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 ملخص البحث

التربيبة كونهبا عمليبة أهميبة  اشتمل البحث على خمسة ابواب،في البباب االول تبم التطبرق البى    
 أمبام المبربين السببل رسبم الطريبق وينيبري اجتماعية ومسؤولية الرتباطها الوثيق ببالمجتمع،والتعليم

 .المعلومات التطور المعرفي وثورة زمن في الشاملة،وخصوصاً  التنمية تحقيق على
وُيعبببد اإلشبببراف الترببببوي االختصببباص مبببن القيبببادات التربويبببة الفاعلبببة واتصبببالها وثيقبببًا بببباإلدارة     

اتجاهببببات اإلدارة التربويببببة فببببي السببببنوات و فبببباهيم مي فببببدثت حبببب التربويببببة المدرسببببية،والتطورات التببببي
 اإليهمب ننظبر أن يجبوز ال تطبور مفباهيم اإلشبراف التربوي،لبذا فبي هبا انعكاسباتل األخيبرة كانبت

 .نكحقلين منفصلي
ن و ن االختصاصبيو ن التربويبو تتجلى أهمية البحث في إظهار أهمية البدور البذي يمثلبه المشبرف    

فببي التربيببة الرياضببية فببي المديريببة العامببة لتربيببة بغببداد الكببرخ الثانيببة وأثببره فببي أداء ادارات مببدارس 
المرحلبة االعدايببة،وذلك مببن خببالل الحضببور الفاعببل للمشببرفين وقببربهم لببالدارات المدرسببية وتطبيببق 

ببببببرات المفببببباهيم التربويبببببة  والتعليميبببببة الحديثبببببة مسبببببتندين فبببببي ذلبببببك علبببببى رصبببببيدهم المعرفبببببي والخ
المتراكمة،فضباًل عبن أهميبة تقببديم البدعم المباشبر واالتصبال المجببدي بمبا يخبدم و تعزيبز أداء هببذه 

 . االدارات فنيًا وأداريًا،وبالتالي تطويرها،بما يتوافق والفلسفة التربوية للمجتمع
المشبرف الترببوي االختصباص  دور علبى الوقبوف في حدد،تتالبحث كما يراها الباحث ومشكلة    
تطويرأداء اإلدارة المدرسية فبي المرحلبة االعداديبة لمبدارس المديريبة العامبة لتربيبة بغبداد الكبرخ  في

أنفسببهم،والتي قببد تكببون عالقببة غيببر  نظببر المببدراء من وجهببةذا الببدور،الثانيببة ومببدى ممارسببته لهبب
 تحسبس مبواطن علبى والعمبل القبوة مبواطن وتطبوير أجبل تعزيبز واضحة او غير مؤثرة،وذلبك مبن

التعرف على دور المشبرف وستكون اهداف البحث في .إليجاد سبل العالج لها وتطويرها الضعف

تطويرها و  في أداء االدارة المدرسية( اختصاص التربية الرياضية)المشـرف التربـوي دور 

 من وجهة نظر مدراء المدارس 2/للمرحلة االعدادية في مديرية تربية بغداد الكرخ

 صـالح وهـاب شاكـر .د

 الجامعة المستنصريةا\كلية التربية األساسية  -قسم التربية الرياضية
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 تحسبين االقتراحبات التبي تسبهم فبيهي المدرسبية،وما أداء اإلدارة اختصاص التربية الرياضية في
 .أداء اإلدارة المدرسية؟ لتطوير المشرفين دور
فببببي مببببدراء مببببدارس المرحلببببة مثببببل توت امببببا مجبببباالت البحث،فأشببببتملت علببببى المجببببال البشببببري    

 11/1/2112االعدادية في المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانيبة،والمجال الزمباني للمبدة مبن 
،والمجبببال المكببباني كبببان فبببي إدارات المبببدارس والمديريبببة العامبببة لتربيبببة بغبببداد 1/12/2112لغايبببة 

 .الكرخ الثانية
امببا .وفببي الببباب الثبباني احتببوى علببى الدراسببات النظريببة والمشببابهة والمرتبطببة بموضببوع البحببث    

قد احتوى منهجية واجراءات البحث،اذ استعمل الباحث المنهج الوصبفي وباالسبلوب فالباب الثالث 
ة مبدير مدرسبة اعداديبة التبي تبم اختيارهبا بالطريقب( 21)المسحي،ثم تطرق الى عينة البحث البالغة

وتنبباول .العشببوائية،وقد أعببد الباحببث للوصببول الببى تحقيببق اهببداف البحببث اسببتبانة االشببراف التربببوي
البببباب الراببببع عبببرض النتبببائج وتحليلهبببا ومناقشبببتها مبببن خبببالل الجبببداول االحصبببائية للوقبببوف علبببى 

،فضاًل عن اهم االقتراحات المعدة للبحث مستوى دور االشراف التربوي االختصاصي لدى العينة 
 .ةأداء اإلدارة المدرس االختصاص لتطوير التربويين المشرفين دور تحسين في تسهمي الت

 :    واخيرًا تضمن الباب الخامس االستنتاجات اآلتية التي توصل اليها الباحث في دراسته    
وهببببي :ظهببببور دالببببة معنويببببة فببببي فقببببرات اسببببتبانة دور االشببببراف التربببببوي االختصاصببببي اآلتيببببة. 1

 (.2،3،2،1،1،12،13،10،11،22،25،21،20،21،21،31)الفقرات
وهببي :عببدم ظهببور دالببة معنويببة فببي فقببرات اسببتبانة دور االشببراف التربببوي االختصاصببي اآلتيببة. 2

 (.1،5،1،0،11،11،12،15،11،11،21،21،22،23)الفقرات 
دور االشبراف الترببوي االختصاصبي فبي  ههنالك مستوى عال الفراد عينة البحث في موضوع. 3

 .أداء االدارة المدرسية وتطويرها
االختصباص  الترببويين المشبرفين دور تحسبين فبي تسبهماهبم االقتراحبات التبي هنالبك بعبض . 2

 .ةأداء اإلدارة المدرس لتطوير
 :وأهم التوصيات اآلتية    
عداد مالكات إشرافية إختصاصية كفوءة ومؤهل. 1 ة دائمًا،من أجل تحصين يجب اختيار وا 

 .وتحسين العملية التعليمية بكل جوانبها
عداد إدارات مدرسية كفوءة ومؤهلة دائمًا،من أجل المساهمة مع االشراف . 2 يجب اختيار وا 

 .التربوي في تحصين وتحسين العملية التعليمية بكل جوانبها
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أخالقية وأنسانية  ولية االشراف التربوي عامة،واالختصاصي خاصة مهمةؤ اعتبار مس. 3
وأجتماعية،فضاًل عن كونها تعليمية لالخذ بيد تالميذ المؤسسة التربوية والنهوض بتأهيلهم 

عدادهم ليكونوا افراداً   .نافعين في المجتمع وا 
االسببببتفادة مببببن فكببببرة ونتببببائج البحببببث وتطبيقهببببا علببببى مجبببباالت االشببببراف مببببن االختصاصببببات . 2

 .  االخرى،وعلى المراحل الدراسية كافة
 

    Abstract 
The research contained five chapters, the first one dealt with the 

sibility importance of the education as a social process and the respon
for its close association with the community, and draws the way of 
education and illuminates ways for educators to achieve comprehensive 
development, especially in the time of cognitive development and the 

information revolution. 
 

supervision consider  as effective educational leaders The educational 
and has closely relate to educational management school, and 
developments in the concepts and trends in educational administration in 
recent years they have implications in development of concepts of 
ducational supervision, so it is not permissible to look at them as e

separate fields. 

The importance of research in display the important role that represents 
supervisors in physical education specialization at the General 

ALKarkh II in Baghdad and its impact Directorate of physical education 
on managing performance of high schools, and through active presence 
of supervisors and their proximity to the departments and school 
application educational concepts and modern educational basing at the 

tive and the accumulated experience, as well as the credit is cogni
importance of providing direct support and communication worthwhile to 
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serve and enhance the performance of these departments technically 
nal and administratively, and it's developed, consistent with educatio

philosophy of the community. 
 

The research problem as seen by the researcher, determined to stand 
on the role of educational supervisor in develop school administration in 
high school for all schools General for Education ALKarkh ll  in Baghdad 

exercising his role, from the viewpoint of managers themselves, over 
and that may be have unclear or ineffective relationship, and that to 
promote and develop the strengths and work on Sense weaknesses to 

targets to identify find ways to develop it. The aims of the search will be 
the role of Physical Education supervisor in the performance of the 
school administration, and what suggestions that contributes to 
improving the role of supervisors to develop performance management 

school. 

contain the human field, which representing The areas of research 
school principals in high school in General for Education ALKarkh ll in 
Baghdad, and the temporal field for the period from 10/6/2012 until 
1/12/2012, and spatial field was in school administrations and the 

torate General for Education Karkh II . BaghdadDirec 

In Part II contains the theoretical studies and similar and related studies 
to our search. Part III contains methodology and research procedures, 

sample as used researcher descriptive approach and style survey, the 
was(48) Director of high schools that have been selected randomly Part 
IV Results analyzed and discussed through statistical tables to 
determine the level role overseeing educational specialist of the sample 
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roposals that contribute to surveyed, as well as the most important p
improving the role of supervisors jurisdiction to improve the performance 

of school administration. 
    

Finally ensure that Part V contains the following conclusions reached by 
the researcher in his study: 

nificant deference in items identify the role of 1. The study shows sig
educational supervision specialist following: namely items:  

(2,3,4,8,9,12,13,17,18,24,25,26,27,28,29,30). 
2. There were no significant deference appear in the paragraphs to 

supervision specialist following: namely identify the role of educational 
items (1,5,6,7,10,11,14,15,16,19,20,21,22,23). 
3. There is a high level of research sample members placed the role of 
educational supervision specialist in performance management and 
development of the school. 

ere are some important suggestions that contribute to improving 4. Th
the role of competent supervisors to improve the performance of the 
school administration. 

 
The following most recommendations: 
1. You must choose and prepare staff as competent and qualified 
supervisory specialist always, in order to fortify and improve all aspects 
of the educational process. 
2. You must choose and prepare school administrations competent and 
qualified always, in order to contribute with educational supervision to 

improve all aspects of the educational process.fortify and  
3. Considered responsible for overseeing public education in general, 
and as private and specialist moral, humanitarian and social task, as 

l well as being educational for taking pupils, however, the educationa
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institution and the advancement of rehabilitation and prepare them to be 
still useful members of society. 
4. Take advantage of the idea and the results of research and applied 
to the areas of supervision from other disciplines, and at all academic 

.levels 
 

 التعريف بالبحث  -3
 مقدمة البحث وأهميته 3 -3

 وبظروفبه المختلفبة،والتعليم ببالمجتمع الرتباطهبا الوثيبق ومسبؤولية اجتماعيبة عمليبة التربيبة     
 والمتكاملبة الشباملة تحقيبق التنميبة علبى والعباملين أمبام المبربين السببل وينيبر الطريبق يرسبم

 تتحقبق أن يمكبن المسبتمر،وال المعلومبات للتطبور وثبورةالمعرفبي  االنفجبار زمبن فبي وخصوصباً 
 ظبل التربويبة فبي بالعمليبة للنهبوض الرشبيد العلمي الدقيق والتوجيبه للتخطيط أداة دون طموحاتهم

 االجتماعيبة البنظم ببين مبن هبو خاصة،والتعليم بصفة عليها التغيرات بصفة عامة واإلشراف هذه
المنباهج  وتصبميم المبدارس لتطبوير الجهبود خبالل مبن والتطبور اسبتجابت لمالمبح النهبوض التبي

 .الوسائل وتوفير
لهذا  الفرعية األنظمة أحد باعتبارها التربية لنظام الفقري العمود التربوية اإلدارة وُتعد"     

النظام  في كافة والبشرية المادية اإلمكانات وتيسير عمل بتنظيم التربوية ُتعنى النظام،فاإلدارة
نجاأ  فان التربوية،ولذلك األهداف تحقيق بغية وفاعلية بكفاية منها االستفادة أجل من التربوي
اإلمكانات  وترتيب تنظيم في التربوية اإلدارة قدرة على يعتمد أهدافه تحقيق في التربوي النظام
 .(72)"التربوي النظام وطبيعة يتالءم بما المتوفرة
 للمنباهج والببرامج التنفيبذي بالدور تقوم التي المدرسية اإلدارةفي  تتمثل الدنيا التربوية واإلدارة    

 هو ن ومعباونو التربويب نو المشبرف ويعاونبه المدرسبة مبدير ويرأسبها والقبوانين اللبوائح حسبب التعليميبة
 التبي تلببي للتربيبة العامبة األهبداف تحقيبق أجبل مبن نو اإلداريب نو والمراقبب نو والموظفب نو المعلمب
وعقليبًا  جسبمياً  المتكامبل النمبو وتحقيبق للحيباة شبيءالن إعبداد خبالل مبن والمجتمبع الفبرد حاجبات

 مبن أهبم والتكنولوجي،والمدرسبة العلمبي والتقبدم العصبر طبيعبة مبع يتناسبب بمبا وثقافياً  واجتماعياً 
 المدرسبة بكفباءة إدارة علبى قبادراً  تربوي قائد إلى وتحتاج المجتمع في التنفيذية التربوية المنظمات

  .بفاعلية واالجتماعية والفنية اإلدارية بالمهام القيام خالل من عالية
                                                           

 702ص(0000للنشر، المريخ دار،الرياض: )المعاصر اإلداري الفكر ضوء في المدرسية اإلدارة صالح مصطفى؛2 6
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 اإلدارة علبى يبؤثر مبا ببأن نقبول أن وثيقبًا ويمكننبا اتصباالً  التربويبة بباإلدارة اإلشبراف ويتصبل    
 التربويبة اإلدارة مبن يتجبزأ ال جبزء الترببوي اإلشبراف أن الترببوي،إذ اإلشبراف علبى يبؤثر التربويبة

 لهبا األخيبرة كانبت السبنوات فبي التربويبة اإلدارة واتجاهبات مفباهيم فبي حبدثت التبي والتطبورات
 كحقلبين مسبتقلين إليهمبا ننظبر أن يجبوز ال ولبذا الترببوي اإلشبراف مفباهيم تطبور فبي انعكاسبات
 .نادراً  إال يلتقيان ال ومنفصلين

ن و التربويببببن و مببببن هببببذا،تتجلى أهميببببة البحببببث فببببي إظهببببار أهميببببة الببببدور الببببذي يمثلببببه المشببببرف    
ن في التربية الرياضبية فبي المديريبة العامبة لتربيبة بغبداد الكبرخ الثانيبة وأثبره فبي أداء و االختصاصي

ادارات مبببدارس المرحلبببة االعدايبببة،وذلك مبببن خبببالل الحضبببور الفاعبببل للمشبببرفين وقبببربهم لبببالدارات 
رصبيدهم المعرفبي  المدرسية وتطبيق المفاهيم التربويبة  والتعليميبة الحديثبة مسبتندين فبي ذلبك علبى

والخبرات المتراكمة،فضاًل عبن أهميبة تقبديم البدعم المباشبر واالتصبال المجبدي بمبا يخبدم و تعزيبز 
  .أداء هذه االدارات فنيًا وأداريًا،بما يتوافق والفلسفة التربوية للمجتمع

 مشكلة البحث  3-2
صبببباص التربيببببة اخت)االختصاصببببي  إن هببببذا البحببببث محاولببببة لمعرفببببة دور المشببببرف التربببببوي    

فبببي تطبببوير أداء اإلدارة المدرسبببية فبببي المرحلبببة االعداديبببة والكشبببف عبببن جوانبببب صبببلة  (الرياضبببية
االتصبببال البببذي يبببنعكس بااليجببباب إلداء االدارة المدرسبببية ان كانبببت تلبببك الصبببلة فاعلبببة والعكبببس 

التربيبة اختصباص ) الترببوي المشبرف لتفعيبل دور مقدمبة نتائجه  تكون أن الباحث صحيح،ويتوقع
 مبن المرحلة هذه على اهتمامه جل يوجه أن المشرف المرحلة االعدادية،وهذا يلزم في( الرياضية

  .بها قدماً  النهوض أجل
 تطوير أداء اإلدارة المدرسية في المشرف دور على الوقوف في تتحدد البحث مشكلة فان لذا     
ا لهببذ بغببداد الكببرخ الثانيبة ومببدى ممارسببتهالمرحلببة االعداديببة لمبدارس المديريببة العامببة لتربيببة  فبي

 علبى والعمبل القبوة مبواطن أجبل تعزيبز وتطبوير مبن أنفسبهم،وذلك نظبر المبدراء وجهبة منالبدور،
 .لها وتطويرها سبل العالج إليجاد الضعف تحسس مواطن

 هدف البحـث  3-1
أداء  فبي( اختصباص التربيبة الرياضبية)االختصاصبي الترببوي المشبرف دور التعبرف علبى. 1

 .مدراء المدارس نظر االعدادية من وجهة للمرحلة المدرسية اإلدارة
االختصباص  الترببويين المشبرفين دور تحسبين فبي تسبهم التبي االقتراحباتهبم أالتعبرف علبى . 2

 .أداء اإلدارة المدرسية؟ لتطوير
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 مجـاالت البحـث  3-1
 المجال البشري  3-1-3

 .مدراء مدارس المرحلة االعدادية في المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية    
 المجال ألزماني  1-2-2

 2112/  12/  1لغاية   2112/  1/  11المدة من     
 المجال المكاني   1-2-3

 .إدارات مدارس المرحلة االعدادية في المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية    
 الدراسات النظرية والدراسات السابقة -2
 الدراسات النظرية  2-1
 مفهوم االشراف التربوي  2-1-1

علبى  يبنعكس ببه واالهتمبام،التربوي النظبام عناصبر مبن هامباً  عنصبراً  الترببوي ان اإلشبراف    
التغييبرات  لمواكببة تطويرهبا في فاعلية التربوي على حد سواء،لما له من والمشرف التربوية العملية

 لذلك ونظراً .التربوية األهداف يحقق بما بدوره القيام له تكفل بصورة واإلشرافية اإلدارية والتطورات
حتبى  علبيهم ويبوجههم ويشبرف يرشدهم من إلى الحياة مجاالت من مجال كل في العاملون يحتاج
وتعلو قيمته،ويمكن وصف إنتاجهم  يتزايد التي يؤدونها وحتى الخدمة ليرتفع مستوىأدائهم  يتطور

الجببزء مببن اإلدارة التربويببة التببي تعنببى فببي الدرجببة األولببى بالعناصببر  ذلببك"التربببوي بأنببه اإلشببراف
 . (1)"البشرية المكونة للتنظيم اإلداري أو المؤسسة اإلدارية التربوية 

 داريبةالناحيبة اإل مبن سبواء الترببوي للمشبرف والمكمبل الميبداني الرجبل المدرسبة مبدير وُيعبد    
أوالفنيبببة،اذ يمثبببل البببركن االسببباس البببذي يقبببوم عليبببه كيبببان المدرسبببة،وهو الموجبببه والمنسبببق لطاقاتهبببا 

 .وامكاناتها البشرية والمادية لبلوغ الغايات التربوية والتعليمية التي تسعى المدرسة الى تحقيقها
 التربويبة واتسباع الفلسبفات اخبتالف بسببب لإلشبراف محبدد تعريبف بليجباد المهتمبون اختلبف    

 .وظائفه وتعدد اإلشرافي العمل مجاالت
 إلبى البراهن ويهبدف الوضبع دراسبة علبى يعتمبد موجبه شباطن"  االشبراف الترببوي بأنبه ُيعبرف    
 التعليميبة العمليبة ورفبع مسبتوى قبدراتهم إلطبالق والتعلبيم التربيبة مجبال فبي جميبع العباملين خدمبة

  .(2)" أهدافها  وتحقيق
التربويبة  العمليبة عناصبر مختلبف ببين والتفاعبل االتصبال عمليبه"أنبه  أيضبًا علبى ويعبرف    

 . (3)"فرص نمو مناسب لسائر األطراف و لتحقيق فرص تعلم مناسب للطالب
 عمليتي التعليم تحسين الرئيسي هدفها إنسانية قيادية تربوية ةعملي بأنه  "عرفه فقد العبيدي أما   

 وتوفير كافة تقديم مع التربوية العملية أطراف لجميع المالئم العمل مناخ خالل من والتعلم



 (131)      13/31/1131 التاسعالعدد    –لد النان  اجمل  - جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 

 وذلك من متابعة يلزمها وما األطراف هذه جميع وتطوير لنمو والفنية المادية واإلمكانات الخبرات
 الهدف تحقيق ومن أجل وتطويره التعليم مستوى رفع بهدف موضوعي وتنفيذ علمي تخطيط وفق

 .(2)" الصالح إلنسانا بناء وهو والمنشود النهائي
 التربويبة الفنيبة جوانبب العمليبة جميبع شبملتولية ؤ اإلشبراف مسب ممبا ُذكبر أن الباحبث ويبرى   

 تعاون خالل من أهدافه بكفاية وفعالية وتحقيق التعلم نوعية لتطوير هامة ةواإلدارية،لذا ُيعد وسيل
 .األطراف جميع

 مهارات المشرف التربوي2-1-2
  .المهارة كما هومعلوم هي القابلية على أداء العمل وانجازه بدقة وسرعة وبلتقان    
  :(5)منها  التربوي للمشرف أساسية مهارات عدة المساد حدد وقد
 ةالفني المهارات .1

 كتابة خطة عالية مثل ةئبكفا معين عمل ألداء والطرائق األساليب استعمال على القدرة وهى    
 .التفاعل وتحليل العمل األهداف وتقويم وصياغةالدرس 

 اإلنسانية المهارات. 
 التربويبة التبي تتطلبب العمليبة أطبراف خبالل مبن النباس مع العمل على التربوي المشرف قدرة    
يجباد اتصبال األجبواء الوديبة والبتفهم وبنباء اإلصبغاء وتقبلهبا وحسبن اإلنسبانية لبذات فهمبا فعبال  وا 
 وديناميكية نحو العمل االيجابية وتنمية االتجاهات اإلنسانية المصادر وتنمية راجعة تغذية وتقديم
 .التفاعل

 التصورية المهارات. 3
 كنظبام مؤسبس المدرسبة أجبزاء بين التداخل تصور رؤيته،أي أو المدرسة تصوير على القدرة    
  :متكامل والتي تتحدد بالمهارات اآلتية ككل

 الحساسية .أ
 بهبا المهنيبة يقصبد وجبذوره والتبي التعلبيم بمشبكالت اإلحساس مهارة المشرف يمتلك أن يجب    

 .التربوية للمشكالت والطالب المعلم لسلوك
 التحليلية المهارات .ب

 ويقوم بالتمييز العالقات يفهم يرى وأن لما فعال بتحليل القيام على قدرةال إلى المشرف يحتاج    
 .بالتعليم العالقة ذات السلوك أنواع بين
 يفهبم وأن وتصبوراته أفكباره ترجمبة علبى المشبرف بمقبدرة تتعلبق والتبي   :االتصبال مهبارة .ت

 .المعلم نظر تصورات ووجهات
 والمنهاج التدريس في خبير .ث
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 وأساليب التدريس وخبرة والطالب التعليم حول ونظرية عملية معرفة يمتلك أن يجب فالمشرف    
 .بالمنهاج،مبرراته تسلسله تقنياته ومواده التعليمية ومعرفة تخصصه مادة في
 اإلنسانية العالقات مهارات .ج
 هذه إنسانية مع المعلمين وتتصل عالقات إقامة على التربوي ومقدرته المشرف بكفاية وتتعلق   

 .المعلمين كأشخاص مع عالقات إقامة على المشرف بمقدرة المهارات
  االجتماعية وليةؤ المس .أ

 التربيبة وعالقتهبا اف أهبد حبول واضبحة لتصبورات المشبرف ببامتالك المهبارات هبذه وتتعلبق    
 .تربوي كقائد المشرف دور تحدد التي هي المهارات بالمجتمع وهذه

 المدرسية اإلدارة تطوير في التربوي المشرف دور 3-1-3
 التخطبيط وتنظبيم الخطبة مجبال فبي المدرسبة مبدير مسباعدة فبي الترببوي المشبرف دور يببرز    

 .ومتابعة وتقويماً  إعدادًا وتنفيذاً  المدرسية
وعقببد  مدروسببة عمببل خطببة وضببع فببي المدرسببة مببدير التربببوي المشببرف يسبباعدو     

الجلسبببات،يتدارس فيهبببا مبببع المدرسبببين والمبببوظفين وممثلبببي اللجبببان الطالبيبببة وغيبببرهم مبببن ممثلبببي 
العبام الدراسبي القبادم مبن أمبور  خالل عليه ينبغىوما  الماضي العام خالل المدرسة المجتمع واقع

 .(1) استنادا لمواطن القوة ونقاط الضعف والمتراكمات كافةللتطوير والنمو،
 

 :الخطة إعداد قبل :أوالً 
 والمدرسبة المبدير علبى االيجابيبة وانعكاسباته ذلبك والخطبة وأهميبة التخطبيط بمعنبى التوعيبة. 1

 .المحلى والمجتمع والتالميذ
 .المشاركة في جمع المعلومات وتزويد المدير بالبيانات الالزمة للخطة. 2
 .المقبل العام في المدرسة وضع عليه سيكون بما التنبؤ في المدير مساعدة. 3
 اتجاهبات واسبتراتيجيات ضبمن الترببوي المجبال فبي تطبرأ التبي بالمسبتجدات المبديرين تبصبير. 2

 .االدارات التربوية
 .مشتركة نشاطات لتنفيذ الواحد المجتمع مديري بين التنسيق في المساعدة. 5
  .التربويين المشرفين خطط في المدونة النشاطات عن بموجز المديرين تزويد. 1

 :اإلعداد أثناء :ثانياً 
 .كافة المجاالت في وتصنيفها الحاجات تحديد في المساعدة.1
 .والمجتمع المدرسة حاجات من واشتقاقها وصياغتها األهداف تحديد في المساعدة.2
 .الخطة لتنفيذ الالزمة والموارد اإلمكانيات توفير في المساعدة.3
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 .الجيد التخطيط معايير ضوء في الخطة تقويم عملية في المشاركة.2
 .الخطة تطوير في تساهم التي الراجعة بالتغذية المدرسة مدير تزويد.5
  .اإلمكانات من واإلفادة المتجاورة للمدارس المدرسية في تكامل الخطط المساعدة.1

 :التنفيذ أثناء :ثالثاً 
 :في المدرسة مدير مع بالتعاون التربوي المشرف يعمل   
 .مختارة نشاطات تنفيذ في العملية المشاركة.1
 .الخطة من محددة بجوانب المرتبط التقويم في المشاركة.2
 .تنفيذها ومراحل الخطة سير على اإلشراف.3
أمنية  أو إدارية لمشكالت الخطة تعرض حالة في مناسبة وبدائل باقتراحات المدير تزويد.2

 .حلها في والمشاركة طارئة
 .المختلفة المدارس بين الخبرات تبادل عمليات تنظيم على اإلشراف.5
مصادر  المحلى التي تشكل المجتمع مؤسسات جهود مع المدرسة المشاركة في تنسيق جهود.1

 .المدرسية الخطة لتنفيذ وعون دعم
 :المتابعة والتقويم أثناء :رابعاً 
 التخطيط في عمليات تطوير في تساهم تحسينية ومقترحات بناءة راجعة بتغذية المديرين تزويد.1

 .المستقبل
  .المختلفة بالطرائق البارزة اإلنجازات تعزيز.2
 .واتجاهات وقيم مهارات من اكتسبه وما التلميذ تعلمه ما تقويم.3
 .وتنفيذه وتنظيمه ومحتواه أهدافه حيث من الدراسي المنهج تقويم.2
 .األداء في ومستوياتهم والتربوية التعليمية لمهامهم المعلمين أداء تقويم.5
 .المدرسة وخارجها داخل تقويم الطالب في النواحي كافة والتعاون مع اإلدارة.1
 .(1) المدرسة رسالة تحقيق على وأثره المدرسي التنظيم تقويم.0
 
 الدراسات السابقة  2ـ 2
التربوي  اإلشراف واقع"  بعنوان (1115)الخليج  لدول العربي التربية مكتب دراسة 2-2-1

  .(1)" ومعوقاته 
 اإلشبراف ميبدان فبي الحديثبة العالميبة االتجاهبات بعبض علبى التعبرف إلبى الدراسبة هبدفت   

العمليبة  تطبوير فبي الترببوي المشبرف يلعببه البذي اإلشبراف والبدور مفهوم تطور مجال وخاصة في
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 وأسباليبه،أنواع الترببوي اإلشبراف ،مهبام والتفصبيلية العامبة الترببوي اإلشبراف أهبداف.التربويبة
 .اإلشراف التربوي

التوصل  بهدف المشرف ودور اإلشراف واقع وصف في التحليلي المنهج الدراسة واستعملت    
 العينة المكونة أفراد رراء الستطالع إستبانه استعمال وتم تطويره في تفيد أن يمكن مقترحات إلى
 .ومعلمة معلماً ( 111)و مشرفاً  (111)من
 اإلشراف التربوي بأهداف تام وعى على والمشرفين ولينؤ المس أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت    

 تتعدى تنفيذ بل التدريس عملية تقويم على فقط تقتصر وال الحديثة االتجاهات مع وتنسجم
 والتقويمية في والتنفيذية التخطيطية الجوانب جميع لتشمل والمناهج الدراسية للخطط المدرس
 .العربي الخليج أقطار جميع
 البحث أساليب على وتدريب ممارسة إلى ماسه بحاجة المشرفين الى أن وقد اوصت الدراسة    

 .اإلجرائية البحوث العلمي وخاصة
 

 واجراءاته الميدانيةمنهجيةالبحث  1
 منهج البحث3-1

اسببتعمل الباحببث المببنهج الوصببفي وباالسببلوب المسببحي لمالئمتببه وطبيعببة المشببكلة،اذ يهببدف     
ن  االسببلوب المسببحي يسببعى الببى تجميببع ... البحببث الوصببفي الببى وصببف مببا هببو كببائن وتفسببيره  وا 

مببنظم للبيانببات والمعلومببات التببي ُيمكببن فيمببا بعببد تحليلهببا وتفسببيرها،ومن ثببم الخببروج بلسببتنتاجات 
 .(2)منها
 عينة البحث 3-2

بعببد ان تببم تحديببد مجتمببع البحببث مببن مببدراء المببدارس للمرحلببة االعداديببة فببي المديريببة العامببة     
مبدير مدرسبة،عدا ( 21)لتربية بغداد الكرخ الثانية،اختيرت العينة بالطريقة العشبوائية،اذ بلبغ عبددها

مببببن المجتمببببع %( 11,5)،وبببببذلك مثلببببت العينببببة نسبببببة (0)عينببببة االسببببتطالع الببببذي بلببببغ عببببددها 
 .مدير مدرسة( 01)االصلي،البالغ عدده 

 ادوات البحث ووسائله واالجهزة  3-3
 ادوات البحث و وسائله 3-3-1
 .المالحظة. 1
 .المقابلة الشخصية. 2
 (.االستمارة االحصائية)االستبانة . 3
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 االجهزة المساعدة 3-3-2
 . استمارات جمع وتفريغ البيانات. 1
 (. Dell) رونية نوع الحاسبة االلكت. 2
 إجراءات البحث الميدانية 3-2
 (االستمارة االحصائية)إعداد الصيغة االولية لالستبانة  3-2-1
أتبع الباحبث الخطبوات العلميبة الالزمبة لتصبميم اسبتمارة االسبتبانة فبي ضبوء اطالعبه علبى . 1   

جراء المقابالت الشخصبية مبع بعبض المشبرفين ( االنترنيت)المصادر العلمية وشبكة المعلومات  وا 
ترتبط بمجال وطبيعة البحث،فضاَل عن عرضها ( فقرة 31)االختصاص ومدراء المدارس،و تحديد

بعببببد االسببببتبدال والحببببذف والتعديل،لتشببببكل بمجملهببببا ( فقببببرة 31)،وابقبببباء (1)لخبببببراء الملحببببقعلببببى ا
 .استبانة االشراف التربوي

 (.3،2،1)والدرجات ( نعم،أحيانا،كال)تم تحديد سلم التقدير الثالثي لبدائل االجابة . 2   
هببا الباحببث علببى إلقببرار دقببة التعببديالت التببي اجرا73*تببم عببرض االسببتبانة علببى خبيببر لغببوي. 3   

 .فقرات االستبانة بعد مالحظات الخبراء
 صالحية الفقرات بصيغتها االولية  3-2-2

قببام الباحببث بعببرض فقببرات ( االشببراف التربببوي االختصبباص)لبيببان صببالحية الفقببرات السببتبانة     
( 1)للقببرار فببي صببالحية الفقرات،وكمببا يبينببه الجببدول( 2كببا)االسببتبانة علببى الخبراء،واعتمببد اختبببار 

 :   في ادناه
 (1)جدول 

                                                           
 

 ال تصلح العبارات ت
 تصلح

 2كا
 المحسوبة

 القرار

يعمببل علببى تعببديل الخطببط وتطويرهببا مببع المببدير كلمببا  1
 .اقتضت الظروف لذلك

 تصلح 1,33 1 11

يشببببجع روأ المبببببادأة واإلبببببداع وتحمببببل المسببببؤولية عنببببد  2
 .المديرين

 تصلح 5,33 2 11

 تصلح 12,11 1 12 .اسلوب القيادة التشاركيةيحث المدير على ممارسة  3
يتعببباون مبببع المبببدير فبببي حبببل المشبببكالت االداريبببة التبببي  2

 .تواجههم
 تصلح 5,33 2 11
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ينسبببق مبببع المبببدير إلقامبببة عالقبببات مهنيبببة انسبببانية ببببين  5
 .مختلف اطراف العملية التربوية

 تصلح 12,11 1 12

يتشبباور مببع المببدير فببي القببرارات المتعلقببة بتعيببين ونقببل  1
 . التدريسيين

 تصلح 1,33 1 11

يعمبببببل مبببببع إدارات المبببببدارس علبببببى تشبببببجيع الكفببببباءات  0
 .والتوجيه لترقيتهم

 تصلح 5,33 2 11

يحببرص مببع المببدير علببى تطبيببق التعليمببات الببواردة مببن  1
 .وزارة التربية

 تصلح 12,11 1 12

 تصلح 1,33 1 11 . يعمل مع المدير إلرساء وتنمية روأ االنتماء الوطني 1
يوجبببببه مبببببدير المدرسبببببة البببببى عمليبببببة التخطبببببيط السبببببليم  11

 .ومتابعة تنفيذه
 تصلح 5,33 2 11

يتعاون مع مدير المدرسة في إعداد الخطة السنوية في  11
 المنهاج

 تصلح 1,33 1 11

علبببى تحليبببل  يعمبببل علبببى تطبببوير قبببدرة مبببدير المدرسبببة 12
 .المنهاج وتطويره

 تصلح 12,11 1 12

ينسببق لعقببد لقبباءات بببين المببدراء مببن اجببل تبببادل الخبببرة  13
 .التربوية

 تصلح 12,11 1 12

 تصلح 5,33 2 11 ينقل الخبرات التربوية الجديدة والمفيدة لمدير المدرسة 12
يعمببل علببى تببوفير الوسببائل المسبباعدة للمببدير فببي كيفيببة  15

 .االمتحانات وتطويرهاوضع 
 تصلح 1,33 1 11

 تصلح 1,33 1 11 .يتعاون مع المدير على ربط المنهاج ببيئة المتعلمين 11
يتعبببببباون مببببببع المببببببدير فببببببي وضببببببع الخطببببببط العالجيببببببة  10

 .لمشكالت الطلبة التحصيلية
 تصلح 1,33 1 11

 تصلح 5,33 2 11 .يساعد المدير على تطوير انشطة مرافقة للمنهاج 11
يشببببببببجع علببببببببى ربببببببببط المدرسببببببببة بمؤسسببببببببات المجتمببببببببع  11

 .والتواصل معها بما يخدم العملية التعليمية
 تصلح 5,33 2 11

يسبببببهم فبببببي حضبببببور جلسبببببات مجبببببالس األبببببباء وتفعيبببببل  21
 .دورها

 تصلح 5,33 2 11

 تصلح 12,11 1 12يخطبط لألنشبطة التبي تحسبن مبن صبورة المبدارس لببدى  21
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 بيان قرار الخبراء في صالحية فقرات االستبانة
 (.3,12)تساوي ( 1,15)ومستوى داللة( 1)الجدولية عند درجة حرية 2قيمة كا 
 
 التجربة االستطالعية 3-2-3

( مببدراء 0)عببددها     بلبغ عينبة االسببتطالع،و علببى االسبتطالعية التجربببة ببلجراء الباحببث قبام    
 فبي المدارس للمرحلة االعدادية فبي المديريبة العامبة لتربيبة بغبداد الكبرخ الثانيبة،وذلكيمثلون مدراء 

 مببا التجربببة هببذه مببن الغببرض م،وكببان1/0/2112 الموافببق األحببد يببوم صببباأ مببن العاشببرة السبباعة
 :يأتي
 .االستبانة وفقرات التعليمات وضوأ مدى من التأكد.  1
 .التطبيق عملية تواجه التي الصعوبات على التعرف.  2

 .السكان المحليين
بالتعاون مع المدير برامج مدرسية تلبي حاجبات يصمم  22

 .المجتمع المحلي
 تصلح 5,33 2 11

يسبببببباهم فببببببي خلببببببق اتجاهببببببات إيجابيببببببة لببببببدى السببببببكان  23
 .المحليين نحو مهنة التعليم

 تصلح 5,33 2 11

يخطببط مببع مببدير المدرسببة لتنفيببذ أنشببطة وبببرامج توعيببة  22
 .لسكان البيئة المحلية

 تصلح 1,33 1 11

المببببببدير إلسببببببتعمال بعببببببض المرافببببببق المدرسببببببية  يرشببببببد 25
 .كالمالعب والمكتبة

 تصلح 12,11 1 12

يتعبببباون مببببع المببببدير لتببببوفير مببببا تحتاجببببه المدرسببببة مببببن  21
 .تجهيزات وتقنيات تربوية وتعليمية حديثة

 تصلح 1,33 1 11

 تصلح 5,33 2 11 .يعطي ارشادات حول نظافة المدرسة ومرافقها 20
احتياجببات الصببيانة للمببباني المدرسببية يتببابع مببع المببدير  21

 .ومرافقها
 تصلح 1,33 1 11

يشبببجع العببباملين فبببي المبببدارس علبببى تنميبببة روأ وثقافبببة  21
 .المحافظة على الممتلكات العامة

 تصلح 12,11 1 12

مكانيبببة  31 يحبببث علبببى ايجببباد المرافبببق الرياضبببية والفنيبببة وا 
 .استعمالها من الطلبة والعاملين بالشكل االمثل

 تصلح 1,33 1 11
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( 21)االسبتبانة،اذ اسبتغرق وقبت االسببتجابة  فقبرات عببن لإلجاببة  البالزم الوقبت علبى التعبرف.  3
  .دقيقة
 (.االستبانة)التعرف على االسس العلمية لالستمارة االحصائية . 2
 
 االسس العلمية لالستبانة 3-2-3-1
 فقد منها، تتكون التي فقراتها في النظر على تعتمد االستبانة تصحيح تلي التي الخطوة إن      

 صالحة غير فقرات وجود من يمنع ال هذا نأ إليها،إال النظر خالل صالحة من االستبانة تكون
 الذي اإلحصائي التحليل خالل من يتم وهذا صدقاً  أكثر ستكون فلنها االستبانة من استبعدت لو

 اخضع قد الباحث فلن قياسه،لذلك اجل من وضعت ما قياس في الفقرات دقة عن سيكشف
 أهم من ُيعدان واللذين والثبات الصدق حساب بهدف اإلحصائي التحليل إلى االستمارات
 .لالستبانة القياسية الخصائص

 صدق االستبانة 3-2-3-1-1
ُيعد الصدق من الخصائص األساسية التي يجب االهتمام بها في بناء االختبارات     

نه قدرة االختبار على قياس ما وضع من اجله او السمة أ"بار ُيعرف ببوالمقاييس،فصدق االخت
 .(1)" المراد قياسها

وتحقق هبذا النبوع مبن الصبدق عنبدما قبام الباحبث بلعبداد االسبتبانة وتحديبد فقراتهبا باالسبتعانة     
بمجموعة من االساتذة الخبراء في مجاالت القياس والتقويم واالدارة الرياضية وعلبم البنفس الترببوي 

ي ضببوء فببي قبببول صببالحية الفقببرات،وتم التعببديل فبب (2كببا)،واسببتخدم اختبببار (1)والرياضببي الملحببق
 .مالحظاتهم عليها

 ثبات االستبانة 3-2-3-1-2
 للمقدار االختبار قياس مدى"  يعني لكونه للمقياس الضرورية المؤشرات من الثبات ُيعد    

 .(2)"  قياسها إلى يهدف التي للسمة الحقيقي
 تقيس إذ"    فقط واحدة لمرة االختبار تتطلب لكونها النصفية التجزئة طريقة الباحث أعتمد    
 أداء اتساق مدى على المقياس فقرات تجانس المقياس،ويدل لفقرات الداخلي التجانس الطريقة هذه

  " .المقياس منها يتكون التي جميعها األسئلة على المفحوصين
 علبببى مجموعبببة تطبيقبببه متكافئين،بعبببد جبببزأين إلبببى االسبببتبانة تجزئبببة علبببى تعتمبببد الطريقبببة هبببذه إن  

 معامبببل ُأسبببتخرج فقبببرات زوجيببة،ثم و فرديببة نصبببفين،فقرات إلببى االسبببتبانة فقببرات ُقسبببمت واحببدة،ثم
 ببين االرتبباط معامبل الخبام،وبلغ القبيم مبن بيرسبون بطريقبة النصبفين درجبات مجمبوع بين االرتباط
 (.1,11)النصفين
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 أو الثببببات معامبببل تعبببديل يتعبببين االختبار،لبببذلك نصبببف ثببببات معامبببل تمثبببل القبببيم هبببذه ن  أ إال    
 ببراون ن باسببيرم معادلبة ُأسبتعملت ككل،وعليه االختبار ثبات معامل على نحصل حتى تصحيحه
 ثببببببات معامببببل وهبببببو( 1,12)الثبببببات معامبببببل أصبببببح التصبببببحيح االرتباط،وبعببببد معامبببببل لتصببببحيح
 . االختبار ثبات لتقدير عليه االعتماد عاٍل،يمكن

 التجربة االساسية لالستبانة 3-2-2
علبى عينبة ( 2)،الملحبق (فقرة 31اي االستمارة ذات)طبق الباحث االستبانة بصيغتها االولية     

،وبعببد التطبيببق ُفحصببت (م2/0/2112ببب3)مببدير مدرسببة خببالل المببدة ( 21)البحببث والبببالغ عببددها 
وقببببد ُحسبببببت الدرجببببة الكليبببة فببببي االسببببتبانة مسبببباوية .االسبببتمارات،وكانت جميعهببببا مكتملببببة االجاببببة

عبببدد الفقبببرات التبببي اجببباب عليهبببا بصبببورة صبببحيحة كبببل مبببدير مبببن افبببراد عينبببة التجرببببة  لمجمبببوع
 .االساسية

لبيبان انطبباق ( بحسبب ببدائلها البثالث)ولغرض التعرف علبى اسبتجابة المبحبوثين مبن المبدراء     
فاعليبة الفقبرات فبي عمليبة )شدة الفقبرة علبى المعنيبين بالقيبام ببأدوار االشبراف الترببوي التخصصبي 

لحسبن مطابقبة التوزيعبات للببدائل ( 2كبا)استعمل الباحبث إختببار (.شراف التربوي الدال إحصائياً اال
 :ادناه( 2)المشاهدة مع توزيعاتها النظرية ومنها جاءت النتائج كما في الجدول 

 
 (2)الجدول 

 (لبحث دوراالشراف التربوي االختصاص)الداللة االحصائية )
ت 
 الفقرة

 2كاقيمة  كال احيانا نعم
 المحسوبة

 2قيمة كا
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 غيرمعنوية 5,11 1,12 10 12 11 1
 معنوية   1,51 11 12 21 2
 معنوية  11,51 2 22 22 3
 معنوية  1,51 12 11 21 2
 غيرمعنوية  1,12 12 11 10 5
 غيرمعنوية  2,12 13 12 23 1
 غيرمعنوية  1,12 15 11 10 0
 معنوية  21,12 2 5 31 1
 معنوية  12,51 1 11 21 1
 غيرمعنوية  1,30 15 15 11 11
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 غيرمعنوية  1,1 11 11 11 11
 معنوية  15,51 11 21 2 12
 معنوية  13,51 22 22 2 13
 غيرمعنوية  5,30 1 10 22 12
 غيرمعنوية  3,10 11 22 15 15
 غيرمعنوية  1,11 11 11 11 11
 معنوية  1,11 13 20 1 10
 معنوية  13,12 21 23 2 11
 غيرمعنوية  1,12 15 11 10 11
 غيرمعنوية  51و1 12 21 12 21
 غيرمعنوية  30و2 11 11 11 21
 غيرمعنوية  1,10 10 11 13 22
 غيرمعنوية  1,11 11 21 11 23
 معنوية  11,51 11 22 1 22
 معنوية  1,30 1 25 12 25
 معنوية  1,30 12 13 23 21
 معنوية  12,31 12 1 25 20
 معنوية  12,11 1 21 12 21
 معنوية  13,12 11 13 11 21
 معنوية  11,51 11 1 31 31
 (.5,11)تساوي ( 1,15)ومستوى داللة( 2)الجدولية عند درجة حرية 2قيمة كا    
 

هببببببو الداللببببببة االحصببببببائية المعنيببببببة بصببببببالحية فقببببببرات االسببببببتمارة ( 2)إن مببببببا يبينببببببه الجببببببدول    
لحسبن المطابقبة فبي ( 2كبا)االستبيانية،إذ أظهبرت المعالجبة االحصبائية الخاصبة بأسبتخدام اختببار 

ى دالتهبا معنويبة،اي بمعنب( فقبرة11)انه هنالبك ( نعم،احيانا،كال)التوزيعات المعنية بالبدائل الثالث 
انهبببببببببببببببا صبببببببببببببببالحة وتعب بببببببببببببببر عبببببببببببببببن قيببببببببببببببباس دور المشبببببببببببببببرف الترببببببببببببببببوي االختصاصبببببببببببببببي،وهي 

، فببي حببين جبباء عببدد ( *21،20،21،21،31، 2،3،2،1،1،12،13،10،11،22،25)الفقببرات
فقببببببببببببببببببببببببببببببرة وهببببببببببببببببببببببببببببببي علببببببببببببببببببببببببببببببى التببببببببببببببببببببببببببببببوالي ( 12)الفقببببببببببببببببببببببببببببببرات غيببببببببببببببببببببببببببببببر الصببببببببببببببببببببببببببببببالحة 

(1،5،1،0،11،11،12،15،11،11،21،21،22،23.) 
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 (1)الوسائل االحصائية  5 -3

 :الباحث في معالجة النتائج الوسائل االحصائية اآلتيةاعتمد 
 .الوسط الحسابي. 1
 .الوسيط. 2
 .االنحراف المعياري. 3
 معامل االلتواء.2
 .معامل االرتباط. 5
 2اختبار مربع كا. 1
 .االختبار التائي لعينة واحدة. 0
 عرض نتائج  1ب2

ان الباحببث اسببتخلص منببه اسببتمارته فببي اعبباله، يتبببين لنببا ( 2)مببن خببالل ماجبباء بببه الجببدول     
 .فقرة معنوية،وهي الصيغة النهائية لهذه االستبانة( 11)المتضمنة على ( االستبانة)االحصائية 

مفببردات عينببة البحببث )مببدير مدرسببة ( 21)وبمببا انببه طبببق االسببتبانة بصببيغتها االوليببة علببى     
لصببببة،هي النتبببائج النهائيبببة لهببببذا فقبببرة المستخ(11)عليبببه سببببتكون نتبببائج هبببذه العينببببة ولبببب (.الرئيسبببة
وبعد ان عالج البيانات التبي حصبل عليهبا احصبائيا بغيبة التعبرف علبى مسبتوى العينبة فبي .البحث

البببد لببه مببن عببرض نتائجهببا .أداء الببدور االشببرافي للمشببرفين االختصاصببيين فببي التربيببة الرياضببية
 :يبين ذلك( 3)ومن ثم تحليلها ومناقشتها،والجدول 

 (3)جدول 
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية والوزن النسبي الستجابة عينة البحث  يبين

 على استبانة دوراالشراف التربوي االختصاص
المقياس  ت

 (االستبانة)
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

( ت)قيمة 
 المحسوبة

الوزن 
 النسبي

الداللة 
 المعنوية

االشراف  1
التربوي 
 االختصاص

 معنوية 1,01 2,01 32 2,12 33,13

 (.2,11)تبلغ ( 1,15)ومستوى داللة(20)القيمة الجدولية عند درجة حرية  
 

اعباله هبو النتبائج التبي حصبل عليهبا مبدراء المبدارس فبي اسبتجابتهم ( 3)إن ما يبينه الجبدول     
علببى اسببتبانة االشببراف التربببوي االختصبباص،اذ جبباءت قيمببة الوسببط الحسببابي عنببد هببذه االسببتبانة 
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،فببي حببين كببان (2,12)درجة،وقيمببة االنحببراف المعيبباري ( 21)درجببة مببن أصببل ( 33,13)بمقببدار
ولغرض معرفة (.المقاس والفرضي)،والفرق هنا واضح ما بين الوسطين (32)ضي لهم الوسط الفر 

( ت)حقيقببببة الفببببرق إسببببتعمل الباحببببث االختبببببار التائي،وبعببببد المعالجببببة االحصببببائية جبببباءت قيمببببة 
( 20)عنبد درجبة حريبة ( 2,11)وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغبة ( 2,01)المحسوبة بمقدار 
، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية التبي توكبد عبدم وجبود فبروق معنويبة (1,15)ومستوى داللة 

مبببا ببببين الوسبببط الحسبببابي المحسبببوب مبببن افبببراد المجتمبببع والوسبببط الفرضبببي،مما يعنبببي أن العينبببة 
 . لديها مستوى جيد من االداء والدور المؤثر( المشرفين التربويين االختصاصيين)المبحوثة 

ولغرض التعرف على الوزن النسبي لمستوى اداء ودور المشرفين لدى افبراد البحبث،تم حسبابه     
فكانت ( 111)من خالل قسمة الوسط الحسابي على الدرجة الكلية لالستبانة،ثم ضرب الناتج في 

وهببي قيمببة جيببدة السببتجابات افببراد البحببث علببى اسببتبانة دور المشببرفين التربببويين %( 01)النتيجببة 
 . ختصاص في المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانيةاال
وبعد إجراء هذه الخطوة حاول الباحث تقويم افراد عينتبه مبن المشبرفين الترببويين االختصباص     

مبببن وجهبببة نظبببر مبببدراء المبببدارس العببباملين معهبببم بحسبببب مبببا جببباءت ببببه المؤشبببرات فبببي الجبببدول 
ويين اختصاصبببيين يزيببد عببن قيمبببة الوسببط الفرضبببي مشببرفين ترببب( 1)اعاله،يتبببين انببه هنالبببك (3)

ممبببببا يبببببدل علبببببى تمبببببتعهم بمسبببببتوى أداء وتبببببأثير عبببببالي فبببببي أداء االدارات المدرسبببببية ( 32)الببببببالغ 
ن بمسبتوى اقببل مبن االداء والتأثير،النببه ان اختصاصبيان تربويببامشبرف( 2)فبي حببين جباء .المبحوثبة

 :دناه يوضح ذلكا( 1)والشكل .نتائجهم جاءت اقل من قيمة الوسط الفرضي
 

 (21)بببببببببببببببببب  عاليببببببببببببببببببببببب *بببببببببببببببببببببواطىءببببببببببببببببببببببب (11)
(32) 

 (1)الشكل 
 (الدور المؤثر للمشرف التربوي االختصاصي)

 
 

 مناقشةالنتائج 2ـ1
ابي واالنحبراف المعيبباري اعبباله والخباص بالوسبط الحسبب( 3)يتضبح مبن عببرض نتبائج الجبدول     

والقيمبببببة التائيبببببة والبببببوزن النسببببببي السبببببتجابة عينبببببة البحبببببث علبببببى اسبببببتبانة دور المشبببببرف الترببببببوي 
 :االختصاصي،يمكن للباحث مناقشتها كاآلتي
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ن يمثلون قيادات إدارية تربوية ولهم الدور المهم في أداء و ن االختصاصيو ن التربويو المشرف    
وفنيا ومهنيا،وما ينعكس ذلك ايجابا في تأهيل الطلبة تربويا وتعليميا من االدارات المدرسية اداريا 

خالل ايجاد العالقة االنسانية واالجتماعية والتربوية الصحيحة بين المشرفين وادارات المدارس 
والهيئات التعليمية كافة في المؤسسات التربوية،مستندين في ذلك على الرصيد المعرفي والخبرات 

لتي جعلتهم يتمتعون بشخصيات مؤثرة وفاعلة لالخذ بأيدي من يتبوء المنصب االداري المتراكمة ا
لمدارس المرحلة االعدادية لتطبيق مفردات البرامج التعليمية المتنوعة واالرشاد التربوي بما ينسجم 

راف واذا ما أخذنا بنظر االعتبار التطور الحاصل في مفاهيم االش.وفلسفة الدولة والمجتمع تربوياً 
التربوي وفلسفته وأساليبه تطورًا واضحًا وكبيرًا في السنوات االخيرة نتيجة الجهود التي سعت الى 

في : " وهذا ما يوكده االستاذ التربوي الدكتوركريم ناصر علي.تطوير النظام التربوي ورفع كفايته
شراف التربوي،يمكن ضوء ما تطور اليه االشراف التربوي من التفتيش الى التوجيه التربوي الى اال

تحديد مفهوم العملية االشرافية وطبيعتها وعالقتها بالتعلم  والتعليم،فهدف االشراف التربوي اليوم 
 .       (1)" تحسين العملية التعليمية بكل جوانبها 

وعلببى هببذا نجببد ان غالبيببة مفببردات عينببة البحببث جبباءت عاليببة المسببتوى فببي دورهببا االشببرافي     
 .التربوي لتحسين أداء وتطوير االدارة المدرسية،اذ نجد كل ما ذكرناه ينطبق عليهم بصورة واخرى

 .وبذلك تحقق هدف الدراسة االول الذي وضعه الباحث    
 

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
بغداد،فينوس للحاسبات والطباعة :)كريم ناصر علي؛االدارة واالشراف التربوي. 1

 . 111ص( 2111والترجمة،
 
 االقتراحات 1-1

 تتطلبهبا البيئبة المدرسبية التبي المعرفة فروع شتى في يحدث الذي والسريع الكبير التطور بعد    
 إلى الحاجة للعودة تدعو شخصيته المتكاملة بناء في العلمية والمهارات بالمعارف الطالب لتزويد

 اإلداريبة تحسبين المهبارات فبي منهبا لالسبتفادة اإلشبراف الترببوي فبي الحديثة االشرافية االتجاهات
للمشبرفين و بعبد المقبابالت الشخصبية .الفعالبة المدرسية اإلدارة والعمل على تحقيق المدرسة لمدير

عينبة )وليتهم وبعض مدراء المدارس،فضاًل عن االقتراحات التي ذكرهبا المبدراء ؤ والتعرف على مس
 تسهم في االستبانة التي وزعت اليهم،لذا يقدم الباحث بعض االقتراحات التالية التي يراها( البحث
وتعبد مناسببة  ةالمدرسبيأداء اإلدارة  االختصاصبيين لتطبوير الترببويين المشبرفين دور تحسبين فبي

 : لتعزيز العمل التربوي والتعليمي المشترك
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 لتحسبين المدرسبة مبدير مسباعدة بهبدف الحبوافز تبوفير أهميبة حبول أكببر بصبورة البوعي نشبر.1
 .الحوافزللمبدعين منهم تقديم على والعمل التربوية العملية مضمون

 تشبجعيه للعباملين حملبة بقيبام المسباهمة في التربوي باإلشراف ولينؤ المس اهتمام زيادة ضرورة.2
 .والمعنوي المادي بنوعيها الحوافز لتوفير باإلصالأ والقائمين

 تقبدير شبهادة لمبنح بالنسببة اكبر اهتمام إعطاء خالل في االشراف،من العاملين طاقات تفعيل.3
 .أدائهم تنمية على ينعكس مما وعالوات للمشرفين الجدد

أثنباء  الجيبد التخطبيط عمليبة أهميبة علبى اإلشبراف منظومبة قببل مبن والرقاببة االهتمبام زيبادة.2
الترببويين  للمشبرفين المهنبي المسبتوى لرفبع والمببادرة المسبئولية لتحمبل المشبرف تقبويم عمليبة

 .االختصاصيين
مهارتبه،بما  التدريبيبة والتواصبل مبع التجبارب الخارجيبة لصبقل خببرات المشبرف وتنميبة البعثبات.5

 .المدرسية دارةينعكس وخدمة اإل
قامببة العالقببات المهنيببة .1 مسبباهمة المشببرفين فببي تفعيببل اللقبباءات النوعيببة مببع االدارة المدرسببية وا 

 .المثمرة بعيدًا عن القيام بدور الرقيب الذي يبحث عن االخطاء وينتقدها دون تقويمها
 ومحددة ومعايير واضحة أسس وضع خالل ولين والمشرفيين ومدراء المدارس،منؤ المس تعاون.0

 االهتمبام والتواصبل مبع المجتمبع المحلبي وايصبال رسبالة المدرسبة لزيبادة مجبال فبي عليهبا ومتفبق
 وتوثيبق تحقيبق التقبارب خبالل مبن لمشبكالت المجتمبع فاعليبة أكثبر حلبول إيجباد اتجباه البوعي
 .التعليمة المؤسسات مع العالقة

دارس فببي المحافظببة علببى المدرسببة مببن المشببرفين بتببأمين الببدعم الببالزم إلدارات المبب االهتمببام.1
ومرافقهببا كافة،فضبباًل عببن المسبباعدة فببي تببوفير مسببتلزمات إنجبباأ عملهببا التعليمببي مببن التجهيببزات 

 .والتقنيات الرياضية الحديثة
 .وبذلك تحقق هدف الدراسة الثاني الذي وضعه الباحث    
 
 االستنتاجات والتوصياتـ  1
 االستنتاجات 1ب  5

 :   من خالل عرض وتحليل ومناقشة النتائج توصل الباحث الى االستنتاجات التالية    
وهببببي :ظهببببور دالببببة معنويببببة فببببي فقببببرات اسببببتبانة دور االشببببراف التربببببوي االختصبببباص اآلتيببببة. 1

 (.2،3،2،1،1،12،13،10،11،22،25،21،20،21،21،31)الفقرات
وهببي :شببراف التربببوي االختصبباص اآلتيببةعببدم ظهببور دالببة معنويببة فببي فقببرات اسببتبانة دور اال. 2

 (.1،5،1،0،11،11،12،15،11،11،21،21،22،23)الفقرات
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هنالك مستوى عال الفبراد عينبة البحبث فبي موضبوعة دور االشبراف الترببوي االختصباص فبي . 3
 .أداء االدارة المدرسية وتطويرها

االختصاصبيين  الترببويين المشبرفين دور تحسبين فبي تسبهماهبم االقتراحبات التبي هنالك بعض . 2
 .ةأداء اإلدارة المدرسي لتطوير

 التوصيات 2ب  5
عبببداد مالكبببات إشبببرافية إختصاصبببية كفبببوءة ومؤهلبببة دائمبببًا،من أجبببل تحصبببين . 1 يجبببب اختيبببار وا 

 .وتحسين العملية التعليمية بكل جوانبها
عبببداد إدارات مدرسبببية كفبببوءة ومؤهلبببة دائمبببًا،من أجبببل المسببباهمة مبببع. 2 االشبببراف  يجبببب اختيبببار وا 

 .التربوي في تحصين وتحسين العملية التعليمية بكل جوانبها
ولية االشبببببراف الترببببببوي عامة،واالختصاصبببببي خاصبببببة مهمبببببة أخالقيبببببة وأنسبببببانية ؤ اعتبببببار مسببببب. 3

وأجتماعية،فضببباًل عبببن كونهبببا تعليميبببة لالخبببذ بيبببد تالميبببذ المؤسسبببة التربويبببة والنهبببوض بتبببأهيلهم 
عدادهم ليكونوا افرادا نافعين   .في المجتمعوا 

االسببببتفادة مببببن فكببببرة ونتببببائج البحببببث وتطبيقهببببا علببببى مجبببباالت االشببببراف مببببن االختصاصببببات . 2
 .  االخرى،وعلى المراحل الدراسية كافة
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 المصادر
 .(2113النهضة المصرية  القاهرة،مكتبة:)العربي الوطن في التربوية اإلدارة؛إبراهيم مطاوع.1
 والنشبر للطباعبة عمبان،دارالفكر:)الترببوي اإلشبراف فبي ومفباهيم تطبيقاتطبارق الببدري؛. 2

 (.2111والتوزيع،
األردن،البببببببببببدار العلميبببببببببببة :)اإلشبببببببببببراف الترببببببببببببوي مفاهيمبببببببببببه وأسببببببببببباليبهجبببببببببببودت عببببببببببببد الهادي؛.3

 .(2112للنشروالتوزيع،
 المبريخ دار،الريباض:)المعاصبر اإلداري الفكبر ضبوء فبي المدرسبية اإلدارة صبالأ مصبطفى؛. 2

 .(2112للنشر،
 تطبيقاته،توجهاتبببه.النفسي،أساسبببياته و الترببببوي والتقبببويم القيببباس عبببالم؛ محمبببود البببدين صبببالأ. 5

 .(2111العربي، الفكر القاهرة،دار:)11ط.المعاصرة
بغببببببببببداد،فينوس للحاسبببببببببببات والطباعببببببببببة :)كببببببببببريم ناصببببببببببر علببببببببببي؛االدارة واالشببببببببببراف التربببببببببببوي. 1

 (. 2111والترجمة،
ببببباث دليلالكبيسبببببي؛ صبببببالح رافبببببع و الشبببببوك إببببببراهيم نبببببوري .0  التربيبببببة فبببببي األبحببببباث لكتاببببببة البحٌّ

 (.2112الشهد، بغداد،مطبعة: )الرياضية
النجببف االشببرف،دار الضببياء للطباعببة :) 2االحصبباء التربببوي،ط ءمحمبد جاسببم الياسببري؛مبادى. 1

 (.2111والتصميم،
 دار عمان،مكتببة:)التطويرالعبام ورفباق والمدرسبية اإلدارة التنظيميبة سبيكولوجيةمحمبد العبيدي؛. 1

 (.2112الثقافة،
 .(1111األمل، اربد،دار: )وطموأ واقع الحديث التربوي اإلشرافمحمود المساد؛. 11
-الصببدق-الثببات-والتطبيببق النظريبة بببين العمليبة العلميببة المعبامالتباهي؛ حسببين مصبطفى. 11

 .(1111للنشر، الكتاب القاهرة،مركز:) المعايير-الموضوعية
 مجباالت اإلدارة وفبي عبام بوجبه المدرسبة لمبدير والفنيبة اإلداريبة المسبؤولياتاألغبري؛ ببدر. 12

 المصبرية للمنباهج الجمعيبة السبادس العلمبي المبؤتمر مجلبة خباص، بوجبه البيمن فبي المدرسبية
 .( 1994القاهرة، :) التدريس وطرق
اإلسبالمي  اإلداري النظبام فبي اإلداريبة الرقاببة (1111) الخلبيج لبدول العربيبة التربيبة مكتبب .13

 .العربي الخليج رسالة
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 (1) الملحق
 عملهم ومكان اختصاصهم ومجال العلمية ودرجاتهم الخبراء األساتذة أسماء

 
اللقب  االسم ت

 العلمي
 مكان العمل االختصاص

 بغداد جامعة-الرياضية التربية كلية االختبارات والقياس أستاذ نوري إبراهيم الشوك د 1
 بابل جامعة-الرياضية التربية كلية االختبارات والقياس أستاذ محمد جاسم الياسري د 2
 بغداد جامعة-الرياضية التربية كلية االدارة الرياضية أستاذ د جالل علي العبادي 3
كلية  -رئيس قسم االرشاد التربوي علم النفس التربوي أستاذ د سعدي جاسم عطية 2

الجامعة /االساسيةالتربية 
 المستنصرية

 بغداد جامعة-الرياضية التربية كلية االدارة الرياضية أستاذ د أسعد عبدالعزيز العاني 5
 بغداد جامعة-الرياضية التربية كلية اإلدارة الرياضية أستاذ محمود حسن ناجي د 1
الجامعة -الرياضيةكلية التربية  علم النفس الرياضي أستاذ د غازي صالح محمود 0

 المستنصرية
جامعة  -عميد كلية تربية ابن رشد علم النفس التربوي أستاذ د كاظم رضا كريم الجابري 1

 بغداد
الجامعة -كلية التربية االساسية التربوية اإلدارة أستاذ د كريم ناصر علي 1

 المستنصرية
استاذ  د عكلة سليمان الحوري 11

 مساعد
كلية  -رئيس قسم التربية الرياضية  علم النفس الرياضي

 جامعة الموصل/التربية االساسية
استاذ  د زيد بهلول حسين 11

 مساعد
الجامعة -كلية التربية االساسية علم النفس العام

 المستنصرية
استاذ  قيس محمد سليمان 12

 مساعد
الجامعة -كلية التربية االساسية اإلدارة الرياضية

 المستنصرية
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 (2) الملحق
 إستبانة دور االشراف التربوي االختصاص

 المستنصرية الجامعة
 االساسية التربية كلية

 قسم التربية الرياضية
 االختصاصي دور المشرف التربوياستبانة / الموضوع

 
 مدير المدرسة المحترم.........................االستاذ 
 ...طيبة تحية
دور المشرف التربوي اختصاص ) بب موسومأجراء بحث علمي  الباحث يروم   

التربية الرياضية في أداء االدارة المدرسية وتطويرها للمرحلة االعدادية في مديرية 
 (. تربية بغداد الكرخ الثانية من وجهة نظر مدراء المدارس

،راجببين (دور المشببرف التربببوي االختصاصببي) اسببتبلنة أيببديكم بببين يضببع الباحببث. 1  
فببي الحقببل الببذي )    ( تتكرمببوا باالجابببة علببى فقراتهببا بوضببع عالمببة  مببن سببيادتكم ان

درجبة ممارسبة السبادة  حبال واقبع وفبق تامة بدقة إجاباتكم تكون ترونه مناسبًا،وأملنا أن
 إلبى التوصبل فبي معهم ألهميتها ومن خالل تعاملكم لمستموه المشرفين لهذا الدورالذي

 إلبى حاجبة وال.نفسبك مبع إجابتبك صدق هو ما ،والمه شاء إن مثمرة موضوعية نتائج
  .فقط العلمي البحث إلغراض ستستخدم ذكراالسم،كون إجاباتكم

ذكبر أهببم االقتراحبات التببي ترونهببا قبد تسببهم فببي تحسبين دور المشببرفين اختصبباص . 2
 .  التربية الرياضية الداء االدارة المدرسية

 . لتعاونكم وشكراً  
 الباحث                                                                            
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 دور المشرف التربوي االختصاصياستبانة 

 كال احياناً  نعم العبارات ت
يعمبببل علبببى تعبببديل الخطبببط وتطويرهبببا مبببع المبببدير كلمبببا اقتضبببت  1

 .الظروف لذلك
   

    .وتحمل المسؤولية عند المديرينيشجع روأ المبادأة واإلبداع  2
    .يحث المدير على ممارسة اسلوب القيادة التشاركية 3
    .يتعاون مع المدير في حل المشكالت االدارية التي تواجههم 2
ينسببببق مببببع المببببدير إلقامببببة عالقببببات مهنيببببة انسببببانية بببببين مختلببببف  5

 .اطراف العملية التربوية
   

    .القرارات المتعلقة بتعيين ونقل التدريسيينيتشاور مع المدير في  1
يعمببببببل مببببببع إدارات المببببببدارس علببببببى تشببببببجيع الكفبببببباءات والتوجيببببببه  0

 .لترقيتهم
   

يحبببببرص مبببببع المبببببدير علبببببى تطبيبببببق التعليمبببببات البببببواردة مبببببن وزارة  1
 .التربية

   

    .يعمل مع المدير إلرساء وتنمية روأ االنتماء الوطني 1
    .الى عملية التخطيط السليم ومتابعة تنفيذه يوجه مدير المدرسة 11
    يتعاون مع مدير المدرسة في إعداد الخطة السنوية في المنهاج 11
يعمببببل علببببى تطببببوير قببببدرة مببببدير المدرسببببة علببببى تحليببببل المنهبببباج  12

 .وتطويره
   

    .ينسق لعقد لقاءات بين المدراء من اجل تبادل الخبرة التربوية 13
    الخبرات التربوية الجديدة والمفيدة لمدير المدرسةينقل  12
يعمببببل علببببى تببببوفير الوسببببائل المسبببباعدة للمببببدير فببببي كيفيببببة وضببببع  15

 .االمتحانات وتطويرها
   

    .يتعاون مع المدير على ربط المنهاج ببيئة المتعلمين 11
يتعبباون مببع المببدير فببي وضببع الخطببط العالجيببة لمشببكالت الطلبببة  10

 .التحصيلية
   

    .يساعد المدير على تطوير انشطة مرافقة للمنهاج 11
   يشجع على ربط المدرسة بمؤسسبات المجتمبع والتواصبل معهبا بمبا  11
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 .يخدم العملية التعليمية
    .يسهم في حضور جلسات مجالس األباء وتفعيل دورها 21
يخطبببط لألنشبببطة التبببي تحسبببن مبببن صبببورة المبببدارس لبببدى السبببكان  21

 .المحليين
   

يصببمم بالتعبباون مببع المببدير بببرامج مدرسببية تلبببي حاجببات المجتمببع  22
 .المحلي

   

يساهم في خلق اتجاهات إيجابية لدى السكان المحليين نحو مهنة  23
 .التعليم

   

يخطط مع مدير المدرسة لتنفيذ أنشطة وبرامج توعية لسكان البيئة  22
 .المحلية

   

إلسببببببتخدام بعببببببض المرافببببببق المدرسببببببية كالمالعببببببب يرشببببببد المببببببدير  25
 .والمكتبة

   

يتعبببباون مببببع المببببدير لتببببوفير مببببا تحتاجببببه المدرسببببة مببببن تجهيببببزات  21
 .وتقنيات تربوية وتعليمية حديثة

   

    .يعطي ارشادات حول نظافة المدرسة ومرافقها 20
    .يتابع مع المدير احتياجات الصيانة للمباني المدرسية ومرافقها 21
يشبببجع العببباملين فبببي المبببدارس علبببى تنميبببة روأ وثقافبببة المحافظبببة  21

 .على الممتلكات العامة
   

مكانية اسبتخدامها مبن  31 يحث على ايجاد المرافق الرياضية والفنية وا 
 .قبل الطلبة والعاملين بالشكل االمثل
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 (3)الملحق 

 االختصاصياالستبانة النهائية لدور المشرف التربوي 
 كال احياناً  نعم العبارات ت
    .يشجع روأ المبادأة واإلبداع وتحمل المسؤولية عند المديرين 1
    .يحث المدير على ممارسة اسلوب القيادة التشاركية 2
    .يتعاون مع المدير في حل المشكالت االدارية التي تواجههم 3
البببببواردة مبببببن وزارة يحبببببرص مبببببع المبببببدير علبببببى تطبيبببببق التعليمبببببات  2

 .التربية
   

    .يعمل مع المدير إلرساء وتنمية روأ االنتماء الوطني 5
يعمببببل علببببى تطببببوير قببببدرة مببببدير المدرسببببة علببببى تحليببببل المنهبببباج  1

 .وتطويره
   

    .ينسق لعقد لقاءات بين المدراء من اجل تبادل الخبرة التربوية 0
العالجيببة لمشببكالت الطلبببة يتعبباون مببع المببدير فببي وضببع الخطببط  1

 .التحصيلية
   

    .يساعد المدير على تطوير انشطة مرافقة للمنهاج 1
يخطط مع مدير المدرسة لتنفيذ أنشطة وبرامج توعية لسكان البيئة  11

 .المحلية
   

يرشببببببد المببببببدير إلسببببببتخدام بعببببببض المرافببببببق المدرسببببببية كالمالعببببببب  11
 .والمكتبة

   

لتببببوفير مببببا تحتاجببببه المدرسببببة مببببن تجهيببببزات يتعبببباون مببببع المببببدير  12
 .وتقنيات تربوية وتعليمية حديثة

   

    .يعطي ارشادات حول نظافة المدرسة ومرافقها 13
    .يتابع مع المدير احتياجات الصيانة للمباني المدرسية ومرافقها 12
يشبببجع العببباملين فبببي المبببدارس علبببى تنميبببة روأ وثقافبببة المحافظبببة  15

 .الممتلكات العامةعلى 
   

مكانية اسبتخدامها مبن  11 يحث على ايجاد المرافق الرياضية والفنية وا 
 .قبل الطلبة والعاملين بالشكل االمثل

   

 


