جامعت إفريقيا العامليت

عمادة الدراساث العـليا
كــــــليـــــت التـــربيــــت

قـسم اإلدارة التـربـىيـت

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بعنوان:

واقع اإلشراف الرتبىي باملرحلت الثانىيت بدولت تشاد
دراسة تقويمية من وجية نظر المشرفين والمعممين
(مدينة أنجمينا أنموذجاً)

إشراف:

إعداد الطالب :

د /عبدالمجيد عبدالرحيم الحاج

عبدالصمد عبدالكريم تجاني

اٌؼبَ اٌدبِؼٟ
َ8102
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إضتّاله
ﭧﭨ ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ
سكرة ىكد اآلية ()ٛٛ

ة

إِـــداٞ
إىل

رمش الوفاء والعطاء واإلنتماء والدي عبدالهسٖي جتاٌ٘ ووالدتي

فاطى ٛبػري أمد اهلل يف عمزيم ا ورسقين بزيما واإلحساى اليًما اللذيو ربياني
على حب العلم والتعلم حفظًما اهلل ومتعًما بالصحة والعافية ...

إىل

إخواني وأخواتي العشيشات تقديزاً وعزفاناً ملساعدتًم وتشجيعًم

ودعمًم لي مادياً ومعهوياً طيلة يذا املشوار ...
الي كل االصدقاء والشمالء الذيو حيملوى أمانة الرتبية والتعليم
إليًم مجيعا...

ج

غهس ٔتكدٖس
الحمد هلل رب العالميف القائؿ في كتابو العزيز ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴ﯛ ﭼ

(سكرة النمؿ اآلية)ٜٔ

كالصبلة كالسبلـ

عمى سيد المرسميف كالمبعكث رحمة لمعالميف القائؿ (:مف لـ يشكر الناس لـ يشكر
اهلل) ،كعمى آلو كصحبو الطيبيف الطاىريف كمف تبعيـ بإحساف الى يكـ الديف .كبعد
بعد الشكر هلل تبارؾ كتعالى الذم كفقني عمى القياـ بيذا العمؿ ،يطيب لي كيسعدني
أف أتقدـ با لشكر كعظيـ اإلمتناف إلى جامعة إفريقيا العالمية التي فتحت ذراعييا لكؿ
طمبة العمـ كالمعرفة مف كافة أصقاء العالـ كمنحيـ مجانية التحضير في جميع
المستكيات كمف ثـ تعينيـ كمتدربيف فييىا ،ثـ الشكر لكمية التربية بالجامعة  ،كأخص
بالذكر كمزيد مف الشكر كاإلمتناف لمشرفي عمى ىذا البحث منذ أف كاف فكرة إلى أف
أصبح عمى ما ىك عميو اآلف بتكجييو السديد كارشاده النير كتحممو كؿ الصعاب رغـ
أشغالو لـ يبخؿ يكمان بالعطاء أطاؿ اهلل في عمره ككفقو عمى العطاء
الدنتٕز/عبداجملٗد عبدالسحٗي اذتاج  ،كما أتقدـ بالشكر كالتقدير

إلى أستاذم

الكريميف االضتاذ/عىاد الدَٖ املّدٔ ٙالدنتٕز /أمحد السٖح ٖٕضف فكاف كؿ منيما
مرشدنا كمشجع نا كمسدي نا لمنصيحة مما كاف لو أبمغ األثر في إتماـ ىذا الجيد ،الشكر

كالتقدير مكصكؿ لؤلساتذة األجبلء أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ،كما أتقدـ بجزيؿ

الشكر كالعرفاف الى المديريف كالمعمميف كالمشرفيف بالمرحمة الثانكية بمدينة أنجمينا
عمى تعاكنيـ كتقبميـ كاستجابتيـ ليذه الدراسة ،كال يفكتني أف أتقدـ بكافر شكرم
كعظيـ إمتناني إلى كالدم العزيزيف كأخكاني كأخكاتي كزمبلئي األعزاء عمى تعاكنيـ
المستمر أثناء فترة دراستي كتشجيعيـ لي  ،كالى كؿ مف ساىـ كلك بجيد ضئيؿ أك
بث في نفسي العزيمة كالطمكح عمى المكاصمة كالعطاء أك أضاء لي الدرب  ،فإلي
ىؤالء جميعا التحية كالتقدير كأدعك اهلل أف يجزييـ خير الجزاء .

د

وطتخمـ
تناكلت الدراسة كاقع اإلشراؼ التربكم بالمرحمة الثانكية بدكلة تشاد مف كجية
نظر المشرفيف كالمعمميف بمدينة أنجمينا  ،كالتعرؼ عمى متطمبات تطكير كاقع
االشراؼ التربكم بالمرحمة الثانكية بدكلة تشاد ،كتأتي أىمية الدراسة في تناكليا ألحد
القضايا التي تنيض بمسيرتي التعميـ كالتعمـ  ،كقد تفيد القائميف في مجاؿ اإلشراؼ
التربكم بالمرحمة الثانكية بمدينة أنجمينا  ،كىدفت الدراسة لمكقكؼ عمى معرفة دكر
اإلشراؼ التربكم تجاه األداء الميني لممعمميف كأداءه تجاه اإلدارة المدرسية كالمناىج
التعميمية كمف ثـ ممارسات اإلشراؼ التربكم تجاه رفع التحصيؿ الدراسي لطبلب
المرحمة الثانكية ،كما اتبعت المنيج الكصفي كاستخدمت اإلستبانة كالمقابمة كأداتيف
لجمع المعمكمات مف مجتمع البحث المككف مف المشرفيف كالمعمميف بالمرحمة الثانكية
بمدينة أنجمينا كالبالغ عدد (ٕٓ٘) معمم نا ك(ٕ٘) مشرف نا  ،كقد أختيرت منيـ عينة

بالطريقة العشكائية بنسبة بمغت ٖٗ  %مف مجتمع البحث ،كتمت معالجة كتحميؿ

البيانات عف طريؽ برنامج ( ) SPSSكإلختبار الفركض استخدمت الدراسة اختبار
ٕ

حسف التطابؽ (كام ) كمف ثـ تكصمت الدراسة لمنتائج اآلتية :لممشرؼ التربكم
بالمرحمة الثانكية دكر فاعؿ تجاه األداء الميني لممعمميف  ،يكجو المشرؼ التربكم
مديرم المدارس لتبني اساليب ادارية حديثة كممارسة اسمكب القيادة التشاركية كعممية
التخطيط السميـ كمتابعتو  ،يعقد المشرؼ التربكم ندكات مع المعمميف لمناقشة محتكل
المنيج كأىدافو ،يحفز المشرؼ التربكم المعمميف لتحسيف أدائيـ  ،يسعى المشرؼ التربكم

لتكفير اسباب الراحة النفسية كالشخصية لممعمميف ،كقد اكصت الدراسة بزيادة تفعيؿ دكر
المشرؼ التربكم في تحسيف األداء الميني لممعمميف ،كمشاركة المشرفيف في إعداد
كتطكير المناىج التعميمية بالمرحمة الثانكية ،االىتماـ بالمعمميف اصحاب المبادرة
كتحفيزىـ عمى االداء المتميز  ،تدريب المعمميف عمى االستفادة مف مكاد البيئة المحمية ،
تكفير اإلمكانات البلزمة لعممية اإلشراؼ التربكم في مجاؿ التدريب كالتأىيؿ.
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Abstract
The study dealt with the situation of educational supervision in the secondary

stage in Chad from the point of view of supervisors and teachers in N'Djamena city
and the requirements of developing the reality of educational supervision in the

secondary stage in the state of Chad. The importance of this study is addressing
one of the issues that promote teaching and learning at Secondary school in
N'Djamena. The study aimed in finding out the role of educational supervision

towards the professional performance of the teachers and its performance towards

the school administration and the educational curricula, and the practices of
educational supervision in raising the academic achievement of the secondary
school students.
The study was followed the descriptive approach, and used the questionnaire
and the interview as tools for collecting information from the research community,

which consisted of supervisors and teachers in the secondary stage in N'Djamena.
The number of teachers was )250( and )25( supervisors were randomly selected by
)34%(, And the data were processed and analyzed by the SPSS program. For the
test of the hypotheses, the study used a good matching test (Kay square).

Results of the study : The educational supervisor in the secondary stage has an
active role towards the professional performance of the teachers. The educational
supervisor directs the principals to adopt modern administrative methods and

practice the participatory leadership method and the proper planning process and
follow up. The educational supervisor holds seminars with the teachers to discuss
the content of the curriculum and its objectives. The educational supervisor seeks to
provide psychological and personal comfort for the teachers.
The Study Recommendations:
The study recommended increasing the role of the educational supervisor in
improving the professional performance of teachers, supervising the participation of

supervisors in the preparation and development of secondary school curricula,
paying attention to the teachers for initiating and motivating them on outstanding

performance, training teachers to benefit from the local environment materials.
Provide the necessary resources for the process of educational supervision in the
field of training and rehabilitation.
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