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درجة امتالك وممارسة كفايات اإلشراف الرتبوي املعاصر يف
ضوء خصائص جمتمع املعرفة مبنطقة املدينة املنورة
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى درجة امتالك

تعمل العقول والتقانة معاً في مجال عالمي لممعرفة.

وممارسة المشرفين التربويين لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر في

وال شك أن تمك التغيرات والتحوالت أدت إلى زيادة القيمة

ضوء خصائص مجتمع المعرفة ،والعالقة بين درجة االمتالك

المضافة لممعرفة والتقنية وتطبيقاتيا وتأثيرىا في المجتمعات من

والممارسة لمكفايات من وجية نظر المشرفين التربويين والكشف عن

خالل تفعيل آليات المعرفة،
اقتناء واكتساباً واستيعاباً وتوليداً
ً

الفروق اإلحصائية لمتغيرات الدراسة (المؤىل التعميمي ،التخصص

وانتاجاً وتوظيفاً؛ مما أرغم العديد من الدول لالستجابة ليذه

وتكون
اإلشرافي ،الخبرة في اإلشراف التربوي ،مكتب التربية والتعميم)ّ ،
مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين في مكاتب التربية والتعميم

التغييرات في نظميا التعميمية تطوي اًر وتحديثاً لبناء مجتمع
واقتصاد المعرفة [.[1

بمنطقة المدينة المنورة ،وتم تطبيقيا خالل الفصل الدراسي األول من

كما إن تسارع التطورات العممية والتقنية في العقود األخيرة

العام الجامعي 1436/1435ىـ ،وتكونت عينة الدراسة من ()75

قد أحدثت تحوالت جذرية في ُبنى اقتصاد الدول المتطورة؛

مشرفًا تربويًا من أصل ( ،)125وقد تم تطوير استبانة مكونة من

( )69فقرة موزعة عمى ثمانية كفايات رئيسة ،واستخدمت األساليب

فأصبحت المعرفة واالبتكار التقني القائمان عمى البحث العممي

اإلحصائية المناسبة لتحميل المعمومات ،وأظيرت نتائج الدراسة أن

والتطوير ىما المحرك الرئيس القتصاد الدول المتقدمة .وقد

درجة امتالك وممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء

أدركت كافة األمم سبل توليد المعرفة ونشرىا ،وأجمعت عمى أن

خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر المشرفين التربويين جاءت

ذلك يتأتى من خالل منظومات تعميمية وبحثية وطنية قد تتباين

بدرجة متوسطة ،ووجود عالقة ارتباطية مرتفعة وموجبة بين درجتي

في أنماطيا ولكنيا تتوحد في أىدافيا ومرامييا ،ولذا فإن مناحي

االمتالك والممارسة ،وفي ضوء النتائج تم وضع مجموعة من

المعرفة وأوجو نشاطيا تتعدد لتطال كافة جوانب الحياة ،فيي

التوصيات من أىميا االستفادة من كفايات اإلشراف التربوي المعاصر

تعبر في العموم كما في االقتصاد والثقافة والتربية وغيرىا [.[2
ُ

في ضوء خصائص مجتمع المعرفة عند إعداد البرامج التدريبية إلعداد

ويتألف مجتمع المعرفة من ثنائية مكونة من جزأين ىما:

وتأىيل المشرفين التربويين.

بنية تحتية قواميا شبكات االتصاالت وتقنياتيا المتسارعة

الكممات المفتاحية :درجة االمتالك والممارسة ،اإلشراف التربوي،

والمتطورة بشكل مذىل ،وبنية معرفية (معموماتية) متسارعة

المشرف التربوي ،كفايات اإلشراف التربوي المعاصر ،مجتمع المعرفة.

ومطردة النمو بالتوازي مع األولى وأصبحت المعرفة تمثل تحدياً

 .1المقدمة

حقيقياً أمام جميع مجاالت الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية

يشيد العصر الحالي تغي اًر جذرياً في سائر أنحاء العالم؛

واالقتصادية ،وامتد تأثيرىا في معظميا وخاصة منظومة التربية

وذلك بسبب عدة متغيرات وتحديات في مجاالت الحياة

والتعميم وذلك لإلفادة من تقنية االتصاالت والمعمومات لمتحول

المعاصرة المعرفية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والتقنية،

إلى مجتمع المعرفة ،وبالتالي إحداث نقمة نوعية في ىذه

وتعد تقنية المعمومات واالتصال ىي القاسم المشترك في عمميات

المنظومة ومخرجاتيا [.[3

الترابط بين تمك المجاالت وشيوع مجتمع اقتصاد المعرفة؛ مما

كما أن مجتمع المعرفة المبني عمى شبكات المعمومات

يتطمب أن توجو النظم التعميمية نحو بناء مجتمع المعرفة ،حيث

العالمية يفرض تحديات جديدة عمى مخططي التعميم ،ويتضح
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ىذا فيما أقرتو الورقة البيضاء الصادرة عن الوكالة األوروبية

جيود المنظومة التربوية بكل عناصرىا ،ومساىمة العاممين فييا

والمعتمدة من قبل االتحاد األوربي في  29نوفمبر 1995م تحت

من القادة التربويين وخاصةً المشرفين التربويين ومديري

عنوان" التعميم والتعمم نحو المجتمع المتعمم "وقد نصت عمى أن

المدارس.

مجتمع الغد ىو المجتمع الذي يستثمر طاقاتو في المعرفة وعمى

وقد أكدت بعض الدراسات الحديثة [ [5,6,7عمى ضرورة

أنظمة التعميم أن تتغير بما يتواكب مع تمك المتغيرات وبما يوفر

التحول نحو مجتمع المعرفة ،ومن ذلك التحول في توجيات

لطالبيا مجاالت لمخبرة تتفق مع احتياجات الواقع العالمي

التربية والتعميم ومناىجيا وأدواتيا وأساليبيا ،وفي ميام ووظائف

الجديد [.[4

المعممين والمشرفين وكافة القيادات ،وىو ما ُيعد ضرورةً لالنتقال

وتعتبر المنظومة التربوية أحد المنظمات التي تواجو عدداً

نحو مجتمع المعرفة ،وىذا ما اىتمت بو التقارير والمؤتمرات

من التحديات داخميةً كانت أو خارجية وتسعى لموفاء بمتطمبات

والمنظمات والييئات الدولية ،كتقرير التنمية اإلنسانية العربية

مجتمع المعرفة وتمثل خصائصو ،كما أنيا تعتبر بوابة التحول

لعام ( ]8[ )2003والصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

إلى مجتمع المعرفة وأحد ركائزىا اليامة.

بعنوان" :نحو إقامة مجتمع المعرفة " والذي يركز عمى مجتمع

وقد توجيت دول العالم في العشر سنوات األخيرة نحو بناء

المعرفة في التربية والتعميم بالعالم العربي ،يميو تقرير اليونسكو

االقتصاد القائم عمى المعرفة ،وأولت التعميم اىتماماً كبي اًر نظ اًر

العالمي ( ]9[ )2005بعنوان "من مجتمع المعمومات إلى

لمدور المركزي الذي يمعبو في بناء مجتمع المعمومات .وتعتبر

مجتمعات المعرفة" ،ثم صدر تقرير المعرفة العربي لمعام

المممكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تدرك أىمية

( ]10[ )2009بعنوان "نحو تواصل معرفي منتج" ليؤكد عمى

التعميم من أجل تحقيق أىدافيا في إقامة اقتصاد معرفة قابل

بناء مجتمع المعرفة التعميم ،وكذلك تقرير و ازرة االقتصاد

لمتطبيق ضمن توجييا األوسع إلقامة اقتصاد ومجتمع قائم عمى

والتخطيط ( ]2[ )2014بعنوان " التحول إلى مجتمع المعرفة في

المعرفة [.[2

المممكة العربية السعودية" ،والذي يتناول في أحد فصولو التعميم
العام والعالي في المممكة العربية السعودية.

والشك أن من أىم مالمح التطور الذي شيدتو المممكة
العربية السعودية خالل العقدين األخيرين يتمثل في االىتمام

وانطالقًا من دور اإلشراف التربوي اليادف في تجويد

بالتحول إلى ما يعرف بمجتمع المعرفة ،وما صاحبو من تقدم

المنظومة التعميمية بكل عناصرىا وتطويرىا ،واحداث التكامل

كبير في استثمار التقنية ،وتطوير الخبرات البشرية ورفع كفاءتيا

بينيا بما يكفل تحسين المخرجات النوعية لبيئات التعمم المختمفة؛

ومياراتيا كأساس لمتنمية الوطنية الشاممة [.[2

فقد برزت الحاجة إلى إعادة النظر في مجمل العمميات اإلشرافية

وفي ضوء ما سبق نفذت و ازرة التعميم (التربية والتعميم
سابقاً) مبادرات متعددة ومتنوعة لمتحول اإللكتروني ،والتعامالت

البنى التنظيمية والييكمية
عمى مستوى الفكر والممارسة ،و ُ

لإلشراف التربوي وتطويرىا؛ ليتمكن من أداء رسالتو في تطوير

اإللكترونية ،ودشنت مجموعة من األنظمة منيا الخارطة

بيئات التعمم بكفاءة وفاعمية .وحيث أن اإلشراف التربوي جزء

التعميمية ،ونظام نور لإلدارة التربوية وغيرىا؛ بيدف رفع الكفاءة

من المنظومة التربوية والتعميمية فيو يواجو عدداً من التحديات

والفاعمية ،وتقديم خدمات سيمة وميسرة موجية لجميع أفراد

الداخمية مثل :واقع اإلشراف التربوي والمتمثل في وجود بعض

المجتمع من أي مكان وفي أي وقت [.[2

المشكالت والمعوقات التي تواجو اإلشراف التربوي عمى مستوى

ولعل التحول إلى مجتمع المعرفة واقتصادىا يعتبر مطمباً

الفكر والممارسة ،والبرامج والمشروعات التطويرية في و ازرة

ممحاً وضرورياً في العصر الحاضر ،ولتحقيقو يتطمب تضافر

التربية والتعميم ،والمشروع الشامل لتطوير المناىج ،والتكامل في
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 .2مشكمة الدراسة

الخارجية ومن أىميا :التحول نحو مجتمعات المعرفة ،والتغير

أ .أسئمة الدراسة

في النموذج التربوي ،ودمج التقنية في التعميم ،وتجويد التعميم

انطالقاً من العرض السابق ،ومن خالل اطالع الباحث

[.[11

عمى البحوث والدراسات في مجال اإلشراف التربوي فضالً عن

ونظ اًر ألن طبيعة المرحمة الحالية والمستقبمية وما تشيده من

خبرتو السابقة في ميدان اإلشراف التربوي الحظ أن ىناك حاجة

تغير سريع تفرض أن يستجيب اإلشراف التربوي لتمك التحديات

ممحة لالستفادة من مدخل الكفايات في اإلشراف التربوي وخاصة

ومواكبتيا بخطة تطويرية شاممة تتمحور حول ما يالئم متطمبات

كفايات اإلشراف التربوي المعاصر والتي تسترشد مياميا في

التطوير من أدوار منتظرة منو ،ويتمثل أبرزىا فيما يمي [:[11

ضوء خصائص مجتمع المعرفة ،ويسعى الباحث في ىذه

 -تييئة الميدان التربوي لإليمان بحتمية التغيير اإليجابي قاعدة

الدراسة إلى التعرف عمى درجة امتالك وممارسة كفايات

لمتطوير ،واالستجابة الفاعمة المتفاعمة معو.

اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة

 -نشر ثقافة التغيير بين بعض القيادات التربوية والمعممين

من وجية نظر المشرفين التربويين ،تحاول ىذه الدراسة اإلجابة

والطالب من خالل تغيير االتجاىات السمبية إلى المشاركة

عن األسئمة التالية:

والتخطيط في العمل التربوي والتعميمي.

 .1ما درجة امتالك كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في

 -تييئة المتعمم والمعمم لمواجية تحديات العصر وفق منظومة

ضوء خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر المشرفين

قيمية إسالمية أخالقية متكاممة.

التربويين بمنطقة المدينة المنورة؟

 -مواكبة التطور المتسارع في مجال تقنية المعمومات

 .2ما درجة ممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في

واالتصاالت وتوظيفيا بفعالية.

ضوء خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر المشرفين

 -بناء استراتيجيات متكاممة إلدارة المعرفة والمساىمة في تطوير

التربويين بمنطقة المدينة المنورة؟

مجتمع المعمومات.

 .3ىل توجد عالقة ارتباطية بين درجة امتالك كفايات اإلشراف

 -توظيف المواىب واستثمار القدرات والطاقات لدى القيادات

التربوي المعاصر وبين درجة الممارسة من وجية نظر المشرفين

التربوية؛ لمتكيف مع المتغيرات المتسارعة واإلسيام في إحداثيا.

التربويين بمنطقة المدينة المنورة؟

 -تمكين المشرفين التربويين من الكفايات الحديثة التي تعزز من

 .4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (= 0.05

أدوارىم لدعم التحول نحو مجتمع المعرفة.

 (αبين درجة االمتالك ودرجة الممارسة لكفايات اإلشراف

 -تطوير بيئات التعمم وتحسين مخرجاتيا النوعية.

التربوي المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة تعزى

ولكي يتمكن المشرف التربوي من القيام بتمك األدوار

لمتغيرات المؤىل التعميمي ،والتخصص اإلشرافي ،والخبرة في

المختمفة والميام المتداخمة بفاعمية وكفاءة ،يتطمب ذلك أن تتوفر

اإلشراف التربوي ،ومكتب التربية والتعميم؟

فيو مجموعة من القدرات والميارات أو الكفايات المينية الخاصة

ب .أهداف الدراسة

التي تمكنو من ممارسة دوره المؤثر في الميدان التربوي وصوالً

تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق ما يمي:

إلى األىداف التربوية المنشودة ،وىذه الكفايات يكتسبيا المشرف

 .1التعرف عمى درجة امتالك المشرفين التربويين لكفايات

التربوي بالدراسة األكاديمية ،وبالتنمية الذاتية والتدريب المستمر،

اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة.

وبالخبرة المتنامية في العمل التربوي.

 .2التعرف عمى درجة ممارسة المشرفين التربويين لكفايات
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اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة.

خصائص مجتمع المعرفة والتي يتم قياسيا من خالل أداة

 .3التعرف عمى العالقة بين درجة امتالك كفايات اإلشراف

الدراسة المعدة ليذا الغرض.

التربوي المعاصر ودرجة ممارستيم ليا من وجية نظر المشرفين

 اإلشراف التربويويعرف بأنو" خدمة أكاديمية وتربوية يقدميا المشرف
ُ

التربويين.
 .4الكشف عن الفروق اإلحصائية حول درجة امتالك وممارسة

التربوي إلى المعممين التابعين لو عمى وجو الخصوص والى

كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء خصائص مجتمع

المؤسسات التربوية (المدارس) بكميتيا كونيا نظماً فرعية عمى

المعرفة باختالف (المؤىل التعميمي ،التخصص اإلشرافي ،مكتب

وجو العموم ،بأساليب إشرافية حديثة تتماشى وحركة تعميم

التربية والتعميم ،الخبرة في اإلشراف التربوي).

التفكير والتفكير اإلبداعي التي أخذت تتعاظم بسرعة واتساع من

ج .أهمية الدراسة

جية ،وبتوظيف فاعل لتقنيات التعميم ومصادر التعمم المتنوعة

 .1تأتي أىمية ىذه الدراسة من الموضوع الذي تتناولو في

من جية أخرى ،وعبر تنوع اتصالي تفاعمي قائم عمى الود والثقة

الوقت الحالي وىو كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في

والدعم والخبرة" [.[12

مجتمع المعرفة والتي تبنتو و ازرة التعميم في المممكة العربية

ويعرفو الباحث إجرائياً بأنو :العممية التربوية التي تتضمن الميام

السعودية.

واألنشطة القيادية والفنية لتحسين وتطوير العممية التربوية

 .2كما إن اطالع المشرفين التربويين في مكاتب التربية والتعميم

والتعميمية من خالل التنمية المينية ،وذلك لزيادة كفاءة

عمى كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء خصائص

المخرجات التعميمية.

مجتمع المعرفة يمكن أن يزيد من وعييم بالكفايات الواجب

 -المشرف التربوي

التركيز عمييا واظيارىا كسموك في الممارسات أثناء أدائيم

ويعرفو الباحث إجرائياً بأنو :قائد تربوي مكمف من و ازرة التعميم

اإلشرافي في الميدان التربوي.

لتقديم خدمات تربوية وتعميمية لمعاممين في الميدان التربوي.

 .3تتضح األىمية التطبيقية لمدراسة في أىمية امتالك المشرفين

 -كفايات اإلشراف التربوي المعاصر

التربويين لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر والتي تسيم في

تعرف الكفاية بأنيا "مجموع قدرات وأنشطة وميارات مركبة

تحسين أداء المشرفين التربويين وكذلك المعممين.

تتعمق بقدرة أو بنظام داخمي تجسده األنشطة واإلنجازات" [.[13

 .4يؤمل أن تقدم ىذه الدراسة تغذية راجعة لإلدارة العامة

ويعرف الباحث كفايات اإلشراف التربوي المعاصر إجرائياً بأنيا:

لإلشراف التربوي بو ازرة التعميم فيما يتعمق بدرجة امتالك

مجموعة القدرات المعرفية والميارات واالتجاىات الجديدة

وممارسة المشرفين التربويين لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر

المكتسبة والتي يمتمكيا المشرف التربوي ويمارسيا في عممو في

في ضوء خصائص مجتمع المعرفة يسترشد بيا القائمين عمى
جياز اإلشراف التربوي بو ازرة التعميم في تضمينيا برامج إعداد

صورة سموكات في سياق معين لتحقيق مخرجات أكثر كفاءةً

وفاعمية.

وتأىيل المشرفين التربويين.

 -مجتمع المعرفة:

د .مصطمحات الدراسة

ويعرف بأنو " :المجتمع الذي يوجد المعرفة وينشرىا ويستثمرىا

 -درجة االمتالك والممارسة

من أجل ازدىار المواطن ورفاىيتو ،أي تحسين نوعية الحياة
ورفع مستوى المعيشة " [.[2

ىي الدرجة التي يحددىا المشرفين التربويين المتالكيم

ويعرفو الباحث إجرائياً بأنو المجتمع الذي يسعى الكتساب

وممارستيم لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء
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نظام ونظام [.[15
وتعد حركة الكفايات من االتجاىات الحديثة في إعداد

االقتصادية واالجتماعية والتعميمية والصحية والسياسية مستخدماً
التقنية الرقمية وشبكات االتصاالت لتنمية اإلنسان ومجتمعو.

المشرفين التربويين وتأىيميم مينياً الىتماميا بأداء العمل أكثر

ه .حدود الدراسة

من تركيزىا عمى الجوانب المعرفية؛ ولذا نال المشرفون التربويون

تم إجراء الدراسة في ضوء المحددات التالية:

اىتماما من مدخل حركة الكفايات ،حيث تم رصد
رعايةً و ً

الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى معرفة درجة امتالك

كفاياتيا وتحديدىا بدقة ،وصممت البرامج اإلعدادية والتدريبية

وممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء خصائص

ليم في ضوء ىذه الحركة ،وأصبح المشرف التربوي يؤدي دوره

مجتمع المعرفة.

التربوي ومسؤولياتو المينية في ضوء محكات الكفاية .وقد أعدت

الحدود المكانية :طبقت الدراسة في مكاتب التربية والتعميم

وزرة التعميم بالمممكة
اإلدارة العامة لمتقويم والجودة التربوية في ا

التابعة لإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة المدينة المنورة

العربية السعودية وثيقة كفايات المشرفين التربويين ضمن برنامج

األربعة ( \شمال وشرق وغرب وجنوب المدينة المنورة).

اختبار الكفايات األساسية لمعاممين في التعميم ،وتتكون وثيقة

الحدود البشرية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى المشرفين التربويين

الكفايات األساسية لممشرفين التربويين من تسعة مجاالت رئيسة

في مكاتب التربية والتعميم بالمدينة المنورة.

وىي [:[16

الحدود الزمانية :أجريت ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي

 -السمات الشخصية

األول من العام الجامعي 1436/1435ىـ.

 تطوير المناىج الدراسية. -تقديم الخدمات المطموبة لمعممية التعميمية.

 .3االطار النظري والدراسات السابقة

 -تنظيم العممية التعميمية وادارتيا.

ظيرت حركة الكفايات في التعميم التقني والميني لبعض
الدول المتقدمة في نياية السبعينيَّات من القرن العشرين ،ثم

 -توفير الخدمات األساسية لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة.

انتقمت تدريجيًّا إلى منظومة التربية والتعميم ،وتعد حركة الكفايات

 -تنمية المعممين مينياً أثناء الخدمة.

أو التعميم القائم عمى الكفايات (Competency Based

 -توثيق العالقة بين المدرسة والمجتمع المحمي.

) Teacher Education) (CBTEمن أبرز مالمح التربية

 -تنمية عالقات إنسانية بين العاممين.

المعاصرة ،خاصة لدى مؤسسات اإلعداد التربوي والمسئولة عن

 -تقويم العممية التعميمية.

إعداد وتأىيل المعممين األكفاء وتدريبيم وفق أحدث نظريات

كما صنفت السعدية الكفايات التي يجب أن يمتمكيا المشرف

التعمم والتعميم والتي تطورت نظ اًر العتمادىا عمى مدخل

التربوي كما يمي [:[17

الكفايات بدالً من اعتماد المعرفة كإطار مرجعي [.[14

 )1كفايات شخصية.
 )2كفايات التخطيط.

وال يقتصر ربط الكفايات بالمعممين فيي تتعدى لعناصر
أخرى في منظومة التربية والتعميم؛ فقد انتقمت حركة الكفايات

 )3كفايات التنظيم والتنسيق.

إلى أصناف أخرى في منظومة التربية والتعميم وفي مقدمتيم

 )4كفايات العالقات اإلنسانية.

المشرفين التربويين؛ حيث ازداد االىتمام بتحديد كفايات

 )5كفايات العمل مع الجماعات.

المشرفين التربويين؛ ولعل ذلك راجع في البداية إلى عدم وضوح

 )6كفايات تطوير المنيج الدراسي.

مياميم ووظائفيم ،وتباين ىذه الميام بين مشرف ومشرف وبين

 )7كفايات استخدام التقنية وتطويرىا.
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 )8كفايات التقويم.

عممية تمثمت في اختبار الكفايات في بداية العام الدراسي

 )9الكفايات القيادية وتحمل المسؤولية.

(1429ىـ) ،ويتضمن توصيف الكفايات الرئيسة لممشرف

 )10كفايات العالقات بين المدرسة والمجتمع المحمي.

التربوي وتحديدىا بمشاركة مباشرة من جميع المشرفين التربويين

 )11كفايات تنمية المعممين مينياً.

وبناء عميو حددت األطر العامة والمواصفات
في الميدان،
ً

سيبنى في ضوئيا اختبار الكفايات بالتنسيق
والمعايير التي ُ

 )12كفايات إدارية.
واستشعا اًر من و ازرة التعميم في المممكة العربية السعودية

والتكامل مع اإلدارة العامة لمتقويم والجودة التربوية؛ لتعرف مدى

بمسؤولياتيا لمتحول نحو مجتمع المعرفة؛ فقد أصدرت اإلدارة

امتالك المشرفين التربويين لمقدرات المينية األساسية ،والقدرات

العامة لإلشراف التربوي وثيقة حول رؤية " اإلشراف التربوي في

المينية الجديدة ،وفي ضوء تحميل نتائج االختبار سيتم التخطيط

عصر المعرفة" [ ]11تبين من خالليا الميام والممارسات

لبرامج بناء القدرات المينية لممشرفين التربويين بالتنسيق والتكامل

اإلشرافية بما ينسجم مع مطالب مجتمع المعرفة ويتواءم مع

مع اإلدارة العامة لمتدريب التربوي واالبتعاث [.[11

احتياجاتيا في عصر المعمومات القائم عمى التطورات

خصائص مجتمع المعرفة:

والمستجدات العممية والمتغيرات التربوية المتسارعة في بيئات

إن مجتمع المعرفة يتسم ٍ
بعدد من الصفات والخصائص التي

التعمم المختمفة ،ولذلك فإن المشرف التربوي بالرغم من احتياجو

تميزه عن غيره من المجتمعات ومنيا [:[18

أيضا إلى عدد من
لمقدرات المينية األساسية ،فإنو يحتاج
ً

 -تقميص قيود الزمان والمكان.

القدرات المينية الجديدة؛ التي تساعده عمى تنفيذ ميامو وقدراتو

 -االندماج بين مجاالت المعرفة المختمفة مما أدى إلى االنتشار

وكفاياتو بما يتناسب مع التطورات في تقنية المعمومات

الواسع والسريع لمجاالت المعرفة األخرى.

واالتصال ،ومن أبرز القدرات المينية الجديدة لممشرف التربوي

 -تطوير منيجيات عممية حديثة لحل المشكالت والتعامل مع

ما يمي:

الظواىر المختمفة.

 -التخطيط االستراتيجي

 -اعتماد معايير جديدة لقياس قوة المجتمعات ،وارساء مفاىيم

 -إدارة الجودة الشاممة

وقواعد جديدة فقد أصبح مصدر القوة الحقيقي ألى مجتمع ىو

 -تصميم بيئات التعمم

ما يمتمكو من معارف ومعمومات حديثة ومتجددة وقابمة لمتطبيق

 -نماذج اإلشراف الحديثة

والتوظيف.

 -التقويم التشاركي والتقويم البديل

 -أصبحت المعارف والمعمومات مقوماً اجتماعياً قائماً بذاتو،

 -التعمم اإللكتروني الرقمي

وعنص اًر فاعالً بالغ التأثير في حياة األفراد والمجتمعات.

 -نماذج التدريس واستراتيجياتو

 -أسيمت تقنية المعمومات في تكوين ثقافة إلكترونية ساعدت

 -القيادة واالتصال

في انتشار لغة إلكترونية تعتمد عمى الرمز ،مما كان لو األثر
عمى طريقة التفكير وتحقيق نوع من "التوحد المغوي" بين أفراد

وتمثل تمك القدرات المينية الجديدة لممشرف التربوي ما

مجتمع المعرفة عمى اختالف توجياتيم الثقافية.

ُيعرف بالكفايات اإلشرافية المعاصرة؛ حيث تعتمد قدرة المشرف

التربوي عمى إحداث التغيير اإليجابي في مختمف مكونات
الموقف التعميمي التعممي بشكل مباشر عمى ما يمتمكو من تمك

بعضا من سمات
وقد ذكرت العديد من الدراسات []19,20
ً

مجتمع المعرفة ومنيا:

الكفايات ،ولذلك تبنت اإلدارة العامة لإلشراف التربوي منيجية

 تتقمص فيو أىمية الموقع أو المكان من خالل توظيف التقنية82

4

6

2015

والشبكات اإللكترونية.

 -توظيف ميارة االستقصاء )(Inquiry؛ إذ أنيا طريق إلنتاج

 -التمتع بالمرونة والقدرة عمى التكيف والمواءمة مع المتغيرات

المعرفة.

والمستجدات الحياتية المتسارعة.

 -تزايد أىمية التعمم مدى الحياة )(Life-Long Learning؛

 -القدرة عمى التجديد والتطوير والتواصل المتكامل.

نظ اًر لتغير المعرفة التخصصية بصورة مستمرة.

 -القدرة عمى االبتكار وتوليد منتجات غير مسبوقة فكرياً

 -االستخدام المكثف لتقنيات االتصال والمعمومات ،فقد فرضت

ومعرفياً.

التقنية نفسيا بشكل بارز في كافة مناحي الحياة ،وأثرت عمى

وقد ذكرت الحربي [ ]5نقالً عن الخثالن (1430ىـ) وغيرىم أن

أداء األفراد والمؤسسات والشركات.

مجتمع المعرفة يتمتع بالخصائص التالية:

وقد أضاف الغامدي [ ]22خصائص متجددة لمجتمع المعرفة

 -أن المعرفة تمثل المصدر الرئيس لممارسات الحياة بكل

من أبرزىا ما يمي:

جوانبيا ولمقوة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 -التعددية؛ مما يعني انييار الفواصل الجغرافية بتأثير الثورة في

 -تعدد وتنوع المعرفة في جميع أفرعيا حيث تشمل العموم

تقنية المعمومات واالتصاالت.

الطبيعية والعموم اإلنسانية واألدبية ،والتقنية ،والبحث العممي،

 -التنافسية؛ ويتضح ذلك من خالل االنفتاح االقتصادي.

والتنمية البشرية واإلبداع ،والمغات وغيرىا.

 -التجاذبات الثقافية؛ حيث أصبحت الساحة العالمية ميداناً

 -تتزايد المعرفة وتنمو بالشراكة وتعدد المستفيدين والمستخدمين

فسيحاً إلبراز الثقافات المتعددة.

ليا.

 -سمعنة المعرفة :التحول بالمعرفة إلى سمعة ،قابمة لمتممك

 -يسيم مجتمع المعرفة عمى إنتاج المعرفة وتحويميا ونشرىا.

والبيع والشراء ،والنمو والتسارع في قطاع الصناعات المعرفية.
يتضح مما سبق أن انتشار واشاعة خصائص مجتمع

 دائم التغير والتطور والنمو المستمر. -التواصل والترابط من خالل وسائل االتصال والتقنية الحديثة.

المعرفة يؤدي إلى وجود تقارب حضاري قائم عمى حوار

وفي تناول األدوار الجديدة لمؤسسات التعمم في الوطن العربي

الحضارات ،وتقبل اآلخر واحترامو ،واالعتماد عمى التقنية

في ظل مجتمع المعرفة ذكر الحكيمي [ ]21أن لمجتمع المعرفة

المتطورة في منظومة النظم التعميمية ،لتحقيق التعميم المتميز،

العديد من الخصائص التي تميزه ومنيا:

وتفعيل مفيوم التعميم المستمر والتدريب المتصل ،وتنامي دور

 -استخدام المعمومات كمورد اقتصادي ؛ لزيادة الكفاءة اإلنتاجية

العمم والتقنية ،والتوسع في استخدام شبكة المعمومات في عممية

في العمل.

التعمم ،والدخول لمبيئات اإللكترونية التعميمية؛ مما يعني ضرورة

 -استخدام معظم أفراد المجتمع لممعمومات بشكل مكثف وانشاء

تضمين البعد المستقبمي في منظومة النظم التعميمية ،واضفاء

مراكز نظم المعمومات التي توفر فرص أفضل لمتعميم.

التوجو العالمي والطابع الدولي في المناىج والبرامج الدراسية.

 -المنفعة المعموماتية ،من خالل إنشاء بنية تحتية معموماتية

اإلشراف التربوي والتحول نحو مجتمع المعرفة
يالحظ المتخصصون في اإلشراف التربوي من األكاديميين

تقوم عمى أساس الحواسب اآللية العامة المتاحة.
 -المعرفة التخصصية )(Specialized Knowledge؛ حيث

والممارسين في الفترة األخيرة التحول الواضح في طبيعة عمل

تتصف المعرفة في بأنيا معرفة تخصصية ذات مستوى عال.

وميام اإلشراف التربوي من النظرة الضيقة المتمثمة في التفتيش

 -تكوين منظمات التعمم )(Learning Organization؛ وىي

والتوجيو إلى النظرة المعاصرة والمتمثمة في المشاركة والتعاون

تفاعل مجموعة من األفراد والعمل كفريق.

والتكامل والتنسيق والتيسير بين العاممين في الميدان التربوي؛
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باستخدام إمكانيات تقنية المعمومات واالتصاالت؛ سعياً لتطوير

المصاحبة لمدخول في مجتمع المعرفة ومن أبرز ىذه المتطمبات

منظومة اإلشراف التربوي ،وعمميات التعميم والتعمم في مختمف

ما يمي [:[5

البيئات التعميمية ،وتقويم مخرجاتيا بما يحقق جودة األداء

 -تنمية الطاقات المبدعة لمعاممين في البيئات التعميمية.

التربوي والتعميمي.

 -يساىم في تطبيق مبدأ التربية المستديمة.

لقد استفاد اإلشراف التربوي من معطيات ومقومات مجتمع

 -توثيق صمة الممارسين لمعممية التعميمية بمصادر المعمومات

المعرفة في عمميات التحول نحو االتجاىات المعاصرة لإلشراف

وتدريبيم عمى كيفية الحصول عمييا وتحميميا وفيميا وتنمية

التربوي؛ حيث ظيرت األساليب واالتجاىات والمداخل لإلشراف

التفكير النقدي وميارة حل المشكالت.

التربوي التي تدعم رؤية مجتمع المعرفة وتتفق مع خصائصو

 -تدريب المعممين عمى األساليب الفاعمة في التدريس

ومتطمباتو ،ومن ذلك اإلشراف التربوي القائم عمى نموذج

واستراتيجياتو المتطورة واالىتمام بالعمل الجماعي داخل الصف

الكفايات ،واإلشراف التربوي باستخدام منحى النظم ،واإلشراف

وتطوير عمميات التقويم التشخيصي والتكويني  ،وتوظيف التقنية

التربوي التطوري ،والتشاركي ،والمتنوع ،واإللكتروني واإلشراف

ودمجيا في التعميم.

التربوي القائم عمى الحاجات ،وغيرىا من األساليب واالتجاىات

الدراسات السابقة

التي تتفق وأىداف ومطالب مجتمع المعرفة ].[5

أجريت العديد من الدراسات التي تناولت اإلشراف التربوي من

وحيويا في تعزيز التحول
بارز
دور ًا
كما أن لإلشراف التربوي ًا
ً

حيث ميامو أو كفاياتو من جية ،أو التي تناولت اقتصاد
ومجتمع المعرفة من جية أخرى ،ومن ىذه الدراسات ما يمي:

نحو مجتمع المعرفة يمكن أن يتحقق من خالل صالحيات

دراسة السعدية [ ]17وىدفت إلى التعرف عمى الكفايات

المشرف التربوي كما يمي [:[6
 -إشاعة حرية الرأي والتعبير بين المشرفين التربويين والمعممين

األدائية الالزمة لدى المشرف التربوي من وجية نظر مديري

من خالل النقاش والمداوالت اإلشرافية.

المدارس ،ومساعدييم بوالية السويق في محافظة شمال الباطنة

 -تدريب المعممين عمى توظيف تقنية المعمومات واالتصاالت

بسمطنة عمان .وأثر كل من النوع االجتماعي ،وسنوات الخبرة،

في العممية التعميمية.

والوظيفة ،والمرحمة التعميمية ،مستخدمة المنيج الوصفي

 -مشاركة المعممين في تصميم بيئات التعمم التفاعمية.

التحميمي واالستبانة كأداة لمدراسة ،ومن أبرز نتائجيا أن

 -تنمية ميارات المعممين في حل المشكالت بأسموب عممي.

المشرفين التربويين بوالية السويق في محافظة شمال الباطنة

إن ىذا التحول نحو مجتمع المعرفة يتطمب أيضاً من

بسمطنة عمان يمتمكون كفايات الميارات األدائية ،والقدرات الفنية

المشرفين التربويين والقيادات التربوية أن يكونوا عمى وعي كامل

واإلدارية الالزمة التي تمكنيم من تأدية مياميم التعميمية ،وأن

بما يدور في البيئة التعميمية ،وأن يمتمكوا معرفة دقيقة ومنظمة

ىناك فقرات حصمت عمى أعمى المتوسطات الحسابية ،وفقرات

لواقع المدخالت من إداريين ومشرفين تربويين وطالب ،ومجمل

عمى أدنى المتوسطات الحسابية من حيث أىمية توفر الكفايات

العمميات المتمثمة في التخطيط والتنظيم والتنفيذ واتخاذ الق اررات،

األدائية وشدتيا لدى المشرف التربوي ،أما فيما يتعمق بأثر

فضالً عن الموارد البشرية والمادية واإلمكانات التقنية .كما

متغيرات الدراسة فقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في

يتطمب من المشرف التربوي في ظل مجتمع المعرفة تحقيق

توفر الكفايات األدائية الالزمة لدى المشرف التربوي من وجية

العديد من المطالب في البيئة التعميمية ،فضالً عن توفر صفات

نظر أفراد العينة تعزى لكل من النوع االجتماعي وسنوات الخبرة،

تناسب الدور المطموب منو في ظل ىذه التغيرات والمتطمبات

والوظيفة ،والمرحمة التعميمية.
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بينما ىدفت دراسة العنزي [ ]23إلى الكشف عن درجة

قائمة بالكفايات المينية الالزمة لمشرفي التربية اإلسالمية

توافر كفايات اإلشراف اإللكتروني لدى المشرفين التربويين

تضمنت ( )59كفاية مقسمة عمى خمسة مجاالت أساسية:

والمشرفات التربويات في اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة

مجال كفايات (التخطيط ،تنمية المعممين مينياً ،الطالب

الحدود الشمالية من وجية نظرىم ،واتبعت الدراسة المنيج

وحاجاتيم ،المناىج والكتب المدرسية ،التقويم) ،وأظيرت نتائج

الوصفي المسحي ،واستخدمت االستبانة أداة ليا .وقد أظيرت

الدراسة أن ىناك ٍ
تدن في توافر الكفايات المينية في أداء مشرفي

نتائج الدراسة أن كفايات اإلشراف اإللكتروني لدى المشرفين

التربية اإلسالمية في جميع المجاالت من وجية نظر مديري

التربويين والمشرفات التربويات تتوافر بدرجة (عالية جدا) في

اإلشراف التربوي؛ فقد كانت قميمة التوافر في جميع مجاالت

مجال (االتصال والبحث من خالل شبكة اإلنترنت) ،وبدرجة

البحث ،كما أظيرت النتائج أن درجة توافر الكفايات المينية

(عالية) في مجاالت (أساسيات الحاسب اآللي) و(التواصل

قميمة في مجال التخطيط ،والطالب وحاجاتيم ،بينما كانت

اإللكتروني) و(تصميم وادارة البرامج التدريبية اإللكترونية)،

ضعيفة التوافر في مجالي المناىج والكتب المدرسية والتقويم،

و(التقويم اإللكتروني) .كما أظيرت النتائج وجود فروقًا دالة

إحصائيا في مدى توافر الكفايات
وكذلك وجود فروقًا دالة
ً

إحصائيا تعزى لمتغير الجنس عمى جميع مجاالت الدراسة وفي

المينية الالزمة ليم تعزى لمتغير الخبرة (طويمة  -قصيرة)

أيضا وجدت فروقًا دالة
الدرجة الكمية ،ولصالح الذكور ،و ً

لصالح العينة ذات الخبرة الطويمة في كفاية واحدة.

إحصائياً تعزى لمتغير الخبرة في اإلشراف التربوي في مجال

في حين أن دراسة باسونج وأوجنك ] [25والتي كان ىدفيا

أساسيات الحاسب اآللي وفي الدرجة الكمية ،ولصالح المشرفين

التعرف عمى ميام اإلشراف التربوي كأداة تساعد عمى تفعيل

التربويين والمشرفات التربويات األقل خبرة في اإلشراف التربوي.

العممية التعميمية في ضوء التغير المستمر لمتطمبات مجتمع

أما دراسة الصميمي [ ]6فقد ىدفت إلى التعرف عمى واقع

المعرفة ،وتقديم نماذج لتحميل إمكانات المعممين واألفراد

الممارسات اإلشرافية الالزمة في ظل اقتصاد المعرفة ومعوقاتيا

والمدارس واألنظمة التربوية بيدف تنمية العممية التعميمية في

في مجاالت عمل المشرف التربوي (التخطيط ،القيادة ،النمو

المدرسة الحديثة في نيجيريا ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي

الميني لممعممين ،التقويم ،العالقات اإلنسانية) من وجية نظر

التحميمي وتمثمت األداة في االستبانة ،وخمصت الدراسة إلى

المشرفات ومعممات العموم الطبيعية بمنطقة جازان ،واتبعت

ضرورة إلمام المشرف التربوي بالمعرفة الالزمة لعممو في ضوء

الدراسة المنيج الوصفي المسحي ،وتمثمت األداة في االستبانة،

المتغيرات الحديثة ،وااللتزام ،والمباقة الكافية إلدراك قصور

وتوصمت الدراسة إلى أن الممارسات اإلشرافية الالزمة في ظل

المعممين واقتراح حمول مناسبة وتقييم البرامج المستخدمة

اقتصاد المعرفة تمارس بدرجة متوسطة ،كما أظيرت النتائج

لإلشراف ،كما أشارت الد ارسة إلى أىمية معرفة المشرف التربوي

وجود فروقًا بين متوسطات أفراد العينة حول الممارسات

لتقنيات اإلشراف المتنوعة والقدرة عمى تطبيق األنسب منيا في

اإلشرافية في ظل اقتصاد المعرفة ومعوقاتيا وفقاً لمتغيري

ظل التغيرات التي تواجييا المدرسة الحديثة.
وفي مجال كفايات التخطيط أجرى السرحاني [ ]26دراسة

(الوظيفة الحالية ،وعدد سنوات الخبرة) لصالح المعممات.
وىدفت دراسة محمد [ ]24إلى تقويم مشرفي التربية

ىدفت إلى التعرف عمى واقع كفاية التخطيط لدى المشرف

اإلسالمية في المرحمة الثانوية بالجميورية اليمنية في ضوء

استخداما في مجال النمو الميني لممعممين،
أىمية و
التربوي
ً
ً
والمقرر الدراسي ،والتقويم والقياس والبحوث والدراسات ،والنمو

التحميمي ،وبطاقة المالحظة ،ومن أبرز نتائج الدراسة :وضع

الذاتي ،وكانت أبرز نتائج الدراسة أن استخدام المشرف التربوي

الكفايات المينية الالزمة ليم ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي
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لكفايات التخطيط في مجال النمو الميني لممعممين والمقرر

امتالك المشرفين التربويين ليذه الميارات ،وتم استخدام االستبانة

الدراسي والتقويم والقياس كانت بدرجة عالية ،بينما في مجال

لتحقيق أىداف الدراسة ،وأظيرت نتائج الدراسة أن درجة امتالك

البحوث والدراسات فكانت بدرجة متوسطة ،وأما النمو الذاتي

المشرفين التربويين في الضفة الغربية لميارات اإلشراف التربوي

فكانت بدرجة عالية جداً .وأظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات

كانت ضمن الدرجة المتوسطة ،وبمتوسط حسابي لمدرجة الكمية،

داللة إحصائية حول أىمية كفاية التخطيط لدى المشرف التربوي

كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة

في مجاالت الدراسة التالية (المقرر الدراسي ،البحوث

امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي تعزى

والدراسات ،النمو الذاتي) ،بينما وجدت فروق في مجال النمو

لمتغيرات المنطقة الجغرافية لصالح منطقة الشمال ،والتخصص

الميني لممعممين ،والقياس والتقويم لصالح فئة الماجستير ،كذلك

لصالح األدبي ،والمؤىل العممي لصالح األقل من بكالوريوس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص

والبكالوريوس فقط ،في حين لم تظير النتائج وجود فروق ذات

(العممي والنظري) حول أىمية استخدام كفاية التخطيط لدى

داللة إحصائية في درجة امتالك المشرفين التربويين لميارات

المشرف التربوي في جميع مجاالت الدراسة الخمسة السابقة،

اإلشراف التربوي تعزى لمتغيري الجنس والخبرة.

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير سنوات

وقدمت الياور [ ]29في دراستيا نموذجاً مقترحاً ألداة تقويم

الخبرة في اإلشراف التربوي حول أىمية كفاية التخطيط لدى

األداء الوظيفي لممشرفة التربوية في ضوء كفايات اإلشراف

المشرف التربوي في مجال (النمو الميني لممعممين ،القياس

التربوي المعاصر ،مستخدمة المنيج الوصفي في دراستيا،

والتقويم ،النمو الذاتي) بينما كانت ىناك فروق ذات داللة

وصممت استبانة لذلك ،ومن أبرز نتائج الدراسة وجود اتجاه

إحصائية حول أىمية كفاية التخطيط لدى المشرف التربوي في

إيجابي من جميع أفراد عينة الدراسة نحو كفايات اإلشراف

مجال المقرر الدراسي لصالح الفئة ( 5سنوات فأقل).

التربوي المعاصر الست ،وكذلك موافقة جميع أفراد عينة الدراسة

وأجرت الغيالني [ ]27دراسة ىدفت إلى معرفة درجة

بنسبة ( )%100عمى عنصر إجادة التفاعل المفظي والكتابي في

ممارسة المشرفين التربويين لمكفايات اإلشرافية من وجية نظر

مجال كفايات االتصال ،وعنصر طرح وتبني المبادرات واألفكار

معممي المرحمة الثانوية في سمطنة عمان ،وكذلك معرفة أثر

اإلبداعية في الكفايات الفنية ،وكذلك استخدام وتوظيف التقنية

متغيرات الجنس ،والمؤىل العممي ،والخبرة في التعميم لممعممين

الحديثة في كفايات النمو الميني ،بينما كانت نسبة ()%93

والمعممات عمى درجة ممارسة المشرفين التربويين لمكفايات

لعنصر إدارة النزاع وتوجييو وجية إيجابية.

اإلشرافية ،وطبقت االستبانة لذلك ،ومن أبرز نتائج الدراسة:

وأجرى ىيالت والقضاة [ ]30دراسة ىدفت إلى معرفة

احتل مجال الكفايات الشخصية المرتبة األولى ثم العممية الثانية

درجة امتالك مشرفي و ازرة التربية والتعميم في األردن لمفاىيم

ثم التقويم الثالثة بينما األدائية الرابعة ،وكفايات االتصال

االقتصاد المعرفي في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية،

الخامسة ،ولم تظير النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية

ولتحقيق ذلك طبقت االستبانة ،وأظيرت نتائج الدراسة أن

لمتغير الجنس والمؤىل.

المشرفين التربويين يممكون مفاىيم االقتصاد المعرفي بدرجة

وأما دراسة عالونة وآخرون [ ]28فقد ىدفت إلى التعرف

كبيرة ،كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية

عمى مدى امتالك المشرفين التربويين في الضفة الغربية لميارات

في درجة امتالك المشرفين لمفاىيم االقتصاد المعرفي باختالف

اإلشراف التربوي ودور بعض المتغيرات مثل المنطقة الجغرافية،

التخصصات التي يشرفون عمييا ولصالح التخصصات العممية،

والجنس ،والتخصص ،والخبرة ،والمؤىل العممي ،عمى مدى

فيما لم تظير النتائج فروق ذات داللة إحصائية في درجة
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امتالك المشرفين لمفاىيم االقتصاد المعرفي باختالف كل من

افر لدى
حيث كان مجال المتابعة والتقويم أكثر المجاالت تو ًا

وقد اىتمت دراسة عبد الشكور [ ]31بالتحقق من مستوى
الكفايات الالزمة لممشرفين التربويين أثناء ممارسة مياميم

افرا ،وأما ما يتعمق بدرجة أىمية كل
والتدريب أقل المجاالت تو ً
مجال من مجاالت الدراسة فيعتبر مجال التوجيو والقيادة أكثر

اإلشرافية في مدارس التعميم الثانوي بمحافظة عدن من وجية

المجاالت أىمية لدى مشرفات اإلدارة المدرسية ،بينما كان مجال

نظر المديرين والمعممين وبيان أثر متغيرات الجنس ،والوظيفة،

تحميل المشكالت وصنع الق اررات أقل المجاالت أىمية.

مشرفات اإلدارة المدرسية ،بينما كان مجال التطوير الميني

المؤىل العممي ،وعدد سنوات الخبرة.

والمؤىل ،والخبرة ،والتخصص ،واستخدم المنيج الوصفي وأداة

دراسة إييرن وليو ] [34والتي ىدفت إلى الكشف عن واقع

االستبانة في دراستو ،وكانت أبرز نتائج الدراسة :أن مستوى

اإلشراف التربوي في ىولندا في ظل متطمبات مجتمع المعرفة،

تحقق الكفايات الالزمة لممشرفين التربويين عند ممارسة مياميم

مستخدمة األسموب النظري في
واتبعت الدراسة المنيج الوصفي
ً

اإلشرافية كان متوسطاً لمكفايات العممية والمينية  -الفنية ،بينما

تحميل األدبيات السابقة ،وتقييم النماذج القائمة لإلشراف التربوي

كبير في الكفايات اإلنسانية.
كان ًا

ومقارنتيا مع متطمبات مجتمع المعرفة ،وخمصت الدراسة بعد

كما قام المقيد [ ]32بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى واقع

مناقشتيا لمميزات وسمبيات األنواع المختمفة من أساليب

الممارسات اإلشرافية لممشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في

واتجاىات اإلشراف التربوي إلى ضرورة التنويع في استخدام

ضوء مبادئ الجودة الشاممة وسبل تطويره ،واستخدم الباحث

أساليب واتجاىات اإلشراف التربوي بما يضمن مواكبتيا لمتغيرات

المنيج الوصفي التحميمي ،وصمم استبانة لذلك ،ومن أبرز نتائج

المستمرة في المجتمع التربوي ووفقًا لمتطمبات مجتمع المعرفة.

الدراسة  :أن مستوى الممارسات اإلشرافية لممشرفين التربويين

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

كان عالياً ،واحتل مبدأ التحسين المستمر والتميز المرتبة األولى

جميعا
من خالل العرض السابق لمدراسات السابقة ،يتضح أنيا
ً

بينما احتل مبدأ التركيز عمى جودة أداء المعممين المرتبة

ذات صمة بموضوع الدراسة أو بأحد متغيراتو ،ويمكن استعراض

الخامسة واألخيرة في تقديرات أفراد العينة .كما أظيرت النتائج

العالقة بين ىذه الدراسات والدراسة الحالية كما يمي:

وجود فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات كل من

 -تناولت الدراسات السابقة كفايات اإلشراف التربوي من حيث

المشرفين والمديرين في مستوى الممارسات اإلشرافية لممشرفين

امتالكيا أو توافرىا لممشرفين التربويين في مجال عمميم كدراسة

التربويين لصالح المشرفين ،كما أظيرت عدم وجود فروقًا ذات

السعدية [ ،]17ودراسة العنزي [ ،]23ودراسة باسونج وأوجنك

داللة إحصائية بين متوسط تقديرات كل من المشرفين والمديرين

] ،[25ودراسة ىيالت والقضاة [ ،]30ودراسة عالونة وآخرون

لمستوى الممارسات اإلشرافية لممشرفين التربويين تعزى لمتغير

[ ،]28ودراسة حجر [.[33

الجنس ،ومتغير المؤىل العممي ،وسنوات الخدمة.

 -كما تناولت الدراسات السابقة أيضاً كفايات اإلشراف التربوي

بينما أجرت حجر [ ]33دراسة لمكشف عن درجة توفر

من حيث ممارستيا أو استخداميا من قبل المشرفين التربويين

الكفايات لدى مشرفات اإلدارة المدرسية في مدينة الرياض،

في مجال عمميم ،كدراسة الصميمي [ ،]6ودراسة السرحاني

والتعرف عمى درجة أىمية وتحديد أساليب تنميتيا ،واستخدمت

[ ،]26ودراسة الغيالني [ ،]27ودراسة عبد الشكور [،]31

الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وطريقة دلفاي

ودراسة المقيد [.[32

(Delphi

) ،Techniqueوقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزىا

 -بينما تناولت بعض الدراسات جوانب التقويم في ضوء

ما يتعمق بدرجة توفر الكفايات لدى مشرفات اإلدارة المدرسية؛

الكفايات ،كدراسة محمد [ ،]24ودراسة الياور [.[29
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 -كما ربطت بعض الدراسات بين اإلشراف التربوي ومجتمع أو

اعتمدت ىذه الدراسة المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة المشكمة

اقتصاد المعرفة ،كدراسة الصميمي [ ،]6ودراسة باسونج وأوجنك

ومتغيرات الدراسة.

] ،[25ودراسة ىيالت والقضاة [ ،]30ودراسة إييرن وليو ].[34

ب .مجتمع الدراسة

 -بينما تناولت الدراسة الحالية كفايات اإلشراف التربوي

تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين في
ّ

المعاصر من حيث درجة االمتالك والممارسة في ضوء

مكاتب التربية والتعميم بمنطقة المدينة المنورة ،وذلك في الفصل

خصائص مجتمع المعرفة.

الدراسي األول من العام الجامعي  1436/1435والبالغ عددىم

 -وتتفق ىذه الدراسة مع جميع الدراسات في المنيج المتبع وىو

بويا موزعين عمى مكاتب التربية والتعميم
( )125مشرفًا تر ً

المنيج الوصفي ،وأداة الدراسة المتمثمة في االستبانة عدا دراسة
حجر [ ]33فقد استخدمت أسموب دلفاي

األربعة (شمال وشرق وغرب وجنوب المدينة المنورة).

(Delphi

ج .عينة الدراسة

) ،Techniqueودراسة محمد [ ]24والتي استخدمت بطاقة

تم تطبيق الدراسة عمى جميع المشرفين التربويين في

المالحظة.

مكاتب التربية والتعميم بمنطقة المدينة المنورة وبمغت عدد

 -واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء

االستبانات المسترجعة ( )75استبانة تمثل العينة الفعمية والتي

اإلطار النظري ،وخاصة ما يتعمق بمجتمع المعرفة وخصائصو،

أُجريت ليا المعالجة اإلحصائية من أصل المجموع الكمي

وفي المقارنات العممية لنتائج الدراسة.

لمجتمع الدراسة ( )125بينما ( )23استبانة غير مكتممة،
و( )27استبانة مفقودة ،ويوضح الجداول ( )1وصفاً لخصائص

 .4الطريقة واإلجراءات

عينة الدراسة.

أ .منهج الدراسة

جدول 1

توزيع عينة الدراسة تبعاً لممؤهل التعميمي ،والتخصص اإلشرافي ،والخبرة في اإلشراف ،ومكتب التربية والتعميم
الوصف

الفئة

العدد

النسبة المئوية

المجموع

المؤىل التعميمي

جامعي

33

44.0%

75

دراسات عميا

42

56.0%

المواد العممية

38

50.7%

المواد النظرية

37

49.3%

أقل من  5سنوات

26

34.7%

من  10-6سنوات

22

29.3%

أكثر من  10سنوات

27

36.0%

شمال المدينة

19

25.3%

شرق المدينة

21

28.0%

غرب المدينة

17

22.7%

جنوب المدينة

18

24.0%

التخصص اإلشرافي
الخبرة في اإلشراف التربوي

مكتب التربية والتعميم

75
75

75

المعاصر بخاصة وأىميا :وثيقة كفايات اإلشراف التربوي [،]16

د .أداة الدراسة

واإلشراف التربوي في مجتمع المعرفة [ ،]11ودراسة الحربي

تمثمت أداة الدراسة في االستبانة التي طورىا الباحث وىي
قائمة مكونة من ( )69كفاية من كفايات اإلشراف التربوي

اعتمادا عمى ىذه المصادر تم إعداد االستبانة بصورتيا
[ ،]5و
ً

المعاصر بعد االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة

مكونة من ( )76كفاية.
األولية ً

تصحيح أداة الدراسة

بكفايات اإلشراف التربوي بعامة ،وكفايات اإلشراف التربوي
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اشتممت أداة الدراسة (االستبانة) عمى مقياس تقدير رباعي،

متوسطة ،ضعيفة ،منعدمة) ،كما ىو موضح بالجدول رقم ()2

ولممقارنات بين استجابات أفراد العينة اعتمد الباحث في تفسير

التالي:

النتائج لدرجات االستجابة وفقاً لمقياس ليكرت الرباعي (كبيرة،
جدول 2

يوضح المعيار المعتمد في تفسير نتائج الدراسة
التقدير (درجة امتالك وممارسة أفراد العينة)

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

منعدمة

التقدير (مدى المتوسط الحسابي)

4.3-3.25

3.24-2.5

2.49-1.75

1.74 -1

الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة

 (8) -كفايات لتصميم بيئات التعميم

أ -صدق األداة

 ) (10كفايات ألنماط اإلشراف التربوي الحديث (9) -كفايات لمتقويم التشاركي والبديل

تم التحقق من صدق مضمون األداة من خالل عرضيا
عمى ( )15من األكاديميين المتخصصين في اإلشراف التربوي،

 (10) -كفايات لمقيادة والتطوير

وكذلك المشرفين التربويين في و ازرة التربية والتعميم ،والمشرفين

 (8) -كفايات الستراتيجيات وميارات التدريس

التربويين الممارسين في الميدان التربوي؛ وذلك لقياس مدى

 (7) -كفايات لالتصال وتقنية المعمومات

صدق محتوى األداة ،وبعد االطالع عمى آراء المحكمين حول

ب -ثبات االستبانة

مدى مناسبة فقرات االستبانة مع مشكمة الدراسة وأسئمتيا ،تم

لمتأكد من ثبات االستبانة تم استخدام معادلة كرونباخ -

إجراء التعديالت المقترحة لبعض العبارات والغاء بعضيا ،والتي

ألفا ) (Cornbach-Alphaوقد بمغت قيمة معامل الثبات

ال تتناسب مع بعض الكفايات الرئيسة أو إعادة صياغتيا ،وقد

لالستبانة عمى درجة االمتالك ( ،)0.98بينما درجة الممارسة

تم اختيار فقرات االستبانة التي اتفق غالبية المحكمين عمييا،

بمغت ( ،)0.97ودرجة الثبات الكمي ٍ
لكل من درجتي االمتالك

وبناء عمى ذلك تم استخراج االستبانة في صورتيا النيائية مكونة
ً

والممارسة بمغت ( ،)0.98وتُعد ىذه القيمة مرتفعة جداً وفق
مقاييس العموم اإلنسانية ،كما تعتبر األداة ثابتة ومقبولة

من ( )69كفاية موزعة عمى ثمانية كفايات رئيسة وىي:
 (10) -كفايات لمتخطيط االستراتيجي

ألغراض الدراسة ،والجدول التالي ( )3يوضح قيمة معامل

 (7) -كفايات إلدارة الجودة الشاممة

الثبات لكل محور من محاور االستبانة ولالستبانة ككل.
جدول 3

ثبات محاور الدراسة حسب معادلة كرونباخ  -ألفا
المحور

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا
درجة االمتالك

درجة الممارسة

كفايات التخطيط االستراتيجي

10

0.92

0.93

كفايات إدارة الجودة الشاممة

7

0.88

0.89

كفايات تصميم بيئات التعميم

8

0.95

0.95

كفايات أنماط اإلشراف التربوي الحديث

10

0.89

0.90

كفايات التقويم التشاركي والبديل

9

0.94

0.83

كفايات القيادة والتطوير

10

0.95

0.93

كفايات استراتيجيات وميارات التدريس

8

0.92

0.92

كفايات االتصال وتقنية المعمومات

7

0.93

0.88

0.98

0.97

الدرجة الكمية

0.98

الثبات الكمي
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إجراءات تطبيق الدراسة

يتضح من الجدول ( )2أن معامالت الثبات لدرجتي االمتالك

بعد إعداد وتطوير أداة الدراسة في صورتيا النيائية والتأكد

والممارسة بمغت ( )0.98عمى مجموع الكفايات الثمانية وىي
معامالت ثبات عالية تفي بأغراض الدراسة.

من صدقيا وثباتيا ،وبعد تحديد عينة الدراسة ،تم توزيع

تصميم الدراسة ومتغيراتيا

االستبانة شخصياً عمى جميع المشرفين التربويين بمكاتب التربية

تضمنت ىذه الدراسة المتغيرات المستقمة التالية:

والتعميم بمنطقة المدينة المنورة بداية الفصل الدراسي األول من

 .1متغير المؤىل التعميمي ولو مستويان( :جامعي – دراسات

العام الدراسي 1436/1435ىـ موضحاً أىداف الدراسة ،وطريقة

عميا).

تعبئة االستبانة ،ثم جمعت االستبانات ،وكانت نسبة استعادة

 .2متغير التخصص اإلشرافي ولو مستويان( :التخصصات

االستبانات (.)%78

العممية – التخصصات النظرية).

 .5النتائج

 .3الخبرة في اإلشراف التربوي وليا ثالث مستويات( :أقل من

وفيما يمي عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا مرتبة وفق

 5سنوات -من  10 -6سنوات  -أكثر من  10سنوات).

األسئمة الفرعية لمدراسة:

 .4مكتب التربية والتعميم ولو أربع مستويات( :شمال المدينة –

السؤال األول:

شرق المدينة – غرب المدينة – جنوب المدينة).

ما درجة امتالك كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء
خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر المشرفين التربويين

وأما المتغير التابع فيو:
درجة امتالك وممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر

بمنطقة المدينة المنورة؟

في ضوء خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر المشرفين

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

التربويين بمكاتب التربية والتعميم بمنطقة المدينة المنورة،

واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجة امتالك كفايات اإلشراف

والمتمثمة في كفايات التخطيط االستراتيجي ،وادارة الجودة

التربوي المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة من وجية

الشاممة ،وتصميم بيئات التعميم ،وأنماط اإلشراف التربوي

نظر المشرفين التربويين بمنطقة المدينة المنورة ،والجدول رقم

الحديث ،والتقويم التشاركي والبديل ،والقيادة والتطوير،

( )4يوضح ذلك:

واستراتيجيات وميارات التدريس ،واالتصال وتقنية المعمومات.
جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لدرجة امتالك كفايات اإلشراف التربوي المعاصر
م

الكفايات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

درجة االمتالك

8

االتصال وتقنية المعمومات

3.42

0.641

1

كبيرة

7

استراتيجيات وميارات التدريس

3.40

0.604

2

كبيرة

6

القيادة والتطوير

3.31

0.658

3

كبيرة

4

أنماط اإلشراف التربوي الحديث

3.26

0.622

4

متوسطة

1

التخطيط االستراتيجي

3.23

0.645

5

متوسطة

3

تصميم بيئات التعميم

2.99

0.750

6

متوسطة

5

التقويم التشاركي والبديل

2.95

0.710

7

متوسطة

2

إدارة الجودة الشاممة

2.86

0.642

8

متوسطة

الكفايات

3.18

0.551

-

متوسطة

تشير النتائج في الجدول رقم ( )4إلى أن المتوسطات

التربويين حول درجة امتالك كفايات اإلشراف التربوي المعاصر

الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعمقة بوجيات نظر المشرفين

في ضوء خصائص مجتمع المعرفة تراوحت بين (-2.86
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 )3.42وبانحرافات معيارية ( )0.642-0.641وبدرجة امتالك

بمنطقة المدينة المنورة كانت متوسطة ،وبمغ المتوسط الحسابي

بين الكبيرة والمتوسطة ،كما يالحظ أن درجة االمتالك كانت

العام ( ،)3.18وانحراف معياري (.)0.551

كبيرة في ( )3كفايات أعالىا كفاية(االتصال وتقنية المعمومات)

السؤال الثاني:

بمتوسط حسابي ( ،)3.43وأدناىا كفاية (القيادة والتطوير)

ما درجة ممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء

بمتوسط حسابي ( .)3.31في حين أن درجة االمتالك كانت

خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر المشرفين التربويين

متوسطة في ( )5كفايات أعالىا كفاية (أنماط اإلشراف التربوي

بمنطقة المدينة المنورة؟

الحديث) بمتوسط حسابي ( ،)3.26وأدناىا كفاية (إدارة الجودة

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

الشاممة) بمتوسط حسابي (.)2.86

واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة كفايات اإلشراف التربوي

كما أشارت نتائج الجدول أيضاً إلى أن درجة امتالك

المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر

المشرفين التربويين لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء

المشرفين التربويين بمنطقة المدينة المنورة ،والجدول رقم ()5

خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر المشرفين التربويين

يوضح ذلك.

جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لدرجة ممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

درجة الممارسة

الكفايات

م
8

االتصال وتقنية المعمومات

3.33

0.548

1

كبيرة

7

استراتيجيات وميارات التدريس

3.27

0.587

2

كبيرة

6

القيادة والتطوير

3.18

0.612

3

متوسطة

1

التخطيط االستراتيجي

3.13

0.624

4

متوسطة

4

أنماط اإلشراف التربوي الحديث

3.06

0.625

5

متوسطة

3

تصميم بيئات التعميم

2.87

0.752

6

متوسطة

2

إدارة الجودة الشاممة

2.81

0.640

7

متوسطة

5

التقويم التشاركي والبديل

2.77

0.757

8

متوسطة

3.05

0.513

-

متوسطة

الكفايات

(التقويم التشاركي والبديل) بمتوسط حسابي (.)2.77

تشير النتائج في الجدول رقم ( )5إلى أن المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعمقة بوجيات نظر المشرفين

كما أشارت نتائج الجدول أيضاً إلى أن درجة ممارسة

التربويين حول درجة ممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر

المشرفين التربويين لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء

في ضوء خصائص مجتمع المعرفة تراوحت بين (– 2777

خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر المشرفين التربويين

 ،)3733وبانحرافات معيارية ( ،)0.757 - 548.0وبدرجة

بمنطقة المدينة المنورة كانت متوسطة ،وبمغ المتوسط ()3.05

ممارسة بين الكبيرة والمتوسطة ،كما يالحظ أن درجة الممارسة

وانحراف معياري (.)0.513

كانت كبيرة في كفايتين أعالىا كفاية (االتصال وتقنية

السؤال الثالث:

كفاية

ىل توجد عالقة ارتباطية بين درجة االمتالك لكفايات اإلشراف

المعمومات)

بمتوسط

حسابي

(،)3.33

وأدناىا

(استراتيجيات وميارات التدريس) بمتوسط حسابي ( .)3.27في

التربوي المعاصر وبين درجة الممارسة من وجية نظر المشرفين

حين أن درجة الممارسة كانت متوسطة في ( )6كفايات أعالىا

التربويين بمنطقة المدينة المنورة؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط سبيرمان

كفاية (القيادة والتطوير) بمتوسط حسابي ( ،)3.18وأدناىا كفاية
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) (Spearman's rhoبين درجة االمتالك ودرجة الممارسة

المعاصر ،في ضوء خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر

لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر إجماالً ،وبين درجة االمتالك

المشرفين التربويين بمنطقة المدينة المنورة ،والجدول رقم ()6

ودرجة الممارسة لكل كفاية من كفايات اإلشراف التربوي

يوضح ذلك.

جدول 6
معامل االرتباط سبيرمان ( )Spearman's rhoبين درجة االمتالك ودرجة الممارسة لكل كفاية من كفايات اإلشراف التربوي المعاصر
م

الكفايات

معامل االرتباط

1

التخطيط االستراتيجي

**0.778

2

إدارة الجودة الشاممة

**0.842

3

تصميم بيئات التعميم

**0.778

4

أنماط اإلشراف التربوي الحديث

**0.758

5

التقويم التشاركي والبديل

**0.821

6

القيادة والتطوير

**0.819

7

استراتيجيات وميارات التدريس

**0.741

8

االتصال وتقنية المعمومات

**0.758
**0.851

الكفايات مجتمعة

السؤال الرابع:

**دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.01

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ((α = 0.05

تشير النتائج في الجدول رقم ( )6إلى معامالت االرتباط
لسبيرمان ) ،(Spearman's rhoوالمتعمقة بوجيات نظر

بين درجة امتالك ودرجة ممارسة كفايات اإلشراف التربوي

المشرفين التربويين حول درجة االمتالك ودرجة الممارسة

المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر

لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء خصائص مجتمع

المشرفين التربويين بمنطقة المدينة المنورة تعزى لمتغيرات

المعرفة ،حيث أن العالقة االرتباطية بينيما قد تراوحت بين

المؤىل التعميمي ،والتخصص اإلشرافي ،والخبرة في اإلشراف

( )0.741و( )0.842وىي مرتفعة وموجبة.

التربوي ،ومكتب التربية والتعميم؟
أوًال :متغير المؤىل التعميمي:

أيضا إلى أن ىناك عالقة
كما أشارت نتائج الجدول
ً

ارتباطية مرتفعة بين درجة امتالك كفايات اإلشراف التربوي

لقياس أثر متغير المؤىل التعميمي تم استخدام اختبار (ت)

المعاصر ودرجة الممارسة إجماالً من وجية نظر المشرفين

) (T-testلممقارنة بين العينات المستقمة حول درجة االمتالك

التربويين بمنطقة المدينة المنورة إذ بمغ معامل االرتباط

ودرجة الممارسة لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء

( )0.851عند مستوى الداللة (.)0.01

خصائص مجتمع المعرفة تعزى لمتغير المؤىل التعميمي،
ويتضح ذلك في الجدول رقم (.(7
جدول 7

نتائج اختبار ت لمجموعتين مستقمتين لمعرفة داللة الفروق بين درجة االمتالك ودرجة الممارسة لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر وفقًا لمتغير
المؤهل التعميمي

م

الكفايات

الكفايات مجتمعة

النوع

درجة االمتالك

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

جامعي

3.17

.604

0.109

دراسات عميا

3.19

.512

0.107
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قيمة ت

درجة الممارسة

قيمة ت

مستوى

المتوسط

االنحراف

الداللة

الحسابي

المعياري

0.914

3.10

.560

0.70

3.02

.476

0.687

مستوى
الداللة
0.486

ثانيا :متغير التخصص اإلشرافي
ً

تشير النتائج كما يتضح بالجدول رقم ( )7إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α = 0.05بين

لقياس أثر متغير التخصص اإلشرافي تم استخدام اختبار (ت)

تقديرات أفراد العينة حول درجة امتالك وممارسة كفايات

) (T-testلممقارنة بين العينات المستقمة حول درجة االمتالك

اإلشراف التربوي المعاصر إجماالً تعزى لممؤىل التعميمي

ودرجة الممارسة لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر تعزى

(جامعي ،دراسات عميا).

لمتغير التخصص اإلشرافي ،ويتضح ذلك في الجدول رقم ((8
جدول 8

نتائج اختبار ت لمجموعتين مستقمتين لمعرفة داللة الفروق بين درجة االمتالك ودرجة الممارسة لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر وفقًا لمتغير
التخصص اإلشرافي

الكفايات

م

التخصص

درجة االمتالك
المتوسط

الكفايات مجتمعة

درجة الممارسة
االنحراف

قيمة ت

مستوى

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ت

الداللة

المتوسط

الحسابي

المعياري

0.406

العممية

3.27

.602

1.35

0.180

3.10

.575

0.833

النظرية

3.10

.485

1.35

3.00

.442

0.836

الداللة

تشير النتائج كما يتضح بالجدول رقم ( )8إلى عدم وجود فروق

لقياس أثر متغير الخبرة في اإلشراف التربوي تم استخدام

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α = 0.05بين

اختبار تحميل التباين األحادي )(One Way ANOVA

تقديرات أفراد العينة في درجة امتالك وممارسة كفايات اإلشراف

لمعرفة داللة الفروق في درجة االمتالك ودرجة الممارسة

التربوي المعاصر إجماالً تعزى لمتخصص اإلشرافي (العممية،

لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر تعزى لمتغير الخبرة في

النظرية(.

اإلشراف التربوي ،ويتضح ذلك في الجول رقم ()9

ثالثًا :متغير الخبرة في اإلشراف التربوي
جدول 9

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلمعرفة داللة الفروق في درجة االمتالك ودرجة الممارسة لكفايات اإلشراف
التربوي المعاصر تعزى لمتغير الخبرة في اإلشراف التربوي
م

الكفايات

درجة الممارسة

درجة االمتالك
مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

ف

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

.255

2

.128

.414

.563

2

.282

داخل المجموعات

22.24

72

.309

18.929

72

.263

المجموع

22.49

74

19.492

74

الكفايات مجتمعة

0.66

تشير النتائج كما يتضح بالجدول رقم ( )9إلى أن قيمة

قيمة ف

مستوى
الداللة

1.071
0.348

رابعاً :متغير مكتب التربية والتعميم

(ف) لدرجة امتالك كفايات اإلشراف التربوي المعاصرة مجتمعة

لقياس أثر متغير مكتب التربية والتعميم تم استخدام اختبار

بمغت ( ،)0.414وأما قيمة (ف) لدرجة الممارسة لمكفايات

تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمعرفة داللة

مجتمعة بمغت ( )1.071وىما غير دالتين إحصائياً عند مستوى

الفروق في درجة االمتالك ودرجة الممارسة لكفايات اإلشراف

()0.05؛ مما يعني عدم وجود فروق بين درجة امتالك

التربوي المعاصر تعزى لمتغير مكتب التربية والتعميم ،ويتضح

وممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر من وجية نظر

ذلك في الجول رقم ()10

المشرفين التربويين تعزى لمتغير الخبرة في اإلشراف التربوي.
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جدول 11
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلمعرفة داللة الفروق في درجة االمتالك ودرجة الممارسة لكفايات اإلشراف
التربوي المعاصر تعزى لمتغير مكتب التربية والتعميم

م

الكفايات

درجة االمتالك
مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

درجة الممارسة
مستوى

قيمة

الداللة

ف

مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

الكفايات مجتمعة
بين المجموعات

1.525

3

.508

داخل المجموعات

20.944

71

.295

المجموع

22.469

74

1.72
0.170

1.439

3

.480

18.053

71

.254

19.492

74

1.886

.140

تشير النتائج كما يتضح بالجدول رقم ( )10إلى أن قيمة

درجة امتالك المشرفين التربويين في الضفة الغربية لميارات

(ف) لدرجة امتالك كفايات اإلشراف التربوي المعاصرة مجتمعة

اإلشراف التربوي كانت ضمن الدرجة المتوسطة ،ودراسة الياور

بمغت ( )1.72وأما قيمة (ف) لدرجة الممارسة لمكفايات مجتمعة

[ ]29والتي أبرزت وجود اتجاه إيجابي من جميع أفراد عينة

بمغت ( )1.886وىما غير دالتين إحصائياً عند مستوى

الدراسة نحو كفايات اإلشراف التربوي المعاصر ،وتقاطعت مع

()0.05؛ مما يعني عدم وجود فروق بين درجة امتالك

نتائج دراسة حجر [ ]33فيما يتعمق بدرجة توفر الكفايات لدى

وممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر من وجية نظر

مشرفات اإلدارة المدرسية.
كما أظيرت نتائج السؤال األول أن ىناك تفاوتاً في درجة

المشرفين التربويين تعزى لمتغير مكتب التربية والتعميم.

امتالك الكفايات إذ نجد أن كفاية (االتصال وتقنية المعمومات)

 .6مناقشة النتائج
من خالل عرض نتائج الدراسة ،يتضح من إجابة السؤال

جاءت في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي ( )3.43وبدرجة

األول أن درجة امتالك كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في

امتالك كبيرة ،وتتفق ىذه النتيجة جزئياً مع دراسة العنزي []23

ضوء خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر المشرفين

والتي أكدت عمى أن كفايات اإلشراف اإللكتروني لدى المشرفين

التربويين جاءت بدرجة متوسطة ،وبمغ المتوسط الحسابي العام

التربويين والمشرفات التربويات باإلدارة العامة لمتربية والتعميم

( ،)3.18وتراوح متوسط الكفايات بين ( )3.42-2.86وبدرجة

بمنطقة الحدود الشمالية تتوافر بدرجة (عالية جداً) في مجال

امتالك بين الكبيرة والمتوسطة ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى

(االتصال والبحث من خالل شبكة اإلنترنت) ،وبدرجة (عالية)

وعي وادراك المشرفين التربويين بمنطقة المدينة المنورة ألىمية

في مجاالت (أساسيات الحاسب اآللي) و(التواصل اإللكتروني)،

امتالك ىذه الكفايات في ضوء خصائص عصر مجتمع

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن كفاية (االتصال وتقنية

المعرفة؛ إذ أنيا تشكل أحد االتجاىات الحديثة في إعداد وتأىيل

المعمومات) من أىم كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ظل

المشرفين التربويين ،وتسعى لتوثيق الصمة بين النظرية

خصائص مجتمع المعرفة والذي يؤكد عمى االعتماد عمى التقنية

والتطبيق ،والتكامل بين الجوانب المعرفية والوجدانية والميارية

المتطورة في المنظومة التعميمية ،من خالل توظيف تقنية

في العممية التعميمية .وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة

المعمومات في أداء العمل اإلشرافي؛ لتحقيق التعميم المتميز،

السعدية [ ]19والتي أشارت إلى أن المشرفين التربويين بوالية

وتفعيل مفيوم التعميم المستمر والتدريب المتصل .بينما كفاية

السويق في محافظة شمال الباطنة بسمطنة عمان يمتمكون

(إدارة الجودة الشاممة) في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي

كفايات الميا ارت األدائية ،والقدرات الفنية واإلدارية ،وانسجمت

( )2.86ودرجة امتالك متوسطة ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة

مع نتائج دراسة عالونة وآخرون [ ]28والتي أشارت إلى أن

المقيد [ ]32والتي أكدت عمى أن مبدأ التركيز عمى جودة أداء
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المعممين كان في المرتبة الخامسة واألخيرة في تقديرات أفراد

منيا في ظل التغيرات التي تواجييا المدرسة الحديثة .وتنسجم

العينة.

ىذه النتيجة مع دراسة الصميمي [ ]6والتي أشارت إلى أن

وأما بالنسبة لنتائج الدراسة المتعمقة بالسؤال الثاني يتضح

الممارسات اإلشرافية الالزمة في ظل اقتصاد المعرفة تمارس

من نتائج الدراسة أن درجة ممارسة المشرفين التربويين لكفايات

بدرجة متوسطة ،ودراسة عبد الشكور [ ]31والتي أكدت عمى أن

اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة

مستوى تحقق الكفايات الالزمة لممشرفين التربويين عند ممارسة

من وجية نظرىم جاءت بدرجة متوسطة ،وبمغ المتوسط

مياميم اإلشرافية كان متوسطاً لمكفايات العممية والمينية -

الحسابي العام ( )3.05وتراوح متوسط الكفايات بين (-2.77

الفنية ،ودراسة المقيد [ ]32والتي ترى أن مستوى الممارسات

 )3.33وبدرجة ممارسة بين الكبيرة والمتوسطة ،ويعزو الباحث
ىذه النتيجة إلى أن ممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر

عاليا ،ودراسة إييرن وليو
اإلشرافية لممشرفين التربويين كان ً

][34والتي أوصت بضرورة التنويع في استخدام أساليب

بداية من كفاية التخطيط االستراتيجي ،واالتصال وتقنية

واتجاىات اإلشراف التربوي بما يضمن مواكبتيا لمتغيرات

المعمومات ،واستراتيجيات وميارات التدريس ،والقيادة والتطوير،

المستمرة في المجتمع التربوي ووفقًا لمتطمبات مجتمع المعرفة.

وأنماط اإلشراف التربوي الحديث ،وتصميم بيئات التعميم ،وادارة

وأما ما يتعمق بإجابة السؤال الثالث فقد أكدت النتائج أن

انتياء بكفاية التقويم التشاركي والبديل تمثل
الجودة الشاممة ،و ً

معامل االرتباط بين درجة االمتالك لكفايات اإلشراف التربوي

الدعامة األساسية لبناء مجتمع المعرفة والتي يحتاجيا المشرفون

المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة من وجية نظر

التربويون من خالليا إلى تطبيق وتطوير ممارسات كفايات

المشرفين التربويين بمنطقة المدينة المنورة ودرجة ممارستيم ليذه

اإلشراف التربوي؛ مما يعني ممارستيم لمياميم ومسؤولياتيم
المتعددة في ضوء محكات الكفايات؛ سعياً إلحداث التغيير

وموجبا حيث بمغ ( )0.851عند مستوى
تفعا
ً
الكفايات كان مر ً

الداللة ))0.01؛ مما يعني أن العالقة بين درجتي االمتالك

اإليجابي لتطوير العممية التعميمية التعممية ،وىو توجو ناتج عن

والممارسة قوية وموجبة وىذا يعني أنو كمما زادت درجة امتالك

اىتمام و ازرة التعميم في المممكة العربية السعودية ومتابعة مستمرة

كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء خصائص مجتمع

من مكاتب التربية والتعميم بتزويد المشرفين التربويين بكفايات

المعرفة زادت درجة ممارستو ليذه الكفايات ،وقد يعود السبب في

اإلش ارف التربوي في مجتمع المعرفة ،والتأكيد عمى تفعيميا سعياً

ذلك إلى أن المشرفين التربويين ال يستطيعون ممارسة أي كفاية

لتطوير أداء اإلشراف التربوي وزيادة فاعميتو وفقاً لمتوجيات

من الكفايات إال بعد امتالكيا وىو ما يمكن مالحظتو من

الجديدة في المفيوم واألىداف والميام وآلية التنفيذ والتقويم؛

الجدولين رقم [ ]4و[ ،]5فالكفايات األربعة (االتصال وتقنية

بحيث يعتمد في نجاحو عمى الدور الرئيس لمميدان التربوي حتى

المعمومات ،واستراتيجيات وميارات التدريس ،والقيادة والتطوير،

يكون التطوير واقعاً ممموساً يتبين أثره الفاعل في تطوير

وتصميم بيئات التعميم) جاءت في المراتب نفسيا من حيث

مخرجات بيئات التعمم ،وىو ما يتفق مع توصية دراسة باسونج

االمتالك والممارسة ،وأما بقية الكفايات األخرى (أنماط اإلشراف

وأوجنك ] [25والتي أكدت عمى ضرورة إلمام المشرف التربوي

التربوي الحديث ،والتخطيط االستراتيجي ،والتقويم التشاركي

بالمعرفة الالزمة لعممو في ضوء المتغيرات الحديثة ،وااللتزام،

والبديل ،وادارة الجودة الشاممة) فقد اختمفت قميالً في المراتب من

والمباقة الكافية إلدراك قصور المعممين ،واقتراح حمول مناسبة

حيث االمتالك والممارسة ،إال أن معامالت االرتباط ال تزال

وتقييم البرامج المستخدمة لإلشراف ،وأىمية معرفة المشرف

مرتفعة وموجبة وتراوحت بين (.(0.842 - 0.758
وأما نتائج السؤال الرابع والذي ييدف إلى الكشف عن

التربوي لتقنيات اإلشراف المتنوعة والقدرة عمى تطبيق األنسب
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الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة

امتالك وممارسة المشرفين التربويين لكفايات اإلشراف التربوي

حول درجة امتالك ودرجة ممارسة كفايات اإلشراف التربوي

المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة ،وأن اتفاق

المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة وفقًا لمتغيرات

وجيات نظر المشرفين التربويين تجاه درجة امتالك وممارسة

المؤىل التعميمي ،والتخصص اإلشرافي ،والخبرة في اإلشراف

كفايات اإلشراف التربوي المعاصر قد يعود إلى التشابو بين

التربوي ،ومكتب التربية والتعميم.

الظروف االجتماعية والثقافية والمؤىالت العممية والبرامج

فقد أظيرت نتائج الدراسة بالنسبة لمتغير المؤىل التعميمي

التدريبية ،فضالً عن التشابو في طبيعة عمل اإلشراف التربوي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

من جية ،ومن جية أخرى فإن المشرفين التربويين يرتبطون

( (α = 0.05بين تقديرات أفراد العينة في درجة امتالك

بنظام تربوي وتعميمي موحد كما ذكر آنفًا ،وتتفق نتائج ىذه

إجماال تعزى لمتغير
وممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر
ً

الدراسة جزئياً مع دراسة السرحاني [ ]26والتي أشارت إلى عدم

المؤىل التعميمي (جامعي ،دراسات عميا) ،ويعزو الباحث ىذه

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص

النتيجة إلى أن متغير المؤىل التعميمي ال يعتبر مؤث اًر في

(العممي والنظري) حول أىمية استخدام كفاية التخطيط لدى

امتالك وممارسة المشرفين التربويين لكفايات اإلشراف التربوي

المشرف التربوي في جميع مجاالت الدراسة .في حين اختمفت

المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة؛ حيث أن

ىذه النتيجة مع دراسة ىيالت والقضاة [ ]30والتي أشارت إلى

الكفايات التي قدمتيا و ازرة التعميم من خالل وثيقة كفايات

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة امتالك المشرفين

اإلشراف التربوي أو غيرىا لم تقتصر عمى أصحاب المؤىالت

لمفاىيم االقتصاد المعرفي باختالف التخصصات التي يشرفون

الجامعية أو الدراسات العميا ،بل تقدم لمجميع عمى ٍ
حد سواء

عمييا ولصالح التخصصات العممية ،ودراسة عالونة وآخرون

ودون ارتباطيا بالمؤىل التعميمي ،فيي ترتبط بنظام تربوي

[ ]28والتي أظيرت وجود الفروق لصالح التخصصات األدبية.

وتعميمي موحد بكافة عناصره وبرامجو ،وكذلك ترتبط أيضاً

وأما بالنسبة لمتغير الخبرة في اإلشراف التربوي فقد أظيرت

بطبيعة عمل اإلشراف التربوي الموحد ،وتتفق النتيجة الحالية مع

نتائج الدراسة عدم وجود فروق بين تقديرات أفراد العينة حول

ما توصمت إليو دراسة الغيالني [ ،]27ودراسة ىيالت والقضاة

درجة امتالك وممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر

[ ،]30ودراسة المقيد [ ]32والتي أشارت إلى عدم وجود فروق

إجماالً ولكل كفاية من الكفايات تعزى لمتغير الخبرة في

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىل التعميمي ،في حين

اإلشراف التربوي (أقل من  5سنوات ،من  10-6سنوات ،أكثر

اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة عالونة وآخرون [ ]28والتي

من  10سنوات) ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة أنو ليس لمتغير

أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير

الخبرة في اإلشراف التربوي تأثير في درجة امتالك وممارسة

المؤىل العممي لصالح البكالوريوس.

المشرفين التربويين لكفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء

وأما بالنسبة لمتغير التخصص اإلشرافي فقد أظيرت نتائج

خصائص مجتمع المعرفة بالرغم من اختالف سنوات الخبرة

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

لدييم ،كما أن وثيقة اإلشراف التربوي في مجتمع المعرفة والتي

( (α = 0.05بين تقديرات أفراد العينة حول درجة امتالك

أصدرتيا و ازرة التعميم في العام 1429ىـ وحددت فييا القدرات

وممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر إجماالً تعزى

المينية الجديدة لممشرفيين التربويين تعتبر جديدة التطبيق في

لمتخصص اإلشرافي (العممية ،النظرية) .ويعزو الباحث ىذه

الميدان التربوي ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة السعدية [،]17

النتيجة إلى أن متغير التخصص اإلشرافي ال يعتبر مؤث اًر في

ودراسة السرحاني [ ،]26ودراسة عالونة وآخرون [ ،]28ودراسة
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ىيالت والقضاة [ ،]30ودراسة المقيد [ ]32والتي أكدت جميعيا

2015

المراجع

عمى عدم وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة في اإلشراف التربوي.

أ .المراجع العربية

في حين اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة العنزي [ ،]23ودراسة

[ ]1الزيات ،فتحي (2011م) .اقتصاد المعرفة ،نحو منظور
أشمل لألصول المعرفية ،دار النشر لمجامعات ،القاىرة.

الصميمي [ ،]6ودراسة محمد [ ]24والتي أشارت إلى وجود
فروق تعزى لمتغير الخبرة في اإلشراف التربوي.

[ ]2و ازرة االقتصاد والتخطيط (2014م) .التحول إلى مجتمع

وأما بالنسبة لمتغير مكتب التربية والتعميم فقد أظيرت

المعرفة في المممكة العربية السعودية ،مدينة الممك عبد

نتائج الدراسة عدم وجود فروق بين تقديرات أفراد العينة حول

العزيز لمعموم والتقنية ،الرياض.

درجة امتالك وممارسة كفايات اإلشراف التربوي المعاصر
إجماال تعزى لمتغير مكتب التربية والتعميم (شمال المدينة ،شرق
ً

[ ]3نبيل ،عمي ( .)2009العقل العربي ومجتمع المعرفة –

المدينة ،غرب المدينة ،جنوب المدينة) ،ويعزو الباحث ىذه

مظاىر األزمة واقتراحات بالحمول ،عالم المعرفة ،الكويت.

النتيجة أنو ليس لمتغير مكتب التربية والتعميم تأثير في درجة

[ ]4حبيب ،مجدي عبد الكريم (2009م) .مجتمع المعرفة

امتالك وممارسة المشرفين التربويين لكفايات اإلشراف التربوي

واإلبداع في القرن الحادي والعشرين ،دار الفكر العربي،

المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة.

القاىرة.

 .7التوصيات
 -ضرورة تكثيف جيود اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بو ازرة

[ ]5الحربي ،جميمة (1433ىـ) .تصور مقترح لتفعيل وظائف

التعميم لعقد ندوات وحمقات نقاش إلشاعة ثقافة المفاىيم التربوية

اإلشراف التربوي في ضوء االتجاىات التربوية الحديثة

الجديدة كالتخطيط االستراتيجي ،وادارة الجودة الشاممة ،وتصميم

ومتطمبات مجتمع المعرفة،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية

بيئات التعمم ،والتقويم التشاركي والبديل.

التربية ،جامعة أم القرى.

 -االستفادة من كفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء

[ ]6الصميمي ،حنان (1432ىـ) .الممارسات اإلشرافية الالزمة

خصائص مجتمع المعرفة عند إعداد البرامج التدريبية عمى

في ظل اقتصاد المعرفة من وجية نظر مشرفات ومعممات

مستوى إدارات اإلشراف التربوي كالدورات القصيرة أو المؤسسات

العموم بمنطقة جازان ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

الجامعية كالدورات الفصمية.

التربية ،جامعة أم القرى.

 عقد دورات تدريبية لممشرفين التربويين لتدريبيم عمى ممارسةكفايات اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء خصائص مجتمع

[ ]7الزىراني ،عبدالخالق حنش (2012م) .تصور مقترح في

المعرفة.

تطوير اإلشراف التربوي عمى مدارس المستقبل في ضوء

 -تضمين برامج إعداد وتأىيل المشرفين التربويين في

مدخمي إدارة المعرفة والتعمم التنظيمي ،رسالة دكتوراه غير

تعنى بالمداخل الحديثة في
المؤسسات التعميمية لمقررات تربوية ُ

منشورة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى.

النظم التعميمية كمدخل النظم في اإلشراف التربوي ،ومدخل

[ ]8تقرير التنمية اإلنسانية العربية ( .)2003نحو إقامة مجتمع

الكفايات في إعداد المشرفين التربويين وغيرىا.

المعرفة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والصندوق العربي
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،عمان
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[ ]9تقرير اليونسكو العالمي (" .)2005من مجتمع المعمومات

[ ]17السعديو ،حمده (2014م) .الكفايات األدائية الالزمة لدى

إلى مجتمعات المعرفة ،مركز مطبوعات اليونسكو ،القاىرة.

المشرف التربوي من وجية نظر مديري المدارس
ومساعدييم بوالية السويق في محافظة شمال الباطنة

[ ]10تقرير المعرفة العربي (" )2009نحو تواصل معرفي

بسمطنة عمان ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،جامعة

منتج" ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مؤسسة محمد بن

البحرين ،العدد (.)1

راشد آل مكتوم ،دار العزيز لمطباعة والنشر ،االمارات

[ ]18توفيق ،صالح الدين وموسى ،ىاني (2007م).دور التعمم

العربية المتحدة.

اإللكتروني في بناء مجتمع المعرفة العربي "دراسة

[ ]11و ازرة التربية والتعميم (1429ىـ).اإلشراف التربوي في

استشرافية" مجمة كمية التربية بشبين الكوم ،جامعة المنوفية،

عصر المعرفة ،اإلدارة العامة لإلشراف التربوي ،الرياض.

العدد (.)3

[ ]12المساد ،محمد أحمد (1427ىـ) .اإلشراف التربوي القائم

[ ]19سممان ،جمال (2009م) .اقتصاد المعرفة ،دار اليازوري

عمى الحاجات ،مطابع ركن الطباعة ،الرياض.

لمنشر والتوزيع ،عمان.

[ ]13غريب ،عبد الكريم ( .)2006المنيل التربوي ،معجم
موسوعي

في

المصطمحات

والمفاىيم

[ ]20الياشمي ،عبد الرحمن والعزاوي ،فائزة (2007م) .المنيج

البيداغوجية

واالقتصاد المعرفي ،دار المسيرة ،عمان.

والديداكتيكية والسيكولوجية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار

[ ]21الحكيمي ،عبد المطيف حسين (2014م) .األدوار الجديدة

البيضاء ،المغرب.

لمؤسسات التعمم في الوطن العربي في ظل مجتمع

[ ]14الفتالوي ،سييمة ومحسن ،كاظم (2003م) .الكفايات

المعرفة .استرجع بتاريخ 1436/4/20ىـ من الموقع

التدريسية (المفيوم ،التدريب ،األداء) ،دار الشروق لمنشر

اإللكتروني http://al3loom.com/?p=11809:

والتوزيع ،عمان.

[ ]22الغامدي ،ابراىيم (1435ىـ) .نموذج تربوي مقترح لبناء

[ ]15دريج ،محمد ( .)2012نحو تأسيس نموذج اإلشراف

المجتمع المعرفي في البمدان اإلسالمية ،رسالة دكتوراه غير

بالكفايات .استرجع في 1436/3/13ىـ من الموقع

منشورة ،كمية الدعوة وأصول الدين ،الجامعة اإلسالمية،

اإللكتروني:

المدينة المنورة.

https://frfr.facebook.com/mohamed.derrij/posts/5
06237732737110

[ ]23العنزي ،مرضي والمسعد ،أحمد (2013م) .كفايات

[ ]16و ازرة التربية والتعميم (1425ىـ) .وثيقة كفايات المشرفين

اإلشراف اإللكتروني الالزمة لممشرف التربوي ودرجة

التربويين ،اإلدارة العامة لمتقويم والجودة التربوية ،الرياض.
استرجع

بتاريخ

1436/2/5ىـ

من

توافرىا ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر العدد (.)156

الموقع

[ ]24محمد ،محمد عبد اهلل (2009م) .تقويم أداء مشرفي

اإللكتروني:

التربية األساسية اإلسالمية لممرحمة الثانوية في الجميورية

http://madinaedu.gov.sa/data.php?sp=d&p=3
976&RnoS=y

اليمنية في ضوء الكفايات الالزمة ليم ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة صنعاء.
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[ ]26السرحاني ،محمد (1429ىـ) .واقع كفاية التخطيط لدى

6

2015

[ ]31عبد الشكور ،نواب أنور ( .)2007التحقق من مستوى

المشرف التربوي في ضوء الخطة اإلشرافية ،رسالة

الكفايات الالزمة لممشرفين التربويين أثناء ممارسة مياميم

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى.

اإلشرافية في مدارس التعميم الثانوي بمحافظة عدن من

وجية نظر المديرين والمعممين ،رسالة ماجستير غير

[ ]27الغيالني ،بثينة عبد اهلل ( .)2008درجة ممارسة المشرفين

منشورة ،كمية التربية ،جامعة عدن.

التربويين لمكفايات اإلشرافية من وجية نظر معممي المرحمة
الثانوية في سمطنة عمان ،رسالة ماجستير غير منشورة،

[ ]32المقيد ،عاىد مطر (1426ىـ) .واقع الممارسات اإلشرافية
لممشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ

كمية العموم التربوية جامعة آل البيت ،األردن.

الجودة الشاممة وسبل تطويره ،رسالة ماجستير غير

[ ]28عالونة ،معزوز ،وأبو سمره ،محمود ،وعبيد اهلل ،عصام

منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

(2008م) .قياس مدى امتالك المشرفين التربويين في
الضفة الغربية لميارات اإلشراف التربوي من وجيات نظر

[ ]33حجر ،سعاد سالم (1425ىـ) .الكفايات الالزمة لمشرفات

معممي المرحمة الثانوية ،مجمة جامعة األزىر ،غزة ،سمسمة

اإلدارة المدرسية وأساليب تنميتيا في مدينة الرياض ،رسالة

العموم اإلنسانية ،العدد (.)1

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممك سعود،
الرياض.

[ ]29الياور ،عفاف صالح (1429ىـ) .تقويم األداء الوظيفي

ب .المراجع االجنبية

لممشرفة التربوية في ضوء كفايات اإلشراف التربوي

)]52[ Bessong & FE and Ojong, F (2009
– Supervision as an instrument of teaching
learning effectiveness: challenge for the
Nigerian practice, Global Journal of
Educational Research, Vol 8, No 1-2, pp 10تاريخ االسترجاع 1331/3/13هـ من الموقع 23.
اإللكتروني:
http://www.ajol.info/index.php/gjedr/article/
view/53763

المعاصر ،نموذج مقترح ،مجمة جامعة أم القرى لمعموم
التربوية والنفسية ،العدد (.)2

[ ]30ىيالت ،بيجت والقضاة ،محمد أمين (2008م) .درجة
امتالك مشرفي و ازرة التربية والتعميم في األردن لمفاىيم
االقتصاد المعرفي في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية،
مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،العموم اإلنسانية ،العدد

& Ehren, M. C. M., Leeuw, F. L.,
Scheerens, J. (2005). On the impact of the
Dutch
educational
supervision
act:
Analyzing assumptions concerning the
inspection of primary education. American
Journal of Evaluation, 26(1), 60–76.
http://doi.org/10.1177/1098214004273182
تاريخ االسترجاع 1331/3/13هـ من الموقع اإللكتروني :
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THE DEGREE OF ACQUISITION AND
PRACTICE OF THE COMPETENCIES OF
THE CONTEMPORARY EDUCATIONAL
SUPERVISION IN THE LIGHT OF THE
CHARACTERISTICS OF THE
KNOWLEDGE SOCIETY IN MEDINA
ABDULRAHMAN YOUSUF SHAHEEN
Islamic University of Medina
Faculty of Islamic Propagation & Fundamentals Religion
Education Department
Abstract_ This study aimed at identifying the educational supervisors’ degree of acquisition
and practice of the competencies of the contemporary educational supervision in the light of
the characteristics of the knowledge society, and the relationship between the competencies’
degree of view point of the educational supervisors. The study also aimed at revealing the
statistical differences for the study variables (educational qualification, supervisory
specialization, experience in educational supervision, Education Offices) . The study
population consisted of the supervisors in the Education Offices in Medina, and it was applied
during the first semester of the academic year 1435/1436 H, and the study sample consisted of
(75) educational supervisors out of (125).A questionnaire consisting of (69 ) parts distributed
on eight primary competencies has been developed and appropriate statistical methods have
been used to analyze the information. The study results showed that the degree of acquisition
and practice of the competencies of the contemporary educational supervision in the light of
the characteristics of the knowledge society was moderate in degree and there was a high
positive correlation between the two degrees of the acquisition and practice. In the light of the
results a list of recommendations have been set. The most important is to make use of the
competencies of the contemporary educational supervision in the light of the characteristics of
the knowledge society when preparing training programs for qualifying and preparing
educational supervisors.
Keywords: degree of acquisition and practice, educational supervision, educational
supervisors, competencies of the contemporary educational supervision, knowledge society.
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