، فيمـــــا يتعلـــــق بالـــــسياسة التعليميــ ا�-ـــــا"O . (زتوصـــــيا¶�ا 

 ). 229القومية املتخصصة، مرجع سابق، ص

ة املع�د  - ة(رإدا راملستو التنفيذي من مستو�ات �دا  ):ي

ة املع@د املـستو التنفيـذي مـن يتمثل إدا ة العليـا ر ة والxـ
 ت�ـO كـال مـن مـستو �دا ر مـستو;ات �دا ير ً

ة الوســطي ممثلــة WـO املنــاطق التعليميــة ) املركز;ـة( �ر;ــة، ومـستو �دا رممثلــة WــO قطـاع املعا�ــد > يز
�ر;ــــة ة وتنظــــيم التوجيــــھ الف�ــــ
 ع�ــــ� مــــستو املع@ــــد 0التــــا"O. ز> ىوتتمثــــل إدا �ــــر، . (ر زمكتــــب شــــيخ >

;ــــة : شــــيخ املع�ــــد) أ): 2013 ل عــــن تــــصر;ف >مــــو �دا ر|عــــد شــــيخ املع@ــــد القائــــد الgiبــــو املــــسؤ ر و ي
ل عـن تـوفgJ بeئـة تر\و;ـة فعالـة �ـر الـشر;ف، الالئحـة الداخليــة . (ووالفنيـة WـO مع@ـده و�ـو املـسؤ ز>

�ر;ة، ص  :لاملعلم >و) ب). 10زللمعا�د >
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ة املد رdعت¯ــــg وظيفــــة املعلــــم >و مــــن الوظــــائف الرئeــــسة WــــO �دا ـــن أثــــر WــــO العمــــل ل رســــية، ملــــا ل@ــــا مـ
~ـــ{
، فـــاملعلم >و �ـــو املوجـــھ أو املـــشرف الف�ـــ
 لزمالئـــھ، طبقـــا لnoطـــة املوضـــوعة، و;فحـــص  املد

ً
ل ر


 يجر�Éا 0ل معلم ع�O حدة ملعرفة نوا�O القصو والعمل ع�� تحسي°�اxات ال ر4ختبا عبد العز;ز . (ر
  ). 232، ص2006مسعود، 

�ة التخطيط والتنظيم والتوجيھ والتقو�مالتوجيھ الف�� من حيث العمليا  :رت �دا

ة املركز;ـة طبقــا للقــوانJن بوضـع ا.nطــة التعليميــة باملع@ـد و;قــوم باإلشــراف : التخطـيط ًتقــوم �دا
ر

لعل�äـا شـيخ املع@ـد أو مــن ينـوب عنـھ، و\اإلشـراف ع�ــ� الفـصو مـن حـJن آلخــر |ـشرف ع�ـ� تطبيق@ــا، 
�، 2007عبـد املـنعم كمـال، . (ً أكمـل وجـھ طبقـا للـوائح املتبعـةللتأكد من سgJ العملية التعليمية ع�

ــــداف ومواكبـــــة التحـــــديات  ).123ص �ر;ـــــة لتحقيـــــق >�ـ زوحxـــــ� يـــــن�Î �شـــــراف الف�ـــــ
 باملعا�ـــــد >
 
تقــاء بـاألداء، والبعـد عـن املركز;ـة الـشديدة الxــ رالعامليـة، يتطلـب >مـر مواكبـة الـسو العامليـة و4 ق

ة، مما |عو سgJ تحكم تفاعالت �شراف الف م للقوانJن وتوج�äات �دا ق�
 من خالل �تباع الصا ر ر
 . العملية التعليمية

 ^عـض WـO والز;ـادة ر و�نـاك جوانـب قـصو WـO التنظـيم |عـاqي منـھ التوجيـھ الف�ـ
، فـال»-ز:التنظـيم
اسـية املـواد ^عـض معلمـJن أعـداد WـO ز;ـادة أو نقـص بوجـود املـش?لة �ـذه التخصـصات، وdع�ـ�  .رالد

ت قـدو اسـات رأشـا �ـر التعلـيم أن إ"ـ� رإحـدى الد ي> سـJن WـO عـدد نقـص مـن |ـش?و ز  بال]ـسبة راملد

 OW ز;ادة فيھ يوجد الذي OW الوقت أنھ لوحظ وقد معينة، لتخصصات}~  ببعض املواد ^عض رمد

نو�عـد ذلـك ثقـال ع�ـ� 0ا�ـل املعلمـJن حيـث يتحملـو . ىأخر معا�د OW نقصا ف�äم �ناك فان املعا�د
ً

جدوال
ً


ا¶�م مما يحد من عطا�èم التعلي� ر فو قد   . ق

�ـع املعلمـJن WـO الت]ـسيق غيبـھ إ"ـ� التخصـصات ^عـض معل�ـ
 WـO ال»-ـز أسـباب ترجـع وقـد  ع�ـ� زتو
�ـر، عنـدما معلمـة وأيـضا مـش?لة. العلميـة للتخصـصات طبقـا ا�nتلفـة ا�Tافظـات ىمـستو  ز>
�ر بجامعة الgiبية 0لية بدأت ان أحمد، . (بنJنلل م ١٩٧١ عام عمل@ا ز>  برامج وضع تم  ).2015ومر

يؤ�ـل  عـام دبلـوم ع�ـ� قاصـرة البنـات بـرامج 0انت فقد بداي¼�ا OW 0انت العملية والن مماثلھ للبنات،
�س، ى>خر ال?ليات خر;جات اسات مواصلة تر;د ملن خاصة دبلوم وكذلك رللتد   ونظرا.العليا رالد
ف  و"� فلما 0لية الgiبية، نفس OW ال¯gامج �ذه يتلقJن الباتالط 0انت فقد و>ماكن، �م?انات ولظر
�ر محمود ا.Tليم عبد رالدكتو أحمد عبد ا.Tميـد، (¤�ا  جدد طالبات لقبو بإلغاءقام  زمشيخة >
2011.(  

�ر;ــــــة بحــــــسب >�ـــــــداف :التوجيــــــھ  ـــة مـــــــسئوليھ WــــــO املعا�ــــــد > ـــ
 ب?افـــ ز و;طمــــــح دو التوجيــــــھ الف�ـــ ر
حيـة وخلقيـة ;ن náصية التلميذ بحيث املوضوعة OW �س@ام OW ت?و ويتلقى التلميذ املـسلم تر\يـة ر

اتـھ واسـتعداداتھ وميولـھ وتوج�ä@ـا وتنمي¼�ــا . وجـسمية وعقليـة واجتماعيـة وقوميـة رو;كـشف عـن قد
;ده بالقدر ال?اOW من العلوم الدي]ية والعر\ية . بما فيھ صالحھ وصالح العالم �سالمي والوطن ووتز

�ــر اســات الثقافيــة والعمليــة والفنيــة الxــ
 يiــÇود ¤�ــا نظــراؤ�م WــO زالxــ
 يخــتص > اســ¼�ا و\الد ر WــO د ر
ة الgiبيــة والتعلــيم ا س التعلــيم العــام بــو رمــدا وا.Tــديث عــن التوجيــھ �نــا �ــو أمــر ^غايــة >�ميــة، . زر

WـــO ضــــعف ا.nطـــط �شـــرافية املنوطـــة بالتوجيـــھ الف�ـــ
، وdعــــاqي  ا  �ر;ـــة تواجـــھ قـــصو ًرفاملعا�ـــد > ز
ا 
 تطمح بالعملية التعليمية ملستو;ات أع��، وألن إذا لم يـضع ًرقصوxوضع >�داف املناسبة ال OW 

ـــو لتنفيـــــذ�ا ســـــ3تعرض العمليـــــة الgiبو;ـــــة لإلخـــــالل  لاملــــشرف الف�ـــــ
 أ�ـــــداف محـــــددة محـــــاوال الوصــ
ً
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�ر;ـة اليــوم وغ�gJــا،  زالقي�ـ
، و�ــو لـeس تحليــل نظــر غJـg مــس3ند ع�ــ� الواقـع، ألن واقــع املعا�ــد > ي
ات فكر;ـــة عديـــدة وم°�ـــا ا.nطJـــgي رفن3يجـــة ظ@ـــو عـــدة متغJـــgات . رظ@ــر dعـــرض �ـــذه املؤســـسات لتيـــا

ومبادئ وأف?ار، أخذت طر;ق@ا نحـو التطبيـق، و4ن3ـشار، فقـد تركـت تأثgJا¶�ـا الـسلبية ع�ـ� املـسgJة 
�ـــر وطالبـــھ، لـــذا ع�ــــ� املـــشرف الgiبـــو أن يـــصب تركJـــÇه للوصـــو أل�ــــداف  ;خيـــة للتعلـــيم > لالتا ي ي ز ر

ــــة dعلميـــــــة نا�Tـــــــةا ــــرافية تر\و;ـــــــة فنيـــــــة dعليميـــ ـــــالس القوميـــــــة (. لتوجيـــــــھ لتحقيـــــــق عمليـــــــة إشـــ ا�-ــ
                    )237، ص2004املتخصصة، 

�ـــو العمليـــة الxـــ
 dـــس¼�دف الوقـــوف ع�ـــ� مـــدى تحقيـــق >�ـــداف الgiبو;ـــة ومـــدى فاعليـــة : التقـــو�م
سـائل  وال¯gنامج الgiبو بأكملھ من تخطيط وتنفيذ وأساليب و  و�نـا يجـب أن qـشgJ إ"ـ� أن .dعليميـةي

التقو;م لeس �و القياس، فالقياس جزء من التقو;م، ف@و لeس عملية ختامية تأdي OW آخر مراحل 
ولــeس غايــة . التنفيــذ ولكنــھ عمليــة مــستمرة تــصاحب العمليــة التعليميــة تخطيطــا وتنفيــذا ومتا^عــة

 وا�nت¯ـgات املعامـل  عمليـة التقـو;م قلـة و�عرقـل.ولكنـھ وسـيلة ترمـي إ"ـ� تحـسJن العمليـة التعليميـة
�ر;ـة، باملعا�ـد  |ـس³ب والتج@JـÇات الفÇJيقيـة، �م?انـات WـO الـنقص أن نجـد ذلـك إ"ـ� باإلضـافة ز>
جـھ ك�ـ
 وجـھ ذات وج@ـJن، مـش?لھ  سياسـة ق|عـو �م?انـات نقـص فـان الكـم ج@ـة فمـن .كيفـي وو
 التعليمية والوسائل وتج@ÇJا¶�ا الفÇJيقية �م?انات نقص فان الكيف ج@ة ومن OW التعليم، التوسع

ا  )149، ص2017مeـسرة، (WـO التعلـيم والتقـو;م  ا.Tديثـة >سـاليب اسـتخدام قdعـو ًرو�نـاك قـصو
ًحادا OW تحديد مقايeس واTUة للتقو;م، وذلك باإلضافة إ"� فقدان الدقة واملوضوعية OW عمليات 


 التقو;م، والبد أن يرتبط التقو;م بال@دف الذي نxقومھ فإذا ^عدنا عن >�داف فإن املعلومات ال
 و\ـالنظر إ"ـ� أ�ـداف �شـراف الف�ـ
 .نسنحصل عل�äا من أدوات التقو;م لـن ت?ـو صـادقة أو مفيـدة

�ر;ــــة فيمــــا يتعلــــق بــــالتخطيط والتوجيــــھ والتقــــو;م فüــــ
 WــــO حاجــــھ إ"ــــ� تطــــو;ر  زللتعلــــيم باملعا�ــــد >
ة دمحم، . (مستمر     ).156، ص 2013رسا

�ر;ــة ال تخــرج عــن أ�ــداف التعلــيم WــO كمـا  زيتــÎÏ أن أ�ــداف مخرجــات �شــراف الف�ــ
 باملعا�ـد >
;ـة ). 268، ص 2002دمحم عبد ا.Tميد، . (العالم �سالمي املعاصر روÊعد التطـر إ"ـ� العمليـات �دا ق

 ،
ة وتنظيم �شراف الف� اسة امليدانيةرا.nاصة بإدا رنتطر OW الصفحات القادمة للد                .ق

اسة امليدانية   :رالد

اسـة امليدانيـة وتحليـل نتائج@ـا، حيـث يـتم عـرض أ�ـداف@ا،  ريمكن فيما ي�O استعراض إجـراءات الد
اسة، وأساليب املعا.-ـة �حـصائية، ثـم ي3بـع ذلـك  اسة وتقني°�ا، ومجتمع وعينة الد رو\ناء أداة الد ر

O�ومناقشة النتائج، كما ي gJعرض وتفس:  

لا�Tو >و اسة امليدانية إ: ر   رجراءات الد

اسة امليدانية ع�� النحو �dي  :ريمكن عرض إجراءات الد

اسة امليدانية -أ   رأ�داف الد

�اسـة امليدانيـة إ"ــ ;ـة للتوجيـھ الف�ـ
 باملعا�ــد  التعـرف ع�ـ� ر�ـدفت الد رواقـع العمليــات �دا
�ر;ـــة ومقgiحـــات تطو;ر�ـــا ة التوجيـــھ مـــدير إد( مـــن وج@ـــة نظـــر أطـــراف نظـــام التوجيـــھ ز> را

 :، وذلك ع�� النحو �dي)الف�
، املوج@Jن، شيوخ املعا�د، واملعلمJن

�ر;ـــــة و�ـــــO عمليـــــات -1 ;ـــــة للتوجيـــــھ الف�ـــــ
 باملعا�ـــــد > زالتعــــرف ع�ـــــ� واقـــــع العمليـــــات �دا : ر
اسة   .رالتخطيط والتنظيم والتوجيھ والتقو;م من وج@ة نظر عينة الد
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�ر;ـــة مــــن رالتعـــرف ع�ـــ� مقgiحـــات تطـــو;ر العمليـــات �دا -2 ز;ــــة للتوجيـــھ الف�ـــ
 باملعا�ـــد >
اسة  .روج@ة نظر عينة الد

اسـة -3 ق WـO اسـتجابات أفــراد عينـة الد اسـة معنو;ـة الفـر رد ;ــة ل حـوور ر واقـع العمليـات �دا
�ر;ـة ومقgiحـات تطو;ر�ـا بحـسب املتغJـgات >وليـة  الوظيفــة (زللتوجيـھ الف�ـ
 باملعا�ـد >

وذلــــك للوقــــوف ع�ـــــ� ) ا�Tافظـــــة-ا.n¯ــــgةعــــدد ســــنوات -التخـــــصص-نــــوع املؤ�ــــل-ا.Tاليــــة
ق WــO 4ســتجابات ق -ان وجــدت-ومــصادر الفــر ووتحليل@ــا، بمــا |ــس@م WــO مراعــاة �ــذه الفــر

اسة  . رعند تقديم توصيات ومقgiحات الد
اسة امليدانية-ب   رأداة الد

اســة اسـة امليدانيــة 4سـ3بانة ^غــرض جمـع البيانـات مــن عينـة الد راسـتخدمت الد  مـن أطــراف ر
ة ال ة التوجيــــھ الف�ـــ
، املـــوج@Jن، شـــيوخ املعا�ــــد، واملعلمـــJن(توجيـــھ الف�ـــ
 رإدا ، وقـــد تــــم )رمـــدير إدا

اســات الــسابقة،  رإعــداد �ــذه >داة WــO ضــوء مــا أســفر عنــھ ا.-انــب النظــر مــن عــرض وتحليــل للد ي
اســــة، ومــــن ثــــم قامـــت الباحثــــة بتحكــــيم تلــــك >داة،  رو>دبيـــات العلميــــة املتخصــــصة WــــO مجـــال الد

 :الثبات وd4ساق الداخ�O ل@ا، ع�� النحو �dي ن صالحي¼�ا بحساب معامالتوالتأكد م

اسة -1  رصدق أدوات الد
ىتـــم التأكـــد مـــن صـــدق 4ســـ3بانة الظـــا�ر وصـــدق ا�Tتـــو مـــن خـــالل عرضـــ@ا ع�ـــ� مجموعـــة مــــن   ي

 �اسة؛ وذلك للقيام بتحكيم@ا ^عد 4طالع ع� را�TكمJن من ذو 4ختصاص وا.g¯nة  OW مجال الد ي
ا�èـــم ومالحظـــا¶�م حـــو عنـــ اســـة، وdـــساؤال¶�ا، وأ�ـــداف@ا، وقـــد طلـــب مـــن ا�TكمـــJن إبـــداء آ لوان الد ر ر

ُ

اســـة، وصـــدق@ا WـــO الكـــشف عـــن  ات ملوضـــوع الد ات 4ســـ3بانة مـــن حيـــث مـــدى مالءمـــة العبـــا رعبـــا ر ر
ة بــا�Tو تبـــاط 0ــل عبــا اســة، وكـــذلك مــن حيــث ا راملعلومــات املرغو\ــة للد ر ر ُالبعـــد الــذي ت]ت�ــ
 لـــھ، /ر

ة با.Tــذف أو �بقــاء، أو ومــدى و ات، وســالمة صــياغ¼�ا، واقiــgاح طــر تحــسي°�ا باإلشــا رضــوح العبــا قر
نــھ مناســبا ا ير ات، والنظــر WــO تــدرج املقيــاس، ومــدى مالءمتـھ، وغJــg ذلــك ممــ التعـديل للعبــا
ً

و و\نــاء . ر
ات، وكـــذلك تــــم إضـــافة وحـــذف ^عــــض  اء ا�TكمـــJن ومالحظــــا¶�م تـــم التعـــديل لــــبعض العبـــا رع�ـــ� آ ر

أى dـسعة عـشر رالعبـا رات بحيـث أصـبحت 4سـ3بانة صـا.Tة للتطبيـق، وجـدير بالـذكر أنـھ تـم أخـذ 
نة وأصو الgiبية، وأستاذ مساعد  ة التعليمية والgiبية املقا لمحكم ما بJن ثالثة عشر أستاذا باإلدا ر ر

ً

¶�ا ال°�ائيــــة مــــن محــــو 3بانة WــــO صــــو ــ نــــة وتت?ــــو 4ســ ة التعليميــــة والgiبيــــة املقا س بــــاإلدا رومــــد ن ر ر : ر;نر
لا�Tــو >و �ر;ــة :ر ;ــة للتوجيــھ الف�ــ
 WــO املعا�ــد > ز واقــع العمليــات �دا عــة ) 62(و;ــضم ر ة مو زعبــا ر

Oــة، و�ــ; Êعــة أ^عــاد لقيــاس العمليـات �دا رع�ـ� أ روا�Tــو . التخطــيط والتنظـيم والتوجيــھ والتقــو;م: ر
;ة للتوجيھ الف�
 OW املعا�د >:الثاqي ة)25(و;ضم ز�ر;ة ر مقgiحات تطو;ر العمليات �دا وقد . ر عبا

اســة مقيــاس ليكــرت  جــة ) ضــعيفة-متوســطة-كبJــgة(ثال�ــي Likert  راســتخدمت الد رللتعــرف ع�ــ� د
ة حسب وج@ة نظر العينة  .رتوافر 0ل عبا

اسة -2  رثبات أدوات الد
نبـــاخ Reliability    تـــم حـــساب الثبـــات  ، حيـــث يوجـــد مـــدى Cronbach's alphaو بطر;قـــة ألفـــا كر

ج ةرمحــدد مــن الــد لو;وUــÎ ا.-ــدو ) 492، ص 2011أبــو عــالم، . (رات ا�Tتملــة ل?ــل مفــردة أو عبــا
اسة) 1(  .رمعامالت الثبات ألداة الد
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   1لجدو

اسة   )85=ن(رمعامالت الثبات ألداة الد

 را�Tو
عدد 

ات  رالعبا

معامل 
ألفا 

نباخ   وكر
  ىمستو الثبات

  0.94  17  التخطيط

  0.94  16  التنظيم

  0.93  16  التوجيھ

  0.93  13  التقو;م


;ة للتوجيھ الف�  رواقع العمليات �دا

  ز�ر;ةOW املعا�د >

O"0.98  62  �جما  

;ة للتوجيھ    رمقgiحات تطو;ر العمليات �دا

�ر;ة   زالف�
 OW املعا�د >
25  0.97  

  0.98  87  إجما"O 4س3بانة

  مرتفع

اسـة قـد بلغـت     يتÎÏ من أن قيمـة معامـل ألفـا لثبـات أدا ، كمـا أن معـامالت الثبـات )0.98(رة الد
اســـة وأ^عاد�ـــا الفرعيـــة جـــاءت جميع@ـــا مرتفعـــة، و�ـــشgJ تحليـــل الثبـــات إ"ـــ� الثبـــات  ر�Tـــاو أداة الد ر

اسة امليدانية وسالمة البناء عل�äا  . را.-يد لألداة، و\التا"O الثقة OW نتائج الد

اسة امليدانية-ج   ر مجتمع وعينة الد

اســــة امليدانيــــة إ"ــــ�      �ــــدفت ;ــــة للتوجيــــھ الف�ــــ
 باملعا�ــــد  التعــــرف ع�ــــ� ر الد رواقــــع العمليــــات �دا
�ر;ـــة ومقgiحـــات تطو;ر�ــــا ة التوجيـــھ الف�ــــ
، ( مـــن وج@ـــة نظــــر أطـــراف نظـــام التوجيــــھ ز> رمـــدير إدا

اسـة ع�ـ� ثـالث محافظـات، و�ـO)املوج@Jن، شيوخ املعا�د، واملعلمJن والقـا�رة : ر، وقـد اقتـصرت الد
ـــة مــــــن حيـــــث عـــــدد املعا�ــــــد باعتب ;ــ �ــــــا أك¯ـــــg محافظـــــات ا.-م@و ـــا العاصـــــمة، والـــــشرقية باعتبا �ــ را ر ر

�ر;ة، ومحافظة أسيوط حيث يوجد ¤�ا عدد ال بأس بھ من أفضل املعا�د OW جنوب مصر ومن  ز>
اســة مــن الفئــات املــس¼�دفة WــO ا�Tافظــات ، أفــضل ال?ــوادر التعليميــة رولتحديــد �-ــم مجتمــع الد

ة تـــــــم مرا ا~ـــــــ{
 راملـــــــذ0و �ر;ـــــــة WـــــــO العـــــــام الد ـــــد > ـــات بقطـــــــاع املعا�ــ ة �حـــــــصاء واملعلومــــ رجعـــــــة إدا ز ر
اسة يبلغ 2020/2021 فردا، كما �و موÎU ب) 28742(رم، وتبJن أن إجما"O �-م مجتمع الد

ً
  

 

  . 2لجدو
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  2لجدو

اسة  ر وصف مجتمع الد

 ا�Tافظة
 الفئة

  أسيوط  لشرقيةا  القا�رة
O"جما�  

ة   87  29  29  29  رمدير إدا

  1472  361  720  391  موجھ

  354  91  171  92  شيخ مع@د

  26829  5069  14994  6766  معلم

O"28742  5550  15914  7278  �جما  

جــــان تبــــJن أن ا.Tــــد >دqــــى للعينــــة العــــشوائية املمثلــــة �-تمــــع  رو\اســــتخدام معادلــــة كgJجeــــ {
 مو
اسة من يبلغ  �ع ، وقد)379(رالد اسة املس¼�دف ) 500(ز قامت الباحثة بتو راس3بانة ع�� مجتمع الد

م، مــــع مراعـــاة متغJــــgات W2021ـــO الفiـــgة مــــن بدايـــة شــــ@ر يونيـــو وحxــــ� ×�ايـــة شــــ@ر أكتـــو\ر مــــن عـــام 
 �دا مكـــتمال، ب]ـــسبة ) 456(وخــصائص ا�-تمـــع >صـــ�O، وقـــد حـــصلت الباحثــة ع�ـــ

ً ً
مـــن %) 91.20(ر

�ع@ـــا، و�ـــو مـــا يمثـــل إجمـــا"O عـــدد 4ســـ3بانات ا.nاضـــعة للتحليـــل، زإجمـــا"O 4ســـ3بانات الxـــ
 تـــم تو
اسة بحسب ا.nصائص >وليـة -التخـصص-نـوع املؤ�ـل-الوظيفـة ا.Tاليـة(رو;مكن وصف عينة الد

  3 لجدوع�� النحو املوÎU ب) ا�Tافظة-عدد سنوات ا.g¯nة

  3لجدو 

اسة بحسب  )456=ن( البيانات >ولية ر وصف عينة الد

gJال]سبة املئو;ة العدد  املتغ  

  :الوظيفة ا.Tالية

ة   %7.68  35  رمدير إدا

  %35.96  164  موجھ

  %27.19  124  شيخ مع@د

  %29.17  133  معلم

  :نوع املؤ�ل

  %85.31  389  يتر\و
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gJال]سبة املئو;ة العدد  املتغ  

  %14.69  67  يغgJ تر\و

  :التخصص

OÃ41.23  188  شر%  

  %23.46  107  عرÊي

OW35.31  161  ثقا%  

  :عدد سنوات ا.g¯nة

  %8.33  38   سنوات5أقل من 

  %15.79  72   سنوات10 إ"� أقل من 5من 

  %75.88  346   سنوات10أكgî من 

  :ا�Tافظة

  %50.66  231  القا�رة

  %32.02  146  الشرقية

  %17.32  79  أسيوط

اسة   %100.00  456  رإجما"O عينة الد

  :  ما ي�3O  ل-دو ا.يتÎÏ من

اسة بحسب متغgJ الوظيفة ا.Tالية قد تضمنت  ة و ) 35(رإن عينة الد من ) 164(رمن فئة مدير إدا
و\حــــسب متغJــــg نــــوع املؤ�ــــل قــــد . مــــن فئــــة معلــــم) 133(مــــن فئــــة شــــيخ مع@ــــد و) 124(فئــــة موجــــھ و

تخــصص قــد تــضمنت و\حــسب متغJــg ال. يمــن فئــة غJــg تر\ــو) 67(يمــن فئــة تر\ــو و) 389(تــضمنت 
̄ـgة ) 161(مـن فئـة عرÊـي و ) 107(مـن فئـة شـرOÃ و) 188( n.سـنوات ا gـJو\حـسب متغ OWمـن فئـة ثقـا

) 346( سنوات و 10 إ"� أقل من 5من فئة من ) 72( سنوات، و 5من فئة أقل من ) 38(قد تضمنت 
من ) 146(من القا�رة و ) 231(و\حسب متغgJ ا�Tافظة قد تضمنت .  سنوات10من فئة أكgî من 

 . من أسيوط) 79(الشرقية و 
   �ساليب واملعاi±ات �حصائية-د

اســـة و�جابـــة ع�ـــ� dـــساؤال¶�ا تطلـــب ذلـــك تحليـــل البيانـــات باســـتخدام ^عـــض  رلتحقيـــق أ�ـــداف الد
O�تضمنت ما ي 
xساليب �حصائية الوصفية و4ستداللية وال<: 

اسة -1 ات وال´سب املئو�ة لوصف عينة الد رالتكرا   .ر

ة أو محـو WـO :وسط اhiساµياملت -2 ر للتعرف ع�� متوسط استجابات أفراد العينة ع�ـ� 0ـل عبـا ر
جة املوافقة OW ضوء املتوسط ا.TساÊي) 4(ل4س3بانة، و;وÎU ا.-دو    .رطر;قة ا.Tكم ع�� د
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 .للتحديد مدى dش3ت استجابات أفراد العينة حو متوسط@ا ا.TساÊي :ي¬نحراف املعيار -3
ـــــصائيةالGــــــ6امج املـــــــستخدمة -ـــــــ, -4 اســـــــة  : املعاi±ـــــــات �حــ ــــة بالد ــــات ا.nاصـــ رتــــــم تحليـــــــل البيانـــ

ن لعــــــــام  ـــامس والعــــــــشر ــــــدار ا.nـــــ ــــــامج �حـــــــــصاçي 2017وباســــــــتخدام �صــ ) SPSS(م مــــــــن ال¯gنــ
Statistical Package for Social Sciences. 

اسة امليدانية: راh¹و الثاDي   رنتائج الد

اسـة امليدانيـة مـن خـ رالل عـرض ومناقـشة النتـائج �جماليـة �Tـاو ر   يتم عـرض ومناقـشة نتـائج الد
O�اسة وأ^عاد�ا الفرعية، ومن ثم عرض ومناقشة النتائج التفصيلية ل?ل محو كما ي رأداة الد   :ر

�ر�ــــة ومق67حــــات   - أ �ــــة للتوجيـــھ الف�ــــ� باملعا�ــــد � زالنتـــائج �جماليــــة لواقــــع العمليــــات �دا ر
 تطو�ر�ا

 ÎUجة التوافر املناظرة 4ل جدو   يو ر املتوسط ا.TساÊي و4نحراف املعيار ومعامل 4ختالف ود ي
اسة حوال لستجابات عينة الد �ر;ة ومقgiحات  ر ;ة للتوجيھ الف�
 باملعا�د > زواقع العمليات �دا ر

  .تطو;ر�ا

  4لجدو 

;ـــة للتوجيـــھ الف�ـــ
 ب �ر;ـــة ومقgiحـــات تطو;ر�ـــا ر النتـــائج �جماليـــة لواقـــع العمليـــات �دا زاملعا�ـــد >
  )456=ن(

 را�Tو
املتوسط 
 ا.TساÊي

4نحراف 
  ياملعيار

معامل 
  4ختالف

جة  رد
/ التوافر

  املوافقة

  الgiتeب

  4  متوسطة  %24.47  0.50  2.06  التخطيط

  1  متوسطة  %23.14  0.49  2.12  التنظيم

  3  متوسطة  %24.49  0.51  2.07  التوجيھ

  2  متوسطة  %25.21  0.53  2.09  التقو;م

واقع العمليات 
;ة للتوجيھ  ر�دا
الف�
 OW املعا�د 

�ر;ة   ز>

O"ــــ  متوسطة  %22.61  0.47  2.09  �جما  

مقgiحات تطو;ر العمليات 
 OW 
;ة للتوجيھ الف� ر�دا

�ر;ة   زاملعا�د >
  ــــ  كبgJة  18.72% 0.47  2.50

  : ما ي�OجدويتÎÏ من النتائج ب

 O"جــة التــوافر إلجمــا �ر;ــة رجــاءت د ;ــة للتوجيــھ الف�ــ
 WــO املعا�ــد > زمحــو واقــع العمليــات �دا ر WــO ر
، و�ـــو مـــا قـــد يرجـــع إ"ـــ� ا.-@ـــود املبذولـــة WـــO تحـــسJن )2.09(بمتوســـط حـــساÊي " متوســـطة"ىمـــستو 

الـــت �ـــذه  �ر;ـــة، وإن 0انـــت ما ;ـــة باملعا�ـــد > زجـــودة العمليـــات �دا ز يا.-@ـــود دو املـــستو �دار ر ى ن



ـــرية ــاهد األزه ـــ   واقع إدارة وتنظيم اإلشراف الفني بالمع
 "دراسة ميدانية"

 حنان حسن غنيم / أ
 حنان مصطفى كفافي،/ د. أ  حسن مختار حسين،/ د.أ

 

 

514 

جة توافر �ر;ـةراملطلوب، يوجد تفاوت OW د ;ة للتوجيھ الف�
 OW املعا�ـد > ز العمليات �دا ، وdـشgJ ر
�ذه النتائج إ"� وجود لوائح وقوانJن يتقيد ¤�ا العاملJن باإلشراف الف�
 فيما يتعلق ببعـد التنظـيم، 

;ــة واUـــTة ألســاليب التقـــو;م ا.-يـــدة، WــO حـــJن جــاء ^عـــد التقــو;م WـــO املرتبــة الثانيـــة  ؤلعــدم وجـــود ر
وجــاء ^عــد التوجيــھ WــO املرتبــة الثالثــة لعــدم وجــود خطــط حقيقيــة |ــس3ند عل�äــا العــاملJن بالتوجيــھ 
الف�ــــ
، وجــــاء ^عــــد التخطــــيط WــــO املرتبــــة >خJــــgة، و�ــــو مــــا يمكــــن تفــــسgJه بــــنقص كبJــــW gــــO ا.nطــــط 


ب WـــــO وdـــــشgJ. املوضـــــوعة ل3ـــــسيgJ عمليـــــة �شـــــراف الف�ـــــ ر قـــــيم معـــــامالت 4خـــــتالف إ"ـــــ� وجـــــود تقـــــا
اســـة حــــو ^عــــد التنظـــيم، بeنمــــا يÇiايـــد 4خــــتالف WــــO 4ســـتجابات حــــو ^عــــد  ُاســـتجابات عينــــة الد لُ ل ر
نــة  ات املنظمــة للعمــل مقا رالتقــو;م و�ــو مــا قــد يرجــع إ"ــ� أن عمليــة التنظــيم تــرتبط بــاللوائح والقــرا ر

جــة املوافقــة ع�ــ� إ ;ــة للتوجيــھ ر^عمليــة التقــو;م، وجــاءت د رجمــا"O مقgiحــات تطــو;ر العمليــات �دا
�ر;ة OW مستو  ىالف�
 OW املعا�د > ;ة "كبgJة"ز ة لتطو;ر العمليات �دا ر، و�و ما قد يرجع إ"� ضر ور

اسة   ).م2019إبرا�يم، والء، (رللتوجيھ الف�
، و�و ما يتفق مع د
;ة للتوجي تباط بJن العمليات �دا اسة 4 ر      كما تم د ر �ر;ة باستخدام معامل ر زھ الف�
 باملعا�د >

تبـاط بgJسـو  نا ;ــة . (Person Correlation)ر تبـاط بــJن العمليـات �دا جـد أن جميــع معـامالت 4 رو ر و
�ر;ـــة جـــاءت دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو داللـــة  ىللتوجيـــھ الف�ـــ
 باملعا�ـــد > ً ، و�ـــو مـــا |ع�ـــ
 )0.01(ز

و�ـو مـا |عكـس الت?امـل والiـgابط فيمـا بـJن العمليـات وجود عالقة طردية قو;ة بـJن تلـك العمليـات، 
;ة، و�و ما |شgJ إ"� ان جودة عملية التخطيط تؤثر ع�� جودة عملية التنظيم   .ر�دا

ــــــة   - ب �ر�ـ ـــــد � ــــ� باملعا�ــ �ـــــــة للتوجيـــــــھ الف�ـــ ـــــات �دا ـــــع العمليــ ــــائج التفـــــــصيلية لواقــ زالنتـــ ر
 ومق67حات تطو�ر�ا

;ــــة للتوجيــــھ الف�ــــ
 باملعا�ــــد      يمكــــن عــــرض ومناقــــشة النتــــائج التفــــصيلية ل رواقــــع العمليــــات �دا
O�حات تطو;ر�ا كما يgiر;ة ومق�  :ز>

لاh¹و �و �ر�ة :ر �ة للتوجيھ الف�� باملعا�د � زواقع العمليات �دا  ر

�ر;ـة ُ   يمكن عرض نتائج 0ل ^عد من أ^عاد ;ة للتوجيھ الف�
 باملعا�ـد > ز واقع العمليات �دا ع�ـ� ر
  :النحو �dي

لالبعد �و   التخطيط: ُ

;ة وترتeب 5 ل-دو   يوÎU ا. ات وال]سب املئو;ة واملتوسطات ا.Tسابية و4نحرافات املعيا ر التكرا ر
ات ^عد التخطيط اسة ع�� عبا ات، بحسب استجابات عينة الد ُالعبا ر ر   .ر

  

  

  

  

  

.  
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   5لجدو 

ات ^عد التخطيط اسة ع�� عبا ُنتائج استجابات عينة الد ر    ر

جة التوافر   رد

ة م  رالعبا
  ضعيفة  متوسطة  كبgJة

املتوسط 
  ا.TساÊي

4نحراف 
  ياملعيار

  الgiتeب

  77  205  174  ك

1  

ة التوجيھ  رتضع إدا
الف�
 أ�دافا واقعية 

ً

قابلة للقياس 
  .والتحقق

%  38.16%  44.96%  16.89%  

2.21  0.71  2  

  72  199  185  ك

2  

ة التوجيھ  س إدا رتما ر
الف�
 اختصاصا¶�ا 

من خالل خطة 
  .تقليدية موضوعھ

%  40.57%  43.64%  15.79%  

2.25  0.71  1  

  100  180  176  ك

3  
توجد خطة 

اسgiاتيجية للتوجيھ 

  .الف�

%  38.60%  39.47%  21.93%  

2.17  0.76  3  

  106  191  159  ك

4  

ة التوجيھ  رتركز إدا
 �مشاركة الف�
 ع�

القائمJن بالتوجيھ 
 OW نJواملعلم

التخطيط ل@ذا 
  .التوجيھ

%  34.87%  41.89%  23.25%  

2.12  0.75  5  
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جة التوافر   رد

ة م  رالعبا
  ضعيفة  متوسطة  كبgJة

املتوسط 
  ا.TساÊي

4نحراف 
  ياملعيار

  الgiتeب

  113  190  153  ك

5  

ة التوجيھ  رتركز إدا
الف�
 ع�� إعالن 

سالة  ;ة و رر ؤ

  .التوجيھ الف�

%  33.55%  41.67%  24.78%  

2.09  0.76  6  

  111  208  137  ك

6  

تركز خطط التوجيھ 
تھ OW ع ر�� تطو;ر إدا

ضوء املتغgJات 
  .العاملية املعاصرة

%  30.04%  45.61%  24.34%  

2.06  0.74  9  

  93  209  154  ك

7  

ك القائمو  ن|شا ر
 OW 
بالتوجيھ الف�

وضع ا.nطط 
  .ا.nاصة بھ

%  33.77%  45.83%  20.39%  

2.13  0.72  4  

  107  204  145  ك

8  

ة  رdستخدم �دا
>ساليب العلمية 

Tديثة OW وضع ا.
  .خطط التوجيھ

%  31.80%  44.74%  23.46%  

2.08  0.74  8  

  105  191  160  ك

9  

¶�تم ا.nطط 
املعتمدة بالتنمية 
امل@نية للقائمJن 
 
بالتوجيھ الف�

  %23.03  %41.89  %35.09  %  .واملعلمJن

2.12  0.75  5  
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جة التوافر   رد

ة م  رالعبا
  ضعيفة  متوسطة  كبgJة

املتوسط 
  ا.TساÊي

4نحراف 
  ياملعيار

  الgiتeب

  143  214  99  ك

10  

ت3سم خطط 
نة  والتوجيھ باملر

روالتحر من 
Jوقراطيةالبg.  

%  21.71%  46.93%  31.36%  

1.90  0.72  13  

  123  212  121  ك

11  

تراOÃ خطط 
 
التوجيھ الف�

�م?انات املادية 
ة �ذا  روال³شر;ة إلدا

  %26.97  %46.49  %26.54  %  التوجيھ

2.00  0.73  11  

  93  209  154  ك

12  

تركز ا.nطط 
ا.Tالية ع�� تحقيق 

>�داف 
4سgiاتيجية 

  %20.39  %45.83  %33.77  %   الف�
للتوجيھ

2.13  0.72  4  

  153  199  104  ك

13  

\ط حوافز  ريتم 
القائمJن بالتوجيھ 

الف�
 بتحقيق 
  .أ�دافھ

%  22.81%  43.64%  33.55%  

1.89  0.74  14  

  97  224  135  ك

14  

dعكس خطط 
 
التوجيھ الف�

أولو;ات >�داف 
  وdسلسل@ا املنطقي

%  29.61%  49.12%  21.27%  

2.08  0.71  7  
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جة التوافر   رد

ة م  رالعبا
  ضعيفة  متوسطة  كبgJة

املتوسط 
  ا.TساÊي

4نحراف 
  ياملعيار

  الgiتeب

  132  197  127  ك

15  

يتم تحديث خطط 
 
التوجيھ الف�

ملواكبة املستجدات 
  .الgiبو;ة املعاصرة

%  27.85%  43.20%  28.95%  

1.99  0.75  12  

  112  220  124  ك

16  

رمواكبة التطو 
امل3سارع OW مجال 
تقنية املعلومات 

  و4تصاالت
%  27.19%  48.25%  24.56%  

2.03  0.72  10  

  173  193  90  ك

17  

ة  رتخصص إدا
التوجيھ الف�
 جزءا 
ً

من مÇJانeتھ لتطو;ر 
أداء القائمJن ¤�ذا 

  %37.94  %42.32  %19.74  %  .التوجيھ

1.82  0.74  15  

ـــ  0.50  2.06   ـ
  ُإجما"O ^عد التخطيط

   

جـة تـوافر إجمـا"O ^عـد التخطـيط تقـع WـO مـستو  ل-ـدو   يتÎÏ من ا. ى أن د ُ مـن وج@ـة " متوسـطة"ر
اســــة بمتوســــط حــــساÊي  جــــة توافر�ــــا جميعــــا WــــO )2.06(رنظــــر عينــــة الد ات جــــاءت د ر، أي أن العبــــا ر

ظ أن  جــة التــوافر يالحــ ليــا بحــسب املتوســط ا.TــساÊي لد ات تنا رمـستو متوســطة، و\giتeــب العبــا ز ر ى
جـــات التـــوافر جــاءت ب س: الgiتeـــب التـــا"Oرأع�ــ� د ة التوجيـــھ الف�ـــ
 اختــصاصا¶�ا مـــن خـــالل رتمــا ر إدا

ة التوجيھ الف�
 أ�دافا واقعية قابلة للقياس والتحقق، توجـد  خطة تقليدية موضوعھ، وتضع إدا
ً

ر
ك القـائمو بالتوجيـھ الف�ـ
 WـO وضـع ا.nطـط ا.nاصـة بـھ،  نخطة اسgiاتيجية للتوجيھ الف�ـ
،  |ـشا ر

�ة التوجيــــھ وتركـــز ا.nطــــط ا.Tاليـــة ع�ــــ ر تحقيــــق >�ـــداف 4ســــgiاتيجية للتوجيــــھ الف�ـــ
، تركــــز إدا
ســالة التوجيـــھ الف�ــ
، وdعكـــس خطــط التوجيـــھ الف�ــ
 أولو;ـــات >�ـــداف  ;ـــة و رالف�ــ
 ع�ـــ� إعــالن ر ؤ
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ة >ســـاليب العلميــة ا.Tديثــة WــO وضـــع خطــط التوجيــھ، وتـــأdى . وdسلــسل@ا املنطقــي روdــستخدم �دا
ة التوجيھ ا ة تخصص إدا رعبا لف�
 جزءا من مÇJانeتھ لتطو;ر أداء القائمJن ¤�ذا التوجيھ >ضعف ر

ً

�ـا  جة التوافر وdشgJ �ذه النتائج إ"� وجود قصو WـO جوانـب عديـدة WـO عمليـة التخطـيط أبر زOW د ر ر
ة التوجيــھ الف�ــ
 جــزءا مــن مÇJاني¼�ــا WــO تطــو;ر >داء،  ًضــعف تخــصيص إدا وتتفــق تلــك النتــائج مــع ر

اسة  ;ـة، ) م2019, �ترÊي �و;دا دمحم (رد ت إ"� أ�ميـة وضـوح >�ـداف WـO العمليـات �دا 
 أشاxروال ر
اســــة  ات ا�Tيطــــة، وتتفــــق مــــع د روإ"ــــ� أ�ميــــة مراجعــــة ا.nطــــط و>�ــــداف WــــO ضــــوء التطــــو ناديــــة (ر

ت إ"ـــ� أ�ميــــة تخــــصيص جـــزء مــــن املÇJانيـــة WــــO تطــــو;ر >داء ) م2019معـــوض إبــــرا�يم،  روالxـــ
 أشــــا
  .ةوتفعيل مبدأ ا�Tاس³ي

  التنظيم: ُالبعد الثاDي

  6 ل-دو   يوÎU ا.

ات، 6  ;ـــــة وترتeـــــب العبـــــا ات وال]ـــــسب املئو;ـــــة واملتوســـــطات ا.Tـــــسابية و4نحرافـــــات املعيا ر التكـــــرا ر ر
ات ^عد التنظيم اسة ع�� عبا ُبحسب استجابات عينة الد ر   .ر

  6لجدو 

اسة  ات ^عد التنظيمرنتائج استجابات عينة الد ُ ع�� عبا   ر

جة التوافر   رد
ة م  رالعبا

متوســــــــط  كبgJة
  ة

  ضعيفة

ــــــ ــــــ ــ املتوسـ
ط 

  ا.TساÊي

ــــــرا ــ ــــــ 4نحــ
ف 

  ياملعيار
  الgiتeب

  52  190  214  ك
1  

ــــــيف  ــ ــــــ ــ ــــــــد توصـــــــ ــ ــــــ ــ ــ يوجـــ
ــــــع  ــــــ ــ ـــــــ ــ ـ ـــي .-ميــ ــــــ ــ ــــــ ـ ــ وظيفـــــ
ــــــــاز  ـــO ج@ـــ ــــــ ــــــاملJن Wــ ــ ـ العــ


ة التوجيھ الف� 46.93  %  .رإدا
%  

41.67%  11.40
%  

2.36  0.68  1  

  68  238  150  ك
2  

ــــــJن  ــ ـــــــسيق بـــ ــــــد ت]ــــ ـــ يوجــ
ــــــستو; ـــ ــــــھ مــ ـــ ات التوجيــ

ــــــستو  ــــــ� مـــ ـ ــــ
 ع�ــ ىالف�ــــ
ــــاطق  ــــــ ــ ـــــــاع واملنـــــ ــ ــــــ القطــ
ات  ــــــــة و�دا ــ ــ رالتعليميــ

%  32.89
%  

52.19%  14.91
%  

2.18  0.67  4  

  106  210  140  ك
3  

 
ي3سم املناخ التنظي�ـ
ة التوجيــــــھ  ربج@ــــــاز إدا

30.70  %  الف�
 بالديمقراطية 
%  

46.05%  23.25
%  

2.07  0.73  11  

  84  223  149  ك
4  

ـــــد  ــاع املعا�ــ ـــــتم قطـــــ �Éــ
ب]ـــشر ثقافـــة التوجيـــھ 
ـــــائمJن  ــ� القــ ـــ
 ع�ـــــ الف�ــــ

  .بھ
%  32.68

%  
48.90%  18.42

%  

2.14  0.70  6  

ـــــــدأ   5 ــ ــــذ بمبـــــ ـــــــ ــ ــــــتم >خـ ــــ ــ يــ
ــــــع  �ــ زالعدالـــــــة عنـــــــد تو
ـــــائمJن  ـــــــ ــ ــــــ ــ ــام القـــ ـــــــ ــ ـــ ـــ ــ م@ــــــ

  13  0.74  2.06  111  208  137  ك



ـــرية ــاهد األزه ـــ   واقع إدارة وتنظيم اإلشراف الفني بالمع
 "دراسة ميدانية"

 حنان حسن غنيم / أ
 حنان مصطفى كفافي،/ د. أ  حسن مختار حسين،/ د.أ
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جة التوافر   رد
ة م  رالعبا

متوســــــــط  كبgJة
  ة

  ضعيفة

ــــــ ــــــ ــ املتوسـ
ط 

  ا.TساÊي

ــــــرا ــ ــــــ 4نحــ
ف 

  ياملعيار
  الgiتeب

%  30.04
%  

45.61%  24.34
%  

  84  235  137  ك
6  

ــــــــصاصا ـــــــسم اختـ ت ت3ــ
 
ــــــ ــــھ الف�ــ ة التوجيــــ رإدا
ــــــھ  ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــ ــــــائمJن بــ ــ ــــ ـــ ــ ــــــ ــ والقــــ

  بالوضوح 
%  30.04

%  
51.54%  18.42

%  

2.12  0.69  8  

  90  176  190  ك
7  

ـــــد  ــاع املعا�ــ ـــــتم قطـــــ �Éــ
ـــــــدو  ــــــ ــ ـــــــ ــــيح الــ ــــــ ــ ــــــــــ ربتوضــ
ــــــــشيخ  ــ ــــــ ــ 
 لــüــــــوجي ــــــ ــ ــــ التــ

س >و لاملع@د واملد 41.67  %  .ر
%  

38.60%  19.74
%  

2.22  0.75  2  

  92  193  171  ك

8  

ـــل للتوجيـــــھ  يوجـــــد دليــ
 املعا�د الف�
 OW قطاع

ــــاطق  ــــــ ــ ــــــر واملنـــــ ـــــــ ــ �ــ ي> ز
ــــــة  ــــــ ات التعليميــ رو�دا

�ر;ة   . زواملعا�د >
%  

37.50
%  

42.32%  
20.18

%  

2.17  0.74  5  

  98  203  155  ك
9  

ــــــة  ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــــسم العمليــ ــــــ ــ ــــــ ــ ت3ــ
ـــــــJن  ـــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــصالية بـ ـــــــ ــ ــــــ 4تـــ
ــــــھ  ـــــــائمJن بالتوجيــــــ ــ القـــ
ــــــJن  ــ ــــــ ــ ــــ ـــــــ
 واملعلمــ ــ ـــــــ ــ ــ الف�ــ

  ^س@ولة و�سر

%  33.99
%  

44.52%  21.49
%  

2.13  0.74  7  

  104  221  131  ك
10  

ــو ــــــھ تـــــــ ــ ة التوجيــ رفر إدا
ـــــــال  ـــــستو عـ ــــ
 مـــ ــ ىالف�ــ
ـــصاالت  ــــــ ــ ــــــ ــ ـــ ــــــــن 4تــ ــ ــــــــــــ مــ

;ة   .ر�دا
%  28.73

%  
48.46%  22.81

%  

2.06  0.72  12  

  118  227  111  ك
11  

ة التوجيـــھ  رتفـــوض إدا
 �الف�ـــ
 الـــصالحيات إ"ـــ
ــــــة  ـــ ;ــ ـــــــستو;ات �دا ــ راملـ

  .>دqى
%  24.34

%  
49.78%  25.88

%  

1.98  0.71  15  

  103  237  116  ك
12  

نظي�ــ
 |عــد ال@ي?ــل الت
 
.-@ـــاز التوجيـــھ الف�ـــ
ــــات  ــــــ ــ ــــــا الحتياجــ ــ ــــ مالئمــ

ً

  .العمل
%  25.44

%  
51.97%  22.59

%  

2.03  0.69  14  

  104  221  131  ك
13  

ــــل  ــــــ ــ ـــــــ ــ ـ ـــــــساعد ال@ي?ــ ـــــــــــــــ |ــ
ــــــھ  ـــــ ـــــــ
 للتوجيــ ــ ــ التنظي�ــ
ــــــــو;ر  ــ ـــ� تطــ ـــــــ ـــــــ
 ع�ــ الف�ــــ

28.73  %  العملية التوج�äية
%  

48.46%  22.81
%  

2.06  0.72  12  

14   OـــــW ع الـــــصالحيات زتـــــو
ـــــم امل ــــــ ــ ـــا يالئـ ــــــ ــ ــــد بمـــ ع@ــــــــــ

  .طبيعة العمل

  3  0.71  2.19  80  210  166  ك
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جة التوافر   رد
ة م  رالعبا

متوســــــــط  كبgJة
  ة

  ضعيفة

ــــــ ــــــ ــ املتوسـ
ط 

  ا.TساÊي

ــــــرا ــ ــــــ 4نحــ
ف 

  ياملعيار
  الgiتeب

%  36.40
%  

46.05%  17.54
%  

  87  244  125  ك

15  

ــــــھ  ــ ة التوجيــ ــنح إدا ــــــ رتمــ
 Oــــــ ــــ
 املــــــــسئولية Wـــ الف�ــــ
ات  ــــرا ــــــ ــ ـــــــ ـــــاذ القـــ ـــــــ ــ ــــ ــ راتخــ
ــــل  ـــ ـــــة مــــــــن قبــ التوج�äيـــ

  القائمJن بھ
%  

27.41
%  

53.51%  
19.08

%  

2.08  0.68  10  

  90  229  137  ك
16  

ــــستو;ات  ــــــ ـــــــل املـــ تت?امـــــ
ـــــــة ا� ـ ــــــة التوج�äيــ nتلفــــ
30.04  %  .لتأدية م@ام@ا

%  
50.22%  19.74

%  

2.10  0.70  9  

ـ  0.49  2.12  ُإجما"O ^عد التنظيم    ـــ

  6 ل-دو    يتÎÏ من ا.

جـة تــوافر إجمــا"O ^عــد التنظــيم تقــع WـO مــستو 6  ى أن د ُ ات جــ"متوســطة"ر جــة ر، أي أن العبــا راءت د
جــــات  ظ أن أع�ــــO د ليــــا يالحــــ ات تنا رتوافر�ــــا جميعــــا WــــO مــــستو كبJــــgة ومتوســــطة، و\giتeــــب العبــــا ز ر ى

O"ب التاeتgiيوجد: التوافر جاءت بال ،
ة التوجيھ الف� ر توصيف وظيفي .-ميع العاملJن OW ج@از إدا
ع ، وتــو س >و 
 لــشيخ املع@ــد واملــدüــتم قطــاع املعا�ــد بتوضــيح الــدو التــوجي�Éزو ل ر  الــصالحيات WــO ر

ىاملع@ـد بمــا يالئـم طبيعــة العمــل، و;وجـد ت]ــسيق بــJن مـستو;ات التوجيــھ الف�ــ
 ع�ـ� مــستو القطــاع 
 
ات التعليمية واملعا�ـد، و�Éـتم قطـاع املعا�ـد ب]ـشر ثقافـة التوجيـھ الف�ـ رواملناطق التعليمية و�دا

ة التوجيھ الف�
 الصالحيات . ع�� القائمJن بھ ة تفوض إدا روتأdي عبا ;ـة >دqـى ر رإ"ـ� املـستو;ات �دا
جــة التــوافر،  روdــشgJ �ــذه النتــائج إ"ــ� وجــود أوجــھ قــصو عديــدة WــO عمليــة التنظــيم ر>ضــعف WــO د

ات التوجيــــھ ال dعطــــي �4تمــــام  رحيــــث ال ت3ــــسم 4ختــــصاصات بالوضــــوح ال?ــــاOW، وكــــذلك فــــإن إدا
gJعطـــى ا�تمامـــا بتـــوفd يـــة، وال�äـــة ى مـــستو عـــال ًلتطـــو;ر العمليـــة التوج; الxـــ
 رمـــن 4تـــصاالت �دا

ا dـــشgJ تلــــك النتـــائج إ"ـــ� ضــــعف  ̂ـــس@ولة و�ــــسر، كمـــ يمكـــن أن dـــسا�م WــــO إنجـــاز العديـــد مــــن امل@ـــام 
 OــW ــس@م| 
ة بتــوفgJ منــاخ تنظي�ــ و;تفــق qــشر ثقافــة التوجيــھ الف�ــ
 ع�ــ� القــائمJن بــھ، را�تمــام �دا

اسة  ت) 2017نجالء دمحم عمر،(رذلك مع ما توصلت لھ د 
 أشاxروال OـW أ�مية تطبيق الالمركز;ـة � إ"
�ر;ــة  ة التعليميــة > ز�دا �ر;ــة وكîــgة : ر زوذلــك لز;ــادة عــدد املعا�ــد وكثافــة العمــل داخــل املنطقــة >

ــــO تطبيـــــــــق  ـــــر والتوســـــــــع Wـــــ �ــــ ـــــــيم > ــــق التطـــــــــو;ر �دار للتعلــ ــ ة تحقيـــ ـــــــر ـــــــع ضــ ــــا مــ ياملiـــــــــgددين عل�äـــــ زي ور
  .الديمقراطية

  التوجيھ: ُالبعد الثالث
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;ة وترتeب 7ل-دو   يوÎU ا. ات وال]سب املئو;ة واملتوسطات ا.Tسابية و4نحرافات املعيا ر التكرا ر
ات ^عد التوجيھ اسة ع�� عبا ات، بحسب استجابات عينة الد ُالعبا ر ر   . ر

  

  7لجدو

ات ^عد التوجيھ اسة ع�� عبا ُ نتائج استجابات عينة الد ر  ر

جة التو   افررد

ة م  رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كبgJة

املتوسط 
  ا.TساÊي

4نحراف 
  ياملعيار

  الgiتeب

  57  220  179  ك

1  
ة  ة من إدا رتتفق التوج�äات الصاد ر

التوجيھ الف�
 مع >�داف وا.nطط 
  .املوضوعة

%  39.25%  48.25%  12.50%  

2.27  0.67  1  

  97  236  123  ك

2  
تحقق عملية التوجيھ توقعات وطموح 

  .الف�
القائمJن بالتوجيھ 

%  26.97%  51.75%  21.27%  

2.06  0.69  9  

  86  215  155  ك

3  
يتم التوجيھ ع�� أساس من املشاركة 

ة والعاملJن   .ربJن �دا
%  33.99%  47.15%  18.86%  

2.15  0.71  2  

  139  218  99  ك

4  
 ÇJداء املتم< 
ة التوجيھ الف� رتقدر إدا
.من قبل العاملJن باملع@د ماديا ومعنو;ا

%  21.71%  47.81%  30.48%  

1.91  0.72  15  

  95  218  143  ك

5  
 OW 
يتم توجيھ القائمJن بالتوجيھ الف�

  .الوقت املناسب
%  31.36%  47.81%  20.83%  

2.11  0.72  5  
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جة التو   افررد

ة م  رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كبgJة

املتوسط 
  ا.TساÊي

4نحراف 
  ياملعيار

  الgiتeب

  96  205  155  ك

6  
ة التوجيھ الف�
 عالقات ودية  رتقيم إدا

مع القائمJن بھ بما يز;د من كفاءة 

  التوجيھ الرس�

%  33.99%  44.96%  21.05%  

2.13  0.73  3  

  113  199  144  ك

7  
;د املعلمJن ا.-دد با.g¯nات  وتز

 OW م من الوقوع�Íتجن 
xات ال روامل@ا
  .>خطاء الصفية

%  31.58%  43.64%  24.78%  

2.07  0.75  8  

  113  208  135  ك

8  
ة التوجيھ الف�
 بمعرفة  ر¶�تم إدا
� حاجات القائمJن بالتوجيھ والعمل ع�

  اشباع@ا
%  29.61%  45.61%  24.78%  

2.05  0.74  10  

  120  200  136  ك

9  
ح  فع الر  �ة التوجيھ ع� وdعمل إدا ر ر
 gJن، توفJصفوف املعلم OW املعنو;ة

تياح رالشعو باال   .ر
%  29.82%  43.86%  26.32%  

2.04  0.75  12  

  118  213  125  ك

10  
ق الفردية بJن القائمJن  � الفرÃوترا

 الف�
 عند اصدار التوج�äات بالتوجيھ
  .ل@م

%  27.41%  46.71%  25.88%  

2.02  0.73  13  

  105  212  139  ك

11  
;³ية إلكساب القائمJن  رتنظيم برامج تد
مة للتعامل مع  ات الال زبالتوجيھ امل@ا ر

  .التكنولوجيا
%  30.48%  46.49%  23.03%  

2.07  0.73  7  
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جة التو   افررد

ة م  رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كبgJة

املتوسط 
  ا.TساÊي

4نحراف 
  ياملعيار

  الgiتeب

  89  228  139  ك

12  
س من املشاركة يتم التوجيھ ع�� أسا

ة والقائمJن بالتوجيھ   .ربJن �دا
%  30.48%  50.00%  19.52%  

2.11  0.70  4  

  128  176  152  ك

13  
 �عقد مؤتمرات وندوات تر\و;ة ع�

ىمستو املنطقة و�شgiك ف�äا أساتذة 
  .ا.-امعة

%  33.33%  38.60%  28.07%  

2.05  0.78  11  

  105  212  139  ك

14  
;ب  ع�� التوجيھ رتطو;ر مراكز التد

  .وتحسJن مخرجا¶�ا النوعية
%  30.48%  46.49%  23.03%  

2.07  0.73  7  

  117  222  117  ك

15  
ة التوجيھ الف�
 أسلوب  ر|ستخدم إدا

 gJتنفيذ برامج التغي OW قفر العمل
  .بكفاءة

%  25.66%  48.68%  25.66%  

2.00  0.72  14  

  89  248  119  ك

16  
ة التوجيھ الف�
 ع � تقليل رdعمل إدا�

  .الصراعات داخل جماعات العمل

%  26.10%  54.39%  19.52%  

2.07  0.67  6  

  ـــ  0.51  2.07
  ُإجما"O ^عد التوجيھ

   



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

525 

ات ^عد التوجيھ7لجدو اسة ع�� عبا ُنتائج استجابات عينة الد ر   ر

ىجــــة تـــوافر إجمــــا"O ^عــــد التوجيـــھ تقــــع WـــO مــــستو ر أن د7ل-ـــدو    يتـــÎÏ مــــن ا. أي أن " متوســــطة"ُ
ليــــا بحـــــسب  ات تنا جــــة توافر�ــــا جميعــــا WــــO مــــستو متوســــطة، و\giتeــــب العبــــا ات جــــاءت د زالعبــــا ر ر ىر

O"ــب التــاeتgiتــوافر بال �ات >ع�ــ جــة التــوافر يالحــظ أنــھ جــاءت العبــا راملتوســط ا.TــساÊي لد تتفــق : ر
ة الت ة مــن إدا رالتوج�äــات الــصاد وجيــھ الف�ــ
 مــع >�ــداف وا.nطــط املوضــوعة، يــتم التوجيــھ ع�ــ� ر

ة التوجيھ الف�
 عالقـات وديـة مـع القـائمJن بـھ  ة والعاملJن، تقيم إدا رأساس من املشاركة بJن �دا ر
 
ة والعـاملJن بالتوجيـھ الف�ـ ربما يز;د من كفاءة التوجيھ الرس�
، و;رجـع إ"ـ� أن العالقـات بـJن �دا

ـــن .  مــــن املتغJــــgات الxــــ
 تختلــــف مــــن عــــضو آلخــــرdعتمــــد ع�ــــ� العديــــد و;ــــتم التوجيــــھ ع�ــــ� أســــاس مـ
ة والقائمJن بالتوجيـھ . و;ـتم توجيـھ القـائمJن بالتوجيـھ الف�ـ
 WـO الوقـت املناسـب. راملشاركة بJن �دا

ة التوجيــــھ الف�ــــ
 ع�ــــ� تقليــــل الــــصراعات داخــــل جماعــــات العمــــل، و;رجــــع إ"ــــ� اخــــتالف  روdعمــــل إدا
ة التوجيـھ . ملية التوجيھ d OWعـامل@م مـع املعلمـJن ا.-ـددمن9-ية القائمJن ^ع ة وتقـدر إدا روتـأdى عبـا ر

\ما |عكس  جة التوافر، و رالف�
 >داء املتمÇJ من قبل العاملJن باملع@د ماديا ومعنو;ا >ضعف OW د ر
ة "ــ� أن وdــشgJ �ــذه النتــائج إ. رذلـك تبــاين WــO التقــدير الــذي يلقــاه القــائمJن بالتوجيــھ الق�ــ
 مــن �دا

�ر;ــــة، حيـــث يوجــــد ضـــعف WــــO تقــــدير >داء  زعمليـــة التوجيــــھ بواقع@ـــا ا.Tــــا"O ال تناســـب املعا�ــــد >
راملتمJــÇ بالتوجيــھ الف�ــ
 باســتخدام ا.Tـــوافز املاديــة واملعنو;ــة والxــ
 ل@ـــا دو كبJــW gــO ضــمان فعاليـــة 

ة للتعرف ع�� حاجات الع 
 رالتوجيھ، كما أنھ ال يوجد �4تمام ال?اOW لدى �داxوافز الT.ن واJامل
ح املعنو;ــــة  وdــــس@م WــــO تحــــسJن أدا�èــــم، وكمــــا يوجــــد ضــــعف WــــO ¶�يئــــة >جــــواء املناســــبة لتنميــــة الــــر

اسة   �ر;ة ا�nتلفة، و;تفق ذلك مع ما توصلت لھ د رباملعا�د > 
 )م2016,يمرح طا�ر شكر(زxوال ،
\ط >داء املتمÇJ با.Tوافز املادية واملعنو;ة، وأ�م ية ¶�يئة >جواء املناسبة لتنمية رأوTUت أ�مية 

اســة ح املعنو;ــة، والxـ
 تــؤثر ^ـش?ل جــو�ر ع�ــ� أداء وظـائف العمليــة التوج�äيـة، ود رالـر ي أشــرف، ( و

 أوTUت) 2004xعمليات التطو;روال �  . ضعف  املÇJانية املعتمدة لإلشراف مما يؤثر ع�

  التقو�م: ُالبعد الرا¼ع

;ـة وترتeـب  ل-دو   يوÎU ا. ات وال]سب املئو;ة واملتوسـطات ا.Tـسابية و4نحرافـات املعيا ر التكرا ر
ات ^عد التقو;م اسة ع�� عبا ات، بحسب استجابات عينة الد ُالعبا ر ر   .ر

  8لجدو 

ات ^عد التقو;م اسة ع�� عبا ُ نتائج استجابات عينة الد ر   ر

جة التوافر ة م  رد  رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كبgJة

املتوسط 
  ا.TساÊي

4نحراف 
  ياملعيار

  الgiتeب

  55  206  195  ك
1  

 
ة التوجيھ الف� رتحدد إدا
معايgJ لقياس أداء القائمJن 

  %12.06  %45.18  %42.76  %  .بالتوجيھ الف�
 واملعلمJن
2.31  0.67  1  

  93  220  143  ك
2  

ة التوجيھ  رdستخدم إدا
الف�
 أساليب تقو;م 

  %20.39  %48.25  %31.36  %  .متنوعة
2.11  0.71  3  
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جة التوافر ة م  رد  رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كبgJة

املتوسط 
  ا.TساÊي

4نحراف 
  ياملعيار

  الgiتeب

  104  199  153  ك
3  

 
ة التوجيھ الف� رdستفيد إدا
 OW من التغذية الراجعة
  %22.81  %43.64  %33.55  %  .تطو;ر أساليب التقو;م

2.11  0.74  4  

  122  209  125  ك
4  

 
ة التوجيھ الف� رñd-ع إدا
  .التقو;م الذاdي للعاملJن

%  27.41%  45.83%  26.75%  
2.01  0.74  11  

  113  210  133  ك
5  

 
ة التوجيھ الف� رdستفيد إدا
من تحليل بيانات >داء 

  %24.78  %46.05  %29.17  %  .لتحديد سبل التطو;ر
2.04  0.73  9  

  117  208  131  ك
6  

|س@ل الت]سيق بJن 
املستو;ات التوج�äية 

\ط@ا باألداء  را�nتلفة و

  الك�O للتوجيھ الف�

%  28.73%  45.61%  25.66%  
2.03  0.74  10  

  98  217  141  ك
7  

ت3سم عملية التقو;م 
بالدقة OW جمع البيانات 

  %21.49  %47.59  %30.92  %  .واملعلومات
2.09  0.72  6  

  114  207  135  ك
8  

 
ة التوجيھ الف� رdستفيد إدا
من التقو;م OW بناء ا.nطط 


  %25.00  %45.39  %29.61  %  املستقبلية للتوجيھ الف�
2.05  0.74  8  

  145  174  137  ك
9  

ن|شعر القائمو بالتوجيھ 
الف�
 واملعلمJن بأن التقو;م 
أداة لتحسJن أدا�èم ولeس 

  لتصيد أخطا�èم
%  30.04%  38.16%  31.80%  

1.98  0.79  12  

  114  207  135  ك
10  

 �نيك3شف القائمو ع�
نالتوجيھ املشكالت و�عملو 


  %25.00  %45.39  %29.61  %  .ع�� حل@ا بأسلوب عل�
2.05  0.74  8  

  77  186  193  ك
11  

يقeس التوجيھ الف�
 >داء 
ات  ;ر والز;ا رمن خالل التقا ر

  %16.89  %40.79  %42.32  %  .امليدانية
2.25  0.73  2  

  100  211  145  ك
12  

 
ة التوجيھ الف� رdستفيد إدا
من تحليل بيانات >داء 

  %21.93  %46.27  %31.80  %  .لتحديد سبل التطو;ر
2.10  0.73  5  

13   
ة التوجيھ الف� رñd-ع إدا
ع�� اتباع أسلوب التقو;م 
الذاdي من قبل القائمJن 

  7  0.70  2.07  98  229  129  ك
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جة التوافر ة م  رد  رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كبgJة

املتوسط 
  ا.TساÊي

4نحراف 
  ياملعيار

  الgiتeب

%  28.29%  50.22%  21.49%  

  ـــ  0.53  2.09  ُإجما"O ^عد التقو;م

جـــة تـــوافر إجمـــا"O ^عـــد التقـــو;م تقـــع WـــO مـــستو  ل-ـــدو    يتـــÎÏ مـــن ا. ى أن د ُ و\giتeـــب " متوســـطة"ر
ات >ع�� توافرا  جة التوافر يالحظ أنھ جاءت العبا ليا بحسب املتوسط ا.TساÊي لد ات تنا ًالعبا ر ر ز ر

O"ـب التـاeتgiن بالت: بالJلقيـاس أداء القــائم gJمعـاي 
ة التوجيــھ الف�ـ وجيـھ الف�ـ
 واملعلمــJن، رتحـدد إدا
 
ة التوجيـھ الف�ـ ات امليدانيـة، وdـستخدم إدا ;ر والز;ـا ريقeس التوجيھ الف�
 >داء من خـالل التقـا ر ر
ة التوجيــــھ الف�ــــ
 مــــن التغذيــــة الراجعــــة WــــO تطــــو;ر أســــاليب  رأســــاليب تقــــو;م متنوعــــة، dــــستفيد إدا

ة التوجيـــھ الف�ـــ
 مـــن تحليـــل بيانـــات >داء  لتحديـــد ســـبل التطـــو;ر، وت3ـــسم رالتقـــو;م، وdـــستفيد إدا
ق واملعلومات، فـبعض املـوج@Jن ال |ـستخدمو سـو الطـر عملية التقو;م بالدقة OW جمع البيانات ى ن

ــــ
 واملعلمـــــJن بـــــأن التقــــــو;م أداة . التقليديـــــة للتقـــــو;م ــــھ الف�ـ ــــائمو بالتوجيـ ة و�ـــــشعر القــ نوتـــــأdى عبـــــا ر
جــة التــوافر، وdــشgJ �ــذه النتــائج إ"ــ� وجــود  رلتحــسJن أدا�èــم ولــeس لتــصيد أخطــا�èم >ضــعف WــO د

رأوجھ قصو عديدة OW جودة عملية التقو;م خاصة عندما |ستخدم التقو;م 0أداة لتصيد >خطـاء 
 Oـــــ�ـــاألداء الك \ـــــط املــــستو;ات التوج�äيــــة ا�nتلفـــــة بـ ربــــدال مــــن 0ونـــــھ أداة لتحــــسJن >داء، وضــــعف 

ً

اسة  
 أوTUت ا�تمام بإعداد )م2013,أحمد(رللتوجيھ الف�
، و;تفق ذلك مع ما توصلت لھ دxوال 
اســة والxــ
 أوUــTت ) 2007أشــرف، ( رخطـة للتحــسJن والتطــو;ر WــO ضــوء نتــائج التقــو;م الــذاdي، ود

  .استخدام السلطات التعليمية أسلوب التفتeش القائم ع�� ال3سلط وتصيد >خطاء

اسة   :رتوصيات الد

اســـة النظر�ـــة وامليدانيـــة مـــن نتـــائج تو اســـة بالعديـــد مـــن ر-ـــ, ضـــوء مـــا اســـفرت عنـــھ الد ر¾ـــ½� الد
  :التوصيات

مـة ممـا - ات الال ف وامل@ـا ;ـد�م باملعـا ز إعداد برنامج شامل |ع�ـ� بإعـادة تأ�يـل املـشرفJن وتز ر ر و

 تفرض@ا طبيعة العملxات الgJم للتعامل مع املتغ�¶ فع قد ريحقق جودة >داء، و   . ر

¯ـــgا¶�م WـــO تطـــو;ر أ^عـــاد   بنـــاء شـــرا0ات اســـgiاتيجية مـــع مراكـــز البحـــث العل�ـــ
 لإلفـــادة مـــن خ-
�ر;ة  . ز�شراف الف�
 باملعا�د >

�ــر وا.-امعــات املــصر;ة >خــر لإلفــادة مــن - �ر;ــة مــع جامعــات > ى ت]ــسيق قطــاع املعا�ــد > ز ز
;ـة  فـع العمليـة التعليميـة و�دا ة والتخطيط OW تقديم 0ـل مـا مـن شـأنھ  رخ¯gات أساتذة �دا ر ر

  . داخل املعا�د وتطو;ر�ا

-O�ر;ـة إلحـداث  التخ� ز عن املركز;ة وإعطاء صالحيات وسلطات أوسع للمنـاطق التعليميـة >
�ر;ة   . زالتطو;ر امل]شود باملعا�د >


 dع�� بnñ3يص أوجـھ الـضعف -xاسات ال ر تخصيص مÇJانية مستقبلة إلجراء البحوث والد
 OW لو العلمية مما |س@مT.ر;ة وإيجاد ا� روالقصو للعاملJن باملعا�د > لز   . فع كفاء¶�مر
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;³يــة مكثفــة WــO التخطــيط والتنظــيم والتوجيــھ وذلــك ملــا - ر إ.Tــاق املــشرفJن الفنيــJن ب¯ــgامج تد
ة �شــراف الف�ـ
، والxــ
 dــساعد�م ع�ـ� تحقيــق معــدالت  رتمثلـھ �ــذه ا�-ــاالت مـن أ�ميــة إلدا

ُ

  . متمÇJة من >داء

�ر;ــة نظامــا خاصــا بــا.Tوافز وامل?افــ-  تب�ــ
 قطــاع املعا�ــد >
ً ً

آت للمــشرفJن الفنيــJن املتمJــÇين ز
  . وأ#Tاب >داء املرتفع

 تحديــد معـــايgJ واUــTة عنـــد اختيــار املـــشرف الف�ـــ
، وأن ي?ــو 4ختيـــار مب]يــا ع�ـــ� أســـاليب -
ً

ن
;ــة والفنيــة والعلميــة،  رعلميــة حديثــة تراÃــ� التطــو ا.Tــادث WــO الفكــر الgiبــو والكفــاءة �دا ي ر ُ

�ر;ة ت ة الgiبو;ةزوذلك من أجل جعل املعا�د > رتطو وفق التطو ا.Tديث OW �دا ر   . ر

�ر;ة وذلك - ة وتنظيم �شراف الف�
 باملعا�د > مة لتطو;ر إدا ز توفgJ �م?انيات املادية الال ر ز
ُللقيــام بتــوفgJ ا.Tاســبات �ليــة، إقامــة ب]يــة تحتيــة ســليمة يمكــن مــن خالل@ــا تــوفgJ شــب?ات 

  . ى>خر وتوفgJ شبكة �نgiنتالعمل داخل املع@د و\eنھ و\Jن املعا�د 

ـــق -  وضــــع معــــايW gJــــO اختيــــار املــــشرف الف�ــــ
 dعتمــــد ع�ــــ� 4بت?ــــار و�بــــداع والتطــــو;ر، وتحقيـ
 gJذلــك مــن املعــاي gــJغ �مــستو;ات ا.-ــودة املرغــوب ف�äــا، اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات، إ"ــ



 يجب أن يتصف ¤�ا املشرف الف�xال .  

�ر- جية ألك¯g عـدد مـن املـشرفJن الفنيـJن، وذلـك لز;ـادة ز توفgJ قطاع املعا�د > ر;ة ^عثات خا
�O و4حت?اك بالثقافات >خر واك3ساب خ¯gات ع�� الطبيعة مما  ى4نفتاح ع�� العالم ا.nا ر

  . يحفز املشرفJن الفنيJن ع�� تطبيق@ا ^عد العودة إ"� بالد�م

ات ت3يح للمناطق ال- �ر;ة قرا  اعتماد قطاع املعا�د >
ُ

ر تعليمية التصرف OW جزء من املÇJانية ز
  . ىلتحفÇJ املشرفJن الفنيJن باملعا�د ع�� تطو;ر مستو أدا�èم

�ر;ـــة وســبل تحـــدي$�ا وتطو;ر�ـــا، ممـــا  اســة واقـــع املعا�ـــد > ;ـــة dع�ـــ� بد ش عمـــل دو زتنفيــذ و ر ر ر
ÇJة لإلبداع والتمT.ئة نموذجية صاeيوفر ب .  

�ر;ــة نظــم - ىفعالــة لتقــو;م >داء، وذلــك للوقــوف ع�ــ� مـــستو ز اعتمــاد املنــاطق التعليميــة >
�ر;ـة، ومـن ثـم يمكـن تحديـد احتياجـات املـشرفJن الفنيـJن، والعمــل  ز>داء الفع�ـO باملعا�ـد >

  . ع�� تلبي¼�ا وتطو;ر�ا

ز إعطاء املشرفJن الفنيJن صالحيات أوسع لتحديد البدائل املمكنـة الxـ
 dـساعد�م WـO تجـاو -

 تحدث OW بxات سليمة ومنطقية العقبات ال رeئة العمل باملع@د، و\ما |ساعد�م OW اتخاذ قرا

  . يمكن تنفيذ�ا

ق dـــشكيل فـــر عمـــل باملنــــاطق التعليميـــة، تتـــضمن مـــشاركة املتمJــــÇين مـــن املـــشرفJن الفنيــــJن -
ة وتنظيم �شراف الف�
 باملعا�د التا^عة ل@م   .رواملعلمJن لبحث أ�م آليات تطو;ر إدا

ا�èم ومقgiحا¶�م، ملا  تقدير املناطق التع- �ر;ة للمشرفJن الفنيJن املتمÇJين و>خذ بآ رليمية > ز
لــذلك مــن أثــر إيجــاÊي WــO تطــو;ر أداء املــشرفJن الفنيــJن ا.-ــدد جــراء مــا يالحظونــھ مــن تقــدير 

�ر;ة لزمال�èم أ#Tاب ا.g¯nة والكفاءة   . زوا�تمام من قبل املناطق >
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ــــستمرة dـــــس¼- ــــصفة مـ �ر;ـــــة  عقـــــد نـــــدوات ومحاضـــــرات بـ ز�دف املـــــشرفJن الفنيـــــJن باملعا�ـــــد >
ة، وذلــــك لتعــــرف املــــداخل  ريحاضـــر ف�äــــا أســــاتذة ا.-امعــــة املتخصــــصو WــــO التخطــــيط و�دا ن

ة ومساعد¶�م OW تطبيق@ا   .را.Tديثة OW �دا

شـــاد وdعـــديل - �ر;ــة للمعا�ـــد مـــن أجــل تقـــديم النــ&Î و� ر املتا^عــة املـــستمرة مــن املنـــاطق > ز
  .ب فيھ ولeس لتصيد >خطاءالسلوك غgJ املرغو


 يمكن عن طر;ق@ا -xأج@زة الكمبيوتر ال gJمن خالل توف 
 بناء قاعدة معرفية لإلشراف الف�
  . تخز;ن املعرفة املطلو\ة

;ة ^عيدة عن م?ان - 
 تقاوم التغيgJ والتطو;ر إ"� مناصب إداxصيات السلبية الnñر إحالة ال
ُ

  . عمل@م

�ر;ـــة يمكـــن ي إqـــشاء قـــسم اس3ـــشار خـــاص بـــإدا- زة ا.nطـــة والبيانـــات باملنـــاطق التعليميـــة > ر
ات  راملـــشرفJن الفنيـــJن 4تـــصال بـــھ ملـــساعد¶�م WـــO حـــل املـــشكالت الxـــ
 تقـــابل@م واتخـــاذ القـــرا

  . الصائبة

;ات عـــن - �ر;ـــة وذلــك بÇiو;ـــد�ا بأحـــدث الكتـــب والـــدو ر تطــو;ر املكتبـــات املToقـــة باملعا�ـــد > ز
;ــد تلــك املكتبــات �شــراف الف�ــ
، ومــع 4ســتعانة ب واألبحــاث الxــ
 dعــد�ا املراكــز القوميــة، وتز

 OـــW أحــدث مـــا وصــل إليـــھ العمــل �^ــشبكة �نgiنـــت حxــ� يمكـــن للمــشرفJن الفنيـــJن 4طــالع ع�ـــ
ة والتخطيط   . رمجال �دا

 -  OـــW اســـات >جن³يـــة ات WـــO اللغـــة �نجلÇJيـــة حxـــ� يتمكنــوا مـــن 4طـــالع ع�ـــ� الد ر4لتحــاق بـــدو ر
الف�ــ
 والxــ
 تمــنح@م الكثJــg مــن املعلومــات الxــ
 dــساعد�م WــO حــل املــشكالت مجــال �شــراف 

 
الxـــ
 ت]ـــشأ باملع@ـــد، كمـــا أ×�ـــا dـــساعد�م ع�ـــ� إمـــداد جميـــع العـــاملJن باملع@ـــد باملعلومـــات الxـــ
 . dساعد�م OW تطو;ر سلوك@م، مما ينعكس OW ال°�اية ع�� جودة أداء جميع العاملJن باملع@د

~ــ{
 رتفعيــل دو 4جتماعــات  -  ســية وذلــك بــأن تتــضمن أك¯ــg قــدر مــن أعــضاء ا�-تمــع املد راملد ر
جـال أعمـال أو شـيوخ معا�ـد، وذلـك  رسواء 0انوا طالبا أو أولياء أمو أو أسـاتذة WـO الgiبيـة أو  ر

ً

حxـــ� يـــتم طـــرح وج@ـــات نظـــر مختلفـــة يمكـــن أن تفيـــد WـــO عمليـــات التحـــسJن والتطـــو;ر داخـــل 
ُ ُ

  . املع@د

الــة العمــل ع�ــ� وضــع سياســات تــؤدي -  ات ا�Tليــة، وإ د املاليــة، وdــñ-يع املبــاد ;ــادة املــوا  �ز إ"ــ ر ر ز
 Oــ�Tعــاو �شــراف مــع مؤســسات ا�-تمــع ا�dنالــصعو\ات والعراقيــل أمــام ا.-@ــود الذاتيــة، و

 .لالستفادة من إم?اناتھ وخ¯gاتھ OW توفgJ �م?انات املادية للمعا�د

ة باملشاركة والذي ي3يح للمعا�د -  ات بدال ران¼�اج أسلوب �دا �ر;ة املشاركة OW صنع القرا < 
ً

ر ز
ات و\ــذل أقــ'{�  رمــن أن تــصبح ج@ــة تنفيذيــة فقــط، ممــا يــضمن قلــة مقاومــة العــاملJن للقــرا

ات 
 قد تحو دو تنفيذ تلك القراxرج@د لتنفيذ�ا وإيجاد حلو للمعوقات ال ن ل  .ل

;ــة ا.Tديثـــة �4تمــام ^عمــل خـــرائط توج�äيــة لإلشـــراف الف�ــ
 باالســـتفادة مــن >ســـاليب � -  ردا
 . و>ساليب العلمية، و4تجا�ات العاملية املعاصرة
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�ر;ــة 0وظيفــة وكيــل مع@ــد لإلشــراف  -  ;ــة باملعا�ـد > ة اســتحداث ^عــض الوظــائف �دا زضـر ر ور
 .الف�
 ل?ي يقوم بمتا^عة عمليات تطو;ر �شراف الف�
 باملع@د التا^ع لھ

ــــات الgiبيـــــة مـــــن ج@ـــــة -  ــــJن 0ليـ ـــائر ندعـــــم التعـــــاو والت]ـــــسيق بـ �ر;ـــــة مـــــن ج@ـــــة وســ ز واملعا�ـــــد >
ياملؤسـسات الgiبو;ــة مــن ج@ـة أخــر ملــا لـھ مــن دو �ــام WـO إعــداد العــاملJن WـO امليــدان الgiبــو  رى
;�Íم، وWـــd Oـــس@يل تبـــادل املعلومـــات وا.n¯ـــgات املتعلقـــة بالتجديـــدات الgiبو;ـــة  ــ
 وتـــد روالتعلي�ـ

ـــــشكالت الgiبو;ـــــــة وا ـــن ا.Tاجـــــــات واملــ ب للكـــــــشف عــــ ـــــا ــــا، روالبحـــــــوث والتجــ لتخطـــــــيط ملعا.-¼�ـــ
 .و4ستفادة من خ¯gات ا�nتصJن الgiبو;Jن

�ر;ــــة بــــJن  -  ;ــــة ملناقــــشة املــــشكالت الxــــ
 تواجــــھ �شــــراف الف�ــــ
 باملعا�ــــد > زعقــــد لقــــاءات دو ر
�ر;ة ;ة العليا ع�� مستو املناطق التعليمية > زالعاملJن باملعا�د واملستو;ات �دا  .ىر

ة �شراف الف�
منح املتمÇJين الgiقيات والعالوات ا -  
 ¶�دف إ"� تطو;ر إداxيعية وال-ñ3رل . 

;³ية حديثة تواكب العصر مب]ية ع�� احتياجات املشرفJن الفنيـJن باملعا�ـد  -  ات تد رتوفgJ دو ر
�ر;ة مما يؤدى إ"� تحسJن العمل وإتقانھ لد�Éم  . ز>

صـــد املتغJـــgات الداخليـــة و -  ات املعوقـــة للتطـــو;ر والتعامـــل مع@ـــا، مـــع  ركـــشف التيـــا جيـــة ر را.nا

 .ا�Tتمل تأث�gJا ع�� �شراف الف�

 - OWم �شرا�  .رإعطاء سلطات وصالحيات 0افية ل?ل من شيوخ املعا�د واملشرفJن للقيام بدو

�ر;ـة  -  زإqشاء قاعدة بيانات عن ا.nطط و>ساليب �شرافية >حدث ع�� مستو املنـاطق > ى
ات ا.nاصة بتطو;ر عملية �شراف  .رل3س@يل اتخاذ القرا

ـــل مــــا يخــــص �شــــراف الف�ــــ
 مــــن أســــاليب وخطــــط اســـــgiاتيجية  -  إعــــداد خطــــة للبيانــــات WــــO 0ـ
�ر;ة ات الفنية، ومتا^عات للمناطق ومتا^عات للمعا�د > زومتا^عات لإلدا   .ر

ع ع�ـ� مـستو املنـاطق يتـضمن >�ـداف و>نـواع و>سـاليب ا.Tديثـة لي?ـو  -  نإعداد دليل يـو ى ز
مرجعــا للمــشرف واملعلــم، و;راÃــO ت

ً
جديــده 0ـــل عــام ملواكبــھ املــستجدات الgiبو;ــة والتعليميـــة، 

�عھ ع�� املعا�د التا^عة ل@ا �ا بتو زتقوم بدو  .ر

;ــد املعا�ــد بالعـــدد املناســب مـــن ا.Tاســبات �ليـــة الxــ
 يحتاج@ـــا العــاملو مـــع إمــداد 0ـــل  -  نتز و
ات اســـتخدام ا.Tاســـب  ;ب جميـــع العـــاملJن ع�ـــ� م@ـــا رمع@ـــد بأخـــصاçي تطـــو;ر تكنولـــو�O لتـــد ر

;ة� ر"O وكيفية تحقيق أق'{� استفادة منھ OW العملية التعليمية والشئو �دا  . ن

ى�4تمــــام بالعنــــصر ال³ــــشر وخاصــــة العناصــــر ا.nاصــــة باإلشــــراف ملــــا ل@ــــا مــــن أ�ميــــة داخــــل  - 
�ر;ـة، ألنـھ العنـصر >�ـم WــO التطـو;ر، ف?ـل املـدخالت والعمليـات وا�nرجـات تمــر  زاملعا�ـد >

 . من خالل �ذا العنصر

اسات املق67حة       :رالد

�ــــر WـــO ضـــوء خ¯ــــgات  -  ة وتنظـــيم �شـــراف الف�ــــ
 ب?ليـــات جامعـــة > زتـــصو مقiـــgح لتطــــو;ر إدا ر ر
 .ل^عض الدو

�ر;ة -   .ز�شراف الف�
 وعالقتھ بالرضا الوظيفي السائد بقطاع املعا�د >
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ة وتنظ -  �ر ع�� تحسJن إدا ;ب > ة التد 
 تقدم@ا إداx³ية ال; ات التد رأثر الدو ز ر ر ير يم �شراف ر
�ر;ة   .     زالف�
 باملعا�د >

  

  

  

  

  قائمة املراجع

 : العرxيةاملراجع

 - 
س : دمحم حسنJن عبده ال»-� ة الذاتيـة ملـدا راملـشاركة ا�-تمعيـة املطلو\ـة لتفعيـل مـدخل �دا ر
ة، ا.-ـزء مجلـة 9ليـة ال67بيـة التعلـيم 4بتـداçي بمحافظـة الدق@ليـة،  ، )58(، العــدد )1(رباملنـصو

 .ـ5م، صـ2005مايو 

ك شافgJ، دي فيلموت -  يتأ�يل املعلم OW الفgiة الxـ
 تلـت التميJـÇ العنـصر WـO جنـوب أفر;قيـا : رما
 ،gـــJـــس?و، ا�-لـــد مجلـــة مـــستقبلياتمـــسار صـــعب إلحـــداث التغيqالعـــدد )42(، القـــا�رة، اليو ،

س )161(  .79-57، ص 2012ر، ما

;ة مصر العر\ية -  قم : رجم@و رالقانو  �ر وال@يئات التا^عـة ^شأن  1961 لسنة) 103(ن زتنظيم >
 ).2(لھ، القا�رة، املطا^ع >مgJية، مادة 

ـــالس القوميـــــة املتخصـــــصة -  ـــام©, ومتطلبـــــات القـــــر اhiـــــادي : ا�-ــ �ـــــر قبـــــل اi±ــ نالتعلـــــيم � ي ز
ة والعشر�ن  .208، ص2000ع، يونيو،.م.، ج)26(ر، الدو

ة الــسا: ا�-ــالس القوميــة املتخصــصة -  ســية، الــدو ة املد رتطــو�ر �دا ر ن،ر ع، .م. جو¼عة والعــشر
 .41، ص2000ا�-الس القومية املتخصصة، 

ن -  اق وآخــــــر ــــسن لبeــــــب عبــــــد الــــــر ومحــ ة : ز �ر;ــــــة WــــــO ضــــــوء مــــــدخل �دا ة املعا�ــــــد > رتطــــــو;ر إدا ز ر
�ر، العدد مجلة 9لية ال67بية،4لكgiونية،  ، مايو 140ز جامعة >  .62، ص2009ل، ا.-زء >و


 اللغة العر\يـة WـO املرحلـة الثانو;ـة الكفايات ا: أحمد جمعة أحمد إبرا�يم - üمة ملوج زلgiبو;ة الال
ســا¶�م ل@ــا  �ر;ــة ومــدى مما ر> اســة تقو;ميــة، –ز �ــر، 117، ع مجلــة 9ليــة ال67بيــةر د ز، جامعــة >

 .239م، ص2003القا�رة، 

ة املعا�ــد الثانو;ــة : أشـرف عبــد التـواب عبــد ا�-يـد حــسن -  ســية WـO إدا رتطــو;ر دو ا�-ـالس املد ر ر
�ر;ـــ ة الذاتيـــة، ز> ةرة WـــO ضـــوء اتجـــاه �دا رســـالة ماجـــست62 غ2ـــ6 م´ـــشو ، 0ليـــة الgiبيـــة، جامعـــة ر

�ر،   .10م، ص2004ز>
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ـــالء دمحم عمـــــر -  ــــة الفرعيـــــة باملنطقـــــة املركز;ـــــة WـــــO محافظـــــة : نجــ �ر;ـ ات 4 ــــات تفعيـــــل �دا زمتطلبـ ر
اسة ميدانية" الدق@لية  .120م، ص2017، 5، العدد الرا^ع، جمجلة تطو�ر �داء اi±ام©,، "رد

;ـة لـدى قيـادات املعا�ـد : يخالد دمحم الصاو عبد الرحيم -  سـات �دا رتصو مقiـgح لتحـسJن املما ر ر
;ة املعاصرة،  �ر;ة OW ضوء ^عض 4تجا�ات �دا ر> ةز اه غ62 م´شو رسالة دكتو ر ، جامعة عJن ر

 .16م، ص2011, شمس، 0لية البنات لآلداب والعلوم والgiبية

جــب طايـل -  ي  رعـادل فـو �ر;ـة WــO ضـوء الفكــر �دار تطــ: ز يو;ر صـناعة القــرار بقطـاع املعا�ــد > ز
ةاملعاصر،  اه غ62 م´شو رسالة دكتو ر �ر، 0لية الgiبيةر  .48م، ص2014, ز، جامعة >

�ــر وسياســاتھ -ــ, خدمــة ا¹±تمــع وتجديــده، : ا�-ــالس القوميــة املتخصــصة -  يدو التعلــيم � زر
ة  س، .م.،ج)41(رالدو  .78، ص2014رع، ما

ــــ -  ــــصةا�-ــ ــــة املتخصــ �ــــــر ومواج�ــــــة الظــــــوا�ر ¬جتماعيــــــة -ــــــ, ضــــــوء : الس القوميــ يالتعلــــــيم � ز
ة وسطية �سالم  .31، ص2007يونية،-ع، س³تم¯g.م.، ج)34(ر، الدو

�ــر -ــ, مواج�ــة املتغ2ــ6ات ا¹±تمعيــة،: ا�-ــالس القوميــة املتخصــصة -  يدو التعلــيم � ة زر ر الــدو
 .59، ص2013ع، ف¯gاير،.م.، ج)40(

، القا�رة، ا�-موعة العر\ية التخطيط للمستقبل -, املنظمات الذكية: أبو النصرمدحت دمحم  - 
;ب وال]شر،   .26، ص2014رللتد

 القــا�رة، عــالم الكتــب، مÄ±ــم مــصطhpات ومفــا�يم التعلــيم والــتعلم،: مجــدي عز;ــز ابــرا�يم - 
 .46، ص2009

، عرفــــات عبــــد العز;ــــز ســــليمان -  ة الgiبو;ــــة ا.Tديثــــ: يبيــــومي دمحم UــــTاو ة، القــــا�رة، مكتبــــة ر�دا
 .16، ص1998>نجلو املصر;ة، 

ة ال67بية -, عالم متغ62: عبد الغ�� عبود -   .57، ص2000، القا�رة، دار الفكر العرÊي، رإدا

ق الدولية، املÄ±م الوسيط: مجمع اللغة العر\ية -   .40، ص2004و، القا�رة، مكتبة الشر

ق عبــــده فليــــھ، أحمــــد عبــــد الفتــــاح الــــذ0ي -  ًالgiبيــــة لفظــــا واصــــطالحا، ات مÄ±ــــم مــــصطhp: وفــــار ً

;ة، دار الوفاء لدنيا الطباعة وال]شر،   .31، ص 2004ر�سكند

�ــع، �شــراف -ــ, ال67بيــة اÅiاصــة: بـالل أحمــد عــودة -  ق لل]ــشر والتو دن، دار الــشر ز، > و ، 2009ر
 .33ص 

ة و�شراف ال67بو: |عقوب qشوان -  ي�دا \د، مكتبة الفرقان، ر  .225، ص 1992ر، أ

ة: در فاطمة ب -   .139، ص2020، دمشق، مكتبة املشاع املبدع، رأساسيات �دا
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ـــــد"O داود دمحم الـــــــشاعر -  ـــــيم العـــــــام : عــ ياســـــــgiاتيجية مقgiحـــــــة لتطـــــــو;ر �شـــــــراف الgiبـــــــو WـــــــO التعلــ
ةبفلسطJن ع�� ضوء املستجدات الgiبو;ة املعاصرة،  اة غ2ـ6 م´ـشو رسالة دكتـو ر ، جامعـة عـJن ر

 .2012شمس، 0لية البنات، 

فاعليـــة برنـــامج حاســـوÊي قـــائم ع�ـــ� احتياجـــات املـــشرفيJن الgiبـــو;Jن WـــO : صـــا.Î أحمـــدســـمية دمحم  -
 ،
ãم امل�èبية �سالمية بمملكة البحر;ن وتنمية أداgiة(ال رسالة ماجست62 غ62 م´شو  جامعة ،)ر

اسات الgiبو;ة،   .2012رالقا�رة، مع@د الد

ق الفرديـة بـJن معل�ـ
 يأساليب �شراف الgiبـو ومـدى مالء: يإيمان دمحم م?او يوسف - وم¼�ـا للفـر
;ة  س محافظـــــة �ســـــكند ــــة بمـــــدا راملرحلـــــة �عداديـ اســـــة ميدانيـــــة(ر رســـــالة ماجـــــست62 غ2ـــــ6 (، )رد

ة ;ة، 0لية الgiبية، )رم´شو  .2013ر، جامعة �سكند

ـــالء دمحم عمـــــر - ــــة الفرعيـــــة باملنطقـــــة املركز;ـــــة WـــــO محافظـــــة : نجــ �ر;ـ ات 4 ــــات تفعيـــــل �دا زمتطلبـ ر
اسة " الدق@لية  .م2017، 5، العدد الرا^ع، جمجلة تطو�ر �داء اi±ام©,، "ميدانيةرد

ـــO محافظــــات قطـــــاع غــــزة كمـــــا يرا�ــــا املـــــشرفو : فــــؤاد ع�ــــO العـــــاجز -  نمعوقــــات العمـــــل �شــــراW OWــ
ـــــر،  �ـ ، جامعــــــة > ــــو زالgiبو;ــ ـــدد مجلــــــة 9ليــــــة ال67بيــــــة،ن م، 2000، ينــــــاير )94( 0ليــــــة الgiبيــــــة، العـــ

 .248-219ص

ل�شــراف ال67بــو بــدو اÅiلــيج العرµــي واقعــھ : لgiبو;ــة لــدو ا.nلــيجاملكتــب العرÊــي للبحــوث ال -  ي
ه  .45، ص1994ل، الر;اض، مطبعة مكتب الgiبية لدو ا.nليج العرÊي، ،روتطو

، عمـان، ياتجا�ات حديثة -, �شراف ال67بو: حسJن سالمة عبد العظيم، عوض هللا سليمان - 
 .16، ص2006دار الفكر، 

،تجديـــد: يخالـــد بـــن دمحم الـــش@ر -   الـــدمام، ف@رســـة مكتبـــة امللـــك ف@ـــد الوطنيـــة ي �شـــراف ال67بـــو
 . 82، ص2014لل]شر، 

Æ½�: أمنية سيف ال@ادي -  رالت]امل ب2ن �شراف �دار و�شراف ال67بو -, تطو�ر �داء املد ي ، ي
سالة الgiبية، ع   .98-57، ص ص2010، 294رعمان، 

ي ظا�ر -  ا: را.-بو مجلـة جامعـة سة ميدانية لطلبة بابـل، رمف@وم املواطنة لدى طلبة ا.-امعة د
 .5، ص2010، )1(، العدد )18( ا�-لد بابل للعلوم �Dسانية،

يافده ا.Tر;ر -  ة والتخطيط ال67بو: ر ي�دا دن، عمان،ر  .73م، ص2007ر، دار الفكر، >

ة ال67بو�ة اhiديثة: يعرفات عبد العز;ز سليمان، بيومي TUاو -  ، مكتبة >نجلو املصر;ة، ر�دا
 .180، ص2001لقا�رة، ا

ن -  ـــــر ســــــية و�شــــــراف ال67بــــــو: وتeــــــسgJ الــــــدو;ك وآخـ ة ال67بو�ــــــة واملد يأســــــس �دا ر ، دار الفكــــــر ر
�ع، عمان،  .97، ص2009زللطباعة وال]شر والتو
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�ـر -ـ, ألـف عـام: دمحم عبد املنعم خفا�O، ع�� صبح -  �ر;ـة للiـgاث لل]ـشر ز� ز، القـا�رة، املكتبـة >
�ع،   .11، ص2012زوالتو

ــــ� ضــــــوء وثيقــــــة مـــــستقبل مــــــصر، : ي البحJـــــgوالء -  ـــة ا.Tديثــــــة ع�ـ ــــھ للدولـــ ؤ;تـ �ــــــر و ردو 4 مجلــــــة زر
 – 6، ص 2011، 4ع  ,012ليــة 4قتــصاد والعلــوم الــسياسية، مــج - جامعــة القــا�رة الfÈــضة،

20220. 

ـــماعيل -  ات الر\يـــــع العرÊـــــي، : مـــــصطفى عثمـــــان إســ ــــشر;ف ودو جديــــــد ^عـــــد ثـــــو �ـــــر الـ ر> ر مجلــــــة ز
 .115-122، ص2012، 47، ع12ظومة، مج، دار املنالديمقراطية

�ـر الــشر;ف -  �ــر وال�يئــات ال�ــ� Éــشمل�ا: ز> زقــانو تنظــيم � قــم ن ، والئحتــھ 1961لــسنة ) 103(ر 
�ر;ـــــة، القـــــا�رة، دار  ة العامـــــة للمعا�ـــــد > ـــامس، �دا ـــع، الفـــــصل ا.nــ زالتنفيذيـــــة، البـــــاب الرا^ــ ر

 .119، ص )91(مادة , 2014, الفكر العرÊي

�ــــر الــــشر;ف -  قــــم ا: ز> رلقــــانو  �ــــر وال@يئــــات الxــــ
 م1961 لــــسنة 103ن ز ^ــــشأن إعــــادة تنظــــيم >
 .121، ص)88(لقا�رة، املطا^ع >مgJية، مادة , 4|شمل@ا والئحتھ التنفيذية، ط

;ــــة -  رئاســــة ا.-م@و تقر�ــــر ا¹±لــــس القــــومي للتعلــــيم والبحــــث ا�-ــــالس القوميــــة املتخصــــصة، : ر
�رالعل¢ــــــ� والتكنولوجيــــــا، ة املعا�ــــــد > ز إدا ة الــــــسادسة ر ر;ــــــة بــــــJن املركز;ــــــة والالمركز;ــــــة، الــــــدو

ن،   .227 - 226م، ص ص1999-1998ووالعشر

�ر الشر;ف -  ة العامـة للت]ـسيق، : ز> �ر;ـة، �دا رئاسة قطـاع املعا�ـد 4 ز بيـان بإجمـاz, املنـاطق ر
�ة �ر�ة ع � مستو اi±م�و ر� ي ا~{
 ز ر طبقا إلحصاء العام الد

ً
 .م2017/2018

ــــة -  ;ـ رئاســـــة ا.-م@و -ـــــالس القوميـــــة املتخصـــــصة، تقر;ـــــر ا�-لـــــس القـــــومي للتعلـــــيم والبحـــــث ا�: ر
ن، مرجع سابق، ص  ة السادسة والعشر والعل�
 والتكنولوجيا، الدو  .229ر

�ــر الـــشر;ف -  قـــم : ز> �ـــر  �ـــر، قـــرار شــيخ > رمكتـــب �مـــام >ك¯ــg شـــيخ > ز م 2013لـــسنة ) 250(ز
 .بطاقة وصف وظيفي

�ـــر الـــشر;ف -  ة العامـــة للم: ز> �ر;ـــة، مرجـــع ر�دا �ر;ـــة، الالئحـــة الداخليـــة للمعا�ـــد > زعا�ـــد > ز
 .17-16، ص )18(، )17(، )16(سابق، املواد 

 - 
لأنمـــاط الـــسلوك القيـــادي للمعلـــم >و : ســـلطان غالـــب الـــديجاqي, عبـــدالعز;ز مـــسعود ا�Tيلéـــ
، 1ج, عيةمجلة ال67بية للبحوث ال67بو�ة والنفسية و¬جتماللgiبية �سالمية OW دولة ال?و;ت، 

�ر، 0لية الgiبية، د|سم¯g 131ع  .252-232، ص 2006ز، جامعة >

ة لأصــو املتا¼عــة: عبــد املــنعم كمــال دمحم -  �ــر، �دا ر، قطــاع مكتــب فــضيلة �مــام >ك¯ــg شــيخ > ز
;ب،  ة التد ة، إدا رالعامة للتنظيم و�دا ر  .125-123م، ص 2006/2007ر

ان أحمد دمحم - ة ا: و مر �ر;ة العامة والنموذجية، رمتطلبات تطبيق إدا ز.-ودة الشاملة باملعا�د >
ةرسالة  اه غ62 م´شو ردكتو �ر، 0لية الgiبيةر  .45م، ص2015, ز، جامعة >
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 - Oªميــــد الــــشافT.ر;ــــة ومـــــدي : أحمــــد عبــــد ا� زمجــــالس �بــــاء واملعلمــــJن باملعا�ــــد 4بتدائيــــة >
سة اختصاصا¶�ا بمحافظة الشرقية  ، ع 6بية لألبحاث ال67بو�ةمجلة ال7رتحقيق أ�داف@ا ومما

�ر، 0لية الgiبية, 23  .59، ص2011, زجامعة >

�ـــر مــــا قبـــل اi±ـــام©,: ا�-ـــالس القوميـــة املتخصـــصة -  يالتعلـــيم �  تقر;ــــر واقعـــھ ومـــستقبلھ،: ز
، ج ــــة والثالثــــــو ة ا.Tاديـ ــــيم والبحـــــث العل�ــــــ
 والتكنولـــــو�O، الـــــدو ــــومي للتعلـ نا�-لـــــس القـ ع، .م.ر

 .237، ص2003-2004

ا«�مeسرة عبد -  وف ع�� الو ر الر ة الصراع التنظي�
 باملعا�د : ؤ رتصو مقgiح لتطو;ر أساليب إدا ر
;ــة ا.Tديثـــة،  �ر;ـــة WـــO ضـــوء ^عـــض 4تجا�ـــات �دا رالثانو;ــة > ةز اه غ2ـــ6 م´ـــشو رســـالة دكتـــو ر ، ر

اسات �qسانية �ر، 0لية الد رجامعة >  .149م، ص 2017, ز

ة دمحم حـــــسJن أبـــــو �-ـــــاب - ة: ر  ســـــا ـــامOª وســـــبل ر^عـــــض مـــــشكالت إدا �ـــــر قبـــــل ا.-ــ ي التعلـــــيم > ز
ةو4عتمـاد،  مواج@¼�ـا WـO ضـوء معـايgJ ا.-ـودة ́ـشو رسـالة ماجـست62 غ2ـ6 م سـعيد، ر ر، جامعـة بو

 .156م، ص 02013لية الgiبية، 

�ر;ة OW ضوء الÇiايد العل�
 : دمحم عبد ا.Tميد دمحم إبرا�يم - زتصو مقgiح إلعداد معلم املعا�د > ر
 ،OWـر، 0ليـة , 109، ع ية للبحـوث ال67بو�ـة والنفـسية و¬جتماعيـةمجلة ال67بواملعر� زجامعـة >

 .268 – 233م، ص 2002الgiبية، يونية 

سة الثانو;ة : إبرا�يم أحمد السيد، والء عبدالعز;ز عبد السميع - رتطو;ر >داء �دار ملدير املد ي
ـــادئ ا.Tوكمـــــة،  ـــر WـــــO ضـــــوء مبـ �ــ يوشــــيخ املع@ـــــد > ، )1(، ج)120(، عfـــــامجلـــــة 9ليـــــة ال67بيـــــة ببÈز

 .3، ص2019جامعة ب°�ا، 0لية الgiبية، أكتو\ر، 

اسـة ميدانيـة : �و;دا دمحم �ترÊي - س املتفوقJن OW ضوء 4تجا�ـات العامليـة د رمقgiح لتطو;ر مدا ر
س  ، ا.-زء الثامن، مجلة تطو�ر �داء اi±ام©, بمصر، STEMرع�� مدا  .م2019ل، العدد >و

�ر;ة اسi: نادية معوض إبرا�يم - ات باملعا�د > زgاتيجية لتحسJن القيادة �بداعية ملعل�
 القد ر
سعيد  اسة حالة(رOW محافظة بو  .م2019، 72، العددمجلة 9لية ال67بية بدمياط، )رد

س ا.T?وميــة : " يمـرح طــا�ر شــكر - ;ــة وعالق¼�ــا بــاألداء الــوظيفي لــدى مــدير املــدا رالرقابــة �دا ير
رســـالة ماجـــست62 ، " مـــن وج@ـــات نظـــر املـــدير;ن أنفـــس@م>ساســـية WـــO محافظـــات شـــمال الـــضفة

ة اسات العليا، رم´شو  .م2016ر، جامعة النجاح الوطنية نابلس، 0لية الد

ة املعا�ــد الثانو;ــة : أشـرف عبــد التـواب عبــد ا�-يـد حــسن - ســية WـO إدا رتطــو;ر دو ا�-ـالس املد ر ر
ة الذاتيـــة،  �ر;ـــة WـــO ضـــوء اتجــــاه �دا ر> ةرســـالة ماجـــست62 غ2ــــ6 م´ـــشز �ـــر، 0ليــــة رو ز، جامعـــة >

 .م2004الgiبية، القا�رة، 

�ر;ــة WــO ضــوء معــايgJ : يأحمــد عبــد الفتــاح ال@نــداو - زتــصو مقiــgح لنظــام ا�Tاســ³ية باملعا�ــد > ر
ةا.-ودة،  رسالة ماجست62 غ62 م´شو �ر، 0لية الgiبية، القا�رة، ر  .م2013ز، جامعة >
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ينظـــام �شــــراف الgiبـــو بــــالتعليم قبــــل ر تـــصو مقiــــgح ل:أشـــرف عبــــد التـــواب عبــــد ا�-يـــد حــــسن -
�ر OW ضوء الفكر �دار املعاصر،  ــي باأل يا.-امعــ ة،ز اة غ62 م´شو رسالة دكتو ر �ر، ر ز جامعة >

 .م02007لية الgiبية، القا�رة، 
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