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  ٤٣٩  

  :المقدمة
ألنـه القنـاة التـى ينفـذ مـن خاللهـا إلـى واقـع ، يحتل اإلشراف التربـوي مكانـة عاليـة فـى العمليـة التربويـة

لتعليم فهو الذى يضع الخطـط والـسياسة ولذا كان وسيظل أهم حلقة فى سلسلة تنظيم ا، التربية والتعليم
كمــا أنـه يعمــل علـى تـوفير المنــاخ المناسـب لجميــع ، التعليميـة موضـع التنفيــذ وفـى يــده مفتـاح نجاحهـا

  .محاور العملية التعليمية لتحقيق األهداف والغايات المنشودة 
 عليهـا بـشكل كامـل ويعد اإلشراف التربوي ضرورة حتمية ومن أهم األسس والوسـائل التـى يـتم االعتمـاد

ــة نظــرا الرتباطــه بكافــة أركانهــا  ــة التعليمي ــة ، )١(ًفــى تطــوير منظومــة العملي ــاج العملي ــاد احتي ومــع ازدي
التعليمية لإلشراف التربوي فقد تطور مفهوم اإلشراف التربوي حيث تغير من لقب التفتيش والذي يتصيد 

ممــا عجــل بانتهــاء مرحلــة ، المفــتش والمعلــم ًاألخطــاء ومراقبــة المعلــم وكــان االتــصال فيــه أحاديــا بــين 
ًالتفتيش وتعديل المفهـوم ليكـون انعكاسـا لفلـسفة المجتمـع ليـصبح بمـسمى اإلشـراف التربـوي رغبـة فـى 

وذلـك ، وتقويـة التفاعـل بـين المعلـم والمـشرف التربـوي ، تطوير العمـل التربـوي وتوثيـق الـصلة بـالمعلم 
  .)٢(تقويمه ومن ثم تحسينه وتطويره بغرض تشخيص الموقف التعليمي وتحليله و

ولذا برزت مكانة اإلشراف التربوي فى الهيكل التنظيمي على أنـه أداة لتطـوير البيئـة التعليميـة بحيـث ال 
يمكــن االســتغناء عنــه خاصــة وأن كــل عمــل إنــساني بحاجــة الــى اإلشــراف المــستمر حتــى يــتم تطــويره 

  )٣( واالرتقاء بمستواه العلمي
  دائية منظومة اجتماعية يتغير فيها دور المشرف التربوي بسرعة وتحتاج والمدرسة االبت

 التقليدية التي تتناول اإلشراف إلى تطوير وتدعيم لكي يكون لها معنى وتتالءم مع متغيـرات ت االتجاها
  . القرن الحادي والعشرين 

ًفلإلشراف التربوي دورا كبيرا فى تحسين العملية التعليمية واإلسهومن ثم  ام فى السير بها لألفـضل فهـو ً
ويتعامل بصورة مباشرة مع قطبي العملية التربوية األساسية و همـا ، يعايش العمل التربوي فى الميدان 

  )٤(كما يعمل على متابعة العملية التربوية فى ميدانها ويعيش قضاياها و مشكالتها ، المعلم والمتعلم 
أو قـد يكــون .  قـد يكــون مـن إدارة اإلشـراف التربــوي  خـدمات تقــدم مـن المـشرف التربــوي الـذيهـيإذن 

مـع العلـم بـأن الكثيـر مـن البـاحثين يهتمـون بعمليـة اإلشـراف دون التركيـز . مدير مدرسة أو معلـم أول 
   .)٥( على شخص أو وظيفة من يقوم بالعمل

ًا  الــى أن المــشرف الجيــد ينمــى المعلمــين مهنيــ١٩٩٤عــام )٦(  Bordrs بــوردسوقــد أشــارت دراســة 
ًومـستريحا لـسلطته ، واالنتمـاء العرقـي ، والنـوع ، وحساس لالختالفات الفردية بينهم من حيـث الجـنس 

وتعطي إشارات واضحة ومتكررة لتقويمه ألداء ، وتكون وظيفته التقويمية متالزمة لدوره كمشرف تربوي 
ٕولديــه وعــى وادراك ، كمــا أن المــشرف الجيــد يظهــر دالئــل لمــستويات عاليــة ألداء وظيفتــه . المعلمــين 
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ويستطيع أن يحدد كيف أن سـماته الشخـصية وأنمـاط عالقاتـه ربمـا ، واضح لقوتهم وقصورهم كمشرف 
  . تؤثر في إداراته لعملية اإلشراف

 تقويم العوامل المؤثرة على التعليم والـتعلم وتحـسينها هىولما كانت الوظيفة األساسية لإلشراف التربوى 
  :)٧(ا ما يلي ، فإنه يتطلب القيام به

  .وجود فلسفة مقبولة ومتفق عليها  - ١
 .تنمية عملية لتنفيذ برنامج تربوي يهدف إلى تحقيق هذه األهداف  - ٢

 .نه رية وتنظيم لتنفيذ البرنامج وتحسيٕوجود هيئة فنية وادا - ٣

ً حاجــه لإلشــراف هــو المعلــم بعامــة أيــا كانــت ســنوات خبرتــه ىولعــل مــن أبــرز مــدخالت النظــام المدرســ 
  حديث التعيين حيث يعين مباشرة عقب تخرجه دون أن تكون لديه خبرة مسبقة وبخاصة

  :)٨(فهو فى حاجه إلى 
 إلــى جماعــة المدرســة التــى يعمــل بهــا ، واإلشــراف التربــوي النــاجح يــرتبط ءتعميــق شــعوره باالنتمــا -١

المدرسـي ، ودوره بتنمية منـاخ للعالقـات الديمقراطيـة اإلنـسانية التـى تظهـر أهميـة كـل فـرد فـى التنظـيم 
   .   جورأيه ومشاركة الجميع فى كافة المشروعات والبرام

المدرسة االبتدائية بخاصة ، وأهمية تحقيق وأهداف ، العملية التعليمية بعامة زيادة فهمه ألهداف   -٢
 .هذه األهداف ، ووسائل تحقيقها والمعوقات التى تصادف الوصول إليها وكيفية التغلب عليها 

ة مناهج المدرسـة االبتدائيـة ، والمـواد الدراسـية والمقـررات والكتـب والوسـائل التعليميـة وتقـويم دراس -٣
 .التالميذ وغيرها وتحليلها ونقدها 

زيـــادة فهمـــه لخـــصائص نمـــو التالميـــذ وحاجـــاتهم وطـــرق إشـــباعها ووســـائل مـــساعدتهم فـــى حـــل  -٤
 .دراتهم وأساليب تنميتها المشكالت التى تواجههم ، وتعميق خبراته بميول التالميذ وق

تحليل الصعوبات الخاصة بتعلم الطفل فى هذه المرحلة ألنها تعـد مـن أهـم مراحـل التعلـيم فـى حيـاة  -٥
 .الطفل 

الوقوف على أحدث المـستجدات فـى ميـدان التربيـة ، وكيفيـة االسـتفادة منهـا فـى تربيتـه لألطفـال ،  -٦
ٕة الـذي يـنهض علـى أسـاس نـشر المعرفـة وانتاجهـا ، وبخاصة والعالم يـسير نحـو إقامـة مجتمـع المعرفـ

 بالحالة اإلنسانية باطراد ، أي لالرتقاءوتوظيفها بكفاءة فى جميع مجاالت النشاط المجتمعي ، ووصوال 
 .تحقيق التنمية اإلنسانية فى النهاية 

 فـى مـصر ومـن  اآلن تغيرات كثيرة ومتعددة فى نظام التعليمالى ووقد شهدت السنوات القلية الماضية ،
الخــاص بتعــديل بعــض أحكــام قــانون التعلــيم ، الــصادر بالقــانون رقــم ) قــانون كــادر المعلمــين ( أهمهــا 
كما يضيف الى قانون التعلـيم ،  أربع مواد – المعدل - ويتضمن مشروع القانون ، ١٩٨١ لسنة ١٣٩
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تتحـدث عـن المعلمـين الـذين ة جميعها د ما٣٠ويحتوى على ) أعضاء هيئة التعليم ( ًبابا سابعا بعنوان 
  .)٩(يقومون بالتدريس مباشرة ، وشاغلى وظائف التوجيه الفنى واإلدارة 

ممــا يــؤدى إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فيمــا يحــدث ، وذلــك النعكاســه علــى النظــام التعليمــى وخاصــة فــى 
ربــوى فــى هــذه الحلقـة األولــى مــن التعلــيم األساســى، األمــر الــذى دفـع الباحثــة لدراســة واقــع اإلشــراف الت

  .المرحلة 
  :)١٠(فمع ما يحدث من تطوير وتحديث فى نظام التعليم المصرى إال إنه يالحظ ما يلى 

عدم استناد عمليات التطوير والتحديث إلى نظرية تربويـة واضـحة المعـالم ، وبالتـالى هـذه التجـارب  -١
 واإلصـالح فهـذه التحـوالت لم ترق إلى المـستوى الـذى تعتمـد فيـه علـى تـصورات ونمـاذج تحكـم التجديـد

والالمركزيـة فـى التنفيـذ والتـى يـصحبها فـى ، فى القرار ًجاءت وفقا لنموذج محكوم بقرار حيث المركزية 
واإلكــراه ، وتنفيــذ فعــل الطاقــة أكثــر مــن فعــل االقتنــاع لــذلك ســرعان مــا ًمعظــم األحــوال نوعــا مــن القــسر 

  .تتالشى آثار التجربة بغياب السلطة 
يالت التى تمت خالل هذه الفترة لم تكن فى معظمها تتم عن دراسة أو تجريب أو اسـتجابة إن التعد -٢

ٕحقيقـة ملحـة وانمــا كانـت تـتم فــى الغالـب مرتبطـة بالتقلبــات الـسياسية واالجتهـادات الشخــصية مـن قبــل 
 .  المسئولين عن التعليم فى مصر

  : مشكلة الدراسة 
أصـبحت وسـيلة ، التربويـة و اإلداريـة والنفـسية  دراسـاتير مفهوم اإلدارة المدرسـية نتيجـة للمع تغ

ــة شخــصية ــة هــى تنمي ــا وجــسميا ووجــدانيالغاي ً المــتعلم عقلي ً ــا مــن جهــة واجً ــة ، ًتماعي وتحــسين العملي
وتنميـة المجتمـع التـى تعمـل فيـه مـن ، التربوية من أجل تحقيق هذه التنمية وتوجيهها من جهـة أخـرى 

  )١١(جهة ثالثة 
فـإن ، اإلشـراف التربـوي فـى توجيـه وتنفيـذ العمليـة التعليميـة داخـل وخـارج المدرسـة ًونظرا ألهميـة 

 مــن خــالل أدواره المتعــددة اوتحقيــق أهــدافه ، االمــشرف التربــوي يقــوم بــدور فعــال ومهــم فــى قيادتــه لهــ
 ومـن ثـم تتوقـف عليـه، ًوسلوكه القيـادي الـذي يمثـل عنـصرا حيويـا فـى إدارة وتنظـيم العمليـة التعليميـة 

  . فعاليتها وكفاءتها 
  :تساؤالت الدراسة 

  :ومن خالل ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة فى األسئلة اآلتية 
ما اإلطار الفكري والفلسفي لإلشراف التربوي فى الحلقة األولـى مـن التعلـيم األساسـي فـى ضـوء  - ١

  إجراءات تطبيق قانون كادر المعلم ؟
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  ه ، ومهـــــام المـــــشرف التربـــــوي ، ومعـــــاييرمـــــا واقـــــع اإلشـــــراف التربـــــوي مـــــن حيـــــث أهدافـــــ - ٢
 ؟ فى الحلقة األولى من التعليم األساسي  اختياره 

 ما أهم الخبرات العالمية لإلشراف التربوي فى بعض الدول التى تطبق مستويات هيئة التعليم ؟ - ٣

 ما المشكالت التى تحد من فعالية اإلشراف التربوي فى الحلقة األولى من التعليم األساسي ؟ - ٤

 تطبيــق قــانون تف يمكــن تطـوير اإلشــراف التربـوي فــى المدرسـة االبتدائيــة فـى ضــوء إجـراءاكيـ - ٥
 كادر المعلم ؟  

  :أهداف الدراسة 
  :هدفت الدراسة الى تحقيق األهداف اآلتية 

  حلقة األولى من التعليم األساسي ٕادارته وتنظيمه فى الوالتعرف على ماهية اإلشراف التربوي  - ١
 .ومعايير اختياره، ف التربوي من حيث أهدافه ومهام المشرف التربوي الكشف عن واقع اإلشرا - ٢

 .التعرف على أهم الخبرات والنماذج العالمية واالتجاهات الحديثة فى مجال اإلشراف التربوي  - ٣

التعرف على الصعوبات والمشكالت التى تحد من فعالية اإلشراف التربوي فى الحلقة األولى مـن  - ٤
 .التعليم األساسي 

وصل الى مجموعة من المقترحات والتوصيات التى قد تسهم فى تطوير اإلشراف التربـوي فـى الت - ٥
  .المدرسة االبتدائية فى ضوء إجراءات تطبيق كادر المعلم

  :أهمية الدراسة 
تسلط الدراسة الضوء على الممارسات اإلشرافية بالمدرسة االبتدائيـة فـى ضـوء إجـراءات تطبيـق  - ١

  .ن مستويات ومسميات جديدة لهيئة التعليم قانون كادر المعلم المتضم
فـى مجـال اإلشـراف التربـوى فـى ضـوء إجـراءات من الدراسـات القليلـة والجديـدة كما تعد الدراسة  - ٢

 .تطبيق كادر المعلم 
يمكـــن أن يـــستفيد مـــن هـــذه الدراســـة المـــشتغلون بـــالبحوث التربويـــة ، وبخاصـــة مجـــال اإلدارة  - ٣

والعــاملون فــى ،وث والمهتمــون بقــضايا اإلشــراف التربــوى التعليميــة والبــاحثون فــى مراكــز البحــ
ميدان التربية والتعليم حيث  تسلط  الدراسة الضوء علـى تحـسين فعاليـة اإلشـراف  التربـوى فـى 

  .ضوء إجراءات تطبيق قانون كادر المعلم بغية االستفادة منها 
  :منهج الدراسة وآداتها 

لك ألنة يهـتم بدراسـة الواقـع وتحديـد العوامـل المـؤثرة فيـة وذ، المنهج الوصفي التحليلي استخدم البحث 
  .)١٢(من حيث طبيعتها والعالقات القائمة بها 

وال يقتصر هذا المنهج على الوصف بل يتعداه الـى التفـسير والتحليـل بغيـة الوصـول الـى حقـائق دقيقـة 
 ذات داللة ومغـزى عـن وكذا التوصل الى استنتاجات. عن الظروف القائمة من اجل تطويرها وتحسينها 

  . )١٣(الظاهرة موضوع الدراسة 
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  :وتتمثل أداة الدراسة فى 
استبيان موجه لعينة من المشرفين باإلضـافة إلـى المقـابالت الشخـصية مـع عينـة مـن القيـادات 
اإلداريـة بمديريــة التربيـة والتعلــيم بهـدف التعــرف علـى واقــع اإلشـراف التربــوى داخـل الحلقــة األولـى مــن 

  . األساسى فى محافظة بورسعيد التعليم
  :مصطلحات الدراسة 

 جميـع الجهـود التـى يبـذلها القـائمون هـو) : Educational Supervision(اإلشراف التربـوى : ًأوال 
علــى أمــر التعلــيم بتــوفير القيــادة الالزمــة لتوجيــه المعلمــين مــن أجــل تحــسين التعلــيم ، ويتــضمن إثــارة 

ق التـدريس  ومراجعتهـا ووسـائل اإلشـراف وطـرالتربيـة ، يـار أهـداف اهتمامهم نحو نموهم المهنـى واخت
  .)١٤(وتقويم أداء المعلم 

ــه نمــوهم باســتمرار كــأفراد وأعــضاء فــى  ــارة المعلمــين ، وتوجي ــذل بهــدف إن وهــو الجهــد الــذى يب
ا جماعــة، ليتمكنــوا مــن فهــم وظيفــة التعلــيم ، وأداء إعمــالهم بفاعليــة أكثــر ، وتوجيــه نمــو التالميــذ نمــو

ويعتبـر اإلشـراف ) ١٥(مستمرا ليكونوا قادرين على المـشاركة الفعالـة فـى مجتمـع ديمقراطـى يعيـشون فيـه 
ــة ، شــورية ،  ــة فني ــةالتربــوى عملي ــة قيادي ــة التعليمي ــه تقــويم وتطــوير العملي ــسانية ، شــاملة غايت  ، إن

  .)١٦(والتربوية بكافة محاورها 
عملية فنية يقوم بها تربويـون " يمكن تعريفه بأنه ، ي وفى ضوء ما سبق من تعريفات  اإلشراف التربو

عـن طريـق اإلطـالع علـى مــا ، اختـصاصيون بقـصد النهـوض بعمليتـي التعلـيم والـتعلم ومـا يتـصل بهمـا 
ومـن ثـم الوقـوف معهـم ، يقوم به المعلمون من نشاطات فى حدود اإلمكانـات والوسـائل المتـوفرة لـديهم 

بحيــث يــستطيعون التفاعــل مــع ، تــذليل الــصعوبات التــى تــواجههم و، ومــساعدتهم علــى تحــسين أدائهــم 
عـن طريـق تزويـدهم ، الطالب لتنمية مداركهم وتوجيههم الى المشاركة اإليجابية فى الحياة االجتماعية 

وبالكيفية التى تكفل النمو المتكامل المستمر لهم ومن ثم . وقيم راسخة وعادات حميدة ، بمعارف نافعة 
  "   التربوية المرسومة تحقيق األهداف

  : )  Teaching Staff cadre(كادر أعضاء هيئة التعليم : ثانيا
م  ٢٠٠٧لــسنة  "١٥٥" هــو خــاص بتعــديل بعــض أحكــام قــانون التعلــيم الــصادر بالقــانون رقــم 

ــيم بــاب ســابع بعنــوان .  أربــع مــواد –ويتــضمن مــشروع القــانون المعــدل  كمــا يــضيف إلــى قــانون التعل
  :، نصوصه كاآلتي " لتعليم أعضاء هيئة ا"

 تــسرى أحكــام هــذا القــانون علــى جميــع المعلمــين الــذين ) :٧٠(البـاب الــسابع أعــضاء هيئــة التعلــيم مــادة 
يقومون بالتدريس مباشـرة داخـل المدرسـة ، وعلـى شـاغلي وظـائف التوجيـه الفنـي وعلـى المعلمـين مـن 

  .شاغلي وظائف اإلدارة المدرسية
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  :وظائف المعلمين من الوظائف اآلتية  يتكون جدول  :)٧١(مادة 
  .معلم تحت االختبار  - ١
 .معلم  - ٢
 .معلم أول  - ٣
 ) .أ(أول معلم  - ٤
 .معلم خبير  - ٥
 .كبير معلمين  - ٦

ويصدر باعتماد جداول الوظائف المشار إليها ، وبطاقات وصفها ، وبإعادة تقييم تلك الوظائف 
  .)١٧(وترتيبها قرار من وزارة التربية والتعليم 

  :سابقة الدراسات ال
  :الدراسات العربية  - ١

  . )١٨() م٢٠٠٥( دراسة ابراهيم الزهيرى وعبد العظيم السعيد ١/١
واقـــع اإلشـــراف التربـــوى فـــى مـــصر وســـلطنة عمـــان وســـبل تطـــويره فـــى ضـــوء االتجاهـــات ( :  بعنـــوان 
  )الحديثة 

ى مصر وسلطنة  التعرف على واقع اإلشراف التربوى والمشكالت التى تحد من فاعليته ف:هدفت الدراسة 
عمان والتعرف على االتجاهات الحديثة فى اإلشراف التربـوى وكيفيـة االسـتفادة مـن االتجاهـات الحديثـة 

  .فى تطوير اإلشراف التربوى فى كل من مصر وسلطنة عمان 
كأحد مداخل البحث التربوى المقارن الذى يهـتم بالبحـث فـى ) الخطوات األربع (استخدمت الدراسة منهج 

التربية وظواهرها على أساس مقارنة وذلك من خـالل خطـوات أربـع هـى الوصـف ، والتفـسير ، مشكالت 
حيث أن هذا المنهج مالئم لطبيعة الدراسة وأهدافها فهـو يمـد الدراسـة بمعلومـات . والتحليل ، والمقابلة 

ا ينبغـى أن تؤيد ممارسات قائمة وترشد إلى صور تغييرها أو تطويرها إلـى مـ. حقيقية ذات قيمة علمية 
تكــون عليــه فــى ضــوء بعــض االتجاهــات الحديثــة فــى اإلشــراف التربــوى ، ومحاولــة االســتفادة منهــا فــى 

  .تطويره
  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

أنه من الضروري إتباع مجموعة من المتطلبات لتطوير اإلشراف التربوى فى المدرسة المصرية 
ل التعديل فى مجـال التـدريب علـى اإلشـراف التربـوى وحـسن تنفيـذه وفـى مجـال والعمانية  وذلك من خال

  .العالقات اإلنسانية وفى مجال التجديد واإلبداع 
بوضع مقترحات وتوصيات تسهم فى تطـوير اإلشـراف التربـوى فـى مـصر وسـلطنة : وقد أوصت الدراسة 

  .عمان فى ضوء االتجاهات الحديثة 
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  )١٩() ٢٠٠٩(سمية سالم النخالة . د ، ى دراسة زياد على الجرجاو ١/٢
  )واقع اإلشراف التربوي فى مدارس التعليم الثانوى الحكومي فى محافظات غزة (: بعنوان 

ويــان أوجــه القــصور فــى ، التعــرف علــى واقــع اإلشــراف التربــوى فــى المرحلــة الثانويــة  :هــدفت الدراســة 
وضـع ،  التى تقلل من فاعلية االشراف التربوي "المعوقات"عملية اإلشراف إن وجدت ومعرفة الصعوبات 

  . مقترحات للنهوض بعملية اإلشراف التربوى فى محافظات غزة 
ـــة للمعلمـــين  :الوصـــفى وأدواتـــه مـــنهج الاســـتخدمت الدراســـة  ـــن مقـــابالت شخـــصية واســـتبيانات موجه م

فظـة غـزة مـن وجهـة والمشرفين حيث يتم التعرف على واقع اإلشراف التربوى فـى المرحلـة الثانويـة بمحا
  . نظر المعلمين والمشرفين التربويين 

  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 
  .كثرة عدد المعلمين الذين يشرف عليهم المشرف -
  . كثرة األعباء الملقاه على عاتق المشرف التربوي -
  .ي  افتقار الدورات والبعثات الخارجية التى تخص عملية االشراف التربو-

  :وقد أوصت الدراسة الى 
  .  تخفيف األعمال اإلدارية التى تعيق مهمة المشرف الفنية وهى تحسين العملية التعليمية -١ 
  . دراسة العوامل التى تعيق عمل المشرف التربوى والحد منها -٢
  : الدراسات األجنبية -٢
)٢٠()Elion Berg Cohen,1998(  دراسة إليون٢/١

  

   )ك االداري للمديرين من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمورالسلو(  : بعنوان
تقويم السلوك اإلداري للمديرين من حيث مدى اهتمامهم بالممارسات اإلدارية المطلوبـة : هدفت الدراسـة 

  .النجاز العمل ، وبالعالقات اإلنسانية من وجهة نظر المديرين أنفسهم والمدرسين وأولياء األمور
مـايتو فـى   مدرسـة فـى منطقـة بيـان) ٢٣(على المنهج الوصفى وشملت عينة الدراسة اعتمدت الدراسة 

نمـط مـن أنمـاط سـلوك المـدير ) ٣٦( اسـتبانه للحـصول علـى لمتحدة األمريكية ، وأعد الباحثالواليات ا
  .وعالقته بالمعلمين فى المدرسة 

  : وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها 
ائية بين وجهات النظر الثالث فيما يختص بالممارسات اإلشرافية واإلداريـة وجود فروق ذات داللة إحص

ًللمدير ، فقد شعر المدرسون أن المدير لم يكن قائدا للبرنـامج التعليمـي وال مبـادرا ولـم تكـن لديـه القـدرة 
ًعلــى مواجهــة المــشكالت ، كمــا شــعر أوليــاء األمــور بــأن المــدير كــان ودودا ويجــد الوقــت للتحــدث مــع 

  .آلخرين ولم يكن مهتما بالجوانب اإلدارية ا
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 ضـرورة تـوافر المهـارة فـى القيـادة وفـى حـل المـشكالت وذلـك مـن خـالل إعـداد بـرامج :وأوصت الدراسـة 
تدريبيــة بــصورة مــستمرة للمــديرين هــدفها الرئيــسى تــوعيتهم بــضرورة اتبــاع الممارســات الــسليمة تجــاه 

  .سة العمليات اإلدارية واإلشرافية داخل المدر
  :  ) ٢١()Martten ,2000( دراسة مارتن ٢/٢

   )العالقة بين السلوك القيادى للمشرف التربوي واألخالقيات المهنية(  : بعنوان
وتقــويم نظــام اإلشــراف .  تحديــد المعــايير المرغوبــة فــى المــشرف فــى واليــة لويزيانــا :هــدفت الدراســة 

  . التربوي 
  : وقد توصلت الدراسة الى نتائج 

، تقــديم العــون ، المعرفــة المتجـددة : لمــشرفون والمـديرون والمعلمــون معـايير المــشرف كمــا يلـى رتـب ا
  . والمودة والمقدرة على التكيف ، والمساعدة 

  : وقد أوصت الدراسة 
ـــي  ـــل فيمـــا يل ـــوي تتمث ـــه المعلمـــين ومـــساعدتهم ، التخطـــيط : أن أدوار المـــشرف الترب ـــيم ، وتوجي وتقي

  . ومراقبة تنفيذ البرامج وتوجيهها وتقويمها المعلمين أثناء الخدمة 
  :  تعليق عام على الدراسات السابقة -٣

بعد عرض الدراسـات الـسابقة تعـرض الباحثـة أوجـه التـشابه واالخـتالف بينهـا وبـين الدراسـة الحاليـة ثـم 
  : وذلك على النحو التالي ، أوجه االستفادة 

  :  أوجه التشابه -٣/١/١
   . شراف التربوي ومشكالتهكيز على واقع اإلالتر -
 . التركيز على أهمية اإلشراف التربوي فى العملية التعليمية  -

  .أغلب الدارسات استخدمت الدراسة الميدانية لتدعيم اإلطار النظري والتحقق من صحة النتائج -

 . استخدام المنهج الوصفى  -

   : أوجه االختالف -٣/١/٢
راســة ومــا تــسعى لتحقيقــه مــن مــشكلة الد: قة فــى تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســة الــساب -

  .أهداف
تناولت الدراسة الحالية اإلشراف التربوي فى المدرسة االبتدائية فى ضوء إجراءات تطبيق قانون  -

كادر المعلم والصعوبات والمـشكالت التـى تحـد مـن فاعليـة المـشرف التربـوي فـى الحلقـة األولـى 
 . الدراسات السابقة من التعليم األساسي وهذا لم تتعرض له 
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اختلفــت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الــسابقة فــى طبيعــة العينــة المختــارة إلجــراء الدراســة  -
 . الميدانية 

وضع توصيات ومقترحـات لإلشـراف التربـوي فـى المدرسـة االبتدائيـة فـى ضـوء اجـراءات تطبيـق  -
 . قانون كادر المعلم 

  : أوجه االستفادة -٣/١/٣
  :ئج هذه الدراسات في وظفت الباحثة نتا

  .بلورة وصياغة مشكلة الدراسة الحالية  -
 . بناء وتدعيم اإلطار النظرى للدراسة  -
وضع توصيات ومقترحات تسهم فى تطوير اإلشراف التربوي  فـى المدرسـة االبتدائيـة فـى ضـوء  -

 . إجراءات تطبيق كادر المعلم 
 .  الدراسة الميدانية داةبناء أ -
ــائج الدراســة الميدانيــة المــساعدة فــى تفــسير بعــض - ــر األمــر الــذى،  نت ــائج أكث  يجعــل هــذه النت

  .واقعية 
  : خطوات السير الدراسة 
  : سوف تسير خطواتها على النحو اآلتي ، لتحقيق أهداف الدراسة 

مـشكلة الدراسـة وأهـدافها ومنهجهـا ، المقدمـة :  وتتناول اإلطار العـام للدراسـة ويـشمل :الخطوة األولـي 
  . لحاتها وعرض الدراسات السابقة طوأهميتها ومص، وحدودها ، وأدواتها 

 وتتنــاول الفــصل الثــاني بعنــوان اإلطــار الفكــري والفلــسفي لإلشــراف التربــوي فــي الحلقــة :الخطــوة الثانيــة 
واقــع اإلشــراف  والفــصل الثالــث، األولــي مــن التعلــيم األساســي فــى ضــوء إجــراءات تطبيــق كــادر المعلــم 

  والفصل الرابع خبرات بعض الدول األجنبية فى اإلشراف التربوي .. االبتدائية التربوي في المدرسة 
  )  والتحليل –اإلجراءات ( الدراسة الميدانية  : الخطوة الثالثة

توصـــيات ومقترحـــات تـــسهم فـــي تطـــوير ، )  والميدانيـــة –النظريـــة (  نتـــائج الدراســـة :الخطـــوة الرابعـــة 
  . ئية  في ضوء إجراءات تطبيق كادر المعلم اإلشراف التربوي في المدرسة االبتدا

  اإلطار الفكري والفلسفي لإلشراف التربوي فى ضوء كادر المعلم: المحور األول  
  مراحل تطور مفهوم اإلشراف التربوى : ًأوال 

لقــد مــر مفهــوم اإلشــراف والــدور الــذى يقــوم بــه المــشرف التربــوى فــى تطــوير العمليــة التربويــة 
كمــا أعطيــت لـه معــان كثيــرة فــى مراحـل متعاقبــة مــن القــرن ، نوعــة علــى مـر الــزمن بتطـورات كثيــرة ومت

، ًالعشرين ومازالـت معترفـا بهـا وسـائدة بـين العديـد مـن المختـصين والمهتمـين بـشأن اإلشـراف التربـوى 
ًويعـده الـبعض األخـر فـى مرحلـة أخـرى نوعـا مـن الرقابـة ، حيث كان يراه الـبعض امتـداد اإلدارة التربويـة

  .ًكما ستتناوله الدراسة الحقا، لتفتيش وا
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   تطور مفهوم اإلشراف التربوى-١ 
مــع تطــور الــنظم التربويــة وبــروز اتجاهــات حديثــة فــى التربيــة أصــبح اإلشــراف التربــوى ينــصب 

ًكما أصبح المشرف التربوى ممـثال مباشـرا لـإلدارة التعليميـة ، ة األولى على المعلم وطرق تدريسهبالدرج ً
فهـو حلقـة ، ويتـابع تحقيـق األهـداف التربويـة ، وجيهاتها ويعكس سياستها التربويةث ينقل تحي، العليا 

 على مفهوم محدد الوصل بين القيادة التربوية من جهة والمعلم من جهة أخرى ولم يتفق علماء التربية
، م إليـه بحـسب نظـرتههمومفـاهيم، لـسبب فـى ذلـك إلـى تبـاين اتجاهـاتهموربما يعود ا، لإلشراف التربوى

ومـن خـالل القـراءة المتعمقـة )٢٢(، وتحلـيلهم إلطـاره ومـضمونه، ٕهم لـه والمـامهم بجوانبـه المختلفـةوفهم
   :لما يلي ًلمعظم هذه التعريفات يمكن تصنيف مفهوم اإلشراف التربوي وفقا

ومـن التعريفـات التـى ربطـت ، تـصنيف المـشرف كمهنـى يقـوم بعمـل إدارى قيـادى : حاول الفريق األول 
  :اإلشراف التربوي بعملية اإلدارة و القيادة نذكر منها 

، جانب من اإلدارة المدرسية :"الذين عرفوه بانه " Krey"و كراى " NetZer"ونتزر " Eye"تعريف آى 
  )٢٣(." وهو يركز على تحقيق التوقعات التعليمية للنظام التعليمى 

ـــيم :"  بانـــه Parpel"بيربيـــل" و Moshere"موشـــير "كمـــا يعرفـــه  قيـــادة مهنيـــة إلعـــادة صـــياغة التعل
  )٢٤(.بمناهجه وطرق تدريسه وأشكاله على وجه التحديد

بأنـه يتـضمن جميـع الجهـود التـى يبـذلها القـائمون ،  فى قاموس التربية Good"كارترجود"وكذلك عرفه 
  )٢٥(  .على أمر التعليم ، بتوفير القيادة المطلوبة لتوجيه المعلمين من أجل تحسين التعلم

    االتصال بالمواطنين والمعلمين عن طريق : "ًتعريفا له بأنه " مطاوع"وأورد   -    
 )٢٦(".ٕرؤسائهم وارشادهم للعمل على تحقيق األهداف التربوية والتعليمية        

تصنيف مهمة المشرف التربوى فى مساعدة المعلم على حل مـشاكله ؛أى  : وحاول الفريق الثانى
  :ية ، ومن هذه التعريفات يعتبرونها عملية فن

نشاط ذو فاعليـة يوجـه مـن أجـل مـساعدة المعلمـين فـى " على أنه Wiles" ويلز"تعريف  -
  )٢٧(".حل ما يعترضهم من مشكالت ألداء وظيفتهم بطريقة أفضل

عملية تفاعل إنسانية اجتماعية تهدف إلـى رفـع مـستوى :"، بأنه " عبيدات"ويأتى تعريف  -
 )٢٨(".درجة ممكنة من أجل رفع كفايته التعليميةالمعلم المهنى إلى أعلى 

 عن طريق رفع كفاءة والتعليميهدف إلى تحسين العملية التعليمية :"بأنه " نبراوى"ويعرفه  -
المعلــم فــى العطــاء والمــساهمة فــى األعمــال والنــشاطات التــى يقــوم بهــا فــى داخــل الــصف 

 )٢٩(".وخارجه
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ًوتنسيق وتوجيه المعلمين فرديا وجماعياجهد إلثارة :"، بأنه " رمزى "وكذلك يعرفه  - ً.")٣٠ ( 

 ، كمعلــم للمعلمــين لتحــسين عمليــة التــدريس ، ومــن المــشرف التربــوى :بينمــا وصــف الفريــق الثالــث 
  :التعريفات التى يستدل منها على ذلك 

 نشاط تربـوى موجه يقـوم بـه:"، فى معجم المصطلحات التربوية، على أنه "الجمل"و" اللقانى"تعريف 
 مجموعـه من الخبراء فـى اإلشراف الفنى، ويهدف إلى خدمة المعلمين

ورفع مـستوياتهم التعليميـة، وتطـوير األداء التدريـسى، وتحـسينه؛ لتحقيـق األهـداف التعليميـة المرغـوب 
  )٣١(".فيها 
ن عملية التفاعل التى تتم بين فـرد أو أفـراد وبـين المعلمـي: "على أنه" ايزابيل فيفر"وتعرفه كذلك  -

 )٣٢(".بقصد تحسين أدائهم، أما الهدف النهائى من ذلككله فهو تحسين تعليم الطالب

من التربويين فقد ركز مهمة اإلشراف التربـوى حـول العالقـات اإلنـسانية ، بتأكيـدهم : ما الفريق الرابـع أ
ع المعلمين أنها عملية ديمقراطية، وبذلك يكون دور المشرف هو االستخدام األمثل لعالقات الجماعات م

  :والطالب وكافة موظفى المدرسة ؛ ومن التعريفات التى تشير إلى هذا المعنى 
تحقيـق أهـداف المدرسـة يـتم : " بأن Starratt"ستاريت" وSergiovanni" سرجافانى"تعريف  -

  )٣٣(" .من خالل االعتماد على التنظيم االنسانى بداخلها
لتعـاون بـين المعلـم والمـشرف التربـوى ، ممـا يقوم على أسـاس المـشاركة وا:"أنه " مرسى"ويرى  -

 )٣٤(".يعنى معه أن تكون الصلة بينما على أساس قوى من العالقات اإلنسانية

ًفينظر إلى عملية اإلشراف التربوى، بشكل أكثر اتساعا وشمولية ويتضح ذلـك مـن  :أما الفريق األخير 
  :التعريفات التى أوردتها بعض الدراسات على النحو التالى

عمليــة "ًقــدمت المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ، تعريفــا يوضــح أن اإلشــراف التربــوى  -
المعلم ، الطالـب، المـنهج ، والبيئـة المدرسـية، كمـا أنـه : شاملة للموقف التعليمى بكل عناصره 

عناصر وكذلك هو تنمية شاملة لقدرات ال. أداة اتصال وتفاعل بين المؤسسات التعليمية واإلدارة 
  )٣٥(".المشاركة فى العملية التعليمية وتحسين للواقع الميدانى التربوى

وعلى الرغم من اختالف وجهات نظر التربويين حول مفهوم اإلشراف التربوى ، وتحديد مدلولـه ، إال أن 
ًالمتفحص لتلك التعريفات التى قدمت له ، يمكن أن يلحظ قـدرا مـن االتفـاق فيمـا بينهـا ؛ يبـرز المالمـح 

ليمية ، كما يتضح فى المفهوم ق النظرة الشاملة للعملية التربوية والتعلالرئيسية لتلك العملية ؛ من منط
ــالى  ــة :"الت ــة التعليمي ــويم وتطــوير العملي ــا تق ــسانية شــاملة ؛ غايته ــة إن ــة شــوريه قيادي ــة فني ــه عملي أن

   )٣٦(".والتربوية بكافة محاورها 
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ًومما سبق يتضح أن اإلشراف التربوى بصفته شكال من أشكال القيـادة التربويـة الينمـو ويتطـور بمعـزل 
ــة ، حيــث مــر بمراحــل عــن مجــاالت المع ــالعلوم االجتماعيــة واإلنــسانية منهــا والطبيعي رفــة األخــرى ، ك

ــا المختلفــة ،  ــى مفهــوم اإلدارة التربويــة ونظرياته ــك التطــورات الحادثــة ف ــدة ارتبطــت بتل وتطــويرات عدي
بالتـالى ًباعتباره جزءا ال يتجزأ منها ، والتى تأثرت بالعديـد مـن النظريـات واالتجاهـات العالمية،وانعكـست 

  : على مفهوم اإلشراف التربوى الذى مر فى تطوره بالمراحل التالية 
   مرحلة التفتيش )١

وتركـزت فيـه  )اإلشـراف االسـتبدادي(        تعتبر هذه المرحلة أقدم مستويات اإلشراف ، ويطلـق عليـه 
تابـة تقـارير مهمة المشرف فى الكـشف عـن جوانـب القـصور لـدى المعلـم واألخطـاء التـى يقـع فيهـا ، لك

ٕعنه واعطائه تقديرا معينا يتحدد فى ضوئه استمراره فى وظيفته ، وامكان ترقيته ، كما كان ينظر للمعلم  ًٕ ً
على أنه اليعرف ما يجـب أن يفعلـه ، كمـا ال يـستطيع أن يبحـث عـن المعرفـه الحديثـة واألفكـار الجديـدة 

ًفـضال عــن أن أداؤه ســيظل ناقــصا ، األمـر الــذى بــرر للمــشرف  ًأن يكــون مركزيــا ، وأن يقــوم ) المفـتش(ً
  )٣٧(.ًبأعمال عليا من التوجيه والرقابة وتصدير األخطاء والتهديد بها أحيانا أخرى

  . مرحلة العالقات اإلنسانية )٢
فى هذه المرحلة تحولت النظرة إلى المعلم نحو التركيز على إيجاد عالقـات إنـسانية حـسنة بينـه 

فعيـتهم نحـو العمـل ورفـع روحهـم المعنويـة المؤديـة إلـى رفـع إنتـاجيتهم وبين المشرف مـن أجـل إثـارة دا
التعليمية ، وقد تميز اإلشراف التربـوى فـى هـذه المرحلـة بـالنظر للمعلـم علـى أنـه إنـسان متفـرد ، األمـر 
ــه  ــق علي ــدراتهم ومــن ثــم أطل الــذى أوجــب علــى المــشرف أن يتعامــل مــع المعلمــين حــسب حاجــاتهم وق

ــديمقراط( ــاونىاإلشــراف ال ــين ). ى التع ــة ب ــاع الممارســة الديمقراطي ــى وجــوب التعــاون واتب ٕحيــث ركــز عل
ًالمشرف والمعلم وتشجيع التفاعل المتبادل بينهما ، وأصبح المعلم مشاركا فى العملية اإلشرافية بعـد أن 
ًكـــان منفـــذا لتوجيهـــات المـــشرف فقـــط ، وأتيحـــت لـــه فرصـــة إبـــداء الـــرأي وتقبـــل مالحظاتـــه ومقترحاتـــه 

  )٣٨(.بوية التر
   مرحلة تحليل النظم )٣

فى هذه المرحلة بدأ النظر لإلشراف التربوى من زاويـة تحليـل الـنظم علـى أنهـا نظـام مكـون مـن 
سلسلة من التفاعالت واألحداث بين المعلم والمشرف ، وهى كعملية لهـا مـدخالتها ومخرجاتهـا التربويـة 

ًل ، كمـا أن المـدخالت تـؤثر تـأثيرا واضـحا ، ويفترض أن تكون المخرجـات علـى نحـو أفـضل عـن ذى قبـ ً
  )٣٩(.على العملية اإلشرافية 

   مرحلة اإلشراف باألهداف)٤
يسعى اإلشـراف التربـوى فـى هـذه المرحلـة لتحقيـق األهـداف التـى وضـعت لـه ، فـإذا كـان هدفـه 

حـددة بشكل عام هو تحسين العملية التعليمية ، فإن المشرف التربوى سيـسعى إلـى اشـتقاق مجموعـه م
وواضحة من األهداف الفرعيـة مـن الهـدف العـام بمـشاركة المعلمـين المعنيـين حـسب هـذا االتجـاه بهـذه 

  )٤٠(.المشاركة ، ثم العمل بدافعية وهمية إلى تحقيقها 
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  :  فى ضوء كادر المعلم أهداف اإلشراف التربوي: ًثانيا
ًمعـا لـذلك يـسعى اإلشـراف التربـوي الـى اإلشراف التربوي خدمة تربوية وعلميـة تقـدم للمعلمـين والتالميـذ 

تطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات والنشاطات التربويـة مـن أجـل تحقيـق الغايـات األساسـية مـن 
ــى المجتمــع  ــا ف ــصبح عــضوا نافع ــوين شخــصيته واعــداده لي ــتعلم وتك ــدرات الم ــة ق ــيم أال وهــى تنمي ًالتعل ً ٕ

كالتها المتجددة والمستمرة ولما كانـت طبيعـة األهـداف وليتمكن من مواجهة ظروف الحياة المتغيرة ومش
التربوية المنشودة من العملية التعليمية دائمة التطور والتغيير الرتباطها بتطور وتغير أوضاع المجتمـع 
وأهدافـه لـذلك فمـن الـضروري أن يـتم التطـوير المــستمر ألهـداف اإلشـراف التربـوي ليـتالءم مـع الطبيعــة 

فهناك مجموعة من األهداف التي . )٤١(يات التربية والتعليم داخل المدارس االبتدائية المتغيرة ألبعاد عمل
أبرزت الحاجة الى قيام وزارة التربية والتعليم بتعديل بعض أحكـام قـانون التعلـيم الخـاص بأعـضاء هيئـة 

  :  التالى التعليم وتطبيق الكادر الخاص بالمعلمين وتمكنت الباحثة من تحديدها وصياغتها على النحو
) معــايير لمهنــة التــدريس (  إعــداد قــوائم بالكفايــات األساســية التــى يفتــرض تحققهــا فــى المعلمــين -١

يمكــن االســتفادة منهــا فــى تحقيــق المواءمــة بــين بــرامج كليــات إعــداد المعلمــين والجامعــات والمتطلبــات 
  . العليا لعمليات التدريس فى المدرسة 

يمكــن اســتخدام نتائجهــا فــى ،  الكفايــات األساســية لــدى المعلمــين  بنــاء أدوات لقيــاس مــدى تحقيــق-٢
  . والمفاضلة بينهم فى الترقيات وغيرها من القرارات ، اختيار المعلمين 

  .  تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين من خالل التعرف على جوانب الضعف لدى المعلم -٣
  . و المهنى الذاتي  توفير تغذية راجعة للمعلمين تساعدهم على النم-٤
  .  دراسة واقع المعلمين فى جمهورية مصر العربية والعوامل التي تؤثر فى أدائهم -٥

  : فى ضوء كادر المعلم مهام المشرف التربوى :ًثالثا
إن عملية اإلشراف التربوي ليست سلطة مطلقة وغير محددة تمنح لـبعض األفـراد لكـي يمارسـونها علـى 

ٕة ارتجالية أو عـشوائية متروكـة لعوامـل الـصدفة وانمـا ينظـر إليهـا علـى أنهـا المعلمين وهي ليست عملي
وظيفة أساسية من الوظائف التى تحتاج إليها العملية التعليمية والتي يستطيع المشرفون أن يعملوا من 

  )٤٢(خاللها مع األفراد والجماعات من العناصر البشرية المندرجة فى المدارس االبتدائية 
   -:مشرف التربوي فى العملية التعليمية داخل المدرسة االبتدائية تجمع بين مهام ثالثة إن مهام ال

  .  مهام مهنية تعليمية -٣    . مهام فنية تنظيمية -٢    .  مهام إدارية -١
ًويعد شاغل وظيفة مشرف تربوي مـسئوال عـن القيـادة التنظيميـة والتربويـة والمجتمعيـة لجميـع العـاملين 

، ويــشرف علــى تنفيــذ جميــع البــرامج واألنــشطة الــصفية والالصــفية ،  فــى المدرســة وأصــحاب المــصلحة
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ًويقـوم بإدارتهــا وتقويمهــا طبقــا للــسياسات واللــوائح التـي تــصغها الــوزارة ويتحمــل مــسئولية خاصــة علــى 
  )٤٣(: كما ينص عليه قانون كادر المعلمين ، ًالوجه الوارد تفصيال فى المجاالت اآلتية 

  : ادة مجال القي) أ
  . الوعي وااللتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم فى مصر -١
  . ً تبني المدخل العلمي أسلوبا إلدارة عمليات التغيير التربوي -٢
  : مجال التنمية المهنية ) ب
  . تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزمالئه من المشرفين والموجهين والمعلمين -١
  .بحوث التربوية  تعظيم االستفادة من ال-٢
  : مجال تفعيل المنهج وتطويره ) جـ
  .  استخدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة -١
  .  الحرص على تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة -٢
  :مجال المتابعة والتقويم ) د
  . المشاركة فى تطوير ونظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين األداءات -١
  . ل على متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم  العم-٢
  :مجال مجتمع التعلم ) هـ
  .  الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته -١
  .  الحرص على تنويع مصادر المعرفة والتعلم -٢

  : التربوي ففلسفة وأسس اإلشرا : ًرابعا
عليمى يهدف الـي تطـوير وزيـادة فاعليـة ذلـك النظـام اإلشراف التربوي ركيزة أساسية من ركائز النظام الت

وتتفـق التعريفـات ، من خالل العمل على تنميـة مدخالتـه وتطـوير عملياتـه لتحقيـق المخرجـات المرجـوة 
ــديم  ــى تق ــسعى مــن خاللهــا ال ــة ي ــة تطويري ــة تعاوني ــه عملي ــى أن ــوى عل ــة لمفهــوم االشــراف الترب الحديث

  )٤٤(. لية التعليمية من معلمين ومديرين المساعدة والعون التربوى ألطراف العم
  : فلسفة اإلشراف التربوي -أ

  )٤٥(:تقوم فلسفة اإلشراف التربوي بمفهومة الحديث على 
والعمـل علــى تنميـة الفــرد والجماعـة الــى ، مـان بقيمــة كـل فــرد فـى الجماعــة واحترامـه لذاتــه االي -

  . أقصى ما تسمح به قدراته واستعداداته 
وكــل العوامــل التــي تتــدخل فــى تعلــم ، ويتــضمن جميــع الخبــرات الدراســية  ، االتــصاف بالــشمول -

 .وتأخذ فى االعتبار كل ظروف الموقف التعليمي ، الطالب 
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والقيـام ، وقدرتهم علـى المـشاركة فـى توجيـه أنفـسهم ، الثقة فى إمكانيات المعلمين على النمو  -
 . بعملية التقويم الذاتي 

 ة فى تشكيل السياسات والخطط واألهداف واتخاذ القرارات استخدام األساليب الديمقراطي -

 .توفير جو من التعاون الديمقراطي  -

 . استخدام الطرق العلمية لحل المشكالت التربوية ولزيادة النمو المهني للمعلمين  -

  : أسس اإلشراف التربوي -ب
عملية تجمع بين  نظرية و–يستند اإلشراف التربوي الحديث على مجموعة من األسس التربوية   

  )٤٦(: العلم والفلسفة والخبرة الواقعية وأبرزها 
ــيس  :اإلشــراف التربــوي الفعــال - ــة ول ــرد كغاي ــرام الف ــث احت ــة مــن حي ــسفة ديمقراطي ــى فل ــوم عل  يق

  .مع إتاحة أحسن الفرص إلظهارها ، ومراعاة الفروق الفردية ، كوسيلة 
  الواحد بأهمية العمل الذي يسعون النجازه  القائم على قناعة أعضاء الفريق:التعاون االيجابي  -

لتـذليلها وتخطيهـا ،  بمواجهة المشكالت بأدوات األسلوب العلمي : المنهجية العلمية فى التفكير  -
 . الجيد يعتمد على أسلوب حل المشكالت ففاإلشرا. وفق خطوات محددة 

، ئـق جديـدة فـى العمـل  بدعوة المشرفين والمعلمـين الـي تجريـب أسـاليب وطرا:التجريب العلمـي  -
 . للوصول الى نتائج تتسم بالتجديد واالبتكار 

 األفكــار بــصورة تالحــق فهــو عمــل تعــاوني يعتمــد علــى :التفكيــر الجمــاعي والتفكيــر التعــاوني  -
وتجعـل الحلـول التـي يـتم التوصـل إليهـا أكثـر ، تـضاعف القـدرة علـى حـل المـشكالت ، جماعية 

ًقبوال وثباتا  ً . 

ً بحيــث يــضطر المــشرف أحيانــا إلجــراء تعــديالت فــى خطتــه :مــة الظــروف المتغيــرة المرونــة ومالئ -
 .لمعالجة موقف طارئ 

يمكنـه اإلبـداع عبـر دراسـته العلميـة  ، ة فمن خالل خبرة المشرف فى الحيـا: المستقبل استشراف -
لتـى واتخـاذ اإلجـراءات الوقائيـة ا، والقدرة على توقع المشكالت والصعوبات ، للماضي والحاضر 

 . تمكنه من تالفي المشكالت قبل وقوعها 

وتجديـــدها ، حيـــث أن التنميـــة تحتـــاج الـــى تطـــوير العمليـــة التعليميـــة : التواصـــل واالســـتمرارية  -
 . ويستمر العمل والنشاط لتحقيق األهداف ، والنجاح يقود الى نجاح آخر ، باستمرار 

 المجتمـع التربـوي لتلبيـة جميـع فعلى المشرف أن يراعي فى تخطيطه جميع مجـاالت: الـشمولية  -
 .حاالت المجتمع 

وأن يـدرب فريـق العمـل علـى ،  على المشرف أن يعمل بمقتـضى هـذا المبـدأ :النقد والنقد الذاتي  -
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ًوالنقد فى االتجاهين يجب أن يكون علميا منزها عـن األهـواء الشخـصية ، ًتقبله أيضا  ًومبنيـا ، ً
وة لمعلميه يقوم بنفسه ويتسع صدره لتقبـل مالحظـات والمشرف المبدع قد. على الحرية التامة 

 .األخريين 

  : فى ضوء إجراءات كادر المعلم التحوالت فى أدوار اإلشراف التربوي  : ًخامسا
ًاإلشــراف التربــوى فــى ضــوء كــادر المعلــم ينظــر اليــه علــى أنــه عمليــة مــستمرة وليــست نــشاطا يقــام ثــم 

 ومتنوعة تعطـي المـشرف والمعلـم خيـارات تنمويـة واسـعة بمـا كما يتبنى أساليب إشرافية حديثة، ينتهى 
إذ أنـه هـو ، وتعطية مساحة أكبر للمشاركة فى عمليـة اإلشـراف ، يتناسب مع المعلم والموقف التعلمي 

  . الذى يقرر ما يدور فى الصف الدراسى 
ًوتتبنـى نموذجـا ، ا وتحمل فى جوانبها عوامل نموها وتطوره، ًفهو يسعى الى ايجاد مدرسة تتجدد ذاتيا 

  :)٤٧(يراعى ، ًجديدا فى اإلشراف 
يـسعى ، من حيث أنها بيئـة تعليميـة للمعلـم والطالـب علـى حـد سـواء : وضع المؤسسة التربوية -

  . فيها الجميع لبلوغ أهداف محددة من خالل خطط شاملة ودقيقة 
 األكاديمية والتطبيـق حيث ينظر للمعلمين على أنهم خبراء جمعوا بين المعرفة: مهنة المعلمين  -

 . والمشاركة الفاعلة فى حل ما يواجههم من مشكالت ، مما يؤهلهم لتطوير أنفسهم ، العلمى 

والتأمــل ، حيــث ينظــر إليــه علــى أنــه علــم وفــن ؛ يحتــاج فيــه المعلــم الــى التــدريب :  طبيعــة التــدريس -
  .ئه التدريسى ًسعيا لتطوير أدا، الناقد فى مبادئه التربوية وممارساته المهنية 

ًوانطالقا من الخطة اإلستراتيجية إلصالح التعليم قبـل الجـامعى فـى مـصر ، وتحقيقـا لإلصـالح المتمركـز  ً
 بتعـديل بعـض أحكـام قـانون التعلـيم الخـاص بأعـضاء ٢٠٠٧ لـسنة ١٥٥على المدرسة ، صدر قـانون 

مــستويات المختلفــة للتــدرج هيئــة التعلــيم وتطبيــق الكــادر الخــاص بــالمعلمين ، ويــشتمل الكــادر علــى ال
الوظيفى الخاص بالمعلمين باعتبارهم عماد العملية التعليمية وحجر األسـاس فـى عمليـة التطـوير ، وأن 
تحقيــق الجــودة الــشاملة فــى كــل عناصــر العمليــة التعليميــة هــو الهــدف الرئيــسى للخطــة اإلســتراتيجية 

ة التعليميـة كـان البـد مـن رفـع كفـاءة المعلـم إلصالح التعليم ، وألن المعلـم يعـد أحـد أهـم عناصـر العمليـ
والوصول بأدائه إلى أعلى مستويات الجودة ، وذلك مـن خـالل الكـادر الخـاص بـالمعلمين ، فـإن الهـدف 
ٕمن الكادر ليس زيادة رواتب المعلمين ، وانما الهدف الحقيقى هو تقرير منظومة متكاملة مـن االهتمـام 

إلى مستويات مهنية أعلى فى ضوء قدراتـه ومهاراتـه ومـدى تمكنـه يتمكن المعلم من خاللها من الترقى 
من مادته ، ومن ثم فهو يشجع المعلم على اكتـساب مهـارات جديـدة ويزيـد مـن قدراتـه ويمنحـه المكانـة 
االجتماعيــة والمهنيــة التــى يــستحقها ، ولــذلك فــإن الكــادر الخــاص بــالمعلم يعــد نقلــة نوعيــة وحــضارية 

ر ألنه يضمن تحقيق التنميـة المهنيـة للمعلـم واالرتقـاء بنوعيـة األداء التعليمـي لمستقبل التعليم فى مص
ومستواه حتى نقدم ألبنائنـا أعلـى مـستوى مـن الخدمـة التعليميـة التـي يـستحقونها فالكـادر يحقـق مهنـة 

  )٤٨(.راقية يستحقها المعلم ونوعية من التعليم يستحقها المتعلم 

< 
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  ٤٥٥  

  :نظرية والميدانية نتائج البحث ال:   المحور الثاني
  : نتائج البحث النظرية -أ

  .غلبة التركيز على الجوانب اإلنسانية للمعلم  -
  )  الشخصية – العلمية -المهنية ( االهتمام الكبير بمسالة الفروق الفردية  بين المعلمين  -
أصــبح اإلشــراف التربــوي عمليــة تــشاركيه ، يتعــاون فيهــا المعلــم مــع المــشرف التربــوي بــصورة  -

 .ابية فعالة فى وضع األهداف والتخطيط لها والتنفيذ والتقويم ايج

ان فعالية المشرف التربوي تظهر بصورة واضحة فى اختياره من بـين تلـك االتجاهـات والقـوانين  -
الحديثة ، بما يسهم فى إثراء العمليـة التعليميـة ، ويـدعم العمليـة اإلشـرافية فـى آن واحـد ، كمـا 

 لتى ينشدها النظام التربوي من العملية اإلشرافية بعامةيؤدى إلى تحقيق األهداف ا

 : نتائج البحث الميدانية - ب

كشفت المعالجة اإلحصائية للبيانات عن إجراءات الدراسة الميدانية عن عدد من المشكالت التى تعوق 
  :اإلشراف التربوي فى المدارس االبتدائية وهى

شرفين التربويين ويرجع ذلك الى العجز فى عدد كثرة األعباء الملقاة على عاتق المعلمين الم - ١
المعلمين مما ينعكس على زيادة األعباء التدريسية واإلدارية عليهم وكذلك قلة عدد المشرفين 

  : الذى يكون نتيجة سبب أو أكثر مما يلى 
  .عدم توافر الدرجات المالية الالزمة لتعيين مشرفين جدد  -
أو صعوبة االنتقاالت بين ، ختيار ، لألعباء الوظيفية عزوف بعض ممن يتوافر فيهم معايير اال -

المدارس التى يتم اإلشراف على معلميها ، مع عدم وجود حوافز مناسبة لطبيعة عملية 
اإلشراف ، أو انصراف العديد من  المعلمين األوائل الى الدروس الخصوصية مع اإلبقاء فى 

 .مدارسهم 

هين وكذلك ضعف الكفاءة المهنية لدى بعضهم وقد الموج/ قلة الخبرة لدى بعض المشرفين  - ٢
يرجع ذلك لقلة الدورات التدريبية لهم ، أو لحداثة تعيينهم ، أو ضعف اإلعداد المهني قبل 

  . الخدمة 
مقترحــات وتوصــيات الدراســة يمكــن أن تــسهم فــى تطــوير الالشــراف التربــوي  : المحــور الثالــث

  :بيق قانون كادر المعلم فى المدرسة االبتدائية فى ضوء إجراءات تط
انشاء مركـز خـاص للترجمـة مـن اللغـات األجنبيـة الـى اللغـة العربيـة فـى ادارات االشـراف التربـوي  - ١

 . لالستفادة من األبحاث والدراسات األجنبية فى مجال التربية والتعليم 
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  ٤٥٦  

داف ٍتشكيل لجنة متخصصة على مستوى عال لتقويم أعمال اإلشراف التربوي ومدى تحقيقه لألهـ - ٢
 . وتقديم تغذية راجعة لها أحكام معممة تعتمد على الدالالت الرقمية ، المنشودة 

إصدار مجلة خاصة باالشراف التربوي تحتوي على مجريات األمور وما يستجد من أفكـار وبـرامج  - ٣
 . وتطلعات 

ــة وال - ٤ ــز التربي ــط مراك ــتم رب ــث ي ــي بحي ــق اإلشــراف االلكترون ــة وتطبي ــل اإلدارة اإللكتروني تعلــيم تفعي
 .باإلدارات عن طريق الشبكة 

تطوير الفرد وتنمية قدراته من خالل تفاعلـه مـع الجماعـة بـاحالل أنمـاط اشـرافية تهـتم بالجماعـة  - ٥
 . االشراف االبداعي – االشراف المتنوع – االشراف باألهداف –مثل اشراف التطوري 

  -:يمكن االستفادة من هذه  الدراسة فيما يلى 

الـدور الفنـي واإلداري لمـدير المدرسـة تحـت مظلـة اإلشـراف التربـوي وتـشجيع دعم التكامل بـين  - ١
المعلمين الشخصي لتعزيز مـشاركتهم فـى إدارة المدرسـة مـن قبـل المـديرين بحيـث يتـوفر مـزيج 
ــادة جماعيــة تامــة مــن الرضــا ، هــذا بجانــب إجــراء دراســات مــسحية  مــن المنــاخ اإلشــرافي وقي

كفــاءاتهم  اإلشــرافية  وقــدراتهم علــى تغييــر ثقافــة  المدرســة للتعــرف علــى إمكانيــات المــديرين و
 . واألخذ بها عند التقييم  

الموجهين ، أو المديرين ، / إجراء دراسات تحدد احتياجات التنمية المهنية للمشرفين التربويين  -٢
 أو المعلمين  األوائل حـديثي التعيـين حتـى يمكـن تقـديم بـرامج تدريبيـة صـيفية ممتـدة تقـدم لهـم 
من خاللها قاعدة عريضة من المعرفة والخبرات واألنـشطة المختلفـة  لمواجهـة  تحـديات القـرن 
الحــادي والعــشرين  ، وأيــضا  تــشكيل أطــر عمــل محليــة لتــسهيل االحتكــاك بيــنهم وغيــرهم ممــن 

  .يتوسمون فيهم الخبرة والحكمة 
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  ٤٥٧  

  : المراجع 

، ليــة بــين التنميــة االنــسانية ومجتمــع المعرفــة العالقــة الجد، أبــستمولوجيا المعرفــة ، نــادر ســعيد ) ١(
  . ٤٠ص ،  م ٢٠٠٥يونيو  ، ١٥العدد ، البحرين  ، مجلة التربية

العـــدد ، البحـــرين  ، مجلـــة التربيـــة، اإلشـــراف التربـــوي ومـــدارس المـــستقبل ، علـــى محمـــد ســـعيد ) ٢(
  ١٢٥ – ١٢٤ص ،  ديسمبر ، )  ١٣(

،  ) الواقــع والمــأمول( فــى مــدارس التربيــة الخاصــة فــى مــصر اإلشــراف التربــوي، دريــة الــسيد البنــا ) ٣(
  .٢٢ص  ، ٢٠٠٥، ) ٢ج(، ) ٥٨ع(، جامعة المنصورة  ، مجلة كلية التربية بالمنصورة

John Willy .Process Management to Quality Improvement: Gary Born ) 4(
& sons, Westsuxxex, England, 1994, P161 . 

; Roads to the future ,  tate department of educationCalifornia s) 5(
, summary report, century .st21strategies plan for education option in the 

1997,p115 .  
Eric clearinghouse on  , The Good Supervison. : l, Diance Borders S) 6(

counseling and students services greens boro NC, 1994,p68 .  
ــيم والــتعلم ، احمــد إســماعيل حجــي ) ٧(  ، النظريــة والممارســة فــى الفــصل والمدرســة، إدارة بيئــة التعل

   ١١١ -١١٠ص ، م ٢٠٠٠، دار الفكر العربي ، القاهرة 
ـــديب ) ٨( ـــدأ مـــن المدرســـة ، كمـــال ال ـــة يب ـــة، إقامـــة مجتمـــع المعرف ـــة التربي ـــدد ، البحـــرين  ، مجل الع

 ١٧-١٦ ص م٢٠٠٥يونيه  ،١٥

رقـم  ، ٢٠٠٧ لـسنة ١٥٥قرار وزارى رقـم ، وزارة التربية والتعليم ، رئاسة جمهورية مصر العربية ) ٩(
   . ٢٠٠٨ لسنة ١٩٨

واقع اإلشراف التربوي فى مصر وسلطنة عمـان فـى ضـوء : عبد العظيم السعيد ، ابراهيم الزهيرى ) ١٠(
جامعـة ، كليـة التربيـة ب المنـصورة ، ) ٥٩(العدد،   مجلة كلية التربية بالمنصورة، االتجاهات الحديثة 

   .٢٠ص ، م ٢٠٠٥سبتمبر ، المنصورة 
 ، كلمة فى افتتاحية المؤتمر الـسنوى الخـامس أخالقيـات االدارة التعليميـة: أحمد اسماعيل حجى ) ١١(

، عـين شـمس الجمعية المـصرية للتربيـة المقارنـة واالدارة التعليميـة باالشـتراك مـع كليـة التربيـة جامعـة 
  . ١٨ص  ، ١٩٩٧  يناير ٢٧ – ٢٥الفترة بين 

، ترجمـــة ابـــراهيم بـــسيونى عميـــره  ، حتـــى نفهـــم البحـــث التربـــوي: س لوســـون .ك، لوفيـــل . ك ) ١٢(
 .٣٧ ص ١٩٨١، القاهرة ، دار المعارف ، ) ٣(ط

النهـضة دار  ، منـاهج البحـث فـى التربيـة وعلـم الـنفس، جابر عبـد الحميـد و أحمـد خيـرى كـاظم ) ١٣(
   .١٣٤ص  ، ١٩٨٩، القاهرة  ، ٢ط، العربية 
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  ٤٥٨  

  .٢٩٥ص ، م ٢٠٠٠، دار الفكر العربي ، القاهرة  ، التربية المقارنة: احمد إسماعيل حجي ) ١٤(

واقـــع اإلشـــراف التربـــوي وتوقعـــات المعلمـــين منـــه فـــى مجـــال التنميـــة العلميـــة : أميـــرة شـــاهين ) ١٥(
  .١٠٦ص  ، ٣١ السنة السادسة العدد ١٩٩١ ،القاهرة  ، دراسات تربوية، والمهنية 

 ص ١٩٩٩، دار الفكــر العربــى ، القــاهرة  ، اإلشــراف المدرســى والعيــادى: احمــد ابــراهيم احمــد ) ١٦(
١٩-١٨.  

 . مرجع سابق ، وزارة التربية والتعليم ، رئاسة جمهورية مصر العربية ) ١٧(

  . ٢٢٥-٢٠٠ص ص ،بق مرجع سا: عبد العظيم السعيد ، ابراهيم الزهيرى ) ١٨(

واقع االشراف التربوي فى مدارس التعليم الثانوى ، سمية سالم النخالة ، زياد على الجرجاوى ) ١٩(
، المجلد الخامس عشر ، ) ٥٥(العدد ، القاهرة  ، مجلة مستقبل التربية، الحكومى فى محافظات غزة 

  .  ٢٠٠ -١٨٥م ص ص  ٢٠٠٩يناير 
minirtratie behavior the principle as viewed by Ad: Eloin Berg, Cohen) 20(

.40,50,1998 ,40.vol, dessertaion, teacher and parents , principals  
study of the relationship between elementary -A: Martin, Dennis) 21(

 , principal leadership behavior and teacher moral international
Dissertation Abstract, No. 06 pp2/2 & A, Dec. (2000)  Vol. 61.  

رؤيــة جديــدة لإلشــراف  فــى ضــوء متطلبــات تطــوير المرحلــة :  إيمــان خليفــة الزيــانى وآخــرون )٢٢(
التعلـيم اإلعـدادى ، تطـوير وطمـوح " بحث مقدم إلى المـؤتمر الـسنوى الحـادى والعـشرون ، اإلعدادية ، 

  ٤ -٣م ، ص ص ٢٠٠٧تربية والتعليم ، البحرين ، يناير ، وزارة ال" من أجل المستقبل
(23) Eye Glen G.,Netzer and Krey ,Robert D: supervision of Instruction , 
Harper & Row .New York ,1977 , P.31. 
(24) Mosher , Ralph and Parpel , David : Supervision , the Reluctant 
Profession , Boston , Houghton Mifflin , 1972 , P.4 
(25) Good ,Carter V : Dictionary of  Education, new York, Mc Grow 
Hill ,Book company 1973. 

 ، مكتبــة أوراق عربيــة وعالميــة: اإلدارة التربويــة فــى الــوطن العربــى  :إبــراهيم عــصمت مطــاوع ) ٢٦(
  .١٨٦، ص ٢٠٠٣النهضة المصرية ، القاهرة ، 

 ، ٣فاطمـة محجـوب ، مكتبـة األنجلـو المـصرية، ط:  ، ترجمة نحو  مدارس أفضل، ويلز كمبل ) ٢٧(
  .١٦،ص ١٩٨١القاهرة، 

 ، تطـوير بـرامج اإلشـراف التربـوى ، تطـوير بـرامج اإلشـراف التربـوى فـى األردن: ذوقان عبيـدات ) ٢٨(
  .٢٠ ، ص ١٩٨١ جامعة عين شمس ، –رسالة دكتوراة ، كلية التربية 

، ص ١٩٨٧ ، دار الكتـــاب الجـــامعى ، اإلمـــارات ، اإلشـــراف التربـــوى،  ابـــراهيم نبـــراوى يوســـف ) ٢٩(
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  ٤٥٩  

١٩٨.  

ـــزى) ٣٠( ـــادر هاشــم رم ــد الق ـــوى:عب ـــى اإلدارة المدرســية واإلشـــراف الترب ــان ،  ف ــشروق ، عم  ، دار ال
 .١١٤ ، ص ١٩٩٧

فــى المنــاهج وطــرق معجــم المــصطلحات التربويــة المعرفيــة :  أحمــد حــسين اللقــانى وعلــى الجمــل )٣١(
  .١١٤، ص ١٩٩٦ ، عالم الكتب ، القاهرة ، التدريس

 ، ٣ ، طدليــل لتحــسين التــدريس: اإلشــراف التربـوى علــى المعلمــين : ايزابيـل فيفــر وجــين دنــالب ) ٣٢(
   .٢٤ ، ص ٢٠٠١محمد عيد ديرانى ، األردن ، منشورات الجامعة األردنية ، : ترجمة 

(33) Sergio vanni, T.J., & Starratt R.S. superviosion : a Redefinition , MC 
Grow – Hill ,New York , 2002 ,P.3 . 

ــر مرســى) ٣٤( ــة :محمــد مني ــا:  اإلدارة التعليمي ــب   ،٢ ، طأصــولها وتطبيقاته ــاهرة ، ،  عــالم الكت الق
   .٢٦، ص ٢٠٠١

ـــوم ) ٣٥( ـــة والثقافـــة والعل ـــة العربيـــة للتربي ــوى  :المنظم ــوطن العربــىاإلشــراف الترب  ،تــونس ، فـــى ال
 ١٠ ، ص ١٩٨٤

اإلدارة العامــــــة لإلشــــــراف التربــــــوى المملكــــــة العربيــــــة الــــــسعودية ، وزارة التربيــــــة والتعلــــــيم ، ) ٣٦(
   .١٣، ص ، اإلشراف التربوى فى عصر المعرفة) ٢٠٠٧،٢٠٠٨(
 ، ١٩٨٦ردن ،  ، واقع وطموح ، دار األمـل ، األاإلشراف التربوى الحديث: محمود أحمد المساد ) ٣٧(

  .١٥ص 
Mc Eraw  , Supervision Human Persectives,R , Starrett & . Sergi Vanni) 38(

Hill ,New York , 1983, p. 17.  
 ٢١٨ص ، مرجع سابق ، محمود احمد المساد ) ٣٩(

، واقع اإلشراف التربوى للطالب المعلمين فى سلطنة عمـان واتجاهـات تطـويره :  صالحة عيسان ) ٤٠(
 ٢٨٢ -٢٤٣ ، ص ص ١٩٩٣، ٦٠ ، القاهرة ، السنة التاسعة ، العدد راسات تربويةد

اسـهامات التوجيـة الفنـي فـى النمـو المهنـى للمعلـم خـريج كليـة التربيـة ، داليـا محمـد رضـا أحمـد ) ٤١(
 ، ٢٠٠٢، جامعـة المنـصورة ، كليـة التربيـة ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة ، شعبة التعليم األبتدائي 

 ٩١-٩٠ص 

تصور مقتـرح ألسـاليب اختيـار واعـداد مـوجهي الحلقـة األولـى : محمد شحتان أحمد عبد الواحد ) ٤٢ (
، جامعـة الفيـوم ، كليـة التربيـة ، رسـالة ماجـستير  ، من التعليم األساسـي فـى جمهوريـة مـصر العربيـة

  .١٩ص  ، ٢٠٠٦

م بشأن وظـائف ٢٠٠٧-٢٨٤٠ري رقم قرار وزا، وزارة التربية والتعليم : جمهورية مصر العربية ) ٤٣(



   حنان سالم            قانون كادر المعلم اإلشراف التربوى فى المدرسة االبتدائية فى ضوء إجراءات تطبيق
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  ٤٦٠  

 م ٢٠٠٧، مطبعة الوزارة ، القاهرة ، ) ١٢-١١(مادة رقم ، االشراف التربوي 

، " االشراف التربوى،التعريف واألهداف بين النظرية والتطبيق : " عبد اهللا عبد الرحمن المقوشى ) ٤٤(
، جامعة الملك سعود ، التربية كلية ، ) ١٦(المجلد  ، مجلة العلوم التربوية والدراسات االسالمية

  .٢٨٦ص  ، ٢٠٠٣، الرياض 

الدار  ،  دليل لتحسين التدريس–مفاهيمه وأساليبة ، االشراف التربوي ، جودة عزت عبد الهادي) ٤٥(
   .٣١ص  ،  ٢٠٠٢، األردن ، العلمية للنشر والتوزيع 

ghtand Supervision In Thou: John D  , MCNeil & . Williamh , Lucio) 46(
.21.P,1989, Inc, Hill-Mc Graw, NewYourk .  Edrd3 ,Action   

  
  " االشراف التربوى " بوابة مكتب التربية العربى لدول الخليج ) ٤٧(

last  (? >aspx.showarticle/aportal/org.abegs.www://htpp:     at e,Availab
Visit:17/2/2009)   

 نحو –ة اإلستراتيجية القومية إلصالح التعليم قبل الجامعي فى مصر الخط: وزارة التربية والتعليم ) ٤٨(
  . ٢٠٠٧  ،  ٢٠١١/٢٠١٢ – ٢٠٠٧/٢٠٠٨نقلة نوعية فى التعليم 
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