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نظام اختيار تدريب المشرفات التربويات في المملكة 
  دراسة تحليلية تقويمية: العربية السعودية 

يعتبر اإلشراف التربوي عملية فنية ميدانية منظمة ، تؤديها قيادات لديها 

التعليمية ما يؤهلها لمساعدة من هن في موقع العمل من الخبرة والقدرة العلمية و

التعليمي والتربوي وإكسابهن النمو المهني والثقافي والمسلكي ، وما من شـأنه  

رفع مستوى عملية التعليم والتعلم ، مما يزيد من عظم المسؤولية وأهمية الرسالة 

ميـة  وحاجتها إلى قيادة مدركة واعيـة ملمـة بجميـع جوانـب العمليـة التعلي     

ومتطلباتها، وعليه فإن الدراسة الحالية تبحث في تحليل وتقويم نظـام اختيـار   

  .وتدريب المشرفات التربويات في المملكة العربية السعودية 

وعلى الرغم من اهتمام الرئاسة العامة لتعليم البنات باختيـار وتـدريب   

لتدريب ، ومن المشرفات التربويات إال أن هناك قصوراً في هذا االختبار وذلك ا

  :هنا تم تحديد مشكلة البحث في األسئلة التالية 

ما المنظور الفكري لكل من لإلشراف التربـوي المعاصـر واختيـار      -  ١

  المشرفات وتدريبهم ؟

ما واقع نظام اختيار وتدريب المشرفات التربويات في المملكة العربيـة    -  ٢

  السعودية ؟

بالشروط المعياريـة   ما جوانب القوة والضعف في هذا الواقع ؟ مقارناً  -  ٣

  للنظام ؟

ما اإلجراءات البديلة لنظام اختيار وتدريب المشرفات التربويـات فـي     -  ٤

  المملكة العربية السعودية ؟

ما البديل المقترح لتطوير نظام اختيار وتدريب المشرفات التربويات في   -  ٥

  المملكة العربية السعودية ؟

+ مشرفات المواد ( فقد اقتصرت حدود البحث على المشرفات التربويات

  ) .مشرفات اإلدارة المدرسية



  

  :وتمثلت أهداف البحث فيما يلي 

تحليل المنظور الفكري لكل من اإلشراف التربوي المعاصـر واختيـار     -  ١

  .وتدريب المشرفات التربويات 

تحليل واقع اختيار وتدريب المشرفات التربويات في المملكـة العربيـة     -  ٢

  .السعودية 

  .اءة وفاعلية اختيار وتدريب المشرفات التربويات تحليل وتقويم مدى كف  -  ٣

تقديم تصور مقترح لتطوير نظام اختيار وتدريب المشرفات التربويـات    -  ٤

  .في الرئاسة العامة لتعليم البنات 

وقد اعتمد البحث على أسلوب تحليل النظم كمنهج لهذا البحـث والـذي   

  :يسير وفق الخطوات التالية 

أي دراسة ) تصور النظام أو عالم المشكلة(مرحلة وصف النظام الحالي   -  ١

المشكلة التي يتصدى لها البحث كنظام وذلك من خالل جمع المعلومات 

والبيانات المتعلقة بمكونات نظام اختيار وتدريب المشرفات التربويـات  

في السعودية عن طريق الرجوع إلى اللـوائح والقـرارات والخلفيـة    

  .التاريخية للنظام 

لحالي واكتشاف ما به من أوجه القصور وذلـك مـن   تشخيص النظام ا  -  ٢

  .خالل الدراسة الميدانية لهذا الواقع 

تحديد البدائل وذلك بدراسة تحليلية تقويمية لنظـام اختيـار وتـدريبات      -  ٣

  .المشرفات التربويات ، في ضوء الشروط المعيارية له 

إلـى   المقارنة بين البدائل واختيار البديل األفضل ، فعندما يتم التوصل  -  ٤

البدائل في المستوى الثالث يصبح من المتوقع أن يختار الباحث البـديل  

المناسب واألكثر مالءمة لواقع المجتمع السـعودي ، وطبيعـة النظـام    

التربوي السائد فيه ، ومستوى الطموح السائد للتطوير والذي يقوم على 

ت أساس تصميم النظام بدالً من النظام الحالي ، ومن خـالل اإلجـراءا  

  :التالية 



  

  .تصميم النظام البديل  •

  .تحليل البيئة التي يعمل النظام البديل بها  •

اقتراح اإلجراءات المطلوبة لتطوير نظام اختيار وتدريب المشرفات  •

التربويات المعمول به في الرئاسة العامة لتعليم البنات في المملكـة  

  .ظام البديل تقويم الن -العربية السعودية إلى النظام الجديد المفتوح 

  :وقد تضمن البحث سبعة فصول هي على النحو التالي 

مشكلة البحـث   -مقدمة : تحديد اإلطار العام للبحث ويشمل : الفصل األول   -  ١

 -الدراسـات السـابقة    -أهمية البحث  -أهداف البحث  -حدود البحث  -

 -مصـطلحات البحـث    -أدوات البحث  -مصادر البحث  -منهج البحث 

  .ث خطوات البح

تحديد اإلطار النظري للبحث الذي يدور حـول المنظـور   : الفصل الثاني   -  ٢

  .الفكري لإلشراف التربوي واختيار وتدريب األفراد لوظائفه 

وتتضـمن  ) تصور عـالم المشـكلة  (وصف النظام الحالي : الفصل الثالث   -  ٣

دراسة تحليلية لنظام اختيار وتدريب المشرفات التربويـات فـي المملكـة    

  .لسعودية من خالل الدراسة الميدانية العربية ا

لواقـع   تشخيص النظام الحالي من خالل الدراسة الميدانيـة : الفصل الرابع   -  ٤

  .نظام اختيار وتدريب المشرفات التربويات 

تقويم النظام الحالي الختيار وتدريب المشرفات التربويات : الفصل الخامس   -  ٥

  .في المملكة العربية السعودية 

تحديد اإلجراءات البديلة للنظام الحالي واختيـار البـديل    :الفصل السادس   -  ٦

  .األفضل 

  .تحديد البديل المقترح  :الفصل السابع   -  ٧

  :ومن أهم النتائج التي أسفر عنها البحث هي 



  

  :إيجابيات النظام الحالي الختبار تدريب المشرفات التربويات : أوالً 

  .نة البحث يحقق أغلب أهداف اإلشراف التربوي من وجهة نظر عي  -  ١

  .المحاولة الجادة لسعودة الوظائف اإلشرافية   -  ٢

  .فرض بعض المناطق على تنفيذ دورة تدريبية للمستجدات والمشرفات   -  ٣

  :جوانب الضعف في النظام الحالي الختبار تدريب المشرفات التربويات : ثانياً 

  .وجود قصور في نظام اختيار المشرفات التربويات   -  ١

شرفات التربويات مما يجعلهن بعيدات عن كـل  وجود قصور في تدريب الم  -  ٢

  .ما هو جديد على الساحة التربوية 

تدني مستوى ممارسة المشرفات التربويات لالتجاهات الحديثة في اإلشراف   -  ٣

  .التربوي 

 .ضعف اإلعداد والتأهيل لوظائف اإلشراف التربوي   -  ٤
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The system of selecting and training the female 
Educational supervisors in Saudi Arabia: An Analytical, 

Evaluative Study. 
Educational Supervision is considered a technical, field, 

systematic process. it is performed by some leaders who have 
the experience and the scientific and educational ability that 
qualify them to help those females who are in the site of 
instructional and educational work and helping them to acquire 
the vocational, cultural and behavioral development. This 
increases the greatness of responsibility and the importance of 
the thesis and its need to an aware, perceptual leadership that 
knows about all the aspects of the instructional process and its 
requirements. Thus, the present study searches in analysing 
and evaluating the system of selecting and training the female 
educational supervisors in Saudi Arabia. 

In spite of the attention given from the “General 
Headship for Girls’ Education” to selecting and training 
educational supervisors, yet there is shortage in this selection 
and that training. Thus, the research problem was defined in 
the following questions: 

1- What is the intellectual prospective to both of the 
contemporary educational supervision and selecting and 
training the female supervisors? 

2- What is the reality of the system of selecting and 
training the female educational supervisors in Saudi 
Arabia? 

3- What are the strengths and weaknesses in this 
reality, compared with the standard conditions of the 
system? 



  

4- What are the alternative procedures to the system 
of selecting and training the female educational 
Supervisors in Saudi Arabia? 

5- What is the suggested alternative to develop the 
system of selecting and training the female educational 
Supervisors in Saudi Arabia? 

The limits of the research were constricted to the female 
educational Supervisors (Subjects Supervisors + School 
administration Supervisors). 

The aims of the research were represented in the following: 
1- Analysing the intellectual prospective of both the 

contemporary educational Supervision and selecting and 
training the educational Supervisors. 

2- Analysing the reality of selecting and training the 
female educational Supervisors in Saudi Arabia. 

3- Analysing and evaluating the range of the 
efficiency and effectiveness of selecting and training the 
female educational Supervisors. 

4- Presenting a suggested view to developing the 
system of selecting and training the female educational 
Supervisors in the General Headship for Girls’ 
Education”. 

The research depended on the “systems analysis technique” 
as an approach to this research which proceeds according to 
the following steps: 

1- Describing the present system stage (imagining the 
system or the world of the problem) i.e. studying the 
problem which the research deals with as a system. This 
is done through collecting information and data related 



  

to the components of the system of selecting and 
training the female educational Supervisors in Saudi 
Arabia by referring to the laws and decisions and the 
historic background of the system. 

2- Diagnosing the present system and discovering its 
shortages through the field study of this reality. 

3- Defining the alternatives by an analytical, evaluative 
study of the system of selecting and training the female 
educational supervisors in the light of its standard 
conditions. 

4- Comparing the alternatives and choosing the best 
alternative. On reaching the alternatives at the third 
level, it becomes expected for the researcher to choose 
the appropriate and the most suitable alternative to the 
reality of the Saudian Society, the nature of its dominant 
educational system and the dominant level of ambition 
for the development. This is based on designing a 
system instead of the present one, and this is done 
through the following procedures: 

• Designing the alternative system. 
• Analysing the environment in which the alternative system 

operates. 
• Suggesting the required procedures for developing the 

system of selecting and training the female educational 
supervisors followed in the “General Headship for Girls’ 
Education” in Saudi Arabia to an open, new system – 
evaluating the alternative system. 

The research included seven chapters, as follows: 



  

1- Chapter one: Defining the general framework of the 
research, which includes: an introduction-the research 
problem – the research limits – the research aims – the 
importance of the research – the previous studies – the 
research approach – the sources of the research – the 
tools of the research – the terminology of the research – 
the steps of the research. 

2- Chapter two: Defining the theoretical framework of the 
research which deals with the intellectual prospective 
for the educational supervision and selecting and 
training individuals for its functions. 

3- Chapter three: Describing the present system 
(imagining the world of the problem). It includes an 
analytical study for the system of selecting and training 
the female educational supervisors in Saudi Arabia 
through the field study. 

4- Chapter four: Diagnosing the present system through 
the field study of the reality of the system of selecting 
and training the female educational supervisors. 

5- Chapter five: Evaluating the present system of 
selecting and training the female educational 
supervisors in Saudi Arabia. 

6- Chapter six: Defining the alternative procedures for the 
present system and choosing the best alternative. 

7- Chapter seven: Defining the suggested alternative. 
From the most important results of the research: 

• Firstly: The positives of the present system of selecting 
and training the female educational supervisors: 



  

1- It fulfills most of the aims of the educational 
supervision, from the point of view of the research 
sample. 

2- The true attempt to make the supervisory jobs Saudian 
ones. 

3- Imposing some regions to implement an on the job 
training course for the newly appointed and the 
supervisors. 

• Secondly: The weaknesses of the present system for 
selecting and training the educational supervisors: 

1- There is shortage in the system of selecting the female 
educational supervisors. 

2- There is shortage in training the female educational 
supervisors which causes them to be away from all the 
new happenings on the educational view. 

3- The decline of the level of the female educational 
supervisors’ practices for the new approaches in 
educational supervision. 

• The weakness in the preparation and qualification for the 
jobs of the educational supervision. 
 

 


