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 مقدمة
ًانطالقً  ًمشاركًممتزم ًتربويًرياديًُمنتٍم ً)مجتمع ًوالتعميم ًالتربية ًوزارة ًمنًرؤية ًنيجوًا بالقيم

ًوالتميزًوصولً  ًعاليًالجودةًًالعمم ًلمحصولًعمىًتعميم ًفرصًمتكافئة ً)توفير ًورسالتيا لمعالمية(
ناقد،ًوالعملًبروحًالفريق،ًوالتعممًمدىًالحياة،ًوالتزودًمنًالتفكيرًالعمميًاإلبداعيًالًمً المتعم ً ًنًُيمك ً 

ً.وطنيمًمساىمينًفيًرفعةًالعالمًواإلنسان(ًإلىبالمياراتًوالقيم؛ًليكونواًمواطنينًفاعمينًمنتمينً
اًالتربوًيًالمجالًعمىًالتغيراتًمنًالعديدًطرأ ًدورًتجاوزًبحيثً؛منياًاإلشرافيًوتحديد 
ًًالمشرف ًالتربوي ًأساليبًباستخدامًالمعممًإلىًالمتخصصةًالفنيةًاإلشرافيةًةالخدمًتقديمفي

ًثمًومن،ًوالتخصصيةًلممعممًالعامةًالحتياجاتًوتحديدًدراسةالسعيًنحوًًإلىًجراءاتًمناسبةا ًًو
ًًأولويات،ًضمنًترتيبيا ًالخطةوتصنيفيا، ًأساليبًباستخدامًتمبيتياًعمىًلمعملًالمناسبةًووضع

ًوقدراتوًالعتبارًعينبًآخذ اًومناسبةًمتنوعةًشرافيةإ ًالعمميةًفيًتوظيفياًوآليةًالمختمفةًخبراتو
ًًالحاجات.ًعمىًالمبنيًشرافًالتربوًياإلًلمفيومًاتحقيقً ًوذلكًاألداء،ًمستوًىًورفعًالتعمميةًالتعميمية
ًالتربوًيًالمشرفًعملًعميياًيقومًالتيًالنماذجًمنًالعديدًىنالكًالحاجاتًبجمعًيتعمقًوفيما

ًأداةًالمدرسة،ًاحتياجاتًتحديدًأداة)ً:مثلً، مجموعو من االدواتًيتطمبًوًجاتالحاعمىًًالمبني
ًالعديدًوباستخدام(ًلخإ....ًًالمدارسًمعمميًحاجاتًتحديدًالمشرفينًالتربويين،ًأداةًجمعًاحتياجات

ًوالمديريةًالمدرسةًفيًوالمادية منيا والمتاحة البشرية المختمفة المصادرًمن ًالخطة)ً:مثل،
ًواليوميةًالمعممينًخططًواإلجرائية،ًتطويريةلا ًوترتيبياًالحاجاتًجمعًوبعدً،(الخ....ًالفصمية

ًتقريرًفيًدرص ًُتًًاتأولوي(3ً)ًعمىًنًالعمليتضمً ًاأسبوعيً ًابرنامجً ًيعدً ًأولوياتًضمنًوتصنيفيا
 لليشك  ً؛التربوًيًاإلشرافًلرئيسًقسمًالشيرًنيايةًفيًوتسممًالتربوي،ًلممشرفًالشيرًيًاإلنجاز
ًبرمجيةًالتربويين لممشرفين اإلنجاز تقارير وتحميل بدراسة تقوم فنية   لجنة   ًتحميلًباستخدام

لمقسم  الشيري  األداء تحميل وخالصة اإلنجاز تقرير في المتمثمة النتائج الستخالصًاإلنجاز
ً.األصولًحسبًلموزارة وارساليا
ًمستوًىًعمىًالتربوًيًإلشرافاًوًأىيللتواًلتدريباًاقسامًألداءًالشيرًيًاإلنجازًتحميلًوجاء
 دةايلقواًوالمجتمع والمدرسة الطمبة، وبيئة والتعمم، التعميم:ًىيً،رئيسةًمجالتًأربعةًفيًالمممكة

ً اإلدارةو  ًذاتيا ًالفاعمةًالمدرسةًمؤشراتًتتضمنًالتيًوالمديريةًالمدرسةًتطويرًمجالتوىي
ًمماًوالمساءلة،ًالتعميمًجودةًوحدةًلبقًمنًاييعمًسًبناءالمداًرًأداءًمتابعةًيتمً؛ًحيثًالعشرين
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ًإداراتًبينًوالتكامميةًوالمعممينًومديريًالمدارسًالتربويينًلممشرفينًواحدةًمرجعيةًإيجادًفيًأسيم
ًاإلشرافية.ًًالخدمةًتجويدًخاللًمنًالطالبًأداءًبتحسينًالمعنيةًالوزارة

ًالمشرفينًإنجازاتمنًخاللًً_ًياتديًرالمًفيًوًيالتربًوالشرافًوالتأىيلًالتدريبًقسامأًتعمل
 اإلشراف تفعيلًخاللًمنًتعمميمًنتائجًوًالطمبةًتعممًتحسينًعمىً_يناإلداريًالمختصينًوالمشرفين

ًاألداءًتحميلًدراسةًخاللًمنًالمتحققةًاتاإلنجاًزىذهًًرصدويتمً. الحاجات المبني عمى التربوي 
ًتتبعًعمىًقادرًعمميًسياقًفيًوتضعوًلالعمًتنظمًالبرمجيةًىذهًنإحيثًً؛لممديرياتًالشيرًي
ًفيًتفاوتًالبرمجيةًىذهًنتائجًأظيرتًوقدًكافة،ًالمجالتًفيًالمديرياتبًإشرافًقسمًكلًإنجازات
ً.المديرياتًإنجازات

 التحليل: منهجية
ًتأىيلوالًالتدريبًأقسامًمنًاإلنجازًتقاريرًباستقبالًالتربوًيًاإلسنادًأداءًإدارةًقسمًيقوم

ًيقومًومبرمج،ًتربويينًمشرفينًمنًمكونةًلجنةًتشكيلًيتمًثمً،المديرياتًفيًًيربًوالتًافشًرواإل
ًالتغذيةًبإعدادًالتربويينًالمشرفينًيقومًفيماًاحصائيً إًومعالجتياًالتقاريرًبتحميلًالمبرمجًخالليا
ًالتقريرًفيًووضعياًالراجعة ًاتالمديريًيفًالتربوًيًوالشرافًوالتأىيلًالتدريبًأقسامًتزويدًليتم؛

ً.بيا
 التحليل: هذف

ًتحميلًبمراجعةًالتربوًيًاإلسنادًأداءًإدارةًبقسمًممثمةًالتربوًيًواإلسنادًاإلشرافًمديريةًتقوم
ًلتزويدىاًوذلك؛ًوالتعميمًالتربيةًمديرياتًفيًواإلشرافًوالتأىيلًالتدريبًأقسامًألداءًالشيرًيًاإلنجاز
ًاألداءًمستوًىىًعمًوالوقوفًالتحميلًبنتائج ًالتحسينًومجالتًالقوةًنقاطًرالتقريًنيتضمًحيثب،

ًتسميطًإلىًضافةً إًالخدمة،ًلمتمقيًاإلشرافيةًالخدمةًتجويدًبيدفًالراجعةًالتغذيةًلتقديمًألداءل
ًمستوًىًرفعًبيدف؛ًًاإلشرافيًمعمللًالمعيقةًالتحدياتًودراسةًوأسبابوًالتعطلًنسبًعمىًالضوء
ًفيًفيدالذيًيًالتقريرًيتضمنياًالتيًمجالتلاًمنًأيًيفًالضعفًةومعالج،ًاإلشرافًأقسامًأداء

ً.التربوًيًشرافاإلًسياساتًتطوير
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 امللخص:

إنجازًًالتيًأرسمت ًًوالتعميمًالتربيةًمديرياتًجميعًإنجازاتًالشاملًالتحميلًىذاًيقدم
ًمديرياتً(6)بينماًلمًتمتزمًً،مديرية(12ً)فيًالوقتًالمحددًوعددىا0202ًً/شباطًشير

ًالباًبتفعيل ًلجديدةرمجية ًوقد ًباستًتفاقالًتمً ، ًالبدء ًشباطـــــــــعمى ًشير ًبداية ًخداميا
ًانمديريتلمًتسممًًكما،2/0/0202ًًتاريخً،)22/4/2155/تًرقــــمً)متابًـــــــحسبًالك

ممفاتًً(لواء الجامعة)واحدةًأرسمتًمديريةًبالوقتًالمحدد،ًًوًالتحميلً)جرش، الرصيفة(
 .القديمةًاألولشيرًكانونًالمشرفينًلنجازًإ

ًًو ًتقاريرًفيًظيرتًالتيًالتحسينًومجالتًالقوةًنقاطًأىمًالتحميلًىذاًتضمنقد
؛ًبيدفًًتالتحدياًوتجاوزً،ةالقًوًنقاطًتعزيزًعمىًالمديرياتًلمعملًمنًالمرسمةًالتحميل
ًفيًالتربوًيًالمشرفًخاللًدعمًمنً،ًيمكنًماًأقصىًإلىًالمشرفينًأداءًمستوًىًتحسين

ًالحاجاتًعمىًالمبنيةًاإلشرافيةًخطتوًوتنفيذًأداء خارجًًعملًأيًبأداءًتكميفوًوعدم،
ً.المخططًالفصميًبرنامجو

ً ًالدورًالمنجزةًالفعالياتًعددبمغت ً(3202) تساوي  شباطًشيرلًاإلدارًيًفي
ًًشيرًعنًفاعارتب 0252ً)ًبمغًالذيًالثانيكانون ًبً،فعاليةً ( ًينما ًبمغ ًالفعالياتعدد

ًفيًًعنًممحوظًوًحاد ًًٍرتفاعباً(5758)ًالمختصًفيًالدورًالمنجزة الفعالياتًالمنجزة
ًشرافيةًالمستخدمةالساليبًاإلًنًعددً كماًأ،ًفعاليةً (0422ً)ًالبالغةًالثانيكانونًًشير

ًا ًمن ًلكل ًعنًوممحوظًحاد ًًٍرتفاعًٍباًاأسموبً ( 23152)ًتصًىولمخواًارًيداإللدورين
ًًشير ًًوً،(2328)ًالبالغًالثانيكانون ًىو ًالتنفيذ ًلعدم ًالمبررات 2772ً)عدد مبرر اً(

ً.ا(ًمبررً 1216)ًالبالغةًكانونًأولًشيرًعنممحوظًًنخفاضبا
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 الذور اإلدارٌ حتليل
0202ً/ًشباطًشيرًتحميلبًبحسًزعتًوتًالتيًًزاإلنجاًبةنسًاإلدارًيالدورًًتحميلًظيرًفي

ً:اآلتيًالنحوًعمى
ًالتعمم حول المتمركزة القيادةًمجالفيًًوً،%(4.4)بمغتًًوالرؤية والقيم القيادةًمجالفيً

ًًوالتقييم التخطيطًمجالًوفيً،%(26.5)ًبمغت 02ً)بمغت ًوالتواصل االتصالًمجالًوفي%(
5.7ً)ًبمغت ًبمغتًالمينية التنميةًمجالًوفيً،%(25.2)ًبمغتًاردالمو  إدارةًمجالًوفي%(

 مجتمعات تنفيذ دعمًمجالً،ًوفي%(21.2)ًبمغتًالمدرسية الخطط متابعةًمجالًوفيً،%(2.1)
ًً.%(3.1)ًبمغتًأخرى ًمجالً،ًوفي%(3.6)ًبمغتًالتعمم
ً
ً(2ىوًمبينًفيًالجدولًرقمً)مديرياتًفيًالمتوسطًالحسابيًكماًًترتيبًأعمىًعشرًتمً 

 

 (2قم )الجدول ر 
ًاإلدارًيالدورًًحاجاتًتمبيةًمجالتًفيًمديرياتًخمسًترتيبًأعمىتمًً(0قمً)جدولًًريًوف

ً
ً(0الجدول رقم )
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ًمستوًىًعمىًاإلدارًيالدورًًنجازاتإمجموعًً(2)(ًوالرسمًالبيانيًرقم1ًالجدولًرقمً)أظيرًوقدً
ًاطشبلشيرًًاإلدارًيرًنجزةًلمدًوأنًعددًالفعالياتًالمًإلى(1ًيشيرًالجدولًرقمً)حيثًً؛المديريات
ً"والتقييم التخطيط"ًمجال:ًيأتيًكماًتنازلياً ًالشيرًىذاًالمجالتًوترتيبً،فعاليةً (1204ًتساويً)
435ً)ًبمقدار  المتمركزة القيادة"ًمجالًيميياًفعالية،ً(02.0)ًمقدارهًحسابيًبمتوسطًوً،فعالية(
ًوبمغتًفعالية،ً(26.6)ًمقدارهًبيحساًمتوسطوبًفعالية(362ً)ًالفعالياتًعددًبمغًوقدً"التعمم حول
ً)الموارد إدارة"مجالًًفيًالفعالياتًعدد "312ً 25.0ً)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًفعالية( فعالية،ً(

ًالمدرسية الخطط متابعة"ًمجالًويمييا 226ً)ًبمقدار" (21.7ً)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًفعالية(
(6.0ً)ًمقدارهًبيحساًطتوسوبم(025ً)ًلفعالياتاًوعدد"ًوالتواصل االتصال"ًمجالفعالية،ًومنًثمً

ًوالرؤية والقيم القيادة"ًمجالًيميياًثمً،اتفعالي 023ً)ًالفعالياتًعددًبمغًفقد" ًبمتوسط( ًفعالية
5.4ً)ًمقدارهًحسابي ًالتعمم مجتمعات وتنفيذ دعم"ًمجالًفيًأم اًفعاليات،( ًعددًبمغتًفقد"

(245ً)ًبمغتفً"األخرى "ًحاجاتلاًأم اً،فعاليات(4.2ً)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطً(262)ًالفعاليات
ًالفعالياتًبمغتًفقد"ًالمينية التنمية"ًمجالًويمييافعالية،ً(5.4ً)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًفعالية،

ً.اتفعالي(4.2ً)ًمقدارهًحسابيًفعاليةًوبمتوسط(212ً)
 ةالتنمي"ًلمجاًتمبيةلًالمشرفينًالزمالءًتوجوفيًًضعفً ىناكًًيزالًلًوأنً ًنالحعًالنتائجًومنً
ًً.بعدًعنًلمتعميمًوالتوجوًالوبائيًالوضعًبسبب؛ًلياًالحاليةًالحاجةًمنًبالرغم"ًةالميني
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 املذيزيات مستىي ػلً اإلدارٌالذور  حتليل

 
 (3الجدول رقم )
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ًاملذيزيات مستىي ػلً اإلدارٌاالشزايف  الذور

ً
 (2رسم بياني رقم )
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 الذور املختص حتليل
ًعمى0202ً/ًشباطًشيرًلتحميلموزعة ًًاإلنجازًنسبةتًفقدًظيًرًالمختصورًالدًتحميلًفيًأم ا
ً:اآلتيًالنحو

ً ًًالتخطيطًمجالفي ًًوً،(30.7%)بمغت ًًالصفية اإلدارةًمجالفي ًمجالًوفي،(1.6%)بمغت
ًًالتقويم  وتحميل بناءًمجالًوفي8(%1.81)بمغت التدريس استراتيجياتًمجالًوفي(.78%)بمغت

ًوفيً،%(22.0)ًبمغتًالطمبة وتحفيز تشجيع تمياراًالمجًوفيً،%(22.3)ًبمغتًاالختبارات
،ً%(2.7)ًبمغتًتخصصية حاجاتًمجالً،ًوفي%(22.7)ًبمغتًلمتعمم الدعم وسائل مصادرًمجال
ً.%(1.1)بمغتًأخرى ًمجالًوفي

ًرتفاعبا(3635ً)ًتساوًيًالمختصًلمدورًالمنجزةًالفعالياتًعددًأنً ًإلى(2ًرقمً)ًالجدولًويشير
ًعددًبمغتًحيثً؛تنازلياً ًترتيباًمرتبةًفعالية،(0422ً)ًالبالغةًانيثنًنًوكاًشيرًاتنجاًزإًعنًممحوظ

ًفعالية،ًويميياًمجال(36ً)ًمقدارهًحسابيًمتوسطبًوًفعالية(2576ً)ً"التخطيط"مجالًًفيًالفعاليات
ًفعالية،(06ً)ًحسابيًبمتوسطًفعالية(650ً)ًالفعالياتًعددًبمغالذيًًً"لمتعمم الدعم وسائل مصادر"
ًمقدارهًحسابيًمتوسطبًوً،(630)ًالفعالياتًعددًبمغتًفقدً"االختبارات وتحميل بناء"ًلاجمًفيًامً أ
(05ً)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًفعالية(603ً)بمقدارً"التدريس استراتيجيات"ًفعالية،ًيميياًمجال(05ً)

ًرهدامقًحسابيًسطمتًوبفعاليةًًو(434ً)الفعالياتًًبمغتً"الطمبة وتحفيز تشجيع ميارات"ًفعالية،ًيمييا
(23ً)ًمقدارهًحسابيًبمتوسطًوًفعالية(232ً)ًالفعالياتًبمغتًفقدً"التقويم"ًمجالفعالية،ًيميياً(02ً)

ًيمييافعاليات،ً(4ً)ًمقدارهًحسابيًبمتوسطًفعالية(273ً)ًبمغتًحيثًاألخرى  الحاجاتًيمييافعالية،ً
ًالفع(2ً)ًرهمقداًحسابيًبمتوسطًفعالية،(222ً)ًبمقدارً"تخصصية "حاجاتًمجال ًمجالًاوأخيرً ية،

ً.ًتا(ًفعالي1)ًمقدارهًحسابيًمتوسطفعاليةًوبً(72)ًالفعالياتًعددًبمغتًالتيً"الصفية اإلدارة"
ً
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ًاملذيزيات مستىي ػلً املختص الذور حتليل

ً
ً(1الجدول رقم )



-11- 

ً ًالجدول ًيشير ً)كما 3ًرقم ًًإلى( ًالحسابي ًالمتوسط ًفي ًمديريات ًعشر فيًًلإلنجازأعمى
ًالمشرفينًلنسبةًألعدادمجالتًالدورًالمختصًبا

ً
 (5رقم )جدول 

ً ًالجدول ًيشير ً)كما 4ًرقم ًًإلى( ًًخمسأعمى ًالحسابي ًالمتوسط ًفي فيًًلإلنجازمديريات
ً.مجالتًالدورًالمختصًبالنسبةًألعدادًالمشرفين

 (2جدول رقم )
ً

ً.مستوىًالمديرياتًعمىمجموع فعاليات الدور المختص (1ًويبينًالرسمًالبيانيًرقمً)
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ًاملذيزيات مستىي ػلً جممىع فؼاليات الذور املختص

 
 (3رسم بياني رقم )
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 سالية اإلشزافية املستخذمةحتليل األ
ًفيًو (21232ً)ًاإلشرافيةمجموعًاألساليبًًأنً  شباطًلشيرًاإلشرافيةاألساليبًًتحميلًظير

ًنسبًتوزعتًحيث(ًأساليب؛4125ً)الغًوالبًثانيكانون عنًشيرًًممحوظًًٍوًحاد ًًٍرتفاعًٍباًاأسموبً 
ً:اآلتيًالنحوًعمىًساليباأل

ًمجالًوفيً،%(4.2)بمغتًًرة الصفيةزياالًمجالفيًًوً،%(14.5) التعمم مجتمعاتًمجالفيً
 الدروسًمجالًوفي%(4.2ً)ًبمغت التربوية المشاغلًمجالًوفي%(2.4ً)بمغتًًالزيارات تبادل

 مجموعاتًمجالًوفيً،%(2.2)ًمغتبًالمصغر مالتعميًمجالًوفيً،%(2.3)ًبمغتًالتطبيقية
ًوفي%(4.3)ًبمغتًالتركيز ً%(2.0)ًبمغتًالتربوية المحاضرةًمجالً،  التوجيوًمجالًوفي،
ًمجالً،ًوفي%(5.3)ًبمغتًالشبكات عمى القائم اإلشرافًمجالً،ًوفي%(22.5)ًبمغتًالتربوي 
ًوفي%(2.1)ًبمغتًوالرحالت الزيارات ً%(2.0)ًغتبمًاإلجرائية البحوثًمجالً، ًمجالًوفي،

 القراءاتًمجالً،ًوفي%(2.6)ًبمغتًالتربوية النشراتًمجالً،ًوفي%(2.1)ًبمغتًالحالة ةدراس
ًالندواتًمجالً،ًوفي%(20.6)ًبمغتًوالمقاءات االجتماعاتًمجالً،ًوفي%(0.1)ًبمغتًالموجية

ً.(6)،ًكماًىوًموضحًفيًالجدولًرقمً%(2.2)ًبمغتًالمؤتمراتًمجالً،ًوفي%(2.0)ًبمغت
ًالجدول ًيشير ً)ًكما 5ًرقم ًأًًإلى( ًعشر ًلعددًحسابيًمتوسطًعمىًحصمتًمديرياتعمى

ًالمشرفينًألعدادًبالنسبةًأساليبيا ًإذ ًمشرفينًلكاملًالفعالياتًمجموعًخاللًمنالمتوسطًًيقاس؛
(03.4ً)ًبمغًمتوسطًعمىًحصمتالتيًًالرمثاًمديرية:ًىيالعشرً،ًوالمديرياتًعددىمًعمىًالقسم
02.7ً)ًلياًالحسابيًالمتوسطًوبمغًبيةالغًرًالشماليةًالباديةًمديريةًيميياًوً،اأسموبً  ًأم اً،اأسموبً (
ًبمتوسطًالكركًمديريةًيميياً،اأسموبً (02.2ً)ًبمغًمتوسطًعمىًحصمتفقدًًالجنوبيةًالشونةًمديرية

ًديريةمًوحصمتً،اأسموبً (01.3ً)ًتوسطيامًالتيًبمغًًعالًديرًمديريةًثمًومنً،اأسموبً (02.2ً)ًبمغ
ًبمغًحسابيًمتوسطًالمفرًقًقصبةًمديريةًثمًومنً،اأسموبً (01.2ً)ًبمغًمتوسطًعمىًالشماليًالمزار

ًًالسمطًمديريةًويميياً،اأسموبً (02.3ً)ًبمغًمتوسطًعمىًعجموًنًمديريةًوحصمتً،أسموب اً(00.4)
ًًا.أسموبً (02.3ً)ًبمتوسطًاألولىًالزرقاءًمديريةًاوأخيرً ً،اأسموبً (02.0ً)ًبمغًبمتوسط

(ً ًرقم ًالبياني ًالرسم ًيبين 2ًبينما ًاألساليب ًمجموع ًالمديرياتًاإلشرافية( ًمستوى .عمى
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ًاملذيزيات مستىي ػلً ةشزافية املستخذماألسالية اإل حتليل

 
  (8الجدول رقم )
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 املذيزيات مستىي ػلً االسالية االشزافية املستخذمه جممىع

 
 (1رسم بياني رقم )
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ًحاد ًًٍبارتفاعًًٍاأسموبً (21232ً)ًاإلشرافيةًاألساليبًجموعمًأنًإلى(6ًرقمً)ًجدولًبينماًيوضح
؛ً"ًالتعممًمجتمعات"ًأسموبًًُىاأعالًوكانتًأساليب،(4125ً)ًالبالغًثانيًكانوًنًشيرًعنًوممحوظًٍ

ًبمغ"ًوالمقاءاتًالجتماعات"ًويميياً،(237)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًمر ة(2714ً)ًاستخداموًبمغًذإ
ًاستخداموًبمغتًفقد"ًالتربوًيًالتوجيو"ًأم اً،(33)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًمر ةً(2502)ًاستخدامو

ًمر ة(2224ً"ً)الشبكاتًعمىًالقائمًشرافاإل"ًوأسموبً،(32)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًمر ة(2352ً)
ً)التركيزًمجموعات"ًأسموبًوبمغً،(10)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسط ًمقدارهًحسابيًومتوسط(650ً"

ًويميياً،أسموب اً(05)ًمقدارهًحسابيًبمتوسطاًموبً أس(605ً"ً)الصفيةًالزيارات"ًأسموبًغوبمً،(06)
ًالتربويةًالمشاغل" 627ً)ًاستخداموًبمغًالذي" ً،(04)ًمقدارهًحسابيًمتوسطبًمر ة( ًأسموبًوبمغً
ً)رالمصغً ًالتعميم" "322ً ًب( ً"الموجيةًالقراءات"ًأسموبًوبمغً،(26)ًمقدارهًحسابيًمتوسطأسموب ا
(125ً ً)التربويةًالنشرات"ًأسموبًبمغًوً،(22)ًمقدارهًحسابيًمتوسطب( "023ً ًحسابيًمتوسطب(

ً)والرحالتًالزيارات"ًأسموبًوبمغً،(6)ًمقداره "253ً ًأسموبًوبمغً،(4)ًمقدارهًحسابيًمتوسطب(
ً)التربويةًالمحاضرة" ًالزياراتًتبادل"ًأساليبًأم اً،(3)ًمقدارهًحسابيًمتوسطب(242ً" ًالدروس"و"

ًالتطبيقية ًالحالةًدراسة"و" ًالجرائيةًحوثالب"ًو" ًالندوات"ًو" ًالمؤتمرات"ًو" "ً ًعمىًحصمتفقد
ً(.2)ًمنًأقلًحسابيًمتوسط

ً
 (7الجدول رقم )

ً
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 سباب ػذم تنفيذ الفؼالياتحتليل أ
ً،(1216)ًوالبالغةًثانيكانونًًشيرًعنًبانخفاض(2772ً)ًاإلنجازًعدمًمبرراتًمجموعًبمغ

ًوبنسبة(436ً)الوزارة تكميفمبررًًبمغًحيثً؛اتنازليً ًترتيباً ًبةمرتًيةاآلتًألسباباًذلكًإلىًعوديًو
(11ً ًبمغًرسمية عطمةًمبررًويميوً،(02)ًمقدارهًحسابيًمتوسطوب%( 302ً)ًالذي ًبنسبة(
(04ً ًمبرر(25)ًمقدارهًحسابيًمتوسطبًو%( ًويميو 222ً)ًبمغًالذيًالسنوية جازةاإلً، ًبنسبة(
(02ً ً(21)ًقدارهمًحسابيًوبمتوسط%( 022ً)ًبمغًفقدًرضيةالم جازةاإلًمبررًأم ا، ًبنسبةً،(
(22ً ًًويميياً،(4)ًمقدارهًحسابيًومتوسط%( 277ً)ًالمديرية تكميفمبرر %(22ً)ًوبنسبة(

%(2.1ً)بنسبةًًمبرر،(3ً)ًبمغًفقدًمواصالت توفر عدمًمبررًأم ا(،4ً)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسط
ًوبمتوسط%(2.0ً)ًةوبنسبًتمبررا(1ً)فقدًبمغًًأخرى ًمبررًأم ا،ً(2.0)ًمقدارهًحسابيًومتوسط
ًمقدارهًحسابيًبمتوسط%(2.2ً)ًبنسبةً،(2)ًبمغًفقدًااللتزام عدمًمبررًأم اً،(2.2)ًمقدارهًحسابي

 .(7رقمً)ًجدول،ًلحعً(2.2)

 
 (9رقم ) جدول

ً
ًديرياتالمجميعًعمىًمستوىًًاإلنجازتوزيعًمبرراتًعدمًتفاصيلً(22ًكماًيوضحًجدولًرقمً)

ًفيًالمممكة.
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ًاملذيزيات مستىي ػلً تىسيغ املربرات

ً
 (22رقم ) جدول
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:ًيأتيحسبًأعدادًالمشرفينًوكانًالترتيبًكماًًعمىًمستوىًالمديرياتًاإلنجازعدمًمبرراتًتوزيعًترتيبًً(22ماًيوضحًجدولًرقمً)بين
جميعياًًوًامبررً (42ً)ًوقدمتية الجنوب ومديرية البادية امبررً (66ً)ًوقدمتالثانية  الزرقاءومديريةًًامبررً (212ً)ًوقدمتًالباشا نيع مديرية
3ً)ًحسابيًبمتوسط ًالمديرياتًوًمشرف،ًلكلًاتمبرًر( ًثم 207ً)ًمديرية عجمون :  من ًًامبررً ( ،ً 234ً)ًاألولى الزرقاءومديرية ،ًامبررً (

ً.(22رقمً)ًللحعًجدًوً،مشرفًلكلًاتمبرًر(2ً)ًسابيحًبمتوسطياًعجميًوًامبررً (62ً)ًمديرية وادي السير،ًوامبررً (42ً)ًمديرية الجيزةو

 ً
 (22رقم ) جدول

ً 
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ً(ًمجموعًالمبرراتًعمىًمستوىًالمديريات3يظيرًالرسمًالبيانيًرقمً)كماً

 
 (5رسم بياني رقم )
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 املالحظات:
وأرجوًالنتباهًًالمديرياتالعديدًمنًالمشرفينًفيًبعضًمنًقبلًاستخدامًالبرمجيةًبخملًوجودًًلوحع

ًً:شيرًالقادمة،ًوأمثمةًعميياخاللًاألًليا
ًبينًاألداءًتوازًنًعمميةًعمىًأثرًمماً؛والمختصًاإلدارًيأداءًالدورًالشرافيًفيًًتزاملوالًتوازًنالعدمً (2

 .دواراألًتمكمجالتً
 التيًتخدمًالتعميمًعنًبعد.اصة ًوخًاإلشرافيةساليبًعدمًتفعيلًالعديدًمنًاأل (0
 قائمةًالمنسدلة.الرغمًمنًوجودًالخيارًالمناسبًفيًالالمتكررًلخيارً)أخرى(ًباستخدامً (1
 سنوية(.ًةجاًزاًعنًخيارً)إاستخدامًخيارً)عطمةًرسمية(ًعوض ً (2
 البرمجية.ًإلىًيادخالًكاملًالمعمومات،ًأوًنسخإعدمًتعبئةًكافةًأيامًالدوامًفيًالشير،ًأوًعدمً (3
 ناث(.مدارسًالذكورًواإليتابعياً+ًعددًًدخالًكاملًالمعموماتً)عددًمدارسًالشبكةًالتيإعدمً (4
نًالبرمجيةًتفتحًبعضًالقوائمًبالعتمادًعمىًبعضيا،ًإحيثً؛ًالفعالياتًوتعبئةًبإدخالًالتسمسلعدمً (5

ً؛(،ًأوًالعكسمعمم(ًبينماًالوظيفةً)حاجات أو حاجات فرعية لممديرفعمىًسبيلًالمثالًلوحعًوجودً)
 دخالًالحاجة.إمماًيدلًعمىًتغيرًالوظيفةًبعدً

المنسدلة،ًً(ًمنًالقائمةالسببواختيارً)ً(تنفذ لم)ًاختيارًالياتًلجميعًأيامًالعملًفيًالشيرًثمكتابةًالفع (6
 وليسًكتابتو.

،ًوفيًحالًأرادًالمشرفًتنفيذًوليس كالىماعامةًأوًتخصصيةًًاختيارىابالنسبةًلحاجةًالمعممًيمكنً (7
 اليوم.ًنفسفيًجديدًوكفعاليةًثانيةًًفتوضعًفيًصف ًًٍالحاجتينًالعامةًوالخاصة،

القيادة لياً)ًوًالقيادة والقيم والرؤيةمةًيوجدًلبعضياًحاجاتًفرعية،ًمثل:ًبالنسبةًلحاجاتًالمديرًالعا (22
 (.التواصل أو التعاون أو المشاركة المجتمعيةلوً)ًوًاالتصال والتواصل(،ًأو القيم أو الرؤية

ات/ بكــــبر الشــائم عــــــراف القـــــشاإلالً)ستخدامًبشكلًفعً البالنسبةًلألساليبًاإلشرافيةًلوحعًعدمً (22
 التعميمًعنًبعد.ًإلىلًتحوً ال(ًبالرغمًمنًالظروفًالتيًنمرًبياًًوالموجيةالنشرات/ القراءات 

20) (ً ًلفعالياتًوانفذاختيار ًخطأ؛( ًوىذا ًأخرى ًًلمشرفًمكمفًبأعمال ًاعتبرًإحيث ًبعضًالزمالء ن
(ً ًًتكميف الوزارةالمبررات ًًالمديريةأو ًمياعدم توفر موصالتًأوًجازاتاإلأو ًتنفيذ ًعن ًتسد مً(

"ًىيًتكميفًوزارةًولكنًلًيعتبرًكفعاليةًدورة المشرفين الجددالمشرفًوفعالياتو،ًفعمىًسبيلًالمثالً"
 إشرافية.

ًأوً)مكتبية أعمالفعاليةً)ًتوجدًل (21 ًتناوب( ًلممشرف، )ً ًبإلغاءوفيًحالًقضتًمصمحةًعملًالقسم
 (.ديريةتكميف م(ًوالسببً)لم تنفذجلًبأنياً)فعاليتوًيكمفوًرئيسًالقسمًبذلكًوتس

22) ً ًجدول ًاألزياًرالبناء ًة ًعمىًحاجاتًمعمم ًبناء  ًحاجاتًالمديرًالمبحثًسبوعي كمشرفًمختصًأو
عميياًفقط،ًوعدمًتكرارًنفسًالحاجةًلنفسًمتمقيًيتمًُّاإلشرافًلممدارسًالتيًًادارًيوالمدرسةًكمشرفً
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األشيرًًتكرارىالًتًتكرارًوسيتمًاتخاذًاجراءاتًفيًحاالخدمةًفيًحالًتمًتنفيذىا،ًوقدًتمًرصدًحال
 .المقبمة

ًالتىصيات:
االنتباه بضرورة زمالء والزميالت المشرفين رئيس قسم اإلشراف واللتنبيو التكرار  ود  ن

 :وىي بعض المديريات منالتي وردت نجاز المديرية ا  و نجاز المشرفين إممفات  فيلممالحظات 
 مئوية.الشعار تتضمن التي  البرمجيات الجديدةالشيري ب اإلنجازتعبئة  (2
رساليا الخاص بالمديرية  اإلنجازإرسال ممف بضرورة رئيس قسم اإلشراف  عمىد يالتأك (0 وا 

ال لن يتم تحميميا، الشير سبوع األول من كلخالل األ  ىي:الممفات المطموبة و  وا 
 أسمائيم.مع وي كامل برمجيات المشرفين حالذي ي المشرفين مجمد .2
 ف برمجية رئيس القسم.مم .0
 .ل المديريةميتحبرمجية ممف  .1

 ً.اإلشرافيةخاللًبرنامجًالزياراتًوالمختص(ًًاإلدارًي)شرافيًبالدورًاإلًاللتزام (1
 وتنفيذ دعم"ًمجاليًتمبيةأىميةًبًاإلدارًيشرافيًفيًالدورًاإلًالمشرفينًالزمالءًالتأكيدًعمى (2

ًعوضالًبسببًضمنًآلياتًالتعميمًعنًبعد؛ًلمحاجةًليا"ًالمينية التنمية"ًو"ًالتعمم مجتمعات
 .الوبائي

ًعمى (3 ًاإلًالمشرفينًالزمالءًالتأكيد ًالدور ًالمختصًفي ًشرافي  ميارات "ًمجالًتمبيةبأىمية
لياًوبيدفًزيادةًالتفاعلًعمىًمنصاتًالوزارةًًالمرحمةًالحاليةًلحاجةالطمبة"  وتحفيز تشجيع
 .لويةأًو"ًالصفية اإلدارةعطاءًمجالً"وعدمًًإًبعد،ًعنًلمتعميمًوالتوجوًالوبائيًالوضعفيًظلً

ًًالمشرفينًالزمالءًتوجيو (4 ًاألساليب ًتمبيًاإلشرافيةلستخدام ًالوضعًالتي ًالوبائيًحاجات
ًوالتوجو ًأساليبًاًالحالي ًًعنًلتعميمنحو ًًوبعد ،ً "ًالشبكات عمى القائم اإلشراف "ً:أىميا

ًالموجية القراءات"و ًوالتربوية النشراتو"" ً"لمصغرا التعميم"" ًوأىمية البرتوكولًًمراعاة.
ًاألصحال ًاستخدام ًعند ًوجاىي ا:ًساليبي ًومجتمعات التعمم"ًاآلتية "ًالتوجيو التربوي ""
ًو"االجتماعات والمقاءات"و ًاإلالمشاغل التربوية" ًاألسموب ًإعطاء ًوعدم ،""ً  الزيارةشرافي

 .فيًظلًالوضعًالوبائيً"ًأولويةالصفية
وعدمًاستخدامًالمناسب،ًًببنحوًاستخدامًالستبريرًعدمًالتنفيذًًالمشرفينًعندًالزمالءًتوجيو (5

رفاقًتقريرًلتوضيحًالمبررًأخرىًبعدً،ًواً تتوافقًمعًأيًتبريرًل"ًإلًفيًالحالتًالتيًأخرى "
 .اعتمادهًمنًرئيسًالقسم

ً


