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 تطىير منظىمت اإلشراف التربىي بالمذارس الرسميت للغاث في مصر

  متحذة األمريكيت والصيهة الىالياث الفي ضىء خبر 

  دادـإع
 أ.د/ أحمذ إبراهيم أحمذ

 واإلدارة التعلينية  أستاذ الرتبية املقارنة
 جامعة بنوا -كلية الرتبية 

 د/عبذ الحميذ عبذ الفتاح شعالن
 واإلدارة التعلينية مدرض الرتبية املقارنة
 جامعة بنوا -كلية الرتبية 

  بكر محمذ محمىد هيبتأ/ 
 جنليزيةمعله لغة إ

 مستخلص الرساالت باللغت العربيت

هدفت الدراسة إلى تطوير منظومة اإلشراف التربوى بالمدارس الرسمية لمغات فى مصرر 
فى ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية والصين، وذلك من خالل التعرف عمى الواقع الحقيقرى 

معرفرة نرواحى القصرور أو الضرعف ل لعممية اإلشراف التربوى بالمدارس الرسمية لمغات فرى مصرر
فى عممية اإلشراف التربروى بالمردارس الرسرمية لمغرات ومحاولرة عاللورا لموصرول ألفضرل صرورة 
لعمميررة اإلشررراف التربرروى بوررذس المرردارس، وال مسرر ة التررى تقرروم عميوررا المرردارس الرسررمية لمغررات مررن 

وت عيموررا وتطويرهررا مررن ألررل خررالل القرررارات الوزاريررة التررى تررنظم عمررل هررذس المرردارس منررذ نشرر توا 
تحسررين العمميررة التعميميررة بررداخموا بغيررة الوصررول لممرر مول منوررا حيررث أنوررا تعتبررر مرردارس مناسرربة 
لمطبقة المتوسطة لمتعميم بالمغات األلنبية ب سعار غير باهظرة، وكرذلك التعررف عمرى خبررات كرل 

ونظاموا التعميمرى سرواء كران  من الصين والواليات المتحدة األمريكية فى عممية اإلشراف التربوى
مركزيُا أو ال مركزيُا، وصورة المدارس الرسمية لمغات بورا، واإلسرت ادة مرن هرذس الخبررات المتقدمرة 

ووضرررع لكرررل مرررن الصرررين والواليرررات المتحررردة بمرررا يتناسرررق مرررع البي رررة المصررررية بقررردر اإلمكررران، 
لرسرمية لمغرات فرى مصرر ملموعرة مرن التوصريات لتطروير منظومرة اإلشرراف التربروى بالمردارس ا

 من خالل ما توصمت إليه أيضًا نتا ج الدراسة.



  بكر حمند، أ/ د/عبد احلنيد عبد الفتاح ،أ.د/ أمحد إبراهيه
 

 292 

Abstract 

The research aims to develop the system of educational 

supervision in official  schools for languages in Egypt in light of the 

experience of USA and China through knowing  the real status of 

educational supervision in official schools for languages in Egypt to 

know the shortcomings or weakness of some aspects in the process of 

educational supervision and trying to find out treatment to reach the best 

picture for the process of educational supervision at these schools and to 

know the philosophy which these schools working according to it 

through ministry decisions which organize the work of these schools 

since its establishment to refresh and develop them for enhancing the 

educational process inside them to reach the future aim of them as they 

are suitable schools for the middle class to learn with foreign languages 

without high prices, and to know experiences of both China and USA in 

the process of educational supervision and their educational systems 

either central or no central, and the picture of official schools for 

languages there to benefit from these advanced experiences of both 

China and USA according to the Egyptian environment as possible and 

to put a group of recommendations for  developing the system of 

educational supervision in official schools for languages in Egypt 

through the results of the study. 
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 :ــتـــذمـــمق

عردادهم  رغم كثرة التغيررات الترى تواكرق العصرر وتنوعورا، إال أن قضرية تعمريم الطرالق وا 
لكل ملتمع، فالتعميم هو الوسيمة التى يعتمد عميوا أى ملتمع  لممستقبل ال تزال الركيزة األساسية

فى تحقيق تماسكه، ومن ثم تقدمه وازدهارس، إذ يعد قضية أساسية من قضرايا الملتمعرات وركيرزة 
مومررة مررن ركررا ز التنميررة إال إنرره فررى الرربالد العربيررة ال يررزال يعررانى ضررع ًا فررى بنيترره مررن لوانررق 

الرردول العربيررة عمررى ضرررورة تطرروير العمميررة اإلشرررافية ت كيرردًا عمررى  متعررددة، لررذا فقررد ركررزت تقررارير
أهميررة ولررود إشررراف تربرروى فعررال ودورس فررى العمميررة التعميميررة بلعتبررارس أحررد العمميررات األساسررية 

 لإلدارة التربوية المتطورة.
ثارة  رشادهم وا  ويقوم اإلشراف التربوى بمساعدة المعممين عمى النمو الشخصى والمونى وا 

حداث العديد من التطورات التى تعمل لصالح النواحى اإلنسانية المتمثمة فى دو  افعوم وقدراتوم، وا 
احترررام المعمررم والثقررة بقدراترره حتررى يصررل ألفضررل مسررتوى لرره وذلررك لتعرراظم الرردور الررذى يقرروم برره 

عدادهم اإلعرداد المناسرق كقروى عاممرة فرى الملتمرع لتحق يرق المعمم من تربية األليال المتعاقبة وا 
وتسررعى عمميررة اإلشررراف إلررى تحقيررق ملموعررة ( 1)  النوضررة فررى لميررع ملرراالت اإلنترراج المختم ررة.

من األهداف، وهى توليه ال رد نحو الخطط الليدة، التوليه نحو التنظيم، التوليه نحو الظروف 
 ( 2)الليدة، اإلتصال والتواصل مع األفراد العاممين.

يرررز لملميرررع، سرررعى المسررر ولون بررروزارة التربيرررة وفرررى ضررروء التعمررريم مرررن ألرررل التميرررز والتم
والتعميم فى مصر بلتاحة تكافؤ ال رص التعميمية وتعميم المغات لغير القادرين عمى ن قات التعمريم 

عتبارهرررا حقرررًا لكرررل المررواطنين. إلرررى إنشررراء المررردارس التلريبيررة الرسرررمية والترررى يطمرررق ( 3)الخرراص وا 
توررردف إلررى تحقيررق أهرررداف التعمرريم قبررل اللرررامعى، عميوررا تلريبيررة، إذ انورررا ذات طبيعررة خاصررة، 

والتوسع فى دراسة المغات األلنبية بلانرق المنراهج المقرررة. وتبردأ الدراسرة بريراض األط رال لمردة 
سررنتان، تميوررا مرحمررة التعمرريم األساسررى، ثررم مرحمررة التعمرريم الثررانوى، وتطبررق هررذس المراحررل منرراهج 

لعمروم بالمغرة األلنبيرة. ويرتم تردريس لغرة ألنبيرة واحردة التعميم العام، بلانق تردريس الرياضريات وا
 ( 4) فى الحمقة االبتدا ية، أما الحمقة اإلعدادية والمرحمة الثانوية فتدرس فيوما لغتان ألنبيتان.

ويعتبر اإلشراف التربوى أحد آليات ضمان تن يذ تمرك المورام الوظي يرة واألهرداف السرال ة 
المنراهج، كرذلك لتحديرد نروع طررق التردريس المطموبرة، ولتقرويم فوو"عممية ضرورية لتحديد طبيعرة 

عممية التعميم والتعمم، أيضرا مرن ألرل تنسريق اللورود واسرتغالل الطاقرات اإلنسرانية، كرذلك تظورر 
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قيمة اإلشراف فى تلنق التداخل فى المناهج، وتلنق التكرار فى طرق التدريس، وتكممة النقص 
إلى مستوى أعمرى وأفضرل، كرذلك تظورر أهميرة اإلشرراف فرى  فى مستوى المعممين عندما ينتقمون

  (5) ."التخطيط الدقيق لممناهج فى ضوء احتيالات الملتمع

 ث:ـــت البحــــمشكل

 يمكن بمورة مشكمة البحث في التساؤل الرئيسى التالى:
كيف يمكن تطوير منظومة اإلشراف التربوى بالمدارس الرسمية لمغات  فىى مرىر فىى 

 جمهورية الرين الشعبية، الواليات المتحدة األمريكية(؟ضوء خبرة )
 ويت رع عن هذا السؤال ملموعة من التساؤالت ال رعية التالية:

 ما أسس عممية اإلشراف التربوى فى ضوء ال كر التربوى المعاصر؟ -1
 ما ال مس ة التى تقوم عميوا المدارس الرسمية لمغات فى مصر؟ -2

ل اإلشراف التربوى فى المدارس الرسمية لمغات فى كرل ما أهم الخبرات العالمية فى ملا -3
 من لموورية الصين الشعبية والواليات المتحدة األمريكية؟

 ث:     ــــذاف البحـــــأه

 التعرف عمى أسس عممية اإلشراف التربوى فى ضوء ال كر التربوى المعاصر. -1

 مصر. التعرف عمى ال مس ة التى تقوم عميوا المدارس الرسمية لمغات فى -2

الوقررروف عمرررى خبررررات بعرررض الررردول المتقدمرررة فرررى نظرررام اإلشرررراف التربررروى فرررى المررردارس  -3
الرسمية لمغات مثل )الصين والواليات المتحدة األمريكية(، وبحث إمكانية اإلست ادة منوا 

 فى تطوير منظومة اإلشراف التربوى فى هذس المدارس فى مصر.

 ث: ــــت البحـــأهمي

 تنبع أهمية البحث من:
إهتمررام الدولررة الواضررح بمرردارس المغررات مررن خررالل التوسررع فررى إنشررا وا واإلقبررال المتزايررد  -1

تقانوا. كتساق المغات األلنبية وا   عميوا، األمر الذى يقتضى تحقيق لودة التعميم وا 

كما تظور أهمية هذا البحث عمى المستوى التطبيقى، فى أنه سيساهم من خالل النترا ج  -2
ومن خالل التوصيات المقترحة الترى سريقدموا البحرث فرى تطروير التى يتم التوصل إليوا 

 منظومة اإلشراف التربوى بالمدارس الرسمية لمغات فى مصر.
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 ث: ـــج البحـــمنه

يعتمررد البحررث الحررالى عمررى اسررتخدام المررنوج المقررارن وذلررك "ألنرره يشررمل وصررف طبيعررة 
، ويشرمل أيضرًا "لمرع ( 6) كوناتورا"الظاهرة موضروع البحرث، وتحميرل بياناتورا وبيران العالقرة برين م

والبيانررات مررن ملتمررع الدراسررة األصررمى، والتعبيررر عررن البيانررات بشرركل كمررى أو كي ررى  المعمومررات
 ( 7) واستخالص النتا ج".

 ث:        ــــــأدواث البح

  :تعد االستبانة هى األداة الر يسية للمع البيانات والمعمومات فى هرذا البحرث، االستبانة
ح هذة األداة ترلمرة أهرداف البحرث ترلمرة دقيقيرة، وتتكرون االسرتبانة مرن ثرالث حيث تتي

محاور: المحور األول لمتعرف عمى واقع ممارسرات المشررف التربروى بالمردارس الرسرمية 
( عبررارة، والمحررور الثررانى لمتعرررف عمررى مشرركالت اإلشررراف 35لمغررات وذلررك مررن خررالل )

 -المنررررراهج -المعمرررررم -سرررررية وبنيرررررة المدرسرررررةاإلدارة المدر  -التربررررروى الخاصرررررة) بالمولررررره
( عبرررارة، والمحرررور الثالرررث عرررن عرررالج هرررذة 25الطرررالق( وترررم التعبيرررر عنرررة مرررن خرررالل )

 ( عبارة.22المشكالت الخاصة باإلشراف التربوى من خالل )
  :تعتمرررد الدراسرررة الحاليرررة عمرررى المقرررابالت الشخصرررية مرررع بعرررض المقىىىابات الشخرىىىية

ت التعميمية والمديرية والمولوين والمديرين والمعممين والقا مين القيادات المس ولة باإلدارا
عمررى عمميررة اإلشررراف فررى المرردارس الرسررمية لمغررات وذلررك لبيرران طبيعررة عمميررة اإلشررراف 

 التربوى من ولوة نظرهم والمشاكل التى تعوقوم وسبل حموا.

 ث: ــــذود البحــــح

 :اف التربرروى بالمرردارس الرسررمية دراسررة موضرروع تطرروير منظومررة اإلشررر  الحىىد الموضىىو ى
لمغرات فرم مصررر فرم ضرروء خبررات بعررض الردول وسرروف تعتمرد الدراسررة الحاليرة عمررى دول 
المقارنرررة لمووريرررة الصرررين الشرررعبية والواليرررات المتحررردة األمريكيرررة باإلضرررافة إلرررى لمووريرررة 

 مصر العربية. 
 :ن معممرررى ( م رررردة مررر582وتتمثرررل فرررى عينرررة البحرررث الترررى اشرررتممت عمرررى ) الحىىىد البشىىىرى

 ومولوى ومديرى المدارس الرسمية لمغات. 
 :تررم إلررراء الدراسررة الميدانيررة عمررى المرردارس الرسررمية لمغررات بلميررع إدارات  الحىىد الجغرافىىى

 محافظة القميوبية.
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 :م( وترم تطبيرق 2216 -2213وتضرمن زمرن إلرراء البحرث فرى ال تررة مرن )  الحد الزمنى
 م(.32/7/2215حتى  18/5/2215) الدراسة الميدانية فى ال ترة الزمنية من

 ث:ــــاث البحــــمصطلح

 System Theاملنظومة: 

وأنوررا  "ملموعررة متشررابكة مررن العناصررر التررى تتبررادل وتت اعررل فيمررا بينوررا، ب نوررا وُتعرررف
وحدة أو لواز يتكون من ملموعة األلزاء المتداخمة ترتبط هذس األلزاء ببعضوا البعض بعالقرة 

 (8). فلذا حدث تغير فى لزء منوا يحدث تغير فى بقية األلزاء" ت ثير وت ثر مستمرة،
وُتعرف المنظومة إلرا يًا ب نورا "عبرارة عرن إطرار عرام مكرون مرن ملموعرة مرن العناصرر 
)الررررنظم ال رعيررررة( المترابطررررة، وهررررذس العناصررررر تت اعررررل مررررع بعضرررروا الرررربعض، وترررررتبط فيمررررا بينوررررا 

ة وفررى ن ررس الوقررت تتعرراون وتتكامررل لتحقيررق بعالقررات متبادلررة، ليررؤدى كررل عنصررر وظي ررة معينرر
 هدف أو ملموعة من األهداف".

 Educational Supervisionاإلطراف الرتبوى: 
هرررو "اللورررد الرررذى يبرررذل بوررردف إثرررارة إهتمرررام المعممرررين وتوليررره نمررروهم بلسرررتمرار كررر فراد 

وتوليره نمررو  وأعضراء فرى لماعرة ليتمكنرروا مرن فورم وظي ررة التعمريم، وأداء أعمرالوم ب اعميررة أكثرر،
 (9)التالميذنموًا مستمرًا ليكونوا قادرين عمى المشاركة ال عالة فى ملتمع ديمقراطى يعيشون فيه".

وُيعرررف اإلشررراف التربرروى إلرا يررًا ب نرره هو"ملموعررة العمميررات التررى توررتم بتن يررذ لميررع لوانررق 
ميرع العمميرات الترى تلررى داخررل العمميرة التعميميرة المتبادلرة برين المردير/ المولره والمعمررم وذلرك لتطروير ل

 المؤسسات التعميمية بودف تحقيق األهداف التربوية واالرتقاء بمستوى األداء لممعممين".

 املدارض التحريبية الرمسية للغات: 

Official Experimental Schools For Languages 
ا ب نوررا سرروف هررى مرردارس حكوميررة بمصررروفات" أنشرر توا وزارة التربيررة والتعمرريم إيمانررًا منورر

خاصررًة وأننررا نعرريش عصررر تكررون منافسررًا لممرردارس الخاصررة، وأنوررا سرروف توررتم بالمغررة األلنبيررة 
 (12)وخطتوا الدراسية هى ن س خطة مدارس المغات الخاصة.  المعمومات،

وُتعرررف المرردارس التلريبيررة الرسررمية لمغررات إلرا يررًا ب نوررا "مرردارس رسررمية لمغررات تعررادل 
مرررن حيرررث: الك ررراءة فرررى األداء واللرررودة فرررى المغرررة وتررردريس الرياضررريات مررردارس المغرررات الخاصرررة 
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والعموم بالمغة األلنبية )اإلنلميزية أو ال رنسية( وتشمل مراحل التعمريم األربرع مرن: مرحمرة ريراض 
األط رررال، المرحمرررة اإلبتدا يرررة، المرحمرررة اإلعداديرررة والمرحمرررة الثانويرررة وأنشررر ت بوررردف تحقيرررق مبررردأ 

 يمية لغير القادرين عمى ن قات التعميم الخاص".تكافؤ ال رص التعم

 ت: ــــــــاث السابقــــــــالذراس

 ستعرض تمك الدراسات من خال محورين هما:
 اإلشراف التربوى.  حور األول:الم 
 :المدارس الرسمية لمغات. المحور الثانى 

 احملور األول: دراسات تناولت اإلطراف الرتبوى.
: إسرتراتيلية وبنيرة مقترحرة لإلشرراف التربروى  بد الرحمن بعنواندراسة  بد الرحمن حسين  -1

(11) م.2222بالتعميم الثانوى العام بلموورية مصر العربية فى ضوء االتلاهات المعاصرة 
 

وهدفت الدراسة إلى اإللابة عن تساؤلين ر يسين أولوما: ما واقع اإلشراف ال نى التربوى 
ا: اإلستراتيلية والبنيرة المقترحرة الترى يمكرن أن يكرون عميورا بالمدرسة الثانوية فى مصر؟ وثانيوم

اإلشرررراف المونرررى التربررروى التعميمررررى فرررى التعمررريم الثررررانوى العرررام فرررى مصررررر فرررى ضررروء األهررررداف 
عتمردت الدراسرة عمرى المرنوج الوصر ى واإلسرتبانة لتحقيرق  واالتلاهات المعاصرة المرؤثرة عميره؟ وا 

لرررود إت ررراق برررين ف رررات العينرررة المسرررتليبة عمرررى أن لميرررع أهرررداف الدراسرررة، ومرررن نترررا ج الدراسرررة و 
يمكرررن أن تسررروم فرررى تطررروير وزيرررادة  -إذا مرررا تحققرررت  -المحررراور المطروحرررة مرررن لانرررق الدراسرررة

 .فاعمية الممارسات اإلشرافية التربوية القا مة بالمدرسة الثانوية العامة

اء أقسررام : "اإلشررراف التربرروى ودور رؤسرربعنىىوان Kruskamp, William H  دراسىىة -2
فحصت الدراسة تصورات ثالث رؤساء أقسام وعمموم عمرى  (12) م.2223 .المدارس الثانوية"

مداد المعممين الذين يعممون معوم باإلشراف التربوى.  تزويد وا 

وتوردف الدراسرة إلرى فورم تصررورات رؤسراء األقسرام عرن اإلشررراف فرى ثرالث مرواد دراسررية 
تماعيرررة". وقرررد إسرررتخدمت عينرررة عمديرررة إلختيرررار ثرررالث هرررى "الرياضررريات والعمررروم والدراسرررات اإلل

. وقرد Northsouth Georgiaرؤسراء أقسرام مرن مدرسرة ثانويرة فرى شرمال شررق واليرة لورليرا 
 لمعرررت البيانرررات مرررن خرررالل المقرررابالت الشخصرررية وترررم تحميمورررا بلسرررتخدام طريقرررة مقارنرررة ثابترررة،

 ويررررة كررررانوا غيررررر واعررررين بالوصررررفوأشررررارت نتررررا ج الدراسررررة إلررررى أن رؤسرررراء أقسررررام المدرسررررة الثان



  بكر حمند، أ/ د/عبد احلنيد عبد الفتاح ،أ.د/ أمحد إبراهيه
 

 003 

 الرررررروظي ى لوظررررررا  وم. ولررررررم ُيعطرررررروا المسرررررراندة لكررررررى يمارسرررررروا اإلشررررررراف التربرررررروى. وأن يصرررررربحوا 
عمررى خبرررة بكرراًل مررن دور الصررراع والغمرروض، ومررن النتررا ج أيضررًا أن رؤسرراء األقسررام يسررتنبطوا 

 ممارسات اإلشراف التربوى.
لمشرف التربوى فى ضوء المدخل التنمروى تطوير أداء ا دراسة سميمان محمد قطان بعنوان: -3

  (13)م.2226 : درسة تحميميةلإلشراف التربوى

وهررردفت الدراسرررة إلرررى التعررررف عمرررى المشررركالت الترررى تعررروق المشررررف التربررروى عرررن أداء 
موامرررره وتقررررديم الحمررررول لوررررا، والتعرررررف عمررررى المرررردخل التنمرررروى فررررى اإلشررررراف التربرررروى، وعررررالج 

تربرروى وتسرراعدس فررى أداء موامرره، وقررد إسررتخدم الباحررث المررنوج المشرركالت التررى توالرره المشرررف ال
الوصررر ى التحميمرررى لموقررروف عمرررى العوامرررل الترررى تعررروق المشررررف التربررروى عرررن أداء موامررره، وقرررد 

( مشررفًا لميرع 268إستخدمت الدراسة إستبانة مولوة لممشرفين التربويين والرذين بمغرت نسربتوم )
( معممررًا، وكررذلك إسررتخدم 752، والمعممررين بنسرربة )التخصصررات بمنطقررة مكررة المكرمررة التعميميررة

الباحرررث مقياسرررًا لمتعررررف عمرررى تولورررات المشررررفين التربرررويين كعنصرررر مورررم فرررى المررردخل التنمررروى 
قتصرت هذس الدراسة عمى مشرفى منطقة مكة المكرمة التعميمية )لمبنين فقط( للميع  لإلشراف، وا 

 -ل التعميم العام فى كل من العاصرمة المقدسرةالتخصصات العممية واألدبية والدينية للميع مراح
 الطا ف. ومن أهم ماتوصمت إليه نتا ج الدراسة: -لدة

أن اإلشرررراف التربررروى فرررى السرررعودية يعرررانى مرررن الكثيرررر مرررن المشررركالت الترررى قرررد تعررروق 
العمميررة التربويررة خاصرررة فررى ولررود تمرررك األعررداد الكبيررررة مررن المعممررين، وعررردم ترروافر اإلمكانيرررات 

والبشرررية، ونقررص فررى أعررداد المشرررفين، كمررا يتطمررق المرردخل التنمرروى لإلشررراف مررؤهالت الماديررة 
لممشرف التربوى لمقيام بالدور اللديد مثرل الردورات المتخصصرة، ومعرفتره بنظريرات تعمريم الكبرار 

 وعمم الن س.
"إدراكرات معممرى التعمريم األساسرى لتر ثير اإلشرراف  بعنىوان: Kramer, Cynthia Aدراسة  -4

و تورردف هررذس الدراسررة لمتحقررق مررن أن إدراكررات معممررى التعمرريم األساسررى  (14).2227وى"التربرر
لإلشرراف  Westchester County, New Yorkفرى "وسرت تشيسرتر كرونتى بنيويرورك" 

التربرروى ال عرررال يرتكرررز عمررى متغيررررات الوررردف، زمالرررة العمررل، التغذيرررة الرالعرررة، اإلسرررتمرارية، 
يمى. وترم تصرميم أداة استبيان)مسرح( ترتكرز عمرى آداق المغرة الت كير الت ممى، والتحسن التعم
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دراكررات  التررى تعرررف السررموكيات اإلشرررافية والتررى تررم تطبيقوررا عمررى مرردارس التعمرريم األساسررى وا 
 المعممين لوذس السموكيات.

وأظورررت نترررا ج الدراسرررة أن المعممرررين يتطمبرررون أو يحترررالون إشرررراف مال رررم إلحتيالررراتوم 
 ينبغررررررررى أن يشررررررررارك المولرررررررره والمرررررررردير والمعمررررررررم فررررررررى توضرررررررريح الورررررررردفال رديررررررررة كمتعممررررررررين. و 

مررررن اإلشررررراف، ووسررررا ل إنلرررراز التحسررررن التعميمررررى، واألهررررداف الر يسررررية والثانويررررة مررررن المنرررراهج 
 بالمراحل التعميمية المختم ة.

: تصور مقترح لنظام اإلشراف التربوى فى مؤسسرات دراسة والء محمد زين العابدين بعنوان -5
  (15)م.2228ت الخاصة فى ضوء بعض الخبرات العالمية ذوى اإلحتيالا

واسرتودفت الدراسررة التعرررف عمرى واقررع مؤسسررات ذوى اإلحتيالرات الخاصررة فررى ج.م.ع، 
والتعرف عمى واقع اإلشراف التربوى فى تمك المؤسسات ودول المقارنرة )أمريكرا وانلمتررا وهولنردا( 

التربروى المتاحرة حاليرًا فرى مؤسسرات ذوى  وتوضيح سبل اإلست ادة منوا فى ت عيرل نظرم اإلشرراف
عتمرررردت  االحتيالرررات الخاصرررة، وبحرررث إمكانيررررة اإلسرررت ادة منورررا فررررى المؤسسرررات فرررى ج.م.ع، وا 
عتمرردت عمررى المقررابالت الشخصررية. ومررن أهررم نتررا ج  الدراسررة عمررى إسررتخدام المررنوج المقررارن، وا 

ليات واإلختصاصررات الممقرراة الدراسرة أن هنرراك قصررورًا فرى عرردد المشرررفين بالمقارنررة بحلرم المسرر و 
عميوم، باإلضافة إلى أن معظم المشررفين التربرويين غيرر مرؤهمين فرى العمرل فرى ملرال اإلشرراف 
التربوى فرى التربيرة الخاصرة، وعردم ولرود بررامج تدريبيرة إلعرداد المشررفين التربرويين اللردد برلدارة 

شرررف ومرردير المؤسسررة، وتمسررك التربيررة الخاصررة، وعرردم االلتررزام بتحديررد المسرر وليات لكررل مررن الم
 القا مين باإلشراف باألساليق التقميدية.

 احملور الثانى: دراسات تناولت املدارض التحريبية الرمسية للغات.
تطرروير نظررام المرردارس التلريبيررة لمغررات  دراسىىة  بىىد العزيىىز  بىىد الهىىادى الطويىىل بعنىىوان: -1

 (16)م.2223
ريبيررة لمغررات مررن حيررث نشرر توا وتطورهررا هرردفت الدراسررة التعرررف عمررى واقررع المرردارس التل

وفمسرر توا وأهرردافوا ونظررام الدراسررة بوررا وشررروط القبررول والرعايررة المتكاممررة وأهررم المشرركالت التررى 
توالووررررا وتقمررررل مررررن ك اءتوررررا، والتوصررررل إلررررى كي يررررة تطرررروير نظررررام المرررردارس التلريبيررررة لمغررررات. 

سررتخدمت ال دراسررة بعررض إسررتبانات مولوررة واعتمرردت الدراسررة عمررى المررنوج الوصرر ى التحميمررى، وا 
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لممعممرين والمعممرات والطمبررة والطالبرات وبعررض المسر ولين لمعرفررة آرا ورم فررى إيلابيرات وسررمبيات 
نظام مدارس المغات الحكومية وأهم مقترحاتوم لتطويرها. ومن أهم ما توصمت إليه نتا ج الدراسة 

ل عمررى ولررود ت رراهم وعالقررات مررا يمررى: ضرررورة إختيررار قيررادات مدرسررية إلدارة هررذس المرردارس تعمرر
 طيبة بينوا وبين المعممين من لوة، وتعاون وثيق بينوا وبين أولياء األمور من لوة أخرى.

 دراسة  -" المدارس التلريبية الرسمية لمغات فى مصر دراسة لورانس بسطا ذكرى بعنوان: -2
  (17) م.2225تقويمية"    

م دراستوا من قبل، والخاصرة بالمردارس واستودفت هذس الدراسة بعض اللوانق التى لم تت
التلريبيرررة الرسررررمية لمغرررات فررررى إطرررار مبرررردأ تكرررافؤ ال رررررص، واإلنتمررراء لمرررروطن لررردى طررررالق هررررذس 
المدارس واإلختالط بين البنين والبنات فى هرذس المردارس، باإلضرافة إلرى االهتمرام برالتعرف عمرى 

المعممين فى الخدمات التعميمية التى الوضع الحالى لوذس المدارس وآراء أولياء األمور والطالق و 
عتمدت الدراسة عمى المنوج الوص ى التحميمى القا م عمى تلميرع مرا هرو  تقدموا هذس المدارس. وا 
متاح من بيانات كمية أو وص ية عن المدارس التلريبية الرسرمية لمغرات وتصرني وا وتحميمورا مرن 

ات الطررالق وأوليرراء األمررور والمعممررين خررالل اإلسررتبانات المعرردة لررذلك لمتعرررف عمررى آراء واتلاهرر
والمديرين نحو لوانق المردارس التلريبيرة الرسرمية لمغرات واإلخرتالط برين البنرين والبنرات ومقارنرة 
اإلنتمررراء لررردى هرررؤالء الطرررالق بالمررردارس الرسرررمية غيرررر التلريبيرررة. وتوصرررمت الدراسرررة إلرررى ولرررود 

يررار المعممررين الررذين يؤمنررون ب مسرر ة قصررور فررى ك رراءة المعممررين وعرردم ولررود معررايير محررددة إلخت
 وأهداف المدارس التلريبية الرسمية لمغات. 

إصرررالح النظرررام اإلدارى بمررردارس مرحمرررة التعمررريم بعنىىىوان:  Wei, Fang Yueدراسىىىة  -3
التلريبيررة فررى شررنغواى  األساسررى مررن  خررالل الممارسررة والدراسررة: بمدرسررة يررونج آنررج ليرروان

  (18)م(.2228)
ويررة وترردعيم الت اعررل بررين مرحمررة التعمرريم األساسررى والثررانوى وفقررًا وهرردفت الدراسررة إلررى تق

لمراحررررل التطررررور اللسررررمى والعقمررررى وااللتمرررراعى لمتمميذ.ولقررررد أظورررررت ممارسررررات نظررررام التعمرررريم 
اإللزامى الممتد لتسع سرنوات التقرارق برين مردارس التعمريم اإلبتردا ى والثرانوى كبدايرة ليردة وكرذلك 

لمردى. وقرد أظوررت نترا ج الدراسرة الترى ُألريرت عمرى مدرسرة يرونج الوصول إلى األهرداف بعيردة ا
يررانج التلريبيررة تحقيررق درلررة كبيرررة مررن اللررودة فررى نظررام التعمرريم بالمرردارس التلريبيررة مررن خررالل 
اإللزام فى التعميم األساسرى ومرن خرالل اإلصرالح اإلدارى لمنظرام التعميمرى بورا. كمرا كشر ت هرذس 
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يم الثانوى واألساسى واإلت اق والتقارق الكبير فى األهداف وتحقيق الدراسة عن التكامل بين التعم
نتررا ج وأهررداف محررددة بالمرردارس. كررذلك فررلن إصررالح النظررام اإلدارى بالمرردارس التلريبيررة بيررونج 
يرانج كنمرروذج خراص الررذى يمتررد لتسرع سررنوات ويمكررن تطبيقره فررى كافررة المحميرات والواليررات عمررى 

 مستوى دولة الصين.

"تطوير إدارة المدارس التلريبية الرسمية لمغات فى ضوء  ن محمد طمعت بعنوان:دراسة إيما -4
  (19)م.2211مدخل الالمركزية فى لموورية مصر العربية" 

واستودفت الدراسة الوصرول إلرى تصرور مقتررح لتطروير إدارة المردارس التلريبيرة الرسرمية 
سرررتخدمت ا لمرررنوج الوصررر ى التحميمرررى لمغرررات فرررى ج.م.ع وذلرررك فرررى ضررروء مررردخل الالمركزيرررة. وا 

قتصررررت الدراسرررة عمرررى  داراتورررا، وا  لرصرررد وتشرررخيص واقرررع المررردارس التلريبيرررة الرسرررمية لمغرررات وا 
سرتخدمت أداة االسرتبانة الترى تطبرق عمرى  المدارس التلريبيرة الرسرمية لمغرات بمحافظرة القراهرة. وا 

هررم نتررا ج الدراسرررة بعررض القيررادات التربويررة فررى المرردارس التلريبيررة الرسرررمية لمغررات. وكرران مررن أ
التوصل إلى نمط إدارى لديد )اإلدارة الذاتية( بالمدارس التلريبية الرسمية لمغات بوا يعمل عمرى 

تقانوا. كتساق المغات األلنبية وا   تطوير األداء وتحقيق لودة التعميم وا 

 ريــــار النظــــــاإلط

 :وسوف يتم اإلجابة  مى أسئمة الدراسة من خال المحاور التالية
 أسس اإلشراف التربوى فى ضوء ال كر التربوى المعاصر.المحور األول: 
 فمس ة المدارس الرسمية لمغات فى مصر.المحور الثانًى: 
)الصرين لتربروى فرى المردارس الرسرمية لمغاتدول المقارنرة فرى اإلشرراف ا خبرراتالمحور الثالىث: 

 والواليات المتحدة األمريكية(.
 لميدانية.الدراسة االمحور الرابع: 

 بحوث ودراسات مقترحة.و توصياته، و  التحميل المقارن ونتا ج البحثالمحور الخامس: 

 :أسص اإلطراف الرتبوى فى ضوء الفكر الرتبوى املعاصر احملور األول:
 مفهوم اإلشراف التربوى: 

ثرررارة وتوليررره المعممرررين بقصرررد توليررره نمرررو التالميرررذ ليتمكنررروا مرررن ُعررر رف ب نررره "تثقيرررف وا 
 (22)كة بصورة فعالة فى الملتمع الذى يعيشون فيه".المشار 
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رف ب نرره "الملوررود المسررتمر المررنظم لتشررليع وتوليرره النمررو الررذاتى لممعممررين ليكونرروا وُعرر
 (21)أكثر فاعمية فى تحقيق األهداف التربوية".

يعتبر اإلشرراف التربروى م وومرًا متعردد األبعراد، ولرذلك يقرع عمرى عراتق المشررف التربروى 
من الموام واألدوار المختمطة، ولوذا فيمكن القول ب ن طبيعرة اإلشرراف التربروى تتحردد مرن  العديد

خالل الملاالت التى يعمل اإلشراف عمى تحقيقوا والترى تتمثرل فرى تروفير الردعم وتعمريم الطرالق 
قررد والمعممررين ومسرراندة اإلدارة المدرسررية عمررى الوفرراء بالتزامررات اإلدارة التربويررة داخررل المرردارس ول

اعتبررر البرراحثون أن طبيعررة اإلشررراف التربرروى هررى فررى ن ررس الوقررت تمثررل طبيعررة الرردعم الررذى يررتم 
 (22)توفيرس لكل فرد داخل المدرسة.

ب نرره التخطرريط مررن ألررل المالحظررة،  Mosher and Purpelويعرفرره "موشرريروبيربيل" 
 ولرررررران"والتحميررررررل والمعاللررررررة ألداء المعمررررررم داخررررررل حلرررررررة ال صررررررل، فررررررى حررررررين عرفرررررره"موريس ك

Moris Cogan   ب نرره ال كررر والممارسررة المصررممة لتحسررين أداء المعمررم بحلرررة ال صررل، عمررى
أساس مبدأ أن البيانات تنبع من األحداث أو المواقف داخل ال صل بغرض تطوير تعمرم التالميرذ 

 (23)عن طريق تطوير سموك المعمم داخل ال صل.
 أهمية اإلشراف التربوى: 

حرررد الررردعا م الر يسرررية المومرررة لتطررروير العمرررل التربررروى، كمرررا أنررره يعرررد اإلشرررراف التربررروى أ
ولمرررا كانرررت المررردارس هرررى أكثرررر  يحظرررى بمكانرررة كبيررررة فرررى لررروهر العمميرررة التعميميرررة والتربويرررة.

المؤسسات التربوية مساهمة فى تحقيق أهداف الملتمعات، لذا فلن اإلشراف عمى نشاطاتوا أمر 
ال مررن خررالل اإلشررراف التربرروى الررذى يوررتم بتقررويم العمميررة فررى غايررة األهميررة، وال يمكررن تحقيقرره إ

 التعميمية، ويقف عمى السمبيات ليعاللوا، واإليلابيات ليعززها.
كما يؤدون المشرفون التربويون خدمات مختم ة ويسرعون لموصرول إلرى الوردف اإللمرالى 

وقررد صررار  مررن اإلشررراف وهررو تحسررين الترردريس مررن خررالل القيررام بملموعررة واسررعة مررن النشرراطات
موضررروع التنميرررة المونيرررة يحظرررى ب هميرررة كبيررررة فرررى المررردارس فرررى أيامنرررا هرررذس، كمرررا صرررار إعرررداد 

 (24)البرامج لمقابمة الحالات ال ردية لوي ات التدريس فيوا أمرًا لوهريًا.
 إذًا فالحاجة إلى اإلشراف التربوى أساسية وضرورية ألسباب  دة، منها: 

  الليد المطموق والمتوقع منوم، إذ أن هناك دا مًا فلروة برين  عدم توصل المعممين إلى األداء
 األداء المتوقع واألداء ال عمى، األمرالذى يلعل عممية اإلشراف أساسية لتضييق تمك ال لوة. 
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  المعممررين اللرردد وغيررر المررؤهمين فررى أشررد الحالررة لمررن يمررد لوررم يررد العررون واإلرشرراد والتوليرره
 فع قدرة المعمم لممارسة اإلشراف الذاتى.التربوى النالح الذى يؤدى إلى ر 

 ترغيق المعممين اللردد فرى المونرة بتقرديم العرون لورم وتشرليعوم، وذلرك كمره مرن ألرل تحقيرق 
األهررررداف التعميميررررة، وذلررررك عررررن طريررررق رفررررع الررررروح المعنويررررة لممعمررررم، ولعررررل المعمررررم يشررررعر 

 بالرضاعن عممه ومونته.

 للرررررردد والقرررررردامى وأعضرررررراء العمررررررل المدرسررررررى تنميررررررة العالقررررررات اإلنسررررررانية بررررررين المعممررررررين ا 
داريررين وأثررر ذلررك عمررى ك رراءة المعمررم فررى أداء عممرره داخررل المدرسررة  مررن مررديرين  ووكررالء وا 

قتدار (25)ويسر. بك اءة وا 
 

 أهداف اإلشراف التربوى: 

يورردف اإلشررراف التربرروى إلررى تحسررين عمميتررى التعمرريم والررتعمم مررن خررالل تحسررين لميررع 
ا، ومعاللررة الصررعوبات التررى توالووررا. وتطرروير العمميررة التعميميررة فررى ضرروء العوامررل المررؤثرة فيورر

 األهداف التى تضعوا وزارة التربية والتعميم، وفيما يمى أبرز أهداف اإلشراف التربوى:
  .ترغيق المدرسين اللدد فى مونتوم ومدرستوم وتقديم العون لوم 
  التالميذ. تقويم النتا ج التى أدت إليوا لوود المدرسين فى نمو 

  مساعدة المدرسين عمى الوقوف عمى أفضل الطرق التربوية، واالست ادة منوا فى تدريس
موادهم، ومداومة اطالعوم عمى كل لديد فى ميدان تخصصوم، وتشليعوم عمى إلرراء 
تلرررارق لديررردة، واإلشرررتراك فرررى الحمقرررات الدراسرررية، والمرررؤتمرات التربويرررة، وغيرذلرررك ممرررا 

(26)س مونيًا وعمميًا.يساعد عمى نمو المدر 
 

  :مجاالت اإلشراف التربوى

يقررردم اإلشرررراف التربررروى خررردمات إشررررافية متنوعرررة، وذلرررك بوررردف تنميرررة العمميرررة التعميميرررة 
والتربوية بكافة عناصرها، وفقًا لإلتلاهرات الحديثرة فرى اإلشرراف التربروى الترى تركرز عمرى المعمرم 

والتمميررررذ والبي ررررة الداخميررررة )المدرسررررة( والبي ررررة الخارليررررة )الملتمررررع المحمررررى(، واالهتمررررام  جوالمررررنو
بالعالقررات اإلنسررانية بررين الررزمالء ومررع الملتمررع المحمررى، وهنرراك عرردة ملرراالت لإلشررراف التربرروى 

 التخطيط الذى يعد العامل الر يسى لنلاح العممية اإلدارية والتعميميرة، وتطروير المنراهج مرن منوا
حيرررث المحتررروى واسرررتخدام طررررق تررردريس واسرررتراتيليات تعمررريم متطرررورة وحديثرررة، وكرررذلك اسرررتخدام 
الوسرررا ل التعميميرررة ودورهرررا ال عرررال فرررى الشررررح داخرررل حلررررة الدراسرررة، والبي رررة المدرسرررية الداخميرررة 
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والخارليرة وعالقررة المدرسررة بررالملتمع المحمررى عررن طريررق ملررالس األبرراء وغيرهررا، والنمررو المونررى 
ين وخاصرررة اللررردد مرررنوم مرررن خرررالل حضرررور الررردورات والبررررامج الخاصرررة بالتنميرررة المونيرررة لممعممررر

 لممعممين، وكي ية وضع اإلمتحانات.
  المبادئ التى تتضمنها عملية اإلشراف:

 ما يمى:من أهمها و 
 تركز اإلدارة بص ة عامة عمى توفير التسويالت المادية فى العممية اإلشرافية بوله عام. -1

 بص ة عامة بتحسين عممية التعميم بص ة خاصة. يركز اإلشراف -2

حيرث  اليمكن ال صل بين اإلدارة واإلشراف، فاإلثنان يعمالن بتناسق، وتعاون، وتكتمرل، -3
 يتبادال الوظا ف بينوما فى عممية النظام التعميمى بغرض تحقيق األهداف المنشودة.

 اإلشراف الليد يقوم عمى فمس ة وعمم واضح. -4

 : للمشرف التربوىالوظائف اإلدارية 

 ما يمى:من أهما و 
  :التخطيطPlanning         :التنظيمOrganizing    

  :التنسيقCo-ordinating   :التن يذCarrying out   

  :التوليهDirecting   :المتابعةFollow up 

  :التقويمEvaluation   :االتصالCommunication 

 أنماط اإلشراف التربوى: 

 القات اإلنسانية:فيما يتعلق بالعأ( 

   Inspectional Supervisionاإلشراف الت تيشى أو التسمطى: -1

 Democratic Supervisionاإلشراف الديمقراطى:  -2

 Diplomatic Supervisionاإلشراف الدبموماسى:  -3

 Negative Supervisionاإلشراف السمبى:  -4

 فيما يتعلق بالغايات والوسائل:  ب(

  Corrective Supervisionاإلشراف التصحيحى:  -1
 Clinical Supervisionاإلشراف العيادى )اإلكمينيكى( :  -2

 Protective supervisionاإلشراف الوقا ى:  -3
   Scientific Supervisionاإلشراف العممى:  -4
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  Motive  Supervisionاإلشراف الدافعى: -5

 Collective Supervisionاإلشراف اللماعى:  -6
 Guidance  supervision اإلشراف اإلرشادى:  -7

  Creative supervisionاإلشراف اإلبداعى:  -8
 Co-operative supervisionاإلشراف التعاونى:  -9

 Constructive  Supervisionاإلشراف البنا ى:  -12

 اإلشراف كعممية اتصال بين المشرف ومدير المدرسة والمعمم:  -11
 فيما يتعلق بالفكر التربوى المعاصر: ج(

  Collaborative Supervisionاإلشراف التشاركى:  -1

  Integrated & Multimedia supervisionاإلشراف التكاممى متعدد األوساط:  -2
 Supervision by Objectivesاإلشراف باألهداف:  -3
 Developmental Supervisionاإلشراف التطورى:  -4
 leadership Supervisionاإلشراف القيادى:  -5
 Electronic Supervisionاإلشراف اإللكترونى:  -6
 Day-to-Day  Supervision اإلشراف يوم بيوم: -7

 أساليب اإلشراف التربوى: 

 أ( األساليب الفردية:                

  Readingالقراءة:  -1

  Individual-net workingالشبكة الشخصية:  -2

  The supervisory conferenceالمقاء اإلشرافى:  -3

   Classroom Visitالزيارة الص ية: -4

  Professional Growth protfolisقية لمنمو المونى: المم ات الوثا  -5

 ب( األساليب الجماعية:

  Micro -Teachingالتعميم المصغر:  -1
  Workshopsالورش التربوية)المشغل التربوى(:  -2
 General Meetings االلتماعات العامة:  -3
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  Group networking الشبكة اللماعية:  -4
  Explanatory  Lessonsالدروس التوضيحية: -5

 :معوقات اإلشراف التربوى

والمالحظ أن بي ة التعميم والتعمم يشوبوا معوقات كثيرة، يوالووا المشرف، ويبذل اللوود 
 المضاع ة لمتغمق عميوا وهى تنقسم من حيث نوعوا إلى: 

  .المعوقات االقتصادية (ق    .المعوقات اإلدارية (أ 

 .   معوقات فنية (د        .معوقات شخصية (ج 

  .معوقات مكانية (ه 

 :: فلشفة املدارض الرمسية للغات فى مصراحملور الثانًى
هررى مرردارس حكوميررة بمصررروفات أنشرر توا وزارة التربيررة والتعمرريم إيمانررًا منوررا ب نوررا سرروف 
تكررون منافسررًا لممرردارس الخاصررة، وأنوررا سرروف توررتم بالمغررة األلنبيررة خاصررًة وأننررا نعرريش عصررر 

 (27)رس المغات الخاصة.المعمومات، وخطتوا الدراسية هى ن س خطة مدا
المنظىىىور التىىىاريخى لتطىىىور المىىىدارس الرسىىىمية لمغىىىات )النشىىى ة التاريخيىىىة لممىىىدارس 

 الرسمية المغات(:
 .م(1882 – 1825عود محمد عمى وخم اؤس ) (أ 
  .م(1952 – 1882عود اإلحتالل اإلنلميزى ) (ق 

 .م(1977وحتى  1952يوليو ) 23عود ثورة  (ج 

  .م وحتى اآلن1977من سنة التلريبية الرسمية لمغات  المدارس (د 
 القرارات الوزارية المنوطة بالمدارس الرسمية للغات:

صرردر العديررد مررن القرررارات الوزاريررة بشرر ن المرردارس الرسررمية لمغررات منررذ بدايررة إنشرراء هررذة 
م وحتررى وقتنررا الحررالى، تعمررل عمررى تنظرريم العمررل بوررا وتوضررح 1977النوعيررة مررن المرردارس عررام 
ا وال حتوررررا الداخميررررة ودورهررررا فررررى االهتمررررام بدراسررررة المغررررات األلنبيررررة طبيعتوررررا وأهرررردافوا وتطورهرررر

باإلضرررافة إلرررى المنررراهج الرسرررمية المقرررررة، والتوسرررع فرررى اسرررتخدام األسررراليق التكتولوليرررة الحديثرررة 
لتطررروير العمميرررة التعميميرررة، ورعايرررة لمموهررروبين والمت ررروقين فرررى لميرررع الملررراالت واالهتمرررام بورررم، 

 شطة، ومنوا ما يمى:والتوسع فى ممارسة األن
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  تعتبرررر مررردارس المغرررات عمرررى إخرررتالف نوعياتورررا ومراحمورررا مرررن المررردارس التلريبيرررة ذات
 الطبيعة الخاصة. 

  تحقيقًا لألغراض المستودفة من إنشاء هذس النوعية من المدارس، سواء من حيث تلريق
ن لميررع وتطرروير وتحررديث المنرراهج الدراسررية، أو التوسررع فررى دراسررة المغررات األلنبيررة، فررل

هذس المدارس تتبع وزارة التربية والتعميم مباشرة فى كل ما يخص أنشطتوا ال نيرة ونظمورا 
  (28)اإلدارية بما فى ذلك قواعد القبول بوا.

  ينشررر  بمحافظرررات القررراهرة واإلسررركندرية والليرررزة مررردارس لغرررات تلريبيرررة مشرررتركة إبتدا يرررة
عداديررة وثانويررة ويمحررق بكررل مدرسررة فصررول حضررانة وتبرر دأ فصررول الحضررانة مررن العررام وا 

 (29)م.1979/ 1978الدراسى 
 :الالئحة الداخلية للمدارس الرسمية للغات ونظام التعليم به

 الباب األول: )أهداف المدرسة ونظامها(
 الباب الثانى: )شروط القبول(

 )ال صل األول(: فصول الحضانة
 )ال صل الثانى(: شروط القبول بالصف األول االبتدا ى

 الثالث(: شروط القبول بالقسم اإلعدادى: )ال صل

 )ال صل الرابع(: شروط القبول بالقسم الثانوى:

 الباب الثالث: الخطط والمناهج والكتب:
 الباب الرابع:)االمتحانات(

 الباب الخامس: )مقابل الخدمات اإلضافية(
 الباب السادس: )ضوابط اإلنفاق(
 الباب السابع: )فائض الموازنات(

 : ارس الرسمية للغاتأهداف المد

 ومنها ما يمى:
 إتاحة ال رصة لتلريق وتطبيق المناهج والطرق التربوية والتنظيمات اإلدارية الحديثة. 
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  التوسرررع فرررى تعمررريم المغترررين اإلنلميزيرررة وال رنسرررية، ويسرررتخدم أحرررد هررراتيين المغترررين فرررى تررردريس
ج الدراسرية الرسرمية المقرررة العموم والرياضيات. باإلضافة إلى االهتمام بتدريس المناه مادتى

 لمتعميمالعام قبل اللامعى.

  36العنايررة ال ا قررة بالتالميررذ والتمميررذات، وتحقيقررًا لررذلك، تحررددت كثافررة ال صررل بحررد أقصررى 
 تمميذًا فى لميع مراحل التعميم قبل اللامعى.

 ء لموطن.االهتمام بترسيخ القيم األخالقية والتربوية والروحية وتعميق روح الوالء واالنتما 

 .)االهتمام بلميع أنواع األنشطة )رياضية وفنية وثقافية وغيرها 
 أهمية تعليم وتدريس اللغات األجنبية فى مصر. 

ترر تى أهميررة تعمرريم وترردريس المغررات فررى مصررر مرردعومًا بوضررع مصررر فررى العررالم العربررى 
حرتم دراسرة المغررات. والعرالم كبمرد كبيرر وممتقرى لمثقافررات والحضرارات العديردة فرى عرالم اليرروم ممرا ي

ويرلررررع االهتمررررام بالمغررررات األلنبيررررة نتلررررة ألننررررا نعرررريش عصررررر السررررماوات الم توحررررة وتكنولوليررررا 
المعمومات واإلنترنت والتواصل برين الشرعوق مرن خرالل الردعم الرذى توليرة الدولرة وأوليراء األمرور 

 والخاصة.مدارس المغات الرسمية  لمتالميذ لدراسة المغات األلنبية مما أدى إلى ولود
إن تعمرريم المغررات األلنبيررة عمررى قرردر كبيررر مررن األهميررة لرردعم التواصررل بررين الحضررارات 
والثقافات والشعوق، فوى شرط أساسى اآلن فى الحصول عمى الوظا ف المرموقة فى الدولرة برل 
والوظررررا ف العاديررررة أيضررررًا، حيررررث أن معرفررررة هررررذس المغررررات يسررررول اسررررتخدام التكنولوليررررا الحديثررررة 

واإلنترنت يعتمد عميوا بدرلة كبيرة، ف صبحت شرطًا أساسيًا لمتقدم ألى وظي ة بالرداخل المتطورة 
أو الخررررررارج، بررررررل وصررررررل الحررررررد التررررررى طمررررررق التيرررررراز دورات فررررررى المغررررررة االنلميزيررررررة مثررررررل دورة 

TOEFL(Teaching Of English As a Foreign Language  بردرلات أكثرر مرن )
 الدكتوراس فى بعض الدول العربية.رلة درلة لمقبول بالوظا ف والتسليل لد 522

هذا ويعد إتقان المغة األلنبية الزمة من الزمات الحيراة العالميرة فرى الحاضرر والمسرتقبل 
 ويرلع ذلك إلى اآلتى:

 اإلن تاح االقتصادى العالمى الذى لاء فى أعقاق الحرق العالمية الثانية.  -1
مار العرالمى واالتلاهرات المصررفية دعامة الحياة االقتصادية بكل ما تقتضيه مرن االسرتث -2

 من أخذ وعطاء . 

  (32)ت اقم مشكالت العمم بالمغات األلنبية كالوصول إلى الكواكق أو الس ر إلى القمر. -3
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 أسس إختيار مدير المدارس التجريبية الرسمية للغات كمشرف تربوى مقيم: 

وفقرررًا لمقررررار سررروف يرررتم عررررض أسرررس إختيرررار مررردير المررردارس التلريبيرررة الرسرررمية لمغرررات 
م وهررررذا القرررررار بخصرررروص المعررررايير الضررررابطة إلختيررررار مررررديرى 2211لعررررام  196الرررروزارى رقررررم 

يررتم إختيررار شرراغمى وظي ررة مرردير المدرسررة التلريبيررة، لمرردة  )المرردارس التلريبيررة الرسررمية لمغررات.
 (31) :ومنوا ما يمى( لألسس التالية سنة قابمة لمتلديد وفقاً 

 وى مناسررق أو مؤهررل عررال مناسررق باإلضررافة إلررى شرروادة الحصررول عمررى مؤهررل عررال تربرر
 )إلازة( الت هيل التربوى.  

    .)قضاء مدة أربع سنوات عمى األقل فى وظي ة معمم أول )أ 

  إلررادة المغررة األلنبيررة األولرررى التررى يررتم تدريسرروا بالمدرسرررة، وي ضررل مررن إلترررازوا دورات
 وفقا لمقرارات الوزارية المنظمة.تدريبية فى تمك المغة، وحصموا عمى التقدير المطموق 

 .إلتياز برنامج التدريق المؤهل لموظي ة طبقًا لما تقررة األكاديمية المونية لممعممين 

  رت رررراع مسررررتوى  الك رررراءة واللرررردارة لممرشررررح مررررن واقررررع ترررروافر موررررارات اإلدارة التربويررررة، وا 
 لشغل الوظي ة.المم ات وامتالك اللوانق األخالقية والمونية والثقافية التى تؤهمة 

)الصوو   دول املقارنووة فووى اإلطووراف الرتبوووى فووى املوودارض الرمسيووة للغووات  خووتاتاحملووور الثالووث: 
 والواليات املتحدة األمريكية(:

مرن خرالل تنراول  تم تناول خبرات لموورية الصرين الشرعبية والواليرات المتحردة األمريكيرة
 العناصر التالية:

 األمريكية.قات المصرية العال، و العالقات المصرية الصينية 
 واألمريكىمالمح الملتمع الصينى ،. 
 والواليررررات المتحرررردة المالمررررح األساسررررية لنظررررام التعمرررريم فررررى لمووريررررة الصررررين الشررررعبية ،

 .األمريكية
 ومراحمه.     والواليات المتحدة األمريكية أهداف التعميم فى لموورية الصين الشعبية ( أ

 . ، والواليات المتحدة األمريكيةن الشعبيةاإلدارة التعميمية فى لموورية الصي ( ق

 .، والواليات المتحدة األمريكيةمستويات اإلدارة التعميمية فى لموورية الصين الشعبية ( ت

 .والواليات المتحدة األمريكية تمويل التعميم فى لموورية الصين الشعبية ( ث

 . تحدة األمريكية، والواليات المسمات إدارة التعميم وتمويمه فى لموورية الصين الشعبية ( ج
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 والواليررات بعررض لوانررق اإلفررادة مررن إدارة وتمويررل التعمرريم فررى لمووريررة الصررين الشررعبية ،
 .المتحدة األمريكية

 والواليات المتحدة األمريكية المدارس التلريبية لمغات فى لموورية الصين الشعبية ،. 
 مريكية، والواليات المتحدة األاإلشراف التربوى فى لموورية الصين الشعبية. 

 احملور الرابع: الدراسة امليدانية  
 الدراسة الميدانية كالتالى: تم تناولو 

 أوال: إجراءات الدراسة الميدانية:

 الودف من الدراسة الميدانية.  
 عداد أدوات الدراسة الميدانية   :تصميم وا 

 المقابالت الشخصية. 
 االستبانة. 

 عينة البحث. 
 إلراءات تطبيق االستبانة. 
 اإلحصا ية المعاللة. 
 الخصا ص السيكومترية لالستبانة. 
 صدق االستبيان Validity: 

 صدق المحكمين. 
 الصدق الذاتى. 
 اإلتساق الداخمى. 

  ثبات اإلستبانة Reliability : 
   معامل أل ا لكرونباخ Cronbach's Alpha Coefficient 
  ثبات المقياس بلستخدام إعادة التطبيق.  
 : اسة الميدانيةتحليل نتائج الدرثانياً: 

تحميرررل نترررا ج المحرررور األول: واقرررع ممارسرررات المشررررف التربررروى) المولررره( فرررى المررردارس  -1
 الرسمية لمغات.

 : مشكالت اإلشراف التربوى فى المدارس الرسمية لمغات.  تحميل نتا ج المحور الثانى -2
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 لمغات.  نتا ج تحميل المحور الثالث: عالج مشكالت اإلشراف التربوى فى المدارس الرسمية -3
 العالقة بين إلمالى المحاور الثالثة. -4

 :حبوث ودراسات مقرتحةو، ىتوصياتو التحليل املقارن ونتائخ البحث احملور اخلامص:
 يمكن تحديد أوجه االستفادة من التحميل المقارن لدول المقارنة فيما يمى:

 انرق الدولرة فرى ضرورة مشاركة كافرة مؤسسرات الملتمرع المردنى فرى العمميرة التعميميرة إلرى ل
تمويل التعميم مثرل الملتمرع األمريكرى، فرال يكرون الحمرل األكبرر عمرى عراتق الدولرة برل عمرى 
 الحكومة المحمية واإلقميمية، بمعنى أن تتحمل المحميات )المحافظات( مس ولية وموام التعميم 

  ونتررك مرا بومرا يلق اللمع بين النظام المركزى والالمركزى فى التعميم بحيث ن خذ أفضرل مرا بومرا
مررن سررمبيات أى نظررام وسررطى بررين النمرروذج األمريكررى والصررينى. حتررى تحرررر المنرراهج ولكررن مررن 

 خالل إطار عام تضعة الدولة لممحافظة عمى التماسك االلتماعى لمدولة المصرية.
  ضرررورة اإلهتمررام بلعررداد معممررى المرردارس الرسررمية لمغررات وخاصررة معممررى المغررات األلنبيررة

يات والعمررروم وفقرررًا ألحررردث الرررنظم العمميرررة الحديثرررة فرررى الررردول المتقدمرررة مثرررل ومرررادتى الرياضررر
الواليررات المتحرردة األمريكيررة والصررين، وتدريبررة عمررى إسررتخدام طرررق ترردريس متطررورة وحديثررة 

 .ال صلووسا ل التكنولوليا الحديثة داخل 
 ممررا لررذلك ألثررر  زيررادة مرحمررة التعمرريم اإللزامررى لكررى تشررمل المرحمررة الثانويررة بررلختالف أنواعوررا

عمررى تقرردم الدولررة فررى كافررة الملرراالت، حيررث سرريتم اإلسررت ادة مررن هررؤالء الخررريلين فررى دفررع 
علمة اإلقتصاد والصناعة من خالل تشغيل المصانع الحديثة، والتى ال تحتراج عمرال أميرين 

 بل عمال مورة متعممين ومدربين. 
 ل محافظررررة االمتحانررررات اتبرررراع النظررررام الالمركررررزى عنررررد وضررررع االمتحانررررات بحيررررث تضررررع كرررر

الخاصررة بطالبوررا وخاصررة فررى امتحانررات الشرروادة الثانويررة العامررة والرردبمومات وفقررًا لمررا تررراة 
 مناسبُا لوا ولكن فى ضوء السياسات العامة التى تضعوا الدولة مما يوفر فى اللود والمال.

 نتائج البحث: : ثانياً 

 مجمو ة من النتائج أهمها ما يمى:تورل البحث الحالى فى ضوء الدراسة الميدانية إلى 
 : النتائج الخاصة بالموجه:أ(

 .ضعف فى أداء المولوين بسبق زيادة عدد المدارس التى ُيشرفون عميوا 
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  عممية اإلشراف التربوى. فىال يستخدم الموله أساليق إشرافية حديثة بدرلة كافية 

 .إهمال دور الموله فى وضع التقرير السنوى الخاص بالمعمم 

 نى نظام إعداد وتدريق وت هيل الموله.تد 

 ب( النتائج الخاصه باإلدارة المدرسية وبنية المدرسة:

 .ضعف فوم بعض العاممين ل مس ة المدارس الرسمية لمغات وأهدافوا 
  .تدنى االعتمادات المالية الالزمة لممارسة األنشطة المختم ة بالمدارس الرسمية لمغات 

 األساسية واألنشطة المختم ة. نقص فى عدد مدرسى بعض المواد 

 .ولود مشكالت فى سياسة القبول والتحويل بوذس المدارس 

 ج( النتائج الخاصة بالمعلم:

 .تدنى المستوى العممى عند بعض المعممين مما يؤثر بالسمق عمى العممية التعميمية 

 .زيادة األعباء التدريسية لممعممين مما يؤدى إللوادهم ويؤثر عمى أدا وم 

 د حرية المعمم بالخطة الموضوعة من قبل اإلدارة التعميمية مما يضعه موضع التقييد تقيي
 بعيدًا عن االبتكار واإلبداع.

  قمرررررة حصرررررول المعممرررررين عمرررررى دورات تدريبيرررررة عاليرررررة المسرررررتوى عمرررررى المنررررراهج الحديثرررررة
 المتطورة.

 د( النتائج الخاصة بالمناهج:

 متوازن بين المغة األلنبية والمغة القومية.حالة المناهج الدراسية إلى معاللة تحقيقًا ل 

  اعتماد بعرض المنراهج فرى معظمورا عمرى الح رظ ممرا أدى إلرى ولرود قصرور فرى اعتمراد
 التالميذ عمى استخدام عمميات الت كير العميا من تحميل وت كير نقدى ومقارنة.

 .قمة استخدام الوسا ل التكنولولية الحديثة فى تدريس المناهج 

  والتناغم بين توزيع المناهج مع ال ترة الزمنية المخصصة لتدريس المناهجعدم التناسق. 

 ( النتائج الخاصة بالطالب:ـه 

 .زيادة الكثافة الطالبية بالمدارس الرسمية لمغات 

  .دارة المدرسة  ضعف الصمة بين أولياء األمور وا 
 .عزوف بعض التالميذ عن المشاركة فى األنشطة المدرسية 

  عدم التمكن من اإللابة عمى أس مة المولوين.تخوف الطالق من 
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 :ثــــــــات البحــــــــثالثاً: توصي

 التوصيات الخاصة بالموجه: أ( 

اختيرار المرولوين عمرى أسرراس المسرتوى العممرى، واإلختبرارات، ولرريس وفرق األقدميرة فقررط  -1
 نوم.يعند تعي

إلشرراف الحديثرة، وذلرك عمل دورات تدريبية عالية اللودة من قبرل الروزارة عمرى أسراليق ا -2
لترردريق المررولويين عميوررا لمررا لوررا مررن دور فعررال فررى تطرروير منظومررة اإلشررراف التربرروى 

 بوذة المدارس.

االرتبرراط بررين المولرره وكميررات التربيررة لمتعرررف عمررى أحرردث الطرررق الحديثررة فررى الترردريس  -3
 ونقموا لممدارس.

 ية.عمل بعثات خارلية لممولوين خصوصًا فى مدارس المغات الرسم -4

لعمررل اإلشررراف، وخ ررض نصرراق  هتخ يررف األعبرراء الموكمررة إلررى المشرررف التربرروى وت رغرر -5
 الموله من حيث عدد المدارس التى يشرف عميوا.

ضرورة ولود نوع من المتابعة المستمرة عمى دور التوليره مرن قبرل المولره األول والعرام  -6
قرررررارات الوزاريررررة بررررالنزول إلررررى المرررردارس لمت كررررد مررررن صررررحة ودقررررة تطبيررررق التوليوررررات وال

الخاصررة بالمرردارس الرسررمية وذلررك مررن خررالل رؤيررة مسررتوى العمميررة التعميميررة واإلشرررافية 
 )ت عيل دور الموله(.

أن يكررون هنرراك توليرره خرراص بالمرردارس الرسررمية لمغررات ولرريس تابعررًا لمتوليرره العررام لكررل  -7
 مادة دراسية.

 م أداء الخاصة بالمعممين.لمدير المدرسة فى وضع تقارير تقيي هالبد من مشاركة المول -8

 التوصيات الخاصة باإلدارة المدرسية وبنية المدرسة: ب(

 التدريق المستمر لممديرين الحاليين عمى أساليق اإلدارة الحديثة ووسا ل االتصال. -1

وضررع قرروانين ولرروا ح محررددة إلختيررار نوعيررة معينررة مررن المدرسررين والمررديرين واإلداريررين  -2
 غات.لمعمل بالمدارس الرسمية لم

االهتمرررام بصررريانة )بنيرررة المررردارس( مرررن معامرررل ومختبررررات ومكتبرررات ومالعرررق ومسرررارح  -3
 داخل المدارس.
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 التخمرررررررى عرررررررن المركزيرررررررة فرررررررى اإلدارة واالتلررررررراس نحرررررررو الالمركزيرررررررة لخمرررررررق بي رررررررة ترررررررؤدى -4
 إلى االبتكار واإلبداع.

اخررل هررذس اسرتخدام )التكنولوليررا الحديثررة( مثرل السرربورة اإللكترونيررة والكمبيروتر المحمررول د -5
 المدارس بدياًل عن الكتاق المدرسى.

إرسرررال بعثرررات لمررردول المتقدمرررة خاصرررة بالسرررادة المرررديرين لمتعررررف عمرررى أحررردث أسررراليق  -6
 اإلدارة بمدارس المغات الرسمية ونقل ما يت ق منوا مع ظروف ملتمعنا وبي تنا.

 ج( التوصيات الخاصة بالمعلم:

 بالمستوى ال نى واألكاديمى بالمعممين. إعداد دورات تدريبية عالية اللودة لإلرتقاء -1
إرسررال المعممررين المتميررزين بالمرردارس الرسررمية لمغررات فررى بعثررات لمرردول المتميررزة والرا رردة  -2

فرررى المررردارس الرسرررمية لمغرررات مثرررل الصرررين وأمريكرررا لنقرررل الخبررررة لرررزمال وم المعممرررين فرررى 
 مصر وذلك لإلرتقاء بمستوى المعممين ولصالح العممية التعميمية. 

فررررتح كميررررات متخصصررررة لتخررررريج معممررررين لترررردريس المررررواد الدراسررررية والتعميميررررة بالمغررررات  -3
 (.English-French-German)األلنبية 

 فيزياء(. -أحياء -تعيين أوا ل كميات العموم لتدريس لميع أفرع العموم)كيمياء -4

 التوصيات الخاصة بالمناهج: د(

 ة العممية.أن تكون الدراسة النظرية مرتبطة بالناحية الحياتي -1
 حذف المكرر والحشو من المناهج فى المراحل المختم ة. -2

 شرح المناهج .  ت عيل دور الوسا ل التعميمية فى تبسيط -3

 ترررررررروفير المقررررررررررات الدراسررررررررية عمررررررررى اسررررررررطوانات مدملررررررررة لمطررررررررالق والمعممررررررررين برررررررردياًل  -4
 عن الكتاق المدرسى.

 التوصيات الخاصة بالطالب: ( ـه

 لعررررررردد الطرررررررالق وفقرررررررًا لمقررررررررارات الوزاريرررررررة، ومرررررررا هرررررررو متبرررررررع االلترررررررزام بالكثافرررررررة المقرررررررررة  -1
 فى دول المقارنة.

 ترررررررررررروفير االمكانيررررررررررررات االقتصررررررررررررادية لممارسررررررررررررة األنشررررررررررررطة والعمررررررررررررل عمررررررررررررى تشررررررررررررليع  -2
 الطالق عمى ممارستوا.

 ت عيل القرارات الوزارية الخاصة بتسرق وانقطاع بعض الطالق. -3

 مقررات الدراسية والمناهج.مشاركة الطالق فى تقييم أداء المعممين واإلدارة وال -4
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رفع مستوى الطرالق فرى المغرات منرذ مرحمرة ريراض األط رال لكرى يسراعد ذلرك عمرى فورم  -5
 المناهج التى تدرس بالمغات األلنبية.

 رابعًا: حبوث ودراسات مشتقبلية مقرتحة.

  التولوات المسرتقبمية لتطروير نظرام اإلشرراف التربروى بالمردارس الدوليرة بلمووريرة مصرر
 ة.العربي

  واقع استخدام المولوين التربويين ألساليق اإلشراف الحديثة فى مرحمرة التعمريم األساسرى
 بمصر فى ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة.

  دراسرة تقويميررة لرردور المشرررف التربروى بالمرردارس ال كريررة فررى مصرر فررى ضرروء التولوررات
 العالمية المعاصرة.

 لتنميرررة المونيرررة ألعضررراء هي رررة التررردريس دراسرررة مقارنرررة لررردور اإلشرررراف اإللكترونرررى فرررى ا
 بمدارس المغات الخاصة فى كل من مصر وسنغافورة والمانيا.

 دراسرررررررة تقويميرررررررة لررررررردور اللامعرررررررات فرررررررى تررررررردريق المشررررررررفين التربرررررررويين فرررررررى المررررررردارس 
 الرسمية لمغات.

        تصرور مقترررح لرردور األكاديميرة المونيررة لممعممررين لتطرروير مورارات اإلشررراف التربرروى لرردى
 لمشرفيين التربويين فى مدارس المغات الرسمية والخاصة.ا
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 عــــــــــالمراج

اإلصالح التربوى والشراكة الملتمعية المعاصرة من الم اهيم إلى محمد األصمعى محروس:  -1
  .95، ص2225، دار ال لر لمنشر والتوزيع،    القاهرة، التطبيق

، ة المتميرزة: الطريرق إلرى اللرودة الشراممةاإلدارة المدرسية والصر يسالمة عبد العظيم حسين:  -2
 .61، ص2226دار النوضة العربية لمنشر والتوزيع، القاهرة،

دراسة تقويمية فى  -فاطمة عبد القادر حسن: معمم المدرسة الثانوية التلريبية الرسمية لمغات -3
مررن  بحرروث مررؤتمر لررودة التعمرريم فررى المدرسررة المصرررية فررى ال ترررة  ضرروء متطمبررات تطويرهررا

 .53، ص2222، كمية التربية، لامعة طنطا، 2222( أبريل 29-28من)

فرررى شررر ن المررردارس التلريبيرررة  1985( لسرررنة 85القررررار الررروزارى رقرررم )وزارة التربيرررة والتعمررريم:  -4
 .1، ص1985الرسمية لمغات لسنة 

، مكتبررررة المعررررارف الحديثررررة، اإلدارة التعميميررررة بررررين النظريررررة والتطبيررررقأحمررررد إبررررراهيم أحمررررد:  -5
 .287، ص2212سكندرية،اإل

مناهج البحث، وطرق التحميل اإلحصا ى فى العمروم الن سرية فؤاد أبو حطق، وآمال صادق:  -6
 .122، ص1991، مكتبة األنلمو المصرية، القاهرة ،والتربوية االلتماعية

، ترلمة محمد نبيل نوفل وآخررون، مناهج البحث فى التربية وعمم الن سديو بولد، فاندالين:  -7
 .293، ص ص 1994، مكتبة األنلمو المصرية،القاهرة

، دار ال كرر العربرى، اإلدارة المدرسرية فرى مطمرع القررن الحرادى والعشررين أحمد ابراهيم أحمد: -8
 .22، ص 2223القاهرة، 

، إدارة بي ررة التعمرريم والررتعمم، النظريررة والممارسررة فررى ال صررل والمدرسررةأحمررد إسررماعيل حلررى:  -9
 .129، ص 2222دار ال كر العربى، 

، دار ال كر العربى  نظام التعميم المصرى فى مقدمة  األل ية الثالثةبيومى محمد ضحاوى:  -12
 .87، ص 2213،القاهرة،

عبرررد الررررحمن حسرررين عبرررد الررررحمن: اسرررتراتيلية وبنيرررة مقترحرررة لإلشرررراف التربررروى برررالتعميم  -11
وراس غيرر رسالة دكتالثانوى العام بلموورية مصر العربية فى ضوء االتلاهات المعاصرة ، 

 م2222، كمية التربية بنى سويف، لامعة القاهرة،منشورة
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12- Kruskamp, William H.: Instructional Supervision and the Role of 

High School Department Chairs, University of Georgia, ProQuest, 

UMI Dissertations publishing, 2003. 

شرررف التربرروى فررى ضرروء المرردخل التنمرروى لإلشررراف سررميمان محمررد قطرران: تطرروير أداء الم -13
 .2226كمية التربية، لامعة األزهر، رسالة مالستير غير منشورة،التربوى:دراسة تحميمية، 

14- Kramer, Cynthia A.: Elementary Teachers perceptions of the 

Effectiveness of Instructional supervision  Dowling College, 

ProQuest, UMI Disserations Publishing,ED.D, 2007.  
والء محمررررد زيررررن العابرررردين: تصررررور مقترررررح لنظررررام اإلشررررراف التربرررروى فررررى مؤسسررررات ذوى  -15

، كميرة  رسالة مالستيرغير منشرورة، االحتيالات الخاصة فى ضوء بعض الخبرات العالمية
 .2228التربية ،لامعة بنوا، 

ملمررة البحررث  المرردارس التلريبيررة لمغررات،تطرروير نظررام  عبررد العزيررز عبررد الوررادى الطويررل: -16
 م.2223، يناير 1، المركز القومى لمبحوث التربوية التنمية، العددالتربوى

، دراسررررة تقويميررررة -المرررردارس التلريبيررررة الرسررررمية لمغررررات فررررى مصرررررلررررورانس بسررررطا ذكرررررى:  -17
 .2225القاهرة، المركز القومى لمبحوث التربوية،  

18- Wei, Fang Yue: Grade 1-9 school Management System Reform of 

the Practice and Study : at the Shanghai Yangjing – Juyuan 

Experimental School, East China Normal University,    M.Ed., 2008. 

إيمررران محمرررد طمعرررت: تطررروير إدارة المررردارس التلريبيرررة الرسرررمية لمغرررات فرررى ضررروء مررردخل  -19
، معورررد الدراسرررات رسرررالة مالسرررتير غيرررر منشرررورةعربيرررة، الالمركزيرررة فرررى لمووريرررة مصرررر ال

 م.2211التربوية، لامعة القاهرة، 

، دار ال كرررر اإلدارة التربويرررة واإلشرررراف ال نرررى برررين النظريرررة والتطبيرررقأحمرررد إبرررراهيم أحمرررد:  -22
 .122، ص1992العربى، القاهرة،

منشرر والتوزيررع، ، دار الرضروان لاإلدارة واإلشررراف التربروىضرياء عويرد العرنوسرى وآخررون:  -21
 المممكة األردنية الواشمية، 

 .128، ص 2213العبدلى،  -عمان       
22- No lan, Anna: Supervision for Educational psychologists: How Are 

we Doing? Educational   psychology   in practice, vol. 15. , No., 2, 

1999 ,p p. 98 – 99 
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23- Tanner, Danil & Tanner, Laurel: Supervision in Education problems 

and practices, New York, London Macmillan publishing company 

and collier Macmillan publishers.1987,pp.182-183 

، ترلمرة: اإلشراف التربوى عمى المعممين دليل لتحسين التدريسإيزابيل في ر، لين دنالق:  -24
 .31، ص1997روا ع ملدالوى، عمان، ،  2محمد عيد ديرانى، ط 

، وزارة اسررتراتيليات الترردريس واإلشررراف التربرروىمحمررد أمررين الم تررى، لمررال السرريد وهرردان:  -25
التربيررة والتعمرريم، البنررك الرردولى، وحرردة التخطرريط والمتابعررة، مشررروع تحسررين التعمرريم الثررانوى، 

 .95، ص2226
ال نررى لتحقيررق الحالررات غيررر  عمرراد محمررد محمررد عطيررة: بعررض الموررام المقترحررة لمتوليرره -26

، اللرزء األول، ينراير 15، لامعة أسريوط، العردد ملمة كمية التربيةالتقميدية الالزمة لممعمم، 
 .95 – 94، ص ص 1999

، دار ال كر العربى، نظام التعميم المصرى فى مقدمة  األل ية الثالثةبيومى محمد ضحاوى:  -27
 .87، ص2213القاهرة، 

بشرررر ن إعتبررررار مرررردارس  5/6/1977( بترررراريخ 97قرررررر وزارى رقررررم )م: وزارة التربيررررة والتعمرررري -28
 . 1(، ، ص1،2، مطبعة الوزارة، القاهرة، مواد)المغات مدارس تلريبية ذات طبيعة خاصة

بشر ن إنشراء مردارس لغرت  12/1/1979( بتراريخ 2قرار وزارى رقرم )وزارة التربية والتعميم:  -29
صدار ال حتوا الداخمية تلريبية  (1، مواد )وا 

حسررين حسررن عسرركر: االنتمرراء اإلسررالمى لرردى طررالق مرردارس المغررات التلريبيرره بالمرحمررة  -32
 .97ص .،2222رسالة مالستير غير منشورة،  الثانوية،

، بشررررر ن الضررررروابط 22/5/2211( بتررررراريخ 196: قررررررار وزارى رقرررررم )وزارة التربيرررررة والتعمررررريم -31
 .2-1( ص ص 1،4،6) ،  موادالخاصة باختيار مديرى المدارس  التلريبية والمعايير


