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 مقدمة
ًانطالقً  ًمشاركًملتزم ًتربويًرياديًُمنتٍم ً)مجتمع ًوالتعليم ًالتربية ًوزارة ًمنًرؤية ًنهجهًا بالقيم

ًوالتميزًوصولً  ًعاليًالجودةًًالعلم ًللحصولًعلىًتعليم ًفرصًمتكافئة ً)توفير ًورسالتها للعالمية(
لناقد،ًوالعملًبروحًالفريق،ًوالتعلمًمدىًالحياة،ًوالتزودًمنًالتفكيرًالعلميًاإلبداعيًاًمً المتعل ً ًنًُيمك ً 

ً.وطنهمًمساهمينًفيًرفعةًالعالمًواإلنسان(ًإلىبالمهاراتًوالقيم؛ًليكونواًمواطنينًفاعلينًمنتمينً
اًالتربوًيًالمجالًعلىًالتغيراتًمنًالعديدًطرأ ًدورًتجاوزًبحيثً؛منهاًاإلشرافيًوتحديد 
ًًالمشرف ًالتربوي ًأساليبًباستخدامًالمعلمًإلىًالمتخصصةًالفنيةًاإلشرافيةًمةالخدًتقديمفي

ًثمًومن،ًوالتخصصيةًللمعلمًالعامةًالحتياجاتًوتحديدًدراسةالسعيًنحوًًإلىًجراءاتًمناسبةا ًًو
ًًأولويات،ًضمنًترتيبها ًالخطةوتصنيفها، ًأساليبًباستخدامًتلبيتهاًعلىًللعملًالمناسبةًووضع

ًوقدراتهًالعتبارًبعينًآخذ اًومناسبةًمتنوعةًشرافيةإ ًالعمليةًفيًتوظيفهاًوآليةًالمختلفةًخبراته
ًًالحاجات.ًعلىًالمبنيًشرافًالتربوًياإلًلمفهومًاتحقيقً ًوذلكًاألداء،ًمستوًىًورفعًالتعلميةًالتعليمية
ًالتربوًيًالمشرفًعملًعليهاًيقومًالتيًالنماذجًمنًالعديدًهنالكًالحاجاتًبجمعًيتعلقًوفيما

ًأداةًالمدرسة،ًاحتياجاتًتحديدًأداة)ً:مثلً، دواتمجموعه من األًويتطلبًاجاتالحعلىًًالمبني
ًالعديدًوباستخدام(ًلخإ....ًًالمدارسًمعلميًحاجاتًتحديدًالمشرفينًالتربويين،ًأداةًجمعًاحتياجات

ًوالمديريةًالمدرسةًفيًوالمادية منها والمتاحة البشرية المختلفة المصادرًمن ًالخطة)ً:مثل،
ًواليوميةًالمعلمينًخططًواإلجرائية،ًةالتطويري ًوترتيبهاًالحاجاتًجمعًوبعدً،(الخ....ًالفصلية
ًتقريرًفيًدرص ًُتًًاتأولوي(5ً)ًعلىًنًالعمليتضمً ًاأسبوعيً ًابرنامجً ًيعدً ًأولوياتًضمنًوتصنيفها
 لليشك  ً؛التربوًيًاإلشرافًلرئيسًقسمًالشهرًنهايةًفيًوتسلمًالتربوي،ًللمشرفًالشهرًيًاإلنجاز
ًبرمجيةًالتربويين للمشرفين اإلنجاز تقارير وتحليل بدراسة تقوم فنية   لجنة   ًتحليلًباستخدام

للقسم  الشهري  األداء تحليل وخالصة اإلنجاز تقرير في المتمثلة النتائج الستخالصًاإلنجاز
ً.األصولًحسبًللوزارة رسالهاا  و 

ًمستوًىًعلىًالتربوًيًواإلشرافًوالتأهيلًالتدريبًقسامأًألداءًالشهرًيًاإلنجازًتحليلًوجاء
 دةايلقواًوالمجتمع والمدرسة الطلبة، وبيئة والتعلم، التعليم:ًهيً،رئيسةًمجالتًأربعةًفيًالمملكة

ً اإلدارةو  ًذاتها ًالفاعلةًالمدرسةًمؤشراتًتتضمنًالتيًوالمديريةًالمدرسةًتطويرًمجالتوهي
ًحيثالعشرين ًمماًوالمساءلة،ًالتعليمًجودةًوحدةًبلقًمنًعليهاًالمدارسًبناءًأداءًمتابعةًيتمً؛
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ًإداراتًبينًوالتكامليةًوالمعلمينًومديريًالمدارسًالتربويينًللمشرفينًواحدةًمرجعيةًإيجادًفيًأسهم
ًاإلشرافية.ًًالخدمةًتجويدًخاللًمنًالطالبًأداءًبتحسينًالمعنيةًالوزارة

ًالمشرفينًإنجازاتمنًخاللًً_ًالمديرياتًفيًالتربوًيًوالشرافًوالتأهيلًالتدريبًقسامأًتعمل
 اإلشراف تفعيلًخاللًمنًتعلمهمًنتائجًوًالطلبةًتعلمًتحسينًعلىً_يناإلداريًالمختصينًوالمشرفين

ًاألداءًتحليلًدراسةًخاللًمنًالمتحققةًاتاإلنجاًزهذهًًرصدويتمً. الحاجات المبني على التربوي 
ًتتبعًعلىًقادرًعلميًسياقًفيًوتضعهًالعملًتنظمًالبرمجيةًهذهًنإحيثًً؛للمديرياتًالشهرًي
ًفيًتفاوتًالبرمجيةًهذهًنتائجًأظهرتًوقدًكافة،ًالمجالتًفيًالمديرياتبًإشرافًقسمًكلًإنجازات
ً.المديرياتًإنجازات

 التحليل: منهجية
ًوالتأهيلًالتدريبًأقسامًمنًاإلنجازًتقاريرًباستقبالًالتربوًيًاإلسنادًأداءًإدارةًقسمًيقوم
ًيقومًومبرمج،ًتربويينًمشرفينًمنًمكونةًلجنةًتشكيلًيتمًثمً،المديرياتًفيًالتربوًيًواإلشراف
ًالتغذيةًبإعدادًالتربويينًالمشرفينًيقومًفيماًاحصائيً إًومعالجتهاًالتقاريرًبتحليلًالمبرمجًخاللها
ًالتقريرًفيًووضعهاًالراجعة ًالمديرياتًفيًالتربوًيًوالشرافًوالتأهيلًالتدريبًأقسامًتزويدًليتم؛

ً.بها
 التحليل: هدف

ًتحليلًبمراجعةًالتربوًيًاإلسنادًأداءًإدارةًبقسمًممثلةًالتربوًيًواإلسنادًاإلشرافًمديريةًتقوم
ًلتزويدهاًوذلك؛ًوالتعليمًالتربيةًمديرياتًفيًواإلشرافًوالتأهيلًالتدريبًأقسامًألداءًالشهرًيًاإلنجاز
ًباألداءًمستوًىىًعلًوالوقوفًالتحليلًبنتائج ًالتحسينًومجالتًالقوةًنقاطًرالتقريًيتضمنًحيث،

ًتسليطًإلىًضافةً إًالخدمة،ًلمتلقيًاإلشرافيةًالخدمةًتجويدًبهدفًالراجعةًالتغذيةًلتقديمًألداءل
ًاإلشرافيًلعمللًالمعيقةًالتحدياتًودراسةًوأسبابهًالتعطلًنسبًعلىًالضوء ًمستوًىًرفعًبهدف؛
ًفيًفيدالذيًيًالتقريرًيتضمنهاًلتياًالمجالتًمنًأيًفيًالضعفًومعالجة،ًاإلشرافًأقسامًأداء

ً.التربوًيًشرافاإلًسياساتًتطوير
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 امللخص:
ًأرسلتً ًوالتعليمًالتربيةًمديرياتًجميعًإنجازاتًالشاملًالتحليلًهذاًيقدم ًًالتي ًشهرإنجاز

بالوقتًًالتحليلمديرياتًً(8)ًبينماًلمًتسلمً،مديرية(34ً)فيًالوقتًالمحددًوعددها2021ًً/آذار
 ،لواء القصر ،ئي الطيبة والوسطيةواـــــل ، ، بني عبيدذيبان واءلــــ ،لواء الجيزة)ً:وهيًالمحدد،
 .(شوبكال ،معان ،طفيلةاللــــواء 
ًًو ًالتحليلًتقاريرًفيًظهرتًالتيًالتحسينًومجالتًالقوةًنقاطًأهمًالتحليلًهذاًتضمنقد

ًأداءًمستوًىًتحسين؛ًبهدفًًاتالتحديًوتجاوزً،القوةًنقاطًتعزيزًعلىًالمديرياتًللعملًمنًالمرسلة
ًاإلشرافيةًخطتهًوتنفيذًأداءًفيًالتربوًيًالمشرفًخاللًدعمًمنً،ًيمكنًماًأقصىًإلىًالمشرفين
ً.المخططًالفصليًخارجًبرنامجهًعملًأيًبأداءًتكليفهًوعدم،ًالحاجاتًعلىًالمبنية

شباطًًشهرًنعارتفاعًبً(4130) آذارًلشهرًاإلدارًيًفيًالدورًالمنجزةًالفعالياتًعددبلغتً
ًرتفاعباً(11448)ًالمختصًفيًالدورًالمنجزةًالفعالياتعددًبلغًينماًبً،فعاليةً (3126ً)ًبلغًالذي
ساليبًاألًنًعددً كماًأ،ًفعاليةً (5857ً)ًالبالغةًشباطًشهرالفعالياتًالمنجزةًفيًًعنًملحوظًوًحاد ًٍ
ًاإل ًالدورين ًمن ًلكل ًالمستخدمة ًهوًاإلدارًيشرافية ًحاد ًًٍرتفاعًٍباًاوبً أسل( 18108)ًوالمختص

ًًوً،(13451)ًالبالغًشباطًشهرًعنًوملحوظ ًهو ًالتنفيذ ًلعدم ًالمبررات 1675ً)عدد مبرر اً(
ً.ا(ًمبررً 1990)ًالبالغةًشباطًشهرًعنملحوظًًنخفاضبا
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 الدور اإلداري حتليل
2021ً/آذارًشهرًتحليلبحسبًًتوزعتًالتيًًاإلنجازًنسبةًاإلدارًيالدورًًتحليلًظهرًفي

ً:اآلتيًالنحوًعلى
ًالتعلم حول المتمركزة القيادةًمجالفيًًوً،%(11.8)بلغتًًوالرؤية والقيم القيادةًمجالفيً

ًوالتواصل االتصالًمجالًوفي%(25.2ً)بلغتًًوالتقييم التخطيطًمجالًوفيً،%(18.5)ًبلغت
11.7ً)ًبلغت ًبلغتًالمهنية التنميةًمجالًوفيً،%(5.1)ًبلغتًالموارد إدارةًمجالًوفي%(

 مجتمعات تنفيذ دعمًمجالً،ًوفي%(15)ًبلغتًالمدرسية الخطط متابعةًمجالًوفيً،%(3.2)
ًوفي%(5.2)ًبلغتًالتعلم ً%(4.4)ًبلغتًأخرى ًمجالً، ًعشرًوتمً ، مديرياتًفيًًترتيبًأعلى

ً .(1هوًمبينًفيًالجدولًرقمً)المتوسطًالحسابيًكماً

ً(1الجدولًرقمً)
ً

ًاإلدارًيالدورًًحاجاتًتلبيةًمجالتًفيًتمديرياًخمسًترتيبًأعلى(ًتم2ًوفيًجدولًرقمً)

ً(2الجدولًرقمً)
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ًمستوًىًعلىًاإلدارًيالدورًًنجازاتإمجموعًً(1)(ًوالرسمًالبيانيًرقم3ًالجدولًرقمً)أظهرًوقدً
آذارًًلشهرًاإلدارًيأنًعددًالفعالياتًالمنجزةًللدورًًإلى(3ًيشيرًالجدولًرقمً)حيثًً؛المديريات
ً"والتقييم التخطيط"ًمجال:ًيأتيًكماًتنازلياً ًالشهرًهذاًلمجالتاًوترتيبً،فعاليةً (4130ًتساويً)
 حول المتمركزة القيادة"ًمجالًيليهاًفعالية،ً(31)ًمقدارهًحسابيًبمتوسطًوً،فعالية(1039ً)ًبمقدار
ًعددًوبلغتًفعالية،ً(22)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًفعالية(764ً)ًالفعالياتًعددًبلغًوقدً"التعلم

ًًفيًالفعاليات ً)المدرسية  الخطط متابعة "مجال "621ً (18ً)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًفعالية(
(14ً)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًفعالية(487ً)ًبمقدار"ًًوالرؤية والقيم القيادة "ًمجالًويليهافعالية،ً

(15ً)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسط(482ً)ًالفعالياتًوعدد"ًوالتواصل االتصال"ًمجالفعالية،ًومنًثمً
ًًالتعلم مجتمعات وتنفيذ دعم "ًمجالًليهايًثمً،ةفعالي 215ً)ًالفعالياتًعددًبلغًفقد" فعاليةً(

7ً)ًمقدارهًحسابيًبمتوسط ًًالموارد إدارة "ًمجالًفيًأم اًفعاليات،( ًالفعالياتًعددًبلغتًفقد"
6ً)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطً(209) 181ً)ًبلغتفً"األخرى "ًالحاجاتًأم اًفعاليات،( ًفعالية،(

(132ً)ًالفعالياتًبلغتًفقد"ًالمهنية التنمية"ًمجالًويليها،ًفعاليات(7ً)ًمقدارهًابيحسًوبمتوسط
ً.اتفعالي(4ً)ًمقدارهًحسابيًفعاليةًوبمتوسط

"دعم يًمجالًلتلبيةًالمشرفينًالزمالءًتوجهفيًًضعفً هناكًًيزالًلًهأنً ًنالحظًالنتائجًومنً
ًوتنفيذ مجتمعات التعلم ًالمهنية التنمية"" ًاملهًالحاليةًالحاجةًمنًبالرغم" ًالراهنًالوضعًبسبب؛

ًً.بعدًعنًمللتعلًوالتوجه
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  املديريات مستوى على اإلداريالدور  حتليل
 

 (3الجدولًرقمً)
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ًاملديريات مستوى على اإلدارياالشرايف  الدور

 (1سمًبيانيًرقمً)ًر
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 الدور املختص حتليل
ًًازاإلنجًنسبةفقدًظهرتًالدورًالمختصًًتحليلًفيًأم ا ًعلى2021ً/ًآذارًشهرًلتحليلموزعة 
ً:اآلتيًالنحو

ً ًًالتخطيطًمجالفي 14,5ً)بلغت ًًو%( ًًالصفية اإلدارةًمجالفي ًمجالً،وفي(%1,1)بلغت
9,9ًبلغتً)ًالتقويم  وتحليل بناءًمجالًوفي.(%10,4)بلغت التدريس استراتيجياتًمجالًوفي%(

ًمجالًوفيً،%(16)ًبلغتًالطلبة يزوتحف تشجيع مهاراتًمجالًوفيً،%(10,6)ًبلغتًاالختبارات
ً،ًوفي%(17,7)ًبلغتًتخصصية حاجاتًمجالً،ًوفي%(16.4)ًبلغتًللتعلم الدعم وسائل مصادر
ً.%(3.4)بلغتًأخرى ًمجال

ًرتفاعبا(11448ً)ًتساوًيًالمختصًللدورًالمنجزةًالفعالياتًعددًأنً ًإلى(4ًرقمً)ًالجدولًويشير
5857ً)ًالبالغةًشباطًشهرًنجازاتإًعنًملحوظ ًعددًبلغتًحيثً؛تنازلياً ًترتيباًمرتبةًفعالية،(

ًًفيًالفعاليات ً)2024)ً"تخصصية حاجات"مجال ًمقداره ًحسابي ًوبمتوسط ًمجالً(60(، ًويليها
ًًً"للتعلم الدعم وسائل مصادر" 1874ً)ًالفعالياتًعددًبلغالذي (55ً)ًحسابيًبمتوسطًفعالية(

ًفعاليةًوبمتوسط(1836ً)الفعالياتًًبلغتفقدًً"بةالطل وتحفيز تشجيع مهاراتًمجالًفيًأم اًفعالية،
54ً)ًمقدارهًحسابي ًمجال فعالية،( ًوبمتوسطًحسابي1662ً)" التخطيط بمقدار  ويليها ،ً ًفعالية )

(49) ،ً ًفعالية1216)ًالفعالياتًعددًبلغتًفقدً"االختبارات وتحليل بناء"ثم  ًحسابيًمتوسطبًوً،(
36ً)ًمقداره )ً ًمجالًوفعالية، 1190ً)بمقدارً"التدريس تيجياتاسترا"ًيليها ًحسابيًوبمتوسطًفعالية(
35ً)ًمقداره )ً ًبلغً"التقويم"ًمجالًثمً فعالية، 1132ً)ًالذي (33ً)ًمقدارهًحسابيًبمتوسطًوًفعالية(

ًاوأخيرً ،ًفعالية(12ً)ًمقدارهًحسابيًبمتوسطًفعالية(391ً)ًبلغتًحيثًاألخرى  الحاجاتًيليهافعالية،ً
ً.ًتا(ًفعالي4)ًمقدارهًحسابيًمتوسطفعاليةًوبً(123)فعالياتهًًعددًبلغًيالذً"الصفية اإلدارة"ًمجال

ً
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ًاملديريات مستوى على املختص الدور حتليل

ً(4الجدول رقم )
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ً ًالجدول ًيشير ً)كما 5ًرقم ًًإلى( ًالحسابي ًالمتوسط ًفي ًمديريات ًعشر فيًًلإلنجازأعلى
ً.مجالتًالدورًالمختصًبالنسبةًألعدادًالمشرفين

 (5رقم )جدول 

 
ً ًالجدول ًيشير ً)كما 6ًرقم ًًإلى( ًًخمسأعلى ًالحسابي ًالمتوسط ًفي فيًًلإلنجازمديريات

ً.مجالتًالدورًالمختصًبالنسبةًألعدادًالمشرفين

 (6جدول رقم )
ً

ً

ً.علىًمستوىًالمديرياتمجموع فعاليات الدور المختص (2ًويبينًالرسمًالبيانيًرقمً)
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ًملديرياتا مستوى على جمموع فعاليات الدور املختص

 (2رسم بياني رقم )
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 ساليب اإلشرافية املستخدمةحتليل األ
ًاأسلوبً ً(18108)اإلشرافيةمجموعًاألساليبًًأنً آذار ًلشهرًاإلشرافيةاألساليبًًتحليلًظهرًفي

ًعلىًساليباألًةنسبًتوزعتًحيث؛ًأسلوب ا(13451ً)والبالغًًشباطعنًشهرًًملحوظًًٍوًحاد ًًٍرتفاعًٍبا
ً:اآلتيًالنحو

ًمجالًوفيً،%(3,7)بلغتًًرة الصفيةزياالًمجالفيًًوً،%(37,5) التعلم مجتمعاتًالمجفيً
 الدروسًمجالًوفي%(5.2ً)ًبلغت التربوية المشاغلًمجالًوفي%(0.2ً)بلغتًًالزيارات تبادل

 مجموعاتًمجالًوفيً،%(3.4)ًبلغتًالمصغر التعليمًمجالًوفيً،%(0.5)ًبلغتًالتطبيقية
ًوفي%(4.7)ًبلغتًالتركيز ً%(0.9)ًبلغتًالتربوية المحاضرةًمجالً،  التوجيهًمجالًوفي،
ًمجالً،ًوفي%(13.9)ًبلغتًالشبكات على القائم اإلشرافًمجالً،ًوفي%(13.3)ًبلغتًالتربوي 
ًوفي%(0,1)ًبلغتًوالرحالت الزيارات ً%(0.1)ًبلغتًاإلجرائية البحوثًمجالً، ًمجالًوفي،
 القراءاتًمجالً،ًوفي%(1.8)ًبلغتًالتربوية النشراتًمجالً،ًوفي%(0.5)ًبلغتًالحالة دراسة

ًوفي%(2.3)ًبلغتًالموجهة ًالندواتًمجالًوفيً(11.3)ًبلغتًواللقاءات االجتماعاتًمجالً،
ً.(7،ًكماًهوًموضحًفيًالجدولًرقمً)%(0.1)ًبلغتًالمؤتمراتًمجالً،ًوفي%(0.2)ًبلغت

ًالجدول ًيشير ً)ًكما 7ًرقم ًأًًإلى( ًعشر ًلعددًحسابيًمتوسطًعلىًحصلتًمديرياتعلى
ًيقاسالمشرفينًألعدادًبالنسبةًأساليبها ًإذ ًمشرفينًلكاملًالفعالياتًمجموعًخاللًمنالمتوسطًً؛
(29.9ً)ًبلغًمتوسطًعلىًحصلتالتيًًدير عالًمديرية:ًهيالعشرً،ًوالمديرياتًعددهمًعلىًالقسم
27.7ً)ًلهاًالحسابيًالمتوسطًوبلغًالرمثا مديريةًويليهاً،اأسلوبً  فقدًًالكرك مديريةًاأمً ً،اأسلوبً (

25.3ً)ًبلغًمتوسطًعلىًحصلت ًبلغًبمتوسطًلبادية الشمالية الغربيةا مديريةًيليهاً،اأسلوبً (
(25.1ً ًًالمفرق  مديريةًثمًومنً،اأسلوبً ( 24.8ً)ًتوسطهامًالتيًبلغ  مديرية وحصلتً،اأسلوبً (

24.6ً)ًبلغًمتوسطًعلىًالسلط ًبلغًحسابيًتوسطمبًالشونة الجنوبية مديريةًثمًومنً،اأسلوبً (
ًاوأخيرً ً،اأسلوبً (23.4ً)ًبلغًمتوسطًعلىًمديريتي القويسمة والرصيفةًوحصلتً،أسلوب اً(24.4)

ًًا.أسلوبً (23.2ً)ًبمتوسطًسحاب مديرية
(ً ًرقم ًالبياني ًالرسم ًيبين 3ًبينما ًاألساليب ًمجموع ًالمديرياتًاإلشرافية( ًمستوى .على
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ًاملديريات ستوىم على ةشرافية املستخدماألساليب اإل حتليل

 (7الجدولًرقمً)
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 املديريات مستوى على االساليب االشرافية املستخدمه جمموع
 

 (3سم بياني رقم )ر
ً
ً
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ًحاد ًًٍبارتفاعًًٍاأسلوبً (18108ً)ًاإلشرافيةًاألساليبًمجموعًأنًإلى(8ًرقمً)ًجدولًبينماًيوضح
ًبلغًذ؛ًإ"ًالتعلمًمجتمعات"ًأسلوبًًُهاأعالًوكانتً،أسلوب ا(13451ً)ًالبالغشباطًًشهرًعنًوملحوظًٍ
"ًالشبكاتًًعلىًالقائمًاإلشرافً"ًويليهاً،(199)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًمر ة(6782ً)ًاستخدامه

2520ً)ًاستخدامهًبلغ ًالتربوًيًالتوجيه"ًأم اً،(74)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًمر ة( ًبلغتًفقد"
2411ً)ًاستخدامه "ًًواللقاءاتًالجتماعاتً"ًوأسلوبً،(71)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًمر ة(

ًومتوسط(945ً"ً)التربويةًًالمشاغلً"ًأسلوبًوبلغً،(60)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسطًمر ة(2052ً)
ً)التركيزًمجموعات"ًأسلوبًوبلغً،(28)ًمقدارهًحسابي "860ً ًأسلوبً ( ًمقدارهًحسابيًبمتوسطا

ًًالصفيةًالزياراتً"ًويليهاً،أسلوب اً(25) ًمقدارهًحسابيًمتوسطبًمر ة(661ً)ًهاستخدامًبلغًالذي"
ًأسلوبًوبلغً،(18)ًمقدارهًحسابيًمتوسطأسلوب اًب(623ً"ً)رالمصغً ًالتعليم"ًأسلوبًوبلغًً،(19)
(335ً"ً)التربويةًالنشرات"ًأسلوبًوبلغً،(12)ًمقدارهًحسابيًمتوسطب(413ً"ً)الموجهةًالقراءات"
ً"ًأسلوبًوبلغً،(10)ًمقدارهًحسابيًمتوسطب ً)التربويةالمحاضرة "172ً ًمقدارهًحسابيًمتوسطب(
ًالتطبيقية"ًأسلوبًوبلغً،(5) ً)الدروس "99ً ًأسلوب،(3)ًمقدارهًحسابيًمتوسطب( "دراسةًًوبلغ

(ً ً)87الحالة" ًمقداره ًحسابي ًبمتوسط ًالزياراتًتبادل"ًأساليبًأم اً(،3( ًالندوات"و" الزياراتً"و"
ً(.3)ًمنًأقلًحسابيًمتوسطًعلىًحصلتفقدً"ًالمؤتمرات"و"ًالجرائيةًالبحوث"ًو"ًوالرحالت

 (8الجدول رقم )
ً

ً

ً

ً
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 سباب عدم تنفيذ الفعالياتحتليل أ
ًعوديًوً،(1990)ًوالبالغةشباطًًشهرًعنًبانخفاض(1675ً)ًاإلنجازًعدمًمبرراتًمجموعًبلغ
ًإلى 574ً)ًالمرضية اإلجازة مبررًبلغًحيثً؛تنازلي اًترتيباً ًمرتبةًيةاآلتًاألسبابًذلك ًوبنسبة(

(34ً ًبلغًالوزارة تكليف مبررًويليهً،(17)ًمقدارهًحسابيًمتوسطوب%( 445ً)ًالذي ًبنسبة(
(27ً ًمبرر(13)ًمقدارهًحسابيًمتوسطبًو%( ًويليه 389ً)ًبلغًالذيًالسنوية جازةاإلً، ًبنسبة(
(23ً ً(11)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسط%( 244ً)ًبلغًفقدًالمديرية تكليف مبررًأم ا، ًبنسبةً،(
(15ً 12ً)ًمواصالت توفر عدم مبررًويليهاً،(7)ًمقدارهًبيحساًومتوسط%( %(1ً)ًوبنسبة(

0ً)ًمقدارهًحسابيًوبمتوسط 11ً)ًبلغًفقدًرسمية عطلة مبررًأم ا(، ًًمبرر،( %(0.7ً)بنسبة
ً(0.3)ًمقدارهًحسابيًومتوسط ًبنسبةً،(0)ًبلغًفقدًبالبرنامجًوعدم االلتزام أخرى ًمبررًأم ا،

 .(9رقمً)ًجدول،ًلحظً(0.0)ًمقدارهًحسابيًبمتوسط%(0.0ً)
 

 (9رقم ) جدول
ً
ً

ًالمديرياتجميعًعلىًمستوىًًاإلنجازتوزيعًمبرراتًعدمًتفاصيلً(10ًكماًيوضحًجدولًرقمً)
ًفيًالمملكة.
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ًاملديريات مستوى توزيع املربرات على

 (10رقم ) جدول
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:ًيأتيحسبًأعدادًالمشرفينًوكانًالترتيبًكماًًرياتعلىًمستوىًالمديًاإلنجازعدمًمبرراتًتوزيعًترتيبًً(11ماًيوضحًجدولًرقمً)بين
بمتوسطً امبررً (90ً)ًقدمتوادي السير ومديرية ،  لكلًمشرفًمبرراتً(5بمتوسطًحسابيً)ًامبررً (140ً)ًوقدمتًلواء الجامعة  مديرية

 .مشرفلكلًًمبرراتً(4حسابيً)
ًًبينما  134ً)مديرية قصبة عمان قدمتًكلًمنًالمديرياتًالتالية: ًمبررا 135ً)ًومديرية ماركاًمبرراً ً(56)ًومديرية العقبةًامبررً ( )

ًاتمبرًر(3ً)ًحسابيًبمتوسطجميعهاًًوً(ًمبرراً 94)ًومديرية الزرقاء األولى (ًمبرراً 70)ًومديرية السلطمبررا ًً(54)ًالزرقاء الثانيةًومديرية
ً.(11رقمً)ًلحظًجدولًمشرف،ًلكل

 ً

 (11رقم ) دولج

ً
ً
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ً.(ًمجموعًالمبرراتًعلىًمستوىًالمديريات4يانيًرقمً)يظهرًالرسمًالبكماً

 (4رسم بياني رقم )
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 املالحظات:
ًً:تحليلًاإلنجازًالشهريًلشهرًآذارًالمالحظاتًالعامةًعلى

حيثًبلغًمجموعًوالمختصًًاإلدارًيأداءًالدورًالشرافيًفيًًتوازًنعدمًأظهرًالتحليلًوجودًخللًًو (1
ًبينًاألداءًتوازًنًعمليةًعلىًأثرًمما(،11448ًختصً)(ًومجموعًالدورًالم4130الدورًاإلداريً)

 .دواراألًتلكمجالتً
لًتعتبرًأولويةًفيًالوضعًالراهن،ًوهي:ً(ًعامةًللمعلمينالحاجاتًلل)أظهرًالتحليلًأنًهناكًتلبيةً (2

 .(123حيثًبلغًمجموعهاً)ًاإلدارة الصفية
/ النشـرات)مثل  مًعنًبعددتخدمًالتعلالتيًاإلشرافيةًساليبًفيًعددًاألًاعامً ًاانخفاض ًًأظهرًالتحليل (3

لًالراهنةًالظروفًمنًبالرغمً(الموجهة القراءات ً.بعدًعنًالتعلمًإلىًوالتحو 
 أسلوب ةًلًيمكنًتفعيلهاًفيًالوضعًالراهن،ًوهي:إشرافيهناكًتوظيف اًألساليبًأظهرًالتحليلًأنً (4

ًمجموعهًالزيارة الصفية ًمجًوأسلوب تبادل الزياراتً(،661)ًوبلغ ً)وبلغ 45ًموعه ًوأسلوب(،
ً)ًالدروس التطبيقية ًً(،99وبلغًمجموعه ًلًيتناسبًمعًالظروفًالحالية حيثًأنهًلًيخدمًوهذا

 ً.عمليةًالتعلمًعنًبعد
العطلةًحيثًبلغًًمجموعًمبرراتًًسنوية(ًةجاًزاًعنًخيارً)إاستخدامًخيارً)عطلةًرسمية(ًعوض ً (5

 .ًعطلةًرسميةًبشهرًآذارً(ًولًتوجد11)الرسميةً
 البرمجية.ًإلىًهادخالًكاملًالمعلومات،ًأوًنسخإتعبئةًكافةًأيامًالدوامًفيًالشهر،ًأوًعدمًعدمً (6
 ناث(.يتابعهاً+ًعددًمدارسًالذكورًواإلًدخالًكاملًالمعلوماتً)عددًمدارسًالشبكةًالتيإعدمً (7
ًثم (8 ًالشهر ًفي ًالعمل ًأيام ًالفعالياتًلجميع ً)ً(تنفذ لم)ًاختيارًكتابة ًالقائالسببواختيار ًمن ًمة(

 وليسًكتابته.المنسدلة،ً
9) ً ًيمكن ًالمعلم ًلحاجة ًًاختيارهابالنسبة ًتخصصية ًأو ًالمشرفًوليس كالهماعامة ًأراد ًوفيًحال ،

 نفسًاليوم.فيًجديدًوكفعاليةًثانيةًًفتوضعًفيًصف ًًٍالحاجتينًالعامةًوالخاصة،تنفيذً
10) ً ًمثل: ًحاجاتًفرعية، ًلبعضها ًيوجد ًالعامة ًلحاجاتًالمدير لهاًًوًالقيم والرؤيةالقيادة و بالنسبة

ًالقيادة أو القيم أو الرؤية) ً)ًوًاالتصال والتواصل(، التواصل أو التعاون أو المشاركة له
 (.المجتمعية

نًبعضًالزمالءًاعتبرًإحيثًًلمشرفًمكلفًبأعمالًأخرىًوهذاًخطأ؛(ًلفعالياتًوانفذاختيارً) (11
ًًتكليف الوزارةالمبرراتً) ًًالمديريةأو ًًجازاتاإلأو ًمهامًموصالتعدم توفر أو ًتنفيذ ًعن ًتسد )

"ً ًالمثال ًسبيل ًفعلى ًوفعالياته، ًيعتبرًدورة المشرفين الجددالمشرف ًل ًولكن ًوزارة ًتكليف ًهي "
 كفعاليةًإشرافية.

ًبإلغاءوفيًحالًقضتًمصلحةًعملًالقسمً(ًللمشرف،ًتناوب(ًأوً)مكتبية أعمالفعاليةً)ًتوجدًل (12
 (.تكليف مديرية(ًوالسببً)لم تنفذفعاليتهًيكلفهًرئيسًالقسمًبذلكًوتسجلًبأنهاً)
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ًالتوصيات:
االنتباه بضرورة زمالء والزميالت المشرفين رئيس قسم اإلشراف واللتنبيه التكرار  ود  ن

 :وهي بعض المديريات منالتي وردت نجاز المديرية ا  و نجاز المشرفين إملفات  فيللمالحظات 
 شعار المئوية. تتضمنالتي  الشهري بالبرمجيات الجديدة اإلنجازتعبئة  (1
رسالها الخاص بالمديرية  اإلنجازإرسال ملف بضرورة رئيس قسم اإلشراف  علىد يالتأك (2 وا 

ال لن يتم تحليلها، الشهر من كل سبوع األولاألخالل   هي:الملفات المطلوبة و  ،وا 
 أسمائهم.مع وي كامل برمجيات المشرفين حالذي ي المشرفين مجلد .1
 ملف برمجية رئيس القسم. .2
 .تحليل المديريةمجية بر ملف  .3

 ً.اإلشرافيةخاللًبرنامجًالزياراتًوالمختص(ًًاإلدارًي)شرافيًاللتزامًبالدورًاإل (3
ًًالمشرفينًالزمالءًتوجيهًضرورة (4 ًالدور ًبًاإلدارًيفي  وتنفيذ دعم"ًمجاليًتلبيةأهمية

ًالوضعًبسببًمًعنًبعد؛للحاجةًلهاًضمنًآلياتًالتعلً"المهنية التنمية"و"ًالتعلم مجتمعات
 .الراهن

ا لألولويات )الحاجات( تلبيةلًالمشرفينًالزمالءًتوجيهًضرورة (5 ًاإلًوفق  ًالدور شرافيًفي
ًي و "مصادر  الطلبة" وتحفيز تشجيع مهارات "اهنًمثلتناسبًمعًالوضعًالًرالمختصًبما

اًوبهدفًزيادةًالتفاعلًعلىًمنصاتًالوزارةًملهًالمرحلةًالحاليةًلحاجة وسائل الدعم للتعلم" 
ً"ًأولويةالصفية اإلدارةعطاءًمجالً"بعد،ًوعدمًًإًعنًمللتعلًوالتوجهًالراهنًالوضعفيًظلً

 .الحاجةًإليها(ًمرةًرغمًعدمًوجودًالطلبةًفيًالمدارسًوعدم123ًحيثًلوحظًاستخدامهاً)
 حاجات الوضع التي تلبي اإلشرافيةاألساليب ًلتوظيفًالمشرفينًالزمالءًتوجيهًضرورة (6

ًًوبعد عن ملتعلب انحو أسالي والتوجه الراهن ًالموجهة القراءات"ً:أهمها،  النشراتو""
ًوالتربوية ً"الشبكات على القائم "اإلشرافوً"المصغر التعليم"" ًوأهمية البرتوكولًًمراعاة.

ًاأل ًاستخدام ًعند ًوجاهي ا:ًساليبالصحي ًومجتمعات التعلم"ًاآلتية "ًالتوجيه التربوي ""
ًو"االجتماعات واللقاءات"و ًويةالمشاغل الترب"  الزيارة"ًشرافياألسلوب اإل وعدم توظيف"،

 ."ًفيًظلًالوضعًالراهنالصفية


