
واقع اإلشراف التربوي في الجزائر من وجهة نظر الهيئة اإلشرافية والتدريسية
-ة بالمدارس المتوسطة بوالية سطيفدراسة ميداني- 

الصاحل بوعزة . أ
2جامعة سطيف

: الملخص 
التعليم 
املتوسط من وجهيت نظر األساتذة واملفتشني يف مرحلة التعليم املتوسط بوالية سطيف ، كما تسعى هذه الدراسة أيضا 

ولتحقيق . األساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية و إىل اختبار صحة فروض الدراسة املتعلقة بالفروق بني املفتشني
املفتشني يف مرحلة التعليم املتوسط بوالية سطيف ، و للبحث من األساتذة ،

،  بينما كان عدد عينة املفتشني 151
شراف املختلفة انطالقا من قام الباحث بإعداد استبيان يتعلق باملمارسات اإلشرافية للمفتش يف جماالت اإل. مفتشا19

القيادة الرتبوية ، النمو املهين : فقرة صنفت يف مثانية جماالت هي 50الدراسات السابقة ، حيث اشتمل االستبيان على 

واعتمد الباحث يف تطبيق األداة على ، موضوعيته وصدقه مت عرضه على جلنة التحكيم و ى مشوليتهوللتأكد من مد.،
مناقشة النتائج افرتض الباحث أن النسب املئوية لالستجابات اليت تساوي و وألغراض التحليل. طريقة االتصال املباشر

%50لنسب املئوية لالستجابات اليت تقل على أما ا.تعترب مؤشرا إىل أن هذه املمارسة موجودة % 50أو  تزيد على 
والربنامج اإلحصائي ستاتيستيكا) 2ک(استخدم الباحث النسب املئوية و. فتعترب مؤشرا لعدم وجود املمارسة 

Résume :
Réalité de la supervision éducative en Algérie du point de vue des leaders (inspecteurs) et
enseignants. L’objectif de cette étude réside dans le détermination des pratiques de
l’encadrement éducationnel susceptible d’être donner actuellement à l’ensemble des enseignants
de l’enseignant moyen, selon le point de vue des enseignants et inspecteurs de la wilaya de setif,
travaillant dans le secteur de l’éducation,  aussi, cette étude à pour objectif de tester une série
d’hypothèse(évaluation des pratiques d’encadrement)relatives aux différences individuelles
entre enseignants et inspecteurs. A ce fait, et afin d’atteindre les objectifs de l’étude,
l’échantillon de cette dernière est de l’ordre de 170 sujets dont 151 enseignants choisis
aléatoirement et 19 inspecteurs pris dans leur totalité.
Le questionnaire établi pour étude comporte 50 items repartis selon huit domaines (leadership
éducationnel, l’évolution professionnelle et scientifique de l’enseignant, les élèves, les
méthodes, les méthodes d’enseignement, les outils d’apprentissage, l’activité scolaire et la
population actuelle).

للدراسةالخلفية النظرية : أوال 
مصطلحات الدراس 1

: اإلشراف الرتبوي 

)1(.الطالب فكريا وعلميا واجتماعيا وحتقق هلم احلياة السعيدة يف الدنيا واآلخرة 



) : املفتشون(اهليئة اإلشرافية 
هم مفتشو الرتبية والتعليم املتوسط الذين ميارسون مهامهم يف املدارس اإلكمالية حتت السلطة الرئاسية ملدير الرتبية 

) 2(.مقاطعة من حيث تنشيط أعماهلم وتنسيقها وتقييمها وحتت إشراف مفتش الرتبية والتكوين لل

) : املعلمون(اهليئة التدريسية 
هم األشخاص املعلمون واملكونون واملدربون للتالميذ يف غرفة الصف بالشكل الذي ميكنهم من حتقيق األهداف 

. ط . الرتبوية والتعليمية 
:   أهمية الدراسة -2

:ميكن حتديد أمهية الدراسة يف النقاط التالية 
الذي حيقق و تربز أمهية الدراسة من خالل نتائجها يف أنه يستفيد منها املشرفون الرتبويون ملعرفة أفضل أنواع السلوك اإلشرايف-

.املشرفني يف املدارس حتسني أداء و أهداف العملية التعليمية ، ومن مث زيادة فاعلية
اجلوانب اليت يركزون عليها يف األمناط و توفري املعلومات اليت رمبا تسهم يف اإلطالع على األدوار اإلشرافية املختلفة للمفتشني-

ة حماولة تغيري مساره خلدمة العمليو اإلشرافية السائدة يف مدارس الطور املتوسط األمر الذي قد يساعد على التنبؤ بسلوكهم
.التعليمية 

.تفيد هذه الدراسة يف التحفيز على القيام بدراسات علمية يف ميدان اإلشراف الرتبوي مبا يؤدي إىل تطويره -
مما يساعد يف .مدى حتقيقها لألهداف التعليمية العلمية و تقدمي بيانات ملراكز البحوث حول واقع العملية اإلشرافية يف املدارس-

.املأمول و تدريبهم على ممارسة السلوك اإلشرايف الفعالو د املشرفني الرتبوينيرسم سياسة لكيفية إعدا
مشكلة الدراسة  -3

لكي يكون اإلشراف الرتبوي أداة فعالة يف حتسني العملية التعليمية ، ال بد أن تتوفر املقومات اليت جتعله قادرا على 
ة التعليم املتوسط ببالدنا يعاين على  ما يبدو نقصا يف العنصر لكن اإلشراف الرتبوي يف مرحل.حتقيق هذا التحسن بالفعل 

كما يوجه له املدرسون وبعض رجال التعليم .البشري املعد مهنيا ، ويواجه صعوبات يكاد يتفق على أغلبها املفتشون أنفسهم 
ييم املوضوعي لعملهم وجهودهم ،القصرية للمدرسني ، وعدم القدرة على التقو الزيارات املباغتة: انتقادات كثرية من بينها 

وأنه يعتمد على عنصر املفاجأة اعتقادا بأن هذا األسلوب يساعد يف الكشف عن العيوب . التسلط يف اآلراء واألحكام و 
من أجل التحسني تقتصر يف كثري من األحيان على جمرد اقرتاحات تدون يف ) املفتش (واألخطاء ، كما أن جهود املشرف 

سيةالسجالت املدر 
ومثل . وهذا يؤدي باملدرسني إىل الشعور باملوقف احلرج ، وباالضطراب والقلق ، وعدم االطمئنان على وضعهم املهين 

هذه املعطيات تبني مدى احلاجة إىل إجراء دراسات حول موضوع اإلشراف الرتبوي ودوره يف العملية التعليمية يف بالدنا ، حبيث 
غريهم من رجال التعليم على تطوير اخلدمات واملمارسات و واألساتذة املدرسني) ملفتشني ا(تساعد هذه الدراسات املشرفني 

.اإلشرافية وكذا تطوير سلوك اإلشراف الرتبوي لالنتقال به من أسلوب التفتيش إىل أسلوب اإلشراف الرتبوي احلديث 
:وهي مشكلة يف نظرنا تستحق الدراسة،وتتضمن التساؤلني التاليني

األساتذة املدرسني واملفتشني يف هي املمارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا ألعضاء اهليئة التدريسية وبالفعل من وجهة نظرما -أ
املدارس املتوسطة بوالية سطيف ؟

هل ختتلف استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت يتم تقدميها حاليا لألساتذة يف جماال-ب
املختلفة ؟

إجراءات الدراسة الميدانية وأدواتها ونتائجها: ثانيا 
استخدم االستبيان كأداة  جلمع البيانات موجه إىل كل من اهليئة و .اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي 

من خالل استجابات أفراد -وفق-اإلشرافية والتدريسية يف املرحلة املتوسطة بوالية سطيف لتقييم مهام املفتش 



الدراسات السابقة اليت مكنتنا من حتديد جماالت املمارسات اإلشرافية  املبينة يف و مت بناء األداة من خالل األدب الرتبوي. العينة
النشاط -الوسائل التعليمية-دريسطرق الت-املناهج-النمو املهين والعلمي للمدرسني-القيادة الرتبوية :

.-املدرسي
وملا أصبح كل من االستبيانني بشكله النهائي، ويشتمل على مخسني فقرة رتبت اإلجابة عن كل فقرة منها وفق ميزان 

االختيار الذي يرى أمام ) ×(وطلب إىل املستجيب أن يؤشر بعالمة). موجودة ، غري موجودة : (من التقدير ثنائي التدريج 
. صحته 

. أما فيما خيض اخلصائص السيكومرتية لألداة فتم االعتماد على الصدق الظاهري ومعامل الثبات مبفهوم االستقرار
بالنسبة ) 0.96( و).0.91(وقد بلغ معامل االرتباط بني التطبيقني فيما يتعلق باستبيان املمارسات اإلشرافية لعينة األساتذة 

)  2ك(النسب املئوية  وSTATISTICAأما األدوات اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات فهي ا       .للمفتشني
والربنامج األخصائي  ستاتيستيكا 

سيتم عرض النتائج اخلاصة بكل و ) 2ک(وللتحقق من صدق فروض الدراسة استخدم الباحث 
:ا ، وفيما يلي توضيح ذلك فرض من فروض الدراسة للتحقق من صحته

: مجال القيادة التربوية-1
يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال القيادة الرتبوية) 1(جدول رقم 

الداللةمستوى الداللةدرجة احلريةاجلدولية2کاحملسوبة2ک
دالة24.696.6310.01

:السؤال البحثي األول -1
توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا لألساتذة املدرسني 

.يف جمال القيادة الرتبوية 
تعلق بتمكينهم املفتشني فيما يو ملسنا وجود تضارب يف النتيجة بني األساتذة) 1(بناء على نتائج الدراسة وحسب اجلدول رقم 

من قيادة االجتماعات املدرسية  ويرجع ذلك إىل اختالفهم يف حتديد معايري ومؤشرات التمكني ، فقد يرى املفتش أن من حق 

وأن جمموعة  األساتذة . اختصاصهم قيادة كل االجتماعات دون استثناء و فقد يرون أنه  من حقهماختصاصهم ،أما األساتذة 
 )39.73%(

يتوفرون على اخلربة امليدانية واألقدمية وغريها و دارية وبيداغوجيةويرجع ذلك إىل أن هؤالء ممن لديهم قدرات ومهارات وكفاءات إ
.

عبد الرمحان احلسون  وقد يكون ذلك ناجتا عن بعض على النظرة السلبية لدى األساتذة للمفتشني ،وهذا ما أكدت عليه دراسة 
املمارسات اإلشرافية السلبية لدى بعض املفتشني من الذين يركزون على أخطاء األساتذة أكثر من الرتكيز على االجيابيات ، دون 

ساتذة تقر بقيام أي أكثر من الثلث من األ%)36.42(يف حني جند نسبة . األخذ بعني االعتبار جمال العالقات اإلنسانية
هذا أن هؤالء األساتذة استفادوا من هذه العالقات وهي شهادة لنسبة من املفتشني املفتشني بتنمية هذه العالقات ، ونفهم من

وهي تكاد تكون النسبة نفسها لألساتذة الذين شهدوا للمفتشني بتنمية )%39.73(بلغت نسبتهم االجتماعات املدرسية
من األساتذة بأن املفتشني ال يسمحون باملشاركة % 56.30وترى نسبة . )%36.42(العالقات اإلنسانية بني األساتذة وغريهم 

معناه أن األساتذة قد ال يكون من حقهم قانونيا وإداريا وهذا)%89.47(يف اختاذ القرارات على عكس ما يصرح به املفتشون 
إصدار بعض القرارات ويعتقدون من جهة أخرى أنه من حقهم ذلك ،كما ميكن أن يكونوا ممن مل حيظوا إال بزيارة تفتيشية 

دراسة اللحيدان ، ومن واحدة خالل السنة الدراسية مما جيعل الدقة يف احلكم على أداء األستاذ غري كاف  وهذا ما أكدت عليه 



انظر (حسب التقرير الرتبوي للمفتش -) أستاذ لكل مفتش 200أكثر من (جهة أخرى فان كثرة األساتذة املشرف عليهم 
-) قسم املالحق

. من هؤالء
املمكن أن سلوك املفتش هذا سببه األساتذة أنفسهم فقد ال تتوفر فيهم الشروط املوضوعية والكفاءة املهنية كما أنه من

أقرت بأن املفتشني يسمحون )%43.70(.الختاذ القرارات 
كون هؤالء املفتشني من اجلدد يف مهنة اإلشراف ممن تلقوا دروس وتوجيهات يف ويرجح أن ي. هلم باملشاركة يف اختاذ القرارات 
.جمال العالقات اإلنسانية املهنية

فريكزون على اجلانب ) التايلورية(أما النوع األول من املفتشني فقد يكونوا من أتباع املدرسة التقليدية يف التفتيش 
اليت ال ينبغي اخلروج عنها وجيانبون التطور و األستاذو ددة ملهام كل من املفتشالشكلي احلريف يف تطبيق للنصوص القانونية احمل

هذا يعكس حتما التناقض احلاصل ) مدرسة العالقات اإلنسانية(احلاصل يف ميدان األشراف الرتبوي خاصة من الناحية السلوكية 
ليدي يف التفتيش ، وهذا ما توصلت إليه دراسة تايلور نظرا بني ما يراه املفتشون وما ميارسونه يف امليدان وأنه يسود األسلوب التق

وهذا ما يعكس التأثر الذي ال يزال قائما . لعدم مواكبة النصوص التشريعية يف امليدان الرتبوي للتطور احلاصل يف الفكر الرتبوي
ظرة البوليسية السلطوية واعتبار أن  بنظام التفتيش الذي ساد فرتة طويلة من الزمن والذي يستند يف تنظيمه إىل املركزية والن

أما تقييم املفتش بصورة عابرة لألساتذة يرجع يف . اإلنسان كسول بطبعه وال يعمل إال حتت الضغط والرقابة والتهديد والعقاب 
ما يزيد على اعتقادنا إىل كثرة املدارس الواقعة يف خطته حيث الحظنا من خالل التقرير التفتيشي الذي يعده املفتش إشرافه على

يف املقاطعة الواحدة كما أن بعد الكثري من املدارس وقلة وسائل النقل  والظروف االجتماعية الصعبة ال متكن )أستاذ160(
املفتش من القيام مبهامه على وجه أكمل فيلجأ إىل الرتكيز على الشكليات اإلدارية يف زيارته وعلى األخطاء ، وهذه املظاهر ال 

وينبغي التغلب عليها وال حنمل املفتشني املسؤولية الكاملة حول سلبيات هذه املمارسات قي ظل نظام تعليمي تزال موجودة 
.الرتبوي  والنفسي والتشريعي و وإشرايف ما زال بعيدا عن متطلبات احلداثة والتطور يف جانبه املعريف

وحسب اجلدول نفسه فإن املتتبع الستجابات األساتذة يالحظ كذلك أنه
مثل تنمية العالقات اإلنسانية والسماح األساتذة باملشاركة يف اختاذ القرارات ومتكينهم من املشاركة يف قيادة االجتماعات 

من األساتذة بأن هذه املمارسات غري موجودة يف سلوك املفتشني الرتبوي % 63.58و%56.30املدرسية ،حيث يرى ما بني 
على -من املفتشني حول عدم وجود هذه املمارسات اإلشرافية وهذا يدل % 26.32و%10.52ويتفق مع األساتذة ما بني 

رف املفتشني وهذا ما يعكس -الرغم من التطور احلاصل يف امليدان الرتبوي 
املفهوم السلطوي املركزي للتفتيش يف بالدنا املوجود يف أذهان الكثري من املفتشني من ذوي األقدمية وكذا اجلمود التشريعي 

له يف دراسة 1972حيث أكد بيلز .القانـوين املنظـم للعلمية الرتبوية ككل ولذلك البد من مسايرة التوجه الدميقراطي يف بالدنا 
.أن املناخ الدميقراطي أظهر درجة عالية من الرضا كما أدى إىل زيادة يف اإلنتاج 

:مجال النمو المهني-2/
يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال النمو املهين) 2(جدول رقم 

الداللةالداللةمستوى درجة احلريةاجلدولية2کاحملسوبة2ک
دالة39.166.6310.01

:السؤال البحثي الثاني  -2
توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا لألساتذة املدرسني 

يف جمال النمو املهين 
يرون %75.50تبني أن األكثرية املطلقة من األساتذة بنسبة ) 2(من خالل استجابات العينة وانطالقا من اجلدول رقم 

ونفهم من هذا أن هذه النسبة من األساتذة قد مل يقوموا بتقدمي . أن املفتشني ال ينقلون آرائهم البيداغوجية إىل الوصاية



وبالتايل ال جدوى من تقدمي) املناهج والربامج(اقرتاحات للمفتشني أصال لعلمهم مسبقا مبركزية 
كما قد ).مديرية الرتبية(جمال املناهج والربامج على مستوى الوزارة أو نظرا ملركزية بعض القرارات الرتبوية على مستوى الوالية 

.بالتقصري
ويف حقيقة األمر قد يكون املفتش قام بنقل االقرتاحات إىل الوصاية دون علم األساتذة بذلك وهذا أيضا يدل على 

فمدير الرتبية ما هو إال أداة لتمثيل .% 63.15ل على ذلك أن املفتش والدلي
وتطبيق القرارات املركزية ،لكن من جهة أخرى هناك بعض املديرين يضعون ألنفسهم نظاما مركزيا سلطويا على مستوى 

ومن هنا فإن بعض االقرتاحات احلساسة اليت من احمل.الوالية
.

وهذا يعين أن هناك % 36.85
ذة من ناحية العالقات املهنية البيداغوجية ويكتفي يف ذلك :ثالث احتماالت يف هذه املسألة 

فالقطيعة مع الوصاية .الوصاية معاو وإما خبلل أو قطيعة مع األساتذة. وإما وجود خلل أو قطيعة مع مديرية الرتبية.باجلانب الرمسي
ربة من األستاذ فهو املطالب بتنقيح قد تكون بسبب تقليل الوصاية من أمهية االقرتاحات على اعتبار أن املفتش أكثر خربة وجت

مقرتحات األساتذة وتلخيصها مث تقدميها يف صيغة خاصة، كما أنه من املمكن وجود فتور يف العالقات اإلنسانية بني املفتشني 
.والوصاية

ألحيان ،فيقلل 

) .(
قص يف عملية االتصال بني أطراف العملية التعليمية، ولذلك فال بد من االهتمام مببدأ العالقات وهذا ما يفسر ن

وهذا ما توصلت إليه دراسة أمحد .والتفاعل لضمان زيادة العائد من العملية والتخلص من الصراعات داخل املؤسسة التعليمية
ل الزيارات بني األساتذة لتبادل اخلربات يرى األكثرية من األساتذة أما فيما يتعلق بتنظيم املفتش لتباد.م 2000إبراهيم أمحد 

فقد يكون السبب يف ذلك أن هذه النسبة من األساتذة هلم خربة وأقدمية يف .) 60.27%(
ه من احملتمل أن يكون هؤالء من النمط الذي 
يقاوم التغيري والتطور نظرا للتعود على الروتني، كما أن من املمكن اعتبار هذه الزيارات ال فائدة منها حيث ال تدر عليهم فوائد 

رات تعكس ضعف أن مثل هذه الزيا–يف اعتقادهم –أن األغلبية من األساتذة من املمكن و مادية أو امتيازات اجتماعية
ومن املمكن .

من الذين % 39.73أيضا أن املفتشني يقومون بتنظيم مثل هذه الزيارات لألساتذة اجلدد يف التعليم فقط وهي ما تدل عليه 
الزيارات وهي نسبة تقرتب من النصف وبالتايل ال تستفيد األكثرية من هذه الزيارات ،كما أنه من يقرون بوجود مثل هذه 

املمكن أن تتم مثل هذه الزيارات بناء على احملسوبية نظرا الرتباطها ببعض االمتيازات ،لكن من احملتمل أن املفتش فعال ال ينظم 
وقد يرجع السبب يف ذلك إىل أن . من املفتشني أنفسهم%42.11ة هذه الزيارات حسب رأي األساتذة وهذا ما تؤكده نسب

التايل خيشون مواجهة انتقادات من بعض العناية أو تنقصهم اخلربة النظرية وامليدانية فيما استجد يف ميدان اإلشراف الرتبوي وب
. األساتذة اخلرباء يف ميدان التعليم

.املتوسطة مثال أو مدير الرتبية الرتباط املسألة بكثري من اجلوانب اإلدارية واملالية



تنكر هذه املتابعة وقد يكون األساتذة حمقني % 60.26أما فيما يتعلق مبتابعة املفتش استعمال الزمن  وإسناد الفصول 
فقد يرون إسناد بعض  . 

ة الرياضيات ألستاذ متخصص يف الفيزياء أو إسناد بعض املستويات التعليمية لغري أهلها كان املواد لغري أهلها كأن تسند ماد
يسند قسم الثالثة متوسط ألستاذ جديد يف املهنة أو مستخلف   أما األساتذة فان أكثر من الثلثني يرون  بان هذه العملية من 
سبة من استجابات األساتذة تعرب عن عدم درايتهم مبهام املفتش 

مؤهالت وخربة يف التعليم ال تتوفر للمفتش نظرا لكونه مت اختياره و بشكل مفصل ، ويف بعض األحيان يكون لألستاذ أقدمية
يفيدون % 78.94ة من املفتشني بنسبة بينما جند األغلبي.ملهنة التفتيش على معايري غرب علمية كالبريوقراطية واحملسوبية  والرشوة 

.والظهور ملظهر القوة أمام األساتذة 
:مجال التالميذ-3

ينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال التالميذيوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد الع) 03(جدو رقم 
الداللةمستوى الداللةدرجة احلريةاجلدولية2کاحملسوبة2ک

دالة40.846.6310.01

:السؤال البحثي الثالث  -3
لألساتذة املدرسني توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا 

يف جمال التالميذ
يرى األساتذة بأن املفتش ال يشرتك معهم يف حبث مشكالت التالميذ ) 03(أما خبصوص جمال التالميذ وحسب  اجلدول رقم 

% 52.99وإجياد احللول هلا بنسبة 

، وهذا معناه أن املفتشني يبالغون يف مدح أدائهم األساتذة يف حبث مشكالت التالميذ البيداغوجية رغم نفي األساتذة لذلك 
% 15.78الوظيفي ، ومع ذلك يقر جمموعة من املفتشني بنسبة 

.املدرسة التقليدية يف اإلشراف 
نات اليت جترى للتالميذ فان األكثرية الساحقة من أما فيما يتعلق مبراجعة املفتش مع األساتذة أسئلة االختبارات واالمتحا

الزعم بنسبة ، وباملقابل جند أكثرية األساتذة يرفضون هذا% 84.21
ى القولني جند أن فمن نصدق إذن؟ وباستقراء النسب األخرى الشاهدة عل% 12والفرق بني النسبتني ال يتجاوز 72.85%
من املفتشني يؤكدون أن هذه املمارسة غري % 15.78من األساتذة يعرتفون للمفتشني بأداء واجبهم ، بينما جند نسبة % 27.15

لصاحل املفتشني ، وهذا ما يدل على أن املفتشني ال يقومون إال جبزء بسيط % 12
واملالحظ أن املفتشني هنا يعطون . هذا يعين أن األساتذة حمقني يف عدم وجود هذه املمارسة والواقع يؤكد ذلك و . من املهمة 

واىل هذا .أعلى التقديرات لألدوار املمارسة من قبلهم ، بينما األساتذة يعطون يعطون أقل التقديرات للممارسات اإلشرافية 
اخلليل ونور الدين عقيل عثمان يف األردن املعىن أشارت نتائج دراسة كل من خليل يوسف

:مجال المناهج-4/
يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال املناهج) 04(جدول رقم 

الداللةمستوى الداللةدرجة احلريةاجلدولية2کاحملسوبة2ک
دالة12.106.6310.01

:السؤال البحثي الرابع  -4
توجد فروق يف استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا لألساتذة املدرسني 

يف جمال املناهج 



بكثري 
األساتذة ال يقرون هلم و %100موافقون بنسبة

% 32.45من األساتذة بنسبة و لثفالفارق هو الث% 67.54بذلك إال بنسبة 
و يزعم املفتشون .على إبداء آرائهم مبعدل أستاذين موافقني يف مقابل واحد خمالف على أن الرأي املخالف عادة ما يكون أقلية

معقولة وغري مقبولة يف جمال العلوم اإلنسانية ، وهي نسبة غري% 100
ويرى الباحث أن املشرف ميكنه أن يلعب دورا أكرب . من األساتذة ينفون ذلك متاما  % 12.59وهذا ما يؤكده الدليل من أن 

شته هلم ، أثناء ويتأتى له ذلك من خالل زياراته للمدرسني يف الصفوف الدراسية، ومناق. الكتاب املدرسيو يف حتسني املنهج
وكذلك بإتاحة الفرص .نقاط الضعف مث إبراز أثرها يف منو التالميذ منوا متكامالو 

املالحظات امليدانية و علمي قائم على التطبيقو الكتب املدرسية بأسلوب موضوعيو لألساتذة للتعبري عن آرائهم يف املناهج
الرأي ميكن لألستاذ  أن يساهم بعملية حتسني املنهج ،كما ميكن للمفتش أيضا أن يتدارس مع األساتذة ،وعن طريق احرتام 

البحوث احلديثة يف جمال املنهاج ،و و ساتذة  من التعرف على الكتبتطوير الكتاب املدرسي ، ويستطيع املفتش متكني األ
ويرى الباحث أن املسامهة الفعلية من . االستفادة منهاو و إرشادهم إىل املقاالت

ضعها،و تزويده و أساليبو قل املناهجمراجعتها تتطلب اإلعداد الالزم للمفتش يف حو حتسينهاو قبل املفتش يف وضع املناهج
وقد .و إعداد املعلم ، وطرق التدريس، وكذلك املبادئ النفسية للعمل مع اجلماعاتو باملعرفة الشاملة بنظريات التعلم

الرتبوي على ضرورة إشراك املشرف واملدير يف تطوير املناهج املدرسية وتطوير برامج اإلشراف 1981أكدت دراسة العدواين 
يف دراسة له إىل ضرورة أن 1990بينما أشاراللحيدان.وتقوميها ، وتعزيز العالقة بني املشرف واملعلم خدمة لألهداف التعليمية

.يكون املشرف مؤهال ولديه معرفة تامة بالسياسة التعليمية وباملناهج وبالبيئة املدرسية واخلصائص والصفات الطالبية 
:  مجال طرق التدريس-5/

يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال طرق التدريس) 05(جدول رقم 
الداللةمستوى الداللةدرجة احلريةاجلدولية2کاحملسوبة2ک

غري دالة6.206.6310.01

:السؤال البحثي الخامس  -5
املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا لألساتذة املدرسني توجد فروق بني استجابات 

.يف جمال طرق التدريس 
واليت تشري إىل عدم وجود فروق ذات )05(بناء على نتائج االستجابات وكذا النتائج اإلحصائية املوضحة يف اجلدول 

داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة يف جمال طرق التدريس ، مبعىن أن هناك اتفاق بني أفراد العينة على اعتبار عمل 
من . املفتش اجيابيا 

ويوافقهم األساتذة على ذلك بنسب %100و% 73.68
وهذا يعكس وجهة نظر .ختالف فيها بينهم متمثال يف نسب االستجابات فقطوكان اال% 92.71و% 64.90ترتاوح بني 

.املفتشني املتقاربة يف جمال طرق التدريسو األساتذة 
ق التدريس وجتريب اجلديد منها وهذا متاشيا ويسمحون يف ذلك بتعدد طر .يركزون إشرافهم وتوجيههم يف الغالب يف غرفة الصف

مع الفروق الفردية املوجودة بني التالميذ من جهة ومن جهة أخرى تدريب املدرس على اإلطالع والبحث واإلبداع يف جمال 
- ذباعتباره خبري بأساليب التعليم وطرقه ومبستوى األساتذة املدرسني ومستوى التالمي-لكن أحيانا يرى املفتش . ختصصه



وعلى العموم فان هناك . استخدام طريقة تدريس إجبارية تناسب املوقف التعليمي وهذا ما أشارت إليه النظرية املوقفية لفدلر
أن أهم هدف لإلشراف الرتبوي هو مساعدة 1977

.سواء كان ذلك عن طريق تدريبهم أثناء اخلدمة أو توجيههم التوجيه املباشراملعلمني على حتسني طرائقهم التعليمية
:مجال الوسائل التعليمية-6/

يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال الوسائل التعليمية) 06(الجدول رقم
الداللةالداللةمستوى درجة احلريةاجلدولية2کاحملسوبة2ک

دالة28.786.6310.01

:السؤال البحثي السادس   -6
توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا لألساتذة املدرسني 

يف جمال الوسائل التعليمية 
ومن خالل اخلالصة اإلحصائية تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات )06(من خالل نتائج اجلدول رقم 
% 68.42املفتشني واألساتذة ، فنسبة 

دعاء ومن هنا ميكن أن نفهم أن املفتشني قد تنفي هذا اال% 59.61التعليمية يف الوقت املناسب بينما أكثرية األساتذة بنسبة 

وهذا ومن جهة أخرى من املمكن أن يكون املفتشون مقصرين يف هذه املسالة.تكون هذه اجلهات هي نفسها ضحية للوصاية 
ومهما يكن من أمر فان رأي األساتذة قد يكون صحيحا ألنه نابع من الواقع . من املفتشني أنفسهم % 31.57ما اعرتف به 

يفيدون أن % 40.39وال حاجة هلم يف إنكار الوسائل املوجودة ، لكن يبقى حكمهم ليس على إطالقه الن بعضهم بنسبة 
% 84.21فان األكثرية الساحقة من املفتشني .جلهات املختصةاملفتشني يشاركون يف توفري الوسائل مع ا

وهذا يدل على مبالغة %.55.63األساتذة يف اختيار الوسائل التعليمية املناسبة للدرس ، وهذا ما ينفيه قرابة ثلثي األساتذة 
من األسا% 44.37

% 15.87وما يؤكد هذا التفسري هو أن .املمارسة مل تتعد النصف
بينما . ل التعليمية % 68.42فان )38(يتعلق بالبند 

وهذا معناه أننا ال نستطيع الوقوف إىل جانب % 63.58جند النسبة نفسها تقريبا من األساتذة ترفض هذا االدعاء كلية وهم 
% 31.57األساتذة وال إىل جانب املفتشني يف آرائهم ، ويتوجب علينا أن نبحث يف أدلة أخرى،حيث جند ثلث املفتشني 

36.42 %

ومنه فان هذه املمارسة . % 36.42مع نسبة األساتذة املوافقني هلم % 68.42
إلشارة إىل أن برامج التنمية املهنية للعاملني يف امليدان الرتبوي تتطلب وجتدر ا.ال تتعدى النصف من املصرح به من املفتشني 

استخدام احلاسوب، إنتاج أفالم لتؤكد على ضرورة 1997ويف هذا السياق جاءت دراسة سعاد عبد العزيز الفريح.الرتبوي
.الفيديو وإجراء دراسات عن أمهية الوسائل التعليمية لتحسني أداء املعلمني 

:مجال النشاط المدرسي -7/
يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال النشاط املدرسي) 07(جدول رقم 

الداللةمستوى الداللةدرجة احلريةاجلدولية2کاحملسوبة2ک
دالة56.246.6310.01

:السؤال البحثي السابع  -7
توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا لألساتذة املدرسني 

.يف جمال النشاط املدرسي 



يوجد اختالف بني األساتذة الذين ينكرون قيام املفتشني مبشاركتهم )  07(ما هو مبني  يف اجلدول رقم و 
% 64.23. يف القيام باألنشطة والتعاون معهم يف التنسيق بني أنواع األنشطة املختلفة 

. ت املتعلقة مبجال النشاط املدرسي حيث % 77.48و
حول عدم قيام املفتشني بتدارس الفوائد الرتبوية الناجتة ) %52.31(وتفسر استجابات األساتذة % 89.47و%63.15ما بني 

ون إال للتقييم إن أمكن عن األنشطة املدرسية ، مع األساتذة على أن ذلك معقول جدا ، حيث أن أغلبية املفتشني ال حيضر 
ذلك وليس لديهم من الوقت ما جيعلهم يشاركون يف األنشطة أو توزيع التالميذ عليها أو التنسيق بني أنواع هذه األنشطة ، ومرد 

ن ذلك ذلك أيضا كثرة املهام اإلدارية املوكلة إىل املفتش واملشار  إليها يف املراسيم الوزارية  مث إن البعض من املفتشني يعتربو 
وهذا ما يفسر بقاء بعض الذهنيات تركن إىل النظام التقليدي يف .انتقاصا لقيمتهم حني يعملون مع األساتذة جنبا إىل جنب 

ومتثل .التفتيش ، متجاهلني كل تطور ، وهذا ما تؤكده بعض الدراسات احمللية مثل دراسة بوحفص مباركي ودراسة على الصباغ 
.% 77.63بينما نسبة املفتشني تصل إىل %33.27األساتذة على بنود جمال النشاط املدرسي النسبة اإلمجالية الستجابات

:مجال المجتمع المحلي-8/
) 08(جدول رقم

الداللةمستوى الداللةدرجة احلريةاجلدولية2کاحملسوبة2ک
دالة13.336.6310.01

:السؤال البحثي الثامن  -8
توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا لألساتذة املدرسني يف جمال 

.
اإلحصائية للبيانات واليت مت من خالهلا التوصل إىل وجود وانطالقا من املعاجلة : 08حسب نتائج اجلدول رقم . 

فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة من املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية املقدمة لألساتذة 
:

على متكني األساتذة من استغالل خامات البيئة يف التدريس ويشاركون األساتذة يف تقدمي خدمات 
يف كال املمارستني بينما جند األساتذة يعربون عن عدم وجود هاتني % 57.89عامة للمجتمع احمللي فقط وقد تراوحت النسبة 

وهذا يدل على عدم جود املمارسة % 78.14و% 67.54ا بني املمارستني بنسب مرتفعة مقارنة بنسبة املفتشني حيث ترتاوح م
42.10 %

من اختصاص املشرف 
واألساتذة باعتبارهم أكثر العناصر اتصاال بالبيئتني االجتماعية والطبيعية ، وهذا يعكس غموض ) مدير املدرسة(الرتبوي املقيم 

املهام لدى الكثريين من أطراف العملية التعليمية نظرا لتداخل مهامهم من جهة وهذا ما أشارت إليه دراسة أمحد ابراهيم أمحد 
.هة أخرى فان الكثري من األنشطة واملهام التفصيلية مل تتطرق إليها النصوص القانونية بالنظر إىل مرونة العملية الرتبوية ومن ج

: خالصة  نتائج الدراسة --
يتبني من نتائج هذه الدراسة انه توجد أوجه اتفاق ، وأوجه اختالف بني وجهيت نظر العينة ، 

ف النتائج أن استجابات األساتذة واملفتشني كانت متباينة حول املمارسات اإلشرافية اليت تقدم فبالنسبة للهدف األول من أهدا
مناقشة النتائج افرتض الباحث أن النسب املئوية لالستجابات اليت تساوي أو  و وألغراض التحليل. لألساتذة يف الوقت احلاضر 

فتعترب مؤشرا % 50أما النسب املئوية لالستجابات اليت تقل على .تعترب مؤشرا إىل أن هذه املمارسة موجودة % 50تزيد على 
.لعدم وجود املمارسة



يقوم املفتشون بتقدميها يف الوقت احلاضر و املفتشون بأن عددا من املمارسات تعترب موجودةو أفاد األساتذة: أوجه االتفاق -أ
ففي جمال القيادة .من جمموعة املمارسات % 62ممارسة يف خمتلف جماالت اإلشراف أي نسبة 31مارسات بلغ عدد هذه املو ،

و االستماع إىل آرائهمو الرتبوية يقوم املفتشون بتشجيع األساتذة  على حتمل املسؤولية ورفع الروح املعنوية عندهم ،
تذة املخالفة لرأيه ومفاجأته لألساتذة بزيارته هلم يف الصفوف وتركيزه على أخطائهم كانت خمالفة لرأي املفتش واحرتام آراء األسا

أما املفتشون %.90.72و %50.33وتراوحت نسب استجابات األساتذة  عليها ما بني .وتقييمهم بصورة عابرة وغري دقيقة
% .94.73و%57.89وتراوحت نسبهم بني .فأفادوا مجيعا بوجود هذه املمارسات

تصحيح اخلطأ الذي قد حيصل منهم ، وزيادة  و زيادة النمو املهين لألساتذة: ويف جمال النمو املهين يشارك املفتشون بأمور منها 
اجلدول املدرسي وإسناد الفصول و 

املشاركة يف دورات التقوية اليت تقام لرفع مستواهم والتعاون معهم يف إجياد و ملعلومات واخلربات اجلديدة،لألساتذة ، وتزويدهم با
أما يف جمال . احللول للمشكالت التعليمية وتشجيعهم على املشاركة يف ختطيط الربامج والقيام بالبحوث والدراسات الرتبوية 

لى متكني األساتذة من مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ وتزويدهم مبهارات التالميذ فان عمل املفتشني يبدو انه اقتصر ع
وخربات جديدة وتقييم مستوى التحصيل عندهم بالتعاون مع األساتذة  ،وهذا التقييم قد يفتقد إىل األسس واملقاييس العلمية 

املتعارف عليها،إذ انه يتم بصورة عابرة ومن خالل الزيارات القصرية اليت ي
.األساتذة واملفتشون يف جمال القيادة الرتبوية

جمال املناهج فان عمل املفتشني يكون بدراسة املناهج وحتسينها وتوضيح أهدافها واالستماع إىل آراء األساتذة حوهلا وتشجيعهم 
ولعل هذا العمل املطلوب من كل مشرف الن هذه األبعاد يف جمال على إبداء رأيهم اخلاص بتنظيم الكتاب املدرسي وتطويره 

أما يف جمال طرق التدريس فان املفتشني .
يشجعون األساتذة  على جتريب طرق تدريس جديدة،ويسمحون هلم باستخدام أكثر من طريقة تدريس

.
ويف جمال الوسائل التعليمية اقتصر عمل املفتشني على املشاركة يف تدريب األساتذة على استخدام الوسائل التعليمية اجلديدة

.ختيار الوسائل التعليمية املالئمة للدرس التعاون معهم يف او 
.و يف جمايل النشاط املدرسي فقد اتفق أفراد العينة على تدارس املفتش مع األساتذة الفوائد الرتبوية الناجتة عن األنشطة املدرسية 

ة بني األساتذة وأولياء أمور املفتشون على أن املفتش ال يعمل على توثيق الصلو 
.التالميذ وال يتعاون معهم يف متكني التالميذ من زيارة املؤسسات االجتماعية واإلنتاجية املوجودة بالبيئة 

19بلغ عدد املمارسات اليت مل يتفق على وجودها األساتذة واملفتشون :أوجه االختالف - ب
.عة املمارسات الواردة يف االستبيان من جممو % 38بنسبة 

:وهي  تنقسم إىل .بأن هذه املمارسات ال تقدم هلم 
:17ممارسات يفيد املفتشون يف وجودها أما األساتذة  فيذكرون عدم وجودها وقد بلغ عددها _ا

ففي
% 89.47و% 73.68.العالقات اإلنسانية فيما بينهم،والسماح هلم باملشاركة يف اختاذ القرارات

على أساس أن هذه املمارسات غري % 43.70و36.42%
وتبادل الزيارات بني األساتذة لتبادل . موجودة 

وكما هو معروف فقد بلغت نسب استجابتهم على هذه . ل املدرسي وإسناد الفصول لألساتذة اخلربات، ومتابعة املفتش اجلدو 
%60.27أما األساتذة  فكانت نسب استجابتهم على نفس الفقرات ما بني %.78.94و%57.89املمارسات ما بني 

حبث مشكالت التالميذ ، ومراجعة أسئلة و%75.50و
و االختبارات



مشرية إىل عدم وجود % 72.85و%50.34أما نسب استجابات األساتذة  فكانت ما بني %.84.21و%73.68ما بني 
ابتكار الوسائل التعليمية ،وتوفري و . ارساتمثل هذه املم

% 68.42.األدوات التعليمية يف الوقت واختيار مع األساتذة املناسب منها للدرسو الوسائل
يف جمال و وهي تفيد بعدم وجود هذه املمارسات %.63.58و%55.63ما بني أما استجابات املعلمني فكانت% 84.21و

و وتوزيع التالميذ على أنواع النشاط املدرسي وفقا مليوهلم
%64.23%.84.21و63.15%

ون على املشاركة . %77.48و
املسامهة يف تقدمي خدمات عامة للمجتمع ، وبلغت نسب و يف متكني األساتذة من استغالل خامات البيئة يف التدريس ،

57.89 % .67.54%
. وهي تفيد بعدم وجود هذه املمارسات من وجهة نظرهم % 78.14و
:ممارسات تقدم بصورة قاصرة -ج

%50.33ر ما بني وبلغت نسب استجابات املعلمني على هذه األمو .غري دقيقةو على أخطائهم ،ويقيمون عملهم بصورة عابرة
تفيد حبدوث ذلك % 78.94و%57.89أما استجابات املفتشني فقد تراوحت ما بني . وهي نسب مرتفعة جدا.%90.72و

.فعال
أما فيما يتعلق بصدق فروض البحث تبني أنه توجد فروق بني االستجابات يف جماالت اإلشراف السبعة ما عدا جمال 

وهو ما يبني أن املفتشني يقيمون ) 1(ودرجة حرية) 01،0(لة إحصائية عند مستوى وأن هذه الفروق هلا دال.طرق التدريس
.

:خاتمة 
بناء على نتائج الدراسة واستنادا إىل بعض الدراسات احمللية حول واقع العملية اإلشرافية يف بالدنا مت الوقوف على كثري من 
النقائص والسلبيات سواء على املستوى الفين أو العالئقي، دون إنكار حماوالت للتحديث ومواكبة املستجدات يف امليدان الرتبوي 

. حماوالت بدون فلسفة واضحة املعامل من طرف الوزارة ، مما خلق فجوة كبرية بني التخطيط والتنفيذواإلشرايف ، لكنها تبقى
ولذلك على الوزارة املعنية أن تعمل على إحداث ثورة من أجل تغيري الذهنيات واملفاهيم والقوانني واالسرتاتيجيات واآلليات 

.جدات التكنلوجية العاملية والوسائل بغية اللحاق بركب التطور والتكيف مع املست

:المراجع 
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