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  : قال تعالى 

  قالوا سبحانك العلم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلـيم احلكـيم
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  :ملخص الدراسة 

  .   المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية  تالكفايا واقع:      عنوان الدراسة 



 

عبدالقادر بـن صـالح   : إشراف الدكتور                                           عوض بن أحمد عوض الشهري: اسم الباحث

        . بكر 

  هـ١٤٢٩: العام الدراسي                                                                    الماجستير: المرحلة    

  اإلدارة التربوية والتخطيط : التربية                 قسم : أم القرى بمكة المكرمة                       كلية : جامعة     

كفايات المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية ، والتعرف على درجة أهمية توفرها لديهم ودرجة ممارستهم هدفت الدراسة إلى تحديد ال

ومشرفي اإلدارة المدرسية أنفسهم ، وتحديد االحتياجات التدريبية لهم في ضوء ممارسـتهم   وجهة نظر مديري المدارس لها من

  .د مجتمع الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة لكفاياتهم المهنيةوكذلك التعرف على الفروق بين آراءأفرا

مشـرف  )  ١٦(معلومات من أفراد مجتمع الدراسـة استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي كما استخدم االستبانة كأداة لجمع ال

تم استخدام  ولمعالجة البيانات. مدير مدرسة ثانوية في إدارات تعليم محايل عسير ـ المخواة ـ رجال ألمع   ) ٥٨(إدارة مدرسية و

، وتحليل التبـاين األحـادي ، واختبـار شـيفيه ،     ) ت(النسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار 

  :وقد كان من أبرز نتائج الدراسة مايلي . لتحديد اتجاه الفروق  LSDواختبار 

التخطـيط  : مجاالت هي ) ١٠(كفاية موزعة على ) ٨١(مكونة من  ـ تم بناء قائمة بالكفايات المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية١

ـ التقويم ـ االتصال والعالقات اإلنسانية ـ التنميـة المهنيـة ـ        الكفايات الشخصيةـ التنظيم والتنسيق ـ التنفيذ والمتابعة ـ   

  .ـ اإلشراف التربوي  ةاإلبداع ـ التقني

   .فر الكفايات المهنية لدى مشرفي اإلدارة المدرسية بدرجة عالية جداًـ أن جميع أفراد مجتمع الدراسة يرون أهمية تو٢

  . كفايات على درجة أهمية عالية)١٠(كفاية على درجة أهمية عالية جداً و ) ٧١(ـ حصلت ٣

ـ  وكفايات مجال  اإلشراف التربوي  الكفايات الشخصيةـ جاءت كل من كفايات مجال ٤ ة في الترتيب األول من حيث درجة األهمي

   .في الترتيب األخير من وجهة نظر مجتمع الدراسة  بينما جاءت كفايات مجال  التنظيم والتنسيق

  .ـ التوجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديد درجة األهمية بين مديري المدارس ومشرفي اإلدارة المدرسية ٤

ع الدراسة تبعاً لمتغير نوع المؤهل ومتغير الـدورات  ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديد درجة األهمية بين أفراد مجتم٥

  .التدريبية 

  .ـ أن أفراد مجتمع الدراسة يرون أن مشرفي اإلدارة المدرسية يمارسون الكفايات المهنية لهم بدرجة متوسطة٦

كفايـات  ) ٣(وكفاية بدرجـة متوسـطة    )٤٠(كفاية بدرجة عالية  و) ٣٦(ممارسة عالية جداً  و ةـ حصلت كفايتان على درج٧ 

  .بدرجة ضعيفة

ـ جاءت كفايات مجال  االتصال والعالقات اإلنسانية  في الترتيب األول من حيث درجة الممارسة بينما جـاءت كفايـات مجـال    ٨

  .التقنية  في الترتيب األخير من حيث درجة الممارسة من وجهة نظر مجتمع الدراسة 

الممارسة بين مديري المدارس ومشرفي اإلدارة المدرسية لصالح مشـرفي   ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديد درجة٩

  .اإلدارة المدرسية 

ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديد درجة الممارسة بين أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في العمـل  ١٠

  .الحالي ومتغير الدورات التدريبية 

كفاية يحتاج مشرفو اإلدارة المدرسية للتدريب عليها حيث جاءت درجة ممارسـتهم لهـا بدرجـة    ) ٤٣(ـ أن ثالثاً وأربعين ١١

  .مجاالت الدراسة  ىوهذه الكفايات جاءت موزعة عل.متوسطة فأقل 

  : بعدد من التوصيات منها  وبناء على نتائج الدراسة أوصى الباحث

م بمهام اإلشراف من خالل عقد دورات تدريبية قائمة على كفايات المهنية االهتمام بتأهيل مشرفي اإلدارة المدرسية قبل تكليفه_ ١

 . التي توصلت إليها الدراسة 

  .في ضوء االحتياجات التدريبية التي توصلت إليها الدراسة  لمشرفي اإلدارة المدرسية ـ تصميم البرامج التدريبية٢

  .التحاق المشرفين التربويين بدورات اإلشراف التربوي    ـ تبني كليات التربية للتدريب القائم على الكفايات أثناء٣

  

  

Abstract 
 



 

Researcher : Awad Ahmed Awad Al-Shehri  
     Title :The Reality of Professional Competenc١es for Educational  

Administration Supervisors  . 
Degree : Master 
Supervisor : Dr / Abdul-Qader Saleh Bakkar . 
ScientificBody:College of Education-Department of Educational  
administration-Umm alqua University.   
    This study aims to specify the occupational competences of school 
administrations in the light of current trends and to explore the 
significance degree of its availability and practice from  the own point of 
view of the secondary school principals and school administration 
supervisors themselves . It also tries to determine the training needs for 
them in the light of their occupational competences practice and to know 
the differences between the opinions of the study population according 
to the study variables. 
     The statistic descriptive approach was used .A questionnaire was also 
used as a tool to collect data from the study population; (١٦) supervisors 
of school administration and (٥٨) secondary school principals in the 
educational Zones of Mahail Aseer, Al-Mekhwat and Regal Almae. . 
Percentages, arithmetic means, normative deviations, T-test, variance 
analysis, sheffait-test and LSD-test were used to decide the difference 
direction. 
Main Results :  
١- A list of occupational competences for the supervisors of school 

administration contained ( ٨١) competences distributed to (١٠) fields : 
planning, organizing and coordination, execution and follow-up, 
leadership, evaluation, communication ad human relations, 
occupational development, creativity, technical field, and educational 
supervision . 

٢- All the study population believe in the importance of occupational 
competences in the supervisors of school administration with  ''a high 
degree''. 

٣-Seventy one of these competences got a significance degree ''very 
high'' and ten competences got a significance degree ''high''. 

٤-The competences of '' leadership field '' and '' educational supervision '' 
field came first in the degree of significance while the competences of  

     '' organization and coordination '' came last from the study 
population's   own point of view. 

٥-There are no statistically significant differences in the degree of 
importance between the study population according to the variable of 
qualification and the variable of training courses. 



 

٦- The study population think that the supervisors of school 
administration practice the occupational competences in an '' average 
'' level. 

٧-Two competences got a practice degree of '' very high'' (٣٦) 
competences got '' high '' and (٤٠) got '' average '' while (٣) got a 
practice degree          '' poor''. 

٨-The competence of ''communication and human relations ''field came 
last in practice degree  from the study population's own point of view 
. 

٩- There are statistically significant differences in determination of 
practice degree between the supervisors of school administration and 
school principals for the supervisors of school administration. 

١٠-There are statistically significant differences between the study 
population according the variable of years of experience in current 
occupation and the variable of training courses. 

١١-The supervisors of school administration need to train on ٤٣ of these 
competences since their practice came poor.  These competences are 
distributed to the study fields . 

Recommendations : 
١-To give due care to the qualification of the supervisors of school 

administration before charging them with the supervision tasks 
through training courses based upon the study occupational 
competences. 

٢- To design training courses in the light of training needs stated by this 
study.    

 
٣-Colleges of education should adopt the training based upon 

competences when the supervisors of school administration join the 
educational supervision courses. 

      



 

א   .......א

  ....إلى من أفنى عمره في سبيل تربيتي وتعليمي 
  .إلى من أحاطني بكريم رعايته وتوجيهه ودعواته  

  .والدي الغالي أطال اهللا عمره ومتعني ببره                                   
  ......القلب الحنون والشمعة المضيئة إلى 

  .إلى رمز الحب والوفاء والتضحية 
  .إلى من كانت دعواتها الصادقة سر نجاحي 

  .والدتي الغالية أمد اهللا في عمرها ورزقني برها                              
  .....إلى رموز الوفاء 

  )سليمان ـ محمد ـ جابر علي عوض ـ(إلى إخوتي األعزاء 
  .وفقهم اهللا لطاعته                                                           

  .إلى وردتي حياتي              أخواتي الغاليات 
  

  .إلى رفيقة عمري             زوجتي الغالية 
  

  .متعني اهللا بصالحهما )    أحمد ـ أسيل ( إلى توأم روحي وفلذت كبدي  
  
  ............ .كل طالب علم  ل التربية والتعليم إلىالعاملين في حق إلى
  

.                     اهللا أن ينفع به إنه سميع مجيب  أهدي هذا الجهد المتواضع سائالً           
  

  الباحث                                                               
  أحمد الشهريبن عوض 
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  ٤٣األعرافت

أحمد اهللا تعالى حمد الشاكرين ـ حمداً يليق بجالله وعظـيم سـلطانه ـ الـذي      
والصالة والسالم على الرسول . أعانني وهيأ لي من األسباب إلتمام هذه الرسالة 

  ......الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد
الفضل والجميل أتوجه بموفور الشكر وعظيم التقدير إلى أستاذي الفاضل عرفاناً ب

فه على هذه الرسالة الذي سعدت بإشرا عبدالقادر بن صالح بكر/ سعادة الدكتور 
وتوجيهاته البناءة ، وروحه الطيبة ، وخلقه الكريم األثر الكبير فـي  ، فكان لعلمه 

  .حة والعافية أطال اهللا في عمره وأدام عليه الص. إنجازها 
بخـاري و سـعادة    سلطان بن سعيد/ دة الدكتور سعاوالشكر موصول لكل من 

لتفضـلهما بمناقشـة خطـة البحـث فكـان       أسعد بن حسن مكـاوي / الدكتور 
لتوجيهاتهما األثر الكبير إلخراج الرسالة بهذه الصورة  فكتب اهللا أجرهما ورفـع  

  .في قدرهما 
  :ألستاذي الفاضلين كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان 

الذي كان إلسهاماته األثر الكبيـر فـي   محمد بن أحمد المنشي /ورسعادة الدكت 
رسم الصورة النهائية لهذه الرسالة لتكون شكالً ومحتوى يعبق بأكاليـل التنظـيم   

ــري   ــي والفك ــدكتور  البحث ــعادة ال ــاري  / وس ــعيد بخ ــن س ــلطان ب                      س

الذي عطر حروف وكلمات الرسالة لتكون وروداً بين دفات صفحات هذه الرسالة 
  . سائالً اهللا تعالى لهما األجر والمثوبة ودوام الصحة والعافية 

في قسم  ألصحاب السعادة أساتذتي الفضالءكما أسطر أسمى معاني الشكر والوفاء 
ا تفضلوا به علي من العلم اإلدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى على كل م

  .،والنصح ، واإلرشاد ، والرعاية فجزاهم اهللا خير الجزاء 
  



 

  
زهير : سعادة الدكتور كما يسرني أن أتقدم بأجزل الشكر إلى عميد كلية التربية 

سـعادة  وإلى سعادة رئيس قسم اإلدارة التربويـة والتخطـيط    أحمد كاظميبن 

على كل ما قدماه لي من عـون ونصـح   محمد بن معيض الوذينـاني  : الدكتور 
  . وإرشاد أثناء دراستي 

لتفضلها  لوزارة التربية والتعلـيم  كما أسطر من الشكر أوفره ومن العرفان أجمله
سائالً اهللا تعالى أن أكـون عنـد   باإلذن لي بمواصلة دراستي لمرحلة الماجستير 

  .حسن ظنهم 
الغراء لقبـولي   امعة أم القرىلجكما اليفوتني أن أسطر حروف التقدير والعرفان 

  . للدراسة فيها ، أبقاها اهللا منارة شامخة للعلم والعلماء 
في إدارات التربية والتعليم بمحافظـة محايـل    والشكر موصول لإلخوة الزمالء

ولكل من ساهم أوقدم لي عوناً أوتوجيهاً خدم هـذه  عسير والمخواة ورجال ألمع 
  .الرسالة 

العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات وأن يرفـع  وفي الختام أسأل اهللا 
  .به الدرجات وأن ينفع به الجميع إنه سميع مجيب 

  
  :الباحث                                                                  

  عوض بن أحمد الشهري
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  ١  لدراسة مشكلة ا: الفصل األول 

  ٢  المقدمة
  ٤  مشكلة الدراسة
  ٥  أسئلة الدراسة
  ٦  أهداف الدراسة
  ٦  أهمية الدراسة
  ٧  حدود الدراسة

  ٨  مصطلحات الدراسة
  ٩  أدبيات الدراسة : الفصل الثاني 

  ٩  اإلطار النظري للدراسة : أوالً 
  ١٠  تالكفايا:  األولالمبحث 

  ١٠  مفهوم الكفايات
  ١٢  ة وبعض المفاهيم المالصقةق بين الكفايالفر

  ١٥  مفهوم الكفاية المهنية
  ١٥  أنواع الكفايات
  ١٧  الكفايات قمصادر اشتقا

  ١٩  نشأت حركة التربية القائمة على الكفايات     
  ١٩  مل ظهور حركة التربية القائمة على الكفاياتعوا     
  ٢١  أساليب قياس الكفايات     

  ٢٢  تعليمتمهين ال : ثانيالمبحث ال
  ٢٢  .مفهوم المهنة 

  ٢٣  . معايير و شروط المهنة 
  ٢٤  :التعليم كمهنة 

  ٢٤  مقومات التعليم كمهنة 
  ٢٥  التطور التاريخي لمهنة التعليم 

  ٢٦  مفهوم الترخيص لممارسة مهنة التعليم 
  ٢٦  الكفايات المهنية وعالقتها بالترخيص لمزاولة مهنة التعليم 

  ٢٦  إلدارة المدرسيةا:  ثالثالمبحث ال
  ٢٦  مفهوم اإلدارة المدرسية

  ٢٨  .واإلدارة المدرسية،واإلدارة التعليمية،الفرق بين اإلدارة التربوية
  ٢٨  أهداف اإلدارة المدرسية      
  ٢٩  مهام مدير المدرسة      
  ٣١  الدور اإلشرافي لمدير المدرسة     

  ٣٢  اإلشراف التربوي :الرابعالمبحث           
  ٣٢  مراحل تطور اإلشراف التربوي بالمملكة العربية السعودية

  ٣٤  :مفهوم اإلشراف التربوي
  ٣٦  أهداف اإلشراف التربوي

  ٣٧  يفي اإلشراف التربو حديثةاالتجاهات ال
  ٣٨  أنواع اإلشراف التربوي

  ٤٢  اإلدارة المدرسية أهمية اإلشراف التربوي في مجال    
  ٤٣  مهام مشرف اإلدارة المدرسية

  ٤٥  األساليب اإلشرافية لمشرف اإلدارة المدرسية
  ٤٦  معايير اختيار مشرف اإلدارة المدرسية

  ٤٨  الكفايات المهنية للمشرف التربوي



 

  ٥٢  الكفايات المهنية الضرورية لمشرف اإلدارة المدرسية     
  ٦٦  اجات التدريبيةاالحتي -:المبحث الخامس 
  ٦٦  مفهوم التدريب
  ٦٧  عناصر التدريب
  ٦٧  أهداف التدريب

  ٦٧  أألساليب التدريبية في تنمية الكفايات المهنية      
  ٧٠  مفهوم االحتياجات التدريبية       
  ٧١  أهمية تحديد االحتياجات التدريبية        
  ٧١  مصادر تحديد االحتياجات التدريبية       
  ٧٣  الدراسات السابقة: ثانياً       
  ٨٤  إجراءات الدراسة    : الفصل الثالث       

  ٨٥  منهج الدراسة 
  ٨٥  مجتمع الدراسة      

  ٨٥  وصف مجتمع الدراسة
  ٨٩  أداة الدراسة

  ٩٣  األساليب اإلحصائية
  ٩٥  عرض نتائج الدراسة وتفسيرها:الفصل الرابع          

  ٩٦  إجابة السؤال األول       
  ١٠١  إجابة السؤال الثاني       
  ١٢٧  إجابة السؤال الثالث       
  ١٥٧  إجابة السؤال الرابع       

  ١٥٨  إجابة السؤال الخامس     
  ١٦١  إجابة السؤال السادس     
  ١٧٢  إجابة السؤال السابع      
  ١٨١  إجابة السؤال الثامن      
  ١٨٥  خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها:الفصل الخامس       

  ١٨٦  ملخص النتائج المتعلقة بقائمة الكفايات المهنية      
  ١٨٧  ملخص النتائج المتعلقة بدرجة أهمية الكفايات    
  ١٨٩  ملخص النتائج المتعلقة بدرجة ممارسة الكفايات   
  ١٩١  ملخص النتائج المتعلقة باالحتياجات التدريبية  للكفايات   

  ١٩٢  التوصيات وآليات العمل           
  ١٩٤  المقترحات         

  ١٩٥  قائمة المراجع        
  ٢٠٨            المالحق       



 

א א
 

מ אא אא
  ٨٦  ).نوع المؤهل (توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير          ١
  ٨٧  ).سنوات الخبرة في العمل الحالي (توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير    ٢
  ٨٨  ).الدورات التدريبية (توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير          ٣
  ٨٩  ).إدارة التعليم التابع لها (توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير          ٤
  ٩١  لالستبانة ةمعامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات محور األهمية والدرجة الكلية لألهمي  ٥
  ٩٢  لالستبانة ةوالدرجة الكلية للممارس ةارسمعامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات محور المم   ٦
  ١٠١  .بيان طول الفئات وتوزيع درجات األهمية عليها   ٧
  ١٠٢  .ترتيب المجاالت تنازلياً حسب درجة األهمية  ٨
  ١٠٤  .ترتيب كفايات مجال التخطيط تنازلياً حسب درجة األهمية  ٩
  ١٠٦  .رجة األهميةترتيب كفايات مجال التنظيم والتنسيق تنازلياً حسب د  ١٠
  ١٠٨  .ترتيب كفايات مجال التنفيذ والمتابعة تنازلياً حسب درجة األهمية  ١١
  ١١١  .تنازلياً حسب درجة األهمية الكفايات الشخصيةترتيب كفايات مجال   ١٢

  ١١٤  .ترتيب كفايات مجال التقويم تنازلياً حسب درجة األهمية  ١٣
  ١١٦  .ات اإلنسانية تنازلياً حسب درجة األهميةترتيب كفايات مجال االتصال والعالق  ١٤
  ١١٩  .ترتيب كفايات مجال التنمية المهنية تنازلياً حسب درجة األهمية  ١٥
  ١٢١  .ترتيب كفايات مجال اإلبداع تنازلياً حسب درجة األهمية  ١٦
  ١٢٣  .ترتيب كفايات المجال التقني  تنازلياً حسب درجة األهمية  ١٧
  ١٢٥  .ال اإلشراف التربوي تنازلياً حسب درجة األهميةترتيب كفايات مج  ١٨
  ١٢٧  .بيان طول الفئات وتوزيع درجات الممارسة عليها  ١٩
  ١٢٨  .ترتيب المجاالت تنازلياً حسب درجة الممارسة  ٢٠
  ١٣٠  .ترتيب كفايات مجال التخطيط تنازلياً حسب درجة الممارسة  ٢١
  ١٣٣  .نازلياً حسب درجة الممارسةترتيب كفايات مجال التنظيم والتنسيق ت  ٢٢
  ١٣٥  .ترتيب كفايات مجال التنفيذ والمتابعة تنازلياً حسب درجة الممارسة  ٢٣
  ١٣٨  .تنازلياً حسب درجة الممارسة الكفايات الشخصيةترتيب كفايات مجال   ٢٤

  ١٤١  .ترتيب كفايات مجال التقويم تنازلياً حسب درجة الممارسة  ٢٥
  ١٤٤  .ل االتصال والعالقات اإلنسانية تنازلياً حسب درجة الممارسةترتيب كفايات مجا  ٢٦
  ١٤٧  .ترتيب كفايات مجال التنمية المهنية تنازلياً حسب درجة الممارسة  ٢٧
  ١٤٩  .ترتيب كفايات مجال اإلبداع  تنازلياً حسب درجة الممارسة  ٢٨
  ١٥٢  .ترتيب كفايات المجال التقني تنازلياً حسب درجة الممارسة  ٢٩
  ١٥٥  .ترتيب كفايات مجال اإلشراف التربوي تنازلياً حسب درجة الممارسة  ٣٠
  ١٥٧  .لمعرفة الفروق بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة في تحديد درجة أهمية الكفايات) ت(نتائج اختبار   ٣١
  ١٥٩  .الممارسةلمعرفة الفروق بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة في تحديد درجة ) ت(نتائج اختبار   ٣٢
 عتبعاً لمتغير نو درجة أهمية توفر الكفايات تحديد حولنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق         ٣٣

  .المؤهل
١٦٢  

  ١٦٤  .في مجاالت الدراسة تبعاً لمتغير نوع المؤهل تاختبار شيفيه لتحديد مصدر الفروق في تحديد أهمية الكفايا    ٣٤
  ١٦٧  .تبعاً لمتغير الدورات التدريبية درجة أهمية  الكفايات تحديد حولنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق   ٣٥
  ١٦٩  في مجاالت الدراسة تبعاً لمتغير الدورات التد تاختبار شيفيه لتحديد مصدر الفروق في تحديد أهمية الكفايا  ٣٦
  ١٦٩  .تبعاً لمتغير سنوات الخبرة درجة أهمية توفر الكفايات تحديد حوللداللة الفروق  نتائج تحليل التباين األحادي  ٣٧
تبعاً لمتغير إدارة  درجة أهمية توفر الكفايات تحديد حولنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق          ٣٨

  .التعليم
١٧١  

  ١٧٣  .تبعاً لمتغير نوع المؤهل الكفايات ممارسةدرجة  تحديد حولدي لداللة الفروق نتائج تحليل التباين األحا        ٣٩
  ١٧٤  .تبعاً لمتغير الدورات التدريبية الكفايات ممارسةدرجة  تحديد حولنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق   ٤٠
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
:

الحمد هللا رب العالمين و الصالة و السالم على رسول اهللا وعلـى آلـه و          
   :يوم الدين وبعد صحبه إلى

نعيشه مليء بالتحديات التي تواجه اإلنسان فكل يوم يظهر فإن العصر الذي       
على مسرح الحياة معطيات جديدة تحتاج إلى فكر جديد وأساليب ومهارات وآليات 
جديدة للتعامل معها بنجاح أي أنها تحتاج إلى إنسان مبدع ومبتكـر قـادر علـى    

معهـا فقـط   تكييف البيئة وفق القيم واألخالق واألهداف المرغوبة وليس التكيف 
هذا دون تربية تواكب متطلبات العصر وتستشرف آفاقه المسـتقبلية   ق،وال يتحق

حيث تعد عملية التربية فـي مجتمعـات   ) . ٣١هـ ،ص١٤٢١الكندري وفرج ،(
العصر الحاضر عملية منظمة وهادفة وأداة فاعلة في إعداد اإلنسان المؤهل للحياة 

بما يحقق يع جوانبها وتعديل سلوكه د من جموذلك من خالل تنميتها لشخصية الفر
فالتربية بهذا المفهوم  ،وسعادته واإلسهام في تطوير المجتمع وتقدمه  دخدمة الفر

تعد نشاطاً إنسانياً مؤثراً يعتمد عليها المجتمع اعتماداً حياتياً فهي وسـيلة بقائـه   
) ١٩هـ ،ص١٤٢٥بني مصطفى ،( واستمراره ، بل هي وسيلة تقدمه وتطوره 

.  
برزت أهمية التربية والتعليم في تحقيق أهـداف المجتمـع   من هذا المنطلق      

األمر الذي أدى إلى اهتمام الباحثين في مجال التربية والتعلـيم بكـل عناصـر    
المنظومة التعليمية وفي مقدمتها اإلدارة المدرسية التي يعول عليها فـي ترجمـة   

طلعاته إلى حقيقة ملموسة علـى  السياسات التعليمية المتضمنة أهداف المجتمع وت
   .أرض الواقع 



 

يت اإلدارة المدرسية باهتمام كبيـر مـن المنظـرين    ظولهذا الدور الرائد ح     
التربويين ، واحتلت مساحة واسعة في أدبيات التربية لما لها من دور فاعل فـي  

رسـية  المد ةومن خالل هذه الرؤية ألدوار اإلدار. إنجاح العملية التربوية برمتها 
فقد تغيرت أهداف اإلدارة المدرسية إلتساع مجالها في الوقت الحاضـر ولعظـم   
أهميتها نتيجة لتطور الدور الذي باتت تضطلع به ، إذ لم تعـد مجـرد عمليـة    
روتينية تهدف لتسيير شؤون المدرسة بطريقة آلية رتيبة ،بل أ صـبحت عمليـة   

ت المتاحة لمساعدة العاملين في مهنية إنسانية تهدف إلى توفير الظروف واإلمكانيا
المدرسة للقيام بواجباتهم على خير وجه لتحقيق األهـداف التربويـة المنشـودة    
،وكذلك العمل على تحسين العملية التعليمية والتربوية واالرتقاء بمسـتوى األداء  
حيث لم تعد اإلدارة المدرسية غاية في حد ذاتها بل أصبحت وسيلة إلـى غايـة   

هـ ١٤١٩القاسم ،(العملية التربوية والتعليمية تحقيقاً عملياً صحيحاً  هدفها تحقيق 
  ) .٢٠، ص
أن بعض ورغم هذا االهتمام بمجال اإلدارة المدرسية إال أن الواقع يشير إلى      

اإلدارات المدرسية تعاني من ضعف في بعض الجوانب اإلدارية أوالفنية كضعف 
مية والتربوية أو أن تسند هذه اإلدارات إلى في القدرات الشخصية أوفي القدرة العل

مديرين جدد غير مؤهلين تربوياً أو مهنياً وهذا يؤثر سلباً على عناصر العمليـة  
دراسـة  و) هــ  ١٤١٩(القاسم التعليمية والتربوية  كما أشارت إلى ذلك دراسة 

وعلى هذا اقتضت المصـلحة  )هـ ١٤٢٤(ودراسة القرني ) هـ ١٤٢٣(العنزي 
ة وجود زميل في المهنة مؤهل علمياً وأكثر خبـرة ـ وهـو مـايعرف     التعليمي

بمشرف اإلدارة المدرسية ـ يعمل على مساعدة مديري المدارس لألخذ بأيـديهم   
لحل المشكالت التي تواجههم والعمل على تحسين أدائهم والعمل معهم فـي ذات  

التربويـة  لنتائج في األداء محققين بـذلك األهـداف   ا فضلالوقت للوصول إلى أ
  .المخطط لها 

ن إدارة التعلـيم وإدارة  مشرف اإلدارة المدرسية يعتبر حلقة الوصـل بـي  ف     
يسعى من خالل المهام الموكلة إليه إلى تطوير مسـتوى األداء داخـل    المدرسة 

فالمدير الذي .المدرسة من خالل االرتقاء بمستوى أداء مدير المدرسة ومساعديه 



 

حتاج  إلى من يوجهه ويرشده ويشرف عليه حتـى يـتقن   يقوم بإدارة المدرسة ي
ويحقق األهـداف التـي    والمجتمع أساليب اإلدارة الناجحة مع المعلمين والطالب
لذا فقـد أولـت وزارة التربيـة     .يسعى المهتمون بالتربية والتعليم إلى تحقيقها 

ت في عام والتعليم بالمملكة العربية السعودية هذا الجانب جل اهتمامها حيث أنشأ
هـ شعبة اإلدارة المدرسية ضمن اإلدارة العامة للتوجيه والتطوير التربوي ١٤٠١

ليقوم موجه اإلدارة المدرسية من خالل هذه الشعبة بمساعدة مديري المدارس في 
تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم على الوجه الصحيح وأخذت الوزارة منذ ذلك الوقـت  

ر أداء مشرفي اإلدارة المدرسية إيماناً بأهمية على عاتقها مسؤولية تدريب وتطوي
  .دورهم في منظومة التربية والتعليم 

   
א :א

إن مشرف اإلدارة المدرسية في منظومة التربية و التعليم يعتبر أحـد أهـم        
ركائزها ونجاحه في أداء مهامه المنوطة به يعد عامالً أساسياً في نجـاح اإلدارة  

تي يتوقف على أدائها وظائفها المتعـددة نجـاح العمليـة التربويـة     المدرسية ال
  . والتعليمية برمتها 

إلى ضعف فاعلية دور مشرف اإلدارة المدرسية في عدد  الواقع يشيرإال أن      
يؤكد ذلك ماتوصلت إليه مجموعة مـن الدراسـات   من المجاالت اإلدارية والفنية 

ودراسـة  ) هـ ١٤١٣( ودراسة الشايع) هـ  ١٤١٣(دراسة العثيمينالتربوية  ك
  . )هـ ١٤٢٤(ودراسة الجعيد ) هـ ١٤٢١(العريفي

ولعل من أهم األسباب المؤدية إلى هذا الضـعف هـو ضـعف المهـارات          
  .التي يمتلكها مشرفو اإلدارة المدرسية للقيام بهذه األدوار) الكفايات ( والقدرات 

ة عند اختيار مشرفي اإلدارة المدرسـية  فهذه الكفايات التراعى بدرجة كافي      
مما أدى إلى ضعف األداء في بعـض  ) هـ ١٤٢٣(كما أشار إلى ذلك الحارثي 

وهذا ماأكدته دراسة مكتب التربية لدول .المهام الموكلة لمشرفي اإلدارة المدرسية 
بأن من أهم أسـباب ضـعف اإلشـراف    ) ١١٠هـ ،ص١٤٠٦(الخليج العربي 

. هو ضعف الكفايات المهنية لـدى المشـرفين التربـويين    التربوي بدول الخليج 



 

المشـرفون   اإضافة إلى أن هناك فجوة مابين البرامج التدريبية التي يتدرب عليه
ومابين االحتياجات التدريبية الفعلية التي من المفترض أن تقوم علـى   التربويون

  ) . هـ١٤١٩(تنمية كفاياتهم المهنية كما أشارت لذلك دراسة سفر 
الكفايات المهنية الضرورية  تسعى لتحديدمن خالل هذا الواقع فهذه الدراسة      

المعاصـرة   اإلدارية واإلشـرافية في ضوء االتجاهات  لمشرفي اإلدارة المدرسية
كنوع من المساهمة في االرتقاء بكفاياتهم المهنية إذ أن تحديد هذه الكفايات ودرجة 

خيص الواقع لدرجة امتالك مشرفي اإلدارة تشأهميتها ودرجة ممارستها يسهم في 
لبنـاء  التدريبية لهـم   المدرسية لهذه الكفايات وبالتالي تسهم في تحديد االحتياجات

تحسـين  برامج تدريبية من واقع هذه االحتياجات بهدف تنمية كفاياتهم المهنيـة ل 
  .أدائهم
  -:و على ذلك تتحد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي      
إدارات التربية  واقع الكفايات المهنية الضرورية لمشرفي اإلدارة المدرسية في ما

  لمع  ؟ أرجال  ،المخواة  ، عسير محافظات محايلب والتعليم 
א :א

  :و يتفرع من السؤال السابق األسئلة  التالية      
  ؟ مدرسية ماالكفايات المهنية الضرورية لمشرفي اإلدارة ال:  ١س
المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية من وجهة  تتوفر الكفاياما درجة أهمية  : ٢س

  نظر مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري المدارس الثانوية  ؟ 
 نظـر  مادرجة ممارسة مشرفي اإلدارة المدرسية لهذه الكفايات من وجهـة : ٣س

  مشرفي اإلدارة المدرسية و مديري المدارس الثانوية  ؟ 
تـوفر الكفايـات المهنيـة    جد فروق دالة إحصائياً في درجة أهمية هل تو:  ٤س

  مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري المدارس  ؟  بينلمشرفي اإلدارة المدرسية 
مشرفي اإلدارة المدرسية  هل توجد فروق دالة إحصائياً في درجة ممارسة: ٥س
جهـة نظـر   من وجهة نظرهم وبين درجة ممارستهم لها من ولكفايات المهنية  ل

 المدارس  ؟  يمدير



 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد مجتمع :  ٦س
الدراسة حول درجة أهمية توفر الكفايات المهنية  لمشرف اإلدارة المدرسية وفقاً 

، سنوات الخبرة، إدارة التعليم  الدورات التدريبيةنوع المؤهل ،(للمتغيرات التالية  
  ؟) لها  التابع 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد مجتمع :  ٧س

الدراسة حول درجة ممارسة الكفايات المهنية لدى مشرف اإلدارة المدرسية  وفقاً 
، سنوات الخبرة، إدارة التعليم  الدورات التدريبيةنوع المؤهل ،(للمتغيرات التالية 

  ؟) التابع لها  
درجـة  في ضـوء   لمشرفي اإلدارة المدرسية م االحتياجات التدريبيةأه ما:  ٨س

  ؟ممارستهم لكفاياتهم المهنية
א א −:א

  :تهدف الدراسة الحالية إلى مايلي      
( ـ تحديد أهم الكفايات الالزمة لمشرف اإلدارة المدرسية في المجاالت التاليـة  ١

ـ التقويم   الكفايات الشخصيةالمتابعة ـ  التخطيط ـ التنظيم والتنسيق  ـ التنفيذ و  
ـ   التقنيـة ـ االتصال والعالقات اإلنسانية ـ التنميـة المهنيـة ـ اإلبـداع  ـ       

  .) اإلشراف التربوي 
ـ التعرف على درجة أهمية توفر الكفايات المهنية الالزمـة لمشـرفي اإلدارة   ٢

  .المدرسية من وجهة نظر مجتمع الدراسة   
رسة الكفايات المهنية لدى  مشرفي اإلدارة المدرسية  مـن  ـ تحديد درجة مما٣ 

  .وجهة نظر مجتمع الدراسة
ـ التعرف على مدى االختالف بين مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري المدارس ٤

ودرجة ممارسة الكفايـات لـدى مشـرفي    توفر الكفايات في تحديد درجة أهمية 
  . اإلدارة المدرسية 

ف بين وجهات نظر أفراد الدراسة في تحديد درجة ـ التعرف على مدى االختال٥
أهمية توفر الكفايات المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية  تبعاً للمتغيـرات التاليـة    



 

سنوات الخبـرة، إدارة التعلـيم   ،نوع المؤهل ،عدد البرامج التدريبية الملتحق بها(
  )التابع لها  

اد الدراسة في تحديد درجة ـ التعرف على مدى االختالف بين وجهات نظر أفر٦
ممارسة الكفايات المهنية لدى  مشرفي اإلدارة المدرسية تبعاً للمتغيـرات التاليـة   

سنوات الخبـرة، إدارة التعلـيم   البرامج التدريبية الملتحق بها،نوع المؤهل ،عدد (
  ) التابع لها  

سـتهم  االحتياجات التدريبية لمشرفي اإلدارة المدرسية في ضوء ممارـ تحديد ٧
  .بناء البرامج التدريبية الالزمة لهم   من شأنها أن تسهم في يلكفاياتهم المهنية الت

א :א
  :تبرز أهمية هذه الدراسة في مايلي      
ـ  تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية دور مشرف اإلدارة المدرسـية فـي   ١

ليهـا فـي ترجمـة السياسـات     يعول عالتي   االرتقاء بمستوى اإلدارة المدرسية
  .  التعليمية المتضمنة أهداف المجتمع وتطلعاته

ـ تواكب هذه الدراسة االتجاهات العالمية للتدريب القائم على الكفايـات التـي   ٢
محط اهتمام المؤسسات المجتمعية خاصة وأن المنافسة بـين مختلـف   " أصبحت 

ي هذه المنافسة هـو  المجتمعات أصبحت تفرض من خالل منطقها ، أن الرابح ف
" ذلك الفـرد أوالمجتمـع المـتمكن مـن المسـتويات العليـا مـن الكفايـات         

  )  ٩هـ،ص١٤٢٣غريب،(
ـ تقدم للمسؤولين في إدارات التربية والتعليم بمحافظة محايل عسير ، المخواة ٢

لكفايات المهنية لـدى مشـرفي   ل، رجال ألمع، صورة واضحة عن الواقع الفعلي 
في وضع الخطط المسـتقبلية لتطـوير    ممما يسهة بهذه اإلدارات اإلدارة المدرسي

  .أداء مشرفي اإلدارة المدرسية في تلك اإلدارات  
تحديد االحتياجات التدريبية لمشرفي اإلدارة المدرسية  يـ تسهم هذه الدراسة ف٣

فـي تحديـدالبرامج التدريبيـة     دفي ضوء ممارستهم لكفاياتهم المهنية مما يساع
  . همالالزمة ل



 

ـ تسعى هذه الدراسة لوضع قائمة بالكفايات المهنية الالزمة لمشـرفي اإلدارة  ٤
المدرسية حيث يأمل الباحث أن تسهم هذه القائمة في تحسين بطاقة تقـويم األداء  
الوظيفي لمشرفي اإلدارة المدرسية وكذلك فـي معـايير اختيارمشـرفي اإلدارة    

  .المدرسية
الدراسة في بناء نموذج الترخيص لمزاولـة  هذه  نتائجـ يأمل الباحث أن تسهم ٥

مهنة التعليم الخاص بمشرفي اإلدارة المدرسية والذي يقوم على أساس توفر الحد 
  .  األدنى من الكفايات المهنية 

:אא
  -:الحدود الموضوعية 

  :  ةالحدود الموضوعية التالي ىعل اقتصرت الدراسة      
ودرجة ضرورية لمشرفي اإلدارة المدرسية لكفايات المهنية الدرجة أهمية توفر ا 

التخطـيط ـ   ( ممارستهم لها من وجهة نظر مجتمع الدراسة في المجاالت التالية 
ـ التقويم ـ االتصال    الكفايات الشخصيةالتنظيم والتنسيق  ـ التنفيذ والمتابعة ـ   

) ـ اإلشراف التربوي  ةتقنيوالعالقات اإلنسانية ـ التنمية المهنية ـ اإلبداع  ـ ال   
.  
  

  -:الحدود المكانية 
المدارس الثانوية  ياإلدارة المدرسية ومدير يمشرفاقتصرت الدراسة على       

ومحافظـة   ؛ومحافظة المخواة ؛بإدارات التربية والتعليم في محافظة محايل عسير
  . رجال ألمع 

  :الحدود الزمانية 
 لعام األولخالل الفصل الدراسي  ـ  تعالى اهللافضل بـ هذه الدراسة   تطبق      

  هـ ١٤٢٩/  ١٤٢٨ الدراسي
א :א

א١ :א



 

مجموعة المعارف واالتجاهـات  "  :أنها) ٣٠هـ ، ص١٤١٨(عرفها الناقة      
  " التي يمكن اشتقاقها من أدوار الفرد المتعددة 

القدرات والمهارات والمعارف التي : ة ويقصد بالكفايات المهنية في هذه الدراس  
يمتلكها مشرف اإلدارة المدرسية من خالل اإلعداد التربوي الذي تلقاه أومن خالل 

التي تسـاعده فـي   من خالل التعلم الذاتي ووأالخبرات والممارسات التي اكتسبها 
  .على أحسن وجه في مجال اإلدارة المدرسية  مهامه اإلشرافية أداء
אא٢ :א

هو المسؤول عن توجيه وتقويم عمل مدير المدرسة باإلضافة  إلى المهـام  "      
التي يقوم بها داخل إدارة التعليم والمشاركات التي يسهم بها في تطـوير اإلدارة  

  )٦هـ ،ص١٤٢٣الحارثي ،"(المدرسية 
ألعمـال  ويقصد به في هذه الدراسة المشرف الذي يقوم باإلشراف على جميع ا  

التي يؤديها مديري المدارس ووكالئها لمساعدتهم في أداء مهامهم وتنمية كفاياتهم 
  .المهنية بهدف تحسين اإلدارة المدرسية لتحقيق األهداف التعليمية والتربوية 

  
  
  
  
  

  
  



 

אא
:אא

א: א

  .الكفايات :المبحث األول _ 
  .التعليم  تمهين :المبحث الثاني _ 

   . اإلدارة المدرسية :ـ المبحث الثالث 
  .اإلشراف التربوي :المبحث الرابع _ 
  .حتياجات التدريبية اال: المبحث الخامس _ 

א: א א
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  ي اإلطار النظر:أوالً 

א:אא
فـي مجـال التربيـة     –نسبياً  –يعد مفهوم الكفايات من المفاهيم الحديثة        

والتعليم حيث تم استخدام مفهوم الكفايات ألول مرة في الخمسينيات مـن القـرن   
العشرين الميالدي عندما بدأ التربويون في الواليات المتحدة األمريكية يركـزون  

د من الصفات والمهارات والمعارف واالتجاهـات كأسـاس   على ما يتمتع به الفر
ومن هنا ظهـر فـي   . ألداء المديرين والمعلمين والمشرفين في أعمالهم التربوية

أدبيات التربية ما يعرف بكفايات المعلم والمدير وغيرها مـن كفايـات الفئـات    
  .)٨٥،ص ١٤٢٥البطي، (التربوية المختلفة العاملة في الحقل التربوي 

א :מ
  :المعنى اللغوي للكفاية -١

يكفي كفاية  ىكف) "١٣٩هـ،ص١٤١١( جاء في لسان العرب البن منظور        
وذكـر الفيـروز آبـادي فـي     ".إذا قام باألمر، ويقال كفاك هذا األمر أي حسبك

كفاه مؤونته يكفيه كفاية، وكفاك الشيء ) "٧١٢هـ، ص١٤١٤(القاموس المحيط 
ـ "وفعلها ".فيته الشيء فكفانيه، وكافيك من رجل أي حسبكواكتفيت به واستك  ىكف

  .)٧٩٣هـ، ص١٣٩٢المعجم الوسيط ، " ( يكفي كفاية أي استغنى به عن غيره 
  :المعنى االصطالحي   للكفاية   -٢

يعد مفهوم الكفاية من المفاهيم الغامضة في المجال التربوي ويرجع ذلـك         
مع مفاهيم أخرى وسنورد هنـا عـدداً مـن هـذه      إلى تعدد دالالته وإلى تداخله

  :التعاريف
للكفاية بأنهـا   (Good)تعريف جود ) ٢٨هـ،ص ١٤٢٤(أوردت الفتالوي ) أ ( 
  ".القدرة على إنجاز النتائج المرغوبة مع اقتصاد في الجهد والوقت والنفقات"



 

القدرة علـى  "الكفاية بأنها ) ٦هـ، ص١٤٢٦(بينما عرف دولز وآخرون ) ب ( 
  ".نتاج سلوك ضمن مجال محددإ

تعريف عبد اللطيف الفاربي للكفاية علـى  ) ٧٣هـ،ص١٤٢٣(نقل غريب )  ج( 
نظام من المعارف المفاهيمية واإلجرائية، التي تكون منظمة بكيفية، تجعـل  "أنها 

الفرد قادراً على الفعل عندما يكون في وضعية معينة، أو إنجاز مهمة من المهام، 
  ".لمشاكلأو حل مشكلة من ا

تصف الحـد األدنـى   "بأنها ) ١٨٩هـ،ص١٤١٩(  عرفها اللقاني والجمل) د ( 
لألداء وعندما يصل أي فرد إلى هذا الحد فإن هذا يعني أن الفرد وصل إلى حـد  

  ".مهمةيساعده على أداء هذه ال
جميع المعارف والمهارات والقدرات ) "٦٩هـ، ص١٤٢٣(عرفها الطعاني ) هـ(

لقة بوظائف الشخص التي يؤديها من أجـل تحقيـق األهـداف    واالتجاهات المتع
  ".للمؤسسة التي يعمل بها

ة من وجهة نظره على أنها يتعريف الكفا) ٢٥هـ ، ص١٤٠٤(ذكر مرعي ) و ( 
  ".القدرة على أداء عمل معين بكفاءة وفعالية وبمستوى معين من األداء"

القدرة على "م بأنها الكفاية بمعناها العا) ١٨هـ، ص١٤١١(وعرفت بخش ) ز ( 
أداء سلوك معين يرتبط بمهام معينة ويعبر عنه بمجموعـة مـن التصـرفات أو    
الحركات أو األقوال أو األفعال وتتكون من مجموعة من المعـارف والمهـارات   
واالتجاهات التي تتصل اتصاالً مباشراً ببعد معين وتؤدى بمستوى معـين مـن   

  ".الاإلتقان يضمن تحقيق األهداف بشكل فع
  :أن للكفاية التعليمية أربعة مفاهيم هي) Sh.Edmond(أشار ادموند ) ح(
  .الكفاية كسلوك ،ويعني هذا المفهوم عمل أشياء محددة وقابلة للقياس -١
الكفاية هي التمكن من المعلومات ، ويعني هـذا المفهـوم اسـتيعاب وفهـم     -٢

  .المعلومات والمهارات 
هذا المفهوم على ضرورة الوصول إلى درجـة   الكفاية درجة المقدرة ،ويؤكد -٣

  .معينة من القدرة على عمل شيء في ضوء معايير ومقاييس معينة 



 

الكفاية على أساس نوعية الفرد ، ويتصل هذا المفهوم بالخصائص الشخصية  -٤
هــ  ١٤٢٧زين الـدين ،  (للفرد التي يمكن  قياسها بناء على معايير موضوعية 

  ) .٥٢،ص
جد تبايناً بين هذه التعاريف فتارة نهذه التعاريف لمفهوم الكفاية في  التأملبو      

تعرف الكفاية على أنها القدرة وأخرى على أنها األداء والبعض عرفها على أنها 
المعلومات والمعارف واالتجاهات والمهارات إلى غير ذلك من المصطلحات التي 

بعض التربويين يرى أن هـذا  ورغم هذا التباين إال أن .ذكرت في تعريف الكفاية
   ٢١هـ، ص١٤١٨(االختالف اختالف تنوع ال تضاد يؤكد ذلك ما أشار إليه الناقة

عندما ذكر أن الفروق في تعريف مفهوم الكفاية ال تعد خالفاً بين التربويين فمنهم )
من عرف الكفاية في شكلها الظاهر ومنهم من عرفها في شكلها الكـامن، ففـي   

عني القدرة التي تتضمن مجموعـة مـن المهـارات والمعـارف     شكلها الكامن ت
والمفاهيم واالتجاهات التي يتطلبها عمل من األعمال فتصاغ على شكل أهـداف  
تصف السلوك المطلوب، وأما شكلها الظاهر فهي األداء الذي يمكـن مالحظتـه   

  .عمله وتحليله وتفسيره وقياسه إي أنها مقدار ما يحققه الفرد في
ى الباحث أن التعريفات السابقة للكفاية رغم اختالفهـا الظـاهر فـي    ريو      

  -:الصياغة إال أنها تتفق في النقاط التالية
  .أن الكفاية قدرة تشمل المعارف والمهارات -أ
أنه يمكن قياس الكفاية عن طريق مالحظة األداء الذي يمثل الشكل الظاهري -ب

  .للكفاية
  .داف معينةأن الكفاية تهدف إلى تحقيق أه -ج
  :الفرق بين الكفاية وبعض المفاهيم المالصقة -٣
  :الفرق بين الكفاية والكفاءة -أ 

يعد مفهوم الكفاءة من المفاهيم التي شاع استخدامها في الدراسات اإلنسـانية        
المختلفة، إال أن هذا المفهوم يعتبر محل جدل وخالف بين الكثير من الباحثين وقد 

إلى أن مفهوم الكفاءة من المفاهيم التي كثيراً ما تختلط ) هـ١٤٢١(أشار السفياني 
  .وتتداخل مع مفهوم الكفاية، وكثيراً ما يستخدم الباحثون المفهومين بمعنى واحد



 

وسنسلط الضوء هنا على مفهوم الكفاءة اللغوي واالصطالحي لنخـرج بتصـور   
  .واضح للمفهومين

  :اللغوي للكفاءة ىالمعن

فـي المعجـم الوسـيط أن    )٧٩٧، صهـ١٣٩٢(ى وآخرون أورد مصطف      
المماثلة في القوة والشرف وفي حالة العمل يقصد بها القدرة عليـه  "الكفاءة تعنى 

  ".وحسن تصريفه
كافـأه مكافـأة   ) "٦٣هــ، ص ١٤١٤(وجاء في القاموس المحيط للفيروز آبادي 

ما ومدهما، وهذا كُفُـؤ  ماثله واالسم الكفاءة والكَفَاء بفتحه: وفالناً–جازاه : وكفاء
  ".أي مثله
  :االصطالحي للكفاءة ىالمعن
أنه رأى فـي   (Fincher)عن فنشر ) ٢٨هـ، ص١٤٢٤(ذكرت الفتالوي      

  .الكفاءة مفهوماً هندسياً واقتصادياً وتعليماً
  .فيعني النسبة بين المدخالت والمخرجات: أما المفهوم الهندسي

  .االستهالك: أما اقتصادياً
تعنى قدرة النظام التعليمي على تحقيق األهداف المنشودة : مجال التعليميوفي ال 

رى الباحث أن اشتقاق الكلمتين مختلف يوبالمقارنة بين مفهوم الكفاءة والكفاية .منه
وعليه فإن الكفاية شيء والكفاءة شيء آخر وال وجه الستخدامها بمعنـى واحـد   

ذكـرت أنـه فـي ضـوء     حيـث  ) ٢٩هـ، ص١٤٢٤(وهذا ما أكدته الفتالوي 
التعريفات للكفاءة والكفاية فإنها ترى أن الكفاية أبلغ وأوسع وأشمل وأوضح مـن  
الكفاءة في مجال العملية التعليمية والتربوية وأن الكفاية تقـيس الجانـب الكمـي    

  .والكيفي معاً في مجال التعليم بينما تقيس الكفاءة الجانب الكمي فقط
حيث نظر إلى مفهـومي الكفايـة   ) ٩٠هـ، ص١٤١٠(وهذا ما أكده غنايم       

والكفاءة من منظور هندسي، حيث يعني التكافؤ في لغة الرياضيات التساوي فـي  
الحجم أو في والمساحة ، فيمكن أن يتكافأ مثلت مع مسـتطيل دون أن يتطابقـا،   

مكن وبالتالي ي. وعليه فالتكافؤ يعنى الكم فقط بينما التطابق يعني الكم والكيف معاً
تشبيه الكفاءة بالتكافؤ، أما الكفاية فيمكن تشبيهها بالتطابق، وعليه يمكن القول بأن 



 

الكفاءة تقيس الجانب الكمي، بينما الكفاية تقيس الجانب الكمي والجانـب الكيفـي   
  .معاً

رؤية أخرى للفرق بين ) ميدلي (نقل عن ) ٧٠هـ ،ص ١٤٢٨(إال أن الحضيبي 
تحقيق مستوى الجدارة أي الحـد األقصـى   " كفاءة هي الكفاية والكفاءة في أن ال

  "وليس الحد األدنى المقبول كما يحدث في الكفاية 
  :الفرق بين الكفاية والفاعلية -ب

إلى الفرق بين الكفاية والفاعلية بقولـه  ) ٢١٢هـ، ص١٤٠٩(أشار مرشد       
هـا والتـي   إن درجة فاعلية المنظمة إنما تقاس بمدى تحقيق األهداف المحددة ل"

وجدت أصالً لتحقيقها، أما الكفاية فهي تعني مدى توفير الموارد المادية والبشرية 
عند القيام بالعمليات والنشاطات الالزمة لتحقيق األهداف مقارنة بالمخرجـات أو  

  ".النتائج التي تحققها المنظمة
لكفايـة  فذكر أن الفاعلية تقاس بالنتائج أما ا) ١٩هـ، ص١٤٢٤(أما الجعيد      

فتقاس بالطريقة المستخدمة لتحقيق النتائج وأن تحقيق الكفاية ال يعني بالضـرورة  
تحقيق الفاعلية، فالفرد يمكن أن تتوفر له أفضل الوسائل من حيث الوقت والجهد 
والتكلفة لتحقيق األهداف ومع ذلك ال يستطيع تحقيق جميع أهدافه المرسومة، كما 

الكفاية فقد يستطيع الفـرد تحقيـق   تحقيق الضرورة أن تحقيق الفاعلية ال يعنى ب
أهدافه المرسومة، ولكن الوسائل المستخدمة لتحقيق تلك األهداف ليست هي أفضل 

  .الوسائل من حيث الوقت والجهد والتكلفة
رى أن الكفاية أحد عناصر الفاعليـة وأن الكفايـة   يوعلى هذا فإن الباحث       

نظام بينما الفاعلية مرتبطة بمخرجات النظام حيث مرتبطة بالعناصر المدخلة في ال
  .تقاس بمدى تحقيق األهداف المحددة لها

  
  :الفرق بين الكفاية والمهارة ـ ج

أنه يمكن تلخيص الفروق بين الكفاية ) ٢٩هـ، ص١٤٢٤(ذكرت الفتالوي       
  -:في النقاط التالية والمهارة

  .رة تعد أحد عناصر الكفايةنطاق الكفاية أعم وأشمل من المهارة، فالمها -



 

ترتبط الكفاية بالكثير من األعمال التنظيمية والفنية واإلدارية في حين ترتكـز   -
  .المهارة في أداء عمليات حركية حسية

  .إذا تحققت المهارة في إنجاز أو أداء شيء ما، فهي تعني تحقيق الكفاية له -
  .ورة تحقيق المهارة بهإذا تحققت الكفاية لشيء ما، فهذا ال يعنى بالضر -

  . د ـ الفرق بين الكفاية واألداء 

مجموعة " األداء بأنه ) المليجي (تعددت التعاريف لمفهوم األداء فقد عرف       
وهذا األداء هو مـا تالحظـه   . االستجابات التي يقوم بها الفرد في موقف معين 

لعلوم فقد عرفـت األداء  أما المنظمة العربية للتربية والثقافة وا" مالحظة مباشرة 
الفعل اإليجابي النشيط الكتساب المهارة أو القدرة أو المعلومة ،والتمكن " على أنه 

  )٢٤هـ ،١٤٢٤الفتالوي ، " (الجيد من أدائهاً تبعاً للمعايير الموضوعية 
البطانة الداخلية لـألداء  "أن الكفاية هي ) ٣١٧هـ ،ص١٤٢٤(وذكر الدريج      

ـ والتي تلعب دور ا  ظلمحرك إنها نموذج مستبطن ومكتسب وغير مرئي وال يالح
) ١٣هــ ،ص ١٤٢١(أما جامـل  "  . إال من خالل إنجازات وسلوكات مؤشرة 

  .فذكر أن هتلمان فرق بين الكفاية واألداء بأن األداء هو المظهر العملي للكفاية 
  :مفهوم الكفاية المهنية -٤

مجموعـة المعـارف   "أنهـا  ب) ١٩٥هـ ،ص١٤١٩(عرف اللقاني والجمل      
نتيجة إعداده فـي برنـامج    دوالمفاهيم والمهارات واالتجاهات التي يكتسبها الفر

تعليمي معين توجه سلوكه وترتقي في أدائه إلى مستوى من التمكن يمكنـه مـن   
فقـد  )٥٥هـ،ص ١٤١٤(  يومتول الجوادعبد  أما .ممارسة مهنته بسهولة ويسر

أن يتم إنجاز العمل المهني من خـالل ممارسـة   "عنى الكفاية المهنية بأنها ت عرفا
جيدة أساسها اكتساب المهارة في األداء مستندة إلى إطار نظري يحدد متطلبـات  
المهنة، ومن هنا فإن المعرفة المهنية تعنى المعرفة المنظمة التي يمكن اكتسـابها  

 لمكونات من حقل معرفي معين، وهذا يجعل مفهوم الكفاية المهنية مفهوماً شامالً
  ".ثالثة هي المعلومات والمهارات واالتجاهات



 

 يعرفها النعيم اكم المهنيةأن الكفايات ) ١١هـ، ص١٤٢٣( وذكر العنـزي     
المهارات التي تتصل بالعمل التربوي وتؤهل صاحبها لممارسة عملـه  "تلك بأنها 
  ".بنجاح

لمعلومـات  مكونـات للكفايـة المهنيـة هـي ا     فحدد ثالث (Short)أما شورت 
حيث تترجم إلى أفعال سلوكية أدائية قابلة للقيـاس فـي   . والمهارات واالتجاهات

  ).١١،ص ١٤٢٣العنزي،  (ضوء مفاهيم معينة 
  :أنواع الكفايات -٥

تعددت أنواع وأقسام الكفايات تبعاً لتعدد الزوايا التي ينظـر مـن خاللهـا         
إلى أن البعض ) هـ١٤٢٠(يدي الباحثون والمختصون يؤكد ذلك ما ذهب إليه الزا

نظر لها من الجوانب الشخصية للمشرف التربوي فسماها الكفايـات الشخصـية   
والبعض ربطها بالعملية اإلشرافية وسماها بالكفايات اإلشرافية والبعض اآلخـر  
نظر لها من الناحية المهنية لجوانب عمل المشرف التربوي فسـماها بالكفايـات   

  .بمستوى األداء فسماها بالكفايات األدائية المهنية وقسم آخر حددها
تصنيفاً للكفايات علـى  ) ٥١هـ، ص١٤٠٤( ذكر جرادات وآخرونما ومن ذلك
  :ثالثة أنواع

  :الكفايات المعرفية -١

التي ال تقتصر على المعلومات والحقائق بل تمتد إلى امتالك كفايات الـتعلم       
  .دام المعرفةالمستمر، واستخدام أدوات المعرفة وطرق استخ

  :كفايات األداء -٢
وتشمل هذه الكفايات قدرة الفرد على إظهار سلوك واضـح فـي المواقـف         

المختلفة، وهذه الكفايات تتعلق بأداء الفرد ال بمعرفته ومعيار تحقيق الكفاية هنـا  
  .هو القدرة على القيام بالسلوك المطلوب

  :كفايات النتائج -٣
عن النتائج ال عن األداء أو المعرفة رغم ارتباطها بهـا  تتحدث هذه الكفايات      

ولكنها تتميز بدخول عناصر جديدة تتمثل في الحماس والثقة بالنفس والقدرة على 
  .الوصول إلى النتائج



 

  -:الكفايات على النحو التالي فقد ذكر أنواع) ٢٢هـ، ص١٤٢٣( يأما العنز     
مجموعة المفاهيم واالجتهادات والسلوك التي تتعلق ب :الكفايات اإلشرافية وهي -١

  .الذي يمكن مالحظته
التي تتعلق بالجوانب الفكرية والوجدانية واالجتماعية  :الكفايات الشخصية وهي -٢

  .التي تُعين على القيام بالمسؤوليات المهنية
التي تتضمن الجوانب التي تتصل بالمجال الـوظيفي   :الكفايات المهنية وهـي  -٣

  .عينة تؤهل لممارسة العمل بنجاحوتشمل صفات م
التي تظهر على شكل هدف عام مصاغ سلوكياً علـى   :الكفايات األدائية وهي -٤

شكل نتائج تعليمية تعكس المهارة أو المهام التي على المشرف التربوي أن يكون 
  .قادراً على أدائها

 نيأوردت حلـوا وهناك من يضيف الكفايات الوجدانيـة واالنفعاليـة التـي        
نوع من الكفايات المتصلة باالسـتعدادات  "أنها  ىعل تعريفها) ١٨،صهـ١٤٢٣(

  ".والميول واالتجاهات والقيم األخالقية والمثل العلياً
نوعاً آخر هـو الكفايـات االستكشـافية    ) ٢٠هـ، ص١٤٢١(الشيخي  ذكرو    

ي يقـوم  الكفايات التي تشتمل على األنشطة الت:"التي عرفها بأنها ) االستقصائية(
  ".بها المعلم أو المشرف التربوي للتعرف على النواحي المتعلقة بعمله

والمتتبع ألنواع الكفايات وتصنيفاتها يجد عدداً ال محدود من هذه األنواع التي     
ومنهم من ينتقي من كل هذه "سبب تعددها بقوله ) ٩٣هـ، ص ١٤٢٥(أكد البطي 

ن القضية اجتهادية وليس فيها إجمـاع  التصنيفات فيضع لنفسه تصنيفاً يخصه، أل
  ".عند أهل الفن

  -:أسباب هذا التنوع في تصنيفات الكفايات ما يليأن الباحث  يرىو   
  .اختالف طبيعة الوظائف واألعمال ومتطلباتها -١
  .اختالف وجهات نظر الباحثين واجتهاداتهم في تصنيفها -٢
  . اختالف مصادر اشتقاق الكفايات  -٣
  :شتقاق الكفاياتمصادر ا -٦



 

هــ، ص  ١٤١٥(ذكـر العزيـزي   حيث تعددت مصادر اشتقاق الكفايات       
  -:عدداً منها) ٣٥٥
البحوث العلمية وما توفره من معارف ومعلومات تساهم وبشكل كبيـر فـي    -١

  .تحديد هذه الكفايات
أسلوب تحليل األدوار وصياغتها على شكل كفايات ذات معايير يتم تقويمهـا   -٢

  .رارباستم
  .تخمين الكفايات من قبل الخبراء والتربويين والمختصين في مجال الكفايات -٣

فأكدت على أهمية اشتقاق الكفايات من النظرية  Patricia M. Kayأما باتريسيا 
مرعي، (التربوية بحيث تكون الكفايات متفقة مع مرتكزات تلك النظرية التربوية 

  ).٥١هـ، ص١٤٠٤
الكفايات التي تعتمد على القوائم الجاهزة مصدراً للكفايـات  كما تعد قوائم تصنيف 

حيث تشتمل على عدد كبير من الكفايات التعليمية يتم اختيار المالئم من بينها في 
ضوء إستراتيجية واضحة ومحددة يتم من خاللها اختيار العـدد المناسـب مـن    

جامـل،  (يـة  الكفايات وهي متواجدة في العديد من الدراسـات العربيـة واألجنب  
  )٣٠هـ،ص١٤٢١
عدداً من المصادر التي اعتمد عليها ) ١٤١هـ، ص١٤٠٢(كما ذكر عبيدات      

  -:في تحديد كفايات المشرف التربوي منها
  .البيان الوظيفي للمشرف التربوي -١ 
  .وظائف ومهام المشرف التربوي -٢
  .دراسة أعمال المشرفين التربويين -٣
  .قةمراجعة قوائم كفايات ساب -٤
  .استفتاء المشرفين التربويين -٥

إضافة بعض المصادر التـي يـرى   ) ٢٧هـ، ص١٤٢١(واقترح الشيخي      
  -:أهميتها ومنها

األسس التي يقوم عليها النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية والتـي   -١
  .تعكس خصائص المجتمع السعودي، وما ينبغي أن يكون عليه



 

  .ي مراحل التعليم العامأهداف التربية ف -٢
  .دراسة خصائص النمو في مراحل التعليم العام -٣

استطالع آراء العاملين فـي الميـدان   ) ٢٥هـ،ص١٤٢٣(وأضافت حلواني      
التربوي حيث يتضمن هذا المصدر االستعانة بالعاملين في مهنة التعليم وتنظيماته 

ضرورياً منها فهم األعرف  المهنية في عملية اشتقاق الكفايات وتضمين ما يرونه
  .بمشكالت الميدان واحتياجاته 

رى الباحث إضافة األدلة المهنية الصادرة عن وزارة التربيـة والتعلـيم   يو     
لهـذه  ..... بالمملكة العربية السعودية كدليل المعلم ودليل المشـرف التربـوي   

  .المصادر
ليمية ومصادرها ، إال أنـه  وبالرغم من تنوع وتعدد أساليب تحديد الكفايات التع" 

لضمان رصانة االشتقاق ومعقوليته ، وضماناً لعمل أكثر دقة وأسلم منهجاً وأكثر 
موضوعية يوصي المختصون في هذا المجال باستخدام أسلوب أوأكثر من هـذه  

  )٦٥هـ ،ص١٤٢٧زين الدين ،." ( األساليب 
صـب الشـتقاق   ومن هنا يتضح أن جميع المصادر السالفة الذكر مجـال خ      

  .الكفايات المهنية لمشرف اإلدارة المدرسية
  :ـ نشأت حركة التربية القائمة على الكفايات ٧

يعد موضوع الكفايات أمراً قديماً في التربية فلم يكن وليد العصر فقد سـبق        
ن بهذا الجانب منذ القرون األولى لإلسالم ، وكان وأن اشتغل علماء التربية المسلم

السبق قبل أن تظهر حركة التربية القائمة على الكفايات فـي العصـر    لهم فضل
ولعل أوضح األدلة على ذلك اإلجازة العلمية التي كان يمنحها العـالم  . الحاضر 

لتلميذه الذي يتخرج على يديه ، وهي بمثابة رخصة تسمح له بممارسـة مهنـة   
عناصـر الجـد   التدريس ،وكان الشرط الرئيس لمنح تلك اإلجازة هـو تـوافر    

  ).٢٢هـ ،ص١٤٢٤الرشيد ،( واالجتهاد والقدرة على إثبات الكفاءة والجدارة 
ما بالنسبة لظهور حركة التربية القائمة على الكفايات في العصر الحديث فقد      

اختلف علماء التربية في تحديد تاريخ ظهور حركة الكفايات فهناك من يـرى أن  
الخمسينيات من القرن العشرين وكان ذلك فـي  بداية ظهور هذا االتجاه كان في 



 

الواليات المتحدة األمريكية حيث اتجهت كثير من المؤسسات التعليمية إلى التحول 
نحو البرامج التربوية القائمة على الكفايات وخصوصاً في مجال إعـداد المعلـم   
وجاء ذلك التحول نتيجة لتحذير بعض التربويين األمريكيين البارزين مـن عـدم   

  ) .٣٣١هـ ،ص ١٤٢٠الحيلة ، ( أهلية بعض المعلمين وتدني مستواهم  
وهناك من التربويين من يرى أن هذا االتجاه كان بدايته في الستينات الميالدية     

م مع ظهور برنامج تدريب المعلمـين  ١٩٦٨من القرن الماضي وتحديداً في عام 
هــ ،  ١٤٢١جامل ، (يكية  شمل معظم كليات التربية في الواليات المتحدة األمر

  ) .١٣ص 
  -:عوامل ظهور حركة التربية القائمة على الكفايات -٨

لم تنشأ حركة التربية القائمة على الكفايات من فراغ بل نشأت نتيجة عـدة        
  -:في النقاط التالية) ٣٤ـ  ٣٢هـ، ص ص ١٤٢٤(عوامل ذكرتها الفتالوي 

لعملية التعليم وأن تكون المدارس أكثر  نتيجة لمطالبة الجماهير بمردود أفضل -أ
  .استجابة وفعالية للمتطلبات االجتماعية والفردية

ظهرت هذه الحركة كرد فعل لألساليب التقليدية التي تسود بـرامج اإلعـداد    -ب
فقط مهملـة  ) المعرفة(لتتجاوز ثغراتها وعيوبها والتي تؤكد على الجانب النظري 

  .الجوانب األخرى
واسع في مهنة التدريس وما صاحبها من دراية واسعة بخصـائص  التطور ال -ج

المعلم والمدير والمشرف التربوي ونوعيات السلوك الذي يمارسونه في المواقف 
  .المختلفة واإليمان باألدوار الجديدة التي ينبغي أن يمارسونها

على أنها جاءت كاستجابة النسحاب الكثير من المفاهيم االقتصادية وأساليبها  –د 
وبه يتم التركيز على مقدار ما ) اقتصاديات التعليم(النظام التعليمي، فظهر مفهوم 

ينفقه المجتمع على التعليم وناتجة وقد أدى ذلك إلى قيام الكثير من الدراسات التي 
عنيت بكفاءة التعليم الداخلية والخارجية ومن هنا بدأت برامج إعـداد المعلمـين   

  .بنوعية المخرجات والمديرين والمشرفين تهتم
في عملية  –الكفايات  –تطور التكنولوجيا وتوفرها سهل تنفيذ منهج الحركة  -هـ

  .التعليم والتعلم



 

إلى مجموعة من العوامل ) ٤٠، ٣٩هـ،ص ص ١٤٠٤( وقد أشار مرعي      
  -:أهمها

حيث ساعد التعلم لإلتقان على تطـور حركـة   ) التعلم لإلتقان(ظهور مفهوم  –و 
ت بتحديد األهداف المراد تحقيقها، وتوفير فرص مناسبة للمـتعلم تسـاعده   الكفايا

على تحقيق هذه األهداف سواء كان الهدف معرفي أو أدائي بما يؤدي إلى الـتعلم  
  .لإلتقان

ظهور اتجاهات حديثة في التقويم منها التقـويم الـذاتي، وإتاحـة الفرصـة      -ز
وإجراءاته، واعتبار النمـو المهنـي   للمعلمين في تحديد الخطوات العامة للتقويم 

  .أساساً لتقويم المعلمين
أن عدم القدرة على تحديد  Yargerاختالف مفهوم التعليم حيث ذكر يارجر  -ح

  .خصائص التعليم الجيد بدقة كان وراء ظهور الكفايات كبديل
أن النظرة إلى التعلـيم كمهنـة   ) ٤٥هـ ،ص١٤٠٤(وأضاف جرادات وآخرون 

  .ظهور حركة التربية القائمة على الكفايات كانت من أسباب 
  
  
  :القائمة على الكفاياتالتربية والتدريب ـ أهمية ٩

رغم تعدد االتجاهات العالمية في إعداد المعلم وتدريبه إال أنه يمكن القـول        
أن النموذج القائم على الكفايات يعتبر من أهم النماذج التربوية الحديثة في إعـداد  

ريبه ،والتي شرعت كثير من الدول في األخذ به ، حتى أنه أصبح من المعلم وتد
أبرز مالمح التربية األمريكية وأكثرها شيوعاً في كليات إعداد المعلمين ، وازداد 
االهتمام العالمي بهذا األسلوب ،خاصة بعد أن توصلت البحوث التقويمية لتطبيقاته 

د كبير ، األمر الذي جعله اتجاهاً إلى نجاحه وتحقيق األهداف المرجوة منه إلى ح
يمثل أهمية كبيرة في مجال البحث التربوي كأسلوب إلعداد المعلمين وتـدريبهم  

  ) .٥٩هـ ، ص١٤٢٧زين الدين ، (حتى اآلن  
  
  .ـ أساليب قياس الكفايات ١٠



 

هــ  ١٤٢٨(الحضـيبي  ؛) ٢٨هــ، ص ١٤١٩(أورد كل مـن الشـمري        
داً من أساليب وطرق قياس الكفايات عد)٣١هـ ،ص ١٤٢٣(والعنزي  ؛)٨٤،ص

  :يمكن عرضها كالتالي 
  
  :ـ أسلوب مقاييس التقدير ١

يقوم هذا األسلوب على إعطاء المشرف أوالمعلم أوالمدير درجة فـي كـل        
مهارة من المهارات التي تتضمنها الكفاية بحيث تحدد مستوى إتقان الفرد للمهارة 

وك الفرد ويقوم المقوم بتسجيل انطباعاتـه  ويعتمد هذا األسلوب على مالحظة سل
نحو السلوك الذي يحدث ويعتمد صدق مقاييس التقدير علـى وصـف السـلوك    

  وتحديده بصورة اجرائية دقيقة 
  :ـ أسلوب المقابلة الشخصية ٢

حيث تعد المقابلة الشخصية أسلوباً يمكن من خالله جمع المعلومـات التـي        
ث تعد المقابلة الشخصية هنا كاختبار شفوي حـول  تساعد في قياس الكفايات ، حي

الكفايات المطلوبة تهدف إلى أن يظهر الفرد الذي تتم مقابلته مدى إتقانـه لهـذه   
الكفايات،ولنجاح هذا األسلوب البد من اإلعداد الجيد لهذه المقابلة بحيـث تحـدد   

مـن   األسئلة الموجهة لقياس كل مهارة من المهارات التي تتضمنها كـل كفايـة  
الكفايات بصورة تمكن المقابل من إصدار أحكام دقيقة إلى حد كبير عـن مـدى   

  .إتقان الكفايات 
  :)التقويم الذاتي ( لقياس الكفايات  ـ أألسلوب  المباشر٣

ويقوم هذا األسلوب على التقويم الذاتي من قبل المشرف أوالمعلم أو المـدير       
د الكفايات التي سيتم قياسها وتحديـد  الضرورة الستخدام هذا األسلوب تحدي نوم

مؤشرات ومعايير األداء لكل كفاية من تلك الكفايات سواء كانت هـذه المعـايير   
  .كمية أوكانت كيفية بالحكم على نوعية األداء 

ومن خالل العرض السابق يتبين تعدد أساليب قياس الكفايات المهنية لمشرفي      
ات المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية فـي هـذه   الكفاي ساإلدارة المدرسية ،و لقيا



 

الدراسة جمع الباحث بين أسلوب مقاييس التقدير من خـالل مـديري المـدارس    
  . خالل مشرفي اإلدارة أنفسهم نواألسلوب المباشر م

א מ:א :א
نه ال يزيـد  يالحظ أن ثمة خالفاً حول ما إذا كان التعليم مهنة أم حرفة أم أ      

عن كونه عمالً نصف مهني أو ما يسمى أشباه المهن كما ورد في تقسيمات ريس 
)Reiss ( للمهن) والرتبـاط مفهـوم    .)٤٢هــ،ص ١٤١٤ومتولي ،عبد الجواد

تمهين التعليم بالكفايات المهنية للعاملين في حقل التربية والتعلـيم رأى الباحـث   
ين تمهين التعليم وكفاياته من خـالل  أهمية توضيح هذا المفهوم وكشف العالقة ب

  :المحاور التالية 
א−: .מ
هناك الكثير من الخلط حول معنى كل من الحرفة و المهنة ، فقـد يطلـق        

البعض على إحدى الحرف اصطالح مهنة و قد يطلق البعض اآلخر على إحـدى  
  . ا المهن اصطالح حرفة مع أن هناك فرقاً مميزاً بينهم

ها عمل صناعي أو فني يزاوله الفرد أن"على  TRADEو قد عرفت الحرفة      
و يتطلب ألدائه مؤهالت خاصة تكتسب فقط بعد قضاء عدة سنوات من التعلـيم  

األسلوب العملي البـدائي الـذي    "كما عرفت بأنها  "النظري و العملي و الخبرة 
ـ     "م بالبسـاطة وعـدم التعقيـد   يستند على التقليد في تعلمه و إنجازه و هـو يتس

  ). ٣٣هـ، ص١٤٠٥عصمت ،(
وظيفة تتطلب إعداداً طويالً "فقد عرفت بأنها  PROFESSIONأما المهنة      

نسبياً و متخصصاً على مستوى التعليم العالي يرتبط أعضاؤها بروابط أخالقيـة  
  .) ٣٩ص هـ ، ١٤١٤عبدالجواد ومتولي،( "محددة



 

أعمـال خدميـة ، تطبـق    "بأنهـا  )   ١٧٥ص،هـ ١٤١٠ ( ينازل هاكما عرف
  . "مجموعة من المعارف على مشكالت يقدرها المجتمع

 و من خالل هذه التعاريف يمكن التوصل إلى عدة مؤشرات يتم من خاللهـا      
  :التفريق بين المهنة و الحرفة 

ن الحرفة تكتسب من خالل الممارسة و تحتاج إلـى إعـداد بسـيط    أ -: أولها 
بالمهن كما ال يكون للحرفة قانون أخالقي خاص بها بعكس المهنة التي  بالمقارنة

تتطلب إعداداً خاصاً يستمر عادة لعدة سنوات داخل مؤسسات التعليم العالي و لها 
متـولي   عبـدالجواد و (المنتسـبين إليـه    ةقانون أخالقي يحدد التزام و مسؤولي

  .) ٤٠ص هـ،١٤١٤،
ار خدمة المجتمع وأهدافه وليس غرضها مجرد تكون المهنة عمالً في إط: ثانيها

النفع الشخصي كما يتطلب ذلك قدراً معيناً من المعارف والخبرات المتخصصـة  
  .)١٢ص، هـ١٤٢٣،طه سعفان و(بخالف الحرفة 

.א−:
توضح الدراسات التي أجريت في مجال المهن و التمهين اختالف البـاحثين       
معايير المهنة و شروطها و حول األهمية النسبية لكل منها بل حول عـدد   حول

هذه المعايير فبعضهم يحددها ستة معايير مثل فلكستر و البعض اآلخر يقصـرها  
سة عشـر معيـاراً   و البعض يزيدها إلى خم) باترسون(على معيارين اثنين مثل 

ه الدراسات في ومع ذلك تتفق هذ )٤٤هـ ، ص١٤٠٠ ،إسماعيل (مثل هايمان  
 وعبـد الجـواد   ؛) ١٥، ١٣هـ ،ص ص١٤٢٣(طه سعفان و: المعايير التالية 

  : ) ١٣٢ ، ١١٧ص هـ ، ص١٤١٤(متولي
المهنة خدمة عامة ، يكدس أصحابها أنفسهم لخدمة المجتمع و البشرية  .١
.  
 . تتطلب المهنة من أصحابها قدرة فكرية فائقة و بصيرة فنية متميزة  .٢

 .فترات طويلة نسبياً في اإلعداد في المهن يقضي أعضاء المهنة  .٣

يكون لدى أعضاء المهنة مؤهالت معينة قبل االلتحاق بها و يكونـوا   .٤
 .على علم بأحدث التطورات في تخصصاتهم و السعي وراء النمو المهني 



 

تخضع المهنة لتنظيم مهني قوي لتحديد أهدافها و تحسين خـدماتها و   .٥
 . وقهم كما هو معروف بالنسبة للنقابات ضبط ممارسات أصحابها و تحديد حق

 .تشترط المهنة وجود أخالق مهنية أو ما يعرف بميثاق شرف المهنة  .٦

 .توفر المهنة لصاحبها عمال يتسم بالدوام وعضوية مستمرة  .٧

 . توفر المهنة إمكانات للترقي و التخصص و االستقاللية  .٨

  
 

מ−: :א
ارة إليه حول مفهوم المهنة و معاييرها سندرس مـدى  في ضوء ما تم اإلش     
في  اومدى توافر مقومات المهنة وشروطهية اعتبار التعليم مهنة من المهن إمكان

  . مجال التعليم 
מ. −:א

تبين مدى تـوافر مقوماتهـا و   يبتحليل ما تم اإلشارة إليه من معايير المهنة 
 هـ،ص١٤٢٣( طهو سعفان :م على النحو التالي شروطها في مجال التعلي

  )٢٠ ، ١٩ص
  ن أجل تأدية خدمة المجتمع و يتنـزه معظمهم ميعمل معظم المدرسين  -١

عن االستغالل و المكسب الشخصي فالتعليم و التربية عمومـاً هـي فـي    
  . األساس إفراز لمطالب المجتمع و لترقية جوانب اإلنسان واستعداداته 

م من المعلم قدراً كبيراً من المهارة و المعرفة و اإلبـداع و  يتطلب التعلي -٢
 .ذلك في ضوء ما يسند للمعلم من أدوار و مسؤوليات 

يعد أغلب المعلمين إعداداً على مستوى التعليم العالي و لم يبق بعد ذلك  -٣
إال بعض المعلمين الذي عملوا بالمهنة بالرغم من عدم حصولهم علـى  

م يخلون بهذا المعيار األمر الذي جعـل الـدول   مؤهل تربوي بما يجعله
تعمل على إعداد برامج تأهيلية على المستوى الجامعي لهؤالء المعلمين 

. 



 

تشارك إلى حـد  ) كالنقابات(تتوافر لمهنة التعليم تنظيمات مهنية جامعية  -٤
ما في صياغة أهداف المهنة وتقديم الخدمات للمعلمين على مـا فـي هـذه    

 . يات النقابات من السلب

للمعلمين تراث عظيم من األخالق المهنية و ميثاق شرف المهنة و آدابها  -٥
 . 

تقدم مهنة  التعليم للعاملين بها عمالً يتسم بالدوام و االستمرارية نسبياً و  -٦
إن كان ليس على نفس درجة المهن األخرى فالطبيب و المحـامي يبقـون   

 .ير يطهم من تغعلى صفاتهم ملتحقين بنقاباتهم مهما طرأ على نشا

أن يكون لديهم مؤهالت معينة قبـل العمـل    يطلب من العاملين بالتعليم -٧
بالتعليم كما تتوافر إمكانات اإلطالع على كل جديد بالمهنة كما يتحقق النمو 

 .المهني و الثقافي للمعلمين 
מ) א א :א

  : كمهنة مر بثالث مراحل  ن إلى أن التعليمون التربويويشير المفكر     
مرحلة ما قبل المهنية و تمتد هذه المرحلة منذ بداية التاريخ اإلنساني و حتى . أ 

  .أواخر القرن الثامن عشر 
القـرن التاسـع    م شبه المهنية  و تمتد هذه المرحلة من أوائليمرحلة التعل. ب 

  . عشر إلى نهايته
تي كانت انطالقتها مع بدايـة القـرن   التعليم في مرحلة التمهين النامي و ال. ج 

  ) . ٢٥،ص  هـ١٤٢٣،طهوسعفان (العشرين  
و هكذا نصل إلى شيء من القناعة بتوافر أغلب مقومات المهنـة بالنسـبة        

للتعليم مستدلين على ذلك بالنظرة السريعة لتاريخ التعليم و تطوره حتى أصـبح  
  . مهنة لها خصائصها وفلستها 

أن التعليم يفتقر إلى كثير من اإلجراءات و الضوابط و المعايير و مع هذا كله إال 
لتحقيق التمهين الكامل األمر الذي أدى بكثير من علماء التربية إلـى اسـتحداث   
كثير من المعايير و الضوابط سعياً و راء تمهين التعليم و استكمال اإلجـراءات  

معايير مزاولة  ييرهذه المعاالالزمة لتحقيق التمهين الكامل للتعليم و لعل من أهم 



 

المهنة و الترقية فيها و تغطي فقرات المعيار  جوانب مزاولة المهنـة و الترقيـة   
أثناء ممارستها و في مقدمتها ضرورة  وجود رابطة مهنيـة للمعلمـين تحـرك    

عبـد  ( ح الترخيص بمزاولة مهنة التعليم من: التعليم في اتجاه التمهين من خالل 
  ) ١٣٩ – ١٣٨ص،ص  هـ١٤١٤،متولي  والجواد 

מ) א א :מ
" لقد اقترنت ممارسة العديد من المهن منذ أمـد بعيـد بمـا أطلـق عليـه           

كما هو الحال في مجـاالت الطـب و المحامـاة و    " الترخيص لممارسة المهنة 
ي شـرطاً ضـرورياً   الهندسة حيث يعد إمتالك الحد األدنى من كفاءة األداء المهن

لممارسة المهنة و بسحب هذا المفهوم إلى مهنة التعليم يمكن القول بأن الترخيص 
العملية التي يسمح بموجبها لفرد مـا بممارسـة   "  لمزاولة مهنة التعليم يقصد به 

" التعليم بعد التأكد من توافر الحد األدنى من المهارات و المواصفات المطلوبـة  
   . )٣١ص، هـ١٤٢١،فرج الكندري و(

מ) א א א :א
من خالل التأمل في مفهوم الترخيص لمزاولة مهنة التعليم نجد أنه يقوم على      

توفر الحد األدنى من الكفايات المهنية التي تعتبر شرطاً أساسياً في مزاولة مهنـة  
. التعليم 

א א:א א :א
تعد اإلدارة المدرسية وفاعليتها في تحقيق األهداف التربوية محـور اهتمـام        

ونجاح اإلدارة المدرسية فـي ترجمـة وتنفيـذ    .مشرف اإلدارة المدرسية األول 
السياسات التعليمية بكل أهدافها ومراميها مؤشر لنجاح المشرف التربوي لإلدارة 

موكلة إليه ولالرتباط الوثيق بين اإلشراف التربوي لإلدارة المدرسية في مهامه ال
المدرسية واإلدارة المدرسية سنسلط الضوء هنا على اإلدارة المدرسية من خالل 

  -:المحاور التالية
א −١ א א :מ

تعتبر اإلدارة المدرسية فرعاً من فـروع اإلدارة العامـة ، حيـث تعتبـر          
ن موضع أكثر شـموالً إال أن اإلدارة المدرسـية تتعلـق    موضوعاً متخصصاً م



 

باإلدارة العامة من حيث معناها وأسلوب عملها بشكل كبير ، فهما يتفقـان فـي   
اإلطار العام أما فيما يتصل بالتفاصيل فإن اإلدارة المدرسية مشتقة مـن طبيعـة   

وتنفيذه علـى  التربية ، فهي تقوم بتحقيق أهداف التربية كما ترتبط باتخاذ القرار 
مصـطفى  ( الوجه األكمل بما يحقق نجاح اإلدارة المدرسية فـي أداء مهمتهـا    

  ).١٦هـ،ص ١٤٢٦،
يعد مفهوم اإلدارة المدرسية كباقي المفاهيم اإلدارية والتربوية محل جدل بـين   و 

وذلك نتيجة التطور الحاصل في مجـال  ،الباحثين في المجال اإلداري والتربوي 
وسنورد هنـا  ،م وكذا التطور الحاصل في مجال التربية والتعليم اإلدارة بشكل عا

  :عدداً من التعاريف بغية إيضاح هذا المفهوم
مجموعة عمليات تقـوم بهـا   " بأنها ) ٢٣ص،هـ١٤١٨( فقد عرفها أبو فروة   

هيئة المدرسة بقصد تهيئة الجو الصالح الذي تتم فيه العملية التربوية والتعليميـة  
  ".اسة التعليمية وأهدافهابما يحقق السي

ــرف  ــا ( وع ــو الوف ــال أب ــدهيش  ) جم ــا أورده ال ــية كم اإلدارة المدرس
الكل المنظم الذي تتفاعـل أجـزاؤه داخـل    " بأنها ) ٦٤ص،هـ١٤٢٧(وآخرون

وفلسفة تربوية تضعها الدولة ،المدرسة وخارجها تفاعالً إيجابياً وفق سياسة عامة 
واإلدارة ،هداف المجتمع والصـالح العـام   رغبة في إعداد الناشئة بما يتفق مع أ

المدرسية ليست مدير المدرسة وحده ولكنها جهاز يتكون مـن مـدير المدرسـة    
ورواد الفصول واإلداريين والفنيين وكل حسـب   ومعاونيه من الوكالء والمعلمين

ومتطلبات عمله حيث يعمل الكل في دائرته بروح من التعاون  مسئولياته ومهامه
  ".نجاح العملية التعليمية والمشاورة ل
جميـع الجهـود   "فعرف اإلدارة المدرسية بأنهـا  ) ٢٥ص،هـ١٤٢٦(أما المساد

واإلمكانيات والنشاطات التي تبذل في المدرسة من أجل تحقيق األهداف التربوية 
  ".تحقيقاً فعاالً متطوراً

مجموعة عمليات ـ  "اإلدارة المدرسية بأنها ) ١٩ص،هـ١٤٢٣(وعرف العمايرة
توجيه ـ وظيفية تتفاعل بإيجابية ضـمن منـاخ مناسـب داخـل      ،تنسيق،طيطتخ



 

لسياسة عامة وفلسفة تربوية تضعها الدولة رغبـة فـي    وخارجها وفقاالمدرسة 
  ".إعداد الناشئة بما يتفق مع أهداف المجتمع والدولة

  
  -:ومن خالل التعاريف السابقة يرى الباحث أنها تشترك في النقاط التالية

والدولة وفـق السياسـة   ،رة المدرسية تعمل على تحقيق أهداف المجتمع اإلداـ ١
  .العامة والفلسفة التربوية

 .اإلدارة المدرسية تتكون من الجهود اإلدارية والفنيةـ ٢

 .اإلدارة المدرسية تتخطى مهام دائرة المدرسة إلى البيئة الخارجيةـ ٣

ـ   جهوداإلدارة المدرسية تقوم على ـ ٤ -مـدير (ي المدرسـة  جميع الكـوادر ف
  ).فنيين-إداريين-معلمين

א−٢ א א א،א א א،א א .א
واإلدارة ، الفـرق بـين اإلدارة التربويـة    ) ٦٠ص،هـ١٤٢٢(حدد عابدين     

واإلدارة التعليمية في أن وحد ة اإلدارة التربوية هي النظـام التربـوي   ،المدرسية
وتمثلها الدائرة السياسية المسؤولة عن التعليم والمعروفة بوزارة التربية  بشكل عام

والتعليم من خالل رسم السياسة التربوية بما ينسجم مع السياسة العامة للدولـة أو  
النظام السياسي القائم وسن التعريفات والقوانين التربوية وتخطيط التعليم وتحديـد  

  .الميزانيات
واإلشراف  ليمية فتلي اإلدارة التربوية في المسؤولية والتخطيطأما اإلدارة التع    

وهي حلقة الوصل بـين السياسـات العامـة    . والتي تتوزع في محافظات الدولة 
والتخطيط أي بين اإلدارة التربوية وبين الميدان من تعليم وإدارة مدارس وإشراف 

  .على المعلمين
ولة عن تنظيم المدرسة وفعالياتها مـن  أما اإلدارة المدرسية فهي الحلقة المسؤ    

تعليم أو تعلم وأنشطة وعن تنفيذ الخطط والبرامج وفقـاً للسياسـات المرسـومة    
  .والتعليمات واللوائح

א−٣ א א :א



 

أهـداف اإلدارة المدرسـية فـي النقـاط     ) ٦٢ص،هـ١٤٢٢(لخص عابدين     
  -:التالية

 تساعد على نمـو التلميـذ بشـكل متـوازن    واإلمكانيات التي  توفير الظروف-أ
  .ونفسياً واجتماعياً وروحياً وجسمياً ومتكامل عقلياً

تحقيق األغراض االجتماعية التي يدين بها المجتمع ويحرص علـى نشـرها   -ب
 .والتوافق االجتماعيين وتحقيقها من أجل تحقيق التكيف

لى نموه الشخصي توجيه المتعلم ومساعدته في اختيار الخبرات التي تساعد ع-ج
وتؤدي إلى نفعه آخذاً في االعتبار أهمية المتعلم كفرد وأهمية الفـروق الفرديـة   

 .واالستعدادات والقدرات الخاصة

  .المساهمة في دراسة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق أهدافه-د
  :عدداً من األهداف منها )  ١٦،ص ١٤٢٧( وأضاف المالكي 

انين التي تصدر من اإلدارات العليـا المسـؤولة   تطبيق ومراقبة األنظمة والقو -أ
  .عن التعليم 

تنظيم وتنسيق األعمال الفنية واإلدارية في المدرسة تنظيماً يقصد منه تحسين  -ب
  . العالقات بين العاملين في المدرسة وسرعة إنجاز األعمال وتنسيقها 

 .ى تطويرها إعادة النظر في مناهج الدراسة ونشاطاتها ووسائلها والعمل عل -ج

هذه األهداف في هدف واحد رئيسي ) ٦٤ص،هـ١٤٢٧(ويجمل الدهيش وآخرون
  ".العمل الدءوب لتحسين عملية التعليم والتعلم ورفع مستواهما" هو 
א−٤ :מ

تختلف التقسيمات لمهام مدير المدرسة فهناك من يقسمها حسب نوع المهمـة       
  .ةإلى مهام فنية ومهام وإداري

א− א מ −:א
وهي تشمل الوظائف واألعمال التي يغلب عليها الطابع اإلداري كـالتخطيط       

والتنظيم والتوجيه والمتابعة واتخاذ القرارات المناسبة وحل المشكالت اإلداريـة  
  .وتوفير جميع الخدمات التي تضمن سير التعليم واالهتمام بالشئون المالية

א− מ :א



 

وهي كل ما يتعلق بتسيير األجهزة الفنية في المدرسة وتوجيه القائمين عليها      
من أجل تحسين العملية التربوية واالرتفاع بمستواها وفي مقدمتها التدريس ومـا  
يتعلق بطرقه ونتائجه ومن األمثلة لهذه المهام الفنية اإلشراف على كافـة ألـوان   

إلرشاد وتنظيم االختبارات وتقويم المدرسـين  النشاط المدرسي وبرامج التوجيه وا
  ).٣٤-٣٣ص ص،هـ١٤٢٤الجعيد...( وتنظيم التفاعل بين المدرسة والمجتمع 

  
وهناك تقسيم آخر بالنظر إلى ما تتعلق به مهـام مـدير المدرسـة وهـي          

  -:كالتالي
א− מ ::א
  .ية للمرحلة وللموادتعريف المعلمين باألهداف التربو -
  .تنمية قدرات المعلمين ورفع كفاءاتهم  -
  .تقويم المعلمين وكتابة التقارير الالزمة -
  .مساعدة المعلمين الجدد وتعريفهم بعملهم -
  .متابعة مالحظات المشرفين للمعلمين -

א− מ   : :א
  .متابعة الطالب لزيادة تحصيلهم الدراسي  -
  .دراسة حاالت الغياب للطالب ومعرفة األسباب لعالجها -
  .تحسين العالقات اإلنسانية مع الطالب -
  .تطبيق األساليب التربوية في معالجة مشاكل الطالب -
االهتمام بالحالة الصحية للطالب مع اتخاذ اإلجـراءات الوقائيـة والعالجيـة     -

  .لضمان السالمة الصحية للطالب
א− מ אא ::א
  .إعداد الخطط السنوية لمدير المدرسة -
  .تنظيم السجالت المدرسية -
  .تشكيل اللجان والمجالس المدرسية -
  .إعداد الخطة السنوية لمدير المدرسة -



 

א− א מ ::א
  .صيانة مبنى المدرسة ومرافقه -
  .المدرسةالمحافظة على أثاث  -
  .المحافظة على نظافة مبنى المدرسة -

א− מ :א
  ...المشاركة في األسابيع العامة مثل أسبوع المرور -
  .تشكيل مجلس اآلباء والمعلمين -
.                دعوة أولياء األمـور لزيـارة المدرسـة لالطـالع علـى نشـاط أبنـائهم        -
  .)١٢-١٠ص ص،هـ١٤١٩،المنيف(
  
א−٥ א א   :א
نتيجـة لتطـور   ،بدأت تشيع فكرة أن مدير المدرسة مشرف تربوي مقـيم        

وأخذ المربون يولون هذا ،التربية بوجه عام وتطور وظيفة المدرسة بشكل خاص 
فهـو  ،باعتبار أن المدير هو المسئول األهم في هذه العملية الموضوع أهمية كبيرة

ربوي الذي يعيش في المدرسة ويعرف مشكالتها وحاجاتها ويعـرف  المشرف الت
مشكالت وقدرات وحاجات المعلمين ويعرف أيضاً حاجات الطلبة والبيئة المحلية 
لذا فإن هذا كله يتطلب مهارات وكفايات خاصة من مدير المدرسة بمـا يقتضـي   

  .إعداده وتدريبه بصورة مستمرة للقيام بمثل هذا العمل
لتربوي عملية تفاعل منظمة يسعى المدير من خاللها إلـى إحـداث   واإلشراف ا

تغييرات مرغوب فيها في سلوك المعلمين وممارساتهم واتجاهاتهم لتعميق رسالة 
  .المدرسة وتحسين أدائها وتمكينها من بلوغ أهدافها 

 عطـوي  :ويقوم دور المدير اإلشرافي على مجموعة مـن األسـس وهـي        
  ).٢٨٣ص،هـ ١٤٢٢(
تتمثل في المقدرة على التأثير على المعلمين والطلبة وغيرهم مـن ذوي   :א

العالقة بالعملية التعليمية التعلمية في المدرسة لتنسيق جهودهم من أجل تحسـين  
  .هذه العملية وتطويرها



 

א وتقوم على أساس احترام المعلمين والطلبة وغيرهم من المتأثرين : א
وتسعى لتهيئة فرص متكافئة لنمو كل فئة مـن  ،المؤثرين فيه بالعمل اإلشرافي و

 .هذه الفئات وتشجيعها على االبتكار واإلبداع لتحقيق ذاتها

ويقوم على تفاعل ومشاركة جميع ذوي العالقة بالعملية مـن مـديرين    :א
 .ومعلمين وطلبة وأولياء أمور في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والتقويم

ي يعنى بجميع العوامل المؤثرة في تحسين التعليم وتطويره ابتداء مـن  أ :א
الفلسفة التي تقوم عليها التربية والتعليم وانتهاء بالنتاجات النهائية التي تم إحداثها 

 .في سلوك المتعلمين

  .أي يعتمد على البحث والتجريب وتوظيف نتائجهما لتحسين التعليم :א
א אא:אא א

لقد تطور مفهوم اإلشراف التربوي وتطورت فلسـفته وأسـاليبه تطـوراً    "      
واضحاً وكبيراً في السنوات األخيرة نتيجة مختلف الجهود التي سعت إلى تطوير 
النظام التربوي ورفع كفايته في نحو يؤدي إلى تطـوير نوعيـة التعلـيم ورفـع     

فانتقل من مرحلة التفتيش وتصـيد  ) ٢٧ص،هـ١٤٢٧،وإبراهيمألسدي ا" (مستواه
األخطاء إلى مراحل متقدمة تعنى بالتحسين والتدريب واالهتمام بكـل عناصـر   

وقبل عرض مفهوم اإلشـراف التربـوي مـن قبـل     .العملية التعليمية والتربوية
التربويين يجد الباحث أنه البد من العرض الموجز لمراحـل تطـور اإلشـراف    

  .وم اإلشراف التربويالتربوي كتوطئة لعرض مفه
א١ א א א א א .א

ذكر مراحـل  )٣٠-٢٣ص صهـ ١٤١٩(جاء في دليل المشرف التربوي      
  -:على المراحل التالية.تطور اإلشراف التربوي في المملكة العربية السعودية 

  ).مفتش القسم والمفتش العام(المرحلة األولى 

هـ أنشأت وزارة المعارف نظام تفتيش القسم وكانت مهمة مفتش ١٣٧٧عام  في
القسم القيام بثالث زيارات لكل مدرسة في العام الدراسي ثم أنشأت الوزارة عـام  

هـ قسما للتفتيش العام وكانت مهمة المفتش العام زيارة المناطق التعليمية  ١٣٧٨



 

لمدارس لمعرفة اثر التفتـيش  للوقوف على أعمال مفتش الوزارة وزيارة بعض ا
  ٠فيها 

  ٠) التفتيش الفني ( المرحلة الثانية 

هـ أنشأت الوزارة أربعة أقسـام متخصصـة للمـواد الدراسـية     ١٣٨٤في عام 
وقسـم اللغـات   ،قسم اللغـة العربيـة   : وأطلقت عليها عمادة التفتيش الفني وهي

وشملت مهام المفتش .وقسم الرياضيات والعلوم ،وقسم المواد االجتماعية،األجنبية
توزيع المناهج ودراستها ومراجعة المقررات الدراسية  وتقـدير مـدى حاجـة    

  .المدارس من المعلمين والكتب واألدوات واحتياجات المعامل وغير ذلك
وكان نظام التفتيش بمرحلتيه السابقتين يهدف إلى تصيد األخطاء كما أشار إلـى  

هدف من عمليـة التفتـيش علـى    حيث ذكر أن ال) ٢٨ص، هـ١٣٩٦(ذلك التل
المعلمين هو معرفة العيوب وجوانب الضعف ليس من أجل اإلصالح وإنما مـن  
أجل التأنيب وكان األسلوب األكثر إتباعا هو امتحان التالميذ لمعرفة كفاية المعلم 

  .في تلقينه هذه المادة
  ).التوجيه التربوي( المرحلة الثالثة

  :وزارة المعارف تنص علىهـ صدرت تعليمات من ١٣٨٧في عام 
  .تسمية المفتش الفني بالموجه التربوي-
تقوية العالقة بين الموجه والمعلم وارتكازها على الجانـب اإلنسـاني وعلـى    -

 .مصلحة العمل

 .واإلسهام في أعمال االمتحانات،دراسة المناهج والكتب الدراسية -

 .تقديم المشورة اإلدارية والفنية إلدارة المدارس-

ت سبب التعديالت السابقة هو اآلثار السلبية لنظام التفتيش ومن أهمها الجفاء وكان
  .في العالقة بين المعلم والمفتش

  )إنشاء إدارة عامة للتوجيه التربوي والتدريب ( :المرحلة الرابعة

هـ حيث صدرت تعديالت جديـدة  ١٣٩٩وهذه المرحلة كانت انطالقتها في عام 
  :من أهمهاعلى نظام التوجيه التربوي 

  .أ ـ تقسيم المناطق إلى أربع فئات حسب كثافة المدارس وعدد المعلمين



 

حددت الصفات والخصائص الشخصية الواجب توافرها في الموجه التربوي  -ب
من حيث الشخصية والقدرة على اتخاذ القرار والتأثير فـي اآلخـرين والتحلـي    

 .باألخالق اإلسالمية

ختار الموجه وهي حصوله على مؤهل جامعي حددت األسس التي بموجبها ي-ج 
والتخصص في المادة والقدرة على تقديم أثر العملية التربويـة  ،والخبرة التربوية

 .والقدرة على االبتكار والتجديد،

هـ حيث شهدت هذه المرحلـة الزمنيـة   ١٤١٥واستمرت هذه المرحلة حتى عام 
  .التربويمجموعة من التعديالت بهدف التطوير في نظام التوجيه 

  
  

  ).اإلشراف التربوي:(المرحلة الخامسة

هـ عندما صدر القرار الـوزاري  ٢٢/٩/١٤١٦وكانت انطالقة هذه المرحلة في 
والذي يقضي بتغيير مسمى التوجيه التربوي إلى اإلشراف  ٤/٣/٣٤/١٤٩٤رقم 

التربوي وكان هذا التحول نتيجة إدراك المسئولين في وزارة المعارف أن مفهوم 
يه يقتصر على المعلم ويهمل أطراف العملية التعليمية لذلك صـدرت آليـة   التوج

اإلشراف التربوي التي سعت إلى إحداث نقلة نوعية في مجال اإلشراف التربوي 
من خالل إعطاء المشرف ومدير المدرسة والمعلـم دوراً كبيـراً فـي العمليـة     

يشـمل جميـع   وهدفت إلى أن يتسع نطاق عمل المشرف التربـوي ل ،اإلشرافية 
عناصر العملية التعليمية دون االقتصار على المعلم وإعطاء المشرف مزيداً مـن  

  .المرونة عند التخطيط لألساليب اإلشرافية
هـ تم فصل إدارة التدريب عن إدارة اإلشراف التربوي ليصـبح  ١٤١٨وفي عام 
رة هـ أصدرت اإلدا١٤١٩وفي عام ،) اإلدارة العامة لإلشراف التربوي(المسمى 

  ).دليل المشرف التربوي(العامة لإلشراف التربوي 
وال زالت اإلدارة العامة لإلشراف التربوي تؤدي دورها بوصفها الجهة المسؤولة 

  .عن اإلشراف التربوي وتتبعها اثنتا عشرة شعبة منها شعبة اإلدارة المدرسية
א−٢ א א   :מ



 

لتربوي وتتباين اتجاهاتهم ومفـاهيمهم  يختلف تعريف التربويين لإلشراف ا"     
وتحلـيلهم إلطـاره   ،وانبـه  وإلمـامهم بج ،حسب نظرتهم إليـه وفهمهـم لـه    

  ).١٩ص،هـ١٤٢٦،وعوض اهللا حسين("ومضمونه
من هذا المنطلق فقد تعددت تعريفات اإلشراف التربـوي وسـنورد عـدداً         
  -:منها

 مفاهيم اإلشـراف التربـوي  فقد عرفته اإلدارة العامة لإلشراف التربوي في دليل 
عمليـة فنيـة   " على أنه ) ٢٩ص،هـ١٤٢٧(الصادر عن وزارة التربية والتعليم

شاملة غايتها تقويم وتطوير العملية التعليميـة والتربويـة   ،إنسانية،قيادية،شورية،
  ".بكافة محاورها 
عملية إدارية تشمل كافة مراحل التعلـيم  "بأنه ) ٣٥ص،هـ١٤٢١(وعرفه حجي 

 ".ه ومستوياته اإلدارية وكافة جنبات نظمهوتنظيمات

عملية تعاونية شخصـية تحليليـة   " بأنه) ٢٤٥ص،هـ١٤١٣(نشوان هعرف بينما 
عالجية مستمرة تتم خالل التفاعل البناء المثمر بين المشـرف والمعلـم بهـدف    

 ".تحسين عمليتي التعليم والتعلم

ـ ١٤١٧(عنصري التخطيط والتنفيـذ الحبيب  وأضاف      ) ٤١،٤٢ ص ص،هـ
عملية تربوية قيادية إنسانية هدفها الرئيسي تحسين عمليتـي التعلـيم   "عرفه بأنهف

والتعلم من خالل مناخ العمل المالئم لجميع أطراف العملية التربوية التعليمية مع 
تقديم وتوفير كافة الخبرات واإلمكانيات المادية والفنيـة وتطـوير جميـع هـذه     

ي وتنفيذ موضوعي يهدف لمة وذلك وفق تخطيط عاألطراف وما يلزمها من متابع
إلى رفع مستوى التعليم وتطويره ومن أجل تحقيق الهدف النهائي والمنشود وهو 

 ".بناء اإلنسان

وعمد مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى جعل اإلشراف التربوي شامالً      
ير العمليـة التعليميـة   العملية التي يتم فيها تقويم وتطو"لعدة جوانب فيعرفه بأنه 

ومتابعة وتنفيذ كل ما يتعلق بها لتحقيق األهداف التربوية وهو يشـمل اإلشـراف   
على جميع العمليات التي تجرى في المدرسة سواء كانت تدريسية أو إداريـة أو  
تتعلق بأي نوع من أنواع النشاط التربوي في المدرسـة وخارجهـا والعالقـات    



 

ــا ب  ــودة فيم ــاعالت الموج ــا والتف ــدول  "(ينه ــي ل ــة العرب ــب التربي مكت
  ).٤٥ص،هـ١٤٠٦،الخليج
الجوانب اإلدارية والفنية  لإلشـراف التربـوي   ) هـ١٤١٩(وجمع سليمان      

  فعرفه بأنه
عملية ، إنسانية ، تشخيصـية ، بنائيـة ، تطويريـة ، وقائيـة ،     "  

تكنولوجية ، إبداعية ، تعاونية ، واقعية ، متكاملة ، تقوم على أسـس  
مية من التخطيط والتنظيم والتنسيق والتحضير والتقويم ، هادفة إلى عل

تحسين التعليم والتعلم وتنمية العاملين مهنياً ،والمساعدة فـي تطـوير   
المناهج ،وإحداث تغيرات مرغوبة في أداء المعلم وقناعاته لمسـاعدته  

 ) .١٧هـ، ص١٤٢٤المدخلي ، " ( للقيام بمهامه ومسؤولياته 

اختالف صياغتها إال أنهـا  من رغم يظهر أنه بالهذه التعاريف مل في بالتأو     
  -:تتفق في مجملها في النقاط التالية

  .وتطوير العملية التعليمية  أن اإلشراف التربوي يهدف إلى تحسين -
 .إنسانية تعاونية قيادية أن اإلشراف التربوي عملية -

 .التعليمية والتربويةأن اإلشراف التربوي يشمل جميع عناصر العملية  -

إدارية تتوقف على التخطيط الجيد والتنفيذ السـليم  أن اإلشراف التربوي عملية  -
 .والمتابعة المستمرة ثم التقويم بهدف التحسين والتطوير 

  .عملية فنية إبداعية إبتكارية اإلشراف التربوي أن  -
א−٣ א א −:א

والمختصين في التربية بشكل عام وفي اإلشـراف  أشار العديد من الباحثين      
التربوي بشكل خاص أن لإلشراف التربوي أهدافاً عامة أساسية وأخرى خاصـة  

ويتفق كثير منهم على أن الهدف العام الشامل لإلشراف هـو تحسـين   ،تفصيلية 
عملية التعليم والتعلم كما يشير بعضهم إلى أن الهدف النهائي لإلشراف هو نمـو  

ــ ــرتن   التلمي ــيف بي ــع  ويض ــين المجتم ــم تحس ــن ث  BURTONذ وم
  -:هدفين مهمين آخرين لإلشراف التربوي هما BRUECKNERوبروكنر



 

تحقيق ضمان استمرارية البرنامج التربوي وإعادة تكييفه من خالل فترة طويلة -
  .من الزمن

 ).٢٠ص،هـ١٤٢٧،األسدي وآخر (تطوير بيئات مناسبة للتعليم والتعلم -

العامة لإلشراف التربوي بالمملكة العربية السعودية فقد حددت في دليل  أما اإلدارة
هدفين عامين لإلشراف التربـوي  )  ٣٠ص،هـ١٤٢٧(مفاهيم اإلشراف التربوي 

  -:هما
وتعزيز ،المساهمة في تحقيق جودة العمليات التربوية التعليمية وجودة مخرجاتها -

  .ورعاية استمرارها
في برامج النمو المهني وتيسير تنفيذها وتحقيق أهدافها  مساعدة الهيئة التعليمية -

 .في الواقع المدرسي والصفي

أهداف اإلشراف التربوي في أحد عشـر  ) ٢٠ص،هـ١٤٢٦(لطعانيابينما حدد 
  -:هدفاً هي كالتالي

تحسين أداء النظـام التعليمـي وتطـويره لتحقيـق مزيـد مـن الفاعليـة         -١
  .الثالثة تمثل مفهوم الجودةواإلنتاجية وهذه العناصر ،والكفاءة

المشاركة الفعالة في تهيئة وإعداد المعلم الكـفء للقيـام بفعاليـات العمليـة      -٢
 .التعليمية التعلمية

واستراتيجيات التدريس الحديثـة  ،إكساب المعلم المهارات والخبرات التربوية  -٣
 .في تخصصه

القـوة والضـعف    العمل مع المعلم لتحليل سلوكه التعليمي وتشخيص جوانب -٤
 .لديه ومعالجة ما يحتاج إليه من تحسين وتغيير وتطوير

تنمية مهارات مدير المدرسة والمعلم وقدراتهما ومساعدتهما علـى توظيفهـا    -٥
 .لرفع مستوى أدائهما التعليمي

 .تنمية المهارات األساسية لدى المعلم إلدارة المواقف التعليمية بفاعلية -٦

لمعلمين على البحث العلمي والتربوي بالتركيز على البحث تشجيع المديرين وا -٧
 .اإلجرائي



 

والمعلمين لتنميـتهم  ،تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية أثناء الخدمة للمديرين  -٨
وإكسابهم مهارات واتجاهـات ومعـارف    مهنياً وتبصيرهم بالمستجدات التربوية

 .حديثة

 .الجيد لتدريس تخصصه واإلعداد،العمل مع المعلم على التخطيط  -٩

 .ومدرسية مشجعة للتعليم واإلدارة، ومادية، واجتماعية، توفير بيئة نفسية -١٠

 .إذكاء روح الحماس والتنافس الشديد في التدريس بين المدرسين -١١

في حل الصـعوبات والمشـكالت التـي     األهداف تشترك أن هذه رى الباحث يو
العمل على تحسين وتطوير كفاءة المعلمين  تواجه عناصر العملية التعليمية وأيضاً

  .والمديرين للوصول إلى مخرجات ذات جودة عالية
אאא−٤ א −:א

 الحديثـة االتجاهات ) ١١١-٩٠ص ص،هـ١٤٢٦(وآخرون عطاري صنف     
  -:في اإلشراف التربوي إلى أربعة نماذج حسب محور اهتمامها على النحو التالي

  ". TASK ORIENTED MODELS" نماذج أداء المهمة ) أ
وتفترض هذه النماذج أن المعلمين والمديرين بحاجة إلى المسـاعدة واإلشـراف   

 أما عـواطفهم ومشـاعرهم  . وتلقي األوامر حول ما يقومون به وكيفية القيام به 
شـراف  ومن أمثلة هذا النوع من النماذج اإل.واتجاهاتهم ومعنوياتهم فال أهمية لها

  .العلمي
  ". HUMAN- ORIENTED MODELS" النماذج اإلنسانية ) ب

تضرب هذه النماذج بجذورها في التربية التقدمية األمريكية التي سادت أفكارهـا  
في ثالثينيات القرن الماضي كنتيجة لتنامي الوعي بطبيعة وحاجات اإلنسان ومن 

  .راف العالقات اإلنسانية وإش،أمثلة هذا النوع من النماذج اإلشراف الديمقراطي
  :النماذج التكاملية) ج

والنمـاذج اإلنسـانية   ،وقامت هذه النماذج كمحاولة للجمع بين نماذج أداء المهمة 
بإشـراف  "بتحقيق أهداف المدرسة وأهداف المدرسين وحاجاتهم فظهر ما يسمى 

  ".المصادر اإلنسانية 
  "ALTERNATIVE MODELS" النماذج البديلة ) د



 

لق عليها الباحثون هذا المسمى وهي نماذج حديثة نسبياً للنماذج السابقة وقد وقد أط
  -:أشار المؤلفون لألسباب العامة لظهور هذه النماذج منها

أوجه القصور في النماذج السابقة مثل قلة عدد المشـرفين مقارنـة بـالمعلمين    -
  .وارتباط اإلشراف التقليدي بالقديم

 .اإلدارة والتنظيمظهور األفكار الحديثة في  -

واإلشـراف التطـويري   ،ومن أمثلة هذا النوع من النمـاذج إشـراف الـزمالء    
  .واإلشراف التدبري،
  
  
א−٥ א א −:א

أن هناك أربعة عناصر تسهم في تحديـد  ) ١٣ص،هـ١٤٠٩،الغامدي(ذكر      
  -:أنواع اإلشراف هي

  .األهداف التي ينبغي تحقيقها-
 .ع من قبل المشرف التربوياألسلوب المتب-

 .المسئوليات التي يقوم بها المشرف التربوي-

 .المعلومات التي يجمعها المشرف التربوي لدى زيارته-

فقد نقل عن سنقر أنها صنفت أنواع اإلشـراف  ) ١٤ص،هـ١٤٢٣(أما الحارثي
  -:التربوي حسب طريقتين

  .حسب الطرق المستخدمة في اإلشراف التربوي-
 .من اإلشراف التربويحسب الغاية -

لقد ظهرت العديد من أنواع اإلشراف التربوي ، والمتأثرة بالتطورات المصاحبة " 
مـدخلي ،  " (لمفهوم اإلشراف التربوي ، ومهام ووظائف المشـرف التربـوي   

  -:وعلى هذا ركز الباحث لذكر أبرز هذه األنواع فيما يلي). ٢٥هـ ،ص١٤٢٤
  
  -:اإلشراف التصحيحي  -أ



 

حظ المشرف لدى زيارته الميدانية للمدرسة بعض األخطـاء أوالعيـوب   وفيه يال
ويجد بأن بإمكانه أن يساهم في تصحيح مثل هذه األخطاء بالتحاور مع المدير أو 

( المعلم والتعريف بالبدائل التي يمكن أن تكون أكثر مناسبة للموقـف التعليمـي   
  ).٢٢١,٢٢٠ص ص،هـ١٤٢٢،عريفج

حلى المشرف التربوي بالحكمة واللباقة أثناء معالجة ويرى الباحث ضرورة أن يت
  .هذه األخطاء مبتدئاً باألهم منها 

  -:اإلشراف الوقائي -ب
ويقوم على التنبؤ بالصعوبات والعراقيل التي من المحتمل أن تواجـه المعلـم أو   

  ).٩٤ص،هـ١٤٠٩،الدويك وآخرون( المدير القتراح الحلول لها قبل أن تقع 
  -:نائياإلشراف الب -ج

هو اإلشراف الذي يتجاوز مرحلة التصحيح إلى مرحلة البناء وإحالل األساليب    
واإلشـراف  ،واألفكار التربوية الجديدة الفاعلة محل األساليب الروتينية القديمـة  

البنائي ال تقتصر مهمته على إحالل األفضل في محل المعيب وإنما تتجاوز ذلـك  
اً فيجب أن يحاول المشرف التربـوي لـإلدارة   إلى النشاط الذي يؤدى أداء حسن

المدرسية إشراك مديري المدارس معه في رؤية ما ينبغي أن يكون عليه العمـل  
ص ،هـ١٤١٨،السلمي (ن يشجع نموهم العلمي والمهني أواإلداري الجيد و،الفني 
٤٢.(  
  -:اإلشراف اإلبداعي -د

تقديم أعلى نوع مـن  هو نوع من اإلشراف ال يقتصر على مجرد إنتاج األحسن و
  .لتُخرج أحسن ما تستطيع تويحرك القدرا النشاط وإنما يشحذ الهمم

الذي يذهب إليه فـي تحريـر    ىويختلف اإلشراف اإلبداعي عن البنائي في المد
العقل واإلرادة وإطالق الطاقة عند المعلم لالستفادة من قدراته ومواهبه إلى أقصى 

معتمداً على أساليب علمية تسـتند إلـى   .ة حد ممكن في تحقيق األهداف التربوي
  .أفكار مبتكرة يتمخض عنها اكتشافات جديدة وأعمال مميزة 
  -:ولكي يكون المشرف مبدعاً عليه أن يتصف بصفات أهمها

  .مرونة التفكير-



 

 .الصبر واللباقة-

 .الثقة بقدرته المهنية مع التواضع-

 .ربهم وخبراتهمالرغبة في التعلم من اآلخرين واالستفادة من تجا-

 مـدانات (الرؤية الواضحة لألهداف التربوية والسير في أي طريق توصل إليها -
  ).١٣٠ص،هـ١٤٢٣،وأخرى

  -:اإلشراف باألهداف والنتائج  -هـ
نظام يشارك فيه المشرفون التربويون والمديرون في تحديد أهـداف  "يعرف بأنه 

األهداف بحيث يـدرك   تربوية مشتركة وتحديد مسئولية كل طرف في تحقيق هذه
" كل من مدير المدرسة والمشرف التربوي النتائج المتوقعـة مـن عملـه تمامـاً    

  ).٢٨٧ص،هـ١٤٢٢،عطوي(
  -:إشراف الزمالء - و

أن الزمالء هم في الواقـع المصـدر األول لمسـاعدة     BLUMEBRGأوضح
لعون بعضهم البعض مهنياً سواء كانوا معلمين أو مديرين وأنهم غالباً ما يقدمون ا

بطريق غير رسمي فمن خالل النقاش مثالً يطرحون المشكالت المتعلقة بعملهـم  
وعادة ما يجدون العون عند بعضهم البعض أكثر مما يجدونـه عنـد المشـرفين    
وغالباً ما يلتقطون األفكار الجديدة عن عملهم من زمالئهم أكثر من غيرهم وتـتم  

عن الخوف الذي تمثله زيارات  مساعدة بعضهم بعضاً بشكل أسرع وأسهل وبعيداً
فـي النهايـة إلـى اسـتنتاج أن المعلمـين       BLUMBERGالمشرفين ووصل 

( والمديرين يمارسون اإلشراف بمعناه الواسع الذي يعني المساعدة لتحسين التعليم
  ).١١٢ص،هـ١٤٢٦،عطاري وآخرون

  
  -:اإلشراف التطويري -ز

جليكمـان يسـتجيب     ويطلق عليه أيضاً اإلشراف التطوري وهو كمـا طرحـه  
فـالمعلمون   ،مراحل تطور المعلمين العمرية والعلمية والمهنية والنفسية  يعاوير

والمدراء يمرون بمراحل نمو مختلفـة فـي معـارفهم وقـدراتهم وتصـوراتهم      
ملوا كمجموعة متجانسة وبمعنى آخـر  اواهتماماتهم لذلك ينبغي أال يع مومعنوياته



 

ي مراحل نمو المعلمين وأن يشجع نموهم إلـى  ينبغي أن يواكب اإلشراف التربو
  ).٣٢ص،هـ١٤٢٧،دليل مفاهيم اإلشراف التربوي(مراحل أعلى 

  )التفكير التأملي(اإلشراف التدبري  -ح
مهمة المشرف من المنظور التدبري ليس تغيير سلوك المدرس بل مساعدته على 

بـأن يثـري    االنغماس الناضج في التفكير المتعمق بالعمل بنية تحسـينه وذلـك  
واألمثلـة التـي تشـكل     ةالصور واألخيلبمجموعة من  علمالمشرف التربوي الم

األساس للمدرسة المتدبرة وتساعده على إثراء فهمه للتعليم وإيجاد الحلول المتعددة 
  ).٢١٩ص،هـ١٤٢٦،عطاري(للمشكلة الواحدة 

  
  
  )اإلكلينيكي (اإلشراف العيادي  -ط

ماط اإلشرافية الحديثة التـي تؤكـد بقـوة علـى     يمثل اإلشراف العيادي أحد األن
المهارات التعليمية وطرق وأساليب التدريس بهدف تحسين التعلـيم مـن خـالل    

البـابطين  (المالحظة الصفية الفاعلة والمباشرة مـن قبـل المشـرف التربـوي     
  ) .٣٠هـ ،ص ١٤٢٥،

  :على أنه  إلشراف اإلكلينيكيوقد عرف كوجان ا
سين سلوك المعلمين الصفي وممارسـاتهم التعليميـة   عمل إشرافي موجه نحو تح

الصفية عن طريق تسجيل الموقف التعليمي الصفي بكامله مـن أقـوال وأفعـال    
تصدر من المعلم والمتعلمين في أثناء تفاعلهم في عملية التدريس ويـتم تحليـل   
أنماط هذا التفاعل في ضوء عالقة الزمالة القائمة بين المشرف التربوي والمعلـم  
بهدف تحسين تعلم التالميذ عن طريق تحسين تدريس المعلم وممارساته التعليمية 

  ) .٣٠هـ ،ص١٤٢٤مدخلي ، ( والصفية 
א א א א א א א :א

  -:إلى أربعة أنواع هي) ٨٤-٨٢ص ص،هـ١٤٢٥( فقد صنفها طافش
  -:اإلشراف االستبدادي -أ



 

ذا النوع على نزعة فوقية تسلطية من قبل المشرف التربـوي والطاعـة   يعتمد ه
العمياء من قبل المعلمين ويكتفي المشرف التربوي فيه بالتنظير ووضع الخطـط  

  .والمقترحات ثم يطالب المعلمين بتنفيذها
  -:اإلشراف الدبلوماسي -ب

ووسـيلة  يعتمد هذا النوع على القدرة على توظيف الكالم لكسب مودة اآلخـرين  
المشرف في ذلك هي اللباقة ومحاولة إقامـة عالقـات حسـنة مـع المعلمـين      

رغم أنه ال يميل إلى إشراكهم في التخطيط لألنشطة التي تخصهم في ) والمديرين(
  .برنامجه اإلشرافي وإنما يتوجه إلى فرضها عليهم فرضاًَ

  -:اإلشراف الترسلي -ج
عدم حصول مشاكل بينه وبـين   يحرص المشرف الذي يسير على هذا النهج على

المعلمين والمديرين وهو لذلك يترك لكل واحد منهم الحبل على الغارب ليفعل ما 
يشاء مكتفياً بالمالحظة عن بعد وهو يرى أن من ذلك خلق بيئة صحية يمـارس  

  .فيها المعلمون أعمالهم
  -:اإلشراف الديمقراطي التعاوني -د

معـه فـي   ) والمـديرين (المعلمـين   يحرص المشرف التربوي فيه على إشراك
التخطيط للبرنامج اإلشرافي حيث يعتبر نفسه واحداً من فريق العمل فـال ينفـرد   
برأيه بل يسمح بحرية اآلراء كما يراعي الفروق الفردية بين المعلمين فيسند إليهم 
األدوار حسب قدراتهم كما يحرص على تنمية العالقـات اإلنسـانية بـين كـل     

عملية التعليمية دون إخالل بالعمل وقد يستخدم سلطته الوظيفية في األطراف في ال
  .المواقف التي تستدعي ذلك دون تعسف

א−٦ א א א א −:א
إلى أن بعض اإلدارات المدرسية تعاني من ) ٧٢ص،هـ١٤٢٤(أشار الجعيد      

راف والمتابعة والتقويم وأما فـي  ضعف إما في الشخصية أو في القدرة على اإلش
القدرة العلمية والتربوية وقد تكون إدارة متشددة أو مهملة أو تستند هذه اإلدارات 
إلى مدراء جدد غير مؤهلين تربوياً أو مهنياً وهذا يؤثر سلباً على عناصر العملية 

  .التعليمية والتربوية



 

هنة مؤهل علمياً أو أكثر وعلى هذا اقتضت المصلحة التعليمية وجود زميل في الم
خبرة يعمل على مساعدة مديري المدارس واألخذ بأيديهم لحل المشـكالت التـي   
تواجههم والعمل على تحسين أدائهم بل والعمل معهم للوصول إلى أحسن النتـائج  

  .في اإلدارة محققين بذلك األهداف التربوية المخطط لها
شراف التربوي فـي مجـال   فقد ربط أهمية اإل) ٣١ص،هـ١٤٢٢(أما الشهراني

  -:اإلدارة المدرسية في كون المشرف التربوي لهذا المجال يحقق األهداف التالية
  .التعاون مع مديري المدارس لتحقيق غاية التعليم وأهدافه-
 .تنظيم وتنسيق األعمال اإلدارية والفنية في المدرسة لتحقيق أهدافها- 

 .ضجة للعاملين في اإلدارة المدرسيةنقل الخبرات والتجارب والممارسات النا- 

 .عالج المشكالت المختلفة التي تعوق مسيرة المدرسة في أداء رسالتها- 

  .وضع خطط التطور والنمو الالزم للمدرسة بناء على تحليل الواقع- 
א−٧ א א −:מ

ــم        ــارف رق ــيم وزارة المع ــي تعم ــاريخ  ٢٢/٧/١/٢٥٢/٣١جــاء ف بت
هـ تحديد المهام الموكلة إلى مشرف اإلدارة المدرسية وكان مـن  ١٤/٤/١٤٠٤

  -:ضمنها ما يلي
  .العمل على تطبيق شروط وضوابط اختيار مديري المدارس لمختلف المراحل -
 .اإلشراف على الدور الذي يقوم به مديرو المدارس ومن في حكمهم -

ـ   - راح الوسـائل الكفيلـة   تلمس الحاجات التربوية التي قد تعوز المـديرين واقت
 .بإشباعها

 .متابعة تطبيق اللوائح الداخلية للمدارس -

 .المشاركة في اإلشراف على أعمال االختبارات -

 .العمل على إصدار نشرات تربوية تعين المدير على تأدية عمله -

عقد اجتماعات مع مديري المدارس لدراسة أوضاع اإلدارة المدرسية وتبـادل   -
 .ارب الخبرات والتج

 .متابعة سير المدرسة فيما يخص المكتبة والوسائل التعليمية والمختبرات -

 .متابعة سير تنظيم المجالس وجماعات األنشطة المدرسية -



 

 .متابعة أحوال الطالب وتحصيلهم العلمي وسلوكهم ومواظبتهم -

متابعة جهود اإلدارة المدرسية وعنايتهـا بـالمرافق والتجهيـزات واألثـاث      -
ــام الم ــر الع ــة والمظه ــل ،درســي والنظاف ــد العم ــة وجدي ــير الدراس وس

  ). ٧٩ص،هـ١٤٢٤(الجعيد
والـذي   ٣٢/٧/١٠/٣١/٣٠٠هـ صدر التعميم الوزاري رقم ١١/٥/١٤١٢وفي 

 -:تضمن عدداً من التوجيهات لمشرفي اإلدارة المدرسية ومهامهم ونذكر منها

ط المدرسة بالمجتمع حث مديري المدارس على العمل على زيادة االهتمام برب -
  .عن طريق االتصال المستمر بأولياء األمور واالستماع إلى مقترحاتهم

حث المديرين والمعلمين وتشجيعهم على إبداء وجهات النظر في القضايا التـي   -
 .تهمهم وعدم التعسف في معاملتهم

وكل  االهتمام بالنشاطات الطالبية وتقديم ألوان متعددة منها ودعوة كل الطالب -
 .المدرسين للمساهمة في كل ما يحسنه ويميل إليه

 .توجيه المعلمين لتحسين االختبارات وجعلها أكثر مالءمة للمنهج -

حث المديرين على تشجيع المعلمين على االبتكار والتجريـب والتجديـد فـي     -
 .أساليب تعاملهم مع البيئة المدرسية ومع المادة العلمية ومع طرق التدريس

ديرين على إشراك المعلمين في صناعة القرارات المهمة في المدرسـة  حث الم -
 .فذلك يجعلهم أكثر حماساً لتنفيذها وأكثر شعوراً بالمسئولية

االهتمام بزيارة المدارس المحدثة ومديري المدارس الجدد والمدارس التي لـم   -
ها تستكمل زيارتها في الجوالت السابقة وكذلك المدارس التي تسـتدعي أوضـاع  

 .المبادرة في زيارتها مع مالحظة تغطية جميع المدارس بالزيارات

 .العمل على تقوية فاعلية زيارة مديري المدارس للمعلمين في الفصول -

 .تنظيم برامج لتبادل الزيارات بين مديري المدارس -

  .إعداد مشروع لعقد اجتماعات بين مدير التعليم ومديري المدارس -
بشأن مهام مشرف اإلدارة  ٢١٨/٣١التعميم الوزاري  هـ صدر٥/٢/١٤٢٢وفي 

  -:المدرسية وهي كالتالي
  .إصدار النشرات والتوجيهات التي تساعد مدير المدرسة على تحسين أدائه -



 

 .تنسيق اللقاءات بين المسئولين ومديري المدارس -

 تحديد االحتياجات التدريبية لمديري المدارس ووكالئها والتنسيق مع الجهـات  -
 .المختلفة لتنفيذها

 .تقويم أداء مديري المدارس -

 .االطالع على خطط وبرامج المدارس والمساعدة في تنفيذها -

 .االطالع على البرامج المعدة لتطوير أداء المعلمين -

 .رصد التجارب واإلنجازات التربوية الناجحة وتعميمها على المدارس -

 .المديرين والعمل على حلهادراسة الظواهر والمشكالت التربوية مع  -

الوقوف على دور إدارة المدرسة في متابعة وتفعيل اإلرشاد الطالبي والنشـاط   -
 .المدرسي ومصادر التعلم

  .إعداد حركة مديري المدارس ووكالئها -
א−٨ א א א א .א

ستخدم فـي الموقـف   تتعدد أساليب اإلشراف التربوي وتتداخل ويمكن أن ي     
التربوي الواحد أكثر من أسلوب  وعلى الرغم من تعدد األساليب إال أنه ال يوجد 
أسلوب واحد يقال أنه أفضل من األساليب األخرى وإنما يعتمد اختيار األسـلوب  
على الموقف التربوي وينبغي مالحظة أنه ال يوجد أساليب إشرافية مخصصة فقط 

نما يشاركه باقي المشرفين التربويين بتخصصـاتهم  لمشرف اإلدارة المدرسية وإ
المختلفة وإنما االختالف في كون المستهدف في اإلدارة المدرسـية هـو المـدير    

وفيما يلي نستعرض عدداً من األساليب اإلشرافية التي يمارسها مشرف ،والوكيل 
  -:اإلدارة المدرسية

  :زيارة المدرسة -أ
دى المشرفين التربويين وهو أحـد األسـاليب   ويعد هذا األسلوب األكثر شيوعاً ل

المستخدمة لإلشراف على المدارس للتعرف على ما يواجههـا مـن صـعوبات    
  -:ومشكالت واحتياجات وهذه الزيارة لها أنواع متعددة 

  .زيارة مرسومة يتم تحديد موعدها بالتشاور مع المدير -
 .الزيارة المفاجئة -



 

  ).٤٠،هـ١٤٠١،األفندي(مدير المدرسة  الزيارة القائمة على الدعوة من  -
 
  الزيارات المتبادلة بين مديري المدارس -ب

تحت إشـراف  مخطط له حيث تتم الزيارة بين مديري المدارس وفق تنظيم معين 
   .مشرف اإلدارة المدرسية

  :المداوالت اإلشرافية -ج
دليـل  . (وهي عبارة عن تبادل الخبرات واآلراء واألفكار بين المشرف والمـدير 

  ).٦٠ص،هـ١٤١٩،المشرف التربوي
  :النشرات التربوية والتعاميم -د

وهي عبارة عن وسيلة مكتوبة تعمل على االتصال المستمر بين المشرف والمدير 
وتهدف هذه النشرات والتعاميم تبليغ المديرين والمعلمين القرارات واالتجاهـات  

تربويـــة الوزاريـــة ذات العالقـــة بتحســـين العمليـــة التعليميـــة وال
  ).٧٦ص،هـ١٤٠٩،الضويلع(
  :القراءات الموجهة  -د

وهي عبارة عن أسلوب إشرافي يهدف إلى رفع كفاءات اإلداريين العلمية والمهنية 
من خالل توجيههم إلى الكتب التي تحقق أسباب النمو العلمي والمهني في مجـال  

  ).٢٣ص،هـ ١٤٢٣الحارثي(العمل التربوي 
  ):اغل التربويةالمش(الورش التربوية  -هـ 

تعرف بأنها عمل تعليمي منظم لمجموعة من المديرين والمشرفين إلجراء دراسة 
حيث يحدد المشرف سـلفاً  ،قضايا تربوية معينة تسهم في خدمة العملية التعليمية 

الخبرات التي سيتم تمرير المديرين فيها وإشراكهم فـي معالجـة موضـوعاتها    
اركون من مراجع وكتب ونشـرات وأدوات  ويجهز المشغل بكل ما يحتاجه المش

 رمـزي ( ن مـنهم فـي التخطـيط ألنشـطة المشـغل     وقد يشـترك المبـدعو  ،
  ).٣٥ص،هـ١٤٢٦،
  
  :التواصل اإللكتروني -و



 

وهذا أسلوب حديث في التواصل بين المشرف ومدير المدرسة يستخدمه المشرف 
ـ     ع التربوي كأسلوب إشرافي عن طريق اإلنترنت أو شـبكة الحاسـب اآللـي م

المدارس وذلك إليصال التوجيهات والتعاميم وكذا في االستشارات لحل المشكالت 
حسين وآخر، (التي تواجه مدير المدرسة بهدف تحسين العملية التعليمية والتربوية 

  ).٥٠ص، هـ١٤٢٧
א−٩ א א −:א

ف اإلدارة معـايير اختيـار مشـر   )  ١١٣ص ،هـ  ١٤٢٣(قسم الحارثي      
  :المدرسية على النحو التالي

  .المعايير الشخصية) أ
 .التحلي باألخالق اإلسالمية -

 .التمتع بالعالقات اإلنسانية اإليجابية -

 .أن يكون قدوة حسنة -

 .سالمة الصحة البدنية -

 .المظهر المناسب -

 .قوة الشخصية -

 .القدرة على الحوار والمناقشة -

 .رة لدى المعلمين يشجع على روح المباد -

  .يتفاعل مع أساليب اإلبداع في طريقة أداء المعلمين -
  .توجيهاته تتسم ببعد النظر -
  :المعايير الوظيفية) ب
  .أن يكون حاصل على مؤهل جامعي ال يقل تقديره عن جيد -
  .أن يكون حاصل على مؤهل تربوي -
  .خدمة ال تقل عن أربع سنوات في اإلدارة المدرسية -
يكون حاصل على تقدير جيد جداً فأكثر في األداء الوظيفي خـالل األربـع   أن  -

  .سنوات الماضية



 

أال يكون قد صدر بحقه ما يدل على تقصيره في عمله أو علـى مـا يشـوب     -
  .سلوكه وال يكون طرفاً في قضية قائمة

  .الثقافة وسعة االطالع والقدرة على االبتكار والتجديد -
  .بية الفصحى تحدثاً وكتابةأن يلتزم باللغة العر -
  .أن يجتاز المقابلة الشخصية -

وإدراكاً من وزارة التربية والتعليم ألهمية الدور الذي يقوم بـه مشـرف اإلدارة   
هــ صـدر   ٢٧/١٢/١٤١٧المدرسية فقد أولت هذا الجانب اهتماماً كبيراً ففـي  

مشـرفين  موضحاً الضوابط الالزمة الختيـار ال  ١٠٣٠/٣١التعميم الوزاري رقم 
  -:التربويين وهي

أن يكون حاصالً على الشهادة الجامعية مع خدمة ال تقل عن أربع سنوات فـي   -
تدريس المادة أو في إدارة المدرسة لمن يرشح لإلدارة المدرسية ويكون قد أثبـت  
خاللها نجاحاً ملحوظاً واستعداداً ورغبة في العمل في اإلشـراف التربـوي وأن   

  .أثناء الترشيحيكون على رأس العمل 
من الدرجة النهائيـة  % ٩٠أال تقل درجته في األداء الوظيفي فنياً ومسلكياًعن  -

 .خالل السنوات األربع الماضية

أال يكون قد صدر بحقه ما يدل على تقصيره في عمله أو علـى مـا يشـوب     -
 .سلوكه وأال يكون طرفاً في قضية ما

 -:أن تتوافر في المرشح الخصائص التالية

  .التحلي باألخالق اإلسالمية وأن يكون قدوة حسنة -
 .التمتع بالعالقات اإلنسانية اإليجابية -

 .الثقافة وسعة االطالع -

 .القدرة على اتخاذ القرارات التربوية البناءة -

 .سالمة الصحة البدنية-

 ).٧٧ص،هـ١٤٢٤،الجعيد(المظهر المناسب -

ي عدد من الدراسات يجـد التوافـق   ومن خالل تتبع الباحث لهذه المعايير ف     
الكبير فيما بينها في المعايير السابقة دون اإلفصاح عن ضرورة امتالك المشرف 



 

التربوي للكفايات المهنية الالزمة له ألداء عمله بجدارة وإبداع ما عـدا اإلشـارة   
  .الضمنية فقط لبعض الكفايات مع إهمال ذكر كثير منها

  
  
א−١٠ אא

لكي يتمكن المشرف التربوي من أداء األدوار والمهام المناطة بـه بفاعليـة       
.وكفاءة البد من أن يمتلك مجموعة من الكفايات التي تعينه على ذلك 

كفايـات المشـرف   ) ٢٣٧-٢٣٥ص ص،هـ١٤٢٦(وقد حدد عطاري وآخرون
  :التربوي فيما يلي

  :كفاية االتصال والتفاعل -١
في توفير الجو المناسب البعيد عن التوتر لعملية االتصال بحيث يتمكن  وتتمثل    

من التفاعل واالتصـال بحريـة دون الشـعور بـالقلق     ) المديرون(المعلمون أو 
  .والخوف

  :كفاية فنية -٢

تتمثل في تحليل عملية التعلم وتحديد العوامل المؤثرة فيها بحيث يتمكن المعلم     
  .من استيعابها

  :التخطيط كفاية -٣

تتمثل في ترجمة البرنامج اإلشرافي إلى خطة واقعية قابلة للتنفيذ مـع تحديـد      
  .وسائل تقويمية متنوعة كافية للحكم على مدى تحقق أهداف الخطة

  :كفاية التنمية المهنية -٤

وتتمثل في تقرير مستوى كفاءة أداء العاملين للواجبات المختلفة للتعرف علـى     
  .و المهني لهماحتياجات النم

  :كفاية تطوير المناهج -٥
واالقتصـادية والسياسـية فـي     تتمثل في التعرف على االتجاهات االجتماعية   

المجتمع والتغيرات المحيطة واالتصال باإلدارة المدرسية حول البرنامج المدرسي 
  .و المشاركة في لجان المناهج وتطويرها



 

  :كفاية التقويم -٦
األساليب واألدوات الخاصة بالتقويم مع االستفادة منها فـي  تتمثل في استخدام    

  .عمليات التغذية الراجعة
  :كفاية إدارية -٧

تتمثل في تهيئة الظروف البيئية المحيطة المناسبة للعمل وجميع اآلليات التـي     
  .تتصل بالعمليات اإلدارية

  :كفاية التغيير والتطوير -٨
  .كالت التعليميةتتمثل في القدرة على مواجهة المش  
  :كفاية التوجيه واإلرشاد -٩
  .تتمثل في تكوين قناعة لدى المعلم لاللتزام بالحل الذي يختاره لنفسه  
  :كفاية العالقات اإلنسانية -١٠
تتمثل في التعامل مع المعلمين كأشخاص ومساعدتهم في بناء شخصياتهم فـي    

  .جو من الثقة واألمن
  :كفاية العالقات العامة -١١
تتمثل في كسب تأييد األفراد العاملين في المجال لفلسـفة اإلشـراف التربـوي      

والبرامج المتعلقة بتنمية المعلمين ومدى انعكاسها على فلسفة المدرسة والمجتمـع  
  .المحلي
فقد قسـم الكفايـات الالزمـة    ) ٢٤٢-٢٤٠ص ص،هـ١٤٢٥(أما عطوي     

  -:للمشرف التربوي إلى أربعة مستويات هي كالتالي
  :الكفايات العلمية والفكرية -١

ومنها القدرة على التفكير البناء واستعمال األسلوب العلمي في حل المشـكالت    
والمعرفة باألساليب التي تمكنه من القيام بواجباته والقدرة على النمو العلمي حتى 

  .يواكب التطور الذي طرأ على العملية التربوية
  :الكفايات اإلنسانية -٢



 

ناع والتعبير والقدرة على االتصال الفعال والقدرة علـى  قا القدرة على اإلومنه  
تحسين مشاعر المعلمين نحو النظام والسياسة التربوية والقدرة على التعرف على 

  .على أفضل وجه امنه فادةستالميول العاملين من أجل ا
  :الكفايات الفنية -٣
تحليلها وتفسيرها وتبادل الـرأي  ومنها القدرة على جمع البيانات والمعلومات و  

وإدارة الحوار معهم واستيعاب أفكارهم ومهارة التنسيق بين البرامج  مع المعلمين
اإلشرافية والبرامج المدرسية بحيث تكون مرنة في ضوء المسـتجدات ومهـارة   

  .دراسة النتائج وتالفي السلبيات
  :الكفايات المتعلقة بالتنظيم المدرسي -٤
ترجمة البرنامج التعليمي إلى خطة واقعية قابلة للتنفيذ واإلشـراف  ومنها مهارة   

على برنامج الصيانة المدرسية ومهارة تحديد االحتياجات التربوية ورسم الخطـة  
  .المناسبة لتأمين هذه االحتياجات

  ). هـ١٤٢٥(وهناك تقسيم آخر ذكره طافش  
  الكفايات الشخصية ومن أبرزها

  .وسلوكه، القدوة الحسنة في سيرته -
 .النــزاهة والعدل -

 .التواضع واحترام الزمالء -

 .اللباقة وحسن التحدث بلغة سليمة -

 .االلتزام بأخالقيات المهنة التربوية -

 .حسن استثمار الوقت -

 .االتزان النفسي وسعة الصدر -

 .والحيوية،والنشاط ،الحماس  -

 .القدرة على اتخاذ القرار السليم بحكمة -

 .على تصحيح المفاهيم الفاسدة القدرة -
  :الكفايات العلمية



 

المعرفة العميقة بمادة تخصصه والعمل باستمرار على توسيع وتعزيـز هـذه    -
  .المعرفة

 .المعرفة التربوية الشاملة لكل القضايا المتعلقة باإلشراف التربوي -

 .الثقافة الواسعة والمتنوعة-

 .اف التربويمتابعة كل ما يستجد في تخصصه وفي اإلشر -
  :الكفايات األدائية 

مرنـة ذات أهـداف شـاملة     القدرة على إعداد وتصميم خطة إشرافية سنوية -
  .ومتكاملة

 .القدرة على تصميم خطة تنفيذية تراعى فيها الحاجات الميدانية -

 .القدرة على مساعدة المعلمين على  تصميم خطط سنوية ويومية -

 .مسائل تربوية تحقق النمو المهني للمعلمينو،القدرة على اإلعداد لدورات  -

 .القدرة على توظيف مختلف أساليب اإلشراف التربوي -

 .القدرة على قيادة الدورات التدريبية والمشاغل التربوية -

 .القدرة على تنمية ذاته ومهاراته -

 .القدرة على التقويم لمختلف األنشطة -

 .القدرة على تصميم مختلف أساليب التقويم -

 .القدرة على تحديد المشكالت التربوية في الميدان والبحث عن حلها -

القدرة على تصميم برامج لتنمية التفكيـر اإلبـداعي عنـد الطـالب ورعايـة      -
 .الموهوبين ومعالجة مشاكل الضعاف

  :الكفايات االجتماعية
  .القدرة على إقامة عالقات إنسانية طيبة مع جميع أفراد المجتمع التربوي -
 .القدرة على إقامة العالقات الطيبة مع المجتمع المحلي -

  .القدرة على مساعدة المعلمين والمديرين على بناء عالقات إنسانية -
ـ وبعد هذا العرض ومن خالل مالحظة الباحث لكثير من قوائم الكفايات      رى ي

  : الباحث أن هذا التنوع في هذه الكفايات يعود لألسباب التالية 
  . مصادر اشتقاق هذه الكفايات تنوع أـ 



 

تعدد اتجاهات اإلشراف التربوي فمنها مايركز على األداء في العمل ومنها ب ـ  
 ...) اإلشرافية  األساليبمايركز على الجوانب اإلنسانية ومنها مايركز على 

. نظراً لغموض مفهوم الكفاية وتداخله مع بعض المصـطلحات األخـرى   ج ـ  
  )١٠٠-٩٨ص ص(
  
  
  
  
  
 

א١١ א א א א   א
لقيام مشرفي اإلدارة المدرسية بمهامهم اإلشرافية في مجال اإلدارة المدرسية      

فإنهم بحاجة لتوفر العديد من الكفايات المهنية التي تساعدهم للقيام بهـذه المهـام   
  ٠واألدوار 

على الكثير من قوائم الكفايات للمعلمين  وفي هذه الدراسة وبعد إطالع الباحث    
والمديرين والمشرفين التربويين وكذلك العديد من األبحاث والدراسات المتعلقـة  
بمجال الكفايات فقد حدد الباحث الكفايات المهنية الضـرورية لمشـرفي اإلدارة   

على المجـاالت  موزعة ) كفاية  ٨١( المدرسية في عشر مجاالت ويندرج تحتها 
   -: ةيالتال

  
  .مجال كفايات التخطيط 

  ٠مجال كفايات التنظيم والتنسيق 
  ٠مجال كفايات التنفيذ والمتابعة 

  ٠ الكفايات الشخصيةمجال 

  ٠مجال كفايات التقويم 

  ٠مجال كفايات االتصال والعالقات اإلنسانية 



 

  ٠مجال كفايات التنمية المهنية 

 ٠مجال كفايات اإلبداع  
 ٠نية  مجال الكفايات التق

 ٠مجال كفايات اإلشراف التربوي 
  -:وفيما يلي شرح موجز لهذه المجاالت 

−:א−
التخطيط هو الوظيفة اإلدارية األولى التي تسبق ما عداها  مـن الوظـائف         

لعمل ويحـدد مسـاره وبـدون    والتخطيط هو المنهج العلمي الذي يرسم صورة ا
متروكة للصدفة أو العمل العشوائي غير الهادف وبالتالي  صبح األمورالتخطيط ت

عملية إعداد وتصور مسبق للمسئوليات والمواقف والبـرامج  " فإن التخطيط هو 
 -هـ  ١٤٢١( المنيف " التي يعدها المدير لتحقيق أهداف معينة في زمن محدد 

   ٠)  ٧٨ص 
لية التـي تسـعى   التدابير المستقب"بأنه )  ١٢٩هـ ، ص  ١٤١٣( وعرفه نشوان 

اإلدارة  إلى تحديدها لتنفيذ األنشطة اإلدارية من جهة ومواجهة ما يطـرأ علـى   
   ٠" النظام من مستجدات 

والتخطيط يعد الخطوة األولى في العملية اإلدارية يقوم على تحديد ما تريد عملـه  
وما يجب عمله وأين ومتى وكيف و عن طريق من ؟ وما هـي المـوارد التـي    

  ). ٢٨هـ ، ص ١٤٢٣بامشموس ،(ها إلتمام العمل  تحتاج إلي
اتخاذ قرار مسبق حول ماذا نعمـل ؟ متـى   " وهناك تعريف آخر للتخطيط بأنه 

نعمل ؟ فهو بمثابة الجسر الموصل بين الحاضر والمستقبل أي أنه تقرير حاضر 
  ).٨٩هـ ،ص١٤١٤النمر،وآخرون،" (لسلوك مستقبلي

مل على تحديد األهداف الواجـب القيـام بهـا    ووفقاً لهذا التعريف فالتخطيط يشت
والكيفية التي يجب تنفيذها والوقت الالزم لهذا التنفيذ مع تحديد المسئولين عن هذا 

  ٠التنفيذ 
أن بعض المتهمين بالتربية يخلطـون  )  ٩٠هـ ، ص  ١٤٢٨( وذكر الحضيبي 

الـذي   ما بين التخطيط والخطة مع أنه يوجد فرق بينهما فالتخطيط هو التفكيـر 



 

يسبق الفعل أو العمل في أي منشأة  بينما الخطة التربوية تعنى اإلطـار العملـي   
الذي يترجم الغايات التربوية التي يسعى المجتمع لبلوغها إلـى أهـداف محـددة    
نوعية وكمية والى سياسات وبرامج واضحة لتحقيق هذه األهداف خـالل فتـرة   

   ٠زمنية مقبلة 
تالك مشرف اإلدارة المدرسية كفايات التخطيط أمـر  ومن هذا المنطلق فإن ام    

ضروري ليتمكن من أداء عمله بطريقة منظمة ترسم له صورة العمل ومسـاره  
وتبرز أهمية التخطيط لمشرف اإلدارة المدرسية في .بعيداً عن التخبط والعشوائية 

   -:النقاط التالية 
   ٠التخطيط يوفر الوقت  -
  .الموارد المادية والبشرية االستغالل األمثل  التخطيط يساعد على استغالل -
التخطيط يهتم بمشكالت القوى العاملة وتوفير المناخ الـالزم للعمـل لزيـادة     -

  اإلنتاجية 
التخطيط يهتم بالتنبؤ بما يتوقع حدوثه من مشكالت وعقبات وهو بذلك يسـاعد   -

 .ائل على                       تجنب وقوعها بما يضعه من حلول وبد

هـ ص  ١٤١٨حجي (ا لتخطيط السليم هو القاعدة التي ينظم العمل من خاللها -
٣٦  ( 

ومن أهم الكفايات التخطيطية لمشرفي اإلدارة المدرسـية القـدرة علـى تحديـد     
األهداف التربوية التي يسعى إلى تحقيقها والقدرة على ترتيب األولويات حسـب  

  ٠المتاحة أثناء التخطيط  أهميتها والقدرة على مراعاة اإلمكانات

  
א) מ −:א

  :يمكن النظر إلي مفهوم عملية التنظيم من خالل اتجاهين هما     
االتجاه البنائي وهو االتجاه الكالسيكي أو التقليدي الذي ينظر إلي عملية التنظـيم  

تي تحقق هدفا معينا ، علي أنها أوجه النشاط الالزم لتحديد النشاطات واألعمال ال
) وظـائف ـ أقسـام ـ إدارات     ( وتجميع هذه النشاطات في وحدات تنظيميـة  



 

وتحديد السلطات والمسئوليات والعالقات بين هذه األقسام واإلدارات وترجمة كل 
  ٠هذا في خريطة تنظيمية 

االتجاه السلوكي وهو اتجاه أكثر حداثة ينظر إلي العملية التنظيمية علـي أسـاس   
نها العملية الالزمة لتحويل مدخالت المنظمة إلي مخرجات معينة عـن طريـق   أ

النمر ( الجهود والنشاطات التي يقوم بها األفراد والجماعات داخل هذه المنظمة  
 ) . ١٣٨هـ ، ص  ١٤١٤و آخرون ،  

معظم التعاريف تتفق على أن التنظيم هو اإلطار الـذي  "من هذا المنطلق فإن    
ترتيب جهود جماعة من األفراد وتنسيقها في سبيل تحقيـق أهـداف   يتم بموجبة 

محددة ويتطلب هذا تحديد النشاطات المطلوبة لتحقيق تلك األهداف وتحديد األفراد 
المسئولين عن القيام بهذه النشاطات وكذلك تحديـد اإلمكانـات والمـوارد التـي     

م من حيـث السـلطة   يستخدمها هؤالء األفراد ، وتوضيح العالقات اإلدارية بينه
  ). ٢٤هـ ، ص  ١٤٢١المهداوي  " (والمسئولية

ويعد التنظيم وسيلة وليس هدفا في حد ذاته ، فهو وسيلة للوصول إلي الهدف     
بطريقة أفضل وبأسلوب أكفأ لذلك فهو يحقق لمشرف اإلدارة المدرسية عددا مـن  

   ٠الفوائد نذكر عددا فيها 
يق نوع من االنسجام والتوافق في تنفيذ األعمال يعد التنظيم وسيلة مثلى لتحق -١

   ٠بعيدا عن االزدواجية والتضارب 
يساعد التنظيم علي تحقيق االستفادة من قدرات و إمكانيات الفرد حيـث يـتم    -٢

   ٠توزيع  األعمال بين األفراد علي أساس التخصص في عمل دون أخر 
ألداء ، حيث يحدد التنظـيم فـي   يعد التنظيم الفعال أسلوبا جيدا للرقابة علي ا -٣

   ٠العمل األعمال والواجبات  التي يقوم بها األفراد 
يساعد التنظيم علي تضافر وتوحيد الجهود بين األفراد والعمل كفريق واحـد   -٤

علي أساس من التعاون والتآلف بين جميع أفراد التنظيم حيث يسود الوضوح في 
خاشقجي (  دية واجباتهم بروح تعاونية جميع األعمال مما يسهل على العاملين تأ

   ٠)  ٦٦هـ ، ص  ١٤١٣،



 

( أما التنسيق فهو من المبادئ المهمة في التنظيم اإلداري وقد أورد الحضيبي     
  :       عددا من التعاريف للتنسيق منها )  ٩١هـ ، ص  ١٤٢٨
 " ناسبة اإلقالل من التعارض بتجميع منطقي للعمليات وبعمل اللجان الم" أنه يعني

 " ترتيب منظم لجهد الجماعة يؤدي إلي وحدة العمل وتحقيق الهدف الهام "أنه 

ومن أهم وسائل التنسيق الفعال عقد االجتماعات الدورية التي تضم العاملين فـي  
قسم اإلدارة المدرسية سواء كانوا مشرفين أو مديرين فيما بينهم أو مع غيرهم من 

لى المشكالت التي يواجهونها فـي أعمـالهم أو   المسئولين وذلك بهدف التغلب ع
  ٠لبحث سبل االرتقاء بالعملية التعليمية والتربوية 

ومن أهم الكفايات في مجال التنظيم والتنسيق التي يجب علـي مشـرف اإلدارة   
) إدارة الوقـت  ( المدرسية االهتمام بها استغالل الوقت والجهد بصـورة جيـدة   

ل وأخر والقدرة علي توزيع المهام واألعمال علي وكذلك عدم االزدواجية بين عم
     ٠المديرين مع مراعاة الفروق الفردية بينهم 

  
א) −:א
لعملية التنفيذية )   Johnson( تعريف )  ٤٨، ص  ١٤٢٢( أورد الشهري      

إلي إجراءات عمل اإلستراتيجية المصاغة  ةالعملية التي يتم فيها ترجم" علي أنها 
في إطار بناء نظم التخطيط وتخصيص الموارد المادية والبشرية ، ونظم لألفراد 

  " والحوافز والتركيب التنظيمي ونظم المعلومات اإلدارية ونظام تقويم األداء 
فالتنفيذ يعد أحد العمليات اإلدارية التي تتحول من خاللهـا العمليـات اإلداريـة    

   ٠ األخرى إلي واقع ملموس
وعلي الرغم من أهمية كفاية التنفيذ كمهارة من أهم المهارات للقائد التربوي      

إال أن هناك قلة في الحديث عنها في الكتب والدراسات التربوية ولعل السبب في 
( ذلك هو أن التنفيذ عملية مسلم بها ألنها مرتبطة بالعمليات اإلداريـة األخـرى   

   ٠)  ٩٢هـ ، ص  ١٤٢٨الحضيبي ،  



 

 ١٤٠٠( وهذا التنفيذ يحتاج إلي متابعة ألن المتابعة كما عرفها درويش وتكال     
عملية قياس االنجـاز المتحقـق وفقـا لألهـداف     " علي أنها )  ٣١٢هـ ، ص 

   ٠" المرسومة ، ومقارنة ما حصل فعال مع ما كان متوقعا حدوثه 
ف علي تنفيذ مـا  اإلشرا"علي أنها )  ٧٠هـ ، ص  ١٤١٧( بينما عرفها الحقيل 

   ٠" تم التخطيط والتنظيم له 
وعملية المتابعة عملية مستمرة متجددة يتم بمقتضاها التحقق من األداء على النحو 
الذي حددته األهداف والمعايير الموضوعة وذلك لقياس درجة نجاح األداء الفعلي 

،  هـ ١٤١٤النمر وآخرون ،  (في تحقيق األهداف بغرض التقويم والتصحيح  
    ٠)  ٢٩٥ص 
ومشرف اإلدارة المدرسية مع أنه يمارس عملية اإلشراف التي تهـدف إلـي       

إال أن  المنشودةتوجيه المديرين مع االستجابة لتطلعاتهم وصوال لتحقيق األهداف 
هذا األمر ال يتعارض مع أن يمارس مشرف اإلدارة المدرسية عمليـة المتابعـة   

مديرين يقومون بتنفيذ المهام الموكلة إلـيهم وفـق   التي تهدف إلي التأكد من أن ال
   ٠الخطط المرسومة 

وعملية المتابعة تستوجب أن يمتلك مشـرف اإلدارة المدرسـية مجموعـة مـن     
   ٠الكفايات التي من أهمها معرفة األنظمة واللوائح المنظمة لعمل مدير المدرسة 

א)א −:א
المدرسية يعتمد كثيراً على ما يتمتع به من مقومات إن نجاح مشرف اإلدارة      

 “علـى أنهـا  ) ١٧هـ ، ص١٤٢٠(شخصية تلك المقومات التي عرفها الزايدي 
القدرات التي يحتاج إليها المشرف في التعامل مع تابعيه والتي تتضمن الجوانـب  

  " الفكرية والوجدانية واالجتماعية 
  :ايات الشخصية إلىالكف) ٢٨هـ ،ص ١٤٢٨(وقد قسم المالكي    

والعدل والخلق  أـ سمات شخصية كالقوة البدنية وقوة الشخصية والطالقة اللفظية
  .الطيب 

  .كالذكاء والفهم الصحيح لألمور وقوة اإلدراك : ب ـ القدرات العقلية 



 

بأن تتصف الشخصية القيادية بروح المبادأة وأن تكـون  : ج ـ المبادأة واالبتكار  
  .ناخ اإلبداع لآلخرين قادرة على توفير م
أي القدرة على إدارة نفسه قبل إدارة اآلخرين ويتطلب ذلـك  : د ـ ضبط النفس  

  . مقابلة المشاكل والعقبات واألزمات بهدوء وسيطرة على األعصاب 
مبدأ القدوة الحسنة إلـى الكفايـات   ) ٩٧هـ ، ص ١٤٢٤(وأضاف البطي      

التربوي هو القدوة لجميع العـاملين فـي   الشخصية المهمة للقائد التربوي فالقائد 
المؤسسة التي يعمل بها وهو الموجه المسؤول عن تنشـيط الجهـاز والنهـوض    

  .   بأعبائه وهو المثل الذي يعتد به في السلوك واالنضباط والعمل بجد وإخالص 
ويرى الباحث أن من الكفايـات الشخصـية الضـرورية لمشـرف اإلدارة          

ى التأثير في اآلخرين وذلك بتحفيزهم لزيادة إنتـاجيتهم فـي   المدرسية القدرة عل
  .    العمل وكذلك القدرة على استخدام األسلوب المناسب لكل موقف 

  
 

מ)  −:א

الوسيلة األساسـية  " التقويم بأنه )  ١٨٤هـ ، ص  ١٤٢١( عرف المكاوي      
مدى نجاحنا في تحقيق األهداف  التي يمكن بواسطتها أو من خاللها التعرف على

العملية ، كما يمكن أيضا الكشف عن مواطن الضعف ومواطن القوة في العمليـة  
التعليمية بقصد تحسينها وتطويرها بما يحقق األهداف المتوخـاة ، وعلـي هـذا    

  " عالجية وقائية  ةفالتقويم عملية تشخيصي
" لتقويم التربوي بأنهعن زيتون تعريفة ل)  ٢٧هـ ، ص  ١٤٢٦( ونقل الدوسري 

عملية منظمة يتم فيها إصدار حكم على منظومة تـدريس أو أحـد مكوناتهـا أو    
عناصرها بغية إصدار قرارات تدريسية تتعلق بإدخال تحسينات أو تعديالت على 

  "تلك المنظومة ككل أو على بعض مكوناتها أو عناصرها بما يحقق األهداف 
  ن استخالص وظائف التقويم ويمكن من التعريفين السابقي     

  ـ : فيما يلي 
   ٠التقويم يساعد في الحكم على األهداف المرسومة  -١



 

   ٠يساعد علي اكتشاف مواطن الضعف والقوة في العملية التعليمية  -٢
   ٠يعمل على تحسين وتطوير العملية التعليمية  -٣

هـ ،  ١٤٢٦( ي ذكر الدوسر حيثوهناك فرق بين التقويم والتقييم والقياس      
أن التقويم أعم وأشمل من التقييم فالتقييم يتوقف عند مجرد إصدار حكم )  ١٥ص 

على قيمة األشياء بينما يتضمن مفهوم التقويم إضافة إلي إصدار الحكـم عمليـة   
 شياء التي تصدر بشأنها األحكام تعديل وتصحيح األ

فـي  )  ٤٢هـ ، ص  ١٤٢٣( أما الفرق بين التقويم والقياس فقد ذكره الحارثي 
إخضاع الظاهرة للتقرير الكمي عن طريق اسـتخدام  " أن القياس هو عبارة عن 

بينما يشمل التقويم علـي التقـدير الكمـي    " . وحدات رقمية مقننة أو متفق عليها
   ٠والتقدير النوعي للظاهرة 

رسية وتعد كفايات التقويم من أهم الكفايات التي يحتاجها مشرف اإلدارة المد     
في أداء مهامه ومن أبرز هذه الكفايات القدرة على تقويم أداء المديرين في اإلدارة 

  .المدرسية واستخدام أساليب التقويم المتنوعة 
مشرف اإلدارة المدرسـية  ومن متطلبات التقويم الجيد التي ينبغي أن يدركها      

   : ما يلي 
ذاتها بل هي وسـيلة لتحسـين   أن يدرك أن عملية التقويم ليست غاية في حد  -١

  . األداء
   ٠أن يدرك أن عملية التقويم عملية مستمرة  -٢
 ١٠٩هـ ، ص  ١٤٢٥،البطي( التقويم بالعدالة والموضوعية  أن تتسم عملية -٣
 (  

א) א −:א
أجل إيجـاد   عملية تبادل األفكار والمعلومات من" االتصال بوجه عام هو       

هــ ،   ١٤١٣العثيمين ، ( مةفهم مشترك وثقة بين العناصر اإلنسانية في المنظ
)  ٣٢ص 

عملية يتم خاللها نقل وتبادل بيانات ومعلومات " ويرى أبو فروة أن االتصال هو 
وأفكار وإرشادات ورموز بين شخص وآخر ومجموعة أشـخاص عـن طريـق    



 

التوجيه أو التعديل أو تغييـر لسـلوك   وسيلة أو أكثر من وسائل االتصال بهدف 
  ٠)  ٤٣هـ ، ص  ١٤٢٤الجعيد ( "ات المرغوبة اآلخرين نحو االتجاه

   -:ويتضح من التعريفات السابقة أن عملية االتصال 
  .عملية تفاعلية بين شخصين فأكثر  -
 .عملية أساسية ترتكز عليه جميع عناصر العملية اإلدارية  -

اً كبيراً من أعمال مشـرف اإلدارة المدرسـية فـإن    وبما أن االتصال يمثل جزء
امتالك الكفايات األساسية لالتصال الفعال أمر ضروري لنجاح عمـل مشـرف   

النجاح الذي يحققه اإلنسان فـي  " اإلدارة المدرسية إذا أشارت الدراسات إلى أن 
فقـط تعتمـد   % ) ١٥(منه على البراعة االتصالية و % )  ٨٥( عمله يعتمد في 

  )  ٣٧٩هـ ، ص  ١٤٢٢القعيد،" (المهارات العملية أو المهنية المتخصصة  على 
وتعد مهارة الحوار والتفاوض من أهم الكفايات االتصالية إذ يعرفها الباحث على 
أنها القدرة على تداول الكالم بين شخص وآخر فال يستأثر به أحدهما دون اآلخر 

  . ا  ويغلب عليه الهدوء بهدف إقناع اآلخر بفكرة م
ومن الكفايات االتصالية المهمة لمشرف اإلدارة المدرسية استخدام وسائل االتصال 
بشكل جيد سواء كانت هذه الوسائل شفهية عن طريق الكلمـة المنطوقـة عبـر    

االجتماعات والمكالمات الهاتفية والمقابالت الشخصية أوكانت هذه الوسائل كتابية  
ت عن طريق الوسائل الغير لفظيـة عـن   عن طريق الكلمة غير المنطوقة أوكان

 (جه وحركة العينين وطريقة الجلوس طريق اإلشارات واإليماءات كتعبيرات الو
  )هـ ١٤٢٢،القعيد 
وترتبط عملية االتصال ارتباطاً وثيقاً بالعالقات اإلنسانية التي عرفها الدويك      

ي موقف عمل اندماج األفراد العاملين ف" على أنها ) ٤٦هـ،ص١٤٠٩(وآخرون 
، بطريقة تدفعهم للتعاون للحصول على أكبر قدر ممكن من اإلنجاز مـع تلبيـة   

  "احتياجاتهم االقتصادية والنفسية 
ذلك النوع من عالقات العمل الـذي يهـتم بالجوانـب    " فالعالقات اإلنسانية هي 

  ) .٥٦هـ ، ص١٤١٤،النمر وآخرون (" اإلنسانية واالجتماعية في المنظمة 



 

ف إلى إيجاد نوع من التوافق بين إرضاء المطالب اإلنسانية واالجتماعية فهي تهد
  . للعاملين وبين تحقيق أهداف المنظمة 

وأعوانـه  )التون مايو (وتنسب مدرسة العالقات اإلنسانية في الفكر اإلداري إلى 
والتـي كانـت النـواة    ) هورثون (الذين قاموا بالتجارب المعروفة باسم تجارب 

هــ ،  ١٤٠٠درويـش وتكـال،   ( قات اإلنسانية في مجال اإلدارةالعاللالهتمام ب
  ) .١٠٢ص

وعلى هذا فيلزم مشرف اإلدارة المدرسية في مجال العالقات اإلنسـانية إمـتالك   
القـدرة  : عدد من الكفايات التي تعينه على أداء دوره في هذا المجال من أهمها 

الهتمام بمشـكالتهم والسـعي   على إقامة عالقات ودية سليمة مع العاملين معه وا
لحلها وتقبل أفكار اآلخرين ونقدهم البناء واالهتمام بمشاعرهم وأحاسيسهم والعمل 

  ) .١٢٣هـ،ص١٤٢٣العمايرة (ى تحفيزهم لتحقيق رضاهم الوظيفيعل
א) −:א

زيـادة  " التنمية المهنية على أنهـا  )  ١٢هـ ، ص  ١٤٢٤( عرف القرني      
فاعلية المعلمين بمساعدتهم على تحسين كفاياتهم اإلنتاجية ورفع مستوى أدائهـم  
الوظيفي وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم وإثراء معلوماتهم وتجديد خبراتهم من خـالل  

  " أساليب إشرافية متنوعة ، سعياً وراء تحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية 
ديثة باستمرار تعلم الفرد عل مدى الحياة وتنمية معارفه وقد نادت التربية الح     

ومهاراته وتطويرها مع تطور الزمن ، ألن اكتفاء الفرد بحد معين من المعلومات 
لها إذا تتناقص رويداً رويداً مع مرور الزمن  لوالمعارف والمهارات ما هو إال قت

.  
مواصلة العلـم والـتعلم   إال أن التربية اإلسالمية قد سبقت إلى الحث على أهمية 

  ). ١١٤طه ، آية (  وقل ربي زدني علماً  : واالستزادة منه قال تعالى
أن العلـوم تتغيـر واألبحـاث    )  ١٦هـ ، ص  ١٤١٦(  سعيدوأضاف شوق و 

تضيف إليها كل يوم جديد والتقنية والمعرفة تتسارع خطاها إلى الجديد  وأساليب 
نظرة للمستقبل وكل هذه األمور تجعل المعلـم  العمل وخطط التنمية تتغير بتغير ال



 

يقف أمام حقيقة هي أنه يلزمه التزود بالخبرات والمهارات التي تؤهله لمواكبـة  
  ٠هذا التغير 

ومشرف اإلدارة المدرسية تزداد في حقه هذه الضرورة لتنمية ذاته مهنياً ولتنمية 
ليه ضـرورة تـوفر   العاملين معه من مديري ووكالء المدارس مهنياً مما يحتم ع

مجموعة من الكفايات الضرورية له في مجال التنمية المهنية من أهمهـا القـدرة   
على تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والعمل على إكساب المديرين مهارات التعلم 
الذاتي والقدرة على إجراء البحوث و الدراسات الهادفة لتطوير اإلدارة المدرسية 

٠   
−:אא)

تعددت التعريفات لمفهوم اإلبداع وذلك لتعدد الزوايا التي ينظر إلي مفهـوم       
اإلبداع منها فهناك من يعرف اإلبداع على أساس السمات الشخصـية والعقليـة   
للمبدع وهناك من يعرف اإلبداع على أساس العملية اإلبداعية وهناك من يعـرف  

   ٠اإلبداع كتفكير 
عدداً مـن التعريفـات   )  ١٨هـ ، ص  ١٤٢٥( دان والعدلوني أورد السوي    

   -:لإلبداع منها 
القدرة على تكوين وإنشاء شيء جديد أو "لإلبداع بأنه ) الكسندر روشكا ( تعريف 

  ٠"دمج اآلراء القديمة أو الجديدة في صورة جديدة
قـات  أن العملية اإلبداعية هي التعبير عن القدرة على إيجاد عال" تعريف سميث 

  " بين أشياء لم يسبق أن قيل بأن بينها عالقات 
  " اإلبداع هو القدرة على تكوين تركيبات أو تنظيمات جديدة  " تعريف هافل 

نشاط فكري متميز " اإلبداع على أنه)  ١٦هـ ص  ١٤٢٦( وقد عرفت واصلي 
ينتج عنه عمل أسلوب يتميز بالجدة والحداثة لحل مشـكالت قائمـة أو متوقعـة    

  ٠" ق غير مسبوقة أو مألوفةبطر
لقد بات اإلبداع أمراً ضرورياً للمنظمة المعاصـرة فقـد ذكـرت القرشـي          

أن كتاب اإلدارة يجمعون على أن المنظمة المعاصـرة  )  ٢٠هـ ، ص  ١٤٢٥(



 

تعيش في ظروف متغيرة ومعقدة وأن الحاجة إلى اإلبـداع تفرضـها التغيـرات    
  ٠والسياسية والثقافية في المجتمع  االقتصادية واالجتماعية والتقنية

ويقصد بكفايات اإلبداع لدى مشرف اإلدارة المدرسية هي تلك القدرات والمهارات 
التي يتمتع بها مشرف اإلدارة المدرسية وتمكنه من ممارسه األنشطة الفكرية التي 
ينتج عنها اكتشاف أساليب غير مسبوقة أو مألوفة لحـل المشـكالت أو لتكـوين    

 –ومن هذه المهارات الحساسية للمشكالت ـ التحليل ٠أو تنظيمات جديدة  عالقات
  . المرونة  –الطالقة 

   -:وفيما يلي شرح مبسط لهذه المهارات 
  

  -:الحساسية للمشكالت  
القدرة على تحسس المشكالت وإدراك طبيعتها وتحديدها تحديداً دقيقـاً  "تعني      

  )  ٥٨هـ ،  ١٤٢٥ويدان والعدلونيالس". (والتعرف على جوانبها وأبعادها
  

   -:التحليل 
القدرة على تجزئة المشاكل الرئيسية إلى مشاكل فرعية أو القدرة " ويقصد به    

على تفتيت أي عمل أو موقف إلى وحدات بسيطة ليعاد تنظيمها وليسهل التعامـل  
  ٠"معها 

  -:الطالقة 
ر تفوق المتوسط العام في قدرة الشخص عل إنتاج كمية كبيرة من األفكا" وهي    

  ".غضون فترة زمنية محددة 
   -:المرونة 

القدرة على تغيير األفكار وأن ال يتصلب حول نوعيـة واحـدة مـن    " وتعني    
هــ ، ص   ١٤٢٣ ،الصرن  "(عند طريقة واحدة إليجاد الحلول الحلول أو يقف 

٠)  ١٥٣   
مجال اإلبـداع القـدرة   وكذلك من الكفايات المهمة لمشرف اإلدارة المدرسية في 

على استخدام األساليب المتنوعة في التفكير اإلبداعي كالعصف الذهني، أسـلوب  



 

هـ ،  ١٤٢٦واصلي ، .  (التأليف بين األشتات ، أسلوب تحليل العوامل المؤثرة
  )  ٣٠ص 

ومن الكفايات المهمة لمشرف اإلدارة المدرسية في مجال اإلبـداع تشـجيع روح   
لدى المديرين إذ تسهم هذه الكفاية في التغلب على كثيـر مـن    اإلبداع واالبتكار

معوقات اإلبداع التي من أهمها الخوف من الفشل ، التمسك باألنماط المألوفة من 
هـ  ١٤٢٣الصرن، (الحلول ، غياب الدوافع الداخلية لإلبداع ، الخوف من النقد 

  )  ٧٥، ص 
−:אא:

ية في العقود األخيرة باهتمام متزايد مـن قبـل جميـع األمـم     حظيت التقن     
نتيجة للدور الذي لعبه التقدم التقني في تقـدم   موالمجتمعات وقد برز هذا االهتما

الدول الغربية واليابان ، والواقع أن إسهام التقنيـة ال يقتصـر علـى النـواحي     
فيهـا النشـاطات   االقتصادية والصناعية بل يشمل كل المجاالت والنشاطات بما 

  )  ٣٩٧هـ ، ص  ١٤١٤النمر (   ٠االجتماعية والسياسية والثقافية 
في كتابه األزمة العالمية للتربية إلى أن )  F- Konerفيليب كونر  ( ويشير      

التـدفق الطالبـي   : العملية التعليمية تعاني من أزمة بسبب عدة مشكالت أهمها 
ليمي ويرى بعـض التربـويين أن المخـرج    وارتفاع التكاليف وجمود النظام التع

المناسب من هذه المشكالت وغيرها هو معايشـة التطـورات التقنيـة العالميـة     
المتالحقة وتقليص األساليب التقليدية في التعلـيم والتعـويض عنهـا باألسـاليب     

تبع لحركة التقدم السريع فـي  توالم ٠والطرق التي تهتم باستخدام التقنية الحديثة 
ية المعلومات من ناحية ومجال تقنية التعليم من ناحية أخرى يالحـظ أن  مجال تقن

تزاوجاً قد حدث بين المجالين ، وأدى حدوث هذه التزاوج  إلى ظهور آفاق جديدة 
رحبة للتعليم تمثلت بصورة واضحة في اختالف مفهومي البعد المكـاني والبعـد   

ى ظهور العديد من المستحدثات الزماني للعملية التعليمية  كما أدى هذه التزاوج إل
التقنية ذات العالقة المباشرة بالعملية التعليمية واتسع أثر ذلك التـزاوج ليشـمل   
ظهور العديد من المفاهيم الجديدة المرتبطة بالميدان التربوي مثل مفاهيم المدارس 
اإللكترونية والفصول الذكية والتعليم عن بعد والتعليم عبـر اإلنترنـت واإلدارة   



 

)  ٢١، ١٩ص ص  -هـ  ١٤٢٧زين الدين( إللكترونية وغيرها من المفاهيم  ا
.  

والمشرف التربوي عموماً ومشرف اإلدارة المدرسية خصوصـاً عليـه أن        
يسعى بجد المتالك المهارات والقدرات التي تؤهل للتعامل مع هذه النقلة العالمية 

  ٠النوعية في مجال التقنية 
نية الضرورية لمشرف اإلدارة المدرسية في هذا المجال ما ومن أهم الكفايات المه

   -:يلي 
حيث أصبح اإللمام بالحاسب  ةـالقدرة على استخدام الحاسب اآللي بكفاءة عالي١

اآللي في هذا العصر أمراً ضرورياً ليس لمشرف اإلدارة المدرسية فحسـب بـل   
مليـات تبويـب   لجميع العاملين في اإلدارة التعليمية فقـد سـهلت الحاسـبات ع   

المعلومات وطرائق حل المشاكل بطريقة أكثر كفاءة فـي المؤسسـات التربويـة    
حيث يمكن لمشرف اإلدارة المدرسيةــ  ٠)  ١٠٠هـ ، ص  ١٤٢٨( الحضيبي 

على سبيل المثال ـ استخدام الحاسب اآللي في حفظ البيانات المتعلقـة ببيانـات    
رجوع إليها وقت الحاجة وكذلك المدارس ومديري المدارس ووكالئها مما يسهل ال

  .استخدامه في إعداد وتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية 
ويمكـن  )  Internet اإلنترنـت  ( ـ القدرة على التعامل مع الشبكة العالميـة  ٢

ذلك النظام اإللكتروني الحاسوبي الذي يعد أكبر نظـام  "تعريف اإلنترنت على أنه 
 )٣١ص.هـ ١٤٢٧،التمام  " (علوماتمي يصل بين أألشخاص والماتصال عال

حيث يمكن لمشرف اإلدارة المدرسية تصفح المواقع التعليمية والتربوية العالمية            
واالستزادة من علومها المختلفة بما يساعده في تطوير إمكانياتـه واإلبـداع فـي    

  .مجال عمله كما يمكنه المشاركة بأفكاره التربوية من خالل هذه المواقع 
الذي يعد مـن أهـم    -) ( E- Mail ـالقدرة على استخدام البريد اإللكتروني ٣

خدمات الشبكة المعلوماتية التي تتيح تبادل الرسائل بين الناس في مختلـف دول  
ويمكن لمشرف اإلدارة المدرسية استخدام هذه التقنية في إيصال التعاميم  ٠العالم 

لتدريبية إلى مديري المدارس وكـذلك  والتوجيهات والنشرات التربوية والبرامج ا
   ٠مما يوفر الوقت والجهد  ٠العكس 



 

 .ـ القدرة على استخدام أجهزة العرض المختلفة ٤

إلى غير ذلك من التقنيات الحديثة التي يمكن لمشرف اإلدارة المدرسية استخدامها 
   ٠في أنشطته المختلفة 

א)א א −:א
احث بها تلك القـدرات والمهـارات الالزمـة لمشـرف اإلدارة     ويقصد الب     

المدرسية لتطبيق نظريات اإلشراف التربوي المختلفة وكذلك ممارسـة أسـاليبه   
   ٠المتعددة 

ومن أهم الكفايات الالزمة لمشرف اإلدارة المدرسية في مجال اإلشراف التربوي 
ربوي ، القـدرة علـى   ، القدرة على ممارسة أنواع حديثة في مجال اإلشراف الت

استخدام أساليب اإلشراف المتنوعة وقد سبق الحديث عن هذه األنواع واألساليب 
  .بشكل مفصل في مبحث اإلشراف التربوي 

  
 

א א:א  −:א
يعد التدريب من القضايا الهامة إلحداث نقلة نوعيـة فـي أداء المنظمـات         

مات المتطورة والمنافسة هي المنظمات التي تستجيب لمتطلبات والمنظ. واألفراد 
وإذا كان . العصر وتجعل التدريب عنصراً أساسياً ومرتكزاً رئيسياً من ركائزها 

التدريب مهماً للمنظمات فهذا يستدعي أن ينطلق التدريب من الحاجـات ويكـون   
بينهمـا وبنـاء   ذلك برصد الوضع القائم والوضع المرغوب فيه ثم تحديد الفجوة 

برنامج تدريبي يرتكز على أهداف واضحة ومحددة تسعى إلى تحقيـق الوضـع   
  .المرغوب فيه 

   -:وفيما يلي عرض لمفهوم التدريب ولمفهوم االحتياجات التدريبية 
א −١ מ

ذلك الجهد المنظم والمخطط له لتزويد القوى : "التدريب بمفهومة الحديث هو      
وتحسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهمجهاز اإلداري بمعارف معينة ،البشرية في ال

). ٦٠هـ ، ص  ١٤١١ دره ،( "وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم بشكل إيجابي بناء  



 

فيرى أن التدريب هو  عمليـة تزويـد   ) ١٨هـ ، ص  ١٤٢١( أما عليوة      
الموظف بمهارات ومعارف وقواعد وسـلوك موجـه لتطـوير أداء وظيفتـه أو     

   ٠تعمال تقنية حديثة تتعلق بها أو تأهيله لشغل وظيفة أعلى في المستقبل  اس
   -:تعريفاً للتدريب على أنه )   ١١٦هـ ، ص  ١٤٠٧( وأضاف يوسف      

عملية منظمة مستمرة تكسب الفرد معرفة أو مهارات أو قدرات أو أفكار الزمة " 
ف تغيير سلوك الفرد أو ألداء عمل معين أو بلوغ هدف محدد ، ويتضمن هذا الهد

تعديله أو تطويره لمالئمة تغيرات محددة فنية أو إنسانية يجري حدوثها أو يتوقع 
   ٠"حدوثها في المستقبل وتتطلب مهارات خاصة في تكييفها أو التكيف معها  

  :ويتضح من التعريفات السابقة أن عملية التدريب      
  .ـ عملية منظمة ومستمرة ١
  .لتخطيط الجيد لها ـ تعتمد على ا٢
  .ـ تهدف إلى التطوير والتحسين ٣
  .ـ تقوم على حاجات معينة ٤
  .ـ تعمل على إكساب األفراد مهارات وقدرات ومعارف الزمة لعمله ٥
  
−:א−٢

أن عملية التدريب تتكون من مجموعة )  ٢٠هـ ،ص  ١٤١٧( بين ياغي لقد     
   -:من العناصر 

  .اجات التدريبية تحديد االحتي -
  .تحديد أنواع التدريب  -
  ٠تصمم البرامج التدريبية  -
 .تحديد األساليب التدريبية  -

 ٠تنفيذ البرامج التدريبية  -
 ٠تقييم البرامج التدريبية  -
א−٣  −:א



 

،  ٢١هـ ، ص  ١٤٢٣( يمكن تلخيص أهداف التدريب كما ذكرها حريري      
   -:تالية في النقاط ال)  ٢٥

أ ـ يعمل التدريب على تنمية معرفة أفراد التنظيم ويقصد بـه معرفـة تـاريخ     
  ٠المنظمة وسياساتها وأهدافها ونظم إجراءات العمل بها 

زمة ألداء العمل بكفـاءة  ب ـ يعمل التدريب على تنمية المهارات والقدرات الال 
  عالية 

االتجـاه لتنميـة الرغبـة    ج ـ يعمل التدريب على تنمية االتجاهات ويقصد بها  
  .والدافع إلى العمل والتعاون مع الزمالء والرؤساء في مجال العمل

د ـ يعمل التدريب على تحسين المناخ العام للعمل في المنظمة الذي يؤدي بدوره  
 .إلى رفع الروح المعنوية لألفراد

ناعة هـ ـ يساعد التدريب الفرد على تحقيق السعادة في العمل والرضا عنه والق 
          ٠واإلنتاجية المستمرة فيه 

  
  
א٤ :א

يمكن تصنيف أساليب تنمية الكفايات المهنية إلى صنفين رئيسـيين حسـب        
  :تطبيقها على المتدربين أنفسهم 

  : أـ طرق وأساليب جماعية 
يـث تسـتغل   ويتم تطبيقها على جماعة من المتدربين تختلـف أعـدادهم ح       

  .ديناميكية الجماعة وعالقات التعاون بينهم وتعزز مهارات العمل وروح الفريق 
  :ب ـ طرق وأساليب فردية 

هـذه    أن الخطيب أوضح أن الهدف مـن ) ٩٢هـ،ص١٤٢١(ذكر المغيدي     
تدريب األفراد على مهارات خاصة أو تدريب فـرد واحـد    هواألساليب الفردية 

د اليمكن أداؤه إالمن قبل فرد واحد وفي مكان العمـل  معين على عمل معين جدي
  . ذاته أو في حالة التدريب الذاتي كالتدريب بالمراسلة 

  :ومن أهم األساليب التي تسهم في تنمية الكفايات مايلي 



 

:א١
هي أسلوب تدريبي يتم فيه عرض المعلومات والحقائق عن موضوع معين "     

فلمبـان ،  " (ى عدد كبير من المتـدربين فـي وقـت واحـد     من قبل شخص عل
  )٢٥هـ ،ص١٤٢٢

א٢ :א
ويقوم على تكليف المتدربين بقراءة حالة معينة ثم يطلب مـن المتـدربين         

  .مناقشة الحالة وتحليلها ثم إبداء الرأي فيها 
א٣ :א

ف عملي للمتدربين يتكـون مـن شخصـيات    يعتمد على تقديم حالة أو موق     
 رتتفاعل في مواقف العمل ثم يقوم المشاركون بتمثيل أدوار الشخصيات بحوار ح

بنـي مصـطفى   . (من واقع تصورهم التجاه كـل شخصـية ودورهـا عمليـاً     
  )٥٥،ص١٤٢٥،
א٤ א   : א

فيهـا بعـض   إذ تقوم الجهة المشرفة على التدريب بعقـد نـدوة يتحـدث         
االختصاصيين ويفسح المجال للنقاش بين المتدربين والمختصـين وتطـرح فـي    
الندوة أفكار مؤيدة أو معارضة لما طرحه االختصاصيون ، ويسمح هذا األسلوب 

البوهي ، ( والتعليق على األفكار المطروحة  للمشاركين استيضاح مالم يستوعبوه
  )١٨٥هـ ،ص١٤٢١

  
א٥ :א

وهذا األسلوب خاص بالموظفين المرشحين لتسلم مناصب عليا بحيث يتوفر      
لهم المجال لإلطالع على األمور المختلفة للمنظمة في وقت سابق وبشـكل عـام   
ويتضمن المنهج التدريبي بهذا األسلوب كشفاً عاماً لنشـاطات المنظمـة كافـة ،    

م ودون ضرورة للتركيز بحيث تعطى الفرصة للمتدرب لالطالع عليها بشكل عا
إلى حين يستقر الموظف في عمله األصلي ويتزود بفكرة عامة عن طبيعة العمل 

  .في المؤسسة ونشاطاتها 



 

א٦ א :א
إذ يجتمع مجموعة من األفراد يسهم كل منهم بخبرته واقتراحاته بشأن مشكلة      

قديم ورقة عمل أو إلقاء كلمة تليهـا  يجري بحثها ومناقشتها ويقوم كل مشارك بت
مناقشات وحوارات بين المشاركين ويتولى قائد االجتماع مهمة إدارتـه وطـرح   

بني مصطفى . (األسئلة وإثارة المناقشة وحفز المشاركين إلبداء وجهات نظرهم 
  )٥٨،ص١٤٢٥،
א٧ א א א א א :א

دربون مع المدرب بزيارة مواقع العمل الكتساب مهارات حيث يقوم فيها المت     
  . العمل اكتساباً مباشراً 

א٨ א א א :א
الموجهـة لتنـاول بعـض     تحيث يقوم المدرب بتوجيه المتدربين بالقراءا     

المشكالت وجمع الحقائق عنها وتحليلها إليجاد حلول مناسبة لها أوقـد يكلفـون   
  .)٢٨هـ ، ص ١٤٢٢فلمبان،( حث أوتقرير عن حالة معينة د ببإعدا
א٩ מ :א

وهو أسلوب تدريبي يقوم على تدريب المعلمين على مهارات تعليمية محددة      
دقـائق مـع   )  ١٠ـ٥(طالب ولحصة مصغرة )٦ـ٤(في موقف صفي مصغر 

بالتقويم مرة أخرى إلى أن  إخضاع أداء المتدرب للتقويم ثم تكرار األداء المتبوع
دليل المشرف . (يبلغ المتدرب المستوى المرضي عنه من حيث اكتساب المهارة 

  ) ٨٥هـ ،ص ١٤١٩التربوي ،
א١٠ א א אמ .א

وهو يقوم على توظيف عدد من الوسائل التدريبية من أجل تحقيق هـدف أو       
عينة من هذه الوسائل على سبيل المثال أوراق العمل ، الحلقات الدراسية أهداف م

بحيث يمكن استخدام ... ، االجتماعات ، المشاغل التربوية ، الدروس التوضيحية 
هذه الوسائل أو بعضها على نحو متكامل يتمم بعضه بعضاً فـي سـبيل تحقيـق    

  .)٧٤، ص هـ ١٤٢٤مدخلي ، ( ف محددة تتعلق بتحسين الكفاياتأهدا
א١١ א :א



 

وفي هذا األسلوب يتم تقسيم المتدربين إلى فريقين أوأكثر يجمعهـم موقـف        
تنافسي ويهدف هذا األسلوب إلى إجراء مناقشة وحوار بـين الفـريقين وتحليـل    
لآلراء المطروحة بهدف إقناع الفريق اآلخر بوجهة النظر واألسـس التـي تـم    

  ) . ٩٠،ص١٤١١درة ،( لوصول إلى القرارعتماد عليها لاال
א١٢ :א

هو نوع من التدريب المفرد يزود فيه المتدرب بمجموعة مواد تدريبية مـع       
دليل لشرح طريقة استخدامها واالستفادة منها، ثم تقوم مدى استفادة المتدرب من 

مشـرفة علـى   هذا التدريب من خالل اختبارات ذاتيه أو عن طريـق الجهـة ال  
  ) . ٢٤، ص١٤٢٢فلمبان ، ( التدريب

ويـرى  . والمتتبع لألساليب التدريبية يجد قوائم طويلة من األساليب التدريبية     
الباحث أن نجاح عملية التدريب تتوقف على اختيار األسلوب األمثـل للتـدريب   

بشرية وهذا االختيار يتوقف على محتوى وأهداف البرنامج واإلمكانات المادية وال
  . ونوعية المتدربين 

א−٥ −:א
أصبحت االحتياجات التدريبية مطلباً أساسياً في تصميم البـرامج التدريبيـة        

إلى أن أي برنامج ال يراعـي حاجـات   )  ٧هـ ، ص  ١٤٠٢( وأشار الصباب 
  ٠المتدربين إنما هو مضيعة للوقت والجهد 

א− א −:מ
تعرض العديد من الباحثين والمهتمين لتعريف االحتياجـات التدريبيـة فقـد           

وجـود تنـاقض أو   " على أنها تعني )  ٢٣٦هـ ، ص  ١٤١٠( عرفها شاويش 
اختالف حالي أو مستقبلي بين وضع قائم وبين وضع مرغـوب فيـه فـي أداء    

المهارات أو االتجاهات  المنظمة أو الوظيفة أو األفراد سواء كان في المعارف أو
  "٠أو في النواحي جميعها 

بأنهـا  " تعريفاً آخر حيث قـال  )  ١٧٩هـ ، ص  ١٤٢١( وأضاف البوهي     
مجموع التغيرات المطلوب إحداثها في المتدرب أو المؤسسة والمتعلقة بالمعلومات 



 

 والخبرات والسلوك واالتجاهات الالزمة لجعل المتدرب أو المؤسسة قادرين على
  " أداء الوظائف المنوطة بها بكفاءة عاليه 

فعرف االحتياجات التدريبيـة علـى   )  ١٢هـ ، ص  ١٤١١( أما غليمات      
المعلومات أو المهارات التي يراد تنميتها أو يـراد صـقلها أو تغييرهـا أو    " أنها

ك تعديلها وذلك استعداداً لمواجهة تغيرات متوقعة تنظيمية أو تكنولوجية أو غير ذل
  ٠"من نواحي التطوير التي يخطط لها التنظيم

ويعرف الباحث االحتياجات التدريبية لمشرف اإلدارة المدرسية بأنها مجموع      
المعارف والمهارات واالتجاهات التي يراد تنميتها أو إكسـابها لمشـرف اإلدارة    

  ٠المدرسية ليصيح قادراً على تحقيق أهداف اإلشراف التربوي 
א א

الحتياجات التدريبية أهمية تحديد ا)  ٤٠هـ ، ص  ١٤٢٢( أجملت فلمبان       
  : فيما يلي

أن تحديد االحتياجات التدريبية هي الركيزة التي تقوم عليها عمليـة التخطـيط    -
  ٠وتصميم البرامج التدريبية 

  ٠تساعد على وضوح أهداف التدريب  -
 ٠يه التدريب االتجاه الصحيح تعمل على توج -
  ٠تعمل على رفع كفاءة العاملين في تأدية األعمال المسندة إليهم  -

 .توفر الوقت والجهد والمال  -
א :א

أنه ) ٨٢بدون تاريخ،ص(نقالً عن سعادة ) ٨٥هـ ،ص ١٤١٩(ذكرت سفر      
  : لألفراد والحصول عليها بالطرق التالية يمكن تقصي االحتياجات التدريبية 

ـ جمع المعلومات عن الحاجات التدريبية وذلك بسؤال األشخاص عن حاجاتهم ١
  التدريبية 

  .ـ تشخيص الميدان من خالل معايير الكفايات المهنية ٢
  .ـ التقارير السنوية أو الفترية التي تصدرها جهات االختصاص ٣
  . ي العالقة ـ نتائج التقويم الذاتي لذو٤



 

  .ـ آراء ومقترحات أهل الخبرة ٥
فقد ساق ثالثـة مـداخل لتحديـد االحتياجـات     ) ٢٤هـ ،ص ١٤٢١(أما عليوة 

  :التدريبية وهي 
ويقصد به تحليل الهيكل التنظيمي للعمل وسياسـات  : ـ مدخل تحليل المنظمة ١

ت وذلـك  وأهداف المنظمة ومواردها المادية والبشرية وتحديد المشكالت والمعوقا
  .بهدف تحديد الحاجات التدريبية 

ويقصد به تحليل جوانب العمـل أي تحديـد دقيـق    : ـ مدخل تحليل الوظيفة ٢
  .لتوصيفات العمل وشروطه ومعاييره وتحديد دقيق لكفايات العمل الضرورية 

ويقصد به جمع المعلومات عن أداء العاملين في ضـوء  : ـ مدخل تحليل الفرد ٣
جيد عن طريق المالحظة والمتابعة بهدف تحديد أوجـه الـنقص   معايير األداء ال

  . والقصور 
وتجمع هذه الدراسة بين مدخل تحليل الوظيفة  ومدخل تحليل الفـرد حيـث        

تقوم الدراسة على تحديد الكفايات المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية وكذلك تقويم 
ت من وجهة نظرهم ووجهـة  درجة ممارسة مشرفي اإلدارة المدرسية لهذه الكفايا

نظر مشرفي اإلدارة المدرسية ومن خالل هذا النتائج ستحدد االحتياجات التدريبية 
  . تلمشرفي اإلدارة المدرسية في مجال الكفايا

  
א: א   :א

אא: :א
א−١ للمشرف التربـوي كمـا    تقويم الكفايات األدائية")١٤١٩(א

  ".يدركها المعلمون والمشرفون أنفسهم في محافظة اإلحساء التعليمية
هدفت هذه الدراسة إلى حصر الكفايات الالزمة للمشرف التربـوي ألداء مهامـه   

  .بفاعليه، ثم تقويم الكفايات األدائية له أثناء أداء مهامه اإلشرافية المنوطة به
معلم ومعلمة تم اختيارهم بطريقة العينة ) ١٠١٩(ومشرفاً ) ٩٢(وشملت الدراسة 

العشوائية الطبقية وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي وكان مـن أهـم   
  :نتائج الدراسة



 

  .حصر الكفايات الالزمة للمشرف التربوي ألداء مهامه في تسع كفايات -
هـام المشـرف   وجود فروق بين تقويم المشرفين والمعلمين للكفايات األدائية لم -

  .التربوي في معظم المجاالت
وجود فروق بين تقويم المعلمين للكفايات األدائية لمهام المشرف التربوي فـي   -

  .معظم المجاالت تعزى إلى متغيرات الدراسة
א٢ א الكفايات الالزمة للمشرفين التربويين بمراحل التعليم )"١٤٢٠(א

  " العام بمنطقة مكة المكرمة 
هدفت الدراسة إلى الوقوف على الكفايات األدائية األساسية الالزمـة للمشـرفين   
التربويين بمراحل التعليم العام والتعرف على درجة أهميتها ودرجة اسـتخدامها  

  .لدى المشرفين 
مشرفاً تربوياً مستخدماً استبانة مكونة مـن  ) ٤٢٦(وقد تكون مجتمع الدراسة من 

  .االت الدراسة كفاية موزعة على مج)  ٤٩(
  :وقد بينت نتائج هذه الدراسة مايلي 

كفايات علـى درجـة   )  ٧(و) عالية جداً (كفاية على درجة أهمية ) ٤٢(حصول 
  ) عالية ( أهمية 

 .حصول جميع الكفايات على درجة استخدام عالية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيري األهمية واالستخدام عنـد مسـتوى   
 . لصالح متغير األهمية لجميع مجاالت الدراسة )  ٠.٠٥(الداللة 

وأوصت الدراسة بإجراء دراسات مماثلة من وجهة نظـر المعلمـين ومـديري    
  . المدارس لمختلف تخصصات اإلشراف التربوي 

٣−، א الكفايات التربوية والتخصصية الالزمـة  "بعنوان )١٤٢١(א
  ".غة العربيةللمشرفين التربويين على تعليم الل

هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات التربوية والتخصصـية الالزمـة للمشـرفين    
  .التربويين على تعليم اللغة العربية بالمرحلة الثانوية بمنطقة مكة المكرمة



 

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين على تعليم اللغة العربيـة  
مشرفاً وكذلك جميع أساتذة طـرق تـدريس   ) ٧٤(بمنطقة مكة المكرمة وعددهم 

  .عضواً) ١٦(اللغة العربية بمنطقة مكة المكرمة البالغ عددهم 
عبارة تحـت  ) ٩١(واعتمد الباحث لجمع البيانات الالزمة على استبيان مكون من 

  -:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية. أحد عشر مجاالً تربوياً
ر أهمية لدى أفراد مجتمع الدراسة حيـث جـاءت   أن الكفايات التخصصية أكث -

لدى المشرفين التربـويين وأسـاتذة   ) عالية جداً(جميع مجاالتها في درجة أهمية 
  .طرق التدريس

  .حصول مجال الكفايات الشخصية على المركز األول لدى مجتمع الدراسة -
  ).عالية جداً(كفاية على درجة أهمية ) ٧٢(حصول  -
  .التخطيط على المركز األخير لدى مجتمع الدراسة حصول مجال كفايات -
٤−، א الكفايات التعليمية الالزمة لمشرفة اللغـة  "بعنوان  )١٤٢٢(א

  ".اإلنجليزية التربوية بمنطقة مكة التعليمية
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الكفايات التعليمية الالزمة لمشرفة اللغة اإلنجليزية 

مجال التخطـيط، المنـاهج،   (لتعليمية وذلك في المجاالت اآلتية في منطقة مكة ا
  ).التقويم، القيادة، االتصال والتفاعل، العالقات اإلنسانية

وتكون مجتمع الدراسة من جميع مشرفات اللغة اإلنجليزيـة فـي منطقـة مكـة     
  ).١٥٠(التعليمية وجميع المعلمات بالمدارس الثانوية بالمنطقة والبالغ عددهن 

) عاليـة جـداً  (كفاية حصلت على درجة أهمية ) ٤٠(لت الدراسة إلى أن وتوص
، كما بلـغ المعـدل العـام لقـيم     )عالية(كفاية حصلت على درجة أهمية ) ٢٨(و

) عاليـة جـداً  (المتوسطات الحسابية لدرجة األهمية لعموم الكفايات درجة أهمية 
  .وهذا يؤكد على موافقة مجتمع الدراسة على أهمية الكفايات

مـن  ) متوسطة(كفاية على درجة ) ٢٣(و) عالية(كفاية على درجة ) ٤٥(حصلت 
حيث درجة استخدام مشرفة اللغة اإلنجليزية لها، كما بلغ المعـدل العـام لقـيم    

وهذا يؤكـد  ) عالية(المتوسطات الحسابية لدرجة االستخدام لعموم الكفايات درجة 
  .اياتعلى موافقة مجتمع الدراسة على درجة استخدام الكف



 

א−٥ الكفايات المهنية الالزمة لمشرفي تقنيـات  "بعنوان  )١٤٢٤(א
  ".التعليم في المملكة العربية السعودية ومدى الحاجة للتدريب عليها

والتي هدفت إلى التعرف على مدى امتالك مشرفي تقنيات التعليم فـي المملكـة   
لتطبيقي لتقنية التعليم ومدى حاجتهم العربية السعودية لكفايات المجالين النظري وا

  .للتدريب عليها في ضوء متغيرات الدراسة
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة مـن جميـع   

مشرفاً ) ١٤٩(مشرفي تقنيات التعليم في المملكة العربية السعودية والبالغ عددهم 
  -:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

المرتبة األولى في جانب امتالك الكفاية وجـاء  ) كفاية االستخدام(احتل محور  -
في حين جاء فـي  ) كبيرة(معدل امتالك أفراد العينة لكفايات هذا المحور بدرجة 

  ).الحاجة للتدريب(المرتبة السادسة واألخيرة في جانب 
امـتالك  المرتبة السادسة واألخيرة فـي جانـب   ) كفاية التصميم(أحتل محور  -

في ) متوسطة(الكفاية وجاء معدل امتالك أفراد العينة لكفايات هذا المحور بدرجة 
).الحاجة للتدريب(حين جاء في المرتبة األولى في جانب 

א−١٢ الكفايات القياديـة الضـرورية لـدى    " بعنوان  )١٤٢٨(א
  " مديري اإلشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم 

فت الدراسة إلى تحديد الكفايات القيادية الضرورية لـدى مـديري اإلشـراف    هد
التربوي في المملكة العربية السعودية والتعرف على درجـة أهميتهـا ودرجـة    
ممارستهم لها من وجهة نظر مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري اإلشراف أنفسهم 

.  
ما اسـتخدم اإلسـتبانة   وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي التحليلي ، ك

  .فرداً ) ٣٠٩(كأداة لجمع المعلومات من أفراد مجتمع الدراسة البالغ 
  :وكان من أبرز نتائج الدراسة مايلي 

بناء قائمة للكفايات  القيادية الضرورية لدى مديري اإلشراف التربـوي بلـغ    -
  .كفاية )٨٨(عددها 



 

القيادية الضـرورية   تلكفاياأن جميع أفراد مجتمع الدراسة يرون أهمية توفر ا -
  )مهمة جداً (لدى مديري اإلشراف التربوي بدرجة 

يرى أفراد مجتمع الدراسة أن مديري اإلشراف التربوي يمارسـون الكفايـات    -
  ) .عالية (القيادية بدرجة 

  .احتل مجال العالقات اإلنسانية المرتبة األولى من حيث األهمية والممارسة  -
راد مجتمع الدراسة في تحديد درجـة الممارسـة لصـالح    يوجد فروق بين أف -

  . مديري اإلشراف التربوي 
يوجد فروق بين أفراد مجتمع الدراسة في تحديـد درجـة األهميـة ودرجـة      -

  . الممارسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في العمل الحالي 
א١٣ كفايات اإلشراف وأهمية تلك " بعنوان  )מ١٩٧٣(GERALDא

  "الكفايات 
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم الكفايات الالزمة للمشرف التربوي والتعرف علـى  

  .أهمية تلك الكفايات 
  وقد استخدم المنهج الوصفي مستخدماً االستبانة أداة لجمع المعلومات من عينة 

  وقد توصلت الدراسة إلى أن أهم الكفايات . مشرفاً  ١٥٨الدراسة البالغ عددهم 
  :للمشرفين التربويين هي  الالزمة

كفايات تقنيات اإلشراف ـ كفايات العالقات اإلنسـانية ـ كفايـات إدراكيـة ـ       
  .كفايات تنظيمية 

  العالقات بين كفايات اإلشراف" بعنوان  )מ١٩٨٧(BAILEYא١٤
  " ، وتوقعات العمل ، ونوعية المكانة 

ويين بكفايات اإلشـراف ومـدى   هدفت الدراسة إلى معرفة وعي المشرفين الترب
  تأثير 

  .هذه الكفايات على العمل 
  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي وصمم استبانة لجمع المعلومات من 

  .مشرفاً  ١٦٤مجتمع الدراسة البالغ 



 

وقد أوضحت الدراسة أن هناك مجموعـة مـن الكفايـات يـدركها المشـرفون      
  التربويون 

  :بدرجة عالية من أهمها 
تطوير المناهج ـ تزويد المدارس باألدوات ـ تنظيم التدريب أثنـاء الخدمـة ـ      

  التقييم 
אא: א :א

١−، א دور مشرفي اإلدارة المدرسية فـي رفـع   "بعنوان )١٤٢٠(א
  ".كفاءة أداء مديري مدراس التعليم العام بمنطقة تبوك التعليمية

هدفت الدراسة إلى التعرف على رؤية مشرفي اإلدارة المدرسية لدورهم في رفع 
وقد استخدم الباحث . كفاءة أداء مديري مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك التعليمية

مـن مشـرفي اإلدارة   ) ٦(المنهج الوصفي التحليلي في دراسته والتـي شـملت   
وك وقـد أوضـحت الدراسـة    من مديري المدارس بمنطقة تب) ١٠٤(المدرسية و

  -:النتائج التي أهمها ما يلي
أن رؤية مشرفي اإلدارة المدرسية لدورهم في رفع كفاءة أداء مديري المدارس  -

تخطيطية وتنظيمية، شخصـية،  (مرتبة حسب أهميتها تحددت بسبع كفاءات هي 
  ).العالقات اإلنسانية، التقويم، النواحي المالية واإلدارية، إشرافية

رؤية مجتمع الدراسة لدور مشرفي اإلدارة المدرسية في رفع أداء مـديري   أن -
  .المدارس كانت عالية في جميع الكفاءات

٢−، א فاعلية مشرفي اإلدارة المدرسـية فـي   "بعنوان  )١٤٢١(א
تطوير مجاالت عمل مديري المدارس الثانوية، دراسة ميدانية في مدينتي الرياض 

  ".وجدة
التعرف على فاعلية مشرفي اإلدارة المدرسية في تطوير مجـاالت عمـل   هدفها 

مديري المدارس الثانوية في الرياض وجدة والتعرف على المعوقات التي تحد من 
  .تطوير هذه المجاالت

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة وقد تكونـت عينـة   
م الرياض وجدة يرسية التابعين إلدارتي تعلالدراسة من جميع مشرفي اإلدارة المد



 

مشرفاً وعينة من مديري المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية ) ٢٨(وعددهم 
مديراً وكانت أبرز النتائج مـا  ) ١٠٣(والتعليم في مدينتي الرياض وجدة وعددهم 

  -:يلي
س بدرجة تجلت فاعلية مشرفي اإلدارة المدرسية في تطوير أداء مديري المدار -

مجال العالقات اإلنسانية ومجال المتابعـة والتقـويم وأن   : عالية في مجالين هما
  .فاعليتهم كانت محدودة في تطوير مديري المدارس في مجال االجتماعات

  -:أن أهم المعوقات التي تحد من عمل المشرف هي -
  .كثرة األعمال اإلدارية المنوطة بمشرف اإلدارة المدرسية -
  .د المدارس المحددة للمشرف الواحدكثرة عد -
.قلة الدورات التي تقام لتجديد معلومات المشرفين -
٣−، א معايير اختيار مشرفي اإلدارة المدرسية "بعنوان )١٤٢٣(א

  ".وبرامج تأهيلهم
  -:هدفت الدراسة إلى

ي مكـة  تحديد المعايير المستخدمة الختيار مشرفي اإلدارة المدرسية في منطقت -
  .المكرمة وعسير

تحديد المعايير العلمية الصحيحة التي ينبغي اعتمادها عنـد اختيـار مشـرفي     -
  .اإلدارة المدرسية

التعرف على واقع تأهيل مشرفي اإلدارة المدرسية في منطقتي مكة المكرمـة   -
  .وعسير

كـأداة لجمـع    اإلستبانةاستخدم  كماوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي 
مشرفاً في مكة المكرمة وعسير وكانت أهـم  ) ٧٦(المعلومات والتي طبقت على 

  -:نتائج الدراسة ما يلي
  .معياراً على درجة كبيرة من األهمية) ١٩(جميع المعايير وعددها  -
كشف نتائج الدراسة بأن درجة مراعاة بعض المعايير في الواقع متوسطة رغم  -

  -:بدرجة كبيرة وهذه المعايير هيتأكيد مجتمع الدراسة على أهميتها 
  .أن يكون المرشح حاصل على مؤهل تربوي -



 

  .القدرة على اتخاذ القرارات -
  .أن يكون حاصل على مؤهل جامعي بتقدير ال يقل عن جيد جداً -
  .أن يشجع على روح المبادرة لدى المعلمين -
  .أن يلتزم باللغة العربية الفصحى تحدثاً وكتابة -
  .أساليب اإلبداع في طريقة أداء المعلمينيتفاعل مع  -
  .توجيهاته تتسم ببعد النظر -
كشفت نتائج الدراسة أن مشرفي اإلدارة المدرسية بحاجة للتأهيل حيـث كـان    -

  .تدريبهم على البرامج التدريبية يتراوح بين منخفض ومتوسط
٤−، א ية فـي  فاعلية دور مشرفي اإلدارة المدرس "بعنوان)١٤٢٤(א

  ".تطوير الكفايات اإلدارية والفنية لمديري المدارس االبتدائية بمحافظة الطائف
وهدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية دور مشرفي اإلدارة المدرسـية فـي تطـوير    
الكفايات اإلدارية والفنية لمديري المدارس االبتدائية وكذلك عن أبرز المعوقـات  

ستخدم الباحث في دراسته المـنهج الوصـفي   وقد ا.التي قد تحد من تلك الفاعلية
  .لجمع المعلومات اإلستبانةالتحليلي واستخدام 

مدير مدرسة ) ١٠٤(مشرف إدارة مدرسية و) ١٦(وقد تكون مجتمع الدراسة من 
  .ابتدائية بمحافظة الطائف

  -:وقد كانت أهم نتائج الدراسة كالتالي
اعلية علـى النحـو التـالي    جاء ترتيب الكفايات اإلدارية من حيث درجة الف -١
  ).التنظيم، التخطيط، االتصال، التقويم(
تنميـة  (جاء ترتيب الكفايات الفنية من حيث درجة الفاعلية على النحو التالي  -٢

العالقات اإلنسانية، تنمية المعلمين مهنياً، توجيه الطالب وإرشادهم، تفعيل النشاط 
  ).المدرسي

א٥ درجة توفر الكفايـات المهنيـة الالزمـة    " بعنوان )١٤٢٤(א
  " للموجهين اإلداريين في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري المدارس 

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توفر الكفايات المهنية الالزمة للمـوجهين  
اإلداريين من وجهة نظر مديري المدارس في مديرية التربية والتعليم بمحافظـة  



 

الداخلية في سلطنة عمان وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن      مسقط والمنطقة 
  مدير ومديرة مدرسة )١٠١(

  : وكانت أبرز نتائج الدراسة مايلي 
ـ أن تقديرات عينة الدراسة حول تحديد درجة توفر الكفايات المهنيـة الالزمـة   
للموجهين اإلداريين في مجاالت الدراسة األربع كانت بدرجة متوسـطة وكـان   

الكفايات التقييمية، ثم مجال الكفايات اإلشرافية ثم مجـال الكفايـات    أعالها مجال
  . التدريبية ثم مجال الكفايات التخطيطية 

بين متوسطات ) ٠.٠٥(ـ التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
تقديرات مديري ومديرات المدارس على جميع الكفايات تعزى لمتغيـر الجـنس   

  . أوالخبرة أوالمؤهل العلمي 
  
א٦ الالزمـة لمشـرفي اإلدارة   المهنية الكفايات " بعنوان )١٤٢٥(א

  "المدرسية بالمملكة العربية السعودية 
وعي مشـرفي اإلدارة المدرسـية    درجةحيث هدفت الدراسة إلى التعرف على 

بالكفايات الالزمة لهم من وجهة نظرهم ومن وجهـة نظـر مـديري اإلشـراف     
  .وي المسؤولين عنهم الترب

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسـة عبـارة عـن    
من عينة الدراسة المكونـة مـن   استبانة صممها الباحث لجمع معلومات الدراسة 

  . مدير إشراف تربوي ومشرف إدارة مدرسية) ٤٠٢(
  : وكانت أبرز نتائج الدراسة مايلي 

لمدرسية بوجه عام يعون ويدركون الكفايات الالزمة لهـم  ـ أن مشرفي اإلدارة ا
  .بدرجة عالية 

ـ أن أعلى عنصر كفاية يعيه مشرفو اإلدارة المدرسية هو إقامة عالقات طيبـة  
  .المتبادل  واالحتراممع مديري المدارس  مبنية على التقدير 

العلميـة  ـ أن أقل عنصر كفاية يعيه مشرفو اإلدارة المدرسية هو إجراء البحوث 
  .التي تتعلق بالمشكالت التربوية وفق المنهج العلمي 



 

  
ـ أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مديري اإلشراف 
ومشرفي اإلدارة المدرسية حول مدى وعي مشرفي اإلدارة المدرسية بالكفايـات  

  لصالح مشرفي اإلدارة المدرسية  المهنية الالزمة لهم
אא: א :אא

تحديـد االحتياجـات التدريبيـة للمشـرفات     " بعنوان  )١٤١٩(א١
  ٠بالمملكة العربية السعودية ) الطائف  –جدة  –مكة المكرمة ( التربويات بمدن 

يـات فـي   حيث هدفت الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية للمشرفات التربو
( مجال الكفايات الشخصية ومجال الكفايات المهنية وتكون مجتمع الدراسة مـن  

  -:وكان من أهم نتائج الدراسة  ٠مشرفة تربوية )  ٣٣٧

على  ١٦أ ـ أن جميع االحتياجات التدريبية في مجال الكفايات الشخصية وعددها  
بويات بحاجة كبيرة درجة كبيرة من األهمية للمشرفة التربوية وأن المشرفات التر

  ٠للتدريب على مفهومها 
احتياجاً  ٤٢ب ـ جميع االحتياجات التدريبية في مجال الكفايات المهنية وعددها  

 ٣٠(على درجة كبيرة من األهمية للمشرفة التربوية وأنهن بحاجة للتدريب على 
   ٠احتياجاً منها )  ١٢( احتياج بدرجة كبيرة وبحاجة متوسطة للتدريب على ) 

( ج ـ أن المشرفات بحاجة كبيرة للتدريب على المهام اإلشـرافية فـي مجـال     
التخطيط ثم مجال البحث ثم مجال التدريب ثم مجال التطوير ثم مجـال التوجيـه   

  ٠) واإلرشاد 
א٢ االحتياجات التدريبية للمشرفين التربـويين  " بعنوان  )١٤١٩(א

  " .مدارس الحكومية في سلطنة عمان كما يراها المشرفون والمعلمون بال
للمشرفين التربويين كما  هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم االحتياجات التدريبية

يراها المشرفون والمعلمون بالمدارس الحكومية في سلطنة عمان ولتحقيق ذلك قام 
الباحث بتصميم استبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسـة واشـتملت محـاور    

التخطيط ـ تطوير المناهج وأساليب التدريس ـ   ( على سبع مجاالت هي  الدراسة
تطوير استراتيجيات إدارة الصف ـ تطوير النمو المهني وتـدريب المعلمـين ـ    



 

تطوير العالقة مع المعلمين والمجتمع المحلي ـ إجـراء األبحـاث الميدانيـة ـ      
جة للتـدريب علـى   إلى أن المشرفين التربويين بحاالدراسة  توصلت و) التقويم 

إجراء األبحاث الميدانيةـ  تطوير النمو  :مجاالت الدراسة حسب الترتيب التالي 
ـ   تطوير المنـاهج وأسـاليب التـدريس ـ      المهني وتدريب المعلمين ـ  التقويم 

تطوير العالقة مع المعلمين والمجتمع المحلي ـ التخطيط ـ تطوير استراتيجيات   
  . إدارة الصف 

א٣ ما مدى االحتياجات التدريبية لمشـرفي  " بعنوان  )١٤٢٥(א
العلوم الطبيعية حديثي االلتحاق بمهنة اإلشراف التربوي فـي ضـوء الكفايـات    

  " األدائية 
هدفت الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمشرفي العلوم الطبيعية الجدد في 

ث المنهج الوصفي مصمماً استبانة لجمع مجال الكفايات األدائية حيث استخدم الباح
مشـرفاً تربويـاً   )  ٦٢( المعلومات المتعلقة بالدراسة من مجتمع الدراسة البالغ 

أن درجة االحتياج للتـدريب   ٠وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
القيـادة ، العالقـات   ( الترتيـب   قمرتفعة في جميع كفايات مجاالت الدراسة وف

سانية ، االتصال ، التخطيط ، المناهج وطرق التدريس ، التقويم ، البحـث ،  اإلن
  )المختبر والوسائل التعليمية 
א א א :א

 تضـمن  األول المحـور  ةأساسـي  محاور ثالثة صنفت الدراسات السابقة ضمن
كفايـات   سواء تلك التي تناولت ي التربو لمشرفالتي تناولت كفايات االدراسات 

ـ ١٤١٩المغيدي ، (دراسة  المشرف التربوي دون النظر لتخصصه كما في  ) هـ
ـ  (و )هـ١٤٢٠الزايدي ،(ودراسة  بيلـي،  (ودراسـة  ) م١٩٧٣، ددراسـة جيرال
أو تلك التي تناولت كفايات المشرف التربوي حسب التخصصات كما   ،)م١٩٨٧

ـ ١٤٢١الشيخي،(دراسة في  ـ ) هــ  ١٤٢٢الجعيـد، (ودراسـة  ) هـ ة ودراس
أو ركزت على كفايات مديري اإلشراف التربوي كمـا فـي   ) هـ١٤٢٤الرشيد،(

مع هذه الدراسات فـي   الحالية الدراسة لتقيوت) هـ١٤٢٨الحضيبي ، ( دراسة 
كونها تبحث في مجال الكفايات وتستخدم المنهج الوصفي كما فـي جميـع هـذه    



 

ضوء على الكفايات الدراسات إال أنها تختلف عن هذه الدراسات في كونها تسلط ال
  .المهنية لمشرف اإلدارة المدرسية تحديداً 

مشـرف اإلدارة المدرسـية   المتعلقة بفاعلية  فقد كان الدراسات الثاني المحورأما 
حيث ركزت بعض هذه الدراسات على درجـة فاعليـة مشـرف اإلدارة    تحديداً 

أو ) هـ ١٤٢٤الجعيد ،( ودراسة) هـ ١٤٢١العريفي ،(دراسة المدرسية كما في 
الفاضـلي  (دراسـة  كما في  ركزت الضوء على أدوار مشرف اإلدارة المدرسية

أوكان محور اهتمامها معايير اختيار مشرف اإلدارة المدرسية كما ) هـ ١٤٢٠،
أو ركزت على مدى وعي مشـرفي اإلدارة  ) هـ ١٤٢٣الحارثي ، ( في دراسة 
درجة توفر وأ )هـ١٤٢٥( د ما في دراسة الحمافايات الالزمة لهم ككالالمدرسية ب

  ).هـ١٤٢٤(المهنية لدى موجهي اإلدارة كما في دراسة الحضرمي تالكفايا
مع هذه الدراسات فـي كونهـا متعلقـة بمشـرف اإلدارة      ةالدراسة الحالي لتقيت

المدرسية وكذا في أداة الدراسة المستخدمة  وهي االستبانة وتختلـف عـن هـذه    
الكفايات المهنيـة لمشـرف اإلدارة    واقع لىالدراسات في كونها تسلط الضوء ع

ودرجـة   أهمية توفرها لدى مشرفي اإلدارة المدرسـية من حيث درجة  المدرسية
 ممارستها وتحديد االحتياجات التدريبية لهم في ضوء ممارستهم للكفايات المهنيـة 

اإلدارة المدرسية  يوذلك من وجهة نظر مديري المدارس ومن وجهة نظر مشرف
دراسة الحماد على درجة الوعي بالكفايات المهنية من وجهة نظـر   تركزبينما 

واقتصرت دراسة الحضرمي علـى  .مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري اإلشراف 
إضافة إلى اخـتالف  . درجة توفر الكفايات من وجهة نظر مديري المدارس فقط 

سـير  حيث كان مجتمعها هومحافظات محايـل ع مجتمع الدراسة للدراسة الحالية 
وعمل الباحث على إضافة مجموعة من الكفايات  خواة ورجال ألمع التعليميةوالم

  .المهمة لمشرف اإلدارة المدرسية لم تتطرق إليها الدراسات السابقة  
فقد تركزت فيه الدراسات على تحديد االحتياجـات التدريبيـة    الثالثأما المحور 

ات هذا المحور من حيث الهدف للمشرفين التربويين وتتفق هذه الدراسة مع دراس
وهو تحديد االحتياجات التدريبية وتختلف عن هذه الدراسات في الطريقـة حيـث   
تسعى هذه الدراسة لتحديد االحتياجات التدريبية عن طريق تقويم ممارسة مشرفي 



 

اإلدارة المدرسية لكفاياتهم المهنية واختصاص هـذه الدراسـة بمشـرفي اإلدارة    
  .    المدرسية

  :تم االستفادة من الدراسات السابقة قيما يلي وقد 
  .ـ إثراء اإلطار النظري للدراسة ١
  .التصور المبدئي ألداة الدراسةبناء ـ المساعدة في ٢
  

:אא

א א אא
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

א א א א
א−: :א

بقصـد  ستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي القائم علـى جمـع المعلومـات    ا
التعرف على الظاهرة التي ندرسها وتحديد الوضع الحالي والتعرف على جوانب 
القوة والضعف فيها من اجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع أو مدى الحاجـة  

  ) ٢٦٣هـ، ١٤٢٤عبيدات ،. (إلحداث تغيرات جزئية أو أساسية فيه

א−:   : א
 يمـدير جميـع  و .اإلدارة المدرسـية  يمشرفتكون مجتمع الدراسة من جميع  

ـ  بإدارات التربية والتعليم في محافظة محايل  المدارس الثانوية  ةعسـير ومحافظ
) ١٦(اإلدارة المدرسـية    يحيث كان عدد مشرف. المخواة ومحافظة رجال ألمع 

بمن فيهم الذين سبق لهم العمل في اإلشراف التربـوي لـإلدارة    –اً مشرفاً تربوي
) ٦٨(استجابوا جميعهم استجابة كاملة  وكان عدد مديري المـدارس  -المدرسية 

ليصبح مجمـوع  % ٨٥.٣مديراً استجابة كاملة بنسبة ) ٥٨(مديراً استجاب منهم 
ف إدارة مدرسـية  مشر) ٧٤(أفراد المجتمع الكلي الذين استجابوا استجابة كاملة 

  . من المجتمع الكلي %) ٨٨.١(ومدير مدرسة بنسبة 
  

א−: :א



 

نوع المؤهل ، ( فيما يلي وصف تفصيلي لمجتمع الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة 
سنوات الخبرة في العمل الحالي ، عدد الدورات التدريبية ، إدارة التعليم التابع لها 

 (  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(الجدول رقم 
  )نوع المؤهل (توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير 

  
ــرف إدارة  نوع المؤهل مشــ

  مدرسية
  المجموع مدير مدرسة ثانوية

  %  ت  % ت % ت
بكـــالوريوس

  تربوي
٧٧.٠٣  ٥٧  ٧٥.٨٦ ٤٤ ٨١.٢٥ ١٣  

بكالوريوس غير
  يتربو

  ١٤.٨٦  ١١  ١٨.٩٧ ١١  

  ٨.١١  ٦  ٥.١٧ ٣ ١٨.٧٥ ٣ ماجستير تربوي
  ١٠٠  ٧٤  ١٠٠ ٥٨ ١٠٠ ١٦  المجموع

  
  



 

من أفراد مجتمع الدراسة حاصلون %) ٧٧.٠٣( أن ) ١(يتضح من الجدول رقم 
حاصـلون علـى مؤهـل    % ) ١٤.٨٦(على مؤهل بكـالوريوس تربـوي وأن   

  حاصلون على مؤهل ماجستير تربوي) %٨,١١(بكالوريوس غير تربوي وأن 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(الجدول رقم 
  )سنوات الخبرة في العمل الحالي (مجتمع الدراسة وفقا لمتغير توزيع أفراد 

  
  المجموع  مدير مدرسة ثانويةمشرف إدارة مدرسية  سنوات الخبرة

  %  ت  % ت % ت
  ١٢.١٦  ٩ ١٣.٧٩ ٨ ٦.٢٥ ١  سنوات٥أقل من 
إلــى أقــل مــن٥مــن
  سنوات١٠
  

٢٩.٧٣  ٢٢ ٢٤.١٤ ١٤ ٥٠.٠ ٨  

إلـى أقـل مـن١٠من
  سنة١٥
  

٣١.٠٨  ٢٣ ٣٤.٤٨ ٢٠ ١٨.٧٥ ٣  

  سنة١٥أكثر
  

٢٧.٠٣  ٢٠ ٢٧.٥٩ ١٦ ٢٥.٠ ٤  



 

  ١٠٠  ٧٤  ١٠٠ ٥٨ ١٠٠ ١٦  المجموع
  

تقريباً من أفراد مجتمع الدراسة أمضـوا  %) ٤٢(أن ) ٢(يتضح من الجدول رقم 
في حين بلغت نسبة من أمضوا فـي  ،) سنوات ١٠(في العمل الحالي لهم أقل من 

من أفراد مجتمع  الدراسة % ) ٥٨(لي فأكثر حوا) سنوات ١٠(العمل الحالي لهم 
 .  

                          
  
  
  
  
  

  )٣(الجدول رقم 
  )الدورات التدريبية (توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير 

  

ــدورات الــ
  التدريبية

مشـــرف إدارة
  مدرسية

  المجموع  مدير مدرسة ثانوية

  %  ت  % ت % ت
         التوجد

  ١٠.٨١ ٨  ١٣.٧٩ ٨    دورة واحدة
  ٥.٤١ ٤  ٦.٩٠ ٤    دورتان

ــالث دورات ث
  فأكثر

٨٣.٧٨  ٦٢  ٧٩.٣١ ٤٦ ١٠٠ ١٦  

  ١٠٠  ٧٤  ١٠٠ ٥٨ ١٠٠ ١٦  المجموع



 

  
  

أن جميع أفراد مجتمع الدراسة سبق لهـم االلتحـاق   ) ٣(يتضح من الجدول رقم 
بلغـت  ) بدورة تدريبية واحدة ( بدورات تدريبية حيث أن الذين سبق لهم االلتحاق

كانـت  ) بدورتين تـدريبيتين  ( ذين سبق لهم االلتحاقوأن ال% ) ١٠.٨١(نسبتهم 
) بثالث دورات تدريبية فأكثر (  سبق لهم االلتحاق وأن الذين%) ٥.٤١(نسبتهم 

  .    من أفراد مجتمع  الدراسة %) ٨٣.٧٨(بلغت نسبتهم 
  
  
  
  

  )٤(الجدول رقم                                  
  )إدارة التعليم التابع لها (لدراسة وفقا لمتغير توزيع أفراد مجتمع ا

مشــــرف إدارة  إدارة التعليم
  مدرسية

  المجموع مدير مدرسة ثانوية

  %  ت  % ت % ت
  ٥١.٣٥  ٣٨  ٥١.٧٢ ٣٠ ٥٠,٠ ٧ محايل عسير

  ٢٧.٠٣  ٢٠  ٢٥.٨٦ ١٥ ٣١.٢٥ ٥  المخواة
  ٢١.٦٢  ١٦  ٢٢.٤٢ ١٣ ١٨.٧٥ ٣  رجال ألمع
  ١٠٠  ٧٤  ١٠٠ ٥٨ ١٠٠ ١٦  المجموع

  
أن عدد أفراد مجتمع الدراسة التـابعين إلدارة تعلـيم   ) ٣(يتضح من الجدول رقم 

مشـرفي  ) ٧(من مجتمع الدراسة مـنهم  %) ٥١.٣٥(بنسبة ) ٣٨(محايل عسير 
كما كان عدد أفراد مجتمع الدراسة التابعين . مدير مدرسة ) ٣٠(إدارة مدرسية و

) ٥(مجتمـع الدراسـة مـنهم     من%) ٢٧.٠٣(بنسبة ) ٢٠(إلدارة تعليم المخواة 



 

بينما كان أن عـدد أفـراد مجتمـع    .مدير مدرسة ) ١٥(مشرفي إدارة مدرسية و
مـن مجتمـع   %) ٢١.٦٢(بنسبة ) ١٦(الدراسة التابعين إلدارة تعليم رجال ألمع

  .مدير مدرسة ثانوية ) ١٣(مشرفي إدارة مدرسية و) ٣(الدراسة منهم 
א:א א :א
   .استبانه لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة بتصميم الباحث  قام

א א   : א
بعد اإلطالع على الدراسات السابقة والكتب والبحوث والدوريات التربويـة ذات  
الصلة بموضوع الدراسة ، قام الباحث بجمع الكفايات المهنية الالزمـة لمشـرف   

وبناء على ذلك صمم الباحث اسـتبانة لجمـع    اإلدارة المدرسية للقيام بهذه المهنة
وقد تضمنت االستبانة ثالثة محـاور هـي   .المعلومات من أفراد مجتمع الدراسة 

  :كالتالي 
  . يتضمن المعلومات األولية عن أفراد مجتمع الدراسة : المحور األول 
يتضمن اإلجابة عن درجة أهمية توفر هذه الكفايات لدى مشرفي : المحور الثاني 

  .دارة المدرسيةاإل
يتضمن اإلجابة عن درجة ممارسة مشرفي اإلدارة المدرسـية  : المحور الثالث  

.لهذه الكفايات 
א א :א

للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة  قـام الباحـث بعرضـها علـى     :أوالً 
التربيـة   مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة أم القرى وكلية

وذلك للحكم على مدى ) ٢١١انظر ص( بجامعة الملك خالد وكلية المعلمين بالقنفذة
صالحية اإلستبانة لقياس ما وضعت من أجله ومدى وضوح صـياغة العبـارات   

وفي ضوء توجيهات المحكمين قام الباحـث  . وانتمائها للمجال الذي وضعت فيه
دة صياغة بعض العبـارات  بحذف بعض العبارات وإضافة بعض العبارات وإعا

الذي يوضح أداة الدراسة فـي  )  ٢١٣انظر ص  ( وكذلك دمج بعض المجاالت 
  . صورتها النهائية 



 

الداخلي لالستبانة ، قام الباحـث باسـتخراج   االتساق للتعرف على صدق : ثانياً 
معامل ارتباط بيرسون وذلك إليجاد معامل االرتباط بين كل عبارة من عبـارات  

والجدول  ٥الجدول رقم (ة والدرجة الكلية لكل محور من محاور االستبانة االستبان
  ).   ٦رقم 

  
  
  
  
  

  ) ٥(الجدول رقم                          
  :لالستبانةلألهمية  والدرجة الكلية) األهمية (معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات محور 

  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

٠.٥٣٧  ٥٥ ٠.٤٧٠ ٢٨ ٠.٤٨١  ١  

٠.٥٤٠  ٥٦ ٠.٦١٧ ٢٩ ٠.٤٠٧  ٢  

٠.٤٥٨  ٥٧ ٠.٦٥٢ ٣٠ ٠.٤٦٥  ٣  

٠.٥٢٦  ٥٨ ٠.٦٥٠ ٣١ ٠.٤٨٩  ٤  

٠.٦٠٤  ٥٩ ٠.٥٦٥ ٣٢ ٠.٤٧٠  ٥  

٠.٤٧٥  ٦٠ ٠.٥٩٣ ٣٣ ٠.٤٩٢  ٦  

٠.٤٤٢  ٦١ ٠.٥٥١ ٣٤ ٠.٤٩١  ٧  

٠.٤٣٥  ٦٢ ٠.٤٠٥ ٣٥ ٠.٥٥٥  ٨  

٠.٦٤٤  ٦٣ ٠.٥٥٣ ٣٦ ٠.٤٨٠  ٩  

٠.٤٨٩  ٦٤ ٠.٥٥٧ ٣٧ ٠.٤٠٢  ١٠  

٠.٥٠٥  ٦٥ ٠.٥١٤ ٣٨ ٠.٥٤٨  ١١  

٠.٦٢٧  ٦٦ ٠.٤٤٢ ٣٩ ٠.٥٠٩  ١٢  

٠.٦٢٢  ٦٧ ٠.٤٦٢ ٤٠ ٠.٦٤١  ١٣  

٠.٥٧٨  ٦٨ ٠.٤٩٠ ٤١ ٠.٥٠٦  ١٤  

٠.٤٠٩  ٦٩ ٠.٥٥٢ ٤٢ ٠.٥٦٥  ١٥  

٠.٤٩٨  ٧٠ ٠.٦٢٨ ٤٣ ٠.٥١٤  ١٦  

٠.٤٤٣  ٧١ ٠.٥٩٢ ٤٤ ٠.٤٢٧  ١٧  

٠.٦٨٨  ٧٢ ٠.٥٥٣ ٤٥ ٠.٥٣١  ١٨  



 

٠.٥٦٣  ٧٣ ٠.٦٠٠ ٤٦ ٠.٥٩٩  ١٩  

٠.٤٢٣  ٧٤ ٠.٤٥٣ ٤٧ ٠.٤٤٦  ٢٠  

٠.٥٤٥  ٧٥ ٠.٤٤٤ ٤٨ ٠.٥١٦  ٢١  

٠.٥٣٤  ٧٦ ٠.٥٧٣ ٤٩ ٠.٥٧٨  ٢٢  

٠.٤٨٧  ٧٧ ٠.٥٧٨ ٥٠ ٠.٥٧٠  ٢٣  

٠.٤٩٢  ٧٨ ٠.٥١١ ٥١ ٠.٤١٦  ٢٤  

٠.٤٠٢  ٧٩ ٠.٤٩٩ ٥٢ ٠.٥٦٦  ٢٥  

٠.٦٠٨  ٨٠ ٠.٥٢٦ ٥٣ ٠.٥٣١  ٢٦  

٠.٤٤٢  ٨١ ٠.٤٦٨ ٥٤ ٠.٤٩٣  ٢٧  

  ٠.٠١جميع العبارات دالة عند مستوى * 

  
  ) ٦(الجدول رقم                          

  :لالستبانةللممارسة  والدرجة الكلية)  الممارسة(بين كل عبارة من عبارات محور معامل ارتباط بيرسون 

  معامل االرتباط  بارةرقم الع  معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

٠.٦٦٦  ٥٥ ٠.٥٦٤ ٢٨ ٠.٦٤٩  ١  

٠.٦٢٣  ٥٦ ٠.٦٧٢ ٢٩ ٠.٥١٢  ٢  

٠.٦٠٧  ٥٧ ٠.٦٨٨ ٣٠ ٠.٦٢٢  ٣  

٠.٦٤٤  ٥٨ ٠.٥١٧ ٣١ ٠.٦٥٩  ٤  

٠.٦٨٥  ٥٩ ٠.٦٣٨ ٣٢ ٠.٧٠٢  ٥  

٠.٦٤٣  ٦٠ ٠.٦٦٧ ٣٣ ٠.٥٧١  ٦  

٠.٦٣٦  ٦١ ٠.٥٧١ ٣٤ ٠.٥٣٥  ٧  

٠.٧١٧  ٦٢ ٠.٤٨٦ ٣٥ ٠.٦٨٢  ٨  

٠.٧٣٢  ٦٣ ٠.٥١٥ ٣٦ ٠.٦٦٣  ٩  

٠.٦٤٣  ٦٤ ٠.٥٦٩ ٣٧ ٠.٦٧٩  ١٠  

٠.٥٨٢  ٦٥ ٠.٥٨٩ ٣٨ ٠.٦٩٤  ١١  

٠.٥١٤  ٦٦ ٠.٦٤٧ ٣٩ ٠.٦٤٥  ١٢  

٠.٦١٥  ٦٧ ٠.٧٤١ ٤٠ ٠.٦٠٩  ١٣  

٠.٦٢٨  ٦٨ ٠.٥٦١ ٤١ ٠.٤٩١  ١٤  

٠.٥٣١  ٦٩ ٠.٦٧٤ ٤٢ ٠.٦٣٥  ١٥  

٠.٦٩٨  ٧٠ ٠.٧١٦ ٤٣ ٠.٤٩٣  ١٦  

٠.٦٧١  ٧١ ٠.٥٧٢ ٤٤ ٠.٤٤١  ١٧  



 

٠.٥٧٣  ٧٢ ٠.٥٥٧ ٤٥ ٠.٦٣١  ١٨  

٠.٦٤٥  ٧٣ ٠.٦٤١ ٤٦ ٠.٥٨٤  ١٩  

٠.٦٠٥  ٧٤ ٠.٥٤٨ ٤٧ ٠.٥٢٢  ٢٠  

٠.٥١٨  ٧٥ ٠.٥٨٩ ٤٨ ٠.٦٦٩  ٢١  

٠.٦٠٩  ٧٦ ٠.٦٤٧ ٤٩ ٠.٥٥٧  ٢٢  

٠.٥٢٢  ٧٧ ٠.٥٥٢ ٥٠ ٠.٤٠٣  ٢٣  

٠.٦٨١  ٧٨ ٠.٦٨٣ ٥١ ٠.٥٦٣  ٢٤  

٠.٤٩٥  ٧٩ ٠.٦٦٢ ٥٢ ٠.٧٠٧  ٢٥  

٠.٦١٩  ٨٠ ٠.٤٨٣ ٥٣ ٠.٦٠٩  ٢٦  

٠.٦٤٩  ٨١ ٠.٥٣٦ ٥٤ ٠.٥٠٥  ٢٧  

  ٠.٠١جميع العبارات دالة عند مستوى * 

  

أن قـيم معـامالت االرتبـاط    ) ٦(والجـدول رقـم   ) ٥(يتضح من الجدول رقم 
الداخليةـ لمحور األهمية ومحور الممارسة ـ جاءت موجبة ودالة عند مسـتوى   

وهذا يؤكد أن جميع عبارات المحورين صادقة وتقيس ما أعـدت  ) ٠.٠١(الداللة 
  . من أجله 

א א :א
قام الباحث بحساب ثبات الدراسة باستخدام معامل الثبات الفاكرونباخ حيث بلغت 

األداة صالحة ألغراض هـذه   لوهي درجة عالية مما جع) ٠.٩٧(درجة الثبات 
  . الدراسة
  :א

يث بعد إقرار االستبانة في صورتها النهائية أخذ الباحث األذن بتطبيق الدراسة ح
 ةوجه سعادة عميد كلية التربية ثالث خطابات إلدارات التعليم الثالث بتسهيل مهم

ثم حصل الباحث بموجبهـا علـى   )  ٢٢٠انظر ص  ( الباحث لتطبيق الدراسة 
خطابات سعادة مديري التعليم في إدارات التعليم الثالث بتسهيل مهمـة الباحـث   

قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة  ثم)   ٢٢٤انظر ص  ( واإلذن بتوزيع االستبانة 
مشرف إدارة مدرسـية  ) ٨٤( االستبانة على أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم 

استبانة استبعد ) ٧٧(وتم استعادة . ومدير مدرسة ثانوية في إدارات التعليم الثالث 



 

حيث بلـغ  . استبانات غير صالحة للدراسة لعدم استكمالها وصالحيتها ) ٣(منها 
  .استبانة) ٧٤(االستبانات الصالحة للدراسة والتي تم تفريغ بياناتهاعدد 

א: :א
وذلك لتحديد درجة أهميـة  سب المئوية والمتوسطات الحسابية ـ التكرارات والن١

  .ودرجة ممارسة الكفايات المهنية 
  ) .للعينات المستقلة (  T.test)ت( ـ اختبار٢

فروق بين مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري المدارس فيما يخص وذلك لمعرفة ال
  .تحديد درجة أهمية ودرجة ممارسة الكفايات المهنية 

وذلك لمعرفة الفروق بـين  ) One Way Anova(ـ تحليل التباين األحادي ٣
 الكفايات المهنيـة  ودرجة ممارسةدرجة أهمية  تحديد أفراد مجتمع الدراسة حول

   .  لدراسة تبعاً لمتغيرات ا
وذلك لمعرفة اتجاه الفروق بـين  . LSDواختبار ) Scheffeشيفيه (ـ اختبار ٤

  . فئات متغيرات الدراسة
   .معامل االرتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي  ـ٥
وذلـك لحسـاب معامـل    ) Alpha  Coprnpachالفاكرونباخ  ( معامل ـ ٦
  .ثباتال
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

א א א

א א
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

א א  א
א א

يتناول هذا الفصل عرض ومناقشة نتائج  الدراسة التي تم التوصل إليها من خالل تحليـل  
وفيما ) .اإلستبانة (سة من خالل أداة الدراسة البيانات التي تم جمعها من أفراد مجتمع الدرا
  :يلي عرض مفصل لإلجابة عن أسئلة الدراسة 

אא א :א
:السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على  ىعل جابةلإل

א א ؟א א א א
التربوية والدراسات الكتب الكفايات التربوية مستعيناً بالباحث بقراءة مستفيضة عن فقد قام 

المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسـية  بناء قائمة بالكفايات التربوية لالسابقة المتعلقة بالكفايات 
من األساتذة المحكمين في جامعـة أم القـرى    قام الباحث بعرض القائمة على مجموعةثم 

قنفذة وعدد من مشرفي اإلدارة المدرسية وقد اسـتفاد  وجامعة الملك خالد وكلية المعلمين بال
يات أو المجاالت مع الباحث من مالحظاتهم في تعديل أوحذف أوإضافة أودمج بعض الكفا

  . بعضها البعض
وقد تكونت القائمة النهائية للكفايات المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية من إحدى وثمـانون  

  : هي كالتالي مجاالت ) ١٠(موزعة على كفاية ) ٨١(
  : يتوقع أن يكون مشرف اإلدارة المدرسية قادراً على 



 

 التخطيط كفايات:المجال األول 

 .   ـ تحديد األهداف التربوية التي يسعى لتحقيقها بدقة ١

 .ـ ترتيب األولويات حسب أهميتها٢

 .ـ مراعاة اإلمكانات المادية والبشرية أثناء التخطيط ٣

مديري مـدارس ومشـرفين   ( معنية في بناء الخطط اإلشرافية ـ التنسيق مع الجهات ال٤
 .... )تربويين 

 .ـ مراعاة أن تكون الخطط اإلشرافية واقعية و ممكنة التحقيق٥

 .ـوضع خطة مرنة قابلة للتطوير والتغيير٦

 ـ مساعدة مديري المدارس في وضع خططهم السنوية٧

  .ل الزمني ـ متابعة تنفيذ الخطط السنوية للمدارس حسب الجدو٨
  ـ مساعدة المديرين في التغلب على الصعوبات التي تواجههم أثناء تنفيذ خططهم السنوية٩
  

 التنظيم والتنسيق كفايات :المجال الثاني 

 .ـ التنسيق وعدم االزدواجية بين عمل وآخر١٠

 .ـ استغالل الوقت والجهد بصورة جيدة ١١

 .ـ توزيع المهام واألعمال على المديرين ١٢

 .ـ تنظيم برامج لتبادل الزيارات واللقاءات بين مديري المدارس ١٣

 .ـ تنسيق اللقاءات بين المسؤولين ومديري المدارس١٤

ـ مساعدة مديري المدارس في توزيع المهام واألدوار في مدارسهم وفـق اإلمكانـات   ١٥
 .المتاحة 

 .ـ مشاركة مديري المدارس في تنظيم اللجان والمجالس المختلفة ١٦

 .ـ مساعدة مديري المدارس في تنظيم سجالتهم اإلدارية ١٧

 .ـ التنسيق مع إدارة التربية والتعليم لتلبية احتياجات المدارس  المختلفة١٨

  . ابتكار أساليب جديدة في التنظيم اإلداري ـ١٩

 التنفيذ والمتابعة كفايات :المجال الثالث 

 .ها المحددـ تنفيذ البرامج واألساليب اإلشرافية في زمن٢٠



 

 .ـ مالحظة دور مديري المدارس في متابعة أداء المعلمين ٢١

 .ـ مالحظة متابعة مديري المدارس للطالب على اختالف مستوياتهم دراسياً وسلوكياً ٢٢

 .ـ متابعة تنفيذ األنشطة المدرسية بمختلف أنواعها٢٣

 .ـ متابعة أعمال المجالس واللجان المدرسية٢٤

ليـة  ر مدير المدرسة في توظيف نتائج التقويم فـي تحسـين العم  ـ اإلطالع على دو٢٥
 .ـ التقيد باألنظمة والقرارات التي تضعها الوزارة ٢٦ التعليمية 

 الكفايات الشخصية :لمجال الرابع ا

   .ـ تحفيز المديرين لزيادة إنتاجيتهم في العمل اإلداري ٢٧
 .ـ استخدام األسلوب القيادي المناسب لكل موقف ٢٨

 .إقناع المديرين باألهداف التربوية المراد تحقيقها  ـ٢٩

 .كل أبعادها القدوة الحسنة ب ـ تمثل٣٠

 .ـ تقبل النقد واالستفادة من مالحظات اآلخرين ٣١

 .ـ العدل والمساواة بين المديرين في الحقوق والواجبات ٣٢

 . ـ تنمية مهارات صناعة القرار واتخاذه لدى مديري المدارس ٣٣

  . تزان النفسي والقدرة على ضبط النفس ـ اال٣٤
 .ـ الثقة بالنفس ٣٥

 .ـ الثقة باآلخرين ٣٦

 .ـ التصرف بحكمة  في تسيير األمور ٣٧

 التقويم كفايات :ا لمجال الخامس 

 .ـ ترسيخ مبدأ أن عملية  التقويم وسيلة لتطوير العمل وليست غاية في حد ذاتها ٣٨

 .ة ـ استخدام أساليب التقويم المتنوع٣٩

 .ـ استخدام نتائج التقويم في تطوير العملية التعليمية والتربوية٤٠

 .ـ اطالع مديري المدارس على تقارير األداء الوظيفي الخاصة بهم ٤١

 .ـ تنمية مهارات  التقويم لدى المديرين ٤٢

 .تقويم أداء العاملين في اإلدارة المدرسية بنزاهة وموضوعية ـ٤٣



 

  .إلدارة المدرسية على التقويم الذاتي ألساليبهم اإلدارية ـ تشجيع العاملين في ا٤٤
 االتصال والعالقات اإلنسانية كفايات :المجال السادس 

  .  جيدبشكل ) اللفظية وغير اللفظية (  استخدام وسائل االتصال ـ٤٥
 .ـ تنمية مهارات االتصال لدى المديرين ٤٦

 الحوار مع اآلخرينـ مراعاة آداب ٤٧

 .لسلبيات الشخصية للفرد بشكل فردي ـ مناقشة ا٤٨

 .بطريقة فاعلة ) وغير الرسمي  –الرسمي ( أساليب االتصال استخدام ـإجادة ٤٩

 .ـ إقامة عالقات إنسانية جيدة مع المديرين والمجتمع المدرسي  بمختلف عناصره ٥٠

 .ـ تفهم حاجات وميول واتجاهات المديرين ومراعاة ظروفهم الشخصية ٥١

  .على زيادة شعور العاملين في اإلدارة المدرسية باالرتياح والرضا الوظيفي  ـ العمل ٥٢
 .... ) .مواساة –تهنئة ( ـ مشاركة العاملين في مجال التربية من خالل المناسبات ٥٣

 .ـ احترام شخصيات اآلخرين واجتهادهم واالعتراف بقدراتهم ٥٤

  .ـ تنمية مبدأ الشورى في العمل الجماعي٥٥
 .ام صالحيات العمل دون تعال وسلطةـاستخد٥٦

 
 -:التنمية المهنية  كفايات :المجال السابع 

 .ـ إثارة دوافع النمو المهني المستمر لدى المديرين ٥٧

 .ـ تزويد المديرين بالمراجع والنشرات المفيدة في نموهم المهني ٥٨

 .ـ تطوير قدرات المديرين الجدد ومساعدتهم على االندماج في المهنة  ٥٩

 .ـ استضافة األكاديميين في مجال اإلدارة التربوية لالستفادة من خبراتهم  ٦٠

 .ـ إكساب المديرين مهارات التعلم الذاتي ٦١

 .ـ تحديد االحتياجات التدريبية لمديري المدارس٦٢

 .ـ تصميم البرامج التدريبية ٦٣

 .ـ تنفيذ البرامج التدريبية ٦٤

 .على الفئة المستهدفة من خالل ممارستهم العملية ـ متابعة أثر البرامج التدريبية٦٥

   )الورش التعليمية  –رية المباريات اإلدا مثل(ـ استخدام األساليب التدريبية المختلفة ٦٦



 

  .ـ إجراء البحوث والدراسات العلمية الهادفة إلى تطوير اإلدارة المدرسية ٦٧
  .وية لحل مشكالتهم التربوية ـ مساعدة المديرين والمعلمين في إجراء البحوث الترب٦٨ 

 .ـ االستفادة من نتائج وتوصيات األبحاث العلمية وتفعيلها  في الميدان التربوي  ٦٩

  اإلبداع كفايات: المجال الثامن
  .. ) .الحساسية للمشكالت ، الطالقة ، التحليل( ـ إتقان مهارات اإلبداع المختلفة ٧٠ 

  ...)مثل العصف الذهني  (ـ  استخدام أساليب التفكير اإلبداعي ٧١
  .ـ تنمية قدرات المديرين للبحث عن حلول إبداعية للمشكالت التي يواجهونها ٧٢
 .ـ تشجيع روح اإلبداع واالبتكار لدى المديرين٧٣

 ةالتقني: المجال التاسع 
 .ـ إتقان استخدام الحاسب اآللي في إعداد أعماله  المختلفة  ٧٤

 ملكتروني مع مديري المـدارس إليصـال والتعـامي   ـ التواصل عن طريق البريد اإل٧٥
 .والتوجيهات الالزمة لهم 

ـ متابعة البرامج الجديدة في عالم التقنية والتي يمكن توظيفها في مجال التربية والتعليم ٧٦
 .....)  اإلدارة اإللكترونية مثل ( 

..) المختلفة  ـ أجهزة العرضـ االنترنت  الحاسب اآللي  ( ـ استخدام التقنية الحديثة ٧٧
  .في إعداد وتنفيذ األساليب اإلشرافية المختلفة

 
 اإلشراف التربوي كفايات :المجال العاشر 

  . ـ تطبيق شروط وضوابط اختيار مديري المدارس لمختلف المراحل ٧٨
اإلشـراف   –مثل إشراف الـزمالء  ( ـ ممارسة أنواع حديثة  في اإلشراف التربوي ٧٩

 ...) باألهداف

 .... )النشرات  –المداوالت  –الزيارات ( ف األساليب اإلشرافية المتنوعة ـ توظي٨٠ 

  .ـ تنمية األساليب اإلشرافية لدى مدير المدرسة باعتباره مشرفا مقيما  ٨١
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

א א  :א

  :لإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي ينص على 
אא א א א

؟ א א א א א  א

تم تحديد طول ابية والتكرارات والنسب المئوية حيث استخدم الباحث المتوسطات الحسفقد 
حـو  علـى الن اإلدارة المدرسـية  لدى مشرفي كل فئة لدرجة أهمية توفر الكفايات المهنية 

  :التالي
  ٥= أ ـ عدد الفئات 

  ٥= ب ـ أعلى درجة 
  ١= ج ـ أقل درجة 

  ٤=١-٥= د ـ المدى 
  ٠.٨=  ٥÷ ٤= عدد الفئات ÷ المدى = هـ ـ  طول الفئة 

وعلى هذا يكون طول الفئة لدرجة أهمية توفر الكفايات لدى مشرفي اإلدارة المدرسية على 
  : النحو التالي 

  

  ) ٧(  جدول رقم                             



 

  

  الـفئــة  الـدرجــة
      ١,٨٠إلى     ١.٠٠من    ضعيفة جداً

  ٢.٦٠إلى     ١.٨١من   ضعيفة
     ٣.٤٠إلى    ٢.٦١من   متوسطة
  ٤.٢٠إلى    ٣.٤١من   عالية

     ٥.٠٠إلى   ٤.٢١من   عالية جداً 
  

الكفايات رتبت المجـاالت تنازليـاً حسـب     ولمعرفة درجة أهمية كل مجال من مجاالت
  . يوضح ذلك)    ٨( المتوسط الحسابي لكفايات كل مجال والجدول رقم 

  

  

  :ترتيب المجاالت تنازلياً حسب درجة األهمية )   ٨( جدول رقم 
  

ترتيب 
المجال 
في 
اإلستبانة

عدد   الكفايات  الرتبة
  الكفايات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  األهميةدرجة 

  عالية جداً  ٠.٤٧  ٤.٥٣  ١١  الشخصية  ١  ٤
 عالية جداً   ٠.٥٠  ٤.٥٣  ٤  اإلشراف التربوي مكرر١  ١٠

 عالية جداً   ٠.٥٠  ٤.٥٢  ٤  التقنية  ٢  ٩

 عالية جداً   ٠.٤٩  ٤.٥١  ٤  اإلبداع   ٣  ٨

االتصال والعالقـات    ٤  ٦
  اإلنسانية

 عالية جداً   ٠.٤٥  ٤.٤٧  ١٢

 ية جداً عال  ٠.٤٥  ٤.٤٦  ٧  التقويم  ٥  ٥

 عالية جداً   ٠.٤٤  ٤.٣٨  ٩  التخطيط  ٦  ١

 عالية جداً   ٠.٤٨  ٤.٣٢  ١٣  التنمية المهنية   ٧  ٧

  عالية جداً  ٠.٥٢  ٤.٢٧  ٧  التنفيذ والمتابعة  ٨  ٣



 

  عالية   ٠.٥٦  ٤.١٧  ١٠  التنظيم والتنسيق  ٩  ٢
  عالية جداً    ٤.٤٢  ٨١  الدرجة الكلية لألهمية

  
المتوسط الحسابي العام لدرجة أهمية توفر الكفايات لدى أن )  ٨(  يتبين من الجدول رقم 

درجـات  ) ٥(من أصل ) ٤.٤٢(مشرفي اإلدارة المدرسية في كافة مجاالت الدراسة بلغ 
وهذا يدل على أن أفراد مجتمع الدراسة يرون أهمية  توفر الكفايات لدى مشـرفي اإلدارة  

درجة األهميـة لهـذه الكفايـات     عارتفا א) . عالية جداً (المدرسية بدرجة 
إلى تطابق وجهات نظر أفراد مجتمع الدراسـة  ) عالية جداً (وحصولها على درجة أهمية 

من مشرفين ومديرين حول أهميتها مما يؤكد أهمية توفرها لدى مشرف اإلدارة المدرسية 
  .  
مجـال   ماعدا) عالية جداً (حصل كل مجال من مجاالت الدراسة على درجة أهمية   وقد

وتتفق  )عالية ( التنظيم والتنسيق الذي جاء في المركز األخير وحصل على درجة أهمية 
حيث احتل مجال الكفايات التنظيميـة الترتيـب   ) م١٩٧٣(جيرالد  هذه النتيجة مع دراسة 

أن حصول كفايات مجال التنظيم والتنسـيق  א األخير من حيث درجة األهمية
لية رغم مجيئها في الترتيب األخير بين مجاالت الدراسة يدل على أن على درجة أهمية عا

أفراد مجتمع الدراسة يدركون أهمية كفايات هذا المجال حيث أن مهارة التنظـيم تسـاعد   
إلـى تالشـي    يعلى تحديد المسؤوليات بحيث يعرف كل فرد مهامه وواجباته مما يـؤد 

  ملين لتحقيق أهداف المنظمة      التعاون بين العا حالصراع التنظيمي وإيجاد رو
المرتبة األولى من حيث درجة أهمية توفر الكفايـات   الكفايات الشخصيةاحتل مجال  وقد

بدرجة أهمية عالية جـداً   ) ٤.٥٣(لدى مشرفي اإلدارة المدرسية بمتوسط حسابي  مقداره 
سة الزايـدي  ودرا) هـ ١٤٢٢( وبذلك تتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه دراسة الجعيد 

إلـى أن   المرتبة األولـى على  الكفايات الشخصية مجالحصول   ) .هـ١٤٢٠(
للكفايـات الشخصـية التـي    مجتمع الدراسة يرى أهمية امتالك مشرف اإلدارة المدرسية 

  . الناجحة باعتباره قائداً تربوياً يشترط توفرها في الشخصية القيادية 
) ٤.٥٣(مركز األول أيضاً بمتوسط حسابي مقـداره  كما احتل مجال اإلشراف التربوي ال

ومجال اإلبداع في المركز الثاني  والثالـث   ةمجال التقنيبدرجة عالية جداً وجاءت كفايات 



 

على أن مجتمع الدراسة يرى ضرورة امـتالك مشـرف اإلدارة    אعلى التوالي 
كل مجال من مجـاالت  وفيما يلي عرض مفصل ل.  دالمدرسية  مهارات االبتكار والتجدي

  :الدراسة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  مجال التخطيط: أوالً 
  ترتيب كفايات مجال التخطيط تنازلياً حسب درجة األهمية)  ٩(  جدول رقم 

بة
رت
ال

  

ضعيفة   ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جداً  الكفايات
  جداً

  المتوسط
  الحسابي

  الدرجة

     %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
ـ تحديد األهداف ١ ١

ية التي يسعى التربو
  .لتحقيقها بدقة 

 عالية جداً  ٤.٦٨          ٤.١  ٣  ٢٤.٣  ١٨  ٧١.٦ ٥٣

ـ ترتيب األولويات ٢ ٣
  .حسب أهميتها

 عالية جداً  ٤.٥١          ٥.٤  ٤  ٣٧.٨  ٢٨  ٥٦.٨ ٤٢

ـ مراعاة اإلمكانات ٣ ٤
المادية والبشرية أثناء 

  .التخطيط 

عالية جداً  ٤.٣٥     ١.٣  ١  ٩.٥  ٧  ٤١.٩  ٣١  ٤٧.٣ ٣٥

التنسيق مع الجهات ـ ٤ ٥
المعنية في بناء الخطط 

مديري ( اإلشرافية 
مدارس ومشرفين 

  .... )تربويين 

عالية جداً  ٤.٢٨          ١٣.٥  ١٠  ٤٤.٦  ٣٣  ٤١.٩ ٣١

ـ مراعاة أن تكون ٥م٣
الخطط اإلشرافية واقعية 

  .و ممكنة التحقيق

عالية جداً  ٤.٥١          ١٢.٢  ٩  ٢٤.٣  ١٨  ٦٣.٥ ٤٧

ـوضع خطة مرنة ٦ ٢
  .بلة للتطوير والتغييرقا

عالية جداً  ٤.٥٥          ٦.٨  ٥  ٣١.١  ٢٣  ٦٢.٢ ٤٦

ـ مساعدة مديري ٧ ٨
المدارس في وضع 
  خططهم السنوية

 عالية  ٤.٠٤     ٥.٤  ٤  ١٨.٩  ١٤  ٤١.٩  ٣١  ٣٣.٨ ٢٥

ة جداًعالي  ٤.٢٤     ٢.٧  ٢  ١٠.٨  ٨  ٤٥.٩  ٣٤  ٤٠.٥ ٣٠ـ متابعة تنفيذ الخطط ٨ ٧



 

  

 تـوفر ميـة  الخاص باستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول أه) ٩(ظر إلى الجدول رقم بالن
الحسـابية  الكفايات لدى مشرف اإلدارة المدرسية في مجال التخطيط نالحظ أن المتوسطات 

بدرجـة   )٤.٣٨(بينما بلغ المتوسط الحسابي العام للمجـال   )٤.٠٤و٤.٦٨( تتراوح مابين 
امـتالك مشـرف اإلدارة   أن  أن هذه نتيجة طبيعية وذلك אعالية جداً ،  أهمية

ايات التخطيط أمر ضروري ليتمكن من أداء عمله بطريقة منظمة ترسـم لـه   المدرسية كف
وجاءت هذه النتيجة تأكيداً لمـا ذكـره   .صورة العمل ومساره بعيداً عن التخبط والعشوائية 

يساعد على استغالل الموارد التخطيط يوفر الوقت و"من أن )  ٣٦ص ، هـ  ١٤١٨(حجي 
يهتم بمشكالت القوى العاملة وتوفير المنـاخ الـالزم    ية االستغالل األمثل والمادية والبشر

 وتشـير "  لتخطيط السليم هو القاعدة التي ينظم العمل من خاللهـا واللعمل لزيادة اإلنتاجية 
استجابات أفراد مجتمع الدراسة إلى ضرورة تحديد األهـداف التربويـة كأسـاس لعمليـة     

حسب الترتيب التسلسـلي ـ التـي    _  )١(التخطيط الناجح وهذا ماانطوت عليه الكفاية رقم 
تحديد األهداف التربوية التي يسعى " نالت  المرتبة األولى من حيث درجة األهمية ونصها 

) عالية جـداً  (حيث حصلت على درجة أهمية ) ٤.٦٨(بمتوسط حسابي "  . لتحقيقها بدقة  
يحدد " ت كفاية فقد جاء) هـ ١٤٢٨(وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه دراسة الحضيبي 

كما تتفق ) ٤.٦٥( على درجة مهمة جداً وبمتوسط حسابي " األهداف التربوية بشكل واضح 
بدرجة " يحدد األهداف قبل إعداد الخطة " فقد جاءت كفاية) هـ ١٤٢٠( مع دراسة الزايدي 

أن أفراد مجتمـع الدراسـة فـي جميـع      א)  ٤.٦٩(عالية جداً بمتوسط حسابي 
مديري اإلشـراف  لمشرفي اإلدارة المدرسية ولهذه الكفاية  أهمية المذكورة يرون الدراسات

إذ أن تحديد األهداف المراد تحقيها تعد اللبنة األساسية لعملية التخطيط  لمشرفين التربويين لو
في المرتبـة  ." وضع خطة مرنة قابلة للتطوير والتغيير"ونصها ) ٦(كما جاءت الكفاية رقم .

السنوية للمدارس حسب 
  .الجدول الزمني 

ـ مساعدة المديرين ٩ ٦
في التغلب على 
الصعوبات التي 

تواجههم أثناء تنفيذ 
  .خططهم السنوية 

عالية جداً  ٤.٢٦     ٤.١  ٣  ٩.٥  ٧  ٤٣.٢  ٣٢  ٤٣.٢ ٣٢

  المتوسط الحسابي العام للمجال
  

 عالية جداً  ٤.٣٨



 

ذلك إلى إدراك مجتمع  ) ٤.٥٥( جة أهمية عالية جداً ومتوسط حسابي الثانية بدر
ترتيـب  " ونصـها  ) ٢(بينما احتلت الكفاية رقـم  .الدراسة ألهمية ثقافة التغيير والتطوير 

مراعاة أن تكون الخطط اإلشـرافية  "  ونصها )  ٥(والكفاية رقم ." األولويات حسب أهميتها
( أما الكفاية رقـم  ) . ٤.٥١(على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " .واقعية و ممكنة التحقيق

فقد حصلت علـى أقـل   " مساعدة مديري المدارس في وضع خططهم السنوية" ونصها ) ٧
يرون أهمية مجتمع الدراسة  أفراد أن يدل على א) ٤.٠٤(متوسط حسابي 

وأنهم بحاجـة مشـرف اإلدارة    دارةكوظيفة مهمة من وظائف اإل ةالمدرس مديرالتخطيط ل
  . لمساعدتهم في وضع خططهم

  
  

  :مجال التنظيم والتنسيق : ثانياً 
  ترتيب كفايات مجال التنظيم والتنسيق تنازلياً حسب درجة األهمية)   ١٠(  جدول رقم 

بة
رت
ال

 

ــعيفة  ضعيفة  متوسطةعاليةعالية جداً الكفايات ض
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

الدرجة

   % ت% ت %ت%ت%ت
ــدم  ١١٠ ــيق وع ــ التنس ـ

  .االزدواجية بين عمل وآخر
عالية  ٤.٤١     ٣٩٥٢.٧٢٦٣٥.١٩١٢.٢

 جداً
ــت ٢١١ ــتغالل الوق ــ اس ـ

  .والجهد بصورة جيدة 
عالية  ٤.٣٥     ٣٣٤٤.٦٣٤٤٥.٩٧٩.٥

 جداً
ــام  ٤١٢ ــع المه ــ توزي ـ

واألعمال علـى المـديرين   
  .بالعدل

عالية  ٤.٣٠     ٣٤٤٥.٩٢٨٣٧.٨١٢١٦.٢
 جداً

ـ تنظيم برامج لتبـادل  ٥١٣
الزيارات واللقـاءات بـين   

  .مديري المدارس 

عالية  ٤.٢٨  ٢.٧ ٢ ٣٧٥٠.٠٢٣٣١.١١٢١٦.٢
 جداً

ـ تنسيق اللقاءات بـين  ٦١٤
المســـؤولين ومـــديري 

  .المدارس

 عالية ٤.٠٥  ٤.٠ ٣ ٢٧٣٦.٥٢٧٣٦.٥١٧٢٣.٠

٦
 م

 ـــ مســاعدة مــديري١٥
المدارس في توزيع المهام 
واألدوار في مدارسهم وفق 

  .اإلمكانات المتاحة 

 عالية ٤.٠٥  ٢.٧ ٢ ٢٩٣٩.٢٢٢٢٩.٧٢١٢٨.٤

ـــ مشــاركة مــديري ٩١٦
المدارس في تنظيم اللجان 

  .والمجالس المختلفة 

 عالية ١.٤٣.٧٨ ٦.٨١ ٥ ١٩٢٥.٧٢٧٣٦.٥٢٢٢٩.٧

ـــ مســاعدة مــديري ٨١٧
ــي تن  ــدارس ف ــيم الم ظ

 عالية ٢.٧٣.٩٩ ٨.١٢ ٦ ٢٥٣٣.٨٣٣٤٤.٦٨١٠.٨



 

  

أن المتوسط العام لدرجة األهمية  لمجال التنظيم والتنسيق بلـغ  ) ١٠(يتضح من الجدول رقم 
وقد بلغت الكفايات التـي حصـلت   .) عالية ( درجات بدرجة أهمية )  ٥(من أصل ) ٤.١٧(

وعدد الكفايات التي حصـلت علـى   %) ٥٠(كفايات بنسبة )  ٥(جداً  ةعلى درجة أهمية عالي
  .أيضاً %)  ٥٠(كفايات بنسبة ) ٥(درجة أهمية عالية 

علـى  ." التنسيق وعدم االزدواجية بين عمل وآخر" ونصها )  ١٠( حيث احتلت الكفاية رقم 
ودرجة  )٤.٤١(المرتبة األولى في درجة األهمية في مجال التنظيم والتنسيق بمتوسط حسابي 

يعود ذلك لقناعة مجتمع الدراسة بأهمية تنسيق األعمال وترتيبها وعدم و ) عالية جداً ( أهمية 
ما ذكـره   االزدواجية بين عمل وآخر كشرط مهم لنجاح عملية التنظيم اإلداري 

التنسيق بين جهود األفراد ممـا  " من أن التنظيم يساعد على ) ١٠٠هـ ،ص ١٤٢٧(الدهيش 
فاليمكن الحكم بنجاح عملية التنظيم مع وجود االزدواجيـة  " من التعارض واالزدواجية  يقلل

( وتختلف هذه النتيجة عن ما توصلت إليه دراسة الحضيبي . في األعمال وعدم التنسيق بينها 
_ "  يتجنب ازدواجية األداء بين عمل وآخر " ونصها _ حيث احتلت هذه الكفاية) هـ ١٤٢٨

  .  من حيث األهمية من بين كفايات مجال التنظيممرتبة متأخرة 
فقد جـاءت فـي   " استغالل الوقت والجهد بصورة جيدة "ونصها ) ١١( أما الكفاية ذات الرقم 

المرتبة الثانية وبذلك يؤكد مجتمع الدراسة أهمية إدارة الوقت لمشرف اإلدارة المدرسية 
حو اهتمام أفراد مجتمع الدراسة بإدارة الوقت التي مؤشراً إيجابياً ن أن هذه النتيجة تعد א

أنها أصبحت ضرورة ملحـة لزيـادة فعاليـة    ) " ٤٠٥هـ ،ص١٤١٤(يرى النمر وآخرون 
اإلداري في برمجة وتنظيم أعماله بحيث يمكن انجازها بصورة سريعة وبجهد أقل وبإنتاجيـة  

حسابي  طمن حيث األهمية بمتوسفي المرتبة الثالثة  جاءتفقد ) ١٩(رقم  ةالكفاي أما" .أعلى 
إلى عـدم رضـا    א" ابتكار أساليب جديدة في التنظيم اإلداري " ونصها ) ٤.٣٤(

  .سجالتهم اإلدارية 
ـ التنسـيق مـع إدارة   ٧١٨

التربيــة والتعلــيم لتلبيــة 
ــدارس  ــات المـ احتياجـ

  .المختلفة

 عالية ٤.١٨  ٤.١ ٣ ٣٣٤٤.٦٢٤٣٢.٤١٤١٨.٩

ـابتكار أساليب جديـدة  ٣١٩
  .في التنظيم اإلداري 

عالية  ٤.٣٤  ١.٤ ١ ٣٨٥١.٤٢٤٣٢.٤١١١٤.٩
  جداً

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

 عالية ٤.١٧



 

واحتلـت  . والرغبة في تطوير هذه التنظيماتمجتمع الدراسة عن التنظيمات اإلدارية الحالية 
ن والمجـالس  مشاركة مديري المدارس في تنظـيم اللجـا  " ونصها ) ١٦( الكفاية ذات الرقم 

. احتلت المرتبـة األخيـرة   ) عالية ( ودرجة أهمية ) ٣.٧٨(بمتوسط حسابي بلغ ." المختلفة 
إلى أن  سبب حصول هذه  الكفاية على أقل متوسط حسابي بين كفايات المجال א

ان مجتمع الدراسة يرى أن مديري المدارس يمتلكون الكفاية بدرجة عالية جداً لتنظيم هذه اللج
  . والمجالس دون الحاجة لمساعدة مشرفي اإلدارة المدرسية 

  

  
  
  

  مجال التنفيذ والمتابعة: ثالثاً 
  ترتيب كفايات مجال التنفيذ والمتابعة تنازلياً حسب درجة األهمية)  ١١( جدول رقم 

بة
رت
ال

 

ــعيفة  ضعيفة  متوسطةعاليةعالية جداً الكفايات ض
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

الدرجة

   % ت %ت %ت%ت%ت
ـ تنفيـذ البـرامج   ٣٢٠

واألساليب اإلشـرافية  
  . في زمنها المحدد

عالية  ٤.٣٥   ٢٢.٧ ٣٦٤٨.٦٣٠٤٠.٥٦٨.١
 جداً

ـــ مالحظــة دور ٥٢١
مديري المدارس فـي  

 .متابعة أداء المعلمين 

عالية  ٤.٣١     ١٨.٩ ٣٧٥٠.٠٢٣٣١.١١٤
 جداً

ـ مالحظة متابعـة  ٢٢٢
ــديري ال ــدارس م م

للطالب على اخـتالف  
ــياً  ــتوياتهم دراس مس

 .وسلوكياً 

عالية  ٤.٣٩   ١١.٤ ٣٧٥٠.٠٣٠٤٠.٥٦٨.١
 جداً

ــ ٧٢٣ ــة دور  ـ متابع
ــي  ــة ف إدارة المدرس
ــطة  ــذ األنشـ تنفيـ
ــف  ــية بمختل المدرس

 . أنواعها

 عالية ٤.٠٥   ١١.٤ ٢٤.٣ ٢٤٣٢.٤٣١٤١.٩١٨

ـ متابعـة أعمـال   ٦٢٤
ــان   ــالس واللج المج

 .مدرسيةال

 عالية ٤.٠٧   ٢٢.٧ ٢٠.٣ ٢٤٣٢.٤٣٣٤٤.٦١٥

ـ اإلطـالع علـى   ٤٢٥
دور مدير المدرسة في 
توظيف نتائج التقـويم  
في تحسـين العمليـة   

عالية  ٤.٣٤   ١١.٤ ٣٥٤٧.٣٣٠٤٠.٥٨١٠.٨
 جداً



 

  

  أن المتوسط الحسابي العام لمجال التنفيذ والمتابعة بلغ)  ١١( يتضح من الجدول رقم 
من ) عالية جداً ( وهذ المتوسط يقع ضمن حقل درجة . درجات )  ٥(من  أصل ) ٤.٢٧(  

ة يحتل المجال المركز الثامن بين مجاالت الدراسة مـن حيـث   وبهذه القيم. حيث األهمية 
وجاء هذا الترتيـب  ) عالية جداً (درجة األهمية رغم أن مجتمع الدراسة يرى أهميته بدرجة 

 ولعل تأخر ترتيب هذا المجال في هذه الدراسـة  نسبياً بين مجاالت الدراسة متأخراً 
ربوي من مرحلة التفتيش إلى مرحلـة التطـوير   مفهوم اإلشراف الت لإلى نجاح تغير وانتقا

األمر الذي انعكس إيجابا على إدراك مفهوم اإلشراف التربوي خصوصاً في مجـال اإلدارة  
  المدرسية 

ماعدا الكفايتين ) عالية جداً ( وقد حصلت جميع الكفايات في هذا المجال على درجة أهمية 
  ).لية عا(فقد حصلتا على درجة أهمية ) ٢٤(و )٢٣( رقم 

  
جاءت في المرتبة ) ٢٦( وبالتأمل في ترتيب كفايات هذا المجال نجد أ ن  الكفاية ذات الرقم 

) ٤.٤٣(بمتوسط حسابي " .التقيد باألنظمة والقرارات التي تضعها الوزارة " ونصها  األولى
وقد  .أفراد مجتمع الدراسة يرون أهمية هذه الكفاية لمشرف اإلدارة المدرسية  وهذا يعني أن

التي أشارت إلـى أهميـة تنفيـذ    )هـ ١٤٢١( متفقة مع دراسة الشيخي  جاءت هذه النتيجة
هذه النتيجة علـى أن أفـراد    . اللوائح المنظمة لسير العمل من قبل المشرف التربوي

التي من شـأنها   التقيد باألنظمة والقرارات التي تضعها الوزارةمجتمع الدراسة يرون أهمية 
  .التعليمية والعمل على نجاحها  ضبط العملية

  
مالحظة متابعة مديري المدارس للطـالب علـى    "ونصها )   ٢٢( كما جاءت الكفاية رقم 

فـي المرتبـة الثانيـة     ) ٤.٣٩(  بمتوسط حسـابي  ." اختالف مستوياتهم دراسياً وسلوكياً 

 .التعليمية 
ـ التقيد باألنظمـة  ١٢٦

والقرارات التي تضعها 
  .الوزارة 

عالية  ٤.٤٣     ٣٩٥٢.٧٢٨٣٧.٨٧٩.٥
 جداً

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

عالية  ٤.٢٧
 جداً



 

ءت عبارة حيث جا) هـ١٤٢٠(وجاءت هذه النتيجة مخالفة لما توصلت إليه دراسة الزايدي 
جاءت متأخرة من حيـث األهميـة بمتوسـط حسـابي     " يطلع على متابعة الطالب تعليمياً "
 ، بينما يرى أفراد مجتمع هذه الدراسة أهمية هذه الكفاية بدرجة أعلى ) ٤.٠٥(

عملية التعلـيم   في خط مواز مع ةيعود لقناعة مجتمع الدراسة بأهمية أن تسير عملية التربي
تصر دور المدرسة على التعليم دون التربية وهذا ما تسعى وزارة التربية والتعلـيم  وأن اليق

تغيير مسمى الوزارة من وزارة المعارف إلـى وزارة التربيـة   ب دورهذا ال ؤكدةلتحقيقه  م
  .والتعليم 

" .تنفيذ البرامج واألساليب اإلشرافية في زمنها المحدد" ونصها ) ٢٠(أما الكفاية ذات الرقم 
وبدرجـة أهميـة   ) ٤.٣٥( د حققت المرتبة الثالثة في درجة األهمية بمتوسط حسابي بلغ فق

وفي المرتبـة  .إلى أهمية الوقت من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة  عالية جداً وهذا يشير
 "ونصها ) عالية (وبدرجة أهمية ) ٤.٠٥(بمتوسط حسابي ) ٢٣(األخيرة جاءت الكفاية رقم 

 " .المدرسة في تنفيذ األنشطة المدرسـية بمختلـف أنواعهـا   متابعة دور إدارة 
إلـى أن أفـراد مجتمـع     حصول هذه الكفاية على أقل متوسط حسابي بين كفايات المجـال 

الدراسة يرون أن متابعة األنشطة المدرسية ليس من اختصاص مشرف اإلدارة المدرسـية  
تابعة األنشطة المدرسية ولكن هذه لوجود ما يسمى بمشرف النشاط المدرسي وهو مختص بم

الرؤية التقلل من أهمية دور مشرف اإلدارة المدرسية في متابعة دور إدارة المدرسـة فـي   
  .  تفعيل هذه األنشطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الكفايات الشخصيةمجال : رابعاً 
  هميةتنازلياً حسب درجة األ الكفايات الشخصيةترتيب كفايات مجال ) ١٢( جدول رقم 

  

بة
رت
ال

 

ضعيفة ضعيفة متوسطةعاليةعالية جداً الكفايات
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

الدرجة

  % ت%ت %ت%ت%ت
ـ تحفيز المديرين ٥٢٧

لزيادة إنتاجيتهم في 
 .العمل اإلداري  

عالية  ٤.٥١   ٢.٧ ٢ ٥١٦٨.٩١٢١٦.٢٩١٢.٢
 جداً

ـ استخدام األسلوب ٤٢٨
لكل  القيادي المناسب

 .موقف 

عالية  ٤.٥٣     ٤٣٥٨.١٢٧٣٦.٥٤٥.٤
 جداً

٤
 م

ـ إقناع المديرين ٢٩
باألهداف التربوية المراد 

 .تحقيقها 

عالية  ٤.٥٣   ١.٣ ١ ٤٦٦٢.٢٢٢٢٩.٧٥٦.٨
 جداً

ـ تمثل القدوة ١٣٠
 .الحسنة بكل أبعادها 

عالية  ٤.٧٦     ٥٨٧٨.٤١٤١٨.٩٢٢.٧
 جداً

د ـ تقبل النق٩٣١
واالستفادة من مالحظات 

 .اآلخرين 

عالية  ٤.٤١   ١.٣ ١ ٤١٥٥.٤٢٣٣١.١٩١٢.٢
 جداً

ـ العدل والمساواة ٢٣٢
بين المديرين في الحقوق 

 .والواجبات 

عالية  ٤.٦٤     ٥٠٦٧.٦٢١٢٨.٤٣٤.١
 جداً

ـ تنمية مهارات ٨٣٣
صناعة القرار واتخاذه 
 .لدى مديري المدارس 

عالية  ٤.٤٢   ١.٣ ١ ٤٠٥٤.١٢٥٣٣.٨٨١٠.٨
 جداً

ـ االتزان النفسي ٧٣٤
والقدرة على ضبط 

عالية  ٤.٤٣   ١.٣ ١ ٤٠٥٤.١٢٧٣٦.٥٦٨.١
 جداً



 

 
  

الخاص باستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول أهمية الكفايات )  ١٢( بالنظر إلى الجدول رقم 
نالحظ أن المتوسطات الحسابية   الكفايات الشخصيةال المهنية لمشرف اإلدارة المدرسية في مج

بدرجة عالية جداً وقد جاء ترتيب الكفايات لهذا المجال علـى  ) ٤.٤١و٤.٧٦( تتراوح مابين 
  ) .٣٣-٣١-٣٤-٣٦-٣٧-٢٧-٢٩-٢٨-٣٥-٣٢-٣٠( النحو التالي 

علـى  علـى أ " .كل أبعادهـا  بتمثل القدوة الحسنة  "ونصها )  ٣٠(حيث حصلت الكفاية رقم 
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) ٤.٧٦(متوسط حسابي لعموم الكفايات في هذا المجال حيث بلغ 

علـى  " تمثل القدوة الصالحة لتكون قائدة ناجحة ت" حيث جاءت عبارة ) هـ ١٤٢٢( الجعيد 
بدرجة أهمية عالية ، كما تتفق مع دراسة الزايدي )  ٤.٧٥( درجة مهمة جداً بمتوسط حسابي 

يتمثل القدوة الحسنة ليكـون قائـداً ناجحـاً    " حيث حصلت الكفاية التي نصها ) ـ ه١٤٢٠(
إلى أن أفراد مجتمع الدراسـة يولـون    ) ٤,٨٥(على متوسط حسابي " للمعلمين 

والذي كان قدوة حسنة  جانب القدوة الحسنة أهمية قصوى تأسياً بالرسول صلى اهللا عليه وسلم
د كَان لَكُم في رسوِل اللَّه ُأسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيـوم الْـآخر   لَقَ :(تعالى ألمته قال

  ٢١األحزاب)وذَكَر اللَّه كَثيراً 
الْكتَاب  َأتَْأمرون النَّاس بِالْبِر وتَنسون َأنفُسكُم وَأنتُم تَتْلُون{وقال تعالى مبيناً أهمية القدوة الحسنة 

 لُونق٤٤البقرة}َأفَالَ تَع   
أن مبدأ القدوة الحسنة يعد من الكفايات الشخصية المهمة للقائد التربوي ومشرف א

اإلدارة المدرسية باعتباره قائداً تربوياً يعد القدوة لجميع العاملين في المدرسة فهـو الموجـه   
نهوض بأعبائها وهو المثل الذي يعتد به في السلوك المسؤول عن تنشيط اإلدارة المدرسية وال

  .   واالنضباط والعمل بجد وإخالص 

 .النفس 
  ٤.٥٧   ١.٣ ١ ٤٧٦٣.٥٢٣٣١.١٣٤.١.ـ الثقة بالنفس ٣٣٥

 
عالية 
 جداً

       ٤١٥٥.٤٢٨٣٧.٨٥٦.٨.ـ الثقة باآلخرين ٦٣٦
٤.٤٩ 

عالية 
 جداً

٥
 م

ـ التصرف بحكمة  ٣٧
 في تسيير األمور

عالية  ٤.٥١     ٤٧٦٣.٥١٨٢٤.٣٩١٢.٢
 جداً

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

عالية  ٤.٥٣
 جداً



 

  
" العدل والمساواة بين المديرين في الحقوق والواجبات" ونصها ) ٣٢( بينما جاءت الكفاية رقم 

متوافقـة بـذلك مـع    ) ٤.٦٤(في المرتبة الثانية من حيث درجة األهمية بمتوسط حسـابي  
العدل بين المعلمـات فـي   " حيث حصلت كفاية ) هـ ١٤٢٢( دراسة الجعيد ماتوصلت إليه 

أهميـة   وتؤكد هذه النتيجة)٤.٨٢(حسابي  على درجة مهمة جداً بمتوسط" الحقوق والواجبات 
  :العدل والمساواة بين المرؤوسين في الحقوق والواجبات قال تعالى

 }امنُواْ كُونُواْ قَوآم ينا الَّذها َأيلُواْ  يـدلَى َأالَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجالَ يو طساء بِالْقدشُه ِللّه ين
 لُونما تَعبِم خَبِير اللّه ِإن اتَّقُواْ اللّهى وِللتَّقْو بَأقْر ولُواْ هد٨المائدة}اع  

مانَات ِإلَى َأهلها وِإذَا حكَمتُم بين النَّاسِ َأن تَحكُمواْ ِإن اللّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَأل{ :وقال تعالى  
  ٥٨النساء}بِالْعدِل ِإن اللّه نعما يعظُكُم بِه ِإن اللّه كَان سميعاً بصيراً 

في أهمية هذه الكفاية لمشرفي اإلدارة المدرسية إذ أن تحقيق العدل والمساواة  א
  .الحقوق والواجبات يؤدي إلى تحقيق الرضا الوظيفي واألمن النفسي لمديري المدارس 

فقد حصلت على ".تقبل النقد واالستفادة من مالحظات اآلخرين " ونصها ) ٣١(أما الكفاية رقم 
على الرغم من موقعها األخير في ترتيب ) ٤.٤١(و متوسط حسابي )عالية جداً ( درجة أهمية
  .  ابع وهذا دليل على أهمية هذه الكفاية من وجهة نظر مجتمع الدراسة المجال الر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  

  
  

  
  

  :مجال التقويم : خامساً 
  ترتيب كفايات مجال التقويم تنازلياً حسب درجة األهمية)    ١٣(   جدول رقم 

  

بة
رت
ال

 

ضعيفة ضعيفة متوسطةعاليةعالية جداً الكفايات
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

درجةال

  % ت% ت %ت%ت%ت
٣
 م

ــد٣٨ أن  أـــ ترســيخ مب
عمليــة  التقــويم وســيلة 
لتطوير العمل وليست غاية 

 .في حد ذاتها 

عالية  ٤.٤٦     ٤١٥٥.٤٢٦٣٥.١٧٩.٥
 جداً

ـــ اســتخدام أســاليب ٢٣٩
 .التقويم المتنوعة 

عالية  ٤.٤٧     ٣٨٥١.٤٣٣٤٤.٦٣٤.١
 جداً

التقويم  ـ استخدام نتائج٣٤٠
في تطوير العملية التعليمية 

 .والتربوية

عالية  ٤.٤٦     ٤٣٥٨.١٢٢٢٩.٧٩١٢.٢
 جداً

٣
 م

ــديري  ٤١ ــالع م ــ اط ـ
المدارس على تقارير األداء 

 .الوظيفي الخاصة بهم 

عالية  ٤.٤٦   ٢.٧ ٢ ٤٦٦٢.٢١٨٢٤.٣٨١٠.٨
 جداً

ــارات ٥٤٢ ــة مه ــ تنمي ـ
 .التقويم لدى المديرين 

عالية  ٤.٣٢     ٣٦٤٨.٦٢٦٣٥.١١٢١٦.٣
 جداً

ـ تقويم أداء العـاملين  ١٤٣
فــي اإلدارة المدرســية  

 .بنزاهة وموضوعية

عالية  ٤.٦٩     ٥٤٧٣١٧٢٣٣٤.١
 جداً

ـ تشجيع العاملين فـي  ٤٤٤
ــى   ــية عل اإلدارة المدرس
التقويم الـذاتي ألسـاليبهم   

  .اإلدارية 
 

ية عال ٤.٣٩     ٣٨٥١.٤٢٧٣٦.٥٩١٢.٢
 جداً

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

عالية  ٤.٤٦
 جداً



 

أن المتوسط الحسابي العام لدرجة أهمية كفايات مجال التقـويم  )  ١٣( يتبين من الجدول رقم 
عالية ( درجات األمر الذي يدل على أهمية هذه الكفايات بدرجة  )٥(من أصل ) ٤.٤٦( بلغ 
وتراوحـت  ) عاليـة جـداً   ( على درجة أهميـة   حيث حصلت جميع كفايات المجال) جداً 

 دراسـة الزايـدي   وتتفق هـذه النتيجـة مـع   ) . ٤.٣٢ -٤.٦٩(المتوسطات الحسابية بين 
، ودراسـة  )٤.٤٩(إذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجـة أهميـة مجـال التقـويم      )هـ١٤٢٠(

  بمتوسط  )هـ١٤٢٨( ودراسة الحضيبي) ٤.٥٢(بمتوسط حسابي )هـ١٤٢٢(الجعيد
هذه النتيجة تأكيداً لما ذكره سيد وسالم  ) م١٩٨٧(  BAILEYودراسة بيلي ) ٤.٥٢( 
يساعد في الحكم على األهداف التربوية والتعرف "من أهمية التقويم حيث) ٢١هـ ،ص١٤٢٥(

على نواحي القوة والضعف في العملية التربوية والكشف عن حاجـات العـاملين وقـدراتهم    
أن هذه النتيجة تبين مدى إدراك أفراد مجتمع الدراسة ألهمية  א" واستعداداتهم 
  .حيث تعد وسيلة للتشخيص والعالج والوقاية  معملية التقوي

تقويم أداء العـاملين فـي اإلدارة المدرسـية بنزاهـة     " ونصها ) ٤٣(وقد جاءت الكفاية رقم 
لنتيجـة مـع دراسـة    وتتفق هذه ا) ٤.٦٩(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  ".وموضوعية

على درجة مهمة " يقوم أداء المعلمين بموضوعية " حيث جاءت كفاية ) هـ ١٤٢٠( الزايدي 
يقـوم أداء  " كما تتفق مع دراسة الحضيبي إذ جاءت كفايـة  ) ٤.٧٤( جداًُ ومتوسط حسابي 

كما احتلـت  ) . ٤.٧٢(على درجة مهمة جداً  ومتوسط حسابي  "المشرفين التربويين بنزاهة 
استخدام  "المرتبة الثانية بين كفايات المجال من حيث درجة األهمية ونصها ) ٣٩(لكفاية رقم ا

وهذا يدل علـى  )  ٤.٤٧( حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الكفاية "  أساليب التقويم المتنوعة
المديرين باستخدام أساليب متنوعـة كمـا    ءضرورة أن يشخص مشرف اإلدارة المدرسية أدا

  .ذلك إجابات أفراد مجتمع الدراسة تشير إلى
أن عملية  التقويم وسيلة لتطوير العمل وليست غاية  ترسيخ مبدأ" ونصها )٣٨(أما الكفاية رقم 
استخدام نتائج التقويم في تطوير العملية التعليميـة   "ونصها ) ٤٠(والكفاية رقم " .في حد ذاتها
مديري المـدارس علـى تقـارير األداء    اطالع " ونصها )  ٤١(   موالكفاية رق" .والتربوية

فقد جاءت هذه الكفايات على المرتبة الثالثة حيث حصـلت جميعهـا    ."الوظيفي الخاصة بهم 
الدراسة يرى أنها تحتـل نفـس    وهذا يدل على أن مجتمع) ٤.٤٦(على متوسط حسابي بلغ 

  . الدرجة من األهمية 



 

على متوسـط  " التقويم لدى المديرينتنمية مهارات   "ونصها )  ٤٢(  وحصلت الكفاية رقم 
وجاءت في المرتبة الخامسة واألخيرة بين كفايـات مجـال التقـويم رغـم     ) ٤.٣٢(حسابي 

إلى أن مجتمع الدراسة يـدرك أهميـة     )عالية جداً(حصولها على درجة أهمية 
  . تنمية مهارات التقويم لدى العاملين في مجال التربية والتعليم

  

  

  
  

  :مجال االتصال والعالقات اإلنسانية  :سادسا
  ترتيب كفايات مجال االتصال والعالقات اإلنسانية تنازلياً حسب درجة األهمية)  ١٤(جدول رقم 
 

بة
رت
ال

 

ــعيفة  ضعيفة  متوسطةعاليةعالية جداً الكفايات ض
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

الدرجة

   % ت %ت % ت%ت%ت
ـــ اســتخدام وســائل ٨٤٥

اللفظيـة وغيـر   ( ل االتصا
 .بشكل جيد  ) اللفظية 

عالية  ٤.٤١     ٨,١ ٣٦٤٨.٦٣٢٤٣.٢٦
 جداً

ــارات  ٦٤٦ ــة مه ــ تنمي ـ
 .االتصال لدى المديرين 

عالية  ٤.٤٥   ١١.٣ ٦.٨ ٤٠٥٤.١٢٨٣٧.٨٥
 جداً

ـ مراعاة آداب  الحوار ١٤٧
 مع اآلخرين

عالية  ٤.٥٧     ٥.٤ ٤٦٦٢.٢٢٤٣٢.٤٤
 جداً

مناقشـة السـلبيات    ـ٥٤٨
الشخصية للفرد بشكل فردي 

. 

عالية  ٤.٤٦     ٦.٨ ٣٩٥٢.٧٣٠٤٠.٥٥
 جداً

ـإجادة استخدام أساليب ٧٤٩
وغير  –الرسمي ( االتصال 
 .بطريقة فاعلة ) الرسمي 

عالية  ٤.٤٣   ١١.٣ ٩.٥ ٤١٥٥.٤٢٥٣٣.٨٧
 جداً

٥
 م

ـ إقامة عالقات إنسانية ٥٠
ــديرين    ــع الم ــدة م جي

ــي والم ــع المدرسـ جتمـ
 .بمختلف عناصره 

عالية  ٤.٤٦   ١١.٣ ٨.١ ٤٢٥٦.٨٢٥٣٣.٨٦
 جداً

٧
 م

ـ تفهم حاجات وميـول  ٥١
ــديرين  ــات المـ واتجاهـ
ومراعاة ظروفهم الشخصية 

. 

عالية  ٤.٤٣   ١١.٣ ٨.١ ٤٠٥٤.١٢٧٣٦.٥٦
 جداً

ـ العمل علـى زيـادة   ٣٥٢
شعور العاملين فـي اإلدارة  

والرضا  المدرسية باالرتياح
 .الوظيفي  

عالية  ٤.٥٠     ١٣.٥ ٤٧٦٣.٥١٧٢٣١٠
 جداً

عالية  ٤.٣٩     ١٠.٨ ٣٧٥٠٢٩٣٩.٢٨ـ مشاركة العاملين في ٩٥٣



 

  

         

  
أن جميع كفايات مجال االتصال والعالقات اإلنسانية حصلت على  ) ١٤( يتضح من الجدول  

من ) ٤.٤٧(وكان المتوسط الحسابي العام لكفايات المجال مجتمعة ) عالية جداً( درجة أهمية 
مجال االتصال والعالقات اإلنسانية يحتل المركز الرابـع بـين    درجات مما جعل) ٥( أصل 
) هــ  ١٤١٩(تتفق مع دراسـة المغيـدي    وهذه نتيجة. ت الدراسة من حيث األهمية مجاال

  ) .هـ١٤٢١(ودراسة الشيخي ) م١٩٧٣(GERALD دودراسة جيرال
لـذا  مثل جزءاً كبيراً من أعمال مشرف اإلدارة المدرسـية  تاالتصال عملية أن  א

ضروري لنجـاح عمـل مشـرف اإلدارة    فإن امتالك الكفايات األساسية لالتصال الفعال أمر 
 ٨٥( النجاح الذي يحققه اإلنسان في عمله يعتمد في " المدرسية إذ أشارت الدراسات إلى أن 

فقط تعتمد على المهارات العمليـة أو المهنيـة   % ) ١٥(منه على البراعة االتصالية و % ) 
  . ) ٣٧٩هـ ، ص  ١٤٢٢القعيد،" (المتخصصة  

  دارة المدرسية للجوانب اإلنسانية في تعامالته اإلشرافية يعد أمراًمراعاة مشرف اإل 
ضرورياً إذ أن ضعف العالقات اإلنسانية يؤدي إلى الفشل في تحقيق أهداف العمل وهذا يتفق 

من أن فشل كثير من المؤسسـات اليعـود إلـى    ) ١٥٩هـ ، ص١٤٢٤(مع ما ذكره الجعيد 
  .  لى ضعف العالقات اإلنسانية في داخلها ضعف في إعداد العاملين بها ولكن يعود إ

مما يدل علـى  ) ٤.٣٩-٤.٥٧(تراوحت المتوسطات الحسابية ألهمية كفايات المجال مابين و
تقارب استجابات أفراد مجتمع الدراسة في هذا المجال حيث أن الفرق بين متوسط أعلى كفاية 

  ) .٠.١٨(ومتوسط أقل كفاية هو 

مجال التربيـة مـن خـالل    
 –تهنئــة ( المناســبات 

 .... ) .مواساة

 جداً

ـ احتـرام شخصـيات   ٤٥٤
ــادهم  ــرين واجتهـ اآلخـ

 .واالعتراف بقدراتهم 

عالية  ٤.٤٩     ٨.١ ٤٢٥٦.٨٢٦٣٥.١٦
 جداً

١
 م

ـ تنمية مبدأ الشـورى  ٥٥
 .في العمل الجماعي

عالية  ٤.٥٧   ١١.٣ ٥.٤ ٤٨٦٤.٩٢١٢٨.٤٤
 جداً

ــاستخدام صــالحيات ٢٥٦ ـ
 العمل دون تعال وسلطة

عالية  ٤.٥٣   ٢٢.٧ ٨.١ ٤٩٦٦.٢١٧٢٣٦
 جداً

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

عالية  ٤.٤٧
 جداً



 

  "مراعاة آداب  الحوار مع اآلخرين "ونصها ) ٤٧(من الكفاية  المرتبة األولى كل لوقد احت
  ( وذلك بمتوسط حسابي ." تنمية مبدأ الشورى في العمل الجماعي" ونصها  ) ٥٥(والكفاية
حيث جاءت ) هـ ١٤٢٨( وهذه النتيجة تختلف عن ما توصلت إليه دراسة الحضيبي  )٤.٥٧
في المرتبة األخيرة مـن حيـث درجـة    " مل يستخدم مبدأ الشورى والمشاركة في الع" كفاية 

  .األهمية 
  
الدراسة يدركون أهمية مبدأ الشورى واحترام وجهة نظـر  هذه أن أفراد مجتمع  א 

والَّذين استَجابوا ِلـربهِم وَأقَـاموا الصـلَاةَ    { :اآلخرين وهذا مبدأ إسالمي سامي قال اهللا تعالى
ى بشُور مهرَأمو قُوننفي مقْنَاهزا رممو منَه{: وقال تعالى  ٣٨الشورى}ي  اللّـه نم ةمحا رفَبِم

شَاوِرو ملَه رتَغْفاسو منْهفُ عفَاع ِلكوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ الَنفَضكُنتَ فَظّاً غَل لَوو مِلنتَ لَه مهي ف
  .  ١٥٩آل عمران}فَتَوكَّْل علَى اللّه ِإن اللّه يحب الْمتَوكِّلين  اَألمرِ فَِإذَا عزمتَ

ادع ِإِلى سبِيِل ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة وجادلْهم بِالَّتي هـي َأحسـن ِإن   { :وقال تعالى 
 هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمَأع وه كبر ينتَدهبِالْم لَمَأع وه١٢٥النحل}و.  

ـ    א   ةأن هذه النتيجة جاءت مواكبة لتوجهات وزارة التربية والتعلـيم لنشـر ثقاف
الحوار ونبذ العنف والتعصب لآلراء وكذلك العمل على تطبيق مبدأ الشورى من خالل إنشاء 

  . طالب عدد من المجالس المدرسية كمجالس المعلمين ومجالس ال
فقد احتلت المرتبة الثانية من بين كفايـات المجـال بمتوسـط حسـابي     ) ٥٦(أما الكفاية رقم 

وتتفق هذه النتيجة مع "  استخدام صالحيات العمل دون تعال وسلطة" ونص العبارة ) ٤.٥٣(
يسـتخدم صـالحياته مـع    " حيث حصلت كفاية ) هـ١٤٢٠(ماتوصلت إليه دراسة الزايدي 

إلـى   א) ٤.٦٨(على درجة أهمية عالية جداً بمتوسط حسابي " عال المعلمين دون ت
ـ    لأن أفراد مجتمع الدراسة اليمانعون استخدام صالحيات العمل إذا كانت في مصـلحة العم

  .وليس من مبدأ التعالي والسلطوية 
لرضـا  العمل على زيادة شعور العاملين في اإلدارة المدرسية باالرتيـاح وا " وجاءت الكفاية 

ممـا  ) ٤.٥٠(في المرتبة الثالثة في درجة األهمية بمتوسط حسابي ) ٥٢(ورقمها " الوظيفي  
  . يدل على أن أفراد مجتمع الدراسة يرى أهمية هذه الكفاية بدرجة عالية جداً 



 

مشاركة العاملين فـي مجـال   " ونصها ) ٥٣(أما المرتبة األخيرة فقد جاءت فيها الكفاية رقم 
مع أن أفراد مجتمع الدراسة يؤكـدون  .... ) " مواساة –تهنئة ( ل المناسبات التربية من خال

عالية (حيث تقع هذه القيمة في حقل درجة أهمية ) ٤.٣٩(أهميتها حيث بلغ متوسط استجاباتهم 
  ) . جداً 

  
       

  
  

  مجال التنمية المهنية: سابعاً  
  تنازلياً حسب درجة األهمية يةترتيب كفايات مجال التنمية المهن)    ١٥(   جدول رقم 
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رت
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ضعيفة  ضعيفة  متوسطةعاليةعالية جداًالكفايات
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

 الدرجة

 % ت % ت % ت%ت%ت
ـ إثارة دوافع النمو ٣٥٧

المهني المستمر لدى 
 .المديرين 

عالية  ٤.٤١     ٩.٥ ٣٧٥٠٣٠٤٠.٥٧
 جداً

ـ تزويد المديرين ٨٥٨
راجع والنشرات المفيدة بالم

 .في نموهم المهني 

عالية  ٤.٣٠   ١.٣ ١ ١٠.٨ ٣٢٤٣.٢٣٣٤٤.٦٨
 جداً

ـ تطوير قدرات ٥٩  ٤
المديرين الجدد ومساعدتهم 

 .على االندماج في المهنة  

عالية  ٤.٣٩     ١٢.٢ ٣٨٥١.٤٢٧٣٦.٥٩
 جداً

ـ استضافة األكاديميين ١٠٦٠
في مجال اإلدارة التربوية 

 .ستفادة من خبراتهم  لال

عالية  ٤.٢٤   ١.٣ ١ ١٦.٢ ٣٢٤٣.٢٢٩٣٩.٢١٢
 جداً

ـ إكساب المديرين ٥٦١
 .مهارات التعلم الذاتي 

عالية  ٤.٣٨     ١٣.٥ ٣٨٥١.٤٢٦٣٥.١١٠
 جداً

ـ تحديد االحتياجات ١٦٢
 التدريبية لمديري المدارس

عالية  ٤.٤٩   ١.٣ ١ ٥.٤ ٤٢٥٦.٨٢٧٣٦.٥٤
 جداً

ـ تصميم البرامج ٧٦٣
 .التدريبية 

عالية  ٤.٣٢     ١٧.٦ ٣٧٥٠٢٤٣٢.٤١٣
 جداً

ـ تنفيذ البرامج ٢٦٤
 .التدريبية 

عالية  ٤.٤٥     ٩.٥ ٤٠٥٤.١٢٧٣٦.٥٧
 جداً

ـ متابعة أثر البرامج ٦٦٥
التدريبية على الفئة 
المستهدفة من خالل 
 ممارستهم العملية

عالية  ٤.٣٥     ١٠.٨ ٣٤٤٥.٩٣٢٤٣.٢٨
 جداً

ـ استخدام األساليب ١٢٦٦
مثل ( التدريبية المختلفة 

 –المباريات اإلدارية 

  عالية ٤.١٦     ١٨.٩ ٢٦٣٥.١٣٤٤٥.٩١٤



 

  

أن جميع كفايات مجال التنمية المهنية حصلت علـى درجـة   )   ١٥( يتبين من الجدول رقم 
حيث تراوحـت المتوسـطات الحسـابية    ) . ٦٨(و)٦٦(أهمية عالية جداً ماعدا الكفايتين رقم 

  ).٤.١٦ -٤.٤٩( لكفايات هذا المجال مابين 
عاليـة  (وهو يقع في حقل درجة أهميـة  ) ٤.٣٢( أما المتوسط الحسابي العام للمجال فقد بلغ 

أن ترتيب هذا المجال جاء في المركز السابع بين مجاالت الدراسة مـن  من رغم العلى ) جداً
وهذا يسلط الضوء على أهمية كفايـات   ، حيث درجة األهمية من وجهة نظر مجتمع الدراسة

ال لمشرف اإلدارة المدرسية حيث ال يستطيع أداء الدور الـالزم منـه فـي تنميـة     هذا المج
  . هارات تلك الكفاياتالمديرين مهنياً ما لم يتزود بمعارف وم

علـى  ) ٦٢(ورقمهـا  " تحديد االحتياجات التدريبية لمديري المـدارس  "حيث حصلت كفاية 
ة حيث حصلت على متوسط حسابي المرتبة األولى بين كفايات المجال من حيث درجة األهمي

. )م١٩٨٧(  BAILEYودرجة أهمية عالية جداً وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بيلي ) ٤.٤٩(
أن هذه النتيجة أمر طبيعي إذ أن تحديد االحتياجات التدريبية يعد اللبنة األساسية  א

المهنيـة دون تحديـد    في التنمية المهنية عن طريق التدريب وأن ممارسة أسـاليب التنميـة  
وتختلـف عـن دراسـة      .لإلحتياجات التدريبية للمستهدفين يعد نوعاً من هدر الجهد والوقت 

" المساهمة في تحديد الحاجات التدريبية للمعلمـات  " حيث حصلت كفاية) هـ ١٤٢٢( الجعيد 
  . على الرتبة السابعة بين كفايات مجال النمو المهني 

الورش التعليمية 
( ...........  

 
ـ إجراء البحوث ٦٧م١٠

والدراسات العلمية الهادفة 
إلى تطوير اإلدارة 

 .المدرسية 

عالية  ٤.٢٤     ١٣.٥ ٢٨٣٧.٨٣٦٤٨.٦١٠
  جداً

ـمساعدة المديرين ١١٦٨
والمعلمين في إجراء 
البحوث التربوية لحل 

 .مشكالتهم التربوية 

  عالية ٤.١٨   ١.٣ ١ ١٤.٩ ٢٦٣٥.١٣٦٤٨.٦١١

ـ االستفادة من نتائج ٩٦٩
وتوصيات األبحاث العلمية 

وتفعيلها  في الميدان 
 .التربوي  

عالية  ٤.٢٧     ١٤.٩ ٣١٤١.٩٣٢٤٣.٢١١
 جداً

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

عالية  ٤.٣٢
 جداً



 

ودرجـة أهميـة   ) ٤.٤٥(جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  فقد) ٦٤(أما الكفاية رقم 
وهذا يشير إلى أهمية التدريب كوسيلة من وسائل ."فيذ البرامج التدريبية نت "عالية جداً ونصها

متواليتين من حيث درجة أهميتها من وجهة ) ٦٤(و) ٦٢(التنمية المهنية حيث جاءت الكفايتين 
  .مجتمع الدراسة  دنظر أفرا

المرتبة ." إثارة دوافع النمو المهني المستمر لدى المديرين " ونصها ) ٥٧(احتلت الكفاية رقم و
استخدام األساليب " أما الكفاية . ودرجة أهمية عالية جداً ) ٤.٤١(الثالثة بمتوسط حسابي بلغ 

قد احتلت ف) ٦٦(ورقمها....) الورش التعليمية  –مثل المباريات اإلدارية ( التدريبية المختلفة 
هـذه  وارتفـاع درجـة   . ودرجة أهمية عالية )  ٤.١٦(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ 

حسب رأي مجتمع الدراسة ـ رغم تأخرها في الترتيب يلقي الضوء على ضرورتها  _الكفاية 
  .يتمكن من التدريب بكفاءة عالية لمشرف اإلدارة المدرسية حتى 

  

  مجال اإلبداع  : ثامناً  
  ترتيب كفايات مجال اإلبداع تنازلياً حسب درجة األهمية) ١٦( قم جدول ر

 
  

بة
رت
ال

 

ــعيفة  ضعيفة متوسطةعاليةعالية جداً الكفايات ض
 جداً

  المتوسط
 الحسابي

الدرجة

   % ت % ت % ت%ت%ت
ــارات ـ ٧٠م٢ ــان مه إتق

( اإلبــداع المختلفــة 
الحساسية للمشـكالت ،  

 ) ... الطالقة ، التحليل

عالية  ٤.٥٣     ٩.٥ ٤٦٦٢.٢٢١٢٨.٤٧
 جداً

اليب ٣٧١ تخدام أس ـ  اس
داعي   ر اإلب ل ( التفكي مث

  ...)العصف الذهني 

عالية  ٤.٤٥     ٥.٤ ٣٧٥٠٣٣٤٤.٦٤
 جداً

درات  ٢٧٢ ة ق ـ تنمي
ن     ث ع ديرين للبح الم
حلول إبداعية للمشكالت  

 . التي يواجهونها 

عالية  ٤.٥٣     ٨.١ ٤٥٦٠.٨٢٣٣١.١٦
 داًج

داع  ١٧٣ ـ تشجيع روح اإلب
 .واالبتكار لدى المديرين

عالية  ٤.٥٤     ٥.٤ ٤٤٥٩.٥٢٦٣٥.١٤
 جداً

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

عالية  ٤.٥١
 جداً



 

  

مـن  ) ٤.٥١(أن المتوسط الحسابي  العام لمجال اإلبداع  بلغ )  ١٦(يتضح من الجدول رقم 
إلى  א. جداً من وجهة نظر مجتمع الدراسة  درجات بدرجة أهمية عالية) ٥(أصل 

الذي يعد مدخالً مهمـاً للتغيـر    لالمدرسية لكفايات هذا المجاضروة إمتالك مشرف اإلدارة 
  ). هـ ١٤٢٢(ة مع ما توصلت إليه دراسةالجعيدوتتفق هذه النتيجاإلداري  والتطوير

تشـجيع روح اإلبـداع   " لى ونصـها  في المرتبة األو)   ٧٣( وقد جاءت  الكفاية ذات الرقم 
حيث حصلت هذه الكفاية على درجة أهمية عاليـة جـداً بمتوسـط    ."واالبتكار لدى المديرين

هذه النتيجة تشير إلى أهمية تشجيع وحث المديرين على أن א) . ٤.٥٤( حسابي 
القضاء علـى أهـم   اإلبداع واإلبتكار في إدارتهم  إذ من شأن تشجيع روح اإلبداع واإلبتكار 

" بقولها)٥٧هـ ،ص ١٤٢٦(يؤكد ذلك ماذكرته واصلي معوقات اإلبداع وهو الخوف من النقد 
حيث أن كثيراً من المبدعين لديهم االستعداد لتقديم الجديد واإلبـداع فـي أعمـالهم ولكـنهم     
يحجمون عن ذلك بسبب الخوف من النقد الالذع من المحيطين بهم كون ذلك خروجـاً عـن   

  " .لوف في طبيعة أعمالهم المأ
الحساسية للمشـكالت ، الطالقـة ،   ( إتقان مهارات اإلبداع " ونصها ) ٧٠(  مأما الكفاية رق

تنمية قدرات المديرين للبحث عن حلول إبداعيـة  " ونصها ) ٧١( والكفاية رقم .. ) ." التحليل
عالية (لثانية بدرجة أهمية فقد حصلت كال الكفايتين على المرتبة ا." للمشكالت التي يواجهونها 

إلى أن أفراد مجتمع الدراسة يرون أهميـة   א) ٤.٥٣(وبمتوسط حسابي بلغ ) جداً 
إمتالك مشرف اإلدارة المدرسية لمهارات اإلبداع وفي نفس الوقت يرون بنفس درجة األهمية 

   .ضرورة أن ينمي مشرف اإلدارة المدرسية هذه المهارات لدى مديري المدارس 
استخدام أساليب " المرتبة األخيرة في كفايات مجال اإلبداع  ونصها ) ٧١(واحتلت الكفاية رقم 

إال أن مجيئها في هذه ) ٤.٤٥(وبمتوسط حسابي ...)" مثل العصف الذهني( اعي التفكير اإلبد
( متوسط حسابي وأقل متوسط حسابي هـو   علىالمرتبة اليقلل من أهميتها إذ أن الفرق بين أ

وهذا يدل على تقارب استجابات مجتمع الدراسة في تحديـد أهميـة   ) ٠.٠٨= ٤,٤٥ -٤.٥٣
  .كفايات هذا المجال  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مجال التقنية : تاسعاً 
  تنازلياً حسب درجة األهمية ترتيب كفايات مجال التقنية )    ١٧(   جدول رقم 

  

  

  

بة
رت
ال

 

ضعيفة ضعيفة متوسطةعاليةعالية جداً الكفايات
 اًجد

  المتوسط
 الحسابي

الدرجة

  % ت% ت %ت%ت%ت
ـ إتقان استخدام الحاسب ١٧٤

اآللــي فــي إعــداد أعمالــه 
 .المختلفة  

عالية  ٤.٧٦     ٥٧٧٧١٦٢١.٦١١.٤
 جداً

ـ التواصل عـن طريـق   ٤٧٥
البريد اإللكتروني مع مديري 

 مالمدارس إليصـال التعـامي  
 .والتوجيهات الالزمة لهم 

عالية  ٤.٣٨   ٢.٧ ٢ ٣٦٤٨.٦٣٢٤٣.٢٤٥.٤
 جداً

ـ متابعة البرامج الجديدة ٣٧٦
في عالم التقنية والتي يمكـن  
توظيفها في مجـال التربيـة   

ــيم  ــل اإلدارة (والتعلـ مثـ
 .....)  .اإللكترونية 

عالية  ٤.٤١   ٢.٧ ٢ ٣٩٥٢.٧٢٨٣٧.٨٥٦.٨
 جداً

ـ استخدام التقنية الحديثة ٢٧٧
لي ـ االنترنـت   الحاسب اآل( 

ـ أجهزة العرض المختلفـة  
في إعداد وتنفيذ األساليب ..) 

 .اإلشرافية المختلفة

عالية  ٤.٥٤   ١.٣ ١ ٤٧٦٣.٥٢١٢٨.٤٥٦.٨
 جداً

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

عالية  ٤.٥٢
 جداً



 

أهمية  قد حصلت على درجة ةأن جميع كفايات مجال التقني)   ١٧(  نالحظ من الجدول رقم 
بدرجة أهمية عالية جـداً  ) ٤.٥٢(وبلغ المتوسط الحسابي العام  لكفايات المجال ) عالية جداً (

على المرتبة الثانية بين مجاالت الدراسة  وهذا يدل على أهمية كفايـات   ةوحصل مجال التقني
ـ      . هذا المجـال لمشـرف اإلدارة المدرسـية      دوتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة جيرال

GERALD)م١٩٧٣.  (  
هذه النتيجة إلى أنها تعود إلى أن أفراد مجتمع الدراسة يدركون فوائد استخدام  א

هذه التقنيات في مجال التعليم عموماً ومجال اإلشراف التربوي خصوصاً من ذلك مـا أشـار   
من أن استخدام هذه التقنيات يؤدي إلى  تحسـين مسـتوى   ) ١٥هـ ، ص ١٤٢٧(إليه التمام 

  . ء الخدمات وتوفير الوقت والجهد وتحقيق رضا المستفيدين أدا
احتلت المرتبة األولى بمتوسـط   )٧٤(الكفاية رقم  وبالتأمل في ترتيب كفايات المجال نجد أن

إتقان استخدام الحاسب اآللي في  "ودرجة أهمية عالية جداً ونص هذه الكفاية ) ٤.٧٦(حسابي 

يجيد " هذه النتيجة مع دراسة الحضيبي حيث جاءت الكفاية وتتفق " .إعداد أعماله  المختلفة  
وهذا يدل على أهمية هذه الكفاية لمشرف اإلدارة " استخدام الحاسب اآللي في العملية اإلدارية 

  .المدرسية ومدير اإلشراف التربوي على حد سواء 
  

سـط حسـابي بلـغ    فقد احتلت المرتبة الثانية بين كفايات المجـال بمتو ) ٧٧(أما الكفاية رقم 
أجهـزة العـرض   االنترنـت ـ   الحاسب اآللي ـ  ( استخدام التقنية الحديثة  "ونصها) ٤.٥٤(

على أن أفراد مجتمـع   א" .في إعداد وتنفيذ األساليب اإلشرافية المختلفة..) المختلفة 
ـ الدراسة يرون أهمية إتقان  مشرف اإلدارة المدرسية التعامل مع هذه التقنيات المختل  يفة لك

  . يتمكن من استخدامها في إعداد وتنفيذ أساليب اإلشراف المختلفة 
متابعة البرامج الجديدة في عالم التقنية والتي يمكـن  "  ونصها ) ٧٦(كما حصلت الكفاية رقم 

حصلت على المرتبة الثالثة .....)  ." اإلدارة اإللكترونية ( توظيفها في مجال التربية والتعليم 
إلـى ضـرورة   بدرجة أهمية عالية جداً وهذه  النتيجـة  )٤.٤١(ي بلغ بمتوسط حساب

مواكبة مشرف اإلدارة المدرسية لجديد التقنية حتى يمكن االستفادة منها فـي مجـال عملـه    
  . التربوي 



 

 مالتواصل عن طريق البريد اإللكتروني مع مديري المـدارس إليصـال التعـامي   " أما كفاية 

فقد احتلت المرتبة األخيرة بين كفايات المجال مع ) ٧٥(ذات الرقم  ".م والتوجيهات الالزمة له
وهذا دليـل أهميـة هـذه    ) ٤.٣٨(أنها حصلت على درجة أهمية عالية جداً ومتوسط حسابي 

  .الكفاية 
أهمية استخدام تقنية البريد اإللكتروني لما لها من أهمية في توفير الوقت والجهد א

تعد وسيلة اتصال تستخدم كأداة اجتماعيـة للتقـارب بـين مشـرف اإلدارة      إضافة إلى أنها
  .المدرسية ومديري المدارس تدعم العالقات االجتماعية 

  

  مجال اإلشراف التربوي : عاشراً 
  تنازلياً حسب درجة األهمية ترتيب كفايات مجال اإلشراف التربوي) ١٨( جدول رقم 

  

  

أن المتوسط الحسابي العام لمجال اإلشراف التربوي بلغ )   ١٨(  يتضح من الجدول رقم 
وهذا دليل أهمية كفايات هـذا  . جداً  ةدرجات وبدرجة أهمية عالي) ٥(من أصل ) ٤.٥٣(

  . إلدارة المدرسية المجال لمشرف ا

بة
رت
ال

 

ضعيفة  ضعيفة متوسطةعاليةعالية جداً الكفايات
 جداً

 المتوسط
 الحسابي

 الدرجة

  %ت %ت %ت%ت%ت
ـ تطبيـق شـروط   ٧٨ ١

وضوابط اختيار مـديري  
المـــدارس لمختلـــف 

 . المراحل 

ــة  ٤.٦٨    ٥٤٧٣١٦٢١.٦٤٥.٤ عالي
 جداً

ـ ممارسـة أنـواع   ٧٩ ٤
حديثة  فـي اإلشـراف   

مثل إشـراف  ( التربوي 
ــزمالء  ــراف  –ال اإلش

 ...)هداف باأل

ــة  ٤.٣٤  ١.٣ ٣٢٤٣.٢٣٦٤٨.٦٥٦.٨١ عالي
 جداً

ـ توظيف األسـاليب  ٨٠ ٣
( اإلشــرافية المتنوعــة 

 –المداوالت  –الزيارات 
 .... )النشرات 

ــة  ٤.٤٦    ٤١٥٥.٤٢٦٣٥.١٧٩.٥ عالي
 جداً

ـ تنميـة األسـاليب   ٨١ ٢
اإلشرافية لـدى مـدير   
المدرسة باعتباره مشرفا 

 .مقيما 

ــة  ٤.٦٢    ٤٩٦٦.٢٢٢٢٩.٧٣٤.١ عالي
 جداً

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

ــة  ٤.٥٣ عالي
 جداً



 

فـي  )٧٨(رقم  حيث جاءت الكفاية. وحصلت جميع الكفايات على درجة أهمية عالية جداً 
تطبيق شـروط وضـوابط اختيـار مـديري     "  الترتيب األول بين كفايات المجال ونصها

ويعني هذا أن ) ٤.٦٨( وبلغ المتوسط الحسابي لهذه الكفاية ." المدارس لمختلف المراحل 
الدراسة يرون أهمية تحقيق هذه الكفاية من قبل مشـرفي اإلدارة المدرسـية    معأفراد مجت

إلى أهمية تحقيق هذه الكفاية إذ أن عدم تطبيق هذه الشروط والضوابط   א.
  بمصداقية أثناء اختيار مشرفي اإلدارة المدرسية لمديري المدارس 

كفايات الالزمة للقيام بـأدوار اإلدارة  يؤدي إلى ترشيح بعض المديرين الذين اليمتلكون ال
  .المدرسية الناجحة

على المرتبة الثانية من حيث األهمية من وجهة نظر أفـراد  ) ٨١(كما حصلت الكفاية رقم 
ونـص هـذه   ) ٤.٦٨(مجتمع الدراسة حيث حصلت هذه الكفاية على متوسط حسابي بلغ 

. " باعتباره مشـرفا مقيمـا   تنمية األساليب اإلشرافية لدى مدير المدرسة " الكفاية 
ماتسعى وزارة التربية والتعليم لتحقيقه مـن خـالل بـرامج     ه النتيجة تؤكدهذأن  א

  .باعتباره مشرفاً مقيماًبهدف تنمية كفايات مدير المدرسة اإلشرافية  متعددة
 –الت المـداو  –الزيارات ( توظيف األساليب اإلشرافية المتنوعة "  بينما حصلت الكفاية 

مثـل إشـراف   ( ممارسة أنواع حديثة  في اإلشراف التربـوي  "وكفاية ").... النشرات 

) ٤.٤٦(والرابعة بمتوسط حسابي  على المرتبة الثالثة ...) باألهدافاإلشراف  –الزمالء 
يرون ضرورة أن يجدد  وهذا يشير إلى أن أفراد مجتمع الدراسة. على التوالي ) ٤.٣٤(و

رسية في أساليبه وممارساته اإلشرافية لالرتقاء بالعمليـة اإلشـرافية   مشرف اإلدارة المد
أن المديرين يتفاوتون في قدراتهم وإمكاناتهم المهنيـة ومسـتوياتهم    ىإل א

مشـرف اإلدارة المدرسـية فـي أسـاليبه      ويغيـر  يجددالعلمية األمر الذي يستدعي أن 
  .إلمكانات والقدرات بما يتناسب مع هذه  ا وممارساته اإلشرافية

  

  

  

  
  

  



 

א א  :א

  :من أسئلة الدراسة والذي ينص على  لثلإلجابة على السؤال الثا
א א א א א

؟ א א א א א  א

لتحديـد درجـة   ابية والتكرارات والنسـب المئويـة   المتوسطات الحساستخدم الباحث  فقد
لمشرفي اإلدارة المدرسية مـن وجهـة نظـر مشـرفي اإلدارة     ممارسة الكفايات المهنية 

وقد تم تحديد طول كل فئة لدرجة ممارسة الكفايـات   المدرسية ومديري المدارس الثانوية
 :كما يلي لدى مشرفي اإلدارة المدرسية المهنية 

  ٥= ـ عدد الفئات  أ
  ٥= ب ـ أعلى درجة 

  ١= ج ـ أقل درجة 
  ٤=١-٥= د ـ المدى 

  ٠.٨=  ٥÷ ٤= عدد الفئات ÷ المدى = هـ ـ  طول الفئة 
وعلى هذا يكون طول الفئة لدرجة ممارسة الكفايات لدى مشرفي اإلدارة المدرسية علـى  

  : النحو التالي 
  ) ١٩   (جدول رقم                                 

  



 

 الـفئــة الـدرجــة

     ١,٨٠إلى     ١.٠٠من   ضعيفة جداً

 ٢.٦٠إلى     ١.٨١من  ضعيفة

    ٣.٤٠إلى    ٢.٦١من  متوسطة

 ٤.٢٠إلى    ٣.٤١من  عالية

    ٥.٠٠إلى   ٤.٢١من  عالية جداً 

  

ـ   ب ولمعرفة درجة ممارسة كل مجال من مجاالت الكفايات رتبت المجاالت تنازليـاً حس
  .يوضح ذلك )   ٢٠(   المتوسط الحسابي لكفايات لكل مجال والجدول رقم 

  
  

  :ترتيب المجاالت تنازلياً حسب درجة الممارسة )   ٢٠( جدول رقم 
  

ترتيب 
المجال 
في 
اإلستبانة

عدد  الكفايات الرتبة
 الكفايات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

ت االتصال والعالقا ١ ٦
 اإلنسانية

 عالية ٠.٧٤ ٣.٦٧ ١٢

 عالية ٠.٦٤ ٣.٥٣ ١١ الشخصية ٢ ٤

 عالية ٠.٥٨ ٣.٤٥ ٧ التنفيذ والمتابعة ٣ ٣

 متوسطة ٠.٧٢ ٣.٤١ ٩ التخطيط ٤ ١

 متوسطة ٠.٧٤ ٣.٣٨ ٧ التقويم ٥ ٥

 متوسطة ٠.٣٦ ٣.٣٢ ٤ اإلشراف التربوي ٦ ١٠

 متوسطة ٠.٦٨ ٣.٢٦ ١٠ التنظيم والتنسيق ٧ ٢

 متوسطة ٠.٧٤ ٢.٩٩ ١٣ التنمية المهنية ٨ ٧

 متوسطة ٠.٨٣ ٢.٩٦ ٤ اإلبداع اإلداري ٩ ٨

 متوسطة ٠.٧٣ ٢.٨٢ ٤ ةالتقني ١٠ ٩



 

 متوسطة ٠.٥٩ ٣.٢٨ ٨١ الدرجة الكلية للممارسة

  

أن كفايات جميع مجاالت الدراسة حصـلت علـى درجـة    )    ٢٠(    يتضح من الجدول رقم 
من وجهة نظـر  ) عالية (ث مجاالت حصلت على درجة ممارسة ماعدا ثال) متوسطة (ممارسة 

و ) ٣.٦٧(حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة مـابين  . أفراد مجتمع الدراسة 
) ٥(من أصـل  ) ٣.٢٨(بينما كان المتوسط الحسابي العام للممارسة جميع المجاالت ) . ٢.٨٢(

أن كثرة األعمال المنوطة بمشـرف اإلدارة   א) .متوسطة (درجات  بدرجة ممارسة 
المدرسية وكذلك كثرة عدد المدارس المحددة للمشرف الواحد تعد من أبرز المعوقات التي تحـد  
من ممارسة مشرف اإلدارة المدرسية لجميع الكفايات بدرجة عالية يؤكد هذا الرأي ما توصـلت  

التي أشارت إلى أن أهم ) هـ ١٤٢٤( ودراسة الجعيد) هـ ١٤٢١(إليه كل من دراسة العريفي 
المعوقات التي تحد من فاعلية مشرف اإلدارة المدرسية في تطوير مجاالت عمل مدير المدرسة 

وهذه النتيجـة   .وكفاياته هي كثرة األعمال اإلدارية المنوطة به وكثرة عدد المدارس المحددة له 
مشـرفي اإلدارة  " نصت علـى أن  والتي) هـ١٤٢٥(ما توصلت إليه دراسة الحماد  مع التتفق

مـا   مـع  التتفـق  وهذه النتيجة .".المدرسية يعون ويدركون الكفايات الالزمة لهم بدرجة عالية 
التي توصلت إلى أن المشرفين التربويين يسـتخدمون   )هـ١٤٢٠(الزايدي  توصلت إليه دراسة

اءت متفقة مـع نتيجـة   فقد ج )هـ١٤٢٤(الحضرمي  أما دراسة. بدرجة عالية  ةكفاياتهم األدائي
فـي   بدرجة متوسـطة  كفاياتهمهذه الدراسة حيث أكدت أن مشرفي اإلدارة المدرسية يمارسون 

  . مجاالت الدراسة األربعة
نجد أن كفايات مجال االتصال والعالقـات اإلنسـانية   )   ٢٠(   وبإعادة التأمل في الجدول رقم 

الممارسة حيث حصل على أعلى متوسـط   احتل المرتبة األولى بين مجاالت الدراسة في درجة
فقد جاء في  الكفايات الشخصيةأما كفايات مجال ) عالية (وبدرجة ممارسة ) ٣.٦٧(حسابي بلغ 

   )عالية (ودرجة ممارسة ) ٣.٥٣(المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
مدرسية تقدم كفايات هذين المجالين من حيث الممارسة إلى اهتمام مشرفي اإلدارة ال 

بالكفايات التي تمس الجوانب الشخصية لمديري المدارس وتطور مفهوم اإلشراف التربوي الذي 
يراعي تلك الجوانب بعد تغيير مسمى التوجيه التربوي  الذي يتصـف بـالتفتيش إلـى مسـمى     

  . هـ ١٤١٦اإلشراف التربوي وذلك في عام 



 

ة الثالثة بدرجة ممارسـة عاليـة حيـث    على المرتب) التنفيذ والمتابعة ( وحصلت كفايات مجال 
وهذا يعنـي أن مشـرفي اإلدارة   ) ٣.٤٥(حصلت كفايات هذا المجال على متوسط حسابي بلغ 

  .أهمية تلك الكفايات في أعمالهم المدرسية يمارسون كفايات هذا المجال بدرجة عالية إلدراكهم ب
ين مجاالت الدراسة وذلك بدرجة فقد حصلت على المرتبة األخيرة من ب ةمجال التقنيأما كفايات 

مما يدل على الحاجة الماسة لرفع كفايات هـذا  ) ٢.٨٢(ممارسة متوسطة ومتوسط حسابي بلغ 
وفيما يلي عرض مفصل لكل مجال من مجاالت الدراسة . المجال لدى مشرفي اإلدارة المدرسية 

:  

  

  

  مجال التخطيط: أوال 
  

 .طيط تنازلياً حسب درجة الممارسةترتيب كفايات مجال التخ)   ٢١(  جدول رقم 

  

بة
رت
ال

 

   ضعيفة جداً ضعيفةمتوسطةعالية عالية جداً الكفايات
  المتوسط

   
 الحسابي

 الدرجة

   %ت % ت%ت%ت%ت
ـ تحديد األهـداف  ٢١

التربوية التي يسـعى  
 .   لتحقيقها بدقة 

 عالية ٣.٧٣   ٤.١ ١٤١٨.٩٢٩٣٩.٢٢٨٣٧.٨٣

األولويات  ـ ترتيب١٢
 .حسب أهميتها

 عالية ٣.٧٦   ٥.٤ ١٦٢١.٦٢٨٣٧.٨٢٦٣٥.١٤

ـ مراعاة اإلمكانات ٥٣
المادية والبشرية أثناء 

 .التخطيط 

 عالية ٣.٤٦ ١.٣ ١ ١٢.٢ ١٠١٣.٥٢٥٣٣.٨٢٩٣٩.٢٩

ـــ التنســيق مــع ٨٤
الجهات المعنية فـي  
بناء الخطط اإلشرافية 

ــدارس  (  ــديري م م
 ومشــرفين تربــويين

( .... 

 متوسطة ٣.٠٧ ٢.٧ ٢ ٢٧ ٧٩,٥١٥٢٠.٣٣٠٤٠.٥٢٠

ـ مراعاة أن تكون ٤٥
ــرافية   ــط اإلش الخط
ــة   ــة و ممكن واقعي

 .التحقيق

 عالية ٣.٥١ ٢.٧ ٢ ١٢.٢ ١٤١٨.٩٢٣٣١.١٢٦٣٥.١٩

ـ وضع خطة مرنة ٣٦
ــوير  ــة للتطـ قابلـ

 .والتغيير

 عالية ٣.٥٩   ١٧.٦ ١٧٢٣٢٣٣١.١٢١٢٨.٤١٣

 متوسطة ٢.٩٣ ١٢,٢ ٩ ٢٣ ٧٩.٥١٦٢١.٦٢٥٣٣.٨١٧ساعدة مـديري  ـ م٩٧



 

  

من )  ٣.٤١( أن المتوسط الحسابي لكفايات مجال التخطيط بلغ )  ٢١ ( يالحظ من الجدول رقم 
حسب تقديرات ) متوسطة ( بدرجة درجات وهذا يعني أن كفايات هذا المجال تمارس ) ٥(أصل 

  ) . ٢.٩٣(و) ٣.٧٦( مابين حيث تتراوح المتوسطات الحسابية لكفايات المجال. مجتمع الدراسة 
كفايات على ) ٣(وحصلت %) ٦٧(بنسبة ) عالية (كفايات على درجة ممارسة ) ٦(وقد حصلت 

مؤشراً ايجابياً يـدل   تعدأن هذه النتيجة  א %)٣٣(بنسبة ) متوسطة (درجة ممارسة 
على اهتمام مشرف اإلدارة المدرسية بجانب التخطيط الذي يعد الوظيفة األولـى مـن وظـائف    

مشرف  ياإلدارة كون عملية التخطيط تمثل مرحلة التفكير والتوقع التي تسبق أي عمل وال يستغن
تحققـه عمليـة    لمـا أعمال مدير المدرسـة   وأاإلدارة المدرسية عنها سواء في أعماله الخاصة 

التخطيط من مزايا تتمثل في تحديد األهداف وترتيب األولويات والبعد عن التخبط والعشوائية في 
  . تنفيذ األعمال 

علـى أعلـى   ."ترتيب األولويات حسب أهميتهـا " ونصها )  ٢(حيث حصلت الكفاية ذات الرقم 
المجال بدرجة ممارسـة    واحتلت المرتبة األولى بين كفايات) ٣.٧٦( متوسط حسابي حيث بلغ 

مهـتم  " حيث جاءت كفايـة  ) هـ ١٤٢٤(وهذه النتيجة التتفق مع دراسة الحضرمي ). عالية (
  ) ٣.٢٣(بة التاسعة بمتوسط حسابي في المرت" بجدولة األعمال حسب أهميتها 

 فقـد حصـلت  ." تحديد األهداف التربوية التي يسعى لتحقيقها بدقة " ونصها ) ١( رقمأما الكفاية 
وهذا النتيجة تختلـف  ) . ٣.٧٣(ومتوسط حسابي ) عالية ( على المرتبة الثانية بدرجة ممارسة 

في ) يحدد أهدافاً ألنشطته اإلشرافية بدقة " حيث جاءت عبارة ) هـ١٤٢١(الشيخي  عن دراسة
التي يمارسها في مجـال التخطـيط بمتوسـط     لغة العربيةمشرف ال كفاياتالمرتبة السادسة بين 

المدارس فـي وضـع   
 خططهم السنوية

ـــ متابعــة تنفيــذ ٦٨
الخطــط الســنوية  
للمــدارس حســب  

 .الجدول الزمني 

 عالية ٣.٤٣ ٢.٧ ٢ ١٦.٢ ١٢١٦.٢٢٤٣٢.٤٢٤٣٢.٤١٢

ـ مساعدة المديرين ٧٩
ــى  ــب عل ــي التغل ف
الصــعوبات التــي  

أثناء تنفيـذ  تواجههم 
 .خططهم السنوية 

 متوسطة ٣.١٨ ٤.١ ٣ ٢٣ ١٠١٣.٥١٦٢١.٦٢٨٣٧.٨١٧

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

 متوسطة ٣.٤١



 

هذه النتائج إلى أن مشرفي اإلدارة المدرسية يمارسون هـذه الكفايـة    ) ٣.٣٥( حسابي 
بدرجة أكبر مما يمارسها باقي المشرفين في التخصصات األخرى وربما يعزى ذلك إلى الخبرة 
اإلدارية التي يتمتع بها مشرفو اإلدارة المدرسية مما جعلهم يدركون أهمية ممارستها في الجانب 

  .  التخطيطي 
في المرتبة الثالثة حيث ) ٦(ورقمها  ."وضع خطة مرنة قابلة للتطوير والتغيير" وجاءت الكفاية 

وهذا يعني أن مشرفي اإلدارة ) . ٣.٥٩(ومتوسط حسابي ) عالية ( حصلت على درجة ممارسة 
  .بتحقيق هذه الكفاية التي تعتبر شرطاً  أساسياً في التخطيط الناجح  المدرسية يهتمون

مساعدة مديري المدارس في " ونصها ) ٧(المرتبة األخيرة فقد كانت من نصيب الكفاية رقم  أما
حيث يرى أفـراد  . ودرجة ممارسة متوسطة ) ٢.٩٣( بمتوسط حسابي " وضع خططهم السنوية

أن مشرفي اإلدارة المدرسية يمارسون هذه الكفاية بدرجة متوسطة وهذه النتيجة  مجتمع الدراسة
يسـاعد  " حيث جاءت كفاية) هـ١٤٢٤(نتيجة التي توصلت إليها دراسة الحضرمي تتوافق مع ال

حيث جاءت هذه الكفاية في المرتبة األخيـرة  " المديرين في اإلرشاد للتخطيط اليومي والشهري 
يرون أن عمليـة   مشرفي اإلدارة المدرسيةذلك إلى أن  ) . ٢.٨٦(بمتوسط حسابي 

  . بها دون مساعدة مشرف اإلدارة المدرسية  يستطيع مدير المدرسة القيامالتخطيط عملية روتينية 
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  

  
  
  

  مجال التنظيم والتنسيق: ثانياً 
 .ترتيب كفايات مجال التنظيم والتنسيق تنازلياً حسب درجة الممارسة) ٢٢( جدول رقم

  

بة
رت
ال

 

  المتوسط داًضعيفة ج ضعيفةمتوسطةعاليةعالية جداً الكفايات
 الحسابي

 الدرجة

   %ت % ت%ت%ت%ت
ـ التنسيق وعدم ٣١٠

االزدواجية بين عمل 
 .وآخر

عالية ٣.٦١   ٩.٥ ٧ ١٢١٦.٢٢٨٣٧.٨٢٧٣٦.٥

ـ استغالل الوقت ٢١١
والجهد بصورة جيدة 

. 

عالية ٣.٧٠   ٨.١ ٦ ١٤١٨.٩٣٠٤٠.٥٢٤٣٢.٤

ـ توزيع المهام ٤١٢
 واألعمال على
 .المديرين بالعدل 

عالية ٣.٥٠ ٤.١ ١٠.٨٣ ٨ ١٤١٨.٩٢٣٣١.١٢٦٣٥.١

ـ تنظيم برامج ١١٣
لتبادل الزيارات 

واللقاءات بين مديري 
 .المدارس 

عالية ٣.٧٢ ٢.٧ ٢ ٨.١ ١٧٢٣٢٩٣٩.٢٢٠٢٧٦

ـ تنسيق اللقاءات ٥١٤
بين المسؤولين 
 .ومديري المدارس

عالية ٣.٤٢ ٥.٤ ١٠.٨٤ ٨ ٩١٢.٢٢٩٣٩.٢٢٤٣٢.٤

ـ مساعدة مديري ٦١٥
المدارس في توزيع 
المهام واألدوار في 

مدارسهم وفق 
 .اإلمكانات المتاحة 

متوسطة ٣.٠٤ ٦.٨ ١٨.٩٥ ٦٨.١١٥٢٠.٣٣٤٤٥.٩١٤

ـ مشاركة مديري ١٠١٦
المدارس في تنظيم 
اللجان والمجالس 

 .المختلفة 

متوسطة ٢.٧٨ ٩.٥ ٢٥.٧٧ ١٩ ٤٥.٤٩١٢.٢٣٥٤٧.٣

ـ مساعدة مديري ٩١٧
المدارس في تنظيم 
 .سجالتهم اإلدارية 

متوسطة ٢.٨٨ ٩.٥ ٧ ٢٧ ٢٠ ٥٦.٨١٥٢٠.٣٢٧٣٦.٥

ـ التنسيق مع ٧١٨
إدارة التربية والتعليم 

لتلبية احتياجات 
 .المدارس  المختلفة

متوسطة ٣.٠٠ ١٠.٨ ١٠.٨٨ ٨ ٨١٠.٨٨١.٨٤٢٥٦.٨



 

 

  

بنسـبة  ) عالية (كفايات حازت على درجة ممارسة ) ٥(أن )     ٢٢(   يتضح من الجدول رقم 
%) . ٥٠(بنسـبة  ) وسطةمت(كفايات أيضا حازت على درجة ممارسة ) ٥(بينما حازت %) ٥٠(
وهذا يعني أن درجة ممارسـة مشـرفي اإلدارة   ) ٣.٢٦( كان المتوسط الحسابي العام للمجال و

وجاء ترتيب هذا المجال بين مجاالت الدراسة ) . متوسطة(المدرسية لكفايات المجال كانت بدرجة 
  .المركز السابع  في

) ١٣(يق فقد حصلت عليها الكفاية ذات الـرقم  أما المرتبة األولى بين كفايات مجال التنظيم والتنس
بمتوسط حسـابي بلـغ   . "تنظيم برامج لتبادل الزيارات واللقاءات بين مديري المدارس " نصها و
هـ  حيث حصـلت  )١٤٢٥(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الحماد "ودرجة ممارسة عالية )٣.٧٢(

على درجة وعي مرتفعة مـن مشـرفي    "تنظيم االجتماعات المختلفة لمديري المدارس " الكفاية 
على أهمية ممارسة هذه الكفاية لما لمسه الباحث من واقع عمله א اإلدارة المدرسية

برامج لتبادل الزيارات واللقاءات بين مـديري  في مجال اإلدارة المدرسية من فوائد كثيرة لتنظيم 
والعمل على حل المشكالت التـي تواجـه    في اكتساب الخبرات المختلفة وتالقح األفكار المدارس

مديري المدارس ويعد هذا التوجه من األنماط الحديثة في مجال اإلشراف التربوي وهو مـايعرف  
  .  بإشراف الزمالء    

المرتبة الثانية بين كفايات مجال التنظيم والتنسيق حيـث حصـلت   ) ١١(بينما احتلت الكفاية رقم 
استغالل الوقت والجهد بصـورة  " ونصها ) ٣.٧١(وسط حسابي ومت) عالية (على درجة ممارسة 

وبالعودة إلى درجة أهمية هذه الكفاية من وجهة نظر مجتمع الدراسة نجد أنهـا حصـلت   ." جيدة 
אاألهميـة   حيث درجة من بين كفايات مجال التنظيم والتنسيقـ أيضاًـ المرتبة الثانية   على

  .  ارة بإدارة الوقت في أعمالهم إلى إدراك واهتمام مشرفي اإلد 
علـى المرتبـة   " التنسيق وعدم االزدواجية بين عمل وآخر" ونصها ) ١٠(وحصلت الكفاية رقم 

التتابع بين الكفايتين رقم . ودرجة ممارسة عالية ) ٣.٦١(حسابي بلغ  الثالثة بمتوسط

ـابتكار أساليب ٨١٩
ديدة في التنظيم ج

 .اإلداري 

متوسطة ٢.٩٦ ٦.٨ ٥ ٢٧ ٢٠ ٧٩.٥١٣١٧.٦٢٩٣٩.٢

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

متوسطة ٣.٢٦



 

بين  عمل وآخر يؤدي إلى هدر الوقت  نظراً لالرتباط الكامن بينهما إذ أن االزدواجية) ١١و١٠(
  . هذه األعمال يؤدي إلى استغالل الوقت والجهد بصورة جيدة  والجهد بينما التنسيق بين

." مشاركة مديري المدارس في تنظيم اللجان والمجالس المختلفـة  " ونصها ) ١٦(أما الكفاية رقم 
متوسطة وبالعودة إلى درجـة  وبدرجة ممارسة ) ٢.٧٨(فقد حصلت على أقل متوسط حسابي بلغ 

أهمية هذه الكفاية نجد أنها حصلت على أقل درجة أهمية بين كفايات المجال من وجهة نطر أفراد 
سطة حسب وجهـة نظـر مجتمـع    درجة ممارستها بدرجة متو مجتمع الدراسة ولعل ذلك 

  الدراسة
  التنفيذ والمتابعة : ثالثاً 

 .جال التنفيذ والمتابعة تنازلياً حسب درجة الممارسةترتيب كفايات م)    ٢٣(   جدول رقم 

  

بة
رت
ال

 

 المتوسطضعيفة جداً ضعيفةمتوسطةعاليةعالية جداً الكفايات
 الحسابي

 الدرجة

   %ت % ت%ت%ت%ت
ـ تنفيذ البرامج ٤٢٠

واألساليب اإلشرافية 
 .في زمنها المحدد

 عالية ٣.٤٢ ١٠.٨١١.٣ ١١١٤.٩١٩٢٥.٧٣٥٤٧.٣٨

ـ مالحظة دور ٢٢١
مديري المدارس في 
متابعة أداء المعلمين 

. 

 عالية ٣.٦١  ٩.٥ ١٤١٨.٩٢٤٣٢.٤٢٩٣٩.٢٧

ـ مالحظة ٥٢٢
متابعة مديري 

المدارس للطالب 
على اختالف 

مستوياتهم دراسياً 
 .وسلوكياً 

 متوسطة ٣.٣١  ١٢.٢ ٧٩.٥١٨٢٤.٣٤٠٥٤.١٩

ـ متابعة دور ٣٢٣
ة المدرسية في اإلدار

تنفيذ األنشطة 
المدرسية بمختلف 

 .أنواعها

 عالية ٣.٤٧  ١٠.٨ ٩١٢.٢٢٥٣٣.٨٣٢٤٣.٢٨

ـ متابعة أعمال ٧٢٤
المجالس واللجان 

 .المدرسية

 متوسطة ٣.١٢ ١٨.٩٢٢.٧ ٢٢.٧٢٣٣١.١٣٣٤٤.٦١٤

ـ اإلطالع على ٦٢٥
دور مدير المدرسة 
في توظيف نتائج 
ن التقويم في تحسي
 .العملية التعليمية 

 متوسطة ٣.٢٠ ١٨.٩١١.٣ ٥٦.٨٢١٢٨.٤٣٣٤٤.٦١٤

 عالية ٤    ٢٣٣١.١٢٨٣٧.٨٢٣٣١.١ـ التقيد ١٢٦



 

  

 
  

لممارسة كفايات مجـال التنفيـذ   يتضح أن الدرجة الكلية )   ٢٣(   بدراسة الجدول رقم 
مـن  ) ٣.٤٥(حيث كان المتوسط الحسابي العام للمجال ) عالية (والمتابعة كانت بدرجة 

حيـث تجلـت   ) هـ ١٤٢١(وهذه النتيجة تتفق مع دراسة العريفي . درجات ) ٥(أصل 
فاعلية مشرفي اإلدارة المدرسية في تطوير أداء مديري المدارس بدرجة عالية في مجال 

عملية المتابعـة  أن هذه النتيجة طبيعية وذلك انطالقاً من أهمية  א. تابعة الم
عملية مستمرة متجددة يتم بمقتضاها التحقق من األداء على النحو الذي حددتـه  "التي تعد 

األهداف والمعايير الموضوعة وذلك لقياس درجة نجاح األداء الفعلي في تحقيق األهداف 
    ٠)  ٢٩٥هـ ، ص  ١٤١٤النمر وآخرون ،  (  "التصحيحبغرض التقويم و

ومشرف اإلدارة المدرسية مع أنه يمارس عملية اإلشراف التي تهدف إلي توجيه المديرين 
إال أن هذا األمر ال يتعـارض   المنشودةمع االستجابة لتطلعاتهم وصوال لتحقيق األهداف 

التي تهدف إلـي التأكـد مـن أن     مع أن يمارس مشرف اإلدارة المدرسية عملية المتابعة
  ٠المديرين يقومون بتنفيذ المهام الموكلة إليهم وفق الخطط المرسومة 
بينما الكفايـات  %) ٧٢(وقد بلغت نسبة الكفايات التي حصلت على درجة ممارسة عالية 

وجاء ترتيب كفايات مجال التنفيـذ  %) . ٢٨(التي حصلت على درجة ممارسة متوسطة 
يث درجة الممارسة ـ على المركز الثالث بين مجاالت الدراسة بينمـا   والمتابعةـ من ح

حصل على المركز السابع من حيث درجة األهمية من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة 
أن مشرفي اإلدارة المدرسية يرون ضرورة ممارسة كفايات هذا  األمر الذي قد يشير إلى

  . فى مع االتجاهات اإلشرافية الحديثة المجال لنجاح مهامهم اإلشرافية وأنها التتنا
وبالتأمل في ترتيب الكفايات داخل المجال حسب درجة الممارسة يتضح أن الكفاية رقـم  

حصلت على الترتيـب  ." التقيد باألنظمة والقرارات التي تضعها الوزارة "ونصها ) ٢٦(
) عالية ( سة األول في درجة الممارسة من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة بدرجة ممار

باألنظمة والقرارات 
التي تضعها الوزارة 

. 
  المتوسط الحسابي العام للمجال

 
 عالية ٣.٤٥



 

في الترتيب األول من حيث درجة األهميـة   وهذه الكفاية جاءت) ٤(ومتوسط حسابي بلغ 
وربما يعود تقدمها ) ٤.٤٣(بمتوسط حسابي ) عالية جداً (حيث حصلت على درجة أهمية 

 في درجة الممارسة إلى درجة أهميتها من وجهة نظر أفـراد مجتمـع الدراسـة   
ه األنظمة واللوائح يعد أمراً ضرورياً لمشرف اإلدارة المدرسية حيث أن التقيد بهذ א

أن التقيد بها يؤدي إلى ضبط العمل وتسييره بشكل صحيح إال أن هذا األمـر ال يعنـي   
  .  الجانبين  الموازنة بينمحاربة التطوير والتجديد بل على مشرف اإلدارة المدرسية 

." ور مديري المدارس في متابعة أداء المعلمين مالحظة د" ونصها ) ٢١(أما الكفاية رقم 
) ٣.٦١(فقد جاءت في الترتيب الثاني في درجة ممارسة كفايات المجال بمتوسط حسابي 

  .)عالية (بدرجة ممارسة 
فقد حصلت على الترتيب الثالث بين كفايات المجال من حيث ) ٢٣(أما الكفاية ذات الرقم 

متابعة دور اإلدارة المدرسية في تنفيذ "ونصها  )٣.٤٧(درجة الممارسة بمتوسط حسابي 
ممارسة مشرفي اإلدارة المدرسـية  א" .األنشطة المدرسية بمختلف أنواعها

وتختلف هذه النتيجة مع لهذه الكفاية بدرجة متوسطة إلى وجود مشرفي النشاط المختصين 
لنشاط المدرسي جـاءت  والتي توصلت إلى أن كفايات تفعيل ا) هـ١٤٢٤(دراسة الجعيد 

في المرتبة األخيرة كأقل الكفايات فاعلية في التطوير لدى مديري المدارس من مشـرف  
  .اإلدارة المدرسية 

الترتيب األخير بين كفايات المجال في درجة الممارسة بأقـل  ) ٢٤(واحتلت الكفاية رقم 
متابعة أعمال  "ونص هذه الكفاية )متوسطة (بدرجة ممارسة ) ٣.١٢(متوسط حسابي بلغ 

  ." المجالس واللجان المدرسية
حيث جـاءت هـذه الكفايـة فـي     ) هـ ١٤٢٤( وتختلف هذه النتيجة عن دراسة الحماد 

 الترتيب الرابع في درجة وعي مشرفي اإلدارة المدرسـية بهـذه الكفايـة    
ممارسـة   أن من األسباب التي تحد منتأخرها في هذه الدراسة إلى الترتيب األخير إلى 

كثرة األعمـال اإلداريـة المنوطـة بمشـرف اإلدارة     :" هي) عالية (هذه الكفاية بدرجة 
التي تحد من عمل  من أهم المعوقات) هـ ١٤٢١(والتي تعده دراسة العريفي ." المدرسية

  . مشرف  اإلدارة المدرسية 
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  الكفايات الشخصيةمجال : رابعاً 
  .ةالممارس حسب درجة تنازلياً الكفايات الشخصيةمجال ترتيب كفايات ) ٢٤(  جدول رقم 

  

بة
رت
ال

 

 المتوسطضعيفة جداً ضعيفةمتوسطةعاليةعالية جداً الكفايات
 الحسابي

 الدرجة

   %ت % ت%ت%ت%ت
ـ تحفيز المديرين ٩٢٧

لزيادة إنتاجيتهم في 
 .العمل اإلداري  

 توسطةم ١٦,٢٩١٢.٢٣.٠٥ ٧٩.٥٢٠٢٧٢٦٣٥.١١٢

ـ استخدام ٤٢٨
األسلوب القيادي 
 .المناسب لكل موقف 

 عالية ٣.٦٩  ٥.٤ ١٣١٧.٦٢٩٣٩.٢٢٨٣٧.٨٤

ـ إقناع المديرين ٦٢٩
باألهداف التربوية 

 .المراد تحقيقها 

 متوسطة ٣.٣٩ ٥.٤٣٤.١ ٧٩.٥٢٥٣٣.٨٣٥٤٧.٣٤

قدوة ـ تمثل ال١٣٠
 .كل أبعادها الحسنة ب

 عالية ٣.٩٣  ٦.٨ ٢٥٣٣.٨٢٤٣٢.٤٢٠٢٧٥

ـ تقبل النقد ٧٣١
واالستفادة من 
 .مالحظات اآلخرين 

 متوسطة ٣.٢٦ ١٦.٢٢٢.٧ ٨١٠.٨١٩٢٥.٧٣٣٤٤.٦١٢

ـ العدل والمساواة ٨٣٢
بين المديرين في 
 .الحقوق والواجبات 

 متوسطة ٣.٢٣ ١٣.٥٥٦.٨ ١٠١٣.٥١٧٢٣٣٢٤٣.٢١٠

٨
م

ـ تنمية مهارات ٣٣
عة القرار واتخاذه صنا

لدى مديري المدارس 
. 

 متوسطة ٣.٢٣ ١٤.٩٢٢.٧ ٦٨.١٢٠٢٧٣٥٤٧.٣١١

ـ االتزان النفسي ٢٣٤
والقدرة على ضبط 

 .النفس 

 عالية ٣.٧٤  ٢.٧ ١٧٢٣٢٣٣١.١٣٢٤٣.٢٢

١
م

  عالية ٣.٩٣  ٢.٧ ٢١٢٨.٤٢٩٣٩.٢٢٢٢٩.٧٢ .ـ الثقة بالنفس ٣٥
 

  ١٥.رين ـ الثقة باآلخ٥٣٦
 

 عالية ٣.٦٥ ٦.٨٣٤.١ ٢٠.٣٢٩٣٩.٢٢٢٢٩.٧٥



 

  

  
  

سة مـن  في المركز الثاني بين مجاالت الدرا الكفايات الشخصيةجاء ترتيب كفايات مجال 
بدرجة ممارسة ) ٣.٥٣(حيث كان المتوسط الحسابي العام للمجال حيث درجة الممارسة 

ارتفاع درجة ممارسة هذه الكفايات إلى أن أفراد مجتمع الدراسـة   ) عالية (
المركز األول بـين   الكفايات الشخصيةإذ احتل مجال ) عالية جداً (يرون أهميتها بدرجة 
  . ن حيث درجة األهمية مجاالت الدراسة م

كفايـات علـى   ) ٥(و%) ٥٥(كفايات على درجة ممارسة عالية بنسبة ) ٦( وقد حصلت 
حيث تراوحت المتوسـطات الحسـابية لكفايـات    %) ٤٥(بنسبة  درجة ممارسة متوسطة

  ) . ٣.٠٥-٣.٩٣( بين المجال
ـ " الترتيب األول بين كفايات المجال ونصـها  )  ٣٠(واحتلت الكفاية رقم  ل القـدوة  تمث
مع  هذه النتيجة ودرجة ممارسة عالية وتتفق) ٣.٩٣(بمتوسط حسابي "الحسنة يكل أبعادها

تمثل القدوة الصالحة لتكون قائدة ناجحة " حيث جاءت كفاية ) هـ ١٤٢٢(دراسة الجعيد 
مـن أصـل   ) ٤.٠٨(في الترتيب األول من حيث درجة االستخدام بمتوسط حسابي بلغ " 
أن ممارسة مشرفي اإلدارة المدرسية لهذه الكفاية يشير إلـى   א درجات) ٥(

أنهم يرون أهمية هذه الكفاية باعتبار أن مشرف اإلدارة المدرسية يعد قائداً تربوياً يتخـذه  
اآلخرون مثاالً لهم في السلوك واالنضباط وفي المعرفة واإللمام بكافة شؤون العمل ومن 

ق الرفيعة التي يتحلى بهـا يسـتطيع أن يـؤثر فـي     خالل السمات الشخصية له واألخال
  .    وأن يكون مؤثراً بأفعاله قبل أقواله اآلخرين 
فقد حصـلت علـى   ) ٣٤(ورقمها " االتزان النفسي والقدرة على ضبط النفس" أما كفاية 

حيث درجة الممارسة من وجهة نظر أفراد مجتمع من بين كفايات المجال الترتيب الثاني 
ورغم ) . عالية (درجة ممارسة ب) ٣.٧٤(لهذه الكفاية  بلغ المتوسط الحسابيو ،الدراسة 

كفايات المجال من حيث درجة األهميـة   تأخر ترتيب هذه الكفاية إلى الترتيب السابع بين

ـ التصرف بحكمة ٣٣٧
 في تسيير األمور

 عالية ٣,٧٢ ٨.١١١.٣ ١٦٢١.٦٢٩٣٩.٢٢٢٢٩.٧٦

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

 عالية ٣.٥٣



 

إلى ضرورة هذه  إال أن أفراد مجتمع الدراسة يمارسونها بدرجة عالية وربما 
وضغوط  ارة المدرسية الذي اليخلو من الضغوط النفسيةالكفاية في واقع عمل مشرف اإلد

وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة    ) . عالية (العمل مما يجعله يمارس هذه الكفاية بدرجة 
بدرجـة  " ضبط ردود فعلها في المواقف الحرجة " حيث جاءت كفاية )هـ١٤٢٢( الجعيد

  . خدام استخدام عالية وحصلت على الترتيب الثاني من حيث درجة االست
جاءت في الترتيـب  " التصرف بحكمة  في تسيير األمور" ونصها ) ٣٧(أما الكفاية رقم  

) . عالية (بدرجة ممارسة ) ٣.٧٢(الثالث من حيث درجة الممارسة بمتوسط حسابي بلغ 
من المنهج النبوي الكريم الذي اشتهرعن النبي صلى اهللا عليه  وهذه الممارسة 

األمور وعدم االستعجال في إصدار األحكام ولعل من أبـرز األمثلـة   وسلم بالتروي في 
الساطعة في هذا تعامله صلى اهللا عليه وسلم مع حادثة اإلفك مع زوجه عائشة رضي اهللا 
عنها  والتي رواها البخاري ومسلم وغيرهما حيث تعامل صلى اهللا عليه وسلم مع هـذه  

حتى أثبت اهللا براءة زوجته الطاهرة فـي   الحادثة بحكمة ولم يستعجل في إصدار األحكام
  .آية ) ١١(سورة النور في 

" تحفيز المديرين لزيادة إنتاجيتهم فـي العمـل اإلداري     "ونصها) ٢٧(كفاية الوحصلت 
رغـم أن أفـراد   ) متوسطة (بدرجة ممارسة ) ٣.٠٥(على أقل متوسط حسابي حيث بلغ 

بلـغ متوسـطها الحسـابي    ) عالية جداً(مجتمع الدراسة يرون أهمية هذه الكفاية بدرجة 
)٤.٥١. (  

  
  

  
  
  
  
  

  
  



 

  
  

  
  
  

  مجال التقويم : خامساً  
 .ترتيب كفايات مجال التقويم تنازلياً حسب درجة الممارسة)  ٢٥(  جدول رقم 

 

بة
رت
ال

 

  المتوسطضعيفة جداً ضعيفةمتوسطةعاليةعالية جداً الكفايات
 الحسابي

 الدرجة

   %ت % ت%ت%ت%ت
ـ ترسيخ مبدأ ٣٨م٤

أن عملية  التقويم 
ــوير  ــيلة لتط وس
العمل وليست غاية 

 .في حد ذاتها 

متوسطة ٣.٣١ ١٢.٢٣٤.١ ١٢١٦.٢١٤١٨.٩٣٦٤٨.٦٩

ــتخدام ٢٣٩ ــ اس ـ
ــويم  ــاليب التق أس

 .المتنوعة 

عالية ٣.٤٥   ٩.٥ ١١١٤.٩١٨٢٤.٣٣٨٥١.٤٧

ــتخدام ٤٤٠ ــ اس ـ
نتائج التقويم فـي  

ــوير العم ــة تط لي
التعليميــــــة 

 .والتربوية

متوسطة ٣.٣١ ١٣.٥٢٢.٧ ٧٩.٥٢٣٣١.١٣٢٤٣.٢١٠

ـــ اطــالع  ٥٤١
مديري المـدارس  
على تقارير األداء 
الوظيفي الخاصـة  

 .بهم 

متوسطة ٣.٢٣ ٢٥.٧٥٦.٨ ١٥٢٠.٣١٦٢١.٦١٩٢٥.٧١٩

ــــ تنميـــة ٦٤٢
مهارات  التقـويم  

 .لدى المديرين 

متوسطة ٣.١٦ ١٨.٩٥٦.٨ ١١١٤.٩١٤١٨.٩٣٠٤٠.٥١٤

ـ تقـويم أداء  ١٤٣
العاملين في اإلدارة 
المدرسية بنزاهـة  

 .وموضوعية

عالية  ٣.٨٢   ٢.٧ ١٧٢٣٢٩٣٩.٢٢٦٣٥.١٢

ــجيع  ٣٤٤ ــ تش ـ
العاملين في اإلدارة 
ــى  ــية عل المدرس
ــذاتي   ــويم ال التق

 .ألساليبهم اإلدارية 
 

ةعالي ٣.٤١  ١٢.٢ ٧٩.٥٢٥٣٣.٨٣٣٤٤.٦٩



 

  
  

  
  

أن المتوسط الحسابي العـام لكفايـات المجـال بلـغ     )    ٢٥(  يتضح من الجدول رقم 
بدرجة ممارسة متوسطة وهذه القيمة تضع مجال التقويم في المركز الخامس بين ) ٣.٣٨(

الفة لما توصـلت إليـه   مجاالت الدراسة من حيث درجة الممارسة وتأتي هذه النتيجة مخ
إذ جاءت كفايات التقويم في الترتيب التاسع بـين مجـاالت   ) هـ ١٤٢٤(دراسة الحماد 

كما التتفـق مـع   . الدراسة من حيث درجة وعي مشرفي اإلدارة المدرسية بهذه الكفاية 
درجة  ثحين إذ جاءت كفايات التقويم في الترتيب الثامن م) هـ١٤٢٨( دراسة الحضيبي

ـ     ديرو اإلشراف لهذاستخدام م ة مـع دراسـة   ه الكفايـة وجـاءت هـذه النتيجـة مختلف
حيث احتلت كفايات التقويم الترتيب األول من حيث درجة توفرها  )هـ١٤٢٤(الحضرمي

أن مشـرفي اإلدارة   א. لدى موجهي اإلدارة المدرسية في سلطنة عمـان 
لى من ممارستهم لبعض الكفايـات  المدرسية رغم أنهم يمارسون كفايات التقويم بدرجة أع

األخرى إال أن الباحث يؤكد على ضرورة التحاق مشـرفي اإلدارة المدرسـية ببـرامج    
حيث أن االلتحاق بهذه البرامج التدريبية يسهم بشـكل  التدريب في مجال القياس والتقويم 

ومـن ثـم   فاعل في إكسابهم كفايات التقويم الالزمة لممارسة عملية التقويم بدرجة عالية 
هـ ١٤٢٨(تحقيق األهداف المنشودة من عملية التقويم التي من أهمها كما ذكر الحضيبي 

   ." التعرف على جوانب القوة والضعف في العملية التعليمية ) " ٩٤، ص
كفايـات  ) ٣( وقد بلغت الكفايات التي حصلت على درجة ممارسة عالية في هذا المجال 

كفايات فقد حصلت على درجـة ممارسـة   ) ٤(وعددها أما باقي الكفايات %) ٤٣(بنسبة 
  %) .٥٧(متوسطة بنسبة 

بدرجـة  ) ٤٣(أما من حيث ترتيب الكفايات داخل المجال فقد حصلت الكفاية ذات الرقم 
ممارسة عالية على أعلى متوسط حسابي بين كفايات المجال وحازت الترتيب األول بـين  

اء العاملين فـي اإلدارة المدرسـية بنزاهـة    تقويم أد" كفايات المجال ونص هذه الكفاية 

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

 متوسطة ٣.٣٨



 

أن مشـرف اإلدارة المدرسـية    وهذا يعني أن أفراد مجتمع الدراسة يرون" .وموضوعية
 جاءت هـذه النتيجـة متوافقـة مـع دراسـة الحمـاد      يمارس هذه الكفاية بدرجة عالية 

  .. )هـ١٤٢٨(ودراسة الحضيبي)هـ١٤٢٥(
القيادات التربوية إذ أن تقويم أداء العاملين في أهمية هذه الكفاية لجميع  א 

ي القائم على المحاباة والبعد عن الموضوعية يـؤدي ضـعف التشـخيص    والمجال الترب
الدقيق لواقع التربية والتعليم ومن ممارسة أساليب عالجية ال تتناسب مع الواقـع الفعلـي   

  .الذي يعاني من الضعف في بعض الجوانب 
  
استخدام أساليب التقـويم   "ونصها ) ٣٩(الثاني من نصيب الكفاية رقم جاء الترتيب قد و 

بمتوسط حسابي بلـغ  ) عالية (حيث حصلت على درجة ممارسة عالية بدرجة " المتنوعة
حيـث حصـلت   ) هـ ١٤٢٤(وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة الحضرمي ) ٣.٤٥(

على درجـة  " اإلدارية المتنوعة يستخدم أساليب تقييمية مختلف تتالءم مع المواقف " كفاية
  .توفر عالية من وجهة نظر مجتمع الدراسة 

تشجيع العاملين في اإلدارة المدرسية على التقـويم الـذاتي ألسـاليبهم     "وحصلت الكفاية 
يبها الثالـث  وجاء ترت)  ٣.٤١(على درجة ممارسة عالية بمتوسط حسابي بلغ " اإلدارية

  .بين كفايات المجال 
 "ونصـها  ) ٤٢(الكفاية رقـم  فيه األخير بين كفايات هذا المجال فقد جاءت  أما الترتيب

بدرجـة ممارسـة   ) ٣.١٦(بمتوسط حسابي بلـغ  " تنمية مهارات  التقويم لدى المديرين
حصـلت فاعليـة   حيث ) هـ ١٤٢١(دراسة العريفي متوسطة وهذه النتيجة تختلف عن 

 دارس بدرجة عالية في مجال التقويممشرفي اإلدارة المدرسية في تطوير أداء مديري الم
مشرفي اإلدارة المدرسية لكفايات  ممارسةأن هذه النتيجة متناسبة مع واقع  א
فالواقع يشير إلى حاجة مشرفي اإلدارة المدرسية للتدريب علـى هـذه الكفايـات    التقويم 

ة مهارات التقـويم  لالرتقاء بممارساتهم في هذا المجال مما يجعلهم غير قادرين على تنمي
  .  لدى المديرين  

  
  



 

  
  

  
  
  

  مجال االتصال والعالقات اإلنسانية: سادساً 
 .ترتيب كفايات مجال االتصال والعالقات اإلنسانية تنازلياً حسب درجة الممارسة) ٢٦( جدول رقم

بة
رت
ال

 

  المتوسط ضعيفة جداً ضعيفةمتوسطةعاليةعالية جداً الكفايات
 الحسابي

 الدرجة

   %ت % ت%ت%ت%ت
ـــ اســتخدام  ٥٤٥

ــائل االتصــال  ( وس
اللفظية وغير اللفظية 

 .بشكل جيد ) 

 عالية ٣.٦٨   ١٠.٨ ١٤١٨.٩٣٠٤٠.٥٢٢٢٩.٧٨

ـ تنمية مهارات ٧٤٦
ــدى  ــال لـ االتصـ

 .المديرين 

 عالية ٣.٥٤ ١١.٣ ١٠.٨ ١١١٤.٩٢٨٣٧.٨٢٦٣٥.١٨

ـ مراعـاة آداب ١٤٧
 ينالحوار مع اآلخر

 عالية جداً ٤.٣٩    ٣٨٥١.٤٢٧٣٦.٥٩١٢.٢

ــــ مناقشـــة ٣٤٨
السلبيات الشخصـية  

 .للفرد بشكل فردي 

 عالية ٣.٧٤ ٥٦.٨ ٥.٤ ٢١٢٨.٤٢٧٣٦.٥١٧٢٣٤

ـ إجادة استخدام ٨٤٩
( أســاليب االتصــال 

ــمي  ــر  –الرس وغي
بطريقــة ) الرســمي 

 .فاعلة 

 عالية ٣.٥٠ ٢٢.٧ ٩.٥ ١١١٤.٩٢٦٣٥.١٢٨٣٧.٨٧

ـ إقامة عالقـات  ٢٥٠
إنسانية جيـدة مـع   
المديرين والمجتمـع  
المدرسي  بمختلـف  

 .عناصره 

 عالية جداً ٤.٣١    ٣٧٥٠.٠٢٣٣١.١١٤١٨.٩

ـ تفهم حاجـات  ١٠٥١
ــات  ــول واتجاه ومي
المــديرين ومراعــاة 

 .ظروفهم الشخصية 

 متوسطة ٣.٣١ ٤٥.٤ ١٦.٢ ١١١٤.٩٢١٢٨.٤٢٦٣٥.١١٢

١٠ 
 م

ـ العمـل علـى   ٥٢
زيادة شعور العاملين 
في اإلدارة المدرسية 
ــاح والرضــا  باالرتي

 .الوظيفي  

 متوسطة ٣.٣١ ٥٦.٨ ١٢.٢ ١١١٤.٩٢٠٢٧٢٩٣٩.٢٩

ـــ مشــاركة  ٩٥٣
العاملين فـي مجـال   
التربية مـن خـالل   

 –تهنئة ( المناسبات 
 .... ) .مواساة

 متوسطة ٣.٣٨ ٣٤.١ ١٦.٢ ١٣١٧.٦٢٠٢٧٢٦٣٥.١١٢

ــرام ٦٥٤ ــ احتـ ــ
شخصيات اآلخـرين  
واجتهــــــادهم 

 عالية ٣.٦٢ ٢٢.٧ ٦.٨ ١١١٤.٩٣٣٤٤.٦٢٣٣١.١٥



 

  
 
  

أن عدد الكفايات التي حصلت على درجـة ممارسـة   )   ٢٦(   يالحظ من الجدول رقم 
كفايات حصلت على درجة ممارسة عاليـة  ) ٧(وان %) ١٧(بنسبة ) ٢(عالية جداً كانت 

بنسـبة  ) ٣(درجة ممارسة متوسـطة   ت علىوأن عدد الكفايات التي حصل) ٥٨(بنسبة 
بـين   لالمركز األوحتل تمما جعل كفايات مجال االتصال والعالقات اإلنسانية %)  ٢٥(

) ٥(مـن أصـل   ) ٣.٦٧(ومتوسط حسـابي  ) عالية (مجاالت الدراسة بدرجة ممارسة 
  . درجات 
عيل كفايات تدل على أن مشرفي اإلدارة يسعون بدرجة عالية لممارسة وتف א

مع النظرة الحديثة لإلشراف التربوي والتـي تسـعى وزارة التربيـة     هذا المجال تمشياً
حيـث    في مجال اإلشراف التربوي ةالعالمية الحديثوالتعليم لتطويرها مواكبة لالتجاهات 

أصبحت عالقات العمل بين المشرفين ومديري المدارس تبنى في إطار مـن العالقـات   
قيام العالقـة بـين   "من أن ) ١٥٩هـ ،ص١٤٢٤(يتفق مع ماذكره الجعيد اإلنسانية وهذا 

يحقق كون العمل بـروح الفريـق   المشرفين والمديرين في إطار من العالقات اإلنسانية 
."الواحد واالحترام المتبادل الذي يعد من الركائز المهمة في نجاح أي مدرسـة 

بالعالقات اإلنسانية جاء كرد فعل على مرحلة  أن هذا االتجاه القائم على االهتمام  א
التفتيش التي مر بها اإلشراف التربوي والتي كانت تركز على تصيد األخطـاء ومـدى   

  .تطبيق األنظمة مهملة الجوانب اإلنسانية 
" مراعاة آداب  الحوار مع اآلخـرين " وبإعادة النظر في الجدول السابق يتضح أن كفاية 

على الترتيب األول بين كفايات المجال بمتوسط حسـابي بلـغ   حصلت ) ٤٧(ذات الرقم 

واالعتراف بقدراتهم 
. 

ـ تنميـة مبـدأ   ٥٥م٧
الشورى في العمـل  

 .الجماعي

 عالية ٣.٥٤   ١٦.٢ ١٥٢٠.٣٢٢٢٩.٧٢٥٣٣.٨١٢

ـــ اســتخدام  ٤٥٦
صالحيات العمل دون 

 تعال وسلطة

 عالية ٣.٧٢   ١٢.٢ ٢٠٢٧٢٢٢٩.٧٢٣٣١.١٩

 المتوسط الحسابي العام للمجال
 

 عالية  ٣.٦٧



 

كما حصلت هذه الكفاية على أعلى متوسط حسابي ) عالية جداً (بدرجة ممارسة ) ٤.٣٩(
مستوى كفايات  على مستوى كفايات اإلستبانة األمر الذي جعلها تحوز المركز األول على

تعزيز هذه الكفايـة لـدى   ة على ضرور א. الدراسة في درجة الممارسة 
جميع العاملين في مجال التربية والتعليم من طالب ومعلمين وقادة تربويين والعمل علـى  

في جميع األوساط التربوية حيث يعد هذا االتجاه محور اهتمـام وزارة  نشر ثقافة الحوار 
جالس في التربية والتعليم والتي عملت على نشر هذا المفهوم من خالل إنشاء عدد من الم

المدرسة كمجلس المعلمين ومجلس الطالب وتأتي هذه الجهود من وزارة التربية والتعليم 
متناسقة مع الجهود الوطنية لنشر ثقافة الحوار والمتمثلة فـي إنشـاء المركـز الـوطني     

" في الترتيب الثاني بين كفايات هذا المجال ونصـها  ) ٥٠(وجاءت الكفاية رقم  . للحوار
بمتوسط ." لمديرين والمجتمع المدرسي  بمختلف عناصره اإنسانية جيدة مع  إقامة عالقات
مما جعل هذه الكفاية تحتـل المركـز   ) عالية جداً(ودرجة ممارسة ) ٤.٣١(حسابي بلغ 

أمـا  المدرسية لها الثاني على مستوى كفايات الدراسة في درجة ممارسة مشرفي اإلدارة 
بمتوسط حسابي ) عالية (ب الثالث بدرجة ممارسة فقد جاءت في الترتي) ٤٨(الكفاية رقم 

وهذه النتيجة تختلـف  " مناقشة السلبيات الشخصية للفرد بشكل فردي "ونصها ) ٣.٧٤( 
يناقش السلبيات التـي تمـس   " التي جاءت فيها كفاية ) هـ ١٤٢٠(عن دراسة الزايدي 

درجة اسـتخدام   في الترتيب األول في" الجانب الشخصي والمهني للمعلمين بشكل فردي 
أن  א) ٤.٣٤( المشرفين التربويين لها وحصلت على متوسط حسابي بلـغ  

تحقيق هذه الكفاية يعد أمراً ضرورياً لتحقيق العالقات اإلنسانية ويعد هذا األمـر منهجـاً   
فلم يعهد عنه صلى اهللا عليه وسلم التشهير بأحد بل كـان يمـارس النصـح    نبوياً رفيعاً 
بشكل فردي أو مستخدماً أسلوب التعريض ال التصريح بقوله مـا بـال أقـوام     والتوجيه

  .يفعلون كذا وكذا 
تفهم حاجات وميـول واتجاهـات المـديرين ومراعـاة     " ونصها )٥١(أما الكفايتين رقم 

العمل على زيادة شعور العاملين فـي  " ونصها )٥٢(والكفاية رقم ." ظروفهم الشخصية 
فقد جاءت في الترتيب األخير لكفايـات  ." تياح والرضا الوظيفي  اإلدارة المدرسية باالر

ممـا  ) ٣.٣١(مجال االتصال والعالقات اإلنسانية حيث حصلتا على أقل متوسط حسابي 
يعني أن مشرفي اإلدارة المدرسية بحاجة لزيادة التدريب لتحقيق هاتين الكفـايتين حيـث   



 

بل مشرفي اإلدارة المدرسية حسب من ق) متوسطة(حصلت الكفايتين على درجة ممارسة 
  .وجهة نظر مجتمع الدراسة 

  
  
  
  
  مجال التنمية المهنية : سابعاً 

 .ترتيب كفايات مجال التنمية المهنية تنازلياً حسب درجة الممارسة) ٢٧(  جدول رقم

  

بة
رت
ال

 

  المتوسط ضعيفة جداً ضعيفةمتوسطةعاليةعالية جداً الكفايات
 الحسابي

 الدرجة

   % ت% ت %ت%ت%ت
ـ إثارة دوافـع النمـو   ٤٥٧

ــدى  ــي المســتمر ل المهن
 .المديرين 

 متوسطة ٣.٢٢ ٦.٨ ٥ ١٦.٢ ١٢ ٨١٠.٨٢٢٢٩.٧٢٧٣٦.٥

ـــ تزويــد المــديرين ١٥٨
بالمراجع والنشرات المفيدة 

 .في نموهم المهني 

 عالية ٣.٥١ ١.٣ ١ ١٢.٢ ٩ ١١١٤.٩٢٧٣٦.٥٢٦٣٥.١

ــدرات  ٢٥٩ ــوير ق ــ تط ـ
مديرين الجدد ومساعدتهم ال

 .على االندماج في المهنة  

 عالية ٣.٤٩ ٤,١ ٨,١٣ ٦ ٩١٢.٢٣٠٤٠.٥٢٦٣٥.١

ـ استضافة األكاديميين ١١٦٠
في مجال اإلدارة التربويـة  

 .لالستفادة من خبراتهم  

 ضعيفة ٢.٥٣ ٢١،٦ ١٦ ٢٤.٣ ١٨ ١١.٣١٣١٧.٦٢٦٣٥.١

ـ إكسـاب المـديرين   ٥٦١
 .الذاتي  مهارات التعلم

 متوسطة ٣.٠٥ ١٠.٨ ٨ ١٠.٨ ٨ ٢٢.٧٢٤٣٢.٤٣٢٤٣.٢

ـ تحديـد االحتياجـات   ٦٢م٥
 التدريبية لمديري المدارس

 متوسطة ٣.٠٥ ٨.١ ٦ ١٨,٩ ١٤ ٥٦.٨٢٠٢٧٢٩٣٩.٢

ـــ تصــميم البــرامج ٧٦٣
 .التدريبية 

 متوسطة ٢.٩٣ ١٧.٦ ١٣ ١٣.٥ ١٠ ٦٨.١١٩٢٥.٧٢٦٣٥.١

ــرام ٣٦٤ ــذ الب ــ تنفي ج ـ
 .التدريبية 

 متوسطة ٣.٢٣ ٨.١ ٦ ١٤.٩ ١١ ١٠١٣.٥٢٠٢٧٢٧٣٦.٥

  
 م٥

ـ متابعة أثر البـرامج  ٦٥
ــة   ــى الفئ ــة عل التدريبي
ــالل   ــن خ ــتهدفة م المس

 ممارستهم العملية

 متوسطة ٣.٠٥ ٤.١ ٣ ٢٠.٣ ١٥ ٣٤.١١٩٢٥.٧٣٤٤٥.٩

ـ استخدام األسـاليب  ٦٦٦
مثـل  ( التدريبية المختلفة 

  ...ارية المباريات اإلد
 

 متوسطة ٢.٩٧ ٨.١ ٦ ٢٠.٣ ١٥ ٤٥.٤١٧٢٣٣٢٤٣.٢

ــراء البحــوث ٩٦٧ ـــ إج
والدراسات العلمية الهادفة 
ــوير اإلدارة   ــى تطـ إلـ

 .المدرسية 

 متوسطة ٢.٦٥ ١٢.٢ ٩ ٣٢.٤ ٢٤ ٢٢.٧١٢١٦.٢٢٧٣٦.٥

ــديرين ١٠٦٨ ــمساعدة الم ـ
ــراء  ــي إج ــين ف والمعلم
البحــوث التربويــة لحــل 

 ضعيفة ٢.٥٥ ١٦.٢ ١٢ ٣١.١ ٢٣ ٢٢.٧١٠١٣.٥٢٧٣٦.٥



 

  
  
 

أن المتوسط الحسابي العام لكفايات مجال التنمية المهنية  )  ٢٧( يالحظ من الجدول رقم 
درجات مما جعل كفايات هذا المجال تتـأخر إلـى الترتيـب    ) ٥(من أصل ) ٢.٩٩(بلغ 

الثامن بين مجاالت الدراسة من حيث درجة الممارسة وهذه القيمـة تعنـي أن مشـرفي    
ه النتيجـة تختلـف عـن    وهذ. اإلدارة المدرسية يمارسون هذه الكفايات بدرجة متوسطة 

حيث أكدت أن دور مشـرف  ) هـ١٤٢٤(دراسة الجعيد  و)هـ ١٤٢٠(دراسة الفاضلي 
كما تختلف الدراسـة  ) عالية(أداء مديري المدارس كانت  اإلدارة المدرسية في رفع كفاءة

حيث جاءت درجة وعي مشـرفي اإلدارة المدرسـية   ) ١٤٢٠(الحالية عن دراسة الحماد 
 )٢( وبالعودة إلى كفايات مجال التنمية المهنيـة نجـد أن  ).عالية(هني  بكفايات النمو الم

كفايات حصلت على درجة )٩(و %)١٥(كفايتين حصلتا على درجة ممارسة عالية بنسبة 
كفايتين حصلتا على درجة ممارسة ضعيفة بنسـبة  )٢(و%) ٧٠(ممارسة متوسطة بنسبة 

اإلدارة المدرسية لكفايات هـذا  هذه النتيجة إلى ضعف امتالك مشرفي  %) .١٥(
أنه نظراً  אالمجال ولعل ذلك يعود إلى ضعف تدريبهم على هذه الكفايات حيث 

لتطور اإلدارة المدرسية السريع فكل يوم تطرح أفكار ونظريات وأساليب إدارية جديـدة  
نياً لمواكبة تنمية المديرين مهمن مشرفي اإلدارة المدرسية العمل على األمر الذي يتطلب 

واالستفادة منها وهذه الرؤية سعت وزارة التربية والتعليم لتحقيهـا وهـذا   هذه التطورات 
صدر بشأن مهـام مشـرف   الذي هـ ٥/٢/١٤٢٢في  ٢١٨/٣١التعميم الوزاري  ماأكده 

الكفايات التي يمارسها مشرف اإلدارة  من دذكر عدوالتي كان من بينها اإلدارة المدرسية 
  .المهنية لمديري المدارس حقيق التنمية المدرسية لت

تزويد المديرين بالمراجع والنشرات المفيـدة فـي   " ونصها ) ٥٨(جاءت الكفاية رقم وقد 
وهذا ) ٣.٥١(الترتيب األول بدرجة ممارسة عالية ومتوسط حسابي  في." نموهم المهني 

) لية جـداً  عا(ية يؤكد أهمية هذه الكفاية في التنمية المهنية حيث حصلت على درجة أهم

 .وية مشكالتهم الترب
ـ االستفادة من نتـائج  ٨٦٩

وتوصيات األبحاث العلمية 
ــدان  وتفعيلهــا  فــي المي

 .التربوي  

 متوسطة ٢.٦٩ ١٢.٢ ٩ ٢٤.٣ ١٨ ٣٤.١٧٩.٥٣٧٥٠

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

 متوسطة ٢.٩٩



 

أما الكفاية ذات الترتيب الثاني بين كفايات المجال فهي الكفاية .) ٤.٣٠(بمتوسط حسابي 
تطوير قدرات المديرين الجدد ومساعدتهم على االندماج في المهنـة   " ونصها ) ٥٩(رقم 
واحتلـت  ) . ٣.٤٩(بمتوسط حسابي بلـغ  ) عالية (حيث حصلت على درجة ممارسة ." 

ـوالمتعلقة بإجراء البحوث التربوية ومساعدة المديرين في ذلك ـ  ) ٦٨(و)٦٧( الكفايتين
 على الترتيب التاسع والعاشر بدرجة ممارسة متوسطة وضعيفة على التوالي وهذا 

المتعلقة بالبحوث التربويـة لـدى مشـرفي اإلدارة     تلتطوير الكفاياإلى الحاجة الماسة 
وحازت الكفاية رقم .التربوي  لتطوير العمية بالغة في المدرسية لما لهذه البحوث من أهم

  ."استضافة األكاديميين في مجال اإلدارة التربوية لالستفادة من خبراتهم  " ونصها ) ٦٠(
ودرجـة ممارسـة   ) ٢.٥٣(على الترتيب األخير بين كفايات المجال بمتوسط حسابي بلغ 

خيرة يدل على الفجـوة الحاصـلة   ت الثالث األأن واقع الكفايا  א) ضعيفة (
العمل لتقليص هذه الفجوة بمزيـد   مابين التعليم العالي والتعليم العام وتؤكد ضرورة زيادة

  .من التعاون المدروس المتبادل 
  

  مجال اإلبداع : ثامناً 
 .ترتيب كفايات مجال اإلبداع اإلداري تنازلياً حسب درجة الممارسة)  ٢٨( جدول رقم

  

بة
رت
ال

 

 المتوسط ضعيفة جداً ضعيفةمتوسطةعاليةعالية جداً اياتالكف
 الحسابي

 الدرجة

   % ت % ت%ت%ت%ت
ـ إتقان مهارات ٧٠  ٢

(  المختلفـة  اإلبداع
الحساسية للمشكالت 
، الطالقــــــة ، 

 .. ) .التحليل

 متوسطة ١٠.٨٢.٩٢ ٨ ٨.١ ٢٢.٧١٢١٦.٢٤٦٦٢.٢٦

ــتخدام ٣٧١ ــ  اس ـ
ــر   ــاليب التفكي أس

ــا ــل (داعي إلب مث
...)  العصف الذهني

 متوسطة ١٣.٥٢.٧٨ ١٨.٩١٠ ١١.٣١٦٢١.٦٣٣٤٤.٦١٤

ـ تنمية قـدرات  ٧٢م٣
المديرين للبحث عن 
حلــول إبداعيــة  
ــي   ــكالت الت للمش

 . يواجهونها 

 متوسطة ١٢.٢٢.٧٨ ٢١.٦٩ ٢٢.٧١٤١٨.٩٣٣٤٤.٦١٦

ـ تشـجيع روح  ١٧٣
ــار  ــداع واالبتك اإلب

 متوسطة ٣.٣٦ ٤.١ ١٣.٥٣ ١٢١٦.٢١٩٢٥.٧٣٠٤٠.٥١٠



 

  
 

 
يتضح أن جميع كفايات مجـال اإلبـداع اإلداري جـاءت    )  ٢٨(   بدراسة الجدول رقم 

بدرجـة ممارسـة   ) ٢.٩٦(بدرجة متوسطة وأن المتوسط الحسابي العام للمجـال بلـغ   
حتل الترتيب التاسع بين مجـاالت الدراسـة   ت جعل كفايات مجال اإلبداعمما ) متوسطة (

كفايات اإلبداع فـي   بجاء ترتيإذ ) هـ ١٤٢٢(وهذه النتيجة تختلف عن دراسة الجعيد 
أن من أسباب ضعف ممارسة  א) . ٣.٦١(الترتيب السادس بمتوسط حسابي 

ضعف التدريب على مهارات اإلبـداع  كفايات اإلبداع من قبل مشرفي اإلدارة المدرسية 
هــ  ١٤٢٦(واصـلي  اإلداري إضافة إلى وجود بعض المعوقات اإلدارية والتي ذكرتها 

منها مقاومة الجهات اإلدارية المسؤولة وعدم رغبتها في التغيير اإلبداعي ربما ) ٥٦،ص
ـ   االعتقـاد  لعدم إيمانها بذلك لما يسببه التغيير من خروج عن المـألوف أو  ور بـأن ظه

، إضافة إلى التطبيق الحرفي للقـوانين   المبدعين قد يشكل خطراً على مناصبهم اإلدارية
والروتين اإلداري حيث تعتبر بعض المؤسسات معيار التقييم الجيد لألفراد هـو   حواللوائ

      . والتزامهم باألنظمة اإلدارية مدى انضباطهم 
تشـجيع  " ونصـها  ) ٧٣(الكفاية رقم  وبالتأمل في ترتيب الكفايات داخل المجال نجد أن

حصلت هذه الكفاية على أعلى متوسـط حسـابي   "  روح اإلبداع واالبتكار لدى المديرين
مما جعل هذه الكفاية تحتل الترتيب األول بين كفايات المجال من حيث درجـة  ) ٣.٣٦(

  .ممارسة هذه الكفاية من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة 
درجة الممارسة لهذه الكفاية مع الترتيب في درجة أهميتها ،حيـث   ويتفق هذا الترتيب في

حصلت على الترتيب األول في كفايات المجال من حيث درجة األهمية بدرجـة أهميـة   
تشجيع وحث المديرين على ب هذه الكفاية  إلى أهمية ممارسة א. عالية جداً 

ع روح اإلبداع واإلبتكار القضاء على أهم اإلبداع واإلبتكار في إدارتهم  إذ من شأن تشجي
وتختلف هذه الدراسـة عـن دراسـة     . إلبداع وهو الخوف من النقدالشخصية لمعوقات 

 .لدى المديرين
  المتوسط الحسابي العام للمجال

 
 متوسطة ٢.٩٦



 

والتجريب  على االبتكار والتجديدالمعلمين يشجع " حيث جاءت عبارة )هـ١٤٢٣(العنزي 
   .التطوير في مجال المدارس ديرو التي يمارسها م الكفاياتبين  سادسفي الترتيب ال" 

الحساسـية للمشـكالت ،   ( إتقان مهارات اإلبـداع   "ونصها ) ٧٠(أما الكفاية ذات الرقم 
فقد جاءت في الترتيب الثاني بين كفايات المجال بدرجة ممارسـة  ".. ) .الطالقة ، التحليل

وهذا يعني أن مشرفي اإلدارة المدرسـية بحاجـة   ) . ٢.٩٢(متوسطة ومتوسط حسابي 
  .ه المهارات للتدريب على هذ
مثل العصف الـذهني  ( اعي استخدام أساليب التفكير اإلبد "ونصها ) ٧١(أما الكفاية رقم 

تنمية قدرات المديرين للبحث عـن حلـول إبداعيـة     "ونصها ) ٧٢(والكفاية رقم " ...) 
فقد جاءت الكفايتين في الترتيب األخير بين كفايـات المجـال   "للمشكالت التي يواجهونها

أن هذه النتيجة طبيعيـة   א).٢.٧٨(ا على أقل متوسط حسابي بلغحيث حصلت
لكفايات هذا مع ماتوصلت إليه نتائج الدراسة من ضعف امتالك مشرفي اإلدارة المدرسية 

المجال بالنسبة لباقي مجاالت الدراسة مما أدى إلى ضعف مقدرتهم في تنمية هذه الكفايات 
فإن نتائج درجة ممارسة مشـرفي اإلدارة المدرسـية    وفي العموم  لدى مديري المدارس

التفكير اإلبداعي نوعـاً مـن األهميـة فـي      إلى أنهم يعطون جانب الكفايات تشيرلهذه 
ممارستهم اإلشرافية إال أن هذه النتائج تشير في نفس الوقت إلى ضرورة االهتمام بتطوير 

  .كفايات هذا المجال لدى مشرفي اإلدارة المدرسية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  
  
  
  
  
  

   ةالتقنيمجال  :تاسعاً 
 .ترتيب كفايات مجال التقنية تنازلياً حسب درجة الممارسة)  ٢٩( جدول رقم

  
  

  
  

 

بة
رت
ال

 

 المتوسط ضعيفة جداً ضعيفةمتوسطةعاليةعالية جداً الكفايات
 الحسابي

 الدرجة

   % ت % ت%ت%ت%ت
ـ إتقان استخدام ١٧٤

الحاسب اآللي فـي  
الـــه إعـــداد أعم

 .المختلفة  

 عالية ٣.٥٤ ٢.٧ ٢ ٦.٨ ٩١٢.٢٣١٤١.٩٢٧٣٦.٥٥

ـ التواصل عن ٤٧٥
طريـــق البريـــد 
ــع   ــي م اإللكترون
مــديري المــدارس 
ــاميم  ــال التع إليص
والتوجيهات الالزمة 

 .لهم 

 ضعيفة ٣٢.٤٢.٠٥ ٣٦.٥٢٤ ١١.٣٣٤.١١٩٢٥.٧٢٧

ــــ متابعـــة ٣٧٦
البرامج الجديدة في 

التـي  عالم التقنية و
يمكن توظيفها فـي  
مجـــال التربيـــة 

اإلدارة ( والتعلــيم 
.....)  .اإللكترونية 

 متوسطة ١٣.٥٢.٦١ ٢٩.٧١٠ ٢٢.٧٩١٢.٢٣١٤١.٩٢٢

ــتخدام  ٢٧٧ ــ اس ـ
( التقنيــة الحديثــة 

الحاسـب اآللـي ـ    
االنترنت ـ أجهـزة   

..) العرض المختلفة 
في إعـداد وتنفيـذ   
األساليب اإلشـرافية  

 .المختلفة

 متوسطة ٣.٠٧ ٥.٤ ١٤.٩٤ ٦٨.١١٢١٦.٢٤١٥٥.٤١١

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

 متوسطة ٢.٨٢



 

أن كفاية واحدة من كفايات المجال حصلت على درجة )   ٢٩(  يتضح من الجدول رقم 
بنسبة ) ضعيفة (وكفاية واحدة حصلت على درجة ممارسة %) ٢٥(بنسبة )عالية(ممارسة 

  %) . ٥٠(بنسبة ) متوسطة (حصلتا على درجة ممارسة وكفايتين %) ٢٥(
أما المتوسط اإلجمالي لدرجة ممارسة مشرفي اإلدارة المدرسـية لهـذه الكفايـات بلـغ     

  . بدرجة ممارسة متوسطة ) ٢.٨٢(
إتقـان اسـتخدام   "  ونصها) ٧٤(وبالتأمل في تريب كفايات المجال يتضح أن الكفاية رقم 

جاءت في الترتيب األول بين كفايات المجال ." له  المختلفة  الحاسب اآللي في إعداد أعما
وبدرجة ممارسة عاليه وجاءت هذه النتيجة ) ٣.٥٤(في درجة الممارسة بمتوسط حسابي 

يجيـد  " حيث حصلت كفايـة  )  هـ١٤٢٨(متوافقة مع ما توصلت إليه دراسة الحضيبي 
لى درجة ممارسة عالية كما اتفقت ع" استخدام الحاسب اآللي في العملية اإلدارية التربوية 

ويعني هذا أن مديري اإلشراف التربوي ومشرفي اإلدارة ) هـ ١٤٢٤(مع دراسة الرشيد 
المدرسية  ومشرفي تقنيات التعليم يمارسون كفاية استخدام الحاسب اآللي بدرجة عاليـة  

جاح جهود نأن هذه النتيجة تشير إلى  א .كما يتصور أفراد مجتمع الدراسات 
وزارة التربية والتعليم في تطبيق برامج اإلدارة اإللكترونية في جميع قطاعاتها من توفير 
اإلمكانات المادية وتدريب الكوادر البشرية على استخدام الحاسب اآللـي فـي أعمـالهم    

  .المختلفة 
أجهـزة   ـ  ـ اإلنترنت  الحاسب اآللي( استخدام التقنية الحديثة  ) " ٧٧(أما الكفاية رقم 

فقد احتلت الترتيـب  ." في إعداد وتنفيذ األساليب اإلشرافية المختلفة..) العرض المختلفة 
الثاني بين كفايات المجال من حيث درجة الممارسة بدرجة ممارسة متوسطة حيث بلـغ  

  ) .٣.٠٧(المتوسط الحسابي لهذه الكفاية 
ل والثاني من حيـث درجـة   متتاليتين في الترتيب األو) ٧٧(و)٧٤(وقد جاءت الكفايتين 

وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة الذين يرون أن درجـة أهميـة    אالممارسة 
لكفايتين على نفس الترتيب من حيـث درجـة   اوقد حصلت ) عالية جداً (هاتين الكفايتين 

  .األهمية 
ـ " ونصـها  ) ٧٦(وجاء في الترتيب الثالث في كفايات هذا المجال الكفاية رقـم   ة متابع

حيـث  ."البرامج الجديدة في عالم التقنية والتي يمكن توظيفها في مجال التربيـة والتعلـيم  



 

وهذا يعنـي  ) ٢.٦١(درجة ممارسة متوسطة وبمتوسط حسابي  ىالكفاية علحصلت هذه 
  .أن مشرفي اإلدارة المدرسية يولون هذه الكفاية نوعاً من االهتمام 

خير في هذا المجال من حيث درجة الممارسـة  أما الكفاية التي حصلت على الترتيب األ 
التواصل عن طريق البريد اإللكترونـي مـع   " ونصها ) ٧٥(فقد كانت الكفاية ذات الرقم 

حيث حصلت علـى درجـة   " مديري المدارس إليصال التعاميم والتوجيهات الالزمة لهم
األخيـر   المركز كما أن هذه الكفاية احتلت) ٢.٠٥(بمتوسط حسابي ) ضعيفة ( ممارسة 

على مستوى اإلستبانة من حيث درجة الممارسة حيث حصلت على أقل متوسط حسـابي  
ذلك إلى أن عدداً من المدارس التي طبقـت فيهـا    . على مستوى اإلستبانة 

الضـرورية  ) التلفـون (لم تصلها الخدمات الهاتفية السلكية  الدراسة تقع في مناطق نائية
   .للتواصل اإللكتروني 

وتقنية لغوية ) عوامل مساندة (لتقنية في األداء نوعان تقنية آلية إلى أن اא
ومن خالل العودة إلى نتائج الدراسة نجد أن مشرفي اإلدارة المدرسية ) عالقات اتصال (

بدرجة عالية بينما يمارسون كفايات ) كفايات االتصال ( يمارسون كفايات التقنية اللغوية 
بدرجة متوسطة األمر الذي يشير إلى وجود فجوة بـين  ) الكفايات التقنية ( آللية التقنية ا

) الكفايات التقنية (مما يؤكد على ضرورة العمل على تنمية كفايات التقنية اآللية النوعين 
لتسير بشكل متواز مع النوع اآلخر للتقنية يؤيد هذه الرؤيـة مـا أشـار إليـه سـرايا      

اك تصوراً خاطئاً لمفهوم تقنية التعليم على أنهـا أجهـزة   من أن هن) ٣٦هـ ،ص١٤٢٨(
فقط مهملين المصادر البشرية واالرتباط بينهمـا  العرض المختلفة وأجهزة الحاسب اآللي 

عملية منظمة تسـتهدف تطبيـق المعرفـة    " ومن هنا يجب النظر لتقنية التعليم على أنها 
ل عملية لها وهذه النظرة تنقل تقنيـة  العلمية في حل مشكالت التعليم والتعلم وتصميم حلو

  " .التعليم من مفهوم المنتج أوتكنولوجيا المنتوجات إلى تكنولوجيا العمليات 
  
  

  

  

  



 

  

  

  

  مجال اإلشراف التربوي: عاشراً 
 .ترتيب كفايات مجال اإلشراف التربوي تنازلياً حسب درجة الممارسة) ٣٠(  جدول رقم

  

  

  

  

درجـة  يتين من كفايات المجال حصلتا على نجد أن كفا)   ٣٠(   بالتأمل في الجدول رقم 
  ) . متوسطة (وجاءت الكفايتين األخريين بدرجة ممارسة )عالية (ممارسة 

بدرجة ممارسة متوسطة ممـا جعـل هـذا    ) ٣.٣٢(ط الحسابي العام للمجال وكان المتوس
المجال يحل في الترتيب السادس بين مجاالت الدراسة من حيث درجة ممارسـة مشـرفي   

بة
رت
ال

 

 المتوسطضعيفة جداً ضعيفةمتوسطةعاليةعالية جداً الكفايات
 الحسابي

 الدرجة

   %ت % ت%ت%ت%ت
ـ تطبيق شروط ٣٧٨

ــار  ــوابط اختي وض
ــدارس  ــديري الم م

 . لمختلف المراحل 

 متوسطة ٣.٢٨ ١٠.٨٧٩.٥ ١٠١٣.٥٢٣٣١.١٢٦٣٥.١٨

ـ ممارسة أنواع ٤٧٩
حديثة  في اإلشراف 

ــوي  ــل ( الترب مث
 –إشراف الـزمالء  

 باألهـداف  شرافاإل
(... 

 متوسطة ٢.٩٩ ٢٢.٧ ٢٢.٧١٦٢١.٦٣٧٥٠١٧٢٣

ـــ توظيــف  ١٨٠
األساليب اإلشـرافية  

الزيارات ( المتنوعة 
ــداوالت  –  –المــ

 .... )النشرات 

 عالية ٣.٥٧ ١١.٣ ٦.٨ ١٣١٧.٦٢٣٣١.١٣٢٤٣.٢٥

ـ تنمية األساليب ٢٨١
اإلشرافية لدى مدير 
المدرسة باعتبـاره  

 .مقيما مشرفا 

 عالية ٣.٤٣ ٣٤.١ ٦.٨ ١٣١٧.٦١٧٢٣٣٦٤٨.٦٥

  المتوسط الحسابي العام للمجال
 

 متوسطة ٣.٣٢



 

) ٨٠(وبالعودة إلى الجدول السابق نجد أن الكفايـة رقـم   .اإلدارة المدرسية لهذه الكفايات 
.... )" النشرات  –المداوالت  –الزيارات ( عة توظيف األساليب اإلشرافية المتنو" ونصها

يرى ذلك أفراد مجتمـع الدراسـة    االممارسة كمجاءت في الترتيب األول من حيث درجة 
) ٣.٥٧(وحصلت هذه الكفاية على درجة ممارسة عالية وكان المتوسـط الحسـابي لهـا    

" كفايـة   تحيث جـاء ) هـ١٤٢٤(ما توصلت إليه دراسة الحماد  النتيجة مع وتختلف هذه
ـمن حيث درجة الوعي بها ـ متأخرة في الترتيب  " ممارسة األساليب اإلشرافية المختلفة 

  ) .٢.٥٢(بمتوسط حسابي  خامسال
في ." تنمية األساليب اإلشرافية لدى مدير المدرسة باعتباره مشرفا مقيما " وجاءت الكفاية 

ـ  ) ٣.٤٣(ة بمتوسـط حسـابي   الترتيب الثاني بين كفايات المجال من حيث درجة الممارس
اهتمام مشرفي اإلدارة المدرسية بتنمية األسـاليب   ىإل א. ودرجة ممارسة عالية 

اإلشرافية لمدير المدرسة خصوصاً مع تبني وزارة التربية والتعليم هذا االتجاه الجديد فـي  
  .اإلشراف التربوي

ار مديري المدارس لمختلـف  تطبيق شروط وضوابط اختي "ونصها )  ٧٨(أما الكفاية رقم 

جاءت في الترتيب الثالث بدرجة ممارسة متوسـطة و متوسـط حسـابي     فقد" .المراحل 
حيث ) عالية جداً(أفراد مجتمع الدراسة أهميتها بدرجة  ورغم أن هذه الكفاية يرى) ٣.٢٨(

ه حازت الترتيب األول بين كفايات المجال من حيث درجة األهمية إال أن درجة ممارسة هذ
أن هذه النتيجة تشير لوجود فجوة في تطبيق  א الكفاية جاءت بدرجة متوسطة

معايير وضوابط اختيار مديري المدارس من قبل مشرفي اإلدارة المدرسية األمـر الـذي   
يؤدي ترشيح مديرين اليمتلكون الكفايات الالزمة لهم للقيام بمسؤولياتهم مما يـؤدي إلـى   

وزيادة أعباء مشـرفي اإلدارة المدرسـية فـي     ـوربما فشلهاـ  سيةضعف اإلدارة المدر
  . من خالل التنمية المهنية لهم االرتقاء بكفايات هؤالء المديرين 

ممارسة " ونصها ) ٧٩(أما الترتيب األخير بين كفايات هذا المجال فقد جاء فيه الكفاية رقم 
...)  باألهـداف   اإلشراف  – مثل إشراف الزمالء( أنواع حديثة  في اإلشراف التربوي 

 א) ٢.٩٩(حيث حصلت على درجة ممارسة متوسـطة بمتوسـط حسـابي    
تنادي بضرورة االرتقاء بالممارسـات اإلشـرافية    التتوافق مع االتجاهات المعاصرة التي

  .ي والتي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقها في التعليم السعود



 

  
  
  
  
  
  
  

אא א א :א
  :من أسئلة الدراسة والذي ينص على  رابعلإلجابة على السؤال ال

א  א א א א
؟ א א א א א א

مشـرفي  بين  قوذلك لمعرفة الفرو) ستقلة للعينات الم(  T.test)ت(تم استخدام اختبار  فقد
اإلدارة المدرسية ومديري المدارس فيما يخص درجة أهمية توفر الكفايات لـدى مشـرفي   

.يوضح ذلك )  ٣١ ( المدرسية والجدول رقم  اإلدارة

ستجابات أفراد مجتمع الدراسة في تحديد درجة أهمية لمعرفة الفروق بين ا) ت(نتائج اختبار )  ٣١(الجدول رقم               

  الكفايات 

رقم 
المجال

المتوسط العددالمجموعات مجاالت الدراسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 لةالدال

 التعليق

 غير دالة٠.٠٦٠ ١.٩١ ٠.٢٧ ١٦٤.٥٦مشرف اإلدارة المدرسية كفايات التخطيط١
 ٠.٤٦ ٥٨٤.٣٣مدير مدرسة

كفايات التنظيم ٢
 والتنسيق

 غير دالة٠.٣١٤ ١.٠١ ٠.٣٨ ١٦٤.٢٩مشرف اإلدارة المدرسية
 ٠.٥٩ ٥٨٤.١٣مدير مدرسة

كفايات التنفيذ ٣
 والمتابعة

 غير دالة٠.٢٠٥ ١.٢٨ ٠.٣٣ ١٦٤.٤٢شرف اإلدارة المدرسيةم
 ٠.٥٦ ٥٨٤.٢٣مدير مدرسة

 غير دالة٠.٠٧٨ ١.٩٧ ٠.١٩ ١٦٤.٧٠مشرف اإلدارة المدرسيةالكفايات الشخصية٤
 ٠.٥١ ٥٨٤.٤٧مدير مدرسة

 دالة غير٠.٤٥١ ٠.٧٩ ٠.٤١ ١٦٤.٥٤مشرف اإلدارة المدرسية كفايات التقويم٥
 ٠.٤٧ ٥٨٤.٤٤مدير مدرسة

كفايات االتصال ٦
 والعالقات اإلنسانية

 غير دالة٠.٢٨٣ ١.٠٨ ٠.٣١ ١٦٤.٥٨مشرف اإلدارة المدرسية
 ٠.٤٨ ٥٨٤.٤٤مدير مدرسة

كفايات التنمية ٧
 المهنية

 غير دالة٠.٥٣٧ ٠.٦٢ ٠.٣٣ ١٦٤.٣٨مشرف اإلدارة المدرسية
 ٠.٥٥ ٥٨٤.٣٠مدير مدرسة

 غير دالة١.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٤٤ ١٦٤.٥٠مشرف اإلدارة المدرسية كفايات اإلبداع ٨
 ٠.٥١ ٥٨٤.٥٠مدير مدرسة

 غير دالة٠.٩٦١ ٠.٠٥ ٠.٤٠ ١٦٤.٥٢مشرف اإلدارة المدرسية الكفايات التقنية٩
 ٠.٥٣ ٥٨٤.٥١مدير مدرسة

كفايات اإلشراف ١٠
 التربوي

 غير دالة٠.٣٩٣ ٠.٨٦ ٠.٤٧ ١٦٤.٦١اإلدارة المدرسيةمشرف 
 ٠.٥١ ٥٨٤.٤٩مدير مدرسة

 غير دالة٠.١٥٨ ١.٤٣ ٠.٢١ ١٦٤.٥٠مشرف اإلدارة المدرسية الدرجة الكلية لألهمية 
 ٠.٣٨ ٥٨٤.٣٦مدير مدرسة



 

أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات   )  ٣١(يتضح من الجدول رقم 
استجابات مشرفي  اإلدارة المدرسية  ومديري المدارس فيما يتعلق بدرجة أهمية تـوفر  

إلى  مما. جاالت الدراسةالكفايات لدى مشرفي اإلدارة المدرسية وذلك في جميع م
وجهات النظر بين أفراد مجتمع الدراسة حول درجة أهمية كفايات هذه المجاالت  تقارب

.  
אא א   : א
  

  :من أسئلة الدراسة والذي ينص على  الخامسلإلجابة على السؤال 
א א א א

؟א א א מ

وذلـك لمعرفـة   ) للعينات المسـتقلة  (  T.test)ت(لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار 
الفروق بين مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري المدارس فيما يخص درجة ممارسـة مشـرفي   

  .يوضح ذلك ) ٣٢(  والجدول رقم  يةللكفايات المهناإلدارة المدرسية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  
  

  .لمعرفة الفروق بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة في تحديد درجة الممارسة ) ت(نتائج اختبار )  ٣٢(   الجدول رقم 

                                                                                      
  

  

رقم 
المجال

المتوسط العددالمجموعات مجاالت الدراسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 لتعليقا

مشرف اإلدارة  كفايات التخطيط١
 المدرسية

  دالة عند ٠.٠٠٠ ٤.٤٧ ١٦٤.٠٣٠.٥٩
مستوى 
 ٥٨٣.٢٣٠.٦٥مدير مدرسة ٠.٠١

كفايات التنظيم ٢
 والتنسيق

مشرف اإلدارة 
 المدرسية

  دالة عند ٠.٠٠٠ ٤.٥٧ ١٦٣.٨٦٠.٥٢
مستوى 
 ٥٨٣.٠٩٠.٦٢مدير مدرسة ٠.٠١

تنفيذ كفايات ال٣
 والمتابعة

مشرف اإلدارة 
 المدرسية

  دالة عند ٠.٠٠٠ ٥.٧٩ ١٦٤.٠٦٠.٣٤
مستوى 
 ٥٨٣.٢٧٠.٥١مدير مدرسة ٠.٠١

الكفايات ٤
 الشخصية

مشرف اإلدارة 
 المدرسية

  دالة عند ٠.٠٠٠ ٥.٧٠ ١٦٤.٢٠٠.٤٥
مستوى 
 ٥٨٣.٣٤٠.٥٦مدير مدرسة ٠.٠١

رة مشرف اإلدا كفايات التقويم٥
 المدرسية

  دالة عند ٠.٠٠١ ٣.٨٩ ١٦٣.٩٦٠.٧٣
مستوى 
 ٥٨٣.٢٢٠.٦٦مدير مدرسة ٠.٠١

كفايات االتصال ٦
والعالقات 
 اإلنسانية

مشرف اإلدارة 
 المدرسية

  دالة عند ٠.٠٠٠ ٤.٠٠ ١٦٤.١٨٠.٧١
مستوى 
 ٥٨٣.٤١٠.٦٧مدير مدرسة ٠.٠١

كفايات التنمية ٧
 المهنية

رة مشرف اإلدا
 المدرسية

  دالة عند ٠.٠٠٠ ٤.٨١ ١٦٣.٦٧٠.٥٨
مستوى 
 ٥٨٢.٨٠٠.٦٦مدير مدرسة ٠.٠١

مشرف اإلدارة  كفايات اإلبداع ٨
 المدرسية

  دالة عند ٠.٠٠٠ ٤.٧٤ ١٦٣.٧١٠.٦٧
مستوى 
 ٥٨٢.٧٤٠.٧٤مدير مدرسة ٠.٠١

مشرف اإلدارة  الكفايات التقنية٩
 المدرسية

  دالة عند ٠.٠٠٠ ٤.٠٧ ١٦٣.٤٠٠.٨٣
مستوى 
 ٥٨٢.٦٤٠.٦١مدير مدرسة ٠.٠١

كفايات اإلشراف ١٠
 التربوي

مشرف اإلدارة 
 المدرسية

  دالة عند ٠.٠٠١ ٣.٦٦ ١٦٣.٨٧٠.٦٨
مستوى 
 ٥٨٣.١٥٠.٧٠مدير مدرسة ٠.٠١

مشرف اإلدارة  الدرجة الكلية للممارسة
 المدرسية

  لة عنددا ٠.٠٠٠ ٥.٨٥ ١٦٣.٩٤٠.٤٩
مستوى 
 ٥٨٣.١٣٠.٤٨مدير مدرسة ٠.٠١



 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ٣٢( من الجدول رقم يالحظ 
لمدرسية  ومديري المـدارس فيمـا   بين متوسطات استجابات مشرفي  اإلدارة ا) ٠.٠١(

فـي جميـع مجـاالت     لهذه الكفايـات اإلدارة المدرسية  ييتعلق بدرجة ممارسة مشرف
الفروق كما تشير النتائج أتت لصالح مشرفي اإلدارة المدرسية فبالنظر إلى  وهذه.الدراسة

متوسطات استجابة مشرفي اإلدارة المدرسية يتضح أنها أعلى من متوسطات اسـتجابات  
  . مديري المدارس 

وبالنظر إلى الدرجة الكلية لمتوسطات مجاالت الدراسة العشرة نجد أنه توجد فروق ذات 
بين متوسطات استجابات مشـرفي  اإلدارة  ) ٠.٠١(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المدرسية  ومديري المدارس فيما يتعلق بدرجة ممارسـة مشـرفي اإلدارة المدرسـية    
هنية وذلك لصالح مشرفي اإلدارة المدرسية بنـاء علـى ارتفـاع متوسـط     كفاياتهم المل

متوسط استجابات مديري  غفيما بل) ٣.٩٤(استجابات مشرفي اإلدارة المدرسية حيث بلغ 
أن مشرفي اإلدارة المدرسية يرون أنهم يمارسون هـذه   א) . ٣.١٣(المدارس 

وربما يعزى ذلك إلـى طبيعـة عمـل     الكفايات بدرجة أكبر مما يراها مديرو المدارس
مشرفي اإلدارة المدرسية وغلبة الطابع الميداني التطبيقي على عملهم يجعلهـم يـدركون   

  . واقع ممارستهم لهذه الكفايات بدرجة أعلى مما يراها مديرو المدارس 
  

  

  
ِ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

אא א :א
  :سئلة الدراسة والذي ينص على من أ السادسلإلجابة على السؤال 

א   א א א א
א א א א א א

א(א מ א א ، א א ، א א ،א א
؟)

وذلك لمعرفة الداللـة  ) One Way Anova(استخدم الباحث تحليل التباين األحادي  فقد
اإلحصائية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول درجة أهمية تـوفر الكفايـات المهنيـة     

شـيفيه  (لمشرف اإلدارة المدرسية وفقاً لمتغيرات الدراسة ، كما استخدم الباحـث اختبـار   
Scheffe (وفيما يلي عرض مفصل لتلك النتائج . مقارنة البعدية لل:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  متغير نوع المؤهل: أوالً 
تبعاً لمتغير نوع  حول تحديد درجة أهمية توفر الكفاياتنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق )  ٣٣(جدول رقم      

  المؤهل

  
درجة مصدر التباين مجاالت الدراسةم

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة 

 التعليق

دالة عند  ٠.٠٠٦ ٥.٥٥٠ ٢١.٨٧٠.٩٣٥بين المجموعات كفايات التخطيط١
مستوى 
٠.٠١ 

 ٠.١٦٨ ٧١١١.٩٦داخل المجموعات

كفايات التنظيم ٢
 والتنسيق

 غير دالة ٠.٠٦٩ ٢.٧٧٥ ٢١.٦٤٠.٨١٩بين المجموعات
 ٠.٢٩٥ ٧١٢٠.٩٦ل المجموعاتداخ

كفايات التنفيذ ٣
 والمتابعة

دالة عند  ٠.٠٣٨ ٣.٤١٥ ٢١.٧٦٠.٨٧٨بين المجموعات
مستوى 
٠.٠٥ 

 ٠.٢٥٧ ٧١١٨.٢٥داخل المجموعات

الكفايات ٤
 الشخصية

دالة عند  ٠.٠٠٣ ٦.٢٧١ ٢٢.٤٣١.٢١٤بين المجموعات
مستوى 
٠.٠١ 

 ٠.١٩٤ ٧١١٣.٧٤داخل المجموعات

 غير دالة ٠.٠٩٤ ٢.٤٤٥ ٢٠.٣٩٠.١٩٦بين المجموعات كفايات التقويم٥
 ٧١٥.٦٨٠.٠٨٠داخل المجموعات

كفايات االتصال ٦
والعالقات 
 اإلنسانية

 غير دالة ٠.١٩٦ ١.٦٦٩ ٢٠.٦٧٠.٣٣٧بين المجموعات
 ٠.٢٠٢ ٧١١٤.٣٣داخل المجموعات

كفايات التنمية ٧
 هنيةالم

دالة عند  ٠.٠٢٣ ٣.٩٨٩ ٢١.٧٢٠.٨٦٠بين المجموعات
مستوى 
٠.٠٥ 

 ٠.٢١٦ ٧١١٥.٣٠داخل المجموعات

دالة عند  ٠.٠١٩ ٤.١٦٦ ٢١.٨٦٠.٩٣٢بين المجموعات كفايات اإلبداع ٨
مستوى 
٠.٠٥ 

 ٠.٢٢٤ ٧١١٥.٨٩داخل المجموعات

 غير دالة ٠.٢٢٤ ١.٥٣٠ ٢٠.٧٧٠.٣٨٣بين المجموعات الكفايات التقنية٩
 ٠.٢٥١ ٧١١٧.٧٩داخل المجموعات

كفايات اإلشراف ١٠
 التربوي

دالة عند  ٠.٠٠١ ٧.٦١٤ ٢٣.٢٧١.٦٣٢بين المجموعات
مستوى 
٠.٠١ 

 ٠.٢١٤ ٧١١٥.٢٢داخل المجموعات

الدرجة الكلية لألهمية 
تبعاً لمتغير المؤهل 

 .العلمي 

دالة عند  ٠.٠٠٢ ٧.٠١٤ ٢١.٥٣٠.٧٦٤بين المجموعات
مستوى 
٠.٠١ 

 ٧١٧.٧٣٠.١٠٩داخل المجموعات

  
  

  :مايلي )    ٣٣(   يتضح من الجدول رقم 



 

ـ أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد مجتمـع الدراسـة تبعـاً    ١
)  تربوي بكالوريوس تربوي ـ بكالوريوس غير تربوي ـ ماجستير  (لمتغير نوع المؤهل 

صـال والعالقـات   التنظيم والتنسـيق ـ التقـويم ـ االت    :  (في مجاالت الدراسة التالية 
  . ) ةالتقني اإلنسانية ـ 

 
ـ أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير ٢

المدرسـية عنـد   نوع المؤهل في تحديد درجة أهمية توفر الكفايات لدى مشرفي اإلدارة 
ـ   الكفايات الشخصـية التخطيط ـ  (في مجاالت الدراسة التالية ) ٠.٠١(مستوى الداللة 

  ) .اإلشراف التربوي
ـ أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير ٣

درسـية عنـد   نوع المؤهل في تحديد درجة أهمية توفر الكفايات لدى مشرفي اإلدارة الم
التنفيذ والمتابعة ـ التنمية المهنية ـ   (في مجاالت الدراسة التالية ) ٠.٠٥(مستوى الداللة 

  )اإلبداع 
 
وجـود فـروق ذات    ـ أظهرت نتيجة الدرجة الكلية لألهمية تبعاً لمتغير نوع المؤهل  ٤

  ) . ٠.٠١(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  

يوضح )    ٣٤( ة اتجاه الفروق والجدول رقم لمعرف) ه شيفي(وقد استخدم الباحث اختبار 
  .ذلك
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

  
  
  

  اختبار شيفيه لتحديد مصدر الفروق في تحديد أهمية الكفايات في مجاالت الدراسة وذلك تبعاً )  ٣٤(  جدول رقم 

  لمتغير نوع المؤهل
  

مجاالت م
 الدراسة

المتوسط نوع المؤهل
الحسابي

بكالوريوس 
 تربوي

وس بكالوري
غير 
 تربوي

ماجستير 
 تربوي

 الفرق لصالح

 بكالوريوس تربوي  • ٤.٤٣بكالوريوس تربويكفايات التخطيط١
بكالوريوس غير 

 تربوي
٤.٠٢    

 ماجستير تربوي  • ٤.٦١ماجستير تربوي
كفايات التنفيذ ٢

 والمتابعة
    ٤.٢٨بكالوريوس تربوي
بكالوريوس غير 

 تربوي
٤.٠٠.    

 ماجستير تربوي  • ٤.٦٧ماجستير تربوي
الكفايات ٣

 الشخصية
 بكالوريوس تربوي  • ٤.٥٦بكالوريوس تربوي
بكالوريوس غير 

 تربوي
٤.١٢    

 ماجستير تربوي  • ٤.٨٣ماجستير تربوي
كفايات التنمية ٤

 المهنية
    ٤.٣٣بكالوريوس تربوي
بكالوريوس غير 

 تربوي
٤.٠٦     

 ماجستير تربوي  • ٤.٧٢ماجستير تربوي
    ٤.٥٠بكالوريوس تربويكفايات اإلبداع ٥

بكالوريوس غير 
 تربوي

٤.٢٣    

 ماجستير تربوي  • ٤.٩٢ماجستير تربوي

٦
كفايات 

اإلشراف 
 التربوي

 بكالوريوس تربوي  • ٤.٥٨بكالوريوس تربوي
بكالوريوس غير 

 تربوي
٤.٠٧    

 ماجستير تربوي  • ٤.٩٢ماجستير تربوي
الدرجة الكلية  

ألهمية الكفايات 
باختالف 

 المؤهل العلمي

 بكالوريوس تربوي  • ٤.٤٢بكالوريوس تربوي
بكالوريوس غير 

 تربوي
٤.١٠    

 ماجستير تربوي  • ٤.٧٠ماجستير تربوي
  
  

  

بكـالوريوس غيـر   (الذين مؤهلهم  أن المجموعة الثانية)   ٣٤( يتضح من الجدول رقم 
لكفايات المهنية لدى مشـرفي اإلدارة  ا هم أقل المجموعات التي ترى أهمية توفر) تربوي



 

وكذلك )    ٣٤(   المدرسية في كل مجال من مجاالت الدراسة الواردة في الجدول رقم 
  . في جميع مجاالت الدراسة مجتمعة 

يالحظ أنه توجـد  فـروق ذات داللـة    )   ٣٤(  ن التفصيل عن الجدول رقم ولمزيد م
إحصائية بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير نوع المؤهل في تحديد درجـة  

  :أهمية توفر الكفايات لدى مشرفي اإلدارة المدرسية في مجاالت الدراسة التالية 
فـي   وكـذلك ) ـ كفايات اإلشراف التربـوي   الكفايات الشخصيةكفايات التخطيط  ـ  (

حيث كشف اختبار شيفيه عن اتجاه هذه الفروق بـين الـذين   .مجاالت الدراسة مجتمعة 
وذلك لصـالح  ) بكالوريوس غير تربوي(والذين مؤهلهم )  بكالوريوس تربوي(مؤهلهم 

وكذلك كشف اختبار شيفيه عن اتجاه هذه الفـروق  ) . بكالوريوس تربوي(الذين مؤهلهم 
وذلـك  ) بكالوريوس غير تربوي(والذين مؤهلهم )  يوترب ماجستير(بين الذين مؤهلهم 

  ) . ماجستير تربوي(لصالح الذين مؤهلهم 
  كما يالحظ أنه توجد  فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعاً 
لمتغير نوع المؤهل في تحديد درجة أهمية توفر الكفايات لدى مشرفي اإلدارة المدرسـية  

كفايات التنفيذ والمتابعة ـ كفايات التنمية المهنيةـ كفايات  : (الدراسة التالية في مجاالت 
ماجسـتير  (وقد كشف اختبار شيفيه عن اتجاه هذه الفروق بين الذين مـؤهلهم  )اإلبداع  

ماجستير (وذلك لصالح الذين مؤهلهم ) بكالوريوس غير تربوي(والذين مؤهلهم )  تربوي

هـ ـ الحـارثي   ١٤٢٨الحضيبي ( يجة عن دراسة كل من وتختلف هذه النت) .  تربوي
حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات أنه التوجد فـروق   )هـ ١٤٢٥هـ ـ الحماد  ١٤٢٣

  . ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع المؤهل 
ظهور الفروق في هذه الدراسة تبعاً لمتغير نوع المؤهـل لصـالح الـذين    

ـ  يحملون مؤهالً تربوياً  عف اإلعـداد  على الذين اليحملون المؤهالت التربوية  إلـى ض
بـاقي أفـراد    التربوي لديهم مما جعلهم اليدركون أهمية هذه الكفايات كما يدرك أهميتها

  .مجتمع الدراسة من ذوي اإلعداد التربوي 
  

  
  
  
  



 

  
  
  

  متغير الدورات التدريبية : ثانياً 
تبعاً  حول تحديد درجة أهمية توفر الكفاياتتباين األحادي لداللة الفروق نتائج تحليل ال)  ٣٥(  جدول رقم           

  . لمتغير الدورات التدريبية 

  
درجة مصدر التباين مجاالت الدراسةم

 الحرية
مجموع 
المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة 

 التعليق

دالة عند  ٠.٠٠٠ ٩.٧١٦ ٢٢.٩٧١.٤٨٦بين المجموعات كفايات التخطيط١
مستوى 
٠,٠١ 

 ٠.١٥٣ ٧١١٠.٨٦داخل المجموعات

كفايات التنظيم ٢
 والتنسيق

دالة عند  ٠.٠٢١ ٤.٠٩٦ ٢٢.٣٤١.١٦٩بين المجموعات
مستوى 
٠,٠٥ 

 ٠.٢٨٥ ٧١٢٠.٢٦داخل المجموعات

كفايات التنفيذ ٣
 والمتابعة

ةغير دال ٠.٣٩٨ ٠.٩٣٤ ٠.٢٥٦ ٢٠.٥١٣بين المجموعات
 ٠.٢٧٥ ٧١١٩.٤٩داخل المجموعات

دالة عند  ٠.٠٢٣ ٣.٩٨٠ ٢١.٦٣٠.٨١٥بين المجموعات الكفايات الشخصية٤
مستوى 
٠,٠٥ 

 ٠.٢٠٥ ٧١١٤.٥٤داخل المجموعات

غير دالة ٠.٠٨٤ ٢.٥٦١ ٠.٢٠٤ ٢٠.٤٠٩بين المجموعات كفايات التقويم٥
 ٧١٥.٦٦٠.٠٨٠داخل المجموعات

كفايات االتصال ٦
 والعالقات اإلنسانية

دالة عند  ٠.٠٠٣ ٦.٣٨١ ٢٢.٢٩١.١٤٣بين المجموعات
مستوى 
٠,٠١ 

 ٠.١٧٩ ٧١١٥.٠٠داخل المجموعات

كفايات التنمية ٧
 المهنية

غير دالة ٠.٤٢٥ ٠.٨٦٦ ٠.٢٠٣ ٢٠.٤٠٦بين المجموعات
 ٠.٢٣٤ ٧١١٦.٦٢داخل المجموعات

غير دالة ٠.٠٩٥ ٢.٤٣٩ ٢١.١٤٠.٥٧١بين المجموعات بداع كفايات اإل٨
 ٠.٢٣٤ ٧١١٦.٦١داخل المجموعات

غير دالة ٠.٩٢٤ ٠.٠٧٩ ٠.٠٢١ ٢٠.٠٤١بين المجموعات الكفايات التقنية٩
 ٠.٢٦١ ٧١١٨,٥١داخل المجموعات

كفايات اإلشراف ١٠
 التربوي

غير دالة ٠.٤٩٣ ٠.٧١٥ ٢٠.٣٧٠.١٨٣بين المجموعات
 ٠.٢٥٥ ٧١١٨.١٢داخل المجموعات

الدرجة الكلية لألهمية 
تبعاً لمتغير الدورات 

 . التدريبية 

دالة عند  ٠.٠١٣ ٤.٥٧٨ ٢١.٠٦٠.٥٢٩بين المجموعات
مستوى 
٠,٠١ 

 ٧١٨.٢٠٠.١١٦داخل المجموعات

  
          

  :مايلي )  ٣٥(  يتضح من الجدول رقم 
وجد فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعـاً  ـ أنه الت١

في مجاالت )  دورة واحدة ـ دورتان ـ ثالث دورات فأكثر  (لمتغير الدورات التدريبية 



 

التقويم ـ كفايات التنمية المهنيةـ  كفايات التنفيذ والمتابعة ـ كفايات  :  (الدراسة التالية 
 .)ةالتقنياإلشراف التربوي ـ الكفايات  كفايات اإلبداع  ـ كفايات

ـ أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفراد مجتمع الدراسـة تبعـاً   ٢
في تحديد درجة أهمية توفر الكفايات لـدى مشـرفي اإلدارة   .لمتغير الدورات التدريبية

ت التخطيط ـ  كفايا(في مجاالت الدراسة التالية ) ٠.٠١(المدرسية عند مستوى الداللة 

  ) .كفايات االتصال والعالقات اإلنسانية

ـ أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد مجتمـع الدراسـة تبعـاً    ٣
في تحديد درجة أهمية توفر الكفايات لـدى مشـرفي اإلدارة   .لمتغير الدورات التدريبية

كفايـات التنظـيم   (اليـة  في مجاالت الدراسة الت) ٠.٠٥(المدرسية عند مستوى الداللة 

  )الكفايات الشخصيةـ  والتنسيق

وجود فـروق   ـ أظهرت نتيجة الدرجة الكلية لألهمية تبعاً لمتغير الدورات التدريبية  ٤
  ) . ٠.٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)   ٣٦(   اتجاه الفروق والجـدول رقـم    لمعرفة) شيفيه (وقد استخدم الباحث اختبار 
  .ذلكيوضح 

المتوسط عدد الدورات التدريبية مجاالت الدراسة م
 الحسابي

دورة 
 واحدة

ثالث  دورتان
 دورات

 الفرق لصالح 

    ٣.٩٣دورة واحدة  كفايات التخطيط١
    ٣.٩١دورتان 

 ثالث دورات فأكثر  ••٤.٤٧ثالث دورات فأكثر
كفايات التنظيم ٢

 والتنسيق
    ٣.٧٤دورة واحدة 

    ٣.٨٣دورتان 
 ثالث دورات فأكثر  •٤.٢٤ثالث دورات فأكثر

الكفايات ٣
 الشخصية

    ٤.١٠دورة واحدة 
    ٤.٤٥دورتان 

 ثالث دورات فأكثر  •٤.٥٨ثالث دورات فأكثر
كفايات االتصال ٤

والعالقات 
 اإلنسانية 

    ٣.٩٧دورة واحدة 
    ٤.٤٤دورتان 

 ثالث دورات فأكثر  •٤.٥٤ثالث دورات فأكثر
الدرجة الكلية ألهمية 

الكفايات باختالف 
 الدورات التدريبية 

    ٤.٠٧دورة واحدة 
    ٤.٢٧دورتان 

 ثالث دورات فأكثر  •٤.٤٤ثالث دورات فأكثر

ِ  
 

همية الكفايات في مجاالت الدراسة وذلك تبعاً لمتغير الدورات اختبار شيفيه لتحديد مصدر الفروق في تحديد أ)  ٣٦(  جدول رقم       

  . التدريبية 



 

  

أن المجموعة الثالثة وهم الذين  التحقوا ببرامج تدريبية )   ٣٦( لجدول رقم يتضح من ا
هم أكثر المجموعات التي ترى أهمية توفرا لكفايات المهنية لـدى  ) ثالث دورات فأكثر(

(   كل مجال من مجاالت الدراسة الواردة في الجدول رقـم   مشرفي اإلدارة المدرسية في
  . وكذلك في جميع مجاالت الدراسة مجتمعة )   ٣٦

هــ  ١٤٢٣هـ ـ الحارثي  ١٤٢٨الحضيبي ( وتختلف هذه النتيجة عن دراسة كل من 
حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات أنه التوجد فروق ذات داللـة   )هـ١٤٢٥ـ الحماد 

  . ر الدورات التدريبيةإحصائية تعزى لمتغي
يالحظ أنه توجد  فروق ذات داللـة إحصـائية بـين    )  ٣٦( وبالعودة إلى الجدول رقم 

استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير الدورات التدريبية في تحديد درجـة أهميـة   
  توفر 

  :الكفايات لدى مشرفي اإلدارة المدرسية في مجاالت الدراسة التالية 
ـ كفايات االتصال والعالقات اإلنسانية  الكفايات الشخصيةتنظيم والتنسيق ـ  كفايات ال(

  .لدراسة مجتمعة اوكذلك في مجاالت ) 
حيث كشف اختبار شيفيه عن اتجاه هذه الفروق بين الذين التحقوا بها ببـرامج تدريبيـة   

ث ثـال (وذلـك لصـالح   ) بدورة تدريبية واحدة ( والذين التحقوا) ثالث دورات فأكثر(
  ).دورات فأكثر

كما يالحظ أنه توجد  فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد مجتمـع الدراسـة   
تبعاً لمتغير نوع المؤهل في تحديد درجة أهمية توفر الكفايـات لـدى مشـرفي اإلدارة    

  ) .كفايات التخطيط(المدرسية في مجال  
التحقوا بها ببـرامج تدريبيـة   وقد كشف اختبار شيفيه عن اتجاه هذه الفروق بين الذين 

ثـالث  (وذلـك لصـالح   ) بدورة تدريبية واحدة ( والذين التحقوا) ثالث دورات فأكثر(
  ).دورات فأكثر

( والـذين التحقـوا  ) ات فأكثرثالث دور(وكذلك  بين الذين التحقوا بها ببرامج تدريبية 
  ).ثالث دورات فأكثر(وذلك لصالح ) نبدورتين تدريبيتي



 

ذلك إلى أثر الدورات التدريبية التي التحقوا بها  مما جعلهم يرون أهمية א
مـن ذوي الـدورات   مما يراها  باقي أفراد مجتمع الدراسـة   رهذه الكفايات بدرجة أكب

  التدريبية األقل
  

  متغير سنوات الخبرة في العمل الحالي : ثالثاً  
  تبعاً لمتغير سنوات الخبرة  حول تحديد درجة أهمية توفر الكفاياتلة الفروق نتائج تحليل التباين األحادي لدال)   ٣٧( جدول رقم 

  

  : مايلي )   ٣٧(   يالحظ من الجدول رقم 
ـ التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفـراد مجتمـع الدراسـة فـي     ١

سنوات ـ من   ٥أقل من ( سنوات الخبرة في العمل الحاليتبعاً لمتغير مجاالت الدراسة 

درجة مصدر التباين مجاالت الدراسةم
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة 

 التعليق

 غير دالة ٠.٥٦٢ ٠.٦٨٩ ٣٠.٣٩٧٠.١٢٣بين المجموعات كفايات التخطيط١
 ٧٠١٣.٤٣٠.١٩٢موعاتداخل المج

كفايات التنظيم ٢
 والتنسيق

 غير دالة ٠.٣٧٧ ١.٠٤٧ ٣٠.٩٧٠٠.٣٢٣بين المجموعات
 ٧٠٢١.٦٣٠.٣٠٩داخل المجموعات

كفايات التنفيذ ٣
 والمتابعة

 غير دالة ٠.٩٦٥ ٠.٠٩٠ ٣٠.٠٧٧٠.٠٢٦بين المجموعات
 ٧٠١٩.٩٣٠.٢٨٥داخل المجموعات

ايات الكف٤
 الشخصية

 غير دالة ٠.٧١٦ ٠.٤٥٣ ٣٠.٣٠٨٠.١٠٣بين المجموعات
 ٧٠١٥.٨٦٠.٢٢٧داخل المجموعات

 غير دالة ٠.٩٧٥ ٠.٠٧٢ ٣٠.٠١٩٠.٠٠٦بين المجموعات كفايات التقويم٥
 ٧٠٦.٠٥٠.٠٨٦داخل المجموعات

كفايات االتصال ٦
والعالقات 
 اإلنسانية

 غير دالة ٠.٩٥٦ ٠.١٠٧ ٣٠.٠٦٨٠.٠٢٣بين المجموعات
 ٧٠١٤.٩٤٠.٢١٣داخل المجموعات

كفايات التنمية ٧
 المهنية

 غير دالة ٠.٨٣٥ ٠.٢٨٧ ٣٠.٢١٠.٠٦٩بين المجموعات
 ٧٠١٦.٨٢٠.٢٤٠داخل المجموعات

 غير دالة ٠.٨٩١ ٠.٢٠٧ ٣٠.١٥٦٠.٠٥٢بين المجموعاتكفايات اإلبداع ٨
 ٧٠١٧.٥٩٠.٢٥١جموعاتداخل الم

 غير دالة ٠.٧٣٦ ٠.٤٢٤ ٣٠.٣٣١٠.١١٠بين المجموعات الكفايات التقنية٩
 ٧٠١٨.٢٢٠.٢٦٠داخل المجموعات

كفايات اإلشراف ١٠
 التربوي

 غير دالة ٠.٩٠٢ ٠.١٩١ ٣٠.١٥٠٠.٠٥٠بين المجموعات
 ٧٠١٨.٣٤٠.٢٦٢داخل المجموعات

لألهمية  الدرجة الكلية
تبعاً لمتغير سنوات 
الخبرة في العمل 

 الحالي

 غير دالة ٠.٩٩٥ ٠.٠٢٥ ٣٣٠.٠٠٣بين المجموعات
 ٧٠٩.٢٥٠.١٣٢داخل المجموعات



 

سـنة   ١٥سنة ـ من  ١٥سنوات إلى أقل من١٠سنوات ـ من   ١٠سنوات إلى أقل من٥
  )  فأكثر 

  
  

 سنوات الخبرة في العمل الحاليأظهرت نتيجة الدرجة الكلية لألهمية تبعاً لمتغير ـ   ٢
  . ن  استجابات أفراد مجتمع الدراسةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي

) هــ  ١٤٢٠(ودراسـة الزايـدي   ) هـ١٤٢٢(وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الجعيد 
هــ ـ   ١٤٢٣هـ ـ الحارثي  ١٤٢٨الحضيبي ( وتختلف  النتيجة عن دراسة كل من 

التي أظهرت نتائجها وجـود فـروق فـي    ) هـ ١٤١٣هـ ـ العثيمين  ١٤٢٥الحماد 
  ت الدراسات تعزى لمتغير الخبرة استجابات أفراد مجتمعا

  

وهذا يعني أن أفراد مجتمع الدراسة باختالف سنوات خبراتهم في العمل الحالي يـرون  
ذلك لسعة اطـالع أفـراد مجتمـع    . أهمية هذه الكفايات بدرجة متقاربة 

ر سنوات الدراسة ومتابعة الجديد في عالم التربية والتعليم مما قلل من أهمية تأثير متغي
  . الخبرة على إجابات أفراد مجتمع الدراسة 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  .متغير إدارة التعليم التابع لها : رابعاً 
تبعاً  حول تحديد درجة أهمية توفر الكفاياتنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق )  ٣٨(  جدول رقم              

  لمتغير إدارة التعليم

  
  

         

  : مايلي )   ٣٨(   يالحظ من الجدول رقم 
ـ التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفراد مجتمـع الدراسـة فـي    ١

إدارة التربية والتعلـيم بمحافظـة   (التابع لها إدارة التعليم مجاالت الدراسة تبعاً لمتغير 
ألمع ـ إدارة التربية والتعلـيم    لرة التربية والتعليم بمحافظة رجامحايل عسير ـ إدا 
  )  بمحافظة المخواة

 معـد  التابع لهـا إدارة التعليم أظهرت نتيجة الدرجة الكلية لألهمية تبعاً لمتغير ـ   ٢
  . وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفراد مجتمع الدراسة

  

درجة مصدر التباين سةمجاالت الدرام
 الحرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة 

 التعليق

غير دالة  ٠.٠٩٢ ٢.٤٦٥ ٠.٤٤٩ ٢٠.٨٩٨بين المجموعات كفايات التخطيط١
 ٠.١٨٢ ٧١١٢.٩٣داخل المجموعات

كفايات التنظيم ٢
 والتنسيق

 غير دالة ٠.٢٧٢ ١.٣٢٧ ٠.٤٠٧ ٢٠.٨١٤بين المجموعات
 ٠.٣٠٧ ٧١٢١.٧٨داخل المجموعات

كفايات التنفيذ ٣
 والمتابعة

 غير دالة ٠.٩٦٨ ٠.٠٣٢ ٠.٠٠٩ ٢٠.٠١٨بين المجموعات
 ٠.٢٨٢ ٧١١٩.٩٩داخل المجموعات

 غير دالة ٠.٥١٨ ٠.٦٦٤ ٠.١٤٩ ٢٠.٢٩٧بين المجموعات الكفايات الشخصية٤
 ٠.٢٢٤ ٧١١٥.٨٧داخل المجموعات

 غير دالة ٠.٦٣٩ ٠.٤٥٠ ٠.٠٣٨ ٢٠.٠٧٦بين المجموعات كفايات التقويم٥
 ٧١٥.٩٩٠.٠٨٤داخل المجموعات

كفايات االتصال ٦
 والعالقات اإلنسانية

 غير دالة ٠.٥٧٧ ٠.٥٥٥ ٠.١١٦ ٢٠.٢٣١بين المجموعات
 ٠.٢٠٨ ٧١١٤.٧٨داخل المجموعات

كفايات التنمية ٧
 لمهنيةا

 غير دالة ٠.٦٠٨ ٠.٥٠١ ٠.١١٨ ٢٠.٢٣٧بين المجموعات
 ٠.٢٣٦ ٧١١٦.٧٩داخل المجموعات

 غير دالة ٠.٥٧٣ ٠.٥٦١ ٠.١٣٨ ٢٠.٢٧٦بين المجموعات كفايات اإلبداع ٨
 ٠.٢٤٦ ٧١١٧.٤٧داخل المجموعات

 غير دالة ٠.٢٠٤ ١.٦٢٦ ٠.٤٠٦ ٢٠.٨١٢بين المجموعات ةكفايات التقنيال٩
 ٠.٢٥٠ ٧١١٧.٧٤داخل المجموعات

كفايات اإلشراف ١٠
 التربوي

 غير دالة ٠.٤٣١ ٠.٨٥٢ ٠.٢١٧ ٢٠.٤٣٣بين المجموعات
 ٠.٢٥٤ ٧١١٨.٠٥داخل المجموعات

الدرجة الكلية لألهمية تبعاً 
 لمتغير إدارة التعليم 

 غير دالة ٠.٩٤٠ ٠.٠٦٢ ٠.٠٠٨ ٢٠.٠١٦بين المجموعات
 ٧١٩.٢٥٠.١٣٠داخل المجموعات



 

  
אא א :א

  :من أسئلة الدراسة والذي ينص على  السادسلإلجابة على السؤال 
א א א א א

א א א א א א
א(א א ، א א ،א אא מ א א ،
؟)
  
وذلك لمعرفة الداللـة  ) One Way Anova(استخدم الباحث تحليل التباين األحادي  فقد

اإلحصائية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول درجة ممارسة الكفايـات المهنيـة لـدى    
شـيفيه  (تبـار  مشرف اإلدارة المدرسية وفقاً لمتغيرات الدراسة ، كما استخدم الباحـث اخ 

Scheffe ( واختبارLSD وفيما يلي عرض مفصل لتلك النتائج . للمقارنة البعدية:  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  متغير نوع المؤهل : أوالً          
تبعاً لمتغير نوع  حول تحديد درجة ممارسة الكفاياتنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق )  ٣٩(  جدول رقم      

  المؤهل

درجة مصدر التباين مجاالت الدراسةم
 الحرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 التعليق

غير دالة ٠.٧٥٧ ٠.٢٧٩ ٠.١٤٧ ٢٠.٢٩بين المجموعات كفايات التخطيط١
 ٠.٥٢٥ ٧١٣٧.٢٨داخل المجموعات

كفايات التنظيم ٢
 والتنسيق

غير دالة ٠.٣٥٠ ١.٠٦٦ ٠.٤٨٥ ٢٠.٩٧بين المجموعات
 ٠.٤٥٥ ٧١٣٢.٣١داخل المجموعات

كفايات التنفيذ ٣
 والمتابعة

غير دالة ٠.١٦٨ ١.٨٢٩ ٠.٦٠٥ ٢١.٢١بين المجموعات
 ٠.٣٣١ ٧١٢٣.٤٩داخل المجموعات

غير دالة ٠.٢٦٦ ١.٣٤٨ ٠.٥٥٣ ٢١.١١بين المجموعات الكفايات الشخصية٤
 ٠.٤١٠ ٧١٢٩.١٣داخل المجموعات

غير دالة ٠.٢٤٦ ١.٤٢٩ ٠.٣١٦ ٢٠.٦٣بين المجموعات كفايات التقويم٥
 ٠.٢٢١ ٧١١٥.٧١داخل المجموعات

كفايات االتصال ٦
 والعالقات اإلنسانية

غير دالة ٠.١٦١ ١.٨٧١ ١.٠٠٦ ٢٢.٠١بين المجموعات
 ٠.٥٣٨ ٧١٣٨.١٧داخل المجموعات

نمية كفايات الت٧
 المهنية

غير دالة ٠.٤٠٥ ٠.٩١٥ ٠.٤٩٦ ٢٠.٩٩بين المجموعات
 ٠.٥٤٢ ٧١٣٨.٥٢داخل المجموعات

غير دالة ٠.٧٩٦ ٠.٢٢٩ ٠.١٦١ ٢٠.٣٢بين المجموعات كفايات اإلبداع ٨
 ٠.٧٠٤ ٧١٥٠.٠١داخل المجموعات

غير دالة ٠.٤٩٧ ٠.٧٠٦ ٠.٣٨١ ٢٠.٧٦بين المجموعات الكفايات التقنية٩
 ٠.٥٤٠ ٧١٣٨.٣١داخل المجموعات

كفايات اإلشراف ١٠
 التربوي

غير دالة ٠.٥٨٣ ٠.٥٤٤ ٠.٣١٦ ٢٠.٦٣بين المجموعات
 ٠.٥٨٠ ٧١٤١.١٩داخل المجموعات

الدرجة الكلية للممارسة 
 تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

ةغير دال ٠.٣٤٣ ١.٠٨٧ ٠.٣٨٠ ٢٠.٧٦بين المجموعات
 ٠.٣٥٠ ٧١٢٤.٨٥داخل المجموعات

  

  : مايلي ) ٣٩ (يالحظ من الجدول رقم 
جميع ـ التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفراد مجتمع الدراسة في ١

بكالوريوس تربوي ـ بكـالوريوس غيـر    (مجاالت الدراسة تبعاً لمتغير نوع المؤهل 
  )  .تربوي ـ ماجستير تربوي

نتيجة الدرجة الكلية للممارسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي عـدم وجـود    ـ أظهرت  ٢
  .بين  استجابات أفراد مجتمع الدراسة  ةفروق ذات داللة إحصائي

إلى أن أفراد مجتمع الدراسة متقاربون في وجهـات نظـرهم حـول     وهذه النتيجة 
  ر نوع المؤهلتبعاً لمتغيممارسة مشرفي اإلدارة المدرسية للكفايات المهنية 

  



 

  متغير الدورات التدريبية : ثانياً 
تبعاً  حول تحديد درجة ممارسة الكفاياتنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق )  ٤٠(  جدول رقم                          

  لمتغير الدورات التدريبية

  

  

  :مايلي )   ٤٠(    يتضح من الجدول رقم 
ـ أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفراد مجتمع الدراسـة تبعـاً   ١

فـي جميـع   )  دورة واحدة ـ دورتان ـ ثالث دورات فأكثر  (لمتغير الدورات التدريبية 
  ).ية المهنيةـ كفايات اإلبداع  كفايات التنم:  (مجاالت الدراسة ماعدا المجالين التاليين 

 
ـ أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفراد مجتمـع الدراسـة تبعـاً    ٢

في تحديد درجة ممارسـة الكفايـات لـدى مشـرفي اإلدارة     .لمتغير الدورات التدريبية

درجة مصدر التباين مجاالت الدراسةم
 الحرية

مجموع 
المربعات

 متوسط
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 التعليق

 غير دالة٠.٤٥٢ ٠.٨٠٢ ٠.٤١٥ ٢٠.٨٣٠بين المجموعات كفايات التخطيط١
 ٠.٥١٧ ٧١٣٦.٧٤داخل المجموعات

كفايات التنظيم ٢
 والتنسيق

 غير دالة٠.٤٢٦ ٠.٨٦٤ ٠.٣٩٥ ٢٠.٧٩١بين المجموعات
 ٠.٤٥٨ ٧١٣٢.٤٩داخل المجموعات

كفايات التنفيذ ٣
 والمتابعة

 غير دالة٠.٦٧٦ ٠.٣٩٤ ٠.١٣٦ ٢٠.٢٧بين المجموعات
 ٠.٣٤٤ ٧١٢٤.٤٣داخل المجموعات

 غير دالة٠.٩٥٨ ٠.٠٤٣ ٠.٠١٨ ٢٠.٠٤بين المجموعات الكفايات الشخصية٤
 ٠.٤٢٥ ٧١٣٠.٢٠داخل المجموعات

 غير دالة٠.٧٣٢ ٠.٣١٣ ٠.٠٧١ ٢٠.١٤بين المجموعات كفايات التقويم٥
 ٠.٢٢٨ ٧١١٦.٢٠داخل المجموعات

كفايات االتصال ٦
 والعالقات اإلنسانية

 غير دالة ٠.٠٥٧ ٢.٩٨٧ ١.٥٥٩ ٢٣.١٢بين المجموعات
 ٠.٥٢٢ ٧١٣٧.٠٧داخل المجموعات

كفايات التنمية ٧
 المهنية

ند دالة ع٠.٠٣٥ ٣.٥٢٨ ١.٧٨٦ ٢٣.٥٨بين المجموعات
مستوى 
٠.٠٥ 

 ٠.٥٠٦ ٧١٣٥.٩٤داخل المجموعات

دالة عند ٠.٠٥٠ ٣.١٣١ ٢.٠٤٠ ٢٤.٠٨بين المجموعات كفايات اإلبداع ٨
مستوى 
٠.٠٥ 

 ٠.٦٥١ ٧١٤٦.٢٦داخل المجموعات

 غير دالة٠.٤١٦ ٠.٨٨٨ ٠.٤٧٦ ٢٠.٩٥بين المجموعات الكفايات التقنية٩
 ٠.٥٣٧ ٧١٣٨.١٢داخل المجموعات

كفايات اإلشراف ١٠
 التربوي

 غير دالة٠.٢١٨ ١.٥٥٦ ٠.٨٧٨ ٢١.٧٦بين المجموعات
 ٠.٥٦٤ ٧١٤٠.٠٦داخل المجموعات

الدرجة الكلية للممارسة 
تبعاً لمتغير الدورات 

 .التدريبية 

 غير دالة٠.٢٤٢ ١.٤٤٦ ٠.٥٠١ ٢١.٠٠٢بين المجموعات
 ٠.٣٤٧ ٧١٢٤.٦١داخل المجموعات



 

مهنيةــ  كفايات التنمية ال:  (في المجالين التاليين ) ٠.٠٥(المدرسية عند مستوى الداللة 
  ).كفايات اإلبداع  

 
عدم وجـود  .ـ أظهرت نتيجة الدرجة الكلية للممارسة تبعاً لمتغير الدورات التدريبية  ٣

  . فروق ذات داللة إحصائية  
لمعرفة اتجاه الفروق والجـدول     ) LSD(واختبار ) شيفيه (وقد استخدم الباحث اختبار 

  .يوضح ذلك)     ٤١(رقم 
  

الدورات  عدد مجاالت الدراسةم
 التدريبية

المتوسط 
 الحسابي

دورة 
 واحدة

ثالث  دورتان
 دورات

 الفرق لصالح

كفايات التنمية ١
 المهنية

 ثالث دورات فأكثر   ٢.٣٩دورة واحدة
   ٢.٧٧دورتان

ثالث دورات 
 فأكثر

٣.٠٨•  

لم يظهر اختبار شيفيه    ٢.٢٨دورة واحدة كفايات اإلبداع٢
أي الفروق بين 
 المجموعات

   ٣.١٣دورتان 
   ٣.٠٣ثالث دورات

  
  
  

اختبار شيفيه لتحديد مصدر الفروق في تحديد درجة ممارسة الكفايات في مجاالت الدراسة )  ٤١(  جدول رقم         

  .وذلك تبعاً لمتغير الدورات التدريبية 

  

ات داللة إحصـائية بـين   يالحظ أنه توجد  فروق ذ)  ٤١( دة إلى الجدول رقم بالعو
استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير الدورات التدريبيـة فـي تحديـد درجـة     

  )التنمية المهنية :(ممارسة الكفايات لدى مشرفي اإلدارة المدرسية في مجال
عن اتجاه هذه الفروق بين الذين هم التحقوا ببرامج تدريبية ) شيفيه(حيث كشف اختبار 

ثـالث  (وذلك لصـالح  ) بدورة تدريبية واحدة ( والذين التحقوا) فأكثرثالث دورات (
  ).دورات فأكثر

في تحديد الفروق بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعـاً  ) شيفيه(بينما فشل اختبار 
لمتغير الدورات التدريبية في تحديد درجة ممارسة الكفايـات لـدى مشـرفي اإلدارة    

للكشف عن هذه    ) LSD(لذا استخدم الباحث اختبار ) اإلبداع  :(المدرسية في مجال
  .الفروق 



 

  
عدد الدورات مجاالت الدراسة م

 التدريبية
المتوسط 
 الحسابي

دورة 
 واحدة

ثالث  دورتان
 دورات

 الفرق لصالح 

ثالث دورات فأكثر   ٢.٢٨دورة واحدة  كفايات اإلبداع ٢
   ٣.١٣دورتان 

  •٣.٠٣ثالث دورات
  
  
  

لتحديد مصدر الفروق في تحديد درجة ممارسة الكفايات في مجال     ) LSD(اختبار )  ٤٢(  جدول رقم            

  .اإلبداع وذلك تبعاً لمتغير الدورات التدريبية 

  

  ) : ٤٢ (يتضح من الجدول رقم 
حدد اتجاه الفروق بين استجابات مجتمع الدراسة في مجـال     ) LSD(أن اختبار  

حدد اتجاه هذه الفروق بين الذين التحقوا  بداع تبعاً لمتغير الدورات التدريبية حيثاإل
وذلـك  ) بدورة تدريبية واحدة ( والذين التحقوا) الث دورات فأكثرث(ببرامج تدريبية 

وبنظرة عامة لتأثير متغير الدورات التدريبيـة علـى   ).ثالث دورات فأكثر(لصالح 
ة في تحديد درجة ممارسة الكفايـات لـدى مشـرفي    استجابات أفراد مجتمع الدراس

اإلدارة المدرسية في جميع  المجاالت نجد أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  
استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير الدورات التدريبية  في جميع مجـاالت  

حيث ).كفايات اإلبداع  كفايات التنمية المهنيةـ :  (الدراسة ماعدا المجالين التاليين 
يـرون  ) بثالث دورات فأكثر(أظهرت النتائج أن أفراد مجتمع الدراسة الذين التحقوا 

أن مشرفي اإلدارة المدرسية يمارسون كفايات هذين المجالين بدرجة أكبر مما يراها 
يعود إلـى   باقي أفراد مجتمع الدراسة من ذوي الدورات التدريبية األقل 

ك  الدورات في إكسابهم المعارف المتعلقة بهـذين المجـالين ممـا جعلهـم     تأثير تل
   .يحكمون بممارسة مشرفي اإلدارة المدرسية لكفايات هذين المجالين بدرجة أكبر 

  
  

  

  



 

  :متغير سنوات الخبرة في العمل الحالي : ثالثاًً        
تبعاً  حول تحديد درجة ممارسة الكفاياتلفروق نتائج تحليل التباين األحادي لداللة ا)  ٤٣(  جدول رقم        

  لمتغير سنوات الخبرة

 
درجة مصدر التباينمجاالت الدراسةم

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 التعليق

غير دالة٠.٢٣٧ ٠.٧٣٠١.٤٤٤ ٣٢.١٩بين المجموعات كفايات التخطيط١
٠.٥٠٥ ٧٠٣٥.٣٨داخل المجموعات

كفايات التنظيم ٢
 والتنسيق

غير دالة٠.١٢٠ ٠.٨٨٢٢.٠١٥ ٣٢.٦٥بين المجموعات
٠.٤٣٨ ٧٠٣٠.٦٤داخل المجموعات

كفايات التنفيذ ٣
 والمتابعة

غير دالة٠.٣٠٩ ٠.٤٠٩١.٢١٩ ٣١.٢٣بين المجموعات
٠.٣٣٥ ٧٠٢٣.٤٨داخل المجموعات

الكفايات ٤
 الشخصية

غير دالة٠.٠٦٨ ٠.٩٦٩٢.٤٨٢ ٣٢.٩١بين المجموعات
٠.٣٩٠ ٧٠٢٧.٣٣داخل المجموعات

دالة عند ٠.٠١٧ ٠.٧٣٢٣.٦٢٢ ٣٢.٢٠بين المجموعات كفايات التقويم٥
مستوى 
٠.٠٥  

٠.٢٠٢ ٧٠١٤.١٤داخل المجموعات

كفايات االتصال ٦
والعالقات 
 اإلنسانية

غير دالة٠.٢٦٩ ٠.٧٢٧١.٣٣٩ ٣٢.١٨بين المجموعات
٧٠٣٨.٠٠٤٠.٥٤٣داخل المجموعات

كفايات التنمية ٧
 المهنية

غير دالة٠.١٣٣ ١.٠٠٥١.٩٢٨ ٣٣.٠٢بين المجموعات
٠.٥٢١ ٧٠٣٦.٤٩داخل المجموعات

غير دالة٠.١٧٧ ١.١٣٢١.٦٨٩ ٣٣.٤٠بين المجموعاتكفايات اإلبداع ٨
٠.٦٧١ ٧٠٤٦.٩٤عاتداخل المجمو

غير دالة٠.٦٣٦ ٠.٣١١٠.٥٧٢ ٣٠.٩٣بين المجموعات الكفايات التقنية٩
٠.٥٤٥ ٧٠٣٨.١٣داخل المجموعات

كفايات ١٠
اإلشراف 
 التربوي

غير دالة٠.٦٠٥ ٠.٣٦٠٠.٦١٩ ٣١.٠٨بين المجموعات
٠.٥٨٢ ٧٠٤٠.٧٤داخل المجموعات

ارسة الدرجة الكلية للمم
تبعاً لمتغير سنوات 
 الخبرة في العمل الحالي

غير دالة٠.١٢٩ ٠.٦٥٩١.٩٥١ ٣١.٩٨بين المجموعات
٠.٣٣٨ ٧٠٢٣.٦٣داخل المجموعات

  

  

  :مايلي )  ٤٣( يتضح من الجدول رقم 
ـ التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفراد مجتمع الدراسة في جميع   ١

 سنوات الخبرة في العمـل الحـالي  تبعاً لمتغير ) التقويم (ة ماعدا مجال مجاالت الدراس
سنوات إلى أقـل  ١٠سنوات ـ من   ١٠سنوات إلى أقل من٥سنوات ـ من   ٥أقل من (

  )  سنة فأكثر  ١٥سنة ـ من ١٥من
  
  



 

 سنوات الخبرة في العمل الحاليأظهرت نتيجة الدرجة الكلية للممارسة تبعاً لمتغير ـ   ٢
وهذا يعني . فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفراد مجتمع الدراسةعدم وجود 

أن أفراد مجتمع الدراسة باختالف سنوات خبراتهم في العمل الحـالي يـرون درجـة    

  .ممارسة هذه الكفايات بدرجة متقاربة 
ـ أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفراد مجتمع الدراسـة تبعـاً   ٣

في تحديد درجة ممارسة الكفايات لدى مشـرفي   سنوات الخبرة في العمل الحالي لمتغير
 ).التقويم :  (في مجال ) ٠.٠٥(اإلدارة المدرسية عند مستوى الداللة 

لمعرفة اتجاه الفروق والجدول    ) LSD(واختبار ) شيفيه (وقد استخدم الباحث اختبار 
  .يوضح ذلك) ٤٤(رقم 

  
مجاالت م

الدراسة
المتوسط نوات الخبرةعدد س

 الحسابي
أقل من 

 سنوات٥
إلى ٥من

أقل من 
 سنة١٠

من 
إلى ١٠

  أقل من
 سنة١٥

  ١٥أكثر 
 سنة

الفرق لصالح

لم يظهر     ٤.٤٩سنوات٥أقل من  التقويم١
اختبار 
شيفيه 

الفروق بين 
أي 

المجموعات

    ٤.٤٥سنة١٠إلى أقل من ٥من
  إلى أقل من١٠من 

 سنة١٥
٤.٤٨    

  ١٥أكثر 
 سنة

٤.٤٣    

ِ  
  

اختبار شيفيه لتحديد مصدر الفروق في تحديد درجة ممارسة الكفايات في مجال التقويم )  ٤٤(  جدول رقم        

  .وذلك تبعاً لمتغير سنوات الخبرة 

  

لم يظهر الفروق بين اسـتجابات  )  شيفيه(أن اختبار )   ٤٤(  يتضح من الجدول رقم 
سة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في تحديد درجة ممارسة الكفايات لدى أفراد مجتمع الدرا

   ) LSD(لذا استخدم الباحث اختبـار  ) التقويم (مشرفي اإلدارة المدرسية في مجال 

  للكشف عن هذه الفروق
  

  

  



 

مجاالت م
 الدراسة

المتوسط عدد سنوات الخبرة
 الحسابي

أقل من 
 سنوات٥

إلى ٥من
أقل من 

 سنة١٠

من 
إلى ١٠
  قل منأ

 سنة١٥

  ١٥أكثر 
 سنة

الفرق 
 لصالح

أقل من  •  ٣.٦٢سنوات٥أقل من  التقويم١
 سنوات٥

إلى أقل من ٥من
 سنة١٠

إلى ٥من  •  ٣.٤٩
أقل من 

 سنة١٠
  إلى أقل من١٠من 

 سنة١٥
٢.٩٨     

  ١٥أكثر 
 سنة

  ١٥أكثر   •  ٣.٦٠
 سنة

ِ  
  

ديد مصدر الفروق في تحديد درجة ممارسة الكفايات في مجال التقويم لتح    ) LSD(اختبار )  ٤٥(  جدول رقم      

  .وذلك تبعاً لمتغير سنوات الخبرة 

  

  

  

أشـارت إلـى أن الـذين     ) LSD(أن نتائج اختبار )   ٤٥(  يتضح من الجدول رقم 
والذين خبـرتهم  ) سنة١٠إلى أقل من ٥من(والذين خبرتهم )سنوات ٥أقل من (خبرتهم 

يرون أن مشرفي اإلدارة المدرسية يمارسون الكفايات المهنية بدرجة ) سنة١٥أكثرمن (
ذلك إلى أن  ) سنة١٥إلى أقل من ١٠من (أكبر من زمالئهم الذين خبرتهم 

يعانون من ضعف في كفايات التقويم مما  )سنة١٥إلى أقل من ١٠من (الذين خبرتهم  
درجة ممارسـة مشـرفي    على جعلهم اليستطيعون الحكم بنفس الدرجة من التصور 

  رة المدرسية لكفاياتهم المهنيةاإلدا
  

  

  

  

  

  

  



 

  .متغير إدارة التعليم التابع لها : رابعاً 
  إدارة التعليمتبعاً لمتغير  حول تحديد درجة ممارسة الكفاياتنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق )  ٤٦(  جدول رقم 

  

رجة دمصدر التباين مجاالت الدراسةم
 الحرية

مجموع 
المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 التعليق

غير دالة٠.٨١٢ ٠.٢٠٩ ٠.١١ ٢٠.٢٢بين المجموعات كفايات التخطيط١
 ٠.٥٣ ٧١٣٧.٣٥داخل المجموعات

كفايات التنظيم ٢
 والتنسيق

غير دالة٠.٣٠٣ ١.٢١٤ ٠.٥٥ ٢١.١٠بين المجموعات
 ٠.٤٥٣ ٧١٣٢.١٨مجموعاتداخل ال

كفايات التنفيذ ٣
 والمتابعة

غير دالة٠.٢٩٥ ١.٢٤٣ ٠.٤٢ ٢٠.٨٤بين المجموعات
 ٠.٣٣٦ ٧١٢٣.٨٧داخل المجموعات

غير دالة٠.٧٤٧ ٠.٢٩٣ ٠.١٢٤ ٢٠.٢٥بين المجموعات الكفايات الشخصية٤
 ٠.٤٢٢ ٧١٢٩.٩٩داخل المجموعات

غير دالة٠.٢٣٥ ١.٤٧٨ ٠.٣٢٧ ٢٠.٦٥بين المجموعات يمكفايات التقو٥
 ٠.٢٢١ ٧١١٥.٦٩داخل المجموعات

كفايات االتصال ٦
 والعالقات اإلنسانية

غير دالة٠.٤٥٢ ٠.٨٠٣ ٠.٤٤٤ ٢٠.٨٩بين المجموعات
 ٠.٥٥٣ ٧١٣٩.٣٠داخل المجموعات

كفايات التنمية ٧
 المهنية

غير دالة٠.٧٣١ ٠.٣١٤ ٠.١٧٣ ٢٠.٣٥بين المجموعات
 ٠.٥٥٢ ٧١٣٩.١٦داخل المجموعات

غير دالة٠.١١٩ ٢.١٩٥ ١.٤٦٦ ٢٢.٩٣بين المجموعات كفايات اإلبداع ٨
 ٠.٦٦٨ ٧١٤٧.٤٠داخل المجموعات

غير دالة٠.٥١٠ ٠.٦٨٠ ٠.٣٦٧ ٢٠.٧٣بين المجموعات الكفايات التقنية٩
 ٠.٥٤٠ ٧١٣٨.٣٤داخل المجموعات

كفايات اإلشراف ١٠
 التربوي

غير دالة٠.٤٩١ ٠.٧١٩ ٠.٤١٥ ٢٠.٨٣بين المجموعات
 ٠.٥٧٧ ٧١٤٠.٩٩داخل المجموعات

الدرجة الكلية للممارسة 
 تبعاً لمتغير إدارة التعليم

غير دالِة٠.٤٧٣ ٠.٧٥٧ ٠.٢٦٧ ٢٠.٥٣بين المجموعات
 ٠.٣٥٣ ٧١٢٥.٠٧داخل المجموعات

  

  : مايلي )  ٤٦(    يالحظ من الجدول رقم 
ـ التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفراد مجتمـع الدراسـة فـي    ١

إدارة التربية والتعلـيم بمحافظـة   (التابع لها إدارة التعليم مجاالت الدراسة تبعاً لمتغير 
إدارة التربية والتعلـيم  ألمع ـ   لمحايل عسير ـ إدارة التربية والتعليم بمحافظة رجا 

  .حول درجة الممارسة )  بمحافظة المخواة

عـدم  .ـ أظهرت نتيجة الدرجة الكلية للممارسة تبعاً لمتغير إدارة التعليم التابع لها ٢
وهذا يعني أن .وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  استجابات أفراد مجتمع الدراسة 

الثالث متقاربون في وجهات نظـرهم حـول   أفراد مجتمع الدراسة في إدارات التعليم 
  .درجة ممارسة مشرفي اإلدارة المدرسية لكفاياتهم المهنية 

  
  



 

אא א :א
:السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على  ىعل جابةلإل

א א א א א מ
؟מ א מ

  :قام الباحث بمايلي  فقد
ـ لتحديد الكفايات التي تحتاج إلى التدريب قام الباحث بحصر الكفايات التي يقـع  ١

فأقل وهو أعلى درجة في فئة درجة ) ٣.٤٠(المتوسط الحسابي لدرجة ممارستها من 
في كما حدد %) ٦٠(وهذا يعني أن درجة الممارسة أقل من ) المتوسطة (الممارسة 

  .أداة الدراسة 
  
ـ تم تحديد هذا المقياس بعد استشارة عدد مـن محكمـي أداة الدراسـة وكـذلك     ٢

  .المختصين في مجال اإلحصاء التربوي 
  
ـ استخدم الباحث المتوسطات الحسابية لترتيب الكفايات داخـل المجـال وكـذلك    ٣

  .لترتيب مجاالت الدراسة من حيث درجة الحاجة للتدريب 
  : ض لنتائج السؤال الثامن وفيما يلي عر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ترتيب كفايات ومجاالت الدراسة تنازلياً حسب درجة الحاجة للتدريب)    ٤٧(   جدول رقم 
  

  

الترتيب    م  المجال
في 

  االستبانة

المتوسط   نص الفقرة
  الحسابي
لدرجة 
  الممارسة

المتوسط 
  الحسابي
العام 
  للمجال

ترتيب المجال 
  من
درجة حيث 

 ةالحاج
  للتدريب

 مساعدة مديري المدارس في وضع خططهم السنوية  ٧  ١  التخطيط
 

٢.٩٣ 
  

  
  
٣.٠٦  
  
  
  

  
  

( التنسيق مع الجهات المعنية في بناء الخطط اإلشرافية   ٤  ٢  الخامس
 .... )مديري مدارس ومشرفين تربويين 

٣.٠٧ 

مساعدة المديرين في التغلب على الصعوبات التي   ٩  ٣
 .هم أثناء تنفيذ خططهم السنوية تواجه

٣.١٨ 

التنظيم 
 والتنسيق

مشاركة مديري المدارس في تنظيم اللجان والمجالس   ١٦  ٤
 .المختلفة 

٢.٧٨   
  
  
  
٢.٩٣  
  
  

  
  
  
  
  الثالث

 ٢.٨٨ .مساعدة مديري المدارس في تنظيم سجالتهم اإلدارية   ١٧  ٥
 ٢.٩٦ ابتكار أساليب جديدة في التنظيم اإلداري  ١٩  ٦
التنسيق مع إدارة التربية والتعليم لتلبية احتياجات   ١٨  ٧

 .المدارس  المختلفة
 

٣ 
 

مساعدة مديري المدارس في توزيع المهام واألدوار في   ١٥  ٨
 .مدارسهم وفق اإلمكانات المتاحة 

٣.٠٤ 

التنفيذ 
 والمتابعة

   ٣.١٢ .متابعة أعمال المجالس واللجان المدرسية  ٢٤  ٩
  
٣.٢١  

  
  
  السابع

اإلطالع على دور مدير المدرسة في توظيف نتائج   ٢٥  ١٠
 .التقويم في تحسين العملية التعليمية 

٣.٢٠ 

مالحظة متابعة مديري المدارس للطالب على اختالف   ٢٢  ١١
 .مستوياتهم دراسياً وسلوكياً 

٣.٣١ 

الكفايات 
الشخصية

   ٣.٠٥ لعمل اإلداريتحفيز المديرين لزيادة إنتاجيتهم في ا  ٢٧  ١٢
  
  
٣.٢٣  

  
  
  
  الثامن

 ٣.٢٣ .العدل والمساواة بين المديرين في الحقوق والواجبات   ٣٢  ١٣
تنمية مهارات صناعة القرار واتخاذه لدى مديري   ٣٣  ١٤

 .المدارس 
٣.٢٣ 

 ٣.٢٦ .تقبل النقد واالستفادة من مالحظات اآلخرين   ٣١  ١٥
 .هداف التربوية المراد تحقيقها إقناع المديرين باأل  ٢٩  ١٦

  
٣.٣٩ 
  

   ٣.١٦ .تنمية مهارات  التقويم لدى المديرين   ٤٢  ١٧  التقويم
  
  
٣.٢٥  

  
  
  
  التاسع
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  

اطالع مديري المدارس على تقارير األداء الوظيفي   ٤١  ١٨
 .الخاصة بهم 

٣.٢٣ 

 استخدام نتائج التقويم في تطوير العملية التعليمية  ٤٠  ١٩
 .والتربوية

٣.٣١ 

أن عملية  التقويم وسيلة لتطوير العمل  أترسيخ مبد  ٣٨  ٢٠
 .وليست غاية في حد ذاتها 

٣.٣١ 



 

االتصال 
والعالقات 
 اإلنسانية

تفهم حاجات وميول واتجاهات المديرين ومراعاة   ٥١  ٢١
 .ظروفهم الشخصية 

٣.٣١   
  
  
٣.٣٣  

  
  
  
  العاشر
  
  
  
  

ر العاملين في اإلدارة المدرسية العمل على زيادة شعو  ٥٢  ٢٢
 .باالرتياح والرضا الوظيفي  

٣.٣١ 

( مشاركة العاملين في مجال التربية من خالل المناسبات   ٥٣  ٢٣
 .... ) .مواساة –تهنئة 

٣.٣٨ 

  
  
  
  
  
  
  
  

التنمية 
  المهنية

استضافة األكاديميين في مجال اإلدارة التربوية لالستفادة   ٦٠  ٢٤
 .من خبراتهم  

٢.٥٣   
  
  
  
  
  
  
  
  
٢.٩٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الثاني

مساعدة المديرين والمعلمين في إجراء البحوث التربوية   ٦٨  ٢٥
 .لحل مشكالتهم التربوية 

٢.٥٥ 

إجراء البحوث والدراسات العلمية الهادفة إلى تطوير   ٦٧  ٢٦
 .اإلدارة المدرسية 

٢.٦٥ 

 ٢.٩٣.تصميم البرامج التدريبية   ٦٣  ٢٧
االستفادة من نتائج وتوصيات األبحاث العلمية وتفعيلها    ٦٩  ٢٨

 .في الميدان التربوي  
٢.٦٩ 

المباريات اإلدارية ( استخدام األساليب التدريبية المختلفة   ٦٦  ٢٩
 ...........الورش التعليمية  –

٢.٩٧ 

 ٣.٠٥ .إكساب المديرين مهارات التعلم الذاتي   ٦١  ٣٠
 ٣.٠٥ تياجات التدريبية لمديري المدارستحديد االح  ٦٢  ٣١
متابعة أثر البرامج التدريبية على الفئة المستهدفة من   ٦٥  ٣٢

 خالل ممارستهم العملية
٣.٠٥ 

 ٣.٢٢تنفيذ البرامج التدريبية  ٦٤  ٣٣
تزويد المديرين بالمراجع والنشرات المفيدة في نموهم   ٥٨  ٣٤

 .المهني 
٣.٢٣ 

مثل العصف ( استخدام أساليب التفكير اإلبداعي     ٧١  ٣٥ اإلبداع 
 ...)الذهني  

٢.٧٨   
  
٢.٩٦  
  

  
  
تنمية قدرات المديرين للبحث عن حلول إبداعية    ٧٢  ٣٦  الرابع

 . ...)للمشكالت التي يواجهونها 
٢.٧٨ 

الحساسية للمشكالت ، ( إتقان مهارات اإلبداع المختلفة   ٧٠  ٣٧
 .. ) .الطالقة ، التحليل

٢.٩٢ 

 ٣.٣٦ .تشجيع روح اإلبداع واالبتكار لدى المديرين   ٧٣  ٣٨
التواصل عن طريق البريد اإللكتروني مع مديري   ٧٥  ٣٩  التقنية

 .المدارس إليصال التعاميم والتوجيهات الالزمة لهم 
٢.٠٥   

  
  
٢.٥٨  

  
  
  
  األول

متابعة البرامج الجديدة في عالم التقنية والتي يمكن   ٧٦  ٤٠
مثل  اإلدارة (فها في مجال التربية والتعليم توظي

 .....)  .اإللكترونية 

٢.٦١ 

الحاسب اآللي ـ االنترنت ـ ( استخدام التقنية الحديثة   ٧٧  ٤١
في إعداد وتنفيذ األساليب ..) أجهزة العرض المختلفة 

 .اإلشرافية المختلفة

٣.٠٧ 

اإلشراف 
  التربوي

مثل ( إلشراف التربوي ممارسة أنواع حديثة  في ا  ٧٩  ٤٢
 ...)  اإلشراف  باألهداف –إشراف الزمالء 

٢.٩٩   
٣.١٤  

  
  السادس

تطبيق شروط وضوابط اختيار مديري المدارس لمختلف   ٧٨  ٤٣
 .المراحل 

٣.٢٨ 

  

كفايـة يحتـاج مشـرفو اإلدارة    ) ٤٣(أن ثالثاً وأربعين )٤٧(يتضح من الجدول رقم 
 الكفايات كما يتضح  أن . ة على مجاالت الدراسة المدرسية للتدريب عليها وهي موزع



 

جاءت في الترتيب األول من حيث الحاجة للتدريب حيث حصـلت علـى أقـل     ةالتقني
وهذا يدل على حاجة مشرفي اإلدارة المدرسية للتدريب على ) ٢.٥٨(متوسط حسابي 

  .كفايات هذا المجال بدرجة كبيرة
الترتيب الثاني من حيث حاجة مشرفي اإلدارة  كفايات مجال التنمية المهنيةكما احتلت  

وتتفـق هـذه   )  ٢.٩٠(المدرسية للتدريب عليها حيث كان المتوسط الحسابي للمجال 
حيث احتل مجال تطوير النمو المهني الترتيب ) هـ ١٤١٩(النتيجة مع دراسة الحسني 

ـ  ـ   قالثاني من حيث الحاجة للتدريب للمشرفين التربويين كما تتف ة مـع  هـذه النتيج
حيث جاء مجال البحث ومجـال التـدريب   ) هـ ١٤١٩(ماتوصلت إليه دراسة سفر 

  .المرتبة الثانية والثالثة من حيث الحاجة للتدريب  يوالتطوير ف
بينما حل هـذا  ) ٢.٩٣(أما الترتيب الثالث فجاء فيه كفايات التنظيم والتنسيق بمتوسط 

  .  المجال في الترتيب الرابع من حيث درجة الممارسة
أما كفايات مجال اإلبداع ومجال التخطيط فقد احتلت الترتيب الرابع والخـامس بـين   
مجاالت الدراسة من حيث الحاجة للتدريب وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة المزجـاجي  

حيث جاء مجال التخطيط في الترتيب الخامس من حيث حاجة مشـرفي  ) هـ١٤٢٥(
اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسـة  بينما . العلوم الطبيعية للتدريب عليه 

حيث جاء مجال التخطيط في الترتيـب األول مـن حيـث حاجـة     ) هـ١٤١٩(سفر 
  . المشرفين التربويين للتدريب عليه 

أما الترتيب األخير لالحتياجات التدريبية فقد جاء فيه كفايات مجال االتصال والعالقات 
شير إلى أن مشرفي اإلدارة المدرسـية يمارسـون   اإلنسانية وذلك ألن نتائج الدراسة ت

كفايات هذا  المجال بدرجة عالية مما يعني أنهم بحاجة للتدريب علـى كفايـات هـذا    
المجال بدرجة أقل من باقي مجاالت الدراسة وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 

التصـال  حيث جاء مجال العالقات اإلنسانية ومجال ا) هـ ١٤٢٥(دراسة المزجاجي 
 .في الترتيب الثاني والثالث من حيث الحاجة للتدريب 

  
  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

א :א

א א א מ
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

א א:א א א מ
  

يتناول هذا الفصل ملخصاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة وأهـم التوصـيات   
في تطوير الكفايات المهنية لـدى   –والمقترحات التي ستسهم ـ بعون اهللا تعالى  

   ٠مشرفي اإلدارة المدرسية 
א−: א מ

  -:أظهرت الدراسة النتائج التالية 
א− אא א א א
−:א

)  ٨١(تم بناء قائمة للكفايات المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية والتي بلغ عـددها  
   -:كفاية صنفت في عشرة مجاالت هي كالتالي 

  ) .كفايات  ٩( مجال كفايات التخطيط  -١
  ٠  )كفايات  ١٠( مجال كفايات التنظيم والتنسيق  -٢
 ٠)  كفايات  ٧( مجال كفايات التنفيذ والمتابعة  -٣
  ٠) كفاية  ١١(  الكفايات الشخصيةمجال  -٤

  ٠) كفايات  ٧( مجال كفايات التقويم  -٥

  ٠) كفاية  ١٢( مجال كفايات االتصال والعالقات اإلنسانية  -٦

  ٠) كفاية  ١٣( مجال كفايات التنمية المهنية  -٧

 ٠) كفايات  ٤( مجال كفايات اإلبداع اإلداري   -٨
 ٠) كفايات  ٤( مجال الكفايات التقنية   -٩
 ٠) كفايات  ٤( مجال كفايات اإلشراف التربوي  - ١٠
  
  
 
  



 

א א א א
א א :א

أن جميع أفراد مجتمع المدرسية يرون أهمية توفر الكفايات المهنيـة لـدى    -١
شرفي اإلدارة المدرسية بدرجة أهمية  عالية جداً  حيث بلغ المتوسط الحسـابي  م

 ٠درجات )  ٥( من أصل )  ٤.٤٢( العام للدرجة الكلية لألهمية 
  
حصلت إحدى وسبعون كفاية من أصل إحدى وثمانون كفاية علـى درجـة    -٢

 بينما حصلت عشر كفايات على درجة أهميـة % )  ٨٨( أهمية عالية جداً بنسبة 
 ٠% ) ١٢(عالية بنسبة 

 
" تمثل القدرة الحسنة بكل أبعادهـا  " ونصها ) ٣٠(جاءت كل من الكفاية رقم   -٣

)  ٧٤( وكذلك الكفاية رقم  الكفايات الشخصيةوالمنتمية للمجال  الرابع  والمتعلق ب
والمنتميـة  " إتقان استخدام الحاسب اآللي في إعداد أعمالـه المختلفـة   " ونصها 

سع  مجال الكفايات التقنية في الترتيب األول لدرجة األهمية بالنسـبة  للمجال   التا
لجميع الكفايات المهنية الواردة في االستبانة وقد حصلتا على درجة أهمية   عالية 

  ٠) درجات  ٥(من أصل ) ٤.٧٦( جداً وذلك بمتوسط حسابي قدره 
 
تنظـيم  مشاركة مديري المدارس فـي  " ونصها )  ١٦( جاءت الكفاية رقم  -٤

و المنتمية للمجال الثاني المتعلق بكفايـات التنظـيم   " اللجان والمجالس المختلفة 
والتنسيق في الترتيب األخير بالنسبة لجميع الكفايات المهنية الواردة في االستبانة 

من أصل )  ٣.٧٨( حيث حصلت على درجة أهمية  عالية  فقط بمتوسط حسابي 
  ٠درجات  ٥
 
 ١٠( والمجال رقم  بالكفايات الشخصيةالمتعلق )  ٤(قم جاء كل من المجال ر -٥
المتعلق بكفايات اإلشراف التربوي في الترتيب األول بالنسبة لمجاالت الدراسة ) 

التي يرى أفراد مجتمع الدراسة أهمية توفرها لدى مشرفي اإلدارة المدرسية حيث 



 

( بي قـدره  حصل كل من المجالين على درجة أهمية  عالية جداً  بمتوسط حسـا 
 ٠درجات  ٥من أصل )  ٤.٥٣

المتعلق بكفايات التنظيم والتنسيق في الترتيـب األخيـر   ) ٢(جاء المجال رقم  -٦
بالنسبة لمجاالت الدراسة التي يرى أفراد مجتمع الدراسة أهميـة توفرهـا لـدى    

مشرفي اإلدارة المدرسية حيث حصل على درجة أهمية  عالية  فقـط بمتوسـط    
 ٠درجات  ٥من أصل )  ٤.٤٢( حسابي  قدره 

 
( أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -٧

في تحديد درجة أهمية توفر الكفايـات المهنيـة لـدى مشـرفي اإلدارة     ) ٠.٠٥
المدرسية بين مديري المدارس الثانوية ومشرفي اإلدارة المدرسية أنفسهم فجميـع  

أهمية توفر الكفايات المهنية لـدى مشـرفي اإلدارة   أفراد مجتمع الدراسة يرون 
 ٠المدرسية بدرجة متساوية 

 
( أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللة  -٨

بين أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير  سنوات الخبـرة  ومتغيـر  إدارة   ) ٠.٠٥
فر الكفايات المهنيـة لـدى مشـرفي    التعليم التابع لها  في تحديد درجة أهمية تو

 اإلدارة المدرسية 
  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير نـوع   -٩

المؤهل  في تحديد درجة أهمية توفر الكفايـات المهنيـة لـدى مشـرفي اإلدارة     
لكفايـات  اب –التنفيذ والمتابعة  –التخطيط ( المدرسية في مجاالت الدراسة التالية 

وكذلك في الدرجـة  ) اإلشراف التربوي  –اإلبداع  –التنمية المهنية  – الشخصية
الكلية لألهمية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي حيث كانت الفروق لصالح حملة مؤهل 
بكالوريوس تربوي ومؤهل ماجستير تربوي فهم يرون أهمية كفايات المجـاالت  

  ٠تمع الدراسة من باقي أفراد مج رالسابقة بدرجة أكب
 



 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسـة تبعـاً لمتغيـر      - ١٠
الدورات التدريبية  في تحديد درجة أهمية توفر الكفايات المهنية لـدى مشـرفي   

االتصـال والعالقـات    –التخطيط ( اإلدارة المدرسية في مجاالت الدراسة التالية 
ـ  –اإلنسانية  مجاالت الدراسة  يوكذلك ف)  الكفايات الشخصيةب التنظيم والتنسيق 

مجتمعه حيث أظهرت الفروق أن الذين التحقوا  بـثالث دورات فـأكثر  يـرون    
أهمية كفايات المجاالت السابقة بدرجة أكبر من باقي أفراد مجتمع الدراسة الـذين  

   ٠يمتلكون دورات تدريبية أقل 
  
א) א אא א א

−:א
أظهرت نتائج الدراسة أن مشرفي اإلدارة المدرسية يمارسون الكفايات المهنية  -١

لهم بدرجة  متوسطة  من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة حيث بلـغ المتوسـط   
 ) .درجات ٥( من أصل )  ٣.٢٨( الحسابي العام 

  
ون كفاية على درجة ممارسة  عالية جداً  حصلت كفايتان من أصل إحدى وثمان -٢

( فيما حصلت ست وثالثون  كفاية على درجة ممارسة عالية بنسبة %)٢.٥(بنسبة
( وحصلت أربعون كفاية على درجة ممارسـة  متوسـطة  بنسـبة    %)  ٤٤.٤
 % ) . ٣.٧(وحصلت ثالث كفايات على درجة ممارسة ضعيفة بنسبة %) ٤٩.٤

 
" مراعاة آداب الحـوار مـع اآلخـرين    " ونصها )  ٤٧( جاءت الكفاية رقم  -٣

والمنتمية لمجال كفايات االتصال والعالقات اإلنسانية  في الترتيب األول لدرجـة  
الممارسة بالنسبة لجميع الكفايات المهنية الواردة في االستبانة وقد حصلت علـى  

 ٠درجات )  ٥( من أصل ) ٤.٣٩( درجة ممارسة عالية جداً  وذلك بمتوسط 
 
التواصل عن طريق البريد اإللكتروني مـع  " ونصها ) ٧٥(اءت الكفاية رقم ج -٤

والمنتميـة لمجـال    " مديري المدارس إليصال التعاميم والتوجيهات الالزمة لهم 
الكفايات التقنية في الترتيب األخير لدرجة الممارسة بالنسـبة لجميـع الكفايـات    



 

ة ممارسـة  ضـعيفة وذلـك    المهنية الواردة في االستبانة وقد حصلت على درج
  ٠درجات )  ٥( من أصل ) ٢.٠٥( بمتوسط حسابي 

 
أوضحت نتائج الدراسة أن أعلى الكفايات التـي يمارسـها مشـرفو اإلدارة     -٥

المدرسية من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة هي  كفايات االتصال والعالقـات  
متوسط حسـابي  اإلنسانية  حيث احتلت الترتيب األول بدرجة ممارسة  عالية  و

درجات وأن أقل كفايات يمارسها مشـرفو اإلدارة  ) ٥(من أصل ) ٣.٦٧( قدره 
المدرسية من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة هي الكفايات التقنية  حيث احتلـت  
الترتيب األخير بين مجاالت الدراسة بدرجة ممارسة  متوسطة  ومتوسط حسابي 

  ٠درجات ) ٥(من أصل ) ٢.٨٢( قدره 
 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة تبعـاً لمتغيـر   ال  -٦

المؤهل في تحديد درجة ممارسة مشرفي اإلدارة المدرسية لكفاياتهم المهنية وذلك 
 ٠في جميع مجاالت الدراسة 

 
توجد فروق ذات داللة وإحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة تبعـاً لمتغيـر    -٧

د درجة ممارسة مشرفي اإلدارة المدرسـية للكفايـات   الدورات التدريبية في تحدي
المهنية في مجال كفايات التنمية المهنية ومجال كفايات اإلبداع عند مستوى الداللة 

حيث أظهرت النتائج أن الفروق كانت لصالح الذين التحقـوا  بـثالث   ) ٠.٠٥( 
كفاياتهم دورات تدريبية فأكثر  فهم يرون أن مشرفي اإلدارة المدرسية يمارسون 

في مجال التنمية المهنية ومجال اإلبداع بدرجة أعلى مما يراها باقي أفراد مجتمع 
  ٠الدراسة الذين تلقوا دورات تدريبية أقل 

  
( عند مسـتوى الداللـة    ةأظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائي -٨

ال الحـالي   بين أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في المج)  ٠.٠٥
في تحديد درجة ممارسة مشرفي اإلدارة المدرسية للكفايات المهنية وذلـك فـي   

 ١٥إلى أقل من ١٠من( مجال التقويم فقط وأظهرت النتائج أن الذين خبرتهم من 



 

يرون أن مشرفي اإلدارة المدرسية يمارسون الكفايات المهنية فـي مجـال   ) سنة 
 ٠راد مجتمع الدراسة التقويم بدرجة أقل مما يراها باقي أف

 
بينت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين أفـراد مجتمـع      -٩

الدراسة تبعاً لمتغير إدارة التعليم التابع لها  في تحديد درجة ممارسـة مشـرفي   
  ٠اإلدارة المدرسية لكفاياتهم المهنية وذلك في جميع مجاالت الدراسة 

  
א) א אא א א א מ

א מ −:א
  
  ـ أن ثالثاً وأربعين  كفاية يحتاج مشرفو اإلدارة المدرسية للتدريب عليها ١  

وهذه الكفايـات جـاءت   .حيث جاءت درجة ممارستهم لها بدرجة متوسطة فأقل 
  .مجاالت الدراسة  ىموزعة عل

ترتيب كفايات مجاالت الدراسة تنازلياً من حيث الحاجة للتدريب علـى   ـ جاء٢
الكفايات التقنية ـ كفايات التنميـة المهنيـة ـ كفايـات التنظـيم       :( النحو التالي 

والتنسيق ـ كفايات اإلبداع ـ كفايات التخطيط ـ كفايات اإلشراف التربـوي ـ      
لتقويم ـ االتصال والعالقـات   ـ ا الكفايات الشخصيةكفايات التنفيذ والمتابعة ـ  

  )اإلنسانية
التواصل عن طريق البريد اإللكتروني مع " ونصها ) ٧٥(ـ احتلت الكفاية رقم ٣

على الترتيب األول ." مديري المدارس إليصال التعاميم والتوجيهات الالزمة لهم 
) ٢.٠٥(لحصولها على أقل درجة ممارسة  كفي درجة الحاجة للتدريب عليها وذل

  . تنتمي لمجال التقنية وهي 
  
  
  
  



 

  
  

א: א
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن تقديم بعض التوصـيات التـي   

   -:يأمل الباحث أن تسهم في تطوير أداء مشرفي اإلدارة المدرسية 
رسـية التـي   االستفادة من قائمة الكفايات المهنية لمشرفي اإلدارة المد -١

أسفرت عنها الدراسة في تحديد معايير وضـوابط اختيـار مشـرفي    
اإلدارة المدرسية وذلك من خالل تكليف لجنة متخصصة فـي وزارة  

 :التربية والتعليم تعمل على مايلي 

إعداد استمارة ترشيح للعمل مشرفاً لإلدارة المدرسية تتضمن شـروط   •
 .لالزمة لذلك وضوابط الترشيح بناء على توفر الكفايات ا

إعداد نماذج اختبارات مقننة في ضوء الكفايات التي توصـلت إليهـا    •
 .الدراسة للتأكد من توفر هذه الكفايات لدى المتقدمين 

تصميم حقائب تدريبية بهدف تأهيل مشـرفي اإلدارة المدرسـية قبـل     •
تكليفهم بمهامهم من خالل عقد دورات تدريبية قائمة علـى الكفايـات   

 ٠ي توصلت إليها الدراسة المهنية الت
أن تقوم وزارة التربية والتعليم ممثلة فـي اإلدارة العامـة لإلشـراف     -٢

التربوي باالستفادة من قائمة الكفايات المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية 
التي أسفرت عنها الدراسة في إعداد بطاقـة مالحظـة لتقـويم األداء    

 ٠الوظيفي لمشرفي اإلدارة المدرسية 
وزارة التربية والتعليم لجان تعمل على بناء نمـوذج تـرخيص   تشكيل  -٣

مزاولة المهنة لمشرفي اإلدارة المدرسية في ضـوء قائمـة الكفايـات    
المهنية لمشرفي اإلدارة المدرسية التي أسفرت عنها الدراسة والعمـل  
على تحديد ضوابط منح وتجديد هذا الترخيص في ضـوء الكفايـات   

 . الالزمة لذلك 



 

ني كليات التربية للتدريب القائم على أساس الكفايات أثنـاء  ضرورة تب -٤
 ٠التحاق المشرفين التربويين بدورات اإلشراف التربوي 

أن تسارع كل إدارة من إدارة التعليم التي طبقت فيها الدراسة بوضـع   -٥
خطة عمل يحدد من خاللها الوسائل واآلليات المناسبة لتطـوير هـذه   

المدرسية خصوصاً التي حصلت علـى   الكفايات لدى مشرفي اإلدارة
  ٠درجة ممارسة متوسطة

التأكيد على ضرورة االستمرار في نشر ثقافة الحوار ومراعاة آدابـه   -٦
وحث مشرفي اإلدارة المدرسية مديري المدارس ومعلميها على تنميـة  

 .ثقافة الحوار لدى طالبهم 

التقنية لدى أن تعمل وزارة التربية والتعليم على تنمية كفايات استخدام  -٧
  :مشرفي اإلدارة المدرسية من خالل 

تكثيف الدورات التدريبية لمشرفي اإلدارة المدرسية في مجال استخدام  •
الحاسب اآللي واإلنترنت والبريد اإللكتروني ووسائل العرض المختلفة 

٠  
تزويد مراكز اإلشراف التربوي بـأجهزة الحاسـب اآللـي وأجهـزة      •

 ٠العرض المختلفة 
كز اإلشراف التربوي بالخـدمات اإللكترونيـة كاإلنترنـت    تزويد مرا •

 .والمكتبات اإللكترونية 
 

اعتماد وزارة الخدمة المدنية اإلعداد التربوي كشرط للتوظيف في سلك  -٨
التربية والتعليم مع ضرورة أن يلتحق الذين لم يحصلوا على اإلعـداد  

ـ    ات التربوي وهم على رأس العمل ببرامج اإلعـدادالتربوي فـي كلي
 .التربية

أن تهتم وزارة التربية والتعليم بتدريب مشرفي اإلدارة المدرسية مـن   -٩
 :خالل



 

إنشاء وحده تابعة لإلدارة العامة للتدريب تختص بتدريب المشـرفين   •
 .التربويين عموماً ومشرفي اإلدارة المدرسية خصوصاً 

اعتماد االحتياجات التدريبية التي توصلت إليها الدراسة في تصـميم   •
لبرامج التدريبية لمشرفي اإلدارة المدرسية خصوصاً تلك أظهـرت  ا

نتائج الدراسة الحاجة للتدريب عليها بدرجة عالية مثل الكفايات التقنية 
 . وكفايات التنمية المهنية وكفايات التنظيم والتنسيق 

ضرورة زيادة التعاون مع أعضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات      - ١٠
لتربوية إلعطاء دورات تدريبيـة لمـديري   وخاصة في أقسام اإلدارة ا

المدارس ومشرفي اإلدارة المدرسية وفق التدريب على أساس الكفايات 
 .وأن تأخذ هذه الدورات التدريبية صفة االستمرارية والمتابعة الجادة 

  
א: א −:א

  :يقترح الباحث إجراء البحوث والدراسات التالية 
ميم برنامج تدريبي قائم على الكفايات المهنية إجراء دراسة لتص -١

  ٠لمشرفي اإلدارة المدرسية 
إجراء دراسة لفاعلية دور مشرفي اإلدارة المدرسية في إكساب  -٢

  ٠مديري المدارس الكفايات الالزمة لهم 

إجراء دراسات تركز على الكفايات اإلبداعية الالزمة لمشرفي  -٣
 ٠اإلدارة المدرسية 

بتقويم البرامج التدريبية ومدى فاعليتها في  إجراء دراسة تتعلق -٤
 ٠تنمية الكفايات المهنية لدى مشرفي اإلدارة المدرسية 

إجراء دراسة تركز على الكفايات التقنيـة الالزمـة لمشـرفي     -٥
  ٠اإلدارة المدرسية 

إعداد دليل خاص لمشرفي اإلدارة المدرسية بالمملكة العربيـة   -٦
هنية الالزمـة لهـم وكيفيـة    السعودية  يحوي كافة الكفايات الم

 . تطبيقها عملياً في الميدان 
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א א  :א
:א:
  القرآن الكريم  -١

מ:  :א

  .دار العلم للماليين:بيروت . لسان العرب)م١٩٩٠(جمال الدين،ابن منظور -٢ 
 القـاموس المحـيط  ).م١٩٩٣(مجـد الـدين محمـد يعقـوب    ،ديآبـا ،الفيروز -٣
  .مؤسسة الرسالة:األردن.
  ).٢ج(دار الفكر .المعجم الوسيط).هـ١٣٩٢(وآخرون،إبراهيم،مصطفى -٤

א: א   :  א
الجامعـة  :طرابلس الغـرب . اإلدارة المدرسية).م١٩٩٧(إبراهيم محمد،أبو فروة -٥

  .المفتوحة
  .دار الثقافة:عمان . اإلشراف التربوي). م٢٠٠٦(ومروان إبراهيمسعيد ،األسدي -٦
  .٣عالم الكتب ،ط:القاهرة.اإلشراف التربوي).هـ١٤٠١(محمد حامد،األفندي -٧
اتجاهات حديثة في اإلشراف ) . هـ ١٤٢٥(عبد الوهاب  زالبابطين ، عبد العزي -٨

  . الرياض . التربوي 
: جدة  ٠ المقدمة في اإلدارة المدرسية.) هـ  ١٤٢٣( ـ بامشموس ، سعيد محمد ٩

  .كنوز المعرفة
الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي الكيمياء بالمرحلـة  )."هـ١٤١١(هالة،بخش -١٠

  .دار عكاظ:جدة."الثانوية وطرق تنميتها
الكفايات الالزمة لمـديري التعلـيم فـي    )."هـ١٤٢٥(عبد اهللا بن محمد،البطي -١١

قسم اإلدارة ،رسالة دكتوراه غير منشورة،"ة وأساليب تنميتهاالمملكة العربية السعودي
  .جامعة الملك سعود،كلية التربية،التربوية

بناء برنامج تدريبي لمديري ومديرات . ") هـ  ١٤٢٥( بني مصطفى ، هاني -١٢
المدارس الثانوية الحكومية لتطوير كفاياتهم اإلدارية في ضوء احتياجاتهم التدريبيـة  

   ٠جرير  دار :عمان ."
  دار قباء: القاهرة .  التخطيط التعليمي) . هـ  ١٤٢١( البوهي ، فاروق  -١٣



 

اإلدارة اإللكترونية كمدخل للتطوير ) ."هـ  ١٤٢٧( التمام ، عبد اهللا بن علي -١٤
قسم اإلدارة التربويـة ، كليـة التربيـة ،    . رسالة دكتوراه غير منشورة " اإلداري 

 .جامعة أم القرى

.  الكفايات التعليمية في القيـاس والتقـويم  ) . هـ١٤٢١(عبد الرحمن  جامل ،-١٥
  ٢دار المناهج للنشر والتوزيع ،ط:عمان 
المكتبة التربويـة  :عمان. التدريس الفعال).هـ١٤٠٤(عزت وآخرون،جرادات -١٦

  .٢المعاصرة ،ط
فاعلية دور مشرفي اإلدارة المدرسـية فـي   )."هـ١٤٢٤(أحمد بن محمد،الجعيد-١٨

رسالة ."الكفايات اإلدارية والفنية لمديري المدارس االبتدائية بمحافظة الطائف تطوير
  .جامعة أم القرى،كلية التربية،قسم اإلدارة التربوية والتخطيط.ماجستير غير منشورة

الكفايات التعليمية الالزمة لمشرفة )."هـ١٤٢٢(نورة بنت سعود مطلق،الجعيد -١٩
قسـم  .رسالة ماجستير غير منشورة ."قة مكة المكرمةاللغة اإلنجليزية التربوية بمنط

  .جامعة أم القرى،كلية التربية،المناهج وطرق التدريس
معايير اختيار مشرفي اإلدارة المدرسية )."هـ١٤٢٣(محمد بن هنيدي،الحارثي -٢٠
كلية ،قسم اإلدارة التربوية والتخطيط.رسالة ماجستير غير منشورة".وبرامج تأهيلهم،

  .عة أم القرىجام،التربية
التوجيه واإلشراف التربوي فـي دول الخلـيج   ).هـ١٤١٧(فهد إبراهيم،الحبيب-٢١

  .مكتبة التربية العربي لدول الخليج:الرياض .العربي
إدارة بيئة التعليم والتعلم النظرية والممارسـة  ).م٢٠٠٠(أحمد إسماعيل، حجي -٢٢

  .دار الفكر العربي:القاهرة.في الفصل والمدرسة
 .اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسـية  ) .هـ  ١٤١٨( ، أحمد إسماعيل حجي -٢٣

   ٠دار الفكر : القاهرة 
  



 

االحتياجـات التدريبيـة للمشـرفين    ). "هــ  ١٤١٩( الحسني ، يحي سعيد  -٢٤
.  "التربويين كما يراها المشرفون والمعلمون في المدارس الحكومية بسلطنة عمـان 

  ر منشورة ، جامعة اليرموك ، عمان رسالة ماجستير غير منشورة غي
اتجاهات حديثة فـي اإلشـراف   ). م٢٠٠٦(سالمة وعوض اهللا سليمان،حسين -٢٥

  .دار الفكر:عمان . التربوي
التدريب التعاوني مدخالً لتطوير بـرامج  ." ) هـ  ١٤٢٣( حريري ، جواهر -٢٦

ـ ( الدراسات العليا التربوية بقسم اإلدارة التربويـة والتخطـيط    رسـالة  )". اً نموذج
ماجستير غير منشورة قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، كلية التربيـة ، جامعـة أم   

  ٠القرى 
درجة توافر الكفايات المهنيـة الالزمـة   ) ."هـ١٤٢٤(الحضرمي، سيف أحمد -٢٧

رسـالة   ".للموجهين اإلداريين في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري المـدارس  
  .الجامعة األردنية ماجستير ، كلية التربية ، 

الكفايات القيادية الضرورية لدى )." هـ١٤٢٨( نالحضيبي ،إبراهيم عبد الرحم-٢٨
غير منشورة  هرسالة دكتورا. "مديري اإلشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم 

  .  ،قسم اإلدارة التربوية والتخطيط ،كلية التربية ، جامعة أم القرى 
اإلدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية فـي  ) .هـ  ١٤١٧( الحقيل ، سليمان -٢٩

   ٠مؤسسة الممتاز للطباعة والتجليد : الرياض. المملكة العربية السعودية 
دراسة وصفية لتحديد الكفايـات الالزمـة   ) . هـ١٤٢٣(حلواني ، وفاء هاشم  -٣٠

لة ماجستير رسا.  لمعلمات اللغة العربية عند تدريسهن النحو في المرحلة المتوسطة
  .جامعة أم القرى،كلية التربية،قسم المناهج وطرق التدريس.غير منشورة 

الكفايـات الالزمـة لمشـرفي اإلدارة    .") هـ١٤٢٥(الحماد، إبراهيم بن سعد  -٣١
كلية التربيـة،  . رسالة دكتوراه غير منشورة  "المدرسية بالمملكة العربية السعودية 

  .جامعة األزهر
: العين .  طرائق التدريس واستراتيجياته) . هـ ١٤٢٠(محمود الحيلة ، محمد -٣٢

  .دار الكتاب الجامعي 



 

التنظـيم اإلداري فـي المملكـة العربيـة     ) هـ ١٤١٣(خاشقجي، هاني يوسف-٣٣
   ٠مطابع الفرزدق :الرياض .  السعودية ، المفاهيم ، األسس ،التطبيقات

رسالة .  ومدخل نظمي له التدريب مفهومه). هـ  ١٤١١( درة ، عبد الباري  -٣٤
 ٠عمان ) . ٢،  ١( العددين  ٣٢مجلد . المعلم وزارة التربية والتعليم 

 
 أصـول اإلدارة العامـة  ). هــ  ١٤٠٠( درويش ، عبد الكريم وليلى تكال ،  -٣٥

  ٠األنجلو المصرية :القاهرة .

التدريس الهادف من نموذج التدريس باألهـداف  ) . هـ١٤٢٤(الدريج ، محمد -٣٦
  .دار الكتاب الجامعي : العين . إلى نموذج التدريس بالكفايات 

اإلدارة والتخطيط التربـوي  ).هـ ١٤٢٧( خالد بن عبد اهللا وآخرون  ،دهيش -٣٧
  .مزيدة ومنقحة٢ط.مكتبة الرشد:الرياض.أسس نظرية وتطبيقات عملية

هـة  فعالية التقويم الشامل للمدرسة من وج.") هـ  ١٤٢٦( الدوسري ، صالح -٣٨
رسـالة ماجسـتير غيـر    .  "نظر مشرفي التقويم الشامل ومديري المدارس المقومة

   ٠قسم اإلدارة التربوية ،كلية التربية، جامعة أم القرى . منشورة
ترجمة عز الدين .( لغز الكفايات في التربية) .م٢٠٠٥(جواكيم وآخرون،دولز -٣٩

  .الم التربيةمنشورات ع:الدار البيضاء) .عبد الكريم غريب،الخطابي 
 أسس اإلدارة التربوية واإلشراف التربـوي ). م١٩٨٨(تيسير وآخرون،الدويك -٤٠

  .دار الفكر:عمان.
الكفايات المهنية الالزمة لمشرفي تقنيـات  )."هـ١٤٢٤(صالح بن خالد،الرشيد -٤١

رسالة ماجسـتير  ."التعليم في المملكة العربية السعودية ومدى الحاجة للتدريب عليها
  .جامعة الملك سعود،كلية التربية،ورة غير منش

فن التفاعل الصـفي واإلشـراف التربـوي    ).م٢٠٠٥(عبد القادر هاشم،رمزي -٤٢
  .دار حنين:الكويت.واإلدارة المدرسية

الكفايات الالزمة للمشـرفين التربـويين   )."هـ١٤٢٠(أحمد بن محمد،الزايدي -٤٣
قسـم  . جستير غيـر منشـورة  رسالة ما".بمراحل التعليم العام بمنطقة مكة المكرمة

  .جامعة أم القرى،كلية التربية،المناهج وطرق التدريس 



 

: جـدة  .  كفايات التعليم اإللكتروني).هـ ١٤٢٧( زين الدين ، محمد محمود -٤٤
  ٠خوارزم للنشر والتوزيع  

  
المعلم إعداده و مكانته و أدواره ).م٢٠٠٢( سعفان ، محمد أحمد و سعيد طه  -٤٥

  .دار الكتب الحديث  : القاهرة  .في التربية 
تحديـد االحتياجـات التدريبيـة للمشـرفات     " ) هـ  ١٤١٩( سفر ، صالحة -٤٦

رسالة ".  الطائف بالمملكة العربية السعودية –جدة  –التربويات بمدن مكة المكرمة 
   ٠ماجستير قسم المناهج ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 

الرياض .  التقويم في المنظومة التربوية) . هـ ١٤٢٥(سيد ،علي وأحمد سالم  -٤٧
  مكتبة الرشد: 
الكفاية الداخلية الكمية للمـدارس الثانويـة   )."هـ١٤٢١(أحمد حسين،السفياني -٤٨

كلية ،قسم اإلدارة التربوية والتخطيط.رسالة ماجستير غير منشورة."بمحافظة الطائف 
  .جامعة أم القرى،التربية
تكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم مفاهيم نظريـة  ) . ـ ه١٤٢٨(ـ سرايا ،عادل ٤٩

  .مكتبة الرشد : الرياض .   ـ تطبيقات عملية
التوثيـق  ، أنواع وأساليب اإلشراف التربـوي ).هـ١٤١٨(حامد جابر،السلمي -٤٨

  .وزارة المعارف:الرياض ).٣٨(التربوي العدد
: الرياض.  إلبداعمبادئ ا). هـ  ١٤٢٥( السويدان ، طارق ومحمد العدلوني -٥٠

 . قرطبة للنشر والتوزيع 

  ٠دار الشروق : عمان .  إدارة األفراد. ) هـ  ١٤١٠( شاويش مصطفى  -٥١
درجة فاعلية دور موجهي اإلدارة المدرسية )."هـ١٤١٣(عبد اهللا ناصر،الشايع -٥٢

غيـر  رسالة ماجستير ".إدارياً وفنياً كما يراها مديرو المدارس بمنطقة حائل التعليمية
  .جامعة الملك سعود،كلية التربية.منشورة

أساليب تنمية الكفايات المهنيـة  )."هـ١٤١٩(عبد الرحمن بن محسين،الشمري -٥٣
كليـة  ،رسالة ماجستير غير منشـورة ."لمديري مدارس التعليم العام بمدينة الرياض

  .جامعة الملك سعود،التربية



 

ات وحدة إشـراف اإلدارة  إعادة تصميم عملي)."هـ١٤٢٢(سعد سالم،الشهراني-٥٤
رسـالة ماجسـتير غيـر    ."المدرسية بمنطقة عسير التعليمية في ظل مفهوم الهندرة

  .جامعة أم القرى،كلية التربية.منشورة
كفايات تنفيذ الخطط اإلستراتيجية التعليميـة  )."هـ١٤٢٢(الشهري،خالد حسن  -٥٥

  .جامعة أم القرى،يةكلية الترب.رسالة ماجستير غير منشورة. " لدى مديري المدارس
  
تربيـة المعلـم للقـرن الحـادي     ).هـ  ١٤١٦( شوق ، محمود ومحمد سعيد -٥٦

    ٠مكتبة العبيكان : الرياض. والعشرين 
: اإلسـكندرية  .  أصول اإلدارة العامة) . م ١٩٩٣( شيحا ، تركي إبراهيم   -٥٧ 

  .منشأة المعارف 
ايات التربويـة والتخصصـية   تحديد الكف)."هـ١٤٢١(علي بن إبراهيم،الشيخي -٥٨

رسـالة ماجسـتير غيـر    ".الالزمة للمشرفين التربويين على تعلم اللغـة العربيـة  
  .جامعة أم القرى،كلية التربية،قسم المناهج وطرق التدريس.منشورة

االحتياجات التدريبية فـي المملكـة العربيـة    ). هـ  ١٤٠٢( الصباب ، أحمد -٥٩
مركز البحوث والتنمية ، جامعـة الملـك   :ة جد. السعودية دراسة استطالعية ميدانية

  ٠عبد العزيز 
  ٠دار الرضا : دمشق.   عإدارة االبتكار واإلبدا.) م ٢٠٠٢( الصرن ، رعد -٦٠
دراسة تقويمية ألساليب اإلشراف التربـوي  )."هـ١٤٠٩(سالم مبارك،الضويلع -٦١

مية من وجهة نظـر  المطبقة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمنطقة النماص التعلي
جامعـة  ،كلية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"المعلمين والمشرفين التربويين 

  .أم القرى
 اإلبداع في اإلشـراف التربـوي واإلدارة المدرسـية   ).م٢٠٠٤(محمود،طافش -٦٢

 .دار الفرقان:عمان.

دار :نعما.أساليبه،أهدافه ،مفاهيمه،ياإلشراف التربو).م٢٠٠٥(الطعاني،حسن  -٦٣
  .الشروق



 

بناء البرامج التدريبية ،مفهومه وفعالياته ،التدريب).م٢٠٠٢(حسن أحمد،الطعاني -٦٤
  .دار الشروق:عمان .وتقويمها

  .دار الشرق:عمان.اإلدارة المدرسية الحديثة).م٢٠٠١(محمد عبد القادر،عابدين -٦٥
ـ   ).م١٩٩٣(نور ومصطفى متولي،عبد الجواد -٦٦ يج مهنة التعلـيم فـي دول الخل

  .مكتب التربية العربي لدول الخليج:الرياض .العربية
رسالة . "تطوير برنامج اإلشراف التربوي في األردن)."م١٩٨١(ذوقان،عبيدات -٦٧

  مصر،جامعة عين شمس،كلية التربية.دكتوراه غير منشورة
: األردن .  البحث العلمي ،مفهومه ،أدواته، أساليبه). هـ١٤٢٤(ذوقان،عبيدات -٦٨

  .للنشر والتوزيع  إشراقات
أهميتها  –االتصاالت اإلدارية ـ ماهيتها  )  هـ  ١٤١٤( العثيمين ، فهد سعود -٦٩
   ٠مطابع الصفحات الذهبية :الرياض . أساليبها  –
دور موجهي اإلدارة المدرسـية فـي   )."هـ١٤١٣(مسلم بن إسماعيل،العثيمين -٧٠

كلية .لة ماجستير غير منشورة رسا."تنمية كفاءة مديري المدارس المتوسطة والثانوية
  .جامعة الملك سعود،التربية
  .دار الفكر:عمان.اإلدارة التربوية المعاصرة).م٢٠٠١(سامي سلطي،عريفج -٧١
فاعلية مشرفي اإلدارة المدرسية في تطـوير  )."هـ١٤٢١(سعود سعد،العريفي -٧٢

ماجستير  رسالة.  "مجاالت عمل مديري المدارس الثانوية في مدينتي الرياض وجدة
  .جامعة الملك سعود،كلية التربية،قسم اإلدارة التربوية.غير منشورة

قصور الكفايات الالزمة للمعلم في حـدود  ).هـ١٤١٥(أحمد الرفاعي،العزيزي -٧٣
  ٢١العدد،جامعة الزقازيق،مجلة كلية التربية.النظرة اإلسالمية للتربية

مكتبـة المعـارف   : اإلسـكندرية .بوية المدخل للعلوم التر) .م١٩٨٤(عصمت ، إبراهيم -٧٤   
  الحديثة 
اإلشراف التربـوي ونماذجـه النظريـة    ).م٢٠٠٥(عارف وآخرون،عطاري -٧٥

  .مكتبة الفالح:الكويت  وتطبيقاته العملية
التعليمية واإلشراف التربوي أصـولها  اإلدارة ).م٢٠٠٤(جودت عزت،عطوي -٧٦

 .دار الثقافة:عمان.وتطبيقاتها



 

مفاهيمهـا النظريـة   ،اإلدارة المدرسية الحديثة ).م٢٠٠١(جودت عزت،عطوي -٧٧
  .الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر:عمان . وتطبيقاتها العملية،

ايتراك : القاهرة .  تحديد االحتياجات التدريبية). هـ ١٤٢١(عليوة ، سيد أحمد -٧٨
  .للنشر والتوزيع 

دار :عمـان . المدرسـية  مبـادئ اإلدارة ). م٢٠٠٢(محمـد حسـن  ،العمايرة -٧٩
  .٣ط،المسيرة

ممارسة الكفايات المهنية لـدى مـديري   )."هـ١٤٢٣(عبيد بن نداء،العنـزي -٨٠
رسالة ماجستير غير منشـورة  ". ومديرات المدارس الثانوية بمنطقة الحدود الشمالية

  .جامعة أم القرى،كلية التربية.قسم اإلدارة التربوية والتخطيط،
دور المعلـم فـي تحقيـق أهـداف     )."هـ١٤٠٩(الرازقصالح عبد ،الغامدي -٨١

رسـالة ماجسـتير   ".اإلشراف التربوي بمنطقة المخواة بالمرحلة المتوسطة والثانوية
  .جامعة أم القرى،كلية التربية،قسم المناهج وطرق التدريس،غير منشورة 

السلوك القيادي المطلوب من رؤساء )." هـ  ١٤٢٠( الغامدي ، عبد اهللا أحمد  -٨٢
األقسام العلمية بجامعتي أم القرى والملك عبد العزيز في ضوء االتجاهات العالميـة  

قسم اإلدارة التربويـة ،  . رسالة ماجستير غير منشورة ٠" المعاصرة للقيادة التربوية
   ٠كلية التربية، جامعة أم القرى 

الـدار  .الكفايـات واسـتراتيجيات اكتسـابها   ).م٢٠٠٢(عبـد الكـريم  ،غريب -٨٣
  ٢ط. منشورات عالم التربية:اءالبيض
االتجاهات الحديثة فـي التعلـيم والتـدريب    ) .هـ  ١٤١١( غليمات ، محمد -٨٤

   ٠دار الخواجا للنشر : عمان. واإلدارة
 الكفاية الداخلية الكميـة للتعلـيم االبتـدائي الحكـومي    ).م١٩٨٩(مهنى ،غنايم -٨٥

  .الكويت،)١٩(العدد،المجلة التربوية.بالكويت 
دور مشرفي اإلدارة المدرسية في رفع كفاءة )."هـ١٤٢٠(خلف عايد،اضليالف -٨٦

رسـالة ماجسـتير غيـر    ".أداء مديري مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك التعليميـة 
  .جامعة أم القرى،كلية التربية،قسم اإلدارة التربوية.منشورة



 

دار :عمـان ،األردن.التدريب،المفهوم،سكفايات التدري) م٢٠٠٣(الفتالوي،سهيلة -٨٧
  .الشروق للنشر والتوزيع

االحتياجات التدريبية لمعلمات األحياء أثنـاء  ) " هـ  ١٤٢٢( فلمبان ، تغريد -٨٨
رسـالة ماجسـتير غيـر    " .  الخدمة بمدينتي مكة المكرمة وجدة من وجهة نظرهن

  ٠قسم المناهج ، كلية التربية ، جامعة أم القرى . منشورة 
دور مديري المدارس الثانوية في تنمية ) . "هـ ١٤١٩(القاسم ، منصور أحمد -٨٩

"  كفاءة المعلمين مهنياً من وجهة نظر المعلمين والمديرين والمشرفين بمدينة الرياض
 .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ، جامعة الملك سعود 

القيادة اإلبداعيـة والمنـاخ التنظيمـي فـي     )." هـ  ١٤٢٥( القرشي ، ليلي  -٩٠
قسـم اإلدارة التربويـة كليـة    . رسالة دكتوراه غير منشورة .  "لجامعات السعوديةا

  ٠التربية ، جامعة أم القرى 
مـدى التكامـل والتعـارض بـين     .") هـ  ١٤٢٤( القرني ، علي بن حسن -٩١

 ممارسات مديري المدارس والمشرفين التربويين تجاه دورهم في تنمية المعلم مهنيـاً 
قسم اإلدارة التربوية ، كلية التربية ، جامعـة أم  . ير منشورة رسالة ماجستير غ". 

  ٠القرى 
الريـاض  .  العادات العشر للشخصية الناجحة) هـ  ١٤٢٢( القعيد ، إبراهيم -٩٢

   ٠ ٣دار المعرفة للتنمية البشرية ، ط :
الترخيص لممارسة مهنة التعلـيم  ) . هـ١٤٢١(الكندري ، جاسم وهاني فرج -٩٣

جامعـة  : الكويت . ٥٨المجلة التربوية العدد. ة لتطوير المعلم العربي رؤية مستقبلي
القيادة التحويلية والتغيير ." ) هـ  ١٤٢٦( كنسارة ، خديجة أحمد -٩٤.   الكويت 

رسـالة ماجسـتير غيـر    ". المطلوب في السلوك القيادي لمديرات المدارس الثانوية
   ٠جامعة أم القرى  منشورة ، قسم اإلدارة التربوية ،كلية التربية،

معجم المصطلحات التربوية فـي  ).هـ١٤١٩(وعلي الجمل،أحمد حسين،اللقاني -٩٥
  .مزيدة ومنقحة٢ط.عالم الكتب:القاهرة.المناهج وطرق التدريس

الكفايات اإلدارية والفنية المتوافرة " ) . هـ١٤٢٧(المالكي ، فهد عبد الرحمن  -٩٦
 "".لطائف من وجهة نظر المديرين والمعلمين لدى مديري المدارس الثانوية بمدينة ا



 

رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم اإلدارة التربوية ،كلية التربية، جامعة أم القرى 
٠   
عمـان  .اإلشراف التربوي لتعليم أفضل).م٢٠٠٢(أوجيني وبرزة كمال،مدانات -٩٧

  دار مجدالوي للنشر:
اف التربوي بتعليم جدة من واقع تنفيذ اإلشر)."هـ١٤٢٤(مدخلي ، علي محمد -٩٨

قسـم  .رسالة ماجستير غير منشـورة  .  "وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين
  ٠المناهج ،كلية التربية ، جامعة أم القرى 

مجلة .مفهوم الكفاية والفاعلية في نظرية اإلدارة العامة).م١٩٨٨(سمير ،مرشد -٩٩
  .العزيزجامعة الملك عبد ،)١(المجلد،االقتصاد واإلدارة

عمـان  ،األردن. الكفايات التعليمية في ضوء الـنظم ).م١٩٨٣(توفيق،مرعي -١٠٠
  .دار الفرقان:

ما مدى االحتياجات التدريبية )." هـ  ١٤٢٥( المزجاجي ، علي بن عياش  -١٠١
لمشرفي العلوم الطبيعة حديثي االلتحاق بمهنة اإلشراف في ضوء الكفايات األدائيـة  

  ٠قسم المناهج ،كلية التربية ، جامعة أم القرى .منشورة رسالة ماجستير غير ".
 اإلدارة المدرسية ودورها في اإلشراف التربـوي ).م٢٠٠٥(عمر حسن،مساد -١٠٢

  .دار صفاء للنشر:عمان.
اإلدارة المدرسية فـي ضـوء الفكـر اإلداري    ) .م٢٠٠٥(مصطفى ،صالح  -١٠٣

  دار المريخ للنشر: الرياض . المعاصر
تقـويم الكفايـات األدائيـة للمشـرف     )."هـ١٤١٩(حسن بن محمدال،المغيدي-١٠٤

التربوي كما يدركها المعلمون والمشرفون أنفسهم في محافظة اإلحسـاء التعليميـة    
  .جامعة الملك سعود فرع أبها،مركز البحوث،كلية التربية."دراسة ميدانية

: الرياض . نحو إشراف تربوي أفضل).هـ١٤٢١(الحسن بن محمد،المغيدي-١٠٥
  مكتبة الرشد

دار النشـر  : الريـاض   ٠ أساسيات المنهج).هـ  ١٤٢١( المكاوي ، محمد -١٠٦
  الدولي



 

اإلشـراف التربـوي بـدول    ).هـ١٤٠٦(مكتب التربية العربي لدول الخليج -١٠٧
  .الرياض.الخليج العربي واقعه وتطويره

اإلدارة المدرسية في ضـوء مهـام مـدير    ).هـ١٤١٩(محمد صالح،المنيف -١٠٨
  .مطابع البكيرية:الرياض .مدرسة السلوكية والتربوية ال

  العبيكان:الرياض .  التخطيط المدرسي): هـ ١٤٢١( المنيف ، محمد صالح -١٠٩
واقع تنظيم األنشطة المدرسـية  ) ."هـ  ١٤٢١( المهداوي ، حسن بن محمد -١١٠

قسـم  . رة رسالة ماجستير غير منشو.  "بالمدارس الثانوية بمحافظة الليث التعليمية
  ٠اإلدارة التربوية والتخطيط ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 

  .دار الشعب  : القاهرة .مهنة التعليم ) م١٩٨٩(نازلي ،صالح  -١١١
أسسـه  (البرنامج التعليمي القائم على الكفايات ).م١٩٩٧(محمود كامل،الناقة -١١٢

  .مطابع الطوبجي:القاهرة.)وبرامجه
: األردن. التربوي فاإلدارة واإلشرا) هـ  ١٤١٣( حسين نشوان ، يعقوب  -١١٣

  ٠ ٣دار الفرقان ، ط 
اإلدارة العامـة األسـس   ). هــ   ١٤١٤( النمر ، سعود محمد ، وآخرون  -١١٤

   ٠ ٣مطابع الفرزدق ط :،الرياض والوظائف 
مقومات اإلبداع اإلداري لـدى مـديرات   .") هـ  ١٤٢٦( واصلي ، فاطمة -١١٥

قسـم  . رسالة ماجستير غيـر منشـورة   . "ية بمكة المكرمة وجيزانالمدارس الثانو
  ٠اإلدارة التربوية ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 

اإلدارة . دليل مفاهيم اإلشراف التربـوي ).هـ١٤٢٧(وزارة التربية والتعليم -١١٦
  .العامة لإلشراف التربوي

ــارف -١١٧ ــم  ،وزارة المعـ ــيم رقـ ــاريخ  ٣٢/٧/١٠/٣١/٣٠٠تعمـ بتـ
 .بشأن توجيهات اإلدارة المدرسية.هـ١١/٥/١٤١٢

اإلدارة العامة لإلشراف . دليل المشرف التربوي).هـ١٤١٩(وزارة المعارف -١١٨
  .التربوي
بشـأن مهـام   . هـ٥/٢/١٤٢٢بتاريخ  ٢١٨/٣١تعميم رقم .وزارة المعارف -١١٩

  .مشرف اإلدارة المدرسية



 

ب اإلداري بـين النظريـة   التـدري ). هـ  ١٤١٧( ياغي ، محمد عبد الفتاح -١٢٠
   ٠للنشر  يدار الخريج:الرياض  .والتطبيق 

دراسات في إعداد وتدريب العاملين في ) .هـ  ١٤٠٧( يوسف ،عبد القادر  -١٢١
   ٠ذات السالسل  :الكويت . التربية 

  
א:را א  א
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