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  :اإلهداء
  
  
  

  ......أهدي هذا العمل المتواضع لـ 

  

  روح والدي رحمه اهللا إلى  

  .الناس بحسن صحابتي أمي الحنونة ، أحقوإلى 

  سبب تقدمي ونجاحي ،  وإلى زوجتي الغالية

  ... وسلمى لينا ومحمد  األحباء وأبنائي

  . األعزاء وإلى إخوتي وأخواتي 

  ... تمنى لي الخير والنجاح  ووإلى آل من قدم لي مساعدة 

  

  ...أهدي هذا العمل المتواضع  لهم جميعًا

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 5

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : إقرار

  

نا معدّ  الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أقر أ

أبحاثي الخاصة، باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء 

  . لم يقدم لنيل درجة عليا ألي جامعة أو معهد آخر ،منها

  
  

  
  _____________: التوقيع 

  

  العبد خالد فضل محمد : االسم

  

  .2010/  8/  18 :التاريخ

  

  

  ا
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  ُوالعرفان الشكُر
  
  

، وعلـى آلـه   الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين

   الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين وبعد،
  

، فلـه  وانجاز هـذه الرسـالة  على متابعة والصبر  عزيمةأحمد اهللا عز وجل الذي أمدني بالقوة وال

  . ً وآخراً أوال والشكر الحمد
  

تفضـله  لدكتور محمد عوض شـعيبات علـى   ألستاذي ا الشكر والتقديرجزيل بأتقدم  يسعدني أن

على ما قدمه لي من نصح وتوجيه وإرشاد، كان له األثر الكبير في و ،هذه الرسالة باإلشراف على

  .إنجاز هذه الرسالة
  

أستاذي الـدكتور محمـود   : المناقشة بخالص الشكر والتقدير لعضوي لجنةتقدم أكما يطيب لي أن 

أحمد أبو سمرة، والدكتورة الفاضلة رجاء زهير العسيلي على تفضلهما بمناقشـة رسـالتي هـذه    

   .وتقييمها، حيث كان لمالحظاتهما وتوجيهاتهما دور كبير في إثراء الرسالة
  

تقدير ألساتذتي األفاضل في كلية العلـوم التربويـة عامـة،      وال يفوتني أن أتقدم بفائق الشكر وال

وأساتذة برنامج اإلدارة التربوية خاصة، في جامعة القدس كل باسمه على ما قدموه وبذلوه لنا من 

  .علم ونصح وإرشاد

  

للدكتورة سعاد العبد، والدكتور سهيل عودة ، واألستاذ محمد زواهـره، و   الشكروافر ب كما وأتقدم

دعم ومساعدة النجاز هذه  لي مناذة فاطمة العبد، واألستاذ مصطفى الراضي، على ما قدموه األست

مديري ومديرات ومعلمي ومعلمات المـدارس الثانويـة    وكذلك  أتوجه بالشكر لكل من.  الرسالة

وشكر خاص  الحكومية في الخليل وبيت لحم الذين تعاونوا معي وقاموا باإلجابة عن أداة الدراسة، 

  .العمل المتواضعساعدني في انجاز هذا ى كل من إل

  ني كل خيروجزاهم اهللا ع

  
  خالد فضل محمد العبد

  
 
  ب
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  ةالدراس ملخص
  

مـن وجهـة    ،الدراسة إلى الكشف عن المشكالت التي تواجه عملية اإلشراف التربوي هدفت هذه

بيـت لحـم   محـافظتي  -نظر كل من مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها في فلسـطين  

مـديري المـدارس   ، تكون مجتمع الدراسة من جميع  فياستخدم الباحث المنهج الوص .-والخليل

 معلمـاً ) 1800(المدارس الثانوية وعددهم معلميجميع و مديراً،) 150(وعددهم  الحكومية الثانوية

 )75( مـن  الدراسـة  عينة تكونت). 2010-2009(دراسيللعام الفي محافظتي بيت لحم والخليل 

  .اختيروا بالطريقة العنقودية العشوائية معلماً )227(اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية، و مديراً
 

: مجـاالت هـي  )  5( فقرة موزعة على )  44( تكونت من حيث قام الباحث ببناء أداة الدراسة 

.  ليمية، و التقويم التع  ، و الوسائل، و المنهاج، والنمو المهني)التربوية والمدرسية(  مجال اإلدارة

بالطرق اإلحصائية والتربوية المناسبة، وتمت المعالجة اإلحصـائية   ثباتها و وتم التأكد من صدقها

 الجـنس، : الدراسـة  متغيـرات  .)SPSS(للبيانات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  .المحافظةو العلمي،والمؤهل   ،الوظيفيالمسمى و الخبرة،وسنوات 
   

  :أشارت نتائج الدراسة إلى

وجود مشكالت تواجه عملية اإلشراف التربوي بدرجة كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية للدرجـة   

المجال األول النمو المهني  :، وجاء ترتيب المجاالت كما يلي%) 76(الكلية لمجاالت أداة الدراسة 

ـ   طبمتوس مجال التقويم، المجال الثاني )4.08(غحسابي بل طبمتوس المجـال   ،)3.86(غحسـابي بل

حسابي  طبمتوس الرابع مجال المنهاج، المجال )3.83(غحسابي بل طبمتوس الوسائل التعليميةالثالث 

  .)3.55(غحسابي بل طبمتوس )التربوية والمدرسية(اإلدارة  المجال الخامس مجال ،)3.80(غبل
  

: تعـزى لمتغيـرات   الدراسة نةمتوسطات استجابات عي نعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي

بينما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود . ي وسنوات الخبرة والمسمى الوظيفيالجنس والمؤهل العلم

   .فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير المحافظة
   
ج وتطويرها، وضع برامج إشراك المشرفين والمعلمين في عملية إعداد المناه: أهم التوصيات نم

تدريبية فاعله للمعلمين والمشرفين، تشجيع المعلمين على ابتكار وسائل تعليمية أو تطوير الوسائل 

المتوفرة وربط ذلك بحوافز تشجيعية، تقديم حوافز مهنية ومنح دراسـية للمشـرفين والمـديرين    

  .والمعلمين، تفعيل دور مدير المدرسة كمشرف مقيم

  ج
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Problems in the Process of Educational Supervision from the Points of 
View of Public Secondary School Principals and Teachers in Bethlehem 
and Hebron Districts.                                                       

  
Abstract  

  
This study aimed at spotting the problems in the process of educational 
supervision from the point of view of public secondary school principals and 
teachers in Palestine. Bethlehem and Hebron Districts.                                     

 
The researcher used the descriptive approach. The population of the study 
comprised of  (150) secondary school principals and (1800) teachers in 
Bethlehem and Hebron directorates for the academic year (2009-2010). The 
sample of the study consisted of (302) principals and teachers with (75) 
principals and (227) teachers.                                   

 
The researcher constructed the instrument of the study which consisted of 
(44) statements with (5) areas: administration (education and school), 
curriculum and professional growth, educational aids and evaluation.             

                                                                                  
 

The results showed that the order of domains was as follows: the first 
domain was the professional growth (mean: 4.08), evaluation (mean: 3.86), 
the educational aids (mean: 3.83), curriculum (mean: 3.80) and 
administration (mean: 3.55).          

 
Also, results showed that there were no significant differences between 
responses of the study samples (principals and teachers) due to the variables: 
sex, scientific qualification and length of experience. whereas, results of the 
study showed that there were significant differences between the responses 
of the sample of the study due to the directorate changes.                                                           

 
To conclude, the study set number of recommendations as: developing a 
comprehensive plan for supervision, involving supervisors and teachers in 
the process of curriculum designing and designing effective teacher training 
programs.                                                                          

 
  
  
  
  د

  



 9

     

  

  

  

  

  

  
 

  لالفصل األو
 
  

 ،وأسئلتها ،وأهدافها ،وأهميتها ،، ومشكلة الدراسةصل مقدمة مهد بها الباحث لدراستهتناول هذا الف

 ،المصطلحاتأبرز  أيضاًكما تضمن  سته،دراأسئلة  نع رضيات التي صاغها الباحث لإلجابةوالف

  .الدراسةحدود و
 

 
 
 
 
 
  

  

  

  

   

  
  

  مشكلة الدراسة وأهميتها.1 
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  المقدمة1.1 
  

ي كثير من األحيان عن تقويم ، ولكنه يعجز فال يشوبه النقص يكون عمله كامالً يطمح اإلنسان أن

 ،ويوجهـه  ،ويرشـده  ،، من هنا يحتاج اإلنسان مهما يكن سنه أو وظيفته إلى من يسـاعده عمله

لذلك يلتمس يد العون والمساعدة ممن  ؛األمثل ويقومه حتى يكون عمله على الوجه ،ويشرف عليه

  .برة إلسداء المشورة وإبداء الرأيتتوفر لديهم القدرة والكفاءة والخ

   

يشرف عليهم حتى ، ويوجههم وإلى من يرشدهمل مجال من مجاالت الحياة ن في كوالعامليحتاج  

 ،األفنـدي ( يرتفع مستوى الخدمة التي يؤدونها حتى يتزايد إنتاجهم وتعلو قيمتهطور أعمالهم، وتت

قق نجاحـه  من التوجيه واإلشراف حتى يتح إذا كان أي عمل من األعمال يتطلب نوعاًو). 1976

 عمل المعلم الذي يهدف إلى تربية األجيال المتعاقبة وإعداد قوى، فإن ويصل إلى أفضل مستوى له

جيـه و اإلشـراف   المجتمع العاملة الالزمة لنهضته في مجاالت اإلنتاج هو أكثر حاجة إلـى التو 

يقتـرب  و. )2006حسـين وعـوض اهللا،   ( سـليمة على أسس علمية ومهنية التربوي الذي يقوم 

بل إنه  والتحسين، ،والتقويم ،والمساعدة، والعون، واإلرشاد ،من التوجيه اإلشراف التربوي كثيراً

  ).2001حجي، ( هذه األمور جميعاًيضم 

  

ألنه يعنى بالدرجـة   ؛يرتبط اإلشراف التربوي بالعملية التربوية بعامة واإلدارة التربوية بخاصةو 

 وزمـالؤه،  البسـتان (المؤسسـة التربويـة    أوم اإلداري األولى بالعناصر البشرية المكونة للتنظي

االهتمام بـالنمو  . مؤسسة التربوية من خاللوتظهر هذه العناية بالعناصر البشرية في ال. )2003

وتوجيههم وإرشادهم لمواجهة التغيرات العلمية المعاصرة في المعرفـة العلميـة   المهني للمعلمين، 

مـن   ،)2005 ،الطعاني(حسينها وتحقيق أهدافها والتكنولوجية وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية وت

التربوي من مكونات النظام التربوي األساسية وامتـداد   هنا يعتبر كثير من التربويين أن اإلشراف

 ،، وحلقة الوصل بين الجهاز اإلداري في التربية والجهاز التعليمي في المدرسـة رة التربويةلإلدا

، السـرحان ،و2002 ،الزايـدي (ويتابع تحقيق أهدافها ،لتعليميةويعكس سياستها ا، ينقل توجيهاتها

وعمليـة مـن    ،من عناصر النظام التربـوي  ماًمه ي عنصراًلذلك يعد اإلشراف التربو .)2001

عمليـة  وجزءاً ال يتجزأ من العملية التربوية تنعكس مخرجاتهـا فـي تحسـين ال    ،عملياته المهمة

  . )2008 عطويو .2006 الحربي( التعليمية برمتها

  

مكانة هامـة   ، فهو يتبوأمة في منظومة التربيةمهلعناصر المن الثابت أن اإلشراف التربوي أحد ا

 هـا في صلب العملية التربوية ألنه يهدف إلى تحسين العملية التعليمية بأبعادها المختلفة وإلى تقويم
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من هنا ينظر إلى اإلشراف التربوي بحكـم عالقتـه   . )2009 حمد،( وتطويرها في كافة جوانبها

ذه العملية، حيث يبـين  المباشرة بالعملية التعليمية أنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن تقويم جوانب ه

ألنـه جهـاز    ؛)2001مسـاعدة، (بصورة عامة  مدى كفاية المؤسسة التربوية على تحقيق أهدافها

ال بتطور مفاهيم دينامي للعملية التعليمية بحيث ال يمكن للنظام التربوي أن يتطور بمعناه الشمولي إ

تربوي شكل مـن أشـكال   بذلك يمكن القول أن اإلشراف ال ؛)2008 عطوي،(اإلشراف التربوي 

  . )2003 السعود،(  القيادة التربوية

  

ـ سلطته ومهامه واألدوار المتوقعة أهمية اإلشراف التربوي من تنبع ا إلـى  ، والتي تسعى بمجمله

يكتسب اإلشراف التربوي أهميته بما يحققه من و. )2007عيسان والعاني،( تحسين العملية التعليمية

وتنمية معلوماتهم بكل  المعلمين،وتحسين أساليب التعليم، وممارسات  للمنهج،أهداف تربوية وتنفيذ 

لـذلك يعـد اإلشـراف     ؛االتصالما هو جديد نتيجة للتطورات السريعة في المعرفة وتكنولوجيا 

ألهمية اإلشـراف التربـوي    نظراًو. )2006 عوض اهللا،ن ويحس(التربوي مفتاح التقدم والتعليم 

يمكن القول أنه يتحمـل مسـؤولية تحسـين     ،عملية التربوية والتعليميةوي وللبالنسبة للنظام الترب

وخاصـة المعلـم    ،واالرتقاء بجميع العناصر المؤثرة فيهمـا  ،عمليتي التربية والتعليم وتطويرهما

مام األمان في ص اإلشراف التربوي يعتبرلذلك . )1988طافش، (الب والمنهج والبيئة التربويةوالط

عناصر الجودة النوعية فـي النظـام   لية المسؤولة عن تحقيق الكثير من ألنه اآل؛ العملية التعليمية

  .  )1999هترية، (التعليمي

  

وحظي اإلشراف التربوي بعناية خاصة من قبل القائمين على العملية التربوية لدوره المهم فـي   

وجيه إلى فلسـفة  تحسين مخرجات العملية التعليمية؛ نتيجة لذلك طرأ تطور في فلسفة التفتيش والت

اإلشراف التربوي، وذلك بفضل مختلف الجهود التي سعت إلى تطوير النظـام التربـوي ورفـع    

كفايته، في نحو يؤدي إلى تطوير نوعية التعليم ورفع مستواه، أخذ مفهوم اإلشراف يتطور ليأخـذ  

ة، حيـث انتقـل   التعليمية التعلمي ةمعنى أشمل حتى يلبي احتياجات النظرة الشاملة لعناصر العملي

اإلشراف من موقف االهتمام بالمعلم وبتحسين أدائه وبتغيير سلوكه إلى االهتمام بالموقف التعليمي 

  ).1984، وياسين وزمالؤه، 1992، ونشوان، 2000الصمادي، ( التعلمي ككل

  

وأما عن واقع اإلشراف في فلسطين، فإن كثيراً من الدراسات أشارت إلى أن اإلشراف قبل قـدوم  

األخطاء، ودور  دعليها طابع التفتيش وتصي بلسلطة الفلسطينية، ال يعدو كونه عملية روتينية يغلا

بالزيارات الصفية، والمعيار المستخدم في تقييم نجاح العملية اإلشـرافية   مالمشرف ال يتعدى القيا

السـلطة   فمنـذ قـدوم  . مدى نجاح المعلم في تعليمه دون االستناد إلى محكات ومعايير مسبقة وه



 12

غـزة، شـهدت العمليـة     عالوطنية الفلسطينية واستالمها مسؤولية التعليم في الضفة الغربية وقطا

التربوية عامة واإلشرافية خاصة تطوراً ملحوظاً في فلسفة اإلشراف وأساليبه، فقد عمـدت وزارة  

لتطـوير أداء   ج، وتم توجيه تلـك البـرام  نالتربية والتعليم إلى تكثيف البرامج التدريبية للمشرفي

المشرفين ولمواكبة المستجدات، وتم استحداث أدوار جديدة في عمل المشرف، كاإلشراف العـام،  

والمتابعة الشاملة، والمشرف التربوي المقيم، والعمل على تطوير شكل التقرير بما ينسجم والتطور 

تربيـة والتعلـيم لتطـوير    فبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة ال. في العملية اإلشرافية

 هاإلشراف، إال أن الممارسات اإلشرافية ما زالت تكتنفها أشياء كثيرة من رواسب الماضي وآثـار 

التفتيشية، واتصفت عملية اإلشراف بالجمود من حيث المعايير، وأساليب التقويم، وطرق التغذيـة  

ميل نحو السلبية، ولم يحـدث  ، كما ويمكن مالحظة أن االتجاهات نحو اإلشراف تةالراجعة المقدم

، 2000والقاسم،  2006أبو هليل، .(التعلم والتعليم يالتغيير المطلوب من أجل اللحاق بتطور عمليت

  ).   1998والشوا، 
  
من خالل مراجعة الباحث لألدب التربوي المتعلق بطبيعة المشكالت التي تواجه العملية اإلشرافية و

درسية، ومنها مشكالت تتعلق باإلدارة التربوية والم: ت الرئيسةفها إلى عدد من المجااليمكن تصني

، ومنها ما يتعلق بعمليـة  ، ومنها ما يتعلق بالمشرفين والمعلمين ونموهم المهنيما يتعلق بالمنهاج

، ومن المشكالت ما يتعلق بالعالقـات اإلنسـانية بـين    نها ما يتعلق بالوسائل التعليمية، ومالتقويم

  .لمجتمع المحلي، وسيتم التطرق لهذه المشكالت خالل الدراسةين واالمعلمين والمشرف
  

إن اختيار موضوع المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي لم يكن جزافاً أو مصادفة، بـل هـو   

نابع من أهمية تشخيص هذه المشكالت وتحديدها، ثم دراستها من أجل معرفتها واقتراح الحلـول  

مع علم الباحث أن كثيراً من الدراسات قد تناولت موضوع اإلشـراف  لحلها أو التخفيف منها، هذا 

وهذا مـا يؤكـده   . كما سبق، إال أنها لم تكن تتطرق إلى موضوع المشكالت إال بنظرات سريعة

إن هناك قصوراً من قبل الباحثين في دراسـة مشـكالت اإلشـراف    : بالقول) 2001:6(مساعدة 

جح اإلشراف التربوي فـي تغييـر ممارسـات المشـرفين     التربوي، ويضيف متسائالً لماذا لم ين

إن عمليـة  : بالقول)  1999:11(ويجيب هترية التربويين رغم كل المحاوالت إلحداث التغيير ؟ 

اإلشراف مازالت تراوح مكانها ألننا بحاجة إلى إعادة تشخيص واقع اإلشراف التربوي والكشـف  

تربوي وتحول دون تحقيقه ألهدافـه المختلفـة   عن المشكالت والمعوقات التي تواجه اإلشراف ال

   . ووضع الحلول المناسبة لها

  
  الدراسةمشكلة  2.1
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ـ  اني إن فاعلية اإلشراف التربوي ال يمكن أن تكتمل صورتها إال بعد أن نتلمس المشكالت التي يع

لتربوي إعادة تشخيص واقع اإلشراف ايجب ). 2006 حسين وعوض اهللا،(منها اإلشراف التربوي

إن هذه المشكالت تختلف من وقت آلخر كـون   إذ). 1999 ،هترية(والكشف عن تلك المشكالت 

،  فدراسـة  بتغير الظروف المكانية والزمانيةعملية اإلشراف بأكملها عملية دينامية متغيرة تتغير 

فنجـاح  )  2001،مساعدة(اء أية عمليات للتغيير والتطويرتلك المشكالت تعد خطوة أساسية إلجر

).  2001،السـرحان  (ت التي تواجهها والتغلب عليهاملية اإلشرافية يعتمد على معرفة المشكالالع

على الرغم من كل تلك التطورات التي طرأت على العملية اإلشرافية، والجهود الكبيرة التي بذلت 

يثـة  لالرتقاء بمستوى اإلشراف، ورفع كفاءته، واالنتقال به من المفاهيم القديمة إلـى مفـاهيم حد  

إال أن اإلشراف التربوي شأنه شأن عناصر النظام التربوي األخرى يواجـه  ). 2000الصمادي، (

الكثير من المعوقات والمشكالت التي يمكن أن تقف حائالً بينه وبين تحقيقه ألهدافه فـي تطـوير   

تختلف هذه المشكالت من وقت آلخـر كـون   ). 1997العاجز وخليفة، (عملية التدريس وتحسينها

لية اإلشراف عملية دينامية تتغير بتغير الظروف المكانية والزمانية، فدراسة تلك المشكالت تعد عم

من هنا يـرى السـرحان   ). 2001مساعدة، (خطوة أساسية إلجراء أية عمليات للتغيير والتطوير

  .هاأن نجاح العملية اإلشرافية يعتمد على معرفة تلك المشكالت التي تواجهها والتغلب علي) 2001(
   

عمله في التدريس لمدة تزيـد علـى ثـالث    ل مالحظة الباحث أثناء في ضوء ما سبق ومن خال 

لمدير مدرسة ثانوية لعـدد مـن    ، من خالل عمله نائباًسنة وكونه مارس اإلدارة المدرسيةعشرة 

تعيق عملية اإلشراف التربوي  مشكالتالسنوات، وتفاعله مع المشرفين التربويين الحظ أن هناك 

ما هي األسباب التي تحول :  بالقول) 2000:9(وتؤكد القاسم .وتحد من عمل المشرفين التربويين

دون وصول اإلشراف التربوي في فلسطين إلى أهدافه؟ إن الدراسات الميدانية التي تناولت عملية 

تبحث في المشكالت التي تعترض تحقيـق أهـداف اإلشـراف     ماإلشراف التربوي في فلسطين ل

   :اسة في اإلجابة عن السؤال اآلتيمن هنا تمحورت مشكلة الدر. يالتربو
عملية في فلسطين للمشكالت التي تواجه  ومعلميها ما تقديرات مديري المدارس الثانوية الحكومية

   ؟ -والخليل  ممحافظتي بيت لح -اإلشراف التربوي 

  

  

  

  

  الدراسةأهمية  3.1
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، الذي يمثل حلقة الوصل بين المعلم في الميـدان  تربويأهمية اإلشراف التنبع أهمية الدراسة من 

ـ  ذلك منو عنه في مديرية التربية والتعليم، وبين الجهات المسؤولة ال الـذي يسـتطيع   الدور الفع

  .التعليمية عمليةعلمين والعمل على تحسين الاإلشراف التربوي والمشرف القيام به من مساعدة للم

استقصاء وتشخيص أهم المشكالت التي تواجه عمليـة   تهاحاولم منتنبثق أهمية هذه الدراسة كما 

توصيات تسهم في الوصول إلى و بمقترحات والخروجف التربوي وتؤثر على فعالية دوره، اإلشرا

التي تعيق عملية اإلشراف التربوي وذلك إلنجاح جانب مهم و هاالمشكالت أو التخفيف منتلك لحل 

ربـوي  ح الباحث أن تضـاف هـذه الدراسـة إلـى األدب الت    يطمو .من جوانب العملية التربوية

  .المتخصص في اإلشراف التربوي
  

  الدراسةأهداف  4.1
    
  : هداف التاليةتحقيق األهذه الدراسة إلى  هدفت

  تواجه عملية اإلشراف التربوي من وجهة نظر كل من مديري الكشف عن المشكالت التي  -1

  ؟ -محافظتي بيت لحم والخليل-يها في فلسطين المدارس الثانوية الحكومية ومعلم    

  المشكالت التي تواجه عملية  حول المديرين والمعلمينالتعرف إلى الفروق في وجهات نظر  -2

  المسمى و ،، وسنوات الخبرةالجنس: ي تعزى لمتغيرات الدراسة وهيالتو اإلشراف التربوي    

  .حافظةالمو، العلمي والمؤهل، الوظيفي    

 .ديم مقترحات تسهم في حل تلك المشكالت التي تواجه عملية اإلشراف التربويتق -3
  

   الدراسة أسئلة5.1 
  

  في فلسطين للمشكالت التي تواجه  ومعلميها ما تقديرات مديري المدارس الثانوية الحكومية  -1

  ؟  -والخليل  ممحافظتي بيت لح -عملية اإلشراف التربوي    

  التي  مشكالتلل في فلسطين يري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميهامدهل تختلف تقديرات  2-

  والمؤهل  الجنس، باختالف -والخليل  ممحافظتي بيت لح -تواجه عملية اإلشراف التربوي   

  ؟ حافظةالمو الوظيفي،والمسمى  الخبرة،وسنوات  العلمي،   

  

  

  

   الدراسةفرضيات  6.1
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  :فرضيات صفرية وهي خمس فقد صيغت الثاني الدراسة لؤاسولإلجابة عن 

 بـين )  ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     :الفرضية األولى

تعـزى   في فلسـطين  مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميهاتقديرات الحسابية لمتوسطات ال

  .الجنسلمتغير 

 بـين )  ≤ 0.05(ة عنـد مسـتوى الداللـة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائي :الفرضية الثانية

تعـزى   في فلسـطين  مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميهاتقديرات الحسابية لمتوسطات ال

  .غير المؤهل العلميلمت

ـ     :الفرضية الثالثة  بـين ) ≤ 0.05(ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الدالل

تعـزى   في فلسـطين  المدارس الثانوية الحكومية ومعلميهامديري تقديرات الحسابية لمتوسطات ال

  . الخبرةلمتغير سنوات 

 بـين )  ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة     :الفرضية الرابعة

تعـزى   في فلسـطين  مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميهاتقديرات الحسابية لمتوسطات ال

  .يفيالمسمى الوظلمتغير 

 بـين )  ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة    :الفرضية الخامسة

تعـزى   في فلسـطين  مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميهاتقديرات الحسابية لمتوسطات ال

     .حافظةلمتغير الم
  

  مصطلحات الدراسة  7.1.
                                                                                                                 

  :اإلشراف التربوي

، تهدف إلى اكتشاف وتفهم ف التربوي والمعلمة طرفاها المشرعملية فنية منظمة تعاونية ديمقراطي

  ) 1996 الخطيب،( .تحقيقهعمل على الهداف وأهداف التعليم ومساعدة المعلمين على تقبل هذه األ

  

  :المشكالت

كل ما يعرقل جهود المشرف التربوي من خالل ما يقوم به من أعمال تخطيطيـة أو تنفيذيـة أو   

  مج اإلشرافي بالصورة التي تحقق األهداف المتوخاه منها  تقويمية تحول بينه وبين تطبيق البرنا

  . ) 2003،السعود(

هي أية صعوبة أو معيق يواجه المشرف التربوي وتحول دون تحقيق أهـداف   :إجرائياً المشكالت

  .  فيذه تقع ضمن محاور أداة الدراسةالبرنامج الذي يسعى المشرف التربوي  إلى تن
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  :المدارس الحكومية الثانوية

وتضـم فـي    مباشر،وتشرف عليها الوزارة بشكل  والتعليم،هي المدارس التابعة لوزارة التربية 

  .)2003، السعود(الثانوي والصف الثاني الثانوي  تشكيالتها الصف األول

  

   :إجرائياً

وتشرف عليهـا الـوزارة بشـكل     ربية والتعليم العالي الفلسطينية،هي المدارس التابعة لوزارة الت

  يمية متعددة عشر ضمن فروع تعلالتها الصفين الحادي عشر والثاني وتضم في تشكي ،مباشر

  ). علمي وأدبي وتجاري(
  

  حدود الدراسة 8.1. 
  

  .2010/  2009الفصل الثاني من العام الدراسي : الحدود الزمانية 1- 

  .بيت لحم والخليل محافظتيتقتصر الدراسة على : الحدود المكانية 2-

  اقتصرت هذه الدراسة على مديري ومديرات ومعلمي ومعلمات المدارس   :لبشريةالحدود ا 3-

  .نوية في محافظتي بيت لحم والخليلالحكومية الثا   

  .مصطلحاتتتعلق نتائج هذه الدراسة بما جاء فيها من : المفاهيميةالحدود  4- 

  :اإلجرائيةالحدود  5- 

  محافظتي بيت لحم والخليل في س الثانوية مديري ومعلمي المدارجميع  :مجتمع الدراسة -ا 

   .الدراسةمجتمع  لحجم إحصائياًم الباحث باختيار عينة مناسبة اقوقد  

  .ثباتهام الباحث ببناء األداة والتأكد من صدقها و اق :أداة الدراسة -ب
  .الدراسةفرضيات  لإلجابة عن ستخدم الباحث االختبارات اإلحصائية المناسبةا  -ج  
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   الفصل الثاني

  

   
  .الدراسات السابقةاإلطار النظري و: تكون هذا الفصل من قسمين رئيسين هما

  :ياإلطار النظر

 فاإلشـرا  أهم مراحل تطـور  مفهوم اإلشراف،: وهي إلى عدد من العناوين تقسيمهقام الباحث ب

، ات الحديثة في اإلشراف التربوياه، أهم االتجعالمياً وفي فلسطين، أهم أنواع اإلشراف التربوي

شهر مهام اإلشراف التربوي، وأشار إلى أكثر األساليب اإلشرافية استخداماً، وأخيراً تحدث عـن  أ

  .أهم المشكالت التي تعترض سبيل العملية اإلشرافية 

  

   :الدراسات السابقة

دراسات األجنبية، حيث تكون هذا القسم من الدراسات التي أجريت محلياً، والدراسات العربية، وال

عرض الباحث عدداً من الدراسات التي تناولت مشكالت اإلشراف التربوي محلياً وعربياً وعالمياً، 

  .وبين عناوينها وأهدافها وأهم نتائجها، ثم ختم هذا الجزء بالتعليق على تلك الدراسات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلطار النظري2 
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  تمهيد 1.2
  

شـأن   هديث نسبياً، حيث طرأ عليه تغيير في العقدين األخيرين شأنإن اإلشراف التربوي مفهوم ح

طبيعة النظرة  عكثير من المفاهيم التربوية، فقد ظل مفهوم اإلشراف متسقا من الناحية التاريخية م

ـ    اإلشـراف   وإلى عملية التعليم والتعلم، ونما هذا المفهوم وتغير بتغير االتجاهـات التربويـة نح

  .)2003مطاوع، (رسةالتربوي فكراً ومما
  

  يمفهوم اإلشراف التربو2.1.2 
  

إن اإلشراف التربوي مفهوم حديث نسبياً، حيث طرأ عليه تغيير في العقدين األخيرين شأنه شـأن  

فقد ظل مفهوم اإلشراف متسقاً من الناحية التاريخية مع طبيعة النظرة . كثير من المفاهيم التربوية

ا هذا المفهوم وتغير بتغير االتجاهـات التربويـة نحـو اإلشـراف     إلى عملية التعليم والتعلم، ونم

  ).2003مطاوع،(التربوي فكراً وممارسة 
   

وجد الباحث بعد مراجعة األدب التربوي في مجال اإلشراف أنه ال يوجد ثمة اتفاق بين التربويين 

إن ) Glans Hazi&هازي وجالنز (حول مفهوم واحد لإلشراف أو حول طبيعته، وهذا ما يؤكده 

عـن  اإلشراف التربوي يحمل أوجه تفسير مختلفة باختالف وجهات النظر المعتمدة في الكشـف  

اختلف التربويون فـي طبيعـة العمليـة    ). 2006عن الحربي، نقالً (ماهية اإلشراف ومضمونه 

اإلشرافية، فمنهم من نظر إليها على أنها تقوم على مجموعة من االفتراضات، ومنها أن المعلمين 

أشخاص ال يعرفون ما يجب أن يفعلوه وكيف يبحثون عن المعرفة الحديثة واألفكار الجديدة، لذلك 

وهناك من نظر إلى اإلشراف علـى  ). 1986المساد، (فهم يحتاجون إلى مشرف يتابعهم ويدربهم 

فة إلى أنه عملية تفاعلية ثنائية بين المشرف والمعلم تهدف إلى تحسين عملية التعليم والتعلم باإلضا

بينما ينظر إليه آخرون ).  2003السعود،(النمو الشخصي والمهني للمعلم والمشرف على حد سواء

  ).2001مساعدة، (على أنه عملية إدارية لها مكوناتها وعناصرها المحددة 
  

بأنه مساع أو محاوالت دينامية تعمـل  : اإلشراف التربوي) ,Harris 35 :1985(يعرف هاريس 

اهج وتحسينها وتنظيم التعليم وإمداد أعضاء هيئـة التـدريس بالمعونـة والعنايـة     على تنمية المن

  .واالهتمام بكل ما يتعلق بالتلميذ وتنمية العالقات اإلنسانية بين التالميذ

أنه كل ما يساعد على تحسين الموقف التعليمي من أجـل  : اإلشراف) 2001: 80(ويعرف حجي 

  .مساعدة المعلم ليتمكن من أداء عمله بطريقة أفضلالتلميذ المتعلم وهو خدمة أساسها 
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أنه نظام سلوكي يتفاعل : اإلشراف التربوي) ,Lovell & Wiles 6:1983 (ويعرف لڤل ووايلز 

مع نظام السلوك التعليمي بطريقة تحافظ على اإلدارة وتحسين التسهيالت لتحقيق فرص تعليميـة  

  .للطالب

أن اإلشراف عملية فنية قيادية إنسانية شاملة ):  2010:9(ف وجاء في الدليل المرجعي في اإلشرا

مـن  ) المعلم، والمتعلم، والبيئة التعليمية(غايتها تطوير العملية التعليمية والتربوية بمحاورها كافة 

أجل تحسين الظروف التعليمية وزيادة فاعلية وتحقيق أهدافه، من حيث تنمية قدرات الطلبـة فـي   

  .مجاالت مختلفة

بأنه عمليـة تفاعـل وقيـادة    : اإلشراف التربوي) 2005:161(هذا المنظور يعرف الدويك ومن 

منظمة، وديمقراطية، وتعاونية، وشاملة، وعلمية، ووقائية، وعالجية تهدف إلى االرتقاء بالعمليـة  

  .التعليمية من خالل إحداث تغيير في سلوك المعلمين والمتعلمين

نه خدمـة  أ: اإلشراف التربوي) 1998نقالً عن أبو كشك، ، Smith, 1990(بينما يعرف سميث 

  .فنية تقوم على أساس من التخطيط السليم الذي يهدف إلى تحسين عملية التعليم والتعلم

أن اإلشراف خدمة موجهة للمعلمين تساعدهم ) ,Wiles & Bondi 1980(ويؤكد وايلز وبوندي 

  .امهم بواجبهم على أكمل صورةفي التغلب على ما يعترضهم من مشكالت تحول دون قي

هو تقـدم  : أن أكثر تعريف شائع لإلشراف التربوي التعليمي) ,Waite 1995: 11(ويرى وايت 

  .التعليم وتحسينه 
  

وخالصة القول هي أن اإلشراف التربوي مهما اختلفت النظرة إليه، سواء كان نشاطاً، أو سلوكاً، 

أساسي ومهم هو تحسين العملية التعليمية والرقـي   عملية، أو خدمة، فإنما يهدف إلى تحقيق هدف

ويقودنا توضيح مفهوم اإلشراف التربـوي إلـى تتبـع نشـأة     . بالموقف التعليمي بجميع عناصره

  .  اإلشراف التربوي ومراحل تطوره سواء محلياً وعربياً وعالمياً
  

  يمراحل تطور اإلشراف التربو 2.2.
  

فلسفته، وأساليبه، تطوراً كبيراً في السنوات األخيـرة،   تطور مفهوم اإلشراف التربوي وتطورت 

نتيجة مختلف الجهود التي سعت إلى تطوير النظام التربوي في نحو يؤدي إلـى تطـوير نوعيـة    

تناول الكثير من الباحثين هذا الموضـوع مـن   ). 2006األسدي وإبراهيم، (التعليم ورفع مستواه 

، إذ أن مفهوم اإلشراف التربوي في كل مرحلة يمثـل  جوانب عدة ورصدوا المراحل التي مر بها

الفكر النظري السائد فيها أكثر مما تمثله الممارسات الفعلية للعاملين في اإلشراف التربوي في تلك 

إن كثيراً من التربويين يجمعون على أن اإلشراف التربوي مـر  ). 2: 2001السرحان، (المرحلة 
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ة التفتيش، ثم مرحلة التوجيه، ثم مرحلة اإلشراف التربوي مرحل: خالل تطوره بثالث مراحل هي

  : وهي كما يلي). 2000الجنازرة، (
  

  مرحلة التفتيش  1.2.2
  

  ). 2001مساعدة،() 1962- 1921(منذ ظهرت تقريباً المرحلة يرى كثير من التربويين أن هذه 

سية، ثم تبعتهـا بريطانيـا   على المستوى العالمي بدأت عملية اإلشراف في فرنسا منذ الثورة الفرن

ذكر ويلـز ولفـل   ). 2010الدليل المرجعي، ( وكانت تفخر بصرامة وكفاية هذه العملية ) 1834(

)1983 Lovell & Wiles, (  أنه في النصف األول من القرن العشرين كان اإلشراف التربـوي

ن فـي فلسـفتهم   في الواليات المتحدة األمريكية على شكل تقويم سري، وكان المفتشون يتبـاينو 

وتجاربهم وإجراءاتهم، وقد لمس المعلمون ذلك، حيث واجه المعلم أنماطا متعددة مـن المشـرفين   

خالل سنين خدمته في التعليم، فقد كان النشاط اإلشرافي تقييما مباشراً، حيث كان المفـتش يحـدد   

لخصت مهمة اإلشراف وت. للمعلم ماذا يفعل ثم يعود للتفتيش عليه للتحقق من أنه نفذ ما طلب منه

في الربع األول من القرن العشرين في تصنيف المعلمين ومكافأتهم وفقا لدرجـة نجـاحهم فيمـا    

يقومون به من أعمال وفق مواصفات معيارية مضبوطة، وكانت تناط بالمفتش سـلطات واسـعة   

جاهـاتهم  كالتفتيش اإلداري المباشر على المعلمين، ولم تكن مشاعر المعلمـين واهتمامـاتهم وات  

وقد قام هذا التفتيش علـى السـيطرة والتسـلط وتصـيد     ). 1987مدانات وكمال، (موضع اهتمام

  األخطاء مما أشاع اتجاهات سلبية لدى المعلمين إزاء مفتشيهم تمثلت بالرفض والخوف وعدم الثقة

  ). 2001البدري، (

سـعياً وراء التطـوير    بدوره مهد لظهور مرحلة التوجيه) التفتيش(هذا الواقع الصعب لإلشراف 

  .والتغيير والتجديد في اإلشراف التربوي ليتناسب مع التغيرات المستقبلية
  

  التوجيهمرحلة   2.2.2
  

 ).2003السـعود، .()1962-1975(منـذ  ظهرت تقريباً المرحلة يرى كثير من التربويين أن هذه 

ما يتعلق بفلسـفة   ، وخصوصاًلهم االجتماعية األخرى المساندة نتيجة التقدم في علم التربية والعلو

ـ    ،ومبادئهما ،ونظريات النمو والتعلم ،وأهدافها ،التربية دها، وأسس العالقـات اإلنسـانية وقواع

، كل هذه األمور دعت إلى تطور مفهوم جديد لإلشـراف التربـوي   وأساليب االتصال ومركزاتها

هني إلى أعلى درجـة ممكنـة   على أنه عملية إنسانية اجتماعية تهدف إلى رفع مستوى المعلم الم

ه كـرد فعـل عكسـي    برز مفهوم التوجيو ).2008عطوي، ( ذلك من اجل رفع كفايته التعليميةو

، حيث تخاذ القرارات، إذ بدأ المشرفون يتحدثون عن احترام المعلم وإشراكه في الالتجاه التفتيشي
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ـ صاحب هذا االتجاه اتجاه آخر دعا إلى استخدام األسلوب العلمي بدل ا ية فـي  الجتهادات الشخص

، وأصبحت تعني متابعة كلمة التوجيهثم ظهرت  ). 2003السعود، ( تحليل الدروس والحكم عليها

كما أصـبحت تعنـي    قبل،من  وأقل خشونة مما كان متبعاً العمل المدرسي بأسلوب أكثر اعتداالً

مـن العقـاب    والنصـح بـدالً   ،من تصـيد األخطـاء   واإلرشاد بدالً ،التصحيح وليس التجريح

   .)1988سليمان، (والمباغتة

فيها من تفاعالت وبروز لمصطلحات حديثة كاألسلوب العلمي، والعالقـات   االمرحلة بم هتعتبر هذ

  .اإلنسانية، ومفاهيمها، والتوجهات التي سادت فيها، هي مرحلة االنطالق نحو اإلشراف التربوي
  

  مرحلة اإلشراف  3.2.2
  

إلـى   -1975(أواسـط السـبعينيات   منذ  تقريباًظهرت المرحلة هذه  يرى كثير من التربويين أن

   ).   2006األسدي وإبراهيم،( ...)اآلن

أخذ مفهوم اإلشراف التربوي يتطور مع استمرار التطور في الفكر التربوي الحديث ليأخذ معنـى  

اإلشراف مـن  أشمل وأوسع حتى يلبي احتياجات النظرة الشاملة لعناصر العملية التعليمية وانتقل 

موقف االهتمام بالمعلم وبتحسين أدائه وتعديل سلوكه التعليمي إلى االهتمام بالموقف التعليمي ككل 

وبسبب الضغوط السياسية واالقتصادية في السبعينيات على النظام التربـوي  ). 2005الطعاني، (

دارة الديمقراطية التـي  برز مفهوم اإلشراف التربوي كامتداد لإلدارة التربوية، إذ بدأ نوع من اإل

األسـدي  (تعتمد على العالقات اإلنسانية بين اإلداري والمشرف من جهة والمعلم من جهة أخـرى 

هذا وقد تأثرت اإلدارة التربوية واإلشـراف التربـوي بالنظريـات اإلداريـة     ).2006وإبراهيم، 

عالقات إنسانية حسنة وتطوراتها، إذ تحولت النظرة إلى المعلمين بحيث أصبح التركيز على إيجاد 

بين المشرف والمعلمين وكسر الحواجز بين الرئيس والمرؤوس وبات العمل التربوي في المدارس 

هذه المرحلة تؤمن بأن اإلشراف عملية علمية وأن ). 1992نشوان، (قائماً على العالقات اإلنسانية

ف على هذا النحو االعتـراف  ترتبط بعملية التربية وعلمية اإلدارة معاً، وساعد على تطور اإلشرا

بأن التربية قوة اجتماعية أساسية لنمو الشخصية اإلنسانية، واالعتراف بـأن اإلشـراف عمليـة    

اجتماعية، واإلقرار بأن الوظيفة األساسية لإلشـراف تتمثـل فـي القيـادة وخاصـة العالقـات       

  ).2001حجي، (اإلنسانية

  

ربوي في فلسطين، إذ أن هذه الدراسـة تتعلـق   وتجدر اإلشارة هنا إلى تطور مراحل اإلشراف الت

للنقص أو الخلل ال بد مـن اإلشـارة لمراحـل     باإلشراف التربوي في فلسطين ومشكالته، وتجنباً

تطور اإلشراف في فلسطين وذلك من أجل وضوح صورة التغيرات والتجديدات التي طرأت على 

  . اإلشراف التربوي محلياً منذ البدء العمل به
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  راحل تطور اإلشراف في فلسطينم 4.2.2 

  

من خالل مراجعة الباحث لألدب التربوي المتعلق بتطور اإلشراف التربوي في فلسطين، وجد أن 

مرحلة ما قبل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،     : اإلشراف التربوي مر في مرحلتين رئيستين هما

  :ومرحلة ما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية، كما يلي

  

  )1919-1994( رحلة ما قبل السلطة الوطنية الفلسطينيةم 5.2.2

  

حيـث كـان ضـابط    ) 1919(مع بداية االنتداب البريطاني في العـام  اإلشراف في فلسطين  نشأ

المعارف البريطاني على رأس الهيكل التنظيمي يساعده مفتشان يمتلكان صالحيات واسعة، أحدهما 

ـ  ( هودي يفتش على المدارس اليهوديةعربي يفتش على المدارس العربية، والثاني ي  ، لأبـو هلي

العملية التربوية في فلسطين ارتباطاً وثيقاً بكل من نظـامي التربيـة والتعلـيم     ارتبطت. 2006)

حيث اعتمدت قوانين التربيـة والتعلـيم   ) 1967(حتى عام ) 1948(األردني والمصري بعد عام 

ه في األردن وفلسطين اإلشراف في أثناء تطور األردنية إلى حد كبير في الضفة الغربية حيث مر

وأن ). 2000الجنـازرة،  (مرحلة التفتيش ومرحلة التوجيه،  ومرحلة اإلشراف: هيبثالث مراحل 

حيـث انكبـت    (1994)حين قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في شـهر آب  ىهذا األمر استمر إل

نظامي التعليم في الضفة الغربيـة وقطـاع    وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على التخطيط لدمج

وتميزت هذه المرحلة بطابع التفتـيش،  ). 2001 عابدين،( غزة وتوحيدهما في نظام تعليمي موحد

رغم تغير مسمى المفتش إلى موجه تربوي، ثم إلى مشرف تربوي، إال أن ممارسـاته وسـلوكاته   

الصفية المفاجئة للمعلمـين بهـدف    بالتفتيش من خالل الزيارات مكانت تبتعد عن اإلشراف وتتس

الكشف عن جوانب الضعف لديهم، ورصد األخطاء التي يقعون فيها، ومـدى التـزام المعلمـين    

تقدير معين للمعلم، وبسبب قلة عدد المشرفين  ءبالقوانين والتعليمات، ومن ثم كتابة التقرير وإعطا

السنة، إضافة إلـى عـدم االهتمـام    لم يكن بمقدورهم زيارة المدارس أكثر من مرة أو مرتين في 

قـد  و). 2010الدليل المرجعي،( بالنمو المهني للمعلمين وبالمرافق المدرسية أو بالمناهج الدراسية

ّ بعـدد مـن المراحـل     -العربيـة األخـرى   ركسائر األقطا -مر اإلشراف التربوي في فلسطين

أصبح مصطلح اإلشراف التربوي استخدمت فيها مصطلحات التفتيش في البداية، ثم التوجيه، حتى 

   ).  2007غريب،(هو المصطلح السائد

  

  ...)إلى اآلن -1994( مرحلة ما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية 6.2.2
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طينية مهـام التعلـيم فـي    نه منذ تسلمت السلطة الوطنية الفلسأ) 2010(جاء في الدليل المرجعي 

يم العالي اإلشراف على التعلـيم فـي الضـفة    ، تولت وزارة التربية والتعل)1994(عام فلسطين 

  :الغربية وقطاع غزة، وقد فصلت إلى محطات فرعية كما يلي

   

اإلشـراف علـى    يمنذ تولت وزارة التربية والتعليم العـال ) 1996 –1994(من  المحطة األولى

التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعتبر هذه نقطة تحول رئيسة في اإلشـراف مـن خـالل    

التحول من األدوار السابقة إلى أدوار جديدة، اتسمت بالدعم والمساندة وتقديم خدمات فنية تنم عن 

خبرة في مجاالت المعلم والمتعلم والمنهاج والبيئة المدرسية، وبدالً من أن يكون هدف اإلشـراف  

تغير فـي  ال ثالتربوي إحداث تغير في سلوك المعلم التعليمي فقط، أصبح يهدف إلى محاولة إحدا

  : ومن أبرز مالمح هذه المرحلة. الموقف التعليمي بأكمله

  .يهتم المعلمون بتنفيذ القوانين والتعليمات بحرفيتها وذلك على حساب جودة التعليم ونوعيته 1-

  جّل اهتمام المعلمين ينصب على إرضاء المشرفين، حيث يظهر اهتماماً في حصة صفية  2-

  رة في الحصص األخرى، ألن عدد الزيارات قليلة نظراً لقلة عدد  واحدة، ويتصرف بفردية كبي   

  .المشرفين   

  .توزيع المعلمين وفق حاجات المدارس من التخصصات 3-

  .غياب الدراسات واإلحصائيات والبحوث العلمية 4-

  

تغييـر   يتغيرت طبيعة العمل المطلوب من المشرف التربوي ف) 2005–1996( المحطة الثانية

زيـادة فـرص نجـاح األسـلوب      يأصبح يتشارك كل منهما ف ثالمعلمين الصفية بحيسلوكات 

  : وقد غلب على هذه المرحلة ما يلي. اإلشرافي المناسب في تحقيق األهداف المنشودة

  للمعلم، ويهتم  ةطابع الصداقة مع المعلم بحيث يقدم المشرف التربوي التغذية الراجعة المحبب 1-

  .ه ومساعدته في حل مشكالته التربويةبنمو المعلم وتطوير   

  .في مشروع التطوير المدرسي ةاالهتمام بالتدريب الكمي خاص 2-

  . تطوير أداء مديري المدارس للقيام بدورهم كمشرفين مقيمين 3-

  .العمل على إحداث تطوير في شكل التقارير بما ينسجم والتطور في العملية اإلشرافية 4-
 

في اإلشراف التربوي الفلسطيني، فقد تم اسـتحداث وظيفـة مشـرف     وتعتبر هذه مرحلة حاسمة

مرحلة علمي، ومشرف مرحلة أدبي للمرحلة األساسية األولى، واستحداث العمل فـي اإلشـراف   

أحد األساليب المستخدمة لإلشراف على المـدارس وتعـرف مشـكالتها،    وهو : )المقيم(التربوي 

، واالجتماعي، من خالل تواجد المشرف في المـدارس  واحتياجاتها، وأنشطتها، وواقعها التربوي

أطول فترة ممكنة للنهوض بالواقع التعليمي، يتم تنفيذه من خالل قيام رئيس قسم اإلشراف بإعداد 
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مدارس متقاربة جغرافياً، ) 3-5(اً، و يتكون العنقود من دأسماء المدارس، كل مجموعة تعتبر عنقو

  .عدد طالبهامع مراعاة جنس المدرسة ومستواها و

  

حيث شهدت هذه المرحلة تحوالت ملموسة وانتهاج أنماط ...)  إلى اآلن  2006(  المحطة الثالثة

  : جديدة فيها على صعيد اإلشراف التربوي، حيث تم إبراز دور البرامج اآلتية

ـ   :المتابعة الشاملة  نهي نمط من المتابعة يقوم على تشخيص كل ما يتعلق بالعملية التعليميـة م

خالل النظر للمدرسة باعتبارها وحدة مستقلة للوقوف على مدى تحقيقها  نمصادر مادية وبشرية م

يتكون فريق المتابعة من رئيس قسم اإلشراف وخمس مشرفين مـن  .  ألهدافها التربوية والتعليمية

، )ةاللغتان العربية االنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والمرحلـة األساسـي  ( التخصصات الرئيسة 

تحديد المدارس المشاركة في المتابعة، يقوم فريـق المتابعـة   : ومن أهم إجراءات المتابعة الشاملة

بوضع خطة لزيارة المدارس المشاركة، يجمع فريق المتابعة المعلومات عن تلك المـدارس مـن   

ابعـة  خالل استبيان التقويم الذاتي الذي تعبئه المدارس المشاركة، يقوم رئيس قسم اإلشـراف بمت 

  .مدير المدرسة، ويقوم كل مشرف تربوي بمتابعة معلمي تخصصه

الذي يعنى بتقديم الدعم والمساعدة لمعلمي المدرسة، أو فئة منهم في  )التعاوني(المشرف الصديق 

  . الموضوعات التي أظهرت المدرسة حاجة إليها، وذلك بناًء على زيارة المتابعة الشاملة

يرافق مدير المدرسة المشرف التربوي في زيـارة صـفية غيـر     ويقصد به أن :اإلشراف العام

تخصصية عند أحد المعلمين، بعد أن يتفقا معه على موعدها، يكتب كل من المشـرف والمـدير   

مالحظاتهما عن الحصة، يتفق المشرف والمدير على المالحظات التي سيقدمها أحدهما للمعلم دون 

ومتابعة . الزيارة الصفية لقريراً منفصالً عن اآلخر حوتدخل من اآلخر، ختاماً يكتب كل منهما ت

  .النمو المهني للهيئة التدريسية، ومتابعة المشاريع الريادية في المدرسة

  

التمسك بالقديم على الصـعيد التطبيقـي،   : أهمها نإال أن هذه المرحلة تواجه عدداً من التحديات م

من جهات عديدة وعلى مسـتويات مختلفـة،   سوء فهم الرسائل المقصودة من البرامج المطورة، 

في إعاقة التطوير، نقص في التدريب خاصة  مالصراع بين مدير المدرسة والمشرف التربوي يسه

المشاركة  تاإلدارية وغياب التعزيز للفئا ةم توفر القناعة بالتغيير، األنظمدلع ىفي المراحل األول

التربوي، والنمو المهني المحدود الناجم عن  فرفي التطوير، غياب التحفيز المادي والمعنوي للمش

العبء الوظيفي، وتحديات تتعلق بمكانة المعلم الوظيفية التي تتصف بالتراجع نظراً لغياب حقـوق  

  .المهنية للتعيين سالمعلم المادية والمعنوية واألس
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حـث بإيجـاز،   كانت هذه أهم المراحل التي مر بها اإلشراف التربوي في فلسطين كما لخصها البا

ويلي هذا الجزء من الفصل الثاني البحث في أهم أنواع اإلشراف التربوي، كما تم عرضـها فـي   

  .كثير من الكتب والدراسات التي تناولت اإلشراف التربوي

  

  يأنواع اإلشراف التربو 3.2
  

لذي أدى مع تطور فلسفة التربية والفكر التربوي، أثر هذا التطور على اإلشراف التربوي، األمر ا

التطور وتتماشى مع المتطلبـات المسـتقبلية لعمليـة     اظهور أنواع من اإلشراف لمواكبة هذ ىإل

  . التربية والتعليم، وهذه أبرز أنواع اإلشراف التربوي

    

  التصحيحياإلشراف  1.3.2

  

قد يعني نطقا غير صـحيح لـبعض    طيقصد به تصحيح األخطاء البسيطة والكبيرة، والخطأ البسي

مات أو خطأ في التشكيل أو أي خطأ ال يمس عملية التدريس ويجب على المشـرف هنـا أن   الكل

يلفت نظر المـدرس إليهـا علـى اعتبـار أنـه سـهو وقـع فيـه بأسـلوب لبـق ال يحـرج            

، وأما األخطاء الجسيمة وهي تلك األخطاء التي تؤدي إلى توجيـه نمـو   )2001البدري،(المدرس

ي تؤثر تأثيراً سيئاً على شخصياتهم، فالمشرف أحوج إلى اسـتخدام  التالميذ توجيهاً غير سليم والت

لباقته وقدرته على معالجة الموقف في جو من الثقة والمودة دون أن يلجأ إلى المواقف الرسـمية  

  .)2000الفنيش وزيدان، (واإلجراءات الشكلية التي تثير الشك بين المشرف والمدرس

  

  اإلشراف الوقائي  2.3.2

  

شراف يعتمد على قدرة المشرف التربوي في التنبؤ بالصعوبات التي تواجـه المعلـم،   نوع من اإل

ويستطيع معرفة األسباب الكامنة خلفها والعمل على تالفيها دون الحاجة إلـى إحـراج المعلمـين    

ومساعدتهم في مواجهة هذه الصعوبات بأنفسهم، من خالل بناء جو من الثقة والمحبة مع المعلمين 

، وهذه الصعوبات متنوعة ومتعـددة  )2007غريب، (طط المناسبة لحل هذه الصعوبات وبناء الخ

وعلى المشرف أن يختار من الطرق ويستعمل من األساليب ما يتناسب مع الموقف الذي يواجهه، 

وخير ما يفعله المشرف هو العمل على غرس بعض المبادئ التربوية في نفوس المعلمين لتالفـي  

ن يعترضهم من متاعب، وإقامة جسور من الثقة والمحبة بحيث تزول الشكوك الوقوع فيما يمكن أ

  ).2010الدليل المرجعي، (وترسخ الطمأنينة في نفوسهم 
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  اإلشراف البنائي 3.3.2
   
يجب أن يرتفع اإلشراف التربوي إلى مرحلة البناء، وأن يتجـاوز مرحلـة التصـحيح، وعلـى      

ر إليه إال إذا كانت لديه مقترحات بديلة إلحـالل الجديـد   المشرف التربوي أال يذكر الخطأ أو يشي

الصالح محل القديم الخاطئ، وبداية اإلشراف البنائي هي الرؤية الواضـحة لألهـداف التربويـة    

وللوسائل التي تحققها إلى أبعد مدى ممكن، وأن يكون تركيز المشرف التربوي والمدرس كليهمـا  

هـي إحـالل    ومهمة اإلشراف البنـائي ). 2003العنزي، ( على المستقبل والعمل والنمو والتقدم

أساليب أفضل محل األساليب غير المستحبة وغير المجدية، والعمـل علـى تشـجيع النشـاطات     

يجـب أن  االيجابية، وتحسين وتطوير الممارسات الجيدة، وإشراك المدرسين في رؤية وتحديد ما 

 لمدرسين وإثارة روح المنافسة الشـريفة بيـنهم  وتشجيع النمو المهني ليكون عليه التدريس الجيد، 

  . ) 1976األفندي، (

  

  اإلشراف الديمقراطي  4.3.2
  

كان ظهوره نتيجة لالعتراضات الموجهة إلى اإلشراف االستبدادي التفتيشي، فمن فلسفته ينبغي أن 

لـم  تمارس وظائف اإلشراف في ضوء المبادئ الديمقراطية، ويؤكد فيه على احترام شخصية المع

ويسمح له بالمشاركة فـي توجيـه   ، ، وحرية التفكير بطريقة خاصةوتتاح له فرصة النمو الذاتي

، بحيث يقوم ذلـك  ، وخطط وطرق ووسائل تحسين التعليمومناقشة أهدافه ،وتحديد سياسته ،التعليم

هنا بين  لمشرفين والمهتمين بأمور التعليم، والعالقةعلى مبدأ التعاون واشتراك كافة المعلمين مع ا

متعاونـان ويفكـران    المعلم والمشرف عالقة واعية تقوم على أساس أنهما شخصان يعمالن معاً

وأن هذا النوع من اإلشراف محبب للمعلم، ألنه يقوم . تفكيراً بناًء في حل كثيرٍ من مشكالت التعليم

لبستان وزمـالؤه،  ا(في اتخاذ القرارات  ةعلى االحترام المتبادل بين المشرف والمعلم و المشارك

  ).  2007وغريب،  ،2003

  

  اإلشراف العلمي 5.3.2
  

يتميز هذا النوع من اإلشراف باستخدام الطريقة العلمية، وتطبيق طرق القيـاس علـى وظـائف    

المدرسة ونتائجها، وجمع البيانات، وتحليلها، وتقويمها بوسائل إحصائية، والمشـرف هنـا يتبـع    

 و). 1996الخطيب وزمـالؤه،  (ووضع الخطط وتقدير النتائج األسلوب العلمي في بحث المواقف

لفكرة معينة، أو وجهة نظر خاصة، ويطرح األفكار ووجهات  بيجب على المشرف أن ال يتعص
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النظر للمناقشة حتى تصل الجماعة إلى الحلول المناسـبة، والنتيجـة المباشـرة القيـام بالبحـث      

 مة في التدريس وفي اإلشراف وهذا بدوره يؤديوالتجريب لتحديد فاعلية وصحة الطرق المستخد

  .2006) ، األسدي وإبراهيم(إلى تحسين التعليم
  

  اإلشراف اإلبداعي 6.3.2
  

اإلشراف اإلبداعي على المزج بين عناصر اإلشرافين الديمقراطي والعلمي، من أجل تهيئـة   ميقو

ه تحت تشجيع وتوجيه مهني فرص النمو المهني لكل معلم وتلميذ عن طريق تنمية مهاراته وقدرات

علمي يقوم به خبير، لذا يحتاج اإلشراف اإلبداعي إلى  طاقات مدربة ومعدة إعداداً جيـداً، كمـا   

يتطلب إمكانيات مادية كبيرة، وكثيراً من الوقت، ومجموعة من األشخاص الذين لديهم رغبة فـي  

  ).  2006حسين وعوض اهللا، (التفكير الخيالي
  

وفي ضوء تلـك   ها كما جاءت في األدب التربوي،وأشهر ع اإلشراف التربويكانت هذه أهم أنوا

في اإلشراف التربوي والتي هـي   ةإلى أهم االتجاهات الحديث الباحث تطرقاألنواع من اإلشراف 

وهذه االتجاهات تسعى بـدورها لتحسـبن    ،لباحثا اإليهوليدة أنواع اإلشراف السابقة التي أشار 

  .لرقي بأداء المعلم خدمة للمتعلمينالعملية التعليمية وا
   

  ياتجاهات حديثة في اإلشراف التربو 4.2
  

تبنى اإلشراف التربوي بعض المداخل الحديثة والتي تأخذ بعين االعتبار زيـادة فعاليـة العمليـة    

اإلشرافية من خالل توفير التفاعل المناسب بين المشرف التربوي والمعلـم، وهنـاك عـدد مـن     

اإلشراف اإلكلينيكي، واإلشراف التشاركي، واإلشراف باألهداف، واإلشـراف  : هاالمداخل من أهم

  ). 1992نشوان،.(عن طريق المنحى التكاملي متعدد الوسائط

  

  

   .)العيادي( ياإلشراف اإلكلينيك 1.4.2
  

يشيع استعمال اإلشراف العيادي في الوقت الحاضر في البرامج اإلشرافية، وأول استعمال لهـذا   

في الخمسينيات من القـرن الماضـي،   ) دهارفار(ء كان في برنامج الماجستير في جامعة اإلجرا

وذلك من خالل بحث مجموعة من طلبة الماجستير عن أسلوب أكثر فاعليـة لتـدريب الطـالب    

المعلمين بتطوير وصقل نموذج اإلشراف العيادي، وقد بدء بهذا النموذج فـي برنـامج تـدريب    

ال أنه سرعان ما عدل الستعماله في برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة، المعلمين قبل الخدمة، إ
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ويقوم هذا البرنامج على عدد من الخطوات تبدأ بلقاء أول قبل المالحظة بين المشرف والمعلم، ثم 

خطوة المالحظة وجمع المعلومات، ثم تحليل المعلومات، ثم لقاء ثان بعد المالحظة، ثم تقويم بعـد  

أن الهدف الرئيسي لإلشراف العيـادي هـو تحسـين أداء    ، و)1997فيفر ودنالب، (ثانياللقاء ال

المعلمين لتحسين نتاج العملية التعليمية، من خالل معالجة قصور المعلمين عن القيـام بواجبـاتهم   

على الوجه األكمل لذلك ال بد من تشخيص مواطن الضعف لدى المعلم من أجل مساعدته واألخـذ  

يزاته أنه يقوم على الثقة والتعاون بين أطراف العملية اإلشرافية والمشاركة في جميع بيده، ومن مم

 ويعتمـد ). 2004طـافش،  (مراحل سير الدرس وتزويد المعلم بتغذية راجعة في جميع المراحـل 

اإلشراف العيادي على التخطيط المنظم والمالحظة والتحليل النقدي للتعليم وتزويد المعلمين بتغذية 

   . )2006احمد، (ومساعدتهم في تطوير اتجاهات ايجابية نحو مهنتهم راجعة

  

  اإلشراف التشاركي 2.4.2

  

هو اإلشراف الذي يعتمد على مشاركة  جميع األطراف المعنية بأهدافه مـن مشـرفين تربـويين    

ومعلمين وتالميذ، وينطلق من نظرية النظم التي تتألف العملية اإلشرافية فيها مـن عـدة أنظمـة    

زئية مستقلة، إذ أن السلوك اإلشرافي هنا نظام مستقل، وكذلك السـلوك التعليمـي للمعلمـين،    ج

والسلوك التعلمي للمتعلم كذلك، وألغراض زيادة فعالية أثر اإلشراف التربوي ال بد أن يكون كـل  

 نظام من هذه األنظمة مفتوحا على األنظمة األخرى، وهذه سمة مهمة جداً في اإلشراف التشاركي

هذا المنحى ينبثق من كونه عملية فنية مصاحبة للعمليـة التعليميـة فـي    إن و). 1992نشوان،( 

المدرسة تهدف إلى تحسين نتاجاتها، وهي بهذا المفهوم مسؤولية مشتركة بـين مـدير المدرسـة    

باعتباره قائداً تربوياً والمشرف المتخصص، وكالهما معاً يمكن أن يقوم بدور تربـوي تعـاوني   

ومؤثر يتمثل في اإلدارة والتنظيم والمتابعة من قبل مدير المدرسة، وتقديم الدعم والمسـاندة  فاعل 

إلـى   التشـاركي  فويرتكز اإلشرا). 2008عطوي، (والخبرة التربوية من قبل المشرف التربوي

أهمية التواصل االيجابي بين العناصر البشرية المتمثلة في التلميذ والمعلـم  : هيعدد من المبادئ 

واإلمكانات المتوفرة وحسن توظيفها في تحقيـق   ،والمدير والمشرف، واهتمامه بدراسة الحاجات

  .)2004طافش، (أهدافه في توفير تربية متكاملة للتلميذ

  

  اإلشراف باألهداف 3.4.2

  

يقوم هذا األسلوب على أسلوب اإلدارة باألهداف، ويمكن تعريفه بأنه مجموعة من العمليات التـي  

تنفيذها كل من المشرف والمعلم، وتتضمن هذه العمليات تحديد األهداف المنوي تحقيقها يشترك في 
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تحديدا واضحا وقابال للقياس، وتحديد مجاالت المسؤولية الرئيسة لكل من المشرف والمعلـم فـي   

ضوء النتائج المتوقعة، واستعمال المقاييس المحددة لقياس تحقيق األهداف من أجل ضـبط سـير   

عدد من الخطـوات أهمهـا   من هذا المنحى يتكون و). 1980المساد، (إلشرافية وتنظيمها العملية ا

واضحة ومحددة وقابلة للتحقيق في فترة زمنية معقولة، وقيـام   تحديد المشرف مع المعلمين أهدافاً

التي تلبي األهداف السابقة، ومن ثـم  ) الطرق والوسائل(ومعايير األداء المشرف بتقديم مؤشرات 

أهداف إجرائية عملية لكل جانب من جوانب اإلشراف المنـوي العمـل فيهـا، واشـتراك     وضع 

المشرف والمعلمين في اختيار االستراتيجيات التي ستتبع في تحقيق األهداف ومراقبـة العمليـات   

مـن   اإلشراف باألهداف عدداًويحقق . )1992نشوان، ( وضبطها، ثم تقويم األداء وتقويم النتائج

أن المعلم يعرف أهدافه تماما ويعرف مسؤوليته في تحقيق هذه األهداف، كما أن : أهمهاالفوائد من 

مدير المدرسة يعرف دوره في عملية اإلشراف وينظم عالقته مع المشرف والمعلـم علـى هـذا    

األساس، كما يعطي المعلم الحرية في تقويم نشاطه تقويما ذاتيا في ضوء ما يحققه مـن أهـداف،   

عطـوي،  (ر المعلم باألمن ألنه سيقوم بموجب األهداف التي شارك في وضـعها إضافة إلى شعو

2008(.  

  

  المنحى التكاملي متعدد الوسائط 4.4.2

  

يقوم هذا المنحى على توظيف عدد من الوسائط والوسائل واألساليب اإلشرافية من أجـل بلـوغ    

ق العمل، االجتماعات الفردية هدف أو أهداف معينة، ومن هذه الوسائط التعيينات الدراسية، وأورا

وغيرهـا، ويمكـن   ... والجماعية، والزيارات الصفية، والدروس التوضيحية، والمشاغل التربوية 

استخدام هذه األساليب أو بعضها على نحو متكامل يتمم بعضه بعضاً في سـبيل تحقيـق أهـداف    

، إذ أن جوهر هـذا األسـلوب   محددة تتعلق بتحسين كفايات المعلمين ومهاراتهم التدريبية المختلفة

يكمن في تكامل األساليب اإلشرافية المستخدمة وترابطها معاً، وفي توجيهها نحو األهداف المحددة 

التكاملي بعدد مـن   ىيتميز المنح و). 1980المساد، (سلفاً القائمة على احتياجات المعلمين أصالً 

لمين وفي ضوء هذه االحتياجات يتم تحديـد  تحديد االحتياجات التدريبية للمع: فمن أهمهاالمميزات 

أهداف البرنامج اإلشرافي، التطبيق العملي، النظرة الشمولية للموقـف التعليمـي باعتبـاره كـالً     

متكامالً، توظيف جميع اإلمكانيات المادية والبشرية والتقنيات التربوية المختلفة، وتعـدد مصـادر   

  .)2005الطعاني، (اإلشراف لتحقيق هدف واحد

  

أساليب اإلشـراف   ىإن تلك االتجاهات الحديثة في اإلشراف التربوي والتي مر ذكرها ترتكز عل

وتعتمد عليها في تحقيق أهدافها، وعليه قام الباحث باإلشارة إلى عدد من أهـم أسـاليب    ،التربوي
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 علـى المسـتوى الفـردي، أو    اإلشراف التربوي األكثر استخداماً من المشرفين التربويين سواًء

  . المستوى الجماعي

  

  األساليب اإلشرافية 5.2

   

على أساليبه، فأصبح عملية تربوية فنية  اًلقد رافق التطور الذي طرأ على اإلشراف التربوي تطور

تعاونية غايتها إصالح التعليم ومساعدة المعلمين، وكان من نتيجة ذلك ظهـور أسـاليب جديـدة    

وأصبحت جميعها تعتمد على التعاون االيجابي بين من متنوعة فضالً عن تطور األساليب القديمة، 

  والمشاركة الفعالة للمعلمين بصورة خاصة في تخطيط األساليب وتقويمها  ،يعنيهم األمر التربوي

، تربوياألساليب اإلشرافية التي يمكن استخدامها في عملية اإلشراف التتنوع و ).2001البدري، (

لعوامل التي تؤثر في تحديد نوعية األسلوب اإلشرافي، ولعل ويعزى هذا التنوع إلى مجموعة من ا

والشخصية العامـة   ،وطبيعة حاجات المعلمين المهنية، أبرز هذه العوامل طبيعة الهدف اإلشرافي

وكفايات المدير أو  ،والخاصة، وطبيعة اإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة في المدرسة وخارجها

  . )1999العمايرة، ( المشرف

  

  :كما يلي) 2006(أكثر التصنيفات تفصيالً لإلشراف التربوي ما ذكره حسين وعوض اهللا  و من

  .والبحث اإلجرائي ،والنشرات اإلشرافية ،القراءات الموجهة: أساليب إشرافية نظرية فردية1- 

 . واالجتماع الفردي مع المعلم ،الزيارة الصفية للمعلم: عملية فردية أساليب إشرافية 2-

 .والدورة التدريبية ،والمؤتمر التربوي ،الندوة التربوية: أساليب إشرافية نظرية جماعية3- 

   –الورش التربوية  –والمشاغل التربوية  ،التعليم المصغر: أساليب إشرافية عملية جماعية4- 

  .والدرس التوضيحي التطبيقي   

  

ها نوعاً مـن األصـناف األربعـة    تناول الباحث في هذه الدراسة أربعة أساليب يمثل كل واحد من

  : يأتالسابقة، كما ي

  

  ".أسلوب إشرافي فردي نظري" النشرة اإلشرافية  1.5.2

  

بأنها وسيلة اتصال مكتوبة بين المشرف أو المدير والمعلمين، ينقل مـن  : عرف النشرة اإلشرافيةت

الة يدفع بهـا إلـى   خاللها خالصة قراءاته ومقترحاته ومشاهداته، ويضعها على شكل نشرة أو مق

أنها توثق الصلة بين : من فوائدهاو. )20: 2003السعود (المعلم لقراءتها واالستفادة من محتوياتها
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المشرف والمعلمين، كما تخدم أعدادا كبيرة من المعلمين، وتساعد في تعميم الخبرات اإلشـرافية  

 جهـزة ووسـائل تعليميـة   أو استخدام أوتزود المعلمين بإرشادات خاصة حول كيفية إعداد عمل 

   ). 2006حسين وعوض اهللا، (

  

  ".أسلوب إشرافي فردي عملي" الزيارة الصفية  2.5.2

  

زيارة المشرف للمعلم في قاعة الصف أثناء قيامه بالنشاط التدريسي، الهدف الرئيسـي منهـا    هي

 ،)1996:232الخطيب وزمالؤه، (التعلمي دراسة تعاونية التعليمي جمع المعلومات لدراسة الموقف

األسلوب اإلشرافي الوحيد الذي يعتمد عليه غالبية المشرفين في معظم الزيارة الصفية تكاد تكون و

الزيارة الصفية المفاجئة، والزيـارة  : أنحاء الوطن العربي، وهناك ثالثة أنواع للزيارة الصفية هي

  .)2003السعود، ( الصفية المخطط لها، والزيارة الصفية القائمة على دعوة

  

  الزيارة الصفية المفاجئة  3.5.2

  

هـي  هي الزيارة التي يقوم بها المشرف التربوي أو المدير للمعلم دون إشعار أو اتفاق سـابق و  

بالرغم من معارضة المعلمين الشديدة لهـا  ف ).174:  2005الدويك، ( أكثر األنواع الثالثة إشكاالً

 زال أسـلوباً تال  ايمة للمشرفين أثناء الزيارة، فإنهوتذمرهم منها ومن الممارسات السلبية غير السل

لقد أثارت جدالً وخالفاً بين المشرفين التربـويين  و). 2001عابدين، ( مهماً ال غنى للمشرف عنه

بين مؤيد لها ومعارض، فيحتج المؤيدون أن الزيارة المفاجئة تتيح للمشرف أن يشاهد موقفا تعليميا 

األمر الذي يظهر أثر البرامج اإلشرافية على المعلم، بينمـا يحـتج    دون تكلف أو استعداد طبيعياً

وهدفها وضع تقدير للمعلم، كما أنها تتنـافى   ،المعارضون أن هذه الزيارة تتسم بالصبغة التفتيشية

   .)1988طافش، ( مع المفهوم الحديث لإلشراف

  عليها قالزيارة الصفية المخطط لها والمتف 4.5.2

  

يتم تحديد موعدها وهدفها بالتشاور مع المعلم، وهذا النوع من أفضل األنـواع   هي الزيارة التي 

).   2005:175الدويك، (وأقربها إلى مفهوم اإلشراف التربوي الحديث وأكثرها انسجاماً مع أهدافه 

عليها معه، بحيث يدعوه المشرف إلـى اختيـار    ويفضل أن تكون الزيارة األولى لكل معلم متفقاً

ولتالميذه ليزوره في الصف، فذلك يحقق الهدف الذي يتطلـع إليـه المشـرف     ،قات لهأنسب األو

  ). 1976األفندي، ( التربوي من معرفة أحسن ما يستطيع المعلم تقديمه
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  الزيارة الصفية القائمة على دعوة 5.5.2

  

مختص، حيث تتم هذه الزيارة بناًء على دعوة من المعلم بموافقة مدير المدرسة للمشرف التربوي ال

يطلب من المشرف حضور حصة عند المعلم وتقديم بعض اإلرشادات له والتي يعرضها المعلـم  

وإن هذا النـوع مـن   ). 2003الصمادي، (عليه أو يحددها من حيث التخطيط واألساليب الجديدة 

الزيارات أصبح موجوداً في هذا الوقت نتيجة لوعي المعلمين واالحترام المتبادل بـين المشـرف   

 ).2003 السعود،(التربوي والمعلم

  

  ".أسلوب إشرافي نظري جماعي "  الدورة التدريبية 6.5.2

  

المدير بهـدف تغييـر سـلوك المعلمـين      هي نشاط إشرافي يقوم عليه المشرف التربوي وأحياناً

وتحسين أدائهم ورفع كفايتهم اإلنتاجية، وهذا التغيير يكون في المجال المعرفـي أو االنفعـالي أو   

وفي الدورة التدريبية يتعرف المعلمون إلى واحـد  ).  2006: 70حسين وعوض اهللا،(النفسحركي 

المحاضرة، والورشة التربويـة، والحـوار المفتـوح،    : من أشكال التدريب التي قد تشملأو أكثر 

المـزج بـين    والمقابلة االستجوابية، ودراسة الحالة، وتمثيل الدور، والنقاش الجماعي، وأحيانـاً 

  ).2006أبو هليل، (لمعلومات النظرية والتطبيق العمليا

  

  ".أسلوب إشرافي عملي جماعي"  الدرس التوضيحي 7.5.2

  

أو احد المعلمين المتميزين داخل  ،أو المدير ،هي عبارة عن نشاط عملي يقوم به المشرف التربوي

ر المطروحـة  الصفوف العادية بحضور عدد من المعلمين، وذلك لمعرفة مـدى مالءمـة األفكـا   

أو الختيـار   ،للتطبيق العملي في الميدان، أو لتجريب طريقة تعليمية مبتكرة لمعرفة مدى فاعليتها

طـافش،  ( يرغب المشرف بإقناع المعلمين بفاعليتهـا وأهميـة اسـتخدامها    ،وسيلة تعليمية جديدة

ـ    ،يشترط في الدروس التوضيحية أن تكون هادفة ومخططة و. )1988 ة وأن تجـري فـي غرف

الصف كحصة عادية دون أن يتدخل احد في سيرها، على أن يعقبها نقـاش بنـاء يشـارك فيـه     

   .)2001عابدين، (الحاضرون جميعاً بما يسهم في النمو المهني للمعلمين

  

وأكثرها استخداماً من قبل المشرفين  ،كانت هذه أشارة موجزة إلى أكثر األساليب اإلشرافية شيوعاً

تلك األساليب اإلشرافية انتقل الباحث للحديث عن بعض أهم مهام  اإلشراف  التربويين، وبهدي من
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التربوي، وهذه المهام تأتي في سياق األساليب اإلشرافية السابقة الذكر، وقد عرض الباحث أهـم  

  :يي تطرق لها األدب التربوي، كما يأتمهام اإلشراف التربوي الت

  

  يالمهام األساسية لإلشراف التربو 6.2
  

فـي   ،ووسـائله  ،همقصورة على مساعدة المعلم في تطوير أساليب اإلشراف التربوي نت مهمةكا

من أجـل   ؛غرفة الصف، أما اآلن فقد أصبحت مهام متعددة لتشمل جميع جوانب العملية التعليمية

  :تحسين العملية التعليمية، وهذه أهم المهام

  

  المعلم 1.6.2

  

 حيث. ن، وتطوير المعلميختيار المعلمين، واإلشراف عليهما: شراف نحو المعلم فيمهمة اإل تتحدد

، إذ يتم اختيـار المعلمـين فـي    ر المعلمينفي عملية اختيا وبارزاً مهماً أن لجهاز اإلشراف دوراً

وفـي إطـار الظـروف االقتصـادية      ،ةالتربوية واألكاديمي، ومؤهالته وخبراته، ضوء شخصيته

جهاز اإلشراف هي التنسيق بين جميـع هـذه المتغيـرات    ، ومهمة واالجتماعية التي سيعمل فيها

وأمـا اإلشـراف علـى    . )2003 ،العنزي(ي على أساسها تتم عملية االختيارالت روتطوير المعايي

سيد الموقف التعليمي، لذلك ال بد أن يهتم المشرفون بمالحظـة معلمـيهم    مالمعلمين، فكون المعل

التدريس المتنوعـة واسـتخدام الوسـائل التعليميـة      والتحقق من معرفتهم بمادة الدرس، وأساليب

المناسبة وتوظيفها في المواقف التعليمية المختلفة، كما على المشرف تعرف كفايات معلميـه فـي   

ومـن مهـام   ).  2010الدليل المرجعـي، ( التعليم وإلمامهم بطبيعة المعرفة وتصنيفاتها الرئيسة 

نموهم المهني حتى يتمكنوا من مواجهـة متطلبـات    رتطوير المعلمين واستمرا اإلشراف الرئيسة

مجال مهنة التربية والتعليم وذلك من خالل برامج التدريب وعـن طريـق الخبـرات النظريـة     

زيادة كفاية المعلمين وإتاحـة الفرصـة    ىالمصحوبة بالممارسة الفعلية والتطبيق العملي الهادف إل

  ). 2001السرحان، (لهم للبحث والتجريب 

  

   لمناهجا 2.6.2

  

إن المناهج هي الوسيلة األساسية المستخدمة لتحقيق أغراض التعليم والـتعلم، وهـي مجموعـة     

و للمحتـوى،   تطوير الخبرات المخططة التي يتضمنها البرنامج التعليمي، وإن تطوير المناهج هو

). 201: 1996الخطيب وزمالؤه، (وألسلوب التقويم أي تطوير للعملية التعليمية بأشملها  ،للطريقة
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وتطوير المناهج ليس عملية فردية يقوم بها المشرف وحده، بل هو عمل تعـاوني مشـترك بـين    

المشرف والمعلمين والمختصين ورجال اإلدارة وأولياء األمور أحياناً، وتحتـاج عمليـة تحسـين    

ة التعلم المنهاج وتطويره توفر مهارات وإطالع المشرفين والمعلمين على فلسفة التربية وسيكولوجي

  ).2001مساعدة، ( وحاجات التالميذ والمجتمع

  

  تنظيم الموقف التعليمي 3.6.2

  

يظهر دور اإلشراف في تنظيم الموقف التعليمي بصورة عامة، من خالل قيام المشرف التربـوي  

أو االسـتعداد   ،بمساعدة المعلمين على وضع قواعد لتصنيف التالميذ إلى مجموعات حسب العمر

كما يمكن أن يسـاعد جهـاز   ). 2001السرحان، (غيرها من األسس لقابليات الخاصة و، أو االعام

اإلشراف المعلمين على وضع جدول توزيع الدروس للصفوف المختلفة بشكل يتالءم مع طبيعـة  

التي تدرس فيها، وتوزيع محتوى المنهاج على السنة الدراسية   تالمواد التي تدرس وأفضل األوقا

ويدخل ضمن هذه المهمة كل األمور التي لها عالقة مباشرة بمساعدة المعلمين ، )2003 السعود،(

على تنظيم غرفة الصف واستخدام الوسائل التعليمية وجميع الجوانب المرتبطة بضـمان صـحة   

  ). 2000الجنازرة،(المتعلمين وراحتهم 

   

  التقويم 4.6.2

  

التعليمية، من هنا كـان   ةمباشرة بالعملييعتبر التقويم في اإلشراف ذو أهمية خاصة بحكم عالقته ال

، لذلك ينصب االهتمام في اإلشراف اشرة عن تقويم العملية التعليميةاإلشراف مسؤول مسؤولية مب

وعملية التقـويم  ). 2002, الزايدي( مالمختلفة وخاصة المعل اعلى تقويم العملية التربوية بعناصره

يان مدى كفاية المؤسسة التربوية من بلوغ أهدافها، التي يقوم بها جهاز اإلشراف ال تقتصر على ب

ويعتبـر  . بل هي عملية تكاملية تشمل كل جوانب هذه المؤسسة وكل بعد مـن أبعـاد نشـاطاتها   

اإلشراف أكثر مجاالت الحقل التربوي التصاقا بعملية التقويم ومعرفة بمفهوماته وأساليبه وطرقـه  

  ).2006األسدي وإبراهيم، (المختلفة 

  

وأهـم أنواعـه    ،وتطـوره  ،اً لما تم عرضه في اإلطار النظري لإلشراف التربوي ومفهومهختام

وأهم مهامه، تطرق الباحث لعرض أهم المشكالت التي تعيق عمليـة   ،واتجاهاته الحديثة ،وأساليبه

كما يعرضها عدد من البـاحثين واألدب التربـوي    ،وتحد من تحقيقه ألهدافه ،اإلشراف التربوي

  .اإلشراف التربويالمتعلق ب
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  يالمشكالت التي تواجه عملية اإلشراف التربو 7.2
  

إن صورة اإلشراف التربوي ال تكتمل وال تتضح معالمها إال بعد أن نتحسـس المشـكالت التـي    

وإن تلمس تلـك  . 1986)المساد، (يعاني منها المشرفون التربويون والصعوبات التي تعيق عملهم

اعلية اإلشراف التربوي حتى نستطيع الوصول باإلشـراف إلـى   المشكالت هو من أجل تحقيق ف

تحقيق األهداف التربوية التي وجد من أجلها والمتمثلة في تحسين العملية التعليمية التعلميـة عـن   

  ). 2006حسين وعوض اهللا، (طريق تحسين أداء المعلم

  

اإلشراف التربوي في  إلى أن هناك عدداً من المشكالت التي ما زال جهاز) 2005(ار الطعانيأش

، مشكالت لها عالقة بنطاق اإلشراف: األردن يعاني منها والتي تعيق أداء العملية اإلشرافية، فمنها

وعدم استقرار المؤسسة المدرسية في بداية العام الدراسي خاصة ما يتعلق بالتشكيالت المدرسـية،  

تتعلق بالتقرير اإلشرافي، إذ يتعـين  والتنقالت بين المعلمين والتي تستمر لفترة طويلة، ومشكالت 

على المشرف التربوي وضع تقرير للمعلم الذي يقوم بزيارته، حيث يتأثر التقرير بعدة عوامل من 

  : أهمها

  . االنطباع العام عن المعلم الذي يقوم بتوضيحه مدير المدرسة للمشرف التربوي 1-

  .مدرسة والمعلمالعالقات الشخصية بين المشرف التربوي وبين مدير ال2- 

  اعتماد المشرف التربوي في عملية التقويم على فعاليات الموقف التعليمي الذي يحضره  3- 

  . وإهماله للنواتج التعليمية    

  اعتماد مدير المدرسة اعتماداً كبيراً على تقرير المشرف التربوي عند وضعه للتقرير  4-

  .النهائي للمعلم       

الضوء على جانب آخر من المشكالت والتي تتعلـق بالمناقشـات   ) 1984(يسلط ياسين وزمالؤه 

إن حـوار المشـرفين    :أو التي تعقبهـا بقـولهم   ،والحوارات التي تسبق الزيارة الصفية للمشرف

والمعلمين وتفاعلهم في عملية اإلشراف التربوي ظل يعتمد على نموذج من نماذج التواصل المغلق 

إذ يجب تغيير نمط ومضمون التفاعـل  . يير في ممارسات المعلمينالمتقطع الذي ال يؤدي إلى تغ

بحيـث يبنـى علـى نمـوذج      ،بين المشرف والمعلم على نحو يؤدي إلى تغيير في سلوك المعلم

اجتماعات وحوارات المشرفين والمعلمين و تفاعلهم في تلـك المـؤتمرات   إن . التواصل المفتوح

 متقطعـاً  إذ تعني السلبية تواصالً ؛بالسلبية والسطحية تصفتالفردية التي تعقب الزيارات الصفية 

يتحكم به في ضوء تصوراته المفاهيمية عن التعلـيم   ،يكون المشرف التربوي مصدر التفاعل فيه

ات مـن سـلوك   ة نقد المشرف المباشر لجزئيوتعني السطحي. وغرض الزيارات الصفية ،والتعلم
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ضعف البارزة الظاهرة دون أن يمس عمق هذا السـلوك  المعلم التعليمي يذكر نقاط القوة ونقاط ال

  .شامالً تشاركياً موضوعياً بتحليله تحليالً

  

للحديث عن وجه آخر من المشكالت التي تواجه عمليـة  ) 2006(بينما تطرق حسين وعوض اهللا 

أال وهو الزيـارة الصـفية   اإلشراف يتعلق بأسلوب اإلشراف األكثر استخداماً من قبل المشرفين 

على الرغم من أن ، ، حيث يعتبر من أكثر األساليب ممارسة من قبل المشرفين التربويينمفاجئةال

  : هذا األسلوب هو من األساليب غير المرغوبة لدى المعلمين وذلك لألسباب اآلتية

  . خوف المعلم أن ال يحالف هذه الزيارة المفاجئة النجاح 1-

  .عدم وضع المشرف خطة لتحسين التعليم 2-

  يمارس المشرف التربوي عمله في جو من الحيطة والحذر من قبل المعلم، حيث يغلب  3-

  . عليه التكلف والصنعة    

  

: ضـمن فئـات رئيسـة هـي     امشكالت اإلشراف وقام بتصنيفه) 1986(في حين تناول المساد 

ماديـة  مشكالت تتعلق بنطاق اإلشراف، ومشكالت تتعلق بالتقويم، ومشكالت تتعلق بالتسهيالت ال

واإلدارية للمشرف التربوي، إال أن أبرز تلك المشكالت ما يتصل بضعف انتماء المعلمين لمهنـة  

التعليم وعدم الرضى الوظيفي لديهم، واعتبار عدد ال بأس به من المعلمين أن هذه الوظيفة محطة 

متهم للتغيير مؤقتة مما يقلل من أثر عملية اإلشراف عند هؤالء المعلمين، فضالً عن رفضهم ومقاو

سلوكاً معيناً اعتادوا عليه فترة طويلة حتى أصـبحوا يأدونـه    موالتجديد والتطوير، وذلك الكتسابه

  .برتابة يكرهون معه التغيير

  

المشكالت التي تعيق سير العملية اإلشرافية في المملكة العربية السعودية ) (2006ولخص الحربي 

التربوي ومفهومه، وتنظـيم اإلشـراف التربـوي،     أهداف اإلشراف: مجاالت رئيسة هي) 7(في 

واختيار المشرفين التربويين وتدريبهم، ووظائف اإلشراف التربوي، وأساليب اإلشراف التربوي، 

  .وأدوار المشرف التربوي، وتقويم اإلشراف التربوي
 

عدداً من المشكالت تواجه عملية اإلشراف في معرض حديثه عـن  ) 2003(كما عرض مطاوع 

رفع كفايات المشرف التربوي، أن اإلشراف المدرسي ضروري لكنه بصورته الحالية غيـر  سبل 

اختيار المشرفين عـن طـرق األقدميـة دون    : فعال، وذلك ألنه يواجه عدداً من المشكالت منها

االعتماد على طرق أخرى، و إجبار المشرف على عمل اإلحصائيات واألعمال اإلداريـة األمـر   

اإلشراف، وعدم تفويض السلطة الكاملة للموجه لحرية الحركة فـي اسـتخدام   الذي يعرقل عملية 



 37

صورة المشرف زائر ثقيل على تم عملية اإلشراف بصورة دقيقة، وأسلوب الثواب والعقاب لكي ت

  .المدرسة بسبب االتجاهات السلبية المتأصلة بأنه جاء ليتصيد األخطاء

   

تي تواجه عملية اإلشراف التربوي من وجهة نظر وكشفت هذه الدراسة عن جملة من المشكالت ال

قلة الحوافز المهنية والمنح الدراسـية المقدمـة   : مديري ومعلمي المدارس الثانوية كان من أهمها

ي مهنة التدريس لـدى بعـض   ضعف الرغبة فو ،ةمؤهالتهم العلمي نللمشرفين وللمعلمين لتحسي

اعتماد المشرف في  لبته،يم التي يجريها المعلم لطقيام المشرف بتفسير نتائج التقوالمعلمين، وعدم 

 أثناء الزيـارة الصـفية اإلشـرافية،    تقويمه ألداء المعلم على ما يقدمه المعلم داخل غرفة الصف

عدم اهتمام المسؤولين بالرد و أو استعمال الوسائل التعليمية، ،امانخفاض دافعية المعلمين الستخدو

عـدم استشـارة   و م على المنهاج قبل أو بعد تطبيقـه، رف والمعلعلى التعديالت التي يقدمها المش

  .لتربوي في الغالب عند نقل المعلمالمشرف ا
 

بناًء على ما سبق ذكره من المشكالت التي تواجه اإلشراف التربـوي، يالحـظ المتتبـع لـألدب     

أو أقسام،  التربوي المتعلق بالمشكالت التي تواجه عملية اإلشراف بعيداً عن تصنيفها ضمن فئات

فمنها ما يتعلـق بالمشـرف،   : إنما هي تمس كل جوانب اإلشراف التربوي وتتعلق بجميع أطرافه

ومنها ما يتعلق بالمعلم، ومنها ما يتعلق باإلشراف نفسه من حيث تعريفه وأساليبه ومهامه ووظائفه 

  .، ومنها ما يتعلق باإلدارة التربوية والمدرسية والتقويم

  

ف من التعرف إلى المشكالت التي تواجه عملية اإلشراف التربوي مـن أجـل   من هنا كان الهد 

معالجتها وبحث السبل لحلها، ويالحظ أن أساليب اإلشراف التربوي لم تتغلغل في عمق عمليتـي  

التعليم والتعلم فممارسات المشرفين لم تتغير فقد بينت كثير من الدراسات أن المشرف التربوي ال 

  .وحيد للتقويم وب الزيارة الصفية المفاجئة كأسلوبزال يقتصر على أسل

   

  :والبعدية للزيارة الصفية بين أمرين ،وتندرج الحوارات والمؤتمرات الفردية أو الجماعية القبلية

سلبية التواصل المتقطع الذي مصدر تفاعله المشرف يتحكم بـه فـي ضـوء تصـوراته     : األول

يارات الصفية من جهة، و سلبية المعلم الذي ال يعبر عن المفاهيمية عن التعليم والتعلم وغرض الز

  . وجهة نظره وال يصرح بما هو بحاجة إليه من تدريب ونحوه من جهة ثانية

سطحية نقد المشرف المباشر لجزئيات من سلوك المعلم التعليمي يذكر نقاط القوة ونقـاط  : الثانيو

وك بتحليله تحليالً موضوعياً تشـاركياً  الضعف البارزة الظاهرة لكن دون أن يمس عمق هذا السل

  .شامالً
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 يومع أن هناك الكثير من الجهود التي تبذل من أجل النهوض باإلشراف ليقـوم بمهامـه ويـؤد   

ظل موضع تساؤل واتهام، إذ ما زال الكثيرون  بصوره المختلفة وظائفه، إال أن اإلشراف التربوي

يتشـككون فـي أن   ) لتربوية على كافة المستوياتأكاديميون وقادة تربويين ومهتمون بالشؤون ا( 

لإلشراف التربوي بوضعه الراهن مردود فاعل إيجابي،  فلماذا يظل اإلشراف التربوي حتى اآلن 

والسؤال المطروح كيف يتم الخروج باإلشراف التربوي من موضع االتهام  ؟موضع تساؤل واتهام

  مكان العمل واالنجاز؟    ىإل

  

  بقةالدراسات السا 2.2

  

لقد حظي اإلشراف التربوي وما يزال على اهتمام الكثير من الدارسين والباحثين، سـواًء علـى   

الصعيد المحلي، أو العربي، أو العالمي، وذلك من أجل التعرف على واقع اإلشـراف التربـوي   

 ومشكالته ودراسة تطوره وتقويم برامجه وأساليبه وأنماطه، تناولت هذه الدراسات جوانب عديـدة 

ومختلفة من اإلشراف التربوي، وذلك من أجل تحسين العملية التعليمية والرقي بالموقف التعليمـي  

  .من جميع جوانبه، وكذلك العمل على تحسين كفاءة المشرفين التربويين مهنياً

  

اطلع الباحث على العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي لها صلة بمشكلة الدراسة، وحرص 

لى أن تكون الدراسات حديثة ما أمكن، وذلك ألنها شملت ما جاء في الدراسات األقـدم  الباحث ع

منها ، وقد قام الباحث بتقسيم تلك الدراسات إلى ثالثة أقسام تسهيال لدراسة ومناقشة تلك الدراسات 

  .  الدراسات المحلية، ثم الدراسات العربية، ثم الدراسات األجنبية: كما يلي

  

  المحليةات الدراس1.2.2. 

  

بدراسة هدفت تلك الدراسة إلى التعرف إلى أهـم معوقـات العمـل    ) 1997( ةقام العاجز وخليف

واختار الباحثان عينة تكونت . اإلشرافي في قطاع غزة من وجهة نظر المشرفين التربويين أنفسهم

سـطينية وبلـغ   من جميع المشرفين التربويين في قطاع غزة التابعين لوزارة التربية والتعلـيم الفل 

، وجميع المشرفين في قطاع غزة التابعين لوكالة الغوث الدولية وبلغ عـددهم  مشرفاً) 36(عددهم 

وأعد الباحثان استبانة استخدماها في جمع البيانات من عينة الدراسة تكونـت مـن   . مشرفاً) 24(

االقتصـادية   والمعوقـات المعوقات اإلدارية المؤسسـية،  : هي مجاالت) 5(فقرة مقسمة إلى) 65(

. المالية، والمعوقات التربوية المهنية، والمعوقات الشخصية الذاتية، والمعوقات االجتماعية البيئيـة 

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن المعوقات االقتصادية قد جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
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جاء في المرتبة الثانيـة  و. ومن أهمها تدني راتب المشرف الشهري وقلة الحوافز المالية) 2.64(

تذمر مديري المدارس مـن  : ومن أبرزها) 2.34(حسابي طالمعوقات المؤسسية واإلدارية وبمتوس

وأمـا المعوقـات   . الدورات التي تتم خالل األيام الدراسية، وانعدام تواصل المشرفين مع اإلدارة

ضعف كفايات : ، ومن أهمها)2.07(حسابي طالمهنية والفنية فقد جاءت في المرتبة الثالثة وبمتوس

المعلم األكاديمية والتربوية ومقاومته للتغيير وعدم انتمائه للمهنـة ونظرتـه السـلبية لإلشـراف     

وبالنسـبة للمعوقـات التربويـة    . وتداخل الجوانب اإلدارية والفنية في عمل المشـرف . التربوي

فـي تخطـيط وإعـداد     انعدام مشاركة المشرف التربـوي : فمن أهمها) 2.03(الحسابي امتوسطه

المناهج الدراسية وتعارض فلسفة اإلشراف القائم حاليا مع الفلسفة الحديثة لإلشراف التي تقوم على 

وجاءت المعوقات االجتماعية والشخصية في المرتبة الخامسـة بمتوسـط   . التعاون والديمقراطية

المعلمين، عدم القناعة تدخل بعض المديرين في عملية تقويم : من أبرز المعوقات) 1.39(حسابي 

  .بالعمل الذي أقوم به كمشرف تربوي

  

مستوى التـوتر النفسـي ومصـادره لـدى      التعرف إلىدراسة هدفت ) 1997(عيشة وأجرت أبو

الباحثة استبانة صممت لهـذا  استخدمت  .ومديري المدارس في الضفة الغربيةالمشرفين التربويين 

. مـديراً ) 206(و ،مشـرفاًً ) 28(شوائية مكونة مـن  واختارت عينة بالطريقة الطبقة الع الغرض،

وبينت نتائج الدراسة أن المشرفين التربويين ومديرو المدارس الحكومية يتعرضون لدرجة عاليـة  

وتفيد النتائج أيضا . من التوتر النفسي المتمثل بردود الفعل النفسية واالنفعالية والسلوكية والمعرفية

ضـغط  : على المشرفين ومديري المدارس على السواء هي تأثيراًأن أكثر مصادر التوتر النفسي 

  .ي، و أسلوب اإلدارة، والرضا الوظيفوأسلوب اإلشراف ،وعبء الدور ،وضغط المدرسة ،العمل

  

  

اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم نحـو الزيـارة   كشف عن ال) 1998(أبو كشك  دراسة هدفت

من اجل تحسين الكفايات  ،مدارس وكالة الغوث الدولية الصفية التي يقوم بها المشرف التربوي في

فقـرة  ) 48(، استخدم الباحث استبانة تكونت من إلشرافية في مجال الزيارة الصفيةوالممارسات ا

، والتقرير واالجتماع البعدي ،وداخل غرفة الصف ،االجتماع القبلي: مجاالت هي) 4(مقسمة على 

الطبقيـة   قـة يتم اختيارهم بالطر ،معلماً) 82(من لى عينة ى الباحث الدراسة عوأجر .عن الزيارة

أظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات ايجابية لدى معلمي الرياضيات والعلـوم نحـو   . العشوائية

عدا المجـال األول   ،الزيارة الصفية التي يقوم بها المشرف التربوي على جميع مجاالت الدراسة

  .لمات فقط المتعلق باالجتماع القبلي لدى المع
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التعرف إلى األنماط اإلشرافية التي يستخدمها مديرو المـدارس   تهدراسفي ) 1998(الشوا  وسعى

يانات من عينـة الدراسـة   استخدم الباحث استبانة لجمع الب. ساسية والثانوية في محافظة نابلساأل

و  ،لدبلوماسـي وا ،والديمقراطي ،الدكتاتوري: أنماط هي )5( فقرة موزعة على (49)تكونت من 

. العشوائية الطبقية اختيروا بالطريقة ،معلماً) 460(وتكونت عينة الدراسة من . ، والسلبيالتشاركي

أشارت نتائج الدراسة إلى أن النمط الديمقراطي احتل المرتبة األولى والنمط التشـاركي المرتبـة   

   .لمرتبة األخيرة النمط الديكتاتوريوجاء في ا ،والنمطين الدبلوماسي والسلبي المرتبة الثالثة ،الثانية

   

معوقات عملية اإلشراف التربوي والتطلعات المستقبلية لتحسينها  ( 1999 ) الهلسة وتناولت دراسة

قامت . تربية والتعليم في الضفة الغربيةكما يراها المشرفون التربويون الحكوميون في مديريات ال

المعوقـات  : مجـاالت هـي  ) 5(فقرة موزعة على  (47)الباحثة بتطبيق أداة أعدتها تكونت من 

وأفادت نتائج الدراسة إلى  .المهنية، واالجتماعية، و الشخصيةو التربوية  ،و اإلدارية ،االقتصادية

 حسابي مقـداره  طبمتوس أن أكثر المعوقات التي تواجه عملية اإلشراف هي المعوقات االقتصادية

، ثم المعوقات التربويـة  )3.7( حسابي مقداره طبمتوس يةوتليها المعوقات اإلدارية المؤسس ،)4.0(

 ،)2.8( حسـابي مقـداره   طبمتوس ثم المعوقات االجتماعية ،)3.4(مقدارهحسابي  طبمتوس المهنية

في حين بلغ المتوسط الحسابي للدرجة  .)2.7( حسابي مقداره طبمتوس المعوقات الشخصية وأخيراً

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود هي تشير إلى درجة كبيرة، و) 3.3( الكلية لمجاالت أداة الدراسة

ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمـي  فروق 

   .وسنوات الخبرة والمسمى الوظيفي

  

التعرف إلى المعوقات التي تواجه المشرف التربـوي فـي    في دراستها) 2000( وحاولت القاسم

تكـون مجتمـع    . ن والمقترحات لحل تلك المعوقات من وجهة نظر المشرفين التربـويين فلسطي

 -الدراسة وعينتها من جميع المشرفين والمشرفات التربويين في فلسطين ما عـدا قطـاع غـزة    

مديرية للتربية ) 13(موزعين على  ،مشرفاً) 233(وبلغ حجم مجتمع الدراسة  –للظروف األمنية 

فقـرة  ) 20(مـن  تاألولى تناولت موضوع المعوقات وتكون :ثة استبانتينت الباحاستخدم .والتعليم

، المعوقات الناجمة عن شخصية المشرف التربوي نفسـه : موزعة على ثالثة مجاالت رئيسة هي

االسـتبانة الثانيـة    و. المعوقات الناجمة عن الهيئـة التدريسـية   المعوقات الناجمة عن المديرية،

: مجاالت رئيسـة هـي  ) 5(فقرة موزعة على ) 25(المعوقات تكونت من مقترحات وحلول لتلك 

والزيارة المدير في حل القضايا المدرسية، النمو المهني للمشرفين، وإسهامات المشرف التربوي و

. في نجـاح العمليـة اإلشـرافية    هم، والعوامل التي تسمراعاة مبادئ التخطيطو ،الصفية وآلياتها

 طبمتوسد معوقات تواجه المشرف التربوي في فلسطين بدرجة مرتفعة أظهرت نتائج الدراسة وجو
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ـ  معوقات بدرجة كبيرةو  ،ناجمة عن المديرية )3.75( هحسابي مقدار  هحسـابي مقـدار   طبمتوس

) 3.19( هحسابي مقـدار  طبمتوسمتوسطة معوقات بدرجة ، وناجمة عن الهيئة التدريسية) 3.60(

  .ناجمة عن شخصية المشرف التربوي نفسه

  

إلى تحديد درجة ممارسـة المشـرفين التربـويين لكفايـاتهم     في دراسته ) 2000( يلهويدسعى ا

: الغوث الدولية في الضفة الغربية، في ضـوء متغيـرات   اإلشرافية من وجهة نظر معلمي وكالة

تكونت عينة الدراسة من . التعليمية والعالقات اإلنسانية الجنس والخبرة والمؤهل العلمي والمنطقة

، قام الباحث ببناء أداة لجمع البيانـات مـن عينـة    ، تم اختيارهم بالطريقة العشوائيةمعلماً) 192(

أشارت نتـائج الدراسـة إلـى    . مجاالت إشرافية) 9(كفاية قسمها على ) 70(الدراسة تكونت من 

بلغت قيمـة المتوسـط    ثدرجة منخفضة في ممارسة المشرفين التربويين لكفاياتهم اإلشرافية حي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المشرفين , )2.6(الكلية  ةلحسابي للدرجا

سـنوات  لكفاياتهم اإلشرافية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمـي و 

نسـانية لصـالح   في مجال العالقـات اإل  ، بينما وجد فرق دال إحصائياًالخبرة والمنطقة التعليمية

 سبب  عن وقد أوصى الباحث في ضوء نتائج دراسته بإجراء دراسات للكشف . منطقة التعليميةال

رنامج لتأهيـل المشـرفين   ، وضرورة وضع باإلشرافية لكفاياتهم التربويين المشرفين ممارسة تدني

  .التربويين
  

المدارس تقديرات المشرفين التربويين ومعلمي  التعرف إلىفي دراستها  )2009( حمد هدفت بينما

الثانوية الحكومية في المحافظات الشمالية ألداء المشرفين التربويين في ضوء االتجاهات اإلشرافية 

 ،لحـم  جميع المشرفين في محافظات بيـت ومن  معلماً) 463(تكونت عينة الدراسة من . الحديثة

داء المشرفين كانـت  أشارت نتائج الدراسة إلى أن تقديرات المعلمين أل .وقلقيليةوالبيرة،  ورام اهللا

، كما أظهرت نتائج الدراسة عـدم وجـود   تقديرات المشرفين ألدائهم مرتفعةمتوسطة بينما كانت 

ـ  ،والمؤهل العلمي ،فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين تعزى لمتغيري الجنس ا بينم

فروق ذات داللـة  ، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود وجد فرق في متغير سنوات الخبرة

وجد فـرق فـي    بينما ،وسنوات الخبرة في تقديرات المشرفين ،إحصائية تعزى لمتغيري الجنس

في تقديرات المعلمين والمشرفين ألداء  ا، وبينت نتائج الدراسة أن هناك فروقمتغير المؤهل العلمي

 .وظيفي ولصالح المشرفين التربويينالمشرفين تعزى لمتغير المسمى ال

  

  الدراسات العربية 2.2.2.

  



 42

بدراسته التعرف إلى طبيعة العالقات اإلنسانية بـين المشـرفين التربـويين    ) 1990(سعى أحمد 

والفئات التي يتعاملون معها، وكذلك التعرف على أسباب عدم الرضا المهني عند المشرفين، وذلك 

وقد دلـت نتـائج   . همالقتراح الحلول الممكنة من أجل تحسين أدائهم الوظيفي ورفع مستوى كفايت

وجـود عـدد مـن المشـرفين     : الدراسة أن أهم أسباب عدم الرضا الوظيفي لدى المشرفين هي

التربويين من غير المتخصصين، كثرة األعباء الملقاة على عاتق المشرف، قلة عدد المشرفين مما 

أهم المعوقات وأما . يؤدي إلى مضاعفة األعمال عليهم، عدم التعاون بين المشرف ومدير المدرسة

نقص كفاءة : التي تحول دون قيام المشرف بدوره، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى المعوقات التالية

المعلمين تربويا، تكليف المشرف بكثير من األمور اإلدارية، عدم توفر الوسائل التعليميـة، عـدم   

لتعليم عند بعض المعلمين، توفر الدعم المادي لتنفيذ أساليب إشرافية، عدم توفر الرغبة في مهنة ا

  .انتشار المجامالت بين المشرفين، اكتظاظ الصفوف الدراسية بالطالب

  

راها المشـرفون  دن كما يالتعرف إلى معوقات العمل اإلشرافي في األر) 1994(السعود  هدفو 

ة فقـر ) 62(بتطويرها معتمدا على األدب التربوي تكونت من استخدم الباحث أداة قام التربويون، 

المعوقـات االقتصـادية والماليـة، والمعوقـات اإلداريـة      : مجاالت رئيسة هي )5(مقسمة على 

المؤسسية، والمعوقات التربوية المهنية الفنية، والمعوقات االجتماعية البيئية، والمعوقات الشخصية 

وقـات  الدراسة إلى وجود معت نتائج شارأ. مشرفاً)  74(من وأجريت الدراسة على عينة . الذاتية

صصات المالية الالزمة لتـوفير بعـض   قلة المخ :تواجه العمل اإلشرافي بدرجة كبيرة، من أهمها

 ، وانخفـاض ل التعليمية في متناول يد المعلـم نقص األجهزة والمواد والوسائ ،الوسائل اإلشرافية

ألداء  سة عن تقيـيم المشـرف  ، واختالف التقييم بين مدير المدرالحوافز المادية للمشرف التربوي

، وعـدم  ومقاومة المعلم للتغييـر ، ه بدوره كمشرف تربويوقيام ، عدم قناعة مدير المدرسةالمعلم

 ،، والنظرة السلبية لمهنـة اإلشـراف  عند بعض المعلمين، وكراهية الزيارة الصفيةاالنتماء للمهنة 

  .وعدم قناعته بالعمل الذي يقوم به ،وعدم معرفة المشرف الكاملة بمهام اإلشراف

  

معوقات ومشكالت اإلشراف التربوي في المرحلة األساسية الدنيا، ) 1999(وتناولت دراسة هترية 

: موضحة كما يلي ،فرداً) 330(تكونت عينة الدراسة من . كما يراها معلمو ومشرفو تلك المرحلة

 اختيـروا  معلماً) 300(هم جميع مشرفي ومشرفات المرحلة األساسية في األردن، ومشرفاً ) 30(

األولـى  : لجمع البيانات من عينة الدراسـة استخدم الباحث استبانتين . بالطريقة الطبقية العشوائية

التخطـيط، والمنهـاج،   : أبعاد هي) 8(فقرة مقسمة إلى ) 80(معوقات اإلشراف تكونت من تعلق ب

لـزمالء  والتعليم، والنمو المهني، والتقويم، واإلدارة التربوية، وإدارة الصفوف، والعالقـة مـع ا  

مقترحاًً لحل مشكالت اإلشراف التربوي في ) 25(وتكونت االستبانة الثانية من . والمجتمع المحلي
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أشارت نتائج الدراسة إلى وجود معوقات تواجه اإلشراف التربوي في المرحلة . المرحلة األساسية

وهـي  ) 3.04-3.53(متوسطاتها الحسابية ما بين  تمجاالت الدراسة تراوح باألساسية الدنيا حس

كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد ممـا يـؤثر فـي    : تشير إلى درجة كبيرة، من أهم المعوقات

إمكانية تحقيق أهداف المرحلة األساسية الدنيا، وكثرة المعلمين الذين يشـرف علـيهم المشـرف    

عـال  التربوي،وشعور بعض المعلمين أن عالقة المشرف بهم عالقة سلطوية، وعدم وجود تقويم ف

وكـره المعلـم    نلبرنامج اإلشراف التربوي، وضيق الوقت المخصص لعملية اإلشراف التربـويي 

  .للزيارة الصفية ومقاومته لها

  

مستوى تنفيذ المشرفين التربويين لمهامهم المحددة التعرف إلى واقع و )1999(دراسة النعمان وسعت 

وإلـى  ,  حة التنظيمية للتوجيه التربويالالئوالمتمثلة في , في األدبيات الصادرة من الجهات الرسمية

ولهـذا الغـرض قـام    , الصعوبات التي تحول دون تنفيذ المشرفين لمهامهمالوقوف على المعوقات و

األول مهام المشـرف   المحور تناول: الباحث بإعداد أداة الدراسة، حيث تكونت من محورين رئيسين

مجال القيادة، والعالقات اإلنسـانية،  : جاالت هيم) 9(فقرة موزعة على ) 96(مل على تالتربوي ويش

والنمو المهني واألكاديمي للمعلم، والتالميـذ وحاجـاتهم، والمنـاهج     ،والتخطيط، واإلدارة المدرسية

المحور الثاني فيتعلق بمعوقات تنفيذ المشرفين التربـويين   أما .والكتب الدراسية، والمتابعة، والتقويم

) 20(وقد اقتصرت الدارسة على العاصمة، حيـث تـم اختبـار     .فقرة) 23(لمهامهم ويحتوي على 

مدارس من كل ) 5(مدرسة، و تم اختبار ) 100(مدرسة من إجمالي المدارس الحكومية البالغ عددها 

 معلمـاً ) 14(بواقع  ،معلماًً) 280(، و مشرفاً) 90(منطقة تعليمية وبطريقة عشوائية، وشملت الدراسة

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تباين بين آراء المشرفين والمعلمين  . لدارسةمن كل مدرسة شملتها ا

مهمـة  ) 60(أنهـم يمارسـون    المشرفونحيث أفاد  حول مدى ممارسة المشرفين لمهامهم اإلشرافية

، بينمـا  مهمة فقط) 12(في حين ال يمارسون  ،مهمة بدرجة متوسطة) 22(ويمارسون  ،بدرجة كبيرة

مهمـة فـي قائمـة المهـام ال     ) 59(ن أ وافقد أوضحفين، ألراء المشر ةمناقضين كانت آراء المعلم

مهمة فقط يتم ممارسـتها  ) 14(ن أو ،مهمة يمارسونها بدرجة متوسطة) 23(يمارسها المشرفين، وان 

ن هناك جوانب قصور شديد في مستوى تنفيذ المشـرفين التربـويين   أبدرجة كبيرة، ويتضح من ذلك 

العديد مـن  إن اإلشراف التربوي في اليمن يعاني من وجود  تائج في جانب المعوقاتأهم الن .لمهامهم

وتجاهل مكاتب  ،قلة عدد الزيارات التوجيهية للمشرفين :هم المعوقات اإلدارية والتنظيميةأ. المعوقات

قـات  أما المعو  .التربية بالتوصيات والمقترحات التي يرفعها المشرفون في تقاريرهم وعدم األخذ بها

قلة عدد المشرفين التربويين المتخصصين وكبر حجم نصاب المشرف التربوي من المـدارس  : الفنية

قلة الحـوافز  : ات االقتصادية والماديةوأما أهم المعوق. والمدرسين وضعف الكفاءة المهنية للمشرفين

يمية المتصـلة بـالمواد   وقلة األجهزة والوسائل التعل ،المالية المقدمة للمشرفين التربويين أو انعدامها

  .وعدم توفر الكتب والدوريات والمجالت واألبحاث العملية في هذا المجال ،الدراسة
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في دراسته الكشف عن معوقات اإلشراف التربوي كما يراها المشرفون ) 2001(وحاول مساعدة 

طبقيـة   اختار الباحـث عينـة  . التربويون بمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال األردن

من حجـم  %)  55(مشرفاً أي بنسبة ) 151(عشوائية لدراسته حيث بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 

فقـرة  ) 83:(واستخدم الباحث استبانه لجمع البيانات من عينة الدراسة تكونت من. مجتمع الدراسة

واإلدارة التخطيط، والمنهاج، والتعليم، والنمو المهني، والتقـويم،  : مجاالت هي) 8(موزعة على 

أظهرت نتائج الدراسة وجـود  . التربوية، وإدارة الصفوف، والعالقة مع الزمالء والمجتمع المحلي

اإلدارة : أداة الدراسة بدرجة كبيرة، وجاء ترتيب مجاالت الدراسة كما يلي تمعوقات على مجاال

مع الـزمالء  العالقة   ،)3.77(حسابي  طبمتوس إدارة الصفوف ،)3.77(حسابي  طالتربوية بمتوس

ـ  التقـويم  ،)3.61(حسابي  طبمتوس ، التخطيط)3.63(حسابي  طبمتوس والمجتمع المحلي  طبمتوس

 التعليم ،)3.51(حسابي  طبمتوس يالنمو المهن ،)3.52(حسابي  طبمتوس ، المنهاج)3.56(حسابي 

هـذا  استخدام المشرف ألسلوب اللهجة اآلمرة و: أهم المعوقات هي نوأ ،)3.44(حسابي  طبمتوس

بدوره يحول دون تقبل المعلمين إلرشاداته، وعدم حرص المشرف على توطيـد عالقـة المعلـم    

بالمجتمع المحلي، وقلة اهتمام المسؤولين بالرد على التعديالت التي يقدمها المشرف التربوي على 

المنهاج، وضعف قيام مديري المدارس بادوار المشرفين المقيمين، كما أظهرت نتـائج الدراسـة   

أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة إحساس المشرفين بالمعوقات التـي تعـود   

  ).الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة والتفاعل بينهما(لمتغيرات الدراسة 

  

التعرف إلى واقع و معوقات اإلشراف التربوي في مديرية تربية ) 2001(وهدفت دراسة السرحان

تكونت . ية وطرائق مواجهتها كما يدركها المشرفون التربويون ومديرو المدارسلواء البادية الشمال

مشـرفاً،  ) 17(عينة الدراسة من جميع مشرفي مديرية تربية لواء البادية الشمالية والبالغ عـددهم  

. مـديرة ) 55(مـديراً، و ) 66(ومن جميع مديري ومديرات المدارس التابعة للواء وبلغ عـددهم  

استبانتين لجمع البيانات من عينة الدراسة ، االستبانة األولـى لقيـاس معوقـات    استخدم الباحث 

التخطيط، والمنهاج، والنمو المهني : مجاالت هي) 7(فقرة مقسمة إلى ) 52(اإلشراف وتكونت من 

االستبانة الثانيـة  . للمعلمين، والتقويم، والنمو المهني للمشرفين، ومجال الطالب، ومجال االتصال

فقرة تضمنت طرائق مواجهة معوقات اإلشراف التربوي في مديرية لواء البادية ) 20(ن تكونت م

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود معوقات تواجه اإلشـراف التربـوي بدرجـة كبيـرة     .  الشمالية

ضعف الدافعية لدى المعلمـين  : ، ومن أهمها)3.24-4.44(تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين 

لتدريسية، وضعف تبادل الزيارات بين المعلمين، وعدم كفاية موقـف صـفي   لحضور المشاغل ا

واحد لوضع تقرير الزيارة الصفية، وعدم توفر أرشيف مصور للمهارات التي يتم التدريب عليها 
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بحيث يدرسها المعلم ويناقشها مع المشرف، وقصر الوقت المتاح للمشرف التربوي للتعامـل مـع   

  . على الطر النظريةالطلبة، واقتصار التدريب 

  

في دراسته الكشف عن معوقات العمل اإلشرافي في محافظة اإلحسـاء  ) 1997(وحاول المغيدي 

التعليمية، وقد استخدم الباحث استبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة، هذا وقد تكونت عينة 

من أهم   .مشرفة) 47(و مشرفاً) 29: (الدراسة من جميع المشرفين في محافظة اإلحساء كما يلي

قلة توفر الوسائل التعليمية الالزمة لعمليتي التعليم والتعلم، وقلـة وجـود حـوافز ماليـة     : النتائج

للمشرفين التربويين، وكثرة األعباء اإلدارية الملقاة على عاتق المشرف التربوي، وقلة اإلشـراك  

علمين األكفياء، وضعف ممارسة المديرين بالدورات التدريبية، وغياب المعايير المحددة الختيار الم

اإلشراف الفني في مدارسهم، وعدم تحديد مهام المشرف التربوي بدقة، وكبر العـبء التدريسـي   

على المعلم، وزيادة عدد الطالب في الفصول الدراسية، وعدم قناعة المعلم بتوجيهـات المشـرف   

  .التربوي
 

أهم المشكالت التـي   إلى التعرف في دراسته) م2000هـ الموافق  1420(البابطين هدف  في حين

علـى   التربوي، وكذلك التعرفتحد من فاعلية المشرفين التربويين في استخدام أساليب اإلشراف 

مدى التطبيق الفعلي ألساليب اإلشراف التربوي من قبل المشرفين التربويين العاملين في التعلـيم  

تكون من بيانـات أوليـة    :األولالقسم  :من قسمين راسةالد ةأداتكونت  .المعارفالعام في وزارة 

تكون من قائمة بأساليب اإلشراف التربوي المعمول بها في  :الثانيالقسم  ،الدراسةعن أفراد عينة 

، زيـارة المدرسـة   :وهي أسلوباوعددها اثنا عشر  ,السعوديةميدان التعليم العام بالمملكة العربية 

االجتماع بمعلمي مادة و ،لقاءات الموجهينو ،زيارة المعلم في الفصلة، والمقابلة الفردية بعد الزيار

 ،الخبرات التزاور لتبادلو ،النموذجيةالدروس و ،التدريبيةالدورات و ،النشرات التوجيهيةو ،معينة

  . المؤتمرات التربوية، واالجتماع بالهيئة التعليميةو ،ات الموجهةالقراءو

أساليب اإلشراف التربوي في ميدان التعليم العام من وجهة نظـر   أما المشكالت التي تعيق تطبيق

وي من المعلمين الذين زيادة نصاب المشرف الترب :حسب حدتها المشرفين التربويين مرتبة تنازلياً

قلة الـدورات التدريبيـة    ،على المشرفين التربويينكثرة األعباء الكتابية واإلدارية  ،يشرف عليهم

ممارسـة  لعدم تأهيل المشرف التربوي قبـل اختيـاره    ،لمعلمينوا لتربويينالخاصة بالمشرفين ا

قلـة الصـالحيات الممنوحـة      ،ة نصاب المعلم من الحصص الدراسـية زياد ،اإلشراف التربوي

بمقترحـات   قلـة اهتمـام المسـؤولين   ، قلة اإلمكانات وضعف الموارد المالية ،للمشرف التربوي

المشـرفين التربـويين    و المهنية لدى بعض مديري المدارس ضعف الكفاية ،لمشرفين التربويينا

مدير  قلة تعاون  ،ف التربوي ومدير المدرسة والمعلمضعف الثقة المتبادلة بين المشر ،المعلمينو

  . المدرسة مع المشرف التربوي
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إلى تحديد واقع اإلشراف التكاملي من وجهة نظـر المعلمـين   ) 2000(دراسة الصمادي  وسعت

كما  ،مديراً) 54(، ومعلماً) 260(تكونت عينة الدراسة من . التربويين في محافظة عجلون والقادة

) 7(فقرة توزعت إلى ) 90(، استخدم الباحث استبانة تكونت من مشرفاً) 26(شملت عينة الدراسة 

، والمسـلكية، واإلدارة الصـفية وأسـاليب التـدريس     والتنمية المهنيـة  ،التخطيط: مجاالت هي

. ت المدرسية، واإلدارة المدرسـية ، واألنشطة والتسهيالارات، والمناهج والكتب المدرسيةواالختب

ن فاعلية اإلشراف التكاملي كانت من وجهة نظر القادة التربويين والمعلمين أ وأفادت نتائج الدراسة

الستجابات القادة التربويين، ) 2.05-4.21(درجة متوسطة، أي بمتوسط حسابي تراوح بين ضمن 

اتفق المعلمون والقادة التربويون  الستجابات المعلمين،) 1.85-4.28(وبمتوسط حسابي تراوح بين

، كما أشارت وذلك لشعورهم بأهمية هذا المجال في تقديراتهم حول مجال التنمية المهنية والمسلكية

و إلـى   ،جيد وما زال التخطيط غير تشاركي نتائج الدراسة أن مجال التخطيط لم يتم تفعيله بشكل

كما أفادت نتائج الدراسة إلـى وجـود    تربوي مقيم،ضرورة تفعيل دور مدير المدرسة كمشرف 

اإلشراف  ةعملي وتصورات المعلمين نحوفروق ذات داللة إحصائية في تصورات القادة التربويين 

   . ل العلمي والجنس والتفاعل بينهماالتكاملي تعزى للمؤه

  

هدفت تلك الدراسة التعرف إلى دور اإلشراف الفني في ليبيا  )2001(وفي دراسة أجراها زكري 

 مشـرفاً، ) 35(، وقد تكونت عينـة الدراسـة مـن    ظر المشرفين التربويين والمعلمينمن وجهة ن

استخدم الباحث استبانة لجمع البيانـات مـن عينـة    ، تم اختيارهم بطريقة عشوائية معلماً) 442(و

والنمـو   ،التخطيط، واإلدارة المدرسية: أبعاد هي) 7(على فقرة موزعة ) 60(الدراسة تكونت من 

 .، والتقـويم الوسـائل التعليميـة  و المهني واألكاديمي للمعلم، والمناهج والكتب الدراسية، والمتابعة،

بين استجابات المشرفين التربويين والمعلمـين حـول    وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك تبايناً

، كما أشارت نتائج الدراسة إلى اختالف في وجهات النظر بـين  مة فعلياًالخدمات اإلشرافية المقد

  .المشرفين التربويين والمعلمين حول الخدمات اإلشرافية التي يحتاجونها

   

اف التربوي معرفة مدى تحقيق المشرف التربوي ألهداف اإلشر) 2003(ة العنزي دراسوتناولت 

، واستخدم الباحث استبانة لجمـع  معلماً) 527(من  ، تكونت عينة الدراسةمن وجهة نظر المعلمين

، النمـو المهنـي  : مجاالت هي) 5(فقرة موزعة على ) 49(بيانات الدراسة من عينتها تكونت من 

لتعليمية والتعريف بالموجود منهـا،  ، وتوفير المواد االمنهاج المدرسي، وتنظيم الموقف المدرسيو

فضلون االطالع على كل ما هـو  دراسة على أن المعلمين يدلت نتائج ال .وتقويم العملية التعليمية

، كمـا دلـت نتـائج    لحياة وتنويع األساليب اإلشرافية، وإلى التطبيق العلمي وربط المنهاج باجديد
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إلى الخدمات اإلشرافية في النمو المهنـي والمنهـاج    الدراسة على أن حاجة المعلمين عالية نسيباً

  . عام على المالحظة والتقييم الصفيم اإلشراف ينصب بشكل والكتاب المدرسي، إال أن اهتما

  

بدراسة هدفت إلى الكشف عن درجة الممارسة اإلشرافية ألساليب اإلشراف ) 2003(وقام السعود 

ن التربـويين  في محافظة مادبا من وجهة نظر المشـرفي ي في المدارس الحكومية الثانوية التربو

) 73(نات من عينة الدراسة تكونت مـن  ث استبانة لجمع البيااستخدم الباح. والمديرين والمعلمين

، الزيارة الصفية، تبادل الزيارات، المشاغل التربويـة : مجاالت رئيسة هي) 7(فقرة مقسمة على 

نتائج الدراسة أن  بينت. ية، البحوث اإلجرائية، النشرات التربوية، زيارة المدرسةالدروس التطبيق

افية بوجه عام كانت بدرجة متوسطة، وجاءت مجـاالت  اليب اإلشردرجة ممارسة المشرفين لألس

 الزيارات التبادليةو ،الزيارة الصفية: أداة الدراسة مرتبة تنازلياً من حيث كثرة االستخدام كما يلي

 الـدروس التطبيقيـة  و ،ثم النشرات التربوية بدرجة متوسطة، ثم المشاغل التربوية كبيرة، ةبدرج

 عدم وجود فروق، كما أظهرت نتائج الدراسة حوث اإلجرائية بدرجة قليلة جداًثم الب بدرجة قليلة،

ذات داللة إحصائية في تقييم المعلمين والمعلمات لدرجة استخدام المشرفين التربـويين ألسـاليب   

   .لمتغيرات الجنس والتخصص وسنوات الخبرة والمؤهل العلمياإلشراف التربوي تعزى 

  

سة هدفت التعرف إلى معوقات اإلشراف التربوي في منطقة الـرس  درا) 2006(وأجرى الحربي 

التعليمية في المملكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة من جميع المشرفين في منطقة الرس 

، وجميـع مـديري المـدارس الثانويـة والمتوسـطة وبلـغ       مشرفاً) 110(التعليمية وبلغ عددهم 

مجاالت ) 10(فقرة تم توزيعها على ) 80(احث استبانة تكونت من مديراً، واستخدم الب) 97(عددهم

التخطيط، وشؤون الطلبة، والمعلمون، والوسائل التعليمية، والمنهاج، واالختبارات، واإلدارة  :هي 

  . المدرسية، والعالقات اإلنسانية، ونظام اإلشراف، والتطورات التكنولوجية في المجال التربوي

   

في دراستهما إلى الكشف عن واقـع الممارسـات لإلشـراف    ) 2007(لعاني سعت العيسان و ا و

وتكونـت عينـة   .  التربوي في سلطنة ُعمان من خالل األدوار التي يقوم بها ومعيقـات  أدائهـا  

مشرفا ومشرفة تم اختيارها بطريقة العينة الطبقيـة العشـوائية، واسـتخدمت    ) 70(الدراسة من 

) 5(فقرة تـم تصـنيفها إلـى    ) 90(ات من عينة الدراسة تكونت من الباحثتان استبانة لجمع البيان

مبادئ اإلشراف، وخصائص اإلشراف، واالهتمامات اإلشرافية للمشرف التربـوي،  : محاور هي

أشـارت نتـائج    .والمشكالت التي تواجه المشرف التربوي، ومعيقات تطوير اإلشراف التربـوي 

ربوي وتعيق تطوير اإلشراف التربـوي بدرجـة   وجود مشكالت تواجه المشرف الت ىالدراسة إل

أن أهم المشكالت التي تواجه المشرف التربـوي فـي    ،)0.51(بمتوسط حسابي مقداره متوسطة 
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ضعف اإلمكانات المادية في المدارس المرتبطة بتوفير المعامـل واألدوات والمـواد   : ُعمان هي

وحجم الفصول الدراسية وكثافتها، إلى وكثرة عدد المدارس التي يقوم المشرف التربوي بزيارتها، 

  . جانب االتجاهات السلبية نحو اإلشراف لدى بعض المعلمين
  

  الدراسات األجنبية  2.2.2.
  

دور : " ة بعنوان بدراس( Madrazo, and Hounshel, 1987)  لنشيهاوو مادرازو قام كل من

ينا الشمالية في الواليات روالفي مدارس وكليات والية كا )نتائج بحث في اإلشراف(مشرف العلوم 

 في مدارس كارولينا الشماليةهدفت الدراسة تحليل وتعريف دور مشرف العلوم  .ةالمتحدة األمريكي

 عينة تكونت .الثانوية في المدارسومعلمي العلوم والمديرين  التربويين المشرفين من كل كما يفهمه

  أصـل  من وكلية مدرسة (23 ) فيتربوياً مشرفاً (23 ) :كما يلي يفردا وه  (561) نم الدراسة

مدير مدرسة ) 100(العينة  وشملت المتحدة، الواليات في يناكاروال شمال في وكلية مدرسة  (143)

 معلماً (200) المرحلة االبتدائية من معلماً (208) إلى إضافة المدارس، تلك من عشوائيا تم اختيارهم

ـ  عينة عشوائية إلى ، باإلضافةعي في كليات العلومأستاذ جام (25) و الثانوية، المرحلة في  تتكون

استخدم الباحثان أداة تم تبنيها مـن دراسـة    .والكليات المدارس هذه في سلوكال مشرفي من)5(من 

المشرف مصدر في تعلـيم العلـوم،   :مجاالت) 5(فقرة مقسمة على ) 48(سابقة، حيث تكونت من 

العلوم أثناء الخدمة،  المشرف قائد  جرف مصدر لبراملتطبيق برامج العلوم، المش رالمشرف مصد

غياب تعريـف واضـح لـدور     :الدراسة نتائج أهم ومن .لتعليم العلوم، المشرف على مادة العلوم

كما بينـت النتـائج   . المشرف التربوي مما يحد من فاعلية هذا الدور أو عمل المشرف التربوي 

فقـد صـنف   ، والمعلمـين  المـديرين  توقعات عن همألدوار أنفسهم المشرفين توقعات ا فياختالف

المشرفون أنفسهم أنهم أكثر فاعلية في النشاطات التي تحتاج إلى تفاعلية فـي توجيـه التعليمـات    

بينما صنف المعلمون المشرفين أنهم أقل فاعلية في النشاطات التي تحتاج . والتدخل في النشاطات

 المشرف ممارسات أنكما أشارت النتائج إلى . سهمإلى تفاعلية خالف ما تحدث المشرفون عن أنف

 كمـا  مرتبة كانت التربوي المشرف أدوار أهمو ، البيئة مع والتفاعل االتصال في حصرت التربوي

 وتوفير التدريسية، الهيئة وتطوير ،اوتطويره المناهج وضع على واإلشراف التعليمات، إصدار :يلي

 بتعيـين  المتعلقـة  القرارات اتخاذ في والمساهمة والتقييم،  ة،واإلدار التعليمية، والوسائل ،تاألدوا

 .المعلمين عاتق على الملقى العبء وتحديد ونقلهم، المعلمين
  

حيث قام فريق من البـاحثين    ،"أبعاد اإلشراف: "بعنوان دراسة  (Pajak, 1990 )باجاك وأجرى

 تحديد الدراسة إلىهدفت . دراسةالهذه  من جامعة جورجيا في الواليات المتحدة األمريكية بإجراء

دى األفراد والتي تـؤدي إلـى تقـويم    والتعرف على األساليب المفضلة ل اإلشرافية  المهام أهمية
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 الباحث أعد .التربوي اإلشراف مجال في مختصاً (1620) من الدراسة عينة ، تكونتإشرافي مميز

، المهنـي  النمـو و، التواصل: افياً هيإشر مجاالً (12) على موزعة فقرة) 300( من مكونة استبانة

  المنـاهج،  ،والمؤتمرات المالحظةو،  والتنظيم الدافعيةو  والتغيير، التخطيطو، التعليمية البرامجو

 المجتمـع،  مـع  العالقة و ،الشخصي النمو  المعلمين، خدمة ، و القرارات واتخاذ المشكالت حل و

موافـق بشـدة،   (رباعي التدريج مقابل كل فقـرة  استخدم الباحث مقياس  .البرامج وتقييم البحثو

العلمـي   والمؤهل ،الجنس :التالية متغيراتبحثت في ضوء ال ). معارض بشدة موافق، معارض،

التعليمي  والمستوى ،)دكتوراهوختصاصي، واماجستير، وبكالوريوس، ( :تكون من أربعة مستويات

ضـواحي  والريف أو القريـة،  ( وقعها ونمط المدرسة من حيث م، المعلم خبرة وسنوات ،للمدرسة

  تنازلًيـا،  جاء األهمية حيث من المجاالت ترتيب أن إلى الدراسة نتائج وأشارت). والمدينة المدينة،

 التخطـيط  ،(86 %)التعليميـة   البـرامج  ،(% 88 ) المهني النمو ،(% 89 )  التواصل :كما يلي

 (73 %) المناهج ،(  77 %)والمؤتمرات حظةالمال ،( 80 % )والتنظيم الدافعية ،(83 %) والتغيير

 النمـو  ،(73 % )المعلمـين  خدمـة  ،( 73 %) القـرارات  واتخـاذ  ،)69 %(المشـكالت  حل،

 أشـارت و (57 %). البرامج وتقييم ثابحألوا ،( 64 %) المجتمع مع العالقةو، %)(71الشخصي

 أصـحاب  تفـوق وإلى  .الجنس لمتغير تبعاً إحصائيا دالة فروق وجود إلى عدم كذلك الدراسة نتائج

 وقد. الخبرة لمتغير تبعاً إحصائيا دالة فروق وجود عدمو .البكالوريوس مؤهل على الماجستير مؤهل

، هذا وقد أكـد الباحـث   المستجيبين نظر وجهة من هامة كانت المجاالت هذه جميع أن الباحث رأى

لـك مهـم جـدا لتطبيـق     على ضرورة تطوير أدوات االتصال، وتطوير برامج التدريس ألن ذ

   .الممارسات اإلشرافية، كما أكد على ضرورة تطوير برامج التقييم

  

 هـدفت  بدراسـة . -1998 كما وردت في دراسة أبو كشـك  - (Smith, 1991)سميث  وسعى

) 8(تكونت أداة الدراسة من  .لتقويمهم التعرف إلى اتجاهات المعلمين نحو الزيارة الصفية كأسلوب

 دقـة التقـويم، و  طريقة حوضو، والقبلي االجتماع قيمة المعلم، و تقويم في اعدةالمس: هي مجاالت

تكونـت   .البعـدي  االجتمـاع  ، وأهمية وفعاليـة الصفية الزيارة فترة ، و طولالمسجلة المعلومات

 المؤهـل  :في ضوء المتغيرات التالية ةبحثت األدا  ،فقرة) 22( من الباحث طورها التي االستبانة

 ،الصـفية  الزيارات مدة وطول ،الصفية الزيارات وعدد التعليم، في الخبرة وسنوات م،للمعل العلمي

 :يلي الدراسة كما نتائج وقد كانت .المعلم فيها يدرس التي والمرحلة

  في  المساعدة مجال على المعلمين استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود1- 

   .الخبرة سنوات لعدد تعزى المعلم تقويم   

  في  المساعدة مجال على المعلمين استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود2- 

  .لعدد الزيارات الصفية تعزى المعلم تقويم   
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  الزيارات  لعدد يعزى المعلمين استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود3- 

    .لصفيةا الزيارة فترة طول مجال على الصفية    

  الزيارات  لعدد يعزى المعلمين استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود4- 

    .الصفية الزيارة تكرار مجال على الصفية    

  الزيارات  لعدد يعزى المعلمين استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 5-

    المعلمين لصالح وذلك الصفية الزيارات ريقعن ط التقويم عملية صدق مجال على الصفية   

   .أكبر بعدد زيارتهم تتم الذين   

  وفعالية  أهمية على المعلمين استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 6-

  .المعلم فيها يدرس التي للمرحلة تعزى البعدي االجتماع    

   عملية التقويم صدق على المعلمين تجاباتاس متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 7-

   الذين لصالح المعلمين وذلك ،الصفي الزيارة فترة لطول تعزى الصفية الزيارات طريق عن    

  .زيارتهم مدة تطول    

  
  

مقارنـة  . - 1998 ،كما جـاءت فـي دراسـة ابوعيشـة     - (ZWICK, 1993)زويك  وتناول

ن التربويين عن االستنفاد النفسي، كما هـدفت تلـك   تصورات مديري المدارس الثانوية والمشرفي

الدراسة إلى التحقق من العالقة بين مستويات االستنفاد النفسي لدى مديري المدارس الثانوية فـي  

، كما شملت عينـة  مديراً) 200(أجريت الدراسة على عينة تكونت من . ضوء عدد من المتغيرات

ولجمـع  . التابعة لوالية أوهـايو األمريكيـة  الحكومية  في المدارس تربوياً مشرفاً) 100(الدراسة 

 األولى استبانة صممت خصيصاً: هماالبيانات من عينة الدراسة استخدم الباحث أداتين في دراسته 

ماسلك  ( ، واألداة الثانية عبارة عن مقياس والمشرفين لجمع المعلومات من عينة مديري المدارس

maslik  (النفعـالي،  اإلجهـاد ا : ثالث أبعاد لالستنفاد النفسي هي على لالستنفاد النفسي يحتوي

ـ . وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باالنجاز المـدارس   ائج الدراسـة إلـى أن مـديري   أشارت نت

، كما أشارت نتائج الدراسة ويات مختلفة من االستنفاد النفسين يعانون من مستين التربوييوالمشرف

، والحالـة  المدرسـة حجـم  : االستنفاد النفسي والمتغيـرات يات إلى وجود عالقة قوية بين مستو

  . ة سواء للمدير أو المشرف التربوي، وعدد ساعات العمل في األسبوعاالجتماعي
  
كما  -)  Ormston & Brimble and Show, 1995(و برمبل وشو أورمستون دراسة هدفتو 

  :اإلجابة عن السؤالين التاليين -  1998أبو كشك وردت في دراسة 

 ؟ يألدائه الصف ومانعا عائقا تكون أم المعلم ، تطوير في تساعد اإلشراف عملية هل 1-

  ؟مية نتيجة لعملية اإلشراف التربوي عليههل يميل المعلمون إلى تغيير ممارساتهم الصف -2
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التربوي  اإلشراف وفعلهم نح وردود واستجاباتهم المعلمين إدراك عن لالستقصاء الدراسة هذه جاءت

 مدرسـة  (35) في يعملون معلماً (800) من أكثر الدراسة هذه شملت عينة. صة الزيارة الصفيةخا

 قـدموا  حيث ،مالحظة الصفيةمن ال االنتهاء خاصة فور استبانه بتعبئة قاموا، فقد ومتوسطة ثانوية

  :فادت نتائج الدراسة . الصفية الزيارة نحو واستجاباتهم متهإدراكا خبراتهم حول معلومات

   الزيارة الصفية بعد الصفي التعليمي سلوكهم تغيير إلى يميلون الدراسة عينة من (38 %) أن - 1

    (41.2 %) عند المعلمين النسبة هذه بلغت حيث .صفه في للمعلم التربوي المشرف بها يقوم التي    

   تغيير إلى نيميلو الدراسة ال عينة من (1.4 %) أن وجد ، بالمقابل (34.9 %) المعلمات وعند    

  .التربوي المشرف بها يقوم التي الصفية الزيارة بعد التعليمي سلوكهم     

  .الزيارة الصفية أسلوب شائع ويستخدمه كثير من المشرفين التربويين  - 2

  .أهمية االجتماعات القبلية والبعدية التي ترافق الزيارة الصفية  - 3

  .كأسلوب تقييمي يؤثر على ترقية المعلمين تقويم المعلمين عن طريق الزيارة الصفية  - 4

  من المعلمين من لدية اتجاهات ايجابية نحو عملية اإلشراف و المشرفين وأنهم متعاونون     - 5

  ويساعدون المعلمين في تحسين ممارساتهم الصفية وهم يرغبون في تلقي المزيد من الدعم       

  . والمساعدة من خالل الزيارة الصفية      

ومنهم من لدية اتجاهات سلبية نحو عملية اإلشراف و المشرفين وأنهم انتقـاديون وهـدفهم     -6

تصيد األخطاء وأسلوب الزيارة الصفية المفاجئة هو أسلوب تفتيشي قليل الفائدة وأن المشـرفين ال  

 يةالصـف  الزيارات عن راجعة تغذية يتلقون ال المعلمين معظم أن. صول الزيارة الصفيةيلتزمون بأ

 مـن  كثير عند فإنها الراجعة التغذية لهم قدمت أن حصل وان  المشرفون التربويون، بها يقوم التي

  .منها يستفاد ضعيفة وال المعلمين
  

العوامل المـؤثرة فـي اإلشـراف والكفـاءات     "  :بدراسة بعنوان (Haynes, 1997) هينس وقام

 .ةي والية أهايو  بالواليات المتحدة األمريكيف". اإلدارية للمشاركين في مراكز التقييم طويلة األمد 

 طويـل  التقويم مراكز في للمشاركين واإلدارية اإلشرافية هدفت تلك الدراسة التعرف إلى الكفايات

 تأكيـد  إلى الدراسة وهدفت ،اإلدارية المهارات وتقويم ،التقويمي برامج اإلرشاد أكملوا والذين األمد

 إشـرافية  كفاية  (15)اشتملت أداة الدراسة على .تلقوها التي لمعرفةوا للتغذية الراجعة استجاباتهم

 واالتصال ، والتعاون، والحساسية ،واالستيعاب  ،ةوالموضوعي، الموجه الذاتي التعلم : هيإدارية 

 ،والحكـم القـرار،   واتخـاذ  ،والتنظيم ،والتخطيط ،الشفوي االتصالوالحس التنظيمي، و ،الكتابي

ـ  وتمت دراسة تلك الكفايات  ضمن المتغيـرات  .المكتسب بواألسلووالمبادرة،   العمـر  :ةالتالي

 نتائج أظهرت .فيه المشاركة عند ومكان البرنامج اإلداري اإلشرافي الوضع و التوسع ونمط والجنس

 ،والمبادرة ،والحكم ،القرار واتخاذ ،والتنظيم ،والتخطيط ،الشفوي االتصال كفايات حصول الدراسة

علـى   ،والحس التنظيمـي ، الكتابي واالتصال ،والتعاون ،والحساسية ،واالستيعاب ،ةوالموضوعي
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في حـين   ،متوسط على اإلداري التحكم كفاية حصلت بينما. جداً ةجيد إلى وصلت نموذجية درجات

 الـذاتي  التعلم هو المشاركون ويمارسه المهني التطوير في واألكثر تداوالً المكتسب األسلوبحصل 

 المشاركون أظهركما و. على درجات منخفضةوالقراءة  الفيديو السمعية وأشرطة رطةاألشب الموجه

 جـداً  ثانويـة  بـين  تفاوتـاً  السالفة الذكر اإلدارية/ اإلشرافية  الكفايات لتطوير السلوك في تغيرات

 في باألداء التنبؤ في واضحة كانت جميعا المستقلة المتغيرات أن كفاية كل تحليل كما أظهر .ورئيسية

 اختالفـات  وجـود  إلـى  النتائج أيضا أشارت وقد .السلوكية والمرونة ،المتعاونين ، وتطويرالقيادة

 هـذه  ومدراء ومسؤولين المعلمين وبين ،أنفسهم لدورهم التربويين المشرفين توقعات بين جوهرية

 طالعهـم ال للمعلمين توضيحية دروس بعقد المشرف التربوي قيام المعلمون يتوقع فبينما ،المدارس

 ميالً وأظهروا ،المهمة هذه تجاه أقل رغبة التربويون أظهر المشرفون الحديثة، التدريس طرق على

  .معهم الفعلية والخطط الدروس ومناقشة ،اليومية الخطة في تحضير المعلمين لمساعدة واضحاً

  

ت العالقـات بـين مشـرفي الكليـا    : في دراسة نوعية بعنوان )Stern -1997(حاولت شتيرن 

واليـة  / والمعلمين المتعاونين والطالب المعلمين في برنامج تعليمي لتدريب المعلمين في شيكاغو 

: إلشـرافي للمثلـث ا ة النظريات العملية دراس هدفت إلى .تكساس في الواليات المتحدة األمريكية

نظريات يمكن وذلك الكتشاف ما إذا كانت هذه ال) مشرف الكلية، المعلم المتعاون، واألستاذ المعلم(

وقد أشـارت نتـائج هـذه الدراسـة إلـى أن      . ت عن العالقات داخل هذا المثلثماأن توفر معلو

النظريات العملية قد وفرت أداة للمتدربين والمشاركين كي يتعاملوا بطريقة منهجية وفق معتقدات 

القات التفاعليـة  الباحث عن التربية، ووفرت كذلك اآللية للباحث في أن يحلل المثلث التعليمي والع

بين عناصره، كما عملت تلك النظريات كآلية مفيدة للمتدربين المشاركين لفهـم درجـة التطبيـق    

النسبي بالنسبة لألهداف ومقارنتها، كما أفادت تلك النظريات بمخرجات تمثلت ببـرامج تربويـة   

  : وأوصت الباحثة بضرورة استغالل تلك النظريات العملية باتجاهين. للمعلمين

  . كوسيلة لفهم العالقات بين عناصر المثلث اإلشرافي : األول

  .كآلية لعملية مسح للبرنامج الكتشاف العالقات بين عناصر المثلث اإلشرافي : والثاني
 

اإلشـراف لتطـوير    " :دراسة تحمل عنوان ( Ali  Mehrunnisa,   2007 )  ميرانيسا وأجرى

خلـق مسـتويات    إلىالدراسة  تهدف . " ي الباكستانبديل لإلشراف التربوي ف  نموذج: المعلمين

النظام اإلشرافي القـائم فـي    . متعددة للهيكل اإلشرافي مع أهداف مترابطة بآلية وتركيز مختلفين

 اعتمـاد إذ إن . باكستان ال يساهم في التطوير المهني للمعلمين أو حتـى المشـرفين التربـويين   

كمـا    أساليب أخرى، تجريب أو تغييرها للمعلم زويج الواحدة  تدريس أساليب التربويين المشرفين

 المعلم تزويد على المشرف قدرة فضال عن عدم .للدروس عرضهم أثناء ينالمعلم أخطاء رصد يتم

 كمـا يـراه   باكستان في اإلشراف نظام أن الدراسة نتائج أوضحت .التقليدي دوره ظل في بالخبرة
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 كثـرة : أن  رأوا فقد المشرفون وأما .للتعليم ميسرا كونه من أكثر ورقابيتفتيشي  نظام :المعلمون

 من اتصاالت المشرفين مع وتحد ،أكثر ممارسات إشرافية من تعيق منهم المطلوبة الكتابية األعمال

تم وضع نموذج بديل بحيث  .المعلم تجاه إداري قرار  اتخاذ على  المشرف قدرة وإلى عدم  .المعلم

وتم ربط هذا النمـوذج  مـع األداء    .للمعلمين والمشرفين التربويين نييتم من خالله التطوير المه

سـين  المدرسي بحيث تتقسم المسؤوليات اإلشرافية بين المشرفين الخارجيين والمدراء وكبار المدر

ـ   . المشرفين في شبكة من المدارس بة هذا النموذج من المقترح أن يخلق مصـادر متاحـة ومناس

 إلـى  مقسما المعلم تطوير من لإلشراف نموذجا الدراسة وأعطت. بويوإضافية أكثر لإلشراف التر

إن هذا النموذج يتنـاول   .معلم على معلم إشرافو داخلي، فإشراو خارجي،  إشراف :أنواع ثالث

  : عدة مشكالت متأصلة في النظام اإلشرافي الحالي كما يلي

    يانات من شانها أن تسمح يضع  األساس  للمسؤولية المتبادلة عن طريق خلق قاعدة ب :أوال

  مع التحسينات المدرسية ط نشاطات التطور المهنية مباشرة هذا النموذج سوف يرب :ثانيا

  سوف يستفيد الطلبة والمدرسين من أشكال المصادر المتعددة لفرص التعلم والتي من  :ثالثا

  تيار المعلمين، شروطا صارمة الخإن هذا النموذج يخلق سلم وظيفي للمعلمين ويضع   :رابعا

  :إن تحقيق هذا النموذج يصطدم ببعض العقبات مثل

  .الجماعات والمؤسساتوالصراع على السلطة بين األفراد 1-  

  كبار المؤسسين والسياسيين العاملين في وزارة التربية والذين يسيطرون على عمليات 2-  

  .سلطتهم  تعيين المدرسين وتنقالتهم ال يريدون للمدراء أن يشاركوهم    

  .تبني ثقافة جديدة لتحمل المسؤولية يشكل عقبة أخرى3-  

  التنافس بين المدارس عندما يتم تقييمها بشكل رسمي ربما يؤدي إلى مناهج ضعيفة 4-  

  .واستثناء الطلبة الضعفاء    

  .تضارب األدوار وكثرتها على مستويات مختلفة قد يؤدي إلى الصراع5-  

   .وية وعدم الثقة يعوقان التطور المهنيتدني الروح المعن  6-

    

دور : " في دراسـتهما التـي بعنـوان    )  Day & Brawn, 2000(وبراون  يداتناول كل من 

تصنيف أدوار المشرف . ةفي الواليات المتحدة األمريكي دفي والية وست ميدالن" المشرف التربوي

معلمـاً، اسـتجاب مـنهم    ) 147(ن أجريت الدراسة على عينة تكونت م.  التربوي حسب أهميتها

اشتملت . من حجم العينة األصلي%)  70(معلمة، أي بنسبة ) 50(معلماً و) 53(فرداً منهم ) 103(

يـوفر أدوات  : مواصفة تمثل الوجه األمثل للمشـرف التربـوي وهـي   ) 12(عينة الدراسة على 

الحضور فـي جلسـات    ومتطلبات التدريب والمناهج، ويوفر اتصاالت روتينية أسبوعية، ويشجع

يوفر نقد بناء للعمل اإلكلينيكي لكي يتمكن المتدربين مـن تقيـيم    التعليم الرسمية في مكان العمل،
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ويوفر أشخاصاً ليسدوا عنه في حال غيابه، وتوفير دور شخصي داعم، ويوفر استشارات  عملهم،

عمل كصديق ناقد فـي  وي بخصوص العمل المستقبلي، ويوفر تقييم منتظم للمهارات والنقص فيها،

إعطاء التعليمات والتغذية الراجعة، ويساعد في تطوير الخطط التربوية المكتوبة، وتكـوين بيئـة   

) 12(صـفات مـن المواصـفات    ) 6(وقد طلب من المستجيبين اختيار. عمل يومية تسهل العمل

شير علـى  جاءت معظم استجابات المشاركين ت. السابقة وتصنيفها حسب أهميتها من وجهة نظرهم

  :المواصفات األمثل مرتبة كما يلي

  .يوفر تقييم منتظم للمهارات والنقص فيها1-  

  . يوفر نقد بناء للعمل اإلكلينيكي لكي يتمكن المتدربين من تقييم عملهم2-  

  . توفير دور شخصي داعم  3-

  . تكوين بيئة عمل يومية تسهل العمل  4-

  . اهجيوفر أدوات ومتطلبات التدريب والمن  5-

  . يعمل كصديق ناقد في إعطاء التعليمات والتغذية الراجعة  6-

  

يـات المتحـدة   في والية تكساس فـي  الوال  )Ovando, 2003 Martha(حاولت مارثا أوفاندو 

 وفهم تحديد  ".ي لإلشراف في مدارس مقاطعة تكساسدور المكتب الرئيس"األمريكية في دراستها 

لعمليـة اإلشـراف   ي المتعلق بالتدريبات الرقابيـة واإلشـرافية   لمكتب اإلشرافي المركزإدراك ا

، وإلـى  شرفين المركزي في مدارس المقاطعـة وانجاز مكتب الم لعم وإلى تحديد دور، التربوي

كما حددت وفق مقاييس معتمـدة   ،معرفة المساهمة التي يقدمها في تعزيز نجاح الطالب األكاديمي

ات هذه الدراسة من خالل استمارة صممت بشـكل خـاص   جمعت معلوم.  ركزيةفي البيئة الالم

ق للباحثة نفسها وهـذه األبعـاد   للتدريبات الرقابية المطورة في البحث الساب بعداً) 12(تعتمد على 

، التعليميـة  ، والبرامجالتقييم، أدوات االتصال، والمناهج الدراسية، والتخطيطالبحث وبرامج : هي

صنع القرارات والدافعية والتنظيم، والخدمات المقدمـة للمعلمـين، والتطـوير    وحل المشكالت و

تكونت عينـة  . المالحظة والمؤتمرات التي تعقبها، والذاتي، وعوامل التطوير، وعالقات االتصال

، وقـد  من اإلناث) 23(من الذكور و ) 36(من مدارس المقاطعة  مشاركاً) 59(الدراسة الكلية من 

ف أنفسـهم  بتصـني  مشاركاً) 23(، بينما قام )Superintendent(كمشرفين  أنفسهم )36(عرف 

ومدير التعلـيم   ،مدير التعليم األساسي :، وكانوا في مراكز متعددة مثلكمشرفين المكتب الرئيسي

بحثـت تلـك   . المنـاهج ومسـاعدي   ،ومدير البرامج الخاصة ،ومدير الخدمات التعليمية ،الثانوي

   .، والمؤهل العلميمى الوظيفي، والمنطقة التعليمي، والمسالجنس: اتالدارسة في ضوء المتغير

ازلياً حسب اسـتجابات عينـة   أشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر األبعاد ممارسة مرتبة كما يلي تن

، والخدمات المقدمـة  ، والدافعية والتنظيمأدوات االتصال، والتخطيط، والبرامج التعليمية: الدراسة
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وعالقـات  ، المشكالت وصنع القرارات، والبحث وبرامج التقييم، والتطوير الذاتي للمعلمين، وحل

كما أشارت . المالحظة والمؤتمرات التي تعقبها، واالتصال، وعوامل التطوير، والمناهج الدراسية

 ،أو المؤهل العلمي ،الجنسلمتغير نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

مـن الموافقـة   أشارت نتائج الدراسة إلى مستوى عالٍ . أو المنطقة التعليمية ،ى الوظيفيأو المسم

ركين نشأت من إجابات المشـا  ةرئيس باإلضافة إلى أن هناك أدواراً ،الحاليتدريب المتعلقة في ال

هيالت أي ميسر للعمليـة  ، التسمخطط للمناهج المشرف التربوي: يقوم بها المشرف التربوي هي

وقـد كشـفت    .ير الدعم والمستلزمات التعليمية، ويعمل على توفيمية، ومطور ألداء المعلمينالتعل

أن مكتب المشرفين المركزي يساهم في نجاح الطالب من خالل ربطهم في معدل  المعلومات أيضاً

  . مدارس والمعلمينأو مشاركة واسعة في األعمال المساعدة لل

كلية ميري لوفورتن  ستافو فيشمن من، وغيدا الجنوبيةكل من شيرمن دورن من جامعة فلور سعى

تقييم المدرسـين كهـدف    :في دراستهما) Fishman,   &Sherman 2009( من جامعة أريزونا

التعرف علـى  . والية أمريكية (50)لتحسين تعلم الطالب، مراجعة ألنظمة العمل والتعليمات في 

كيف يمكن للفروقات : وكان سؤال الدراسة الرئيس. المعلمين على تحسين أدائهم مكيفية تأثير تقيي

في األنظمة الداخلية وللتعليمات أن تؤثر على عملية اإلشراف وتقييم المدرسين؟ وما هي التبعـات  

دائـرة التعليمـات التربويـة،    : تم توفير المعلومات لهذه الدراسة من قبل اإلشرافية لهذه السياسة؟

ألرشيفات في كل والية حيث تم استخدام مصفوفة اتحاد الحكام واألنظمة الداخلية للمعلمين، ومن ا

أشارت نتائج الدراسة إلى أن معظم الواليات تبنت اسـترتيجية ال  ). NGA(الوطني المعروف بـ

)NGA(لم يظهر أثر بشكل واضح للتعليمات في تقييم المدرسين لتحسين تعليم الطالب ، .  

     
  تعليق على الدراسات السابقة 3.2

   
اهتمـام البـاحثين بمجـال اإلشـراف      يظهر مدىاالستعراض السابق للدراسات السابقة عد هذا ب

ه في تحسـين العمليـة   ، ودوره وأنماطه ومهامه ووظائفه وواقعهالتربوي من حيث أهدافه وأساليب

، يالحظ من قراءة الدراسات السابقة أنها جاءت في موضوعات مختلفة فمعظمها جـاءت  التعليمية

اشر ولكنه مرتبط موضوع الدراسة واقترب بعضها من موضوع الدراسة بشكل غير مبفي صلب 

  :السابقة كما يلي الدراسات على المالحظات، به بعالقة وثيقة

  

، واألسـاليب التـي يفتـرض أن    اإلشراف التربوي المستخدمة حاليادراسات تناولت أساليب  -1

.  )(1998ودراسة  الشوا ، 1997)(بو كشك دراسة أ :من أجل تحسين عملية التعليم وهي تستخدم

ودراسـة  ، (Pajak, 1990) ودراسـة . (2003)، دراسـة السـعود   )(2000ودراسة البابطين 

Ormston & Brimble and Show,  1995)( . وقد أظهرت نتائج الدراسات أن أكثر األساليب
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لفرديـة  المقابلة ا و، لمفاجئةهي الزيارة الصفية ا ناإلشرافية المستخدمة من قبل المشرفين التربويي

األساليب اإلشرافية األخرى ال يلجـأ   بينما، التي تعقب الزيارة الصفية، ثم أسلوب تبادل الزيارات

 الزيـارات  عن راجعة تغذية يتلقون ال المعلمين بعض .إلى استعمالها كثير من المشرفين التربويين

ضـعيفة   فإنها الراجعة التغذية لهم قدمت أن حصل وان .المشرفون التربويون بها يقوم التي الصفية

 وبـين  أنفسهم لدورهم، التربويين المشرفين توقعات بين جوهرية اختالفات وجود، منها يستفاد وال

  .المدارس هذه ومديري المعلمين
  

دراسـة  : ممارساته ومهامه ووظائفه وفاعليته وهي اسات تناولت دور اإلشراف والمشرف در2- 

، )(2003، ودراسة العنزي )(2000، ودراسة هويدي )(1997، ودراسة الحماد (1994)النعمان 

ودراسـة  ،  ( Day & Brawn, 2000)ودراسة  ,Madrazo & Hounshel ) 1987(ودراسة 

2003). .(Ovando,وعـدم  في دور المشرف التربوي اًغموضإن هناك  وقد أشارت نتائج هذه ،

وة من اإلشراف التربـوي  وعدم تحديد األهداف المرج، دور المشرف التربويإعطاء أهمية أكبر ل

 المشـرفين  توقعات في اختالف، ممارسات المطلوبة من المشرف بدقة، عدم تحديد البشكل دقيق

 ،التعليمات إصدار: يالتربو المشرف أدوار أهموالمعلمين،  المديرين توقعات عن ألدوارهم أنفسهم

 والوسـائل  األدوات وتـوفير  ،التدريسية الهيئة يروتطو ،وتطويرها المناهج على وضع واإلشراف

  .، ويعمل كصديق ناقد في إعطاء التعليمات والتغذية الراجعةيوفر تقييم منتظم للمهاراتالتعليمية، 

  

،  (2000)دراسات تناولت اإلشراف بشكل عام وواقع اإلشراف التربوي مثل دراسة الصمادي  -3

 (1997ودراسـة ). (Mehrunnisa, 2000اسـة  ودر. 2009)( ، ودراسة حمد2003)(وزكري

(Stern, ر مدير المدرسة كمشرف تربوي مقـيم أشارت مجمل نتائج تلك إلى ضرورة تفعيل دو ،

اختالف في وجهات النظر بـين المشـرفين   ، وأن هناك لإلشراف غير تشاركيوما زال التخطيط 

ي حـين اقترحـت الدراسـات    ف.  لتي يحتاجونهاالتربويين والمعلمين حول الخدمات اإلشرافية ا

وبحثت الدراسة الثانية في العالقات بـين المشـرفين   ) دراسة علي( بديالً إشرافياً األجنبية نموذجاً

التربيـة  ( جي الجامعات المعـروف بــ   والمعلمين الذين يدربون المعلمين المستجدين من خري

  .، و المتدربين، وأساتذة الجامعات المشرفين عليهم)العملية

  

 ,Fishman(ودراسـة   :سواء تقييم اإلشراف أو تقييم المعلمين وهي: راسات تناولت التقويمد -4

2009  &( Sherman ودراسة ،)Smith, 1991( ، وأفادت هذه الدراسات في غالب نتائجها إلى

 التقويم أن. أن عملية اإلشراف التربوي ال يتم تخطيطها ومتابعتها أو خضوعها لعملية تقويم دورية



 57

، موضـوعياً  يكـون  أن ، والهامة التعليمية بالمهارات يرتبط أن :التالية األسس إلى يستند أن يجب

  .للمعلمين المهني بالتطور التقويم يرتبط ، و أنالتقويم بعملية البدء قبل االتصاالتوضوح 

  

، ودراسة العـاجز  (1994)دراسة السعود : دراسات تناولت معوقات اإلشراف التربوي وهي5- 

، (2001)، ودراسـة السـرحان   )(2001، ودراسة مسـاعدة  1998)(، ودراسة الهلسة (1997)

 ، ودراسة البابطين (2000)و دراسة القاسم ، )1994(، دراسة النعمان (1997)ودراسة المغيدي 

ترى هذه الدراسات أن كثيرا من : (2006)، ودراسة الحربي)(2007ودراسة عيسان ،  (2000)

 ،والمنهاج ،نمو مهني، ووإدارية ،مشكالت االقتصادية: اف تندرج تحتمشكالت و معوقات اإلشر

كثرة عدد المعلمين والمـدارس  : ومن أبرز المعوقات. الشخصيةوالوسائل والعالقات االجتماعية و

التي يقوم المشرف التربوي بزيارتها، اكتظاظ الفصول الدراسية، االتجاهات السلبية نحو اإلشراف 

   .والمعلم ومدير المدرسة، ضعف الثقة المتبادلة بين المشرف التربويو. لدى بعض المعلمين
 
تفيـد   .)(Zwick, 1993و ،(1998)عيشة أبو فسي وهماالن واالستنفاددراستان تناولتا التوتر  -6

لفة من التـوتر واالسـتنفاد   أن المشرفين ومدراء المدارس يتعرضون إلى مستويات مخت همانتائج

وعـبء   ،وضـغط المدرسـة   ،ضغط العمل: لتوتر واالستنفاد النفسي هيادر اأكثر مصالنفسي، 

  .وساعات العمل في األسبوع  ،والرضى الوظيفي ،أسلوب اإلدارة، ووأسلوب اإلشراف ،الدور

  

 العديـد مـن  على ما سبق فإن الدراسة الحالية قد أفادت من مجموعة الدراسات السابقة فـي   بناًء

ومفهومـه   ،دب النظري المرتبط بعملية اإلشـراف التربـوي  وأهمها االطالع على األ ،الجوانب

، كما اسـتفاد  اإلشراف التربوي على وجه الخصوص وفي مجال المشكالت التي تواجه ،الحديث

وفي  ،ته ومنهجية الدراسة وأسلوب البحثالباحث في مجال بناء أداة الدراسة الخاصة بدراس امنه

يظهر بوضوح من .  لدراسات في إثراء هذه الدراسةك اعرض النتائج ومناقشتها، حيث أسهمت تل

أن التعرف على معوقـات   علماً ى الحاجة إلى موضوع هذه الدراسة،استعراض تلك الدراسات مد

 شـكالت، اإلشراف التربوي خطوة مهمة وأساسية في تقديم الحلول والمقترحات لمعالجة هـذه الم 

ا يميز هذه الدراسة هـو اشـتمالها علـى    وأهم م. الكشف عن واقع اإلشراف التربويوكذلك في 

 ،اإلدارة التربويـة والمدرسـية   :مـة وهـي  مهخمسة مجاالت من مجاالت اإلشراف التربوي ال

، كما تتميـز هـذه   سواء للمشرف أو المعلم والتقويم والنمو المهني ،والوسائل التعليمية ،والمناهج

 تلك الدراسات ألنهـا جـاءت زمنيـاً    الدراسة عن الدراسات السابقة أنها اشتملت على ما جاء في

  .ت الباحثين السابقين في دراستهبعدها حيث استفاد الباحث من خبرا
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  الفصل الثالث

  
  

لمجتمع  ، حيث تناول وصفاًاسة الذي اتبعه الباحث في دراستهلمنهج الدر تضمن هذا الفصل وصفاً

، راسة التي شملتها عملية المعاينـة الد ةعين اختيار لطريقة ، وتوضيحاًالدراسة وخصائصه البحثية

كما شرح الباحث فيه طبيعة أداة الدراسة التي استخدمها في جمع البيانات من حيث عملية بنائهـا  

الميدانية التي سلكها في  ، وفصل الباحث فيه طريقة وإجراءات الدراسةوالتأكد من صدقها وثباتها

، وأشار إلـى المعالجـة اإلحصـائية التـي     ت الدراسة المستقلة والتابعةغيرامتدراسته، كما بين 

  . يانات الستخراج نتائج دراستهاستخدمها الباحث في تحليل الب
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   الطريقة واإلجراءات.3 
  

  منهج الدراسة 1.3 

  

تحليـل  ، وذلك من خالل م الباحث المنهج الوصفي لمناسبة هذا المنهج لطبيعة هذه الدراسةاستخد

  .ينة الدراسة بقصد الوصف والتفسيراستجابات أفراد ع
  

  مجتمع الدراسة  2.3.
  

  :تكون مجتمع الدراسة من

جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظتي بيت لحـم والخليـل، للعـام    1-

  .مديراً ومديرة) 150(، وقد بلغ عددهم )2009-2010(الدراسي 

ات المدارس الحكومية الثانوية في محافظتي بيت لحـم والخليـل، للعـام    جميع معلمي ومعلم 2-

 . معلماً ومعلمة) 1800(، وقد بلغ عددهم )2009-2010(الدراسي 
  

  عينة الدراسة 3.3
  

تم اختيـارهم   ،ومديرة مديراً) 75(تكونت عينة مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية من 

 )227(كونت عينة معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية من تو، بالطريقة الطبقية العشوائية

 توزيـع  )1.3(يوضح الجدول رقـم   و. تم اختيارهم بالطريقة العنقودية العشوائية ،معلماً ومعلمة

  .المستقلة في محافظتي بيت لحم والخليل حسب متغيرات الدراسةالدراسة أفراد عينة 
  

  : دراسةالمستقلة للمتغيرات الة الدراسة حسب توزيع أفراد عين :)1.3(جدول رقم ال
  

  

  المتغير

 

  الفئة

  

  العدد

  

  النسبة المئوية

 52.98  160 ذكر  
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 47.02 142 أنثى  الجنس

 100.00 302 المجموع

  

  المؤهل العلمي

 8.61 26 دبلوم

 83.11 251 بكالوريوس

 8.28 25 ماجستير فأعلى

  100.00 302 المجموع

  

  سنوات الخبرة

 21.19 64 سنوات5-1

 19.54 59 سنوات10-6

 59.27 179 سنوات فأكثر10

  100.00  302 المجموع

  

  المسمى الوظيفي

 24.83 75 مدير

 75.17 227 معلم

  100.00  302 المجموع

  

  المحافظة

 40.73 123 بيت لحم

 59.27 179 الخليل

  100.00  302 المجموع

  

  أداة الدراسة 4.3 
  

ـ  المن أجل  ت لحـم  تعرف على المشكالت التي تواجه عملية اإلشراف التربوي في محـافظتي بي

البيانات من أفراد  ، وهي عبارة عن استبانه  لجمعلباحث بتصميم وبناء أداة الدراسة، قام اوالخليل

، حيث قام ببنائها معتمدا على األدب التربوي المتعلق باإلشراف التربـوي خاصـة   عينة الدراسة

 ، وعلى عدد مـن لتي تواجه عملية اإلشراف التربويل موضوع المشكالت والمعيقات االذي تناو

العاجز وخليفـة  و، 1999)(هترية : ة الدراسات التاليةصاخالدراسات التي بحثت هذا الموضوع، 

وغيرهـا  (2006). ، والحربي)(2001السرحان ، و(1999)الهلسة ، (2001)مساعدة ، (1997)

 بناء أداة دراسـته مـن نتـائج     كما استفاد الباحث من ناحية ثانية في. ةمن الدراسات ذات العالق

ـ    قام به استطالع للرأي ة حول أهم المشكالت التي تواجه عملية اإلشراف التربـوي فـي المرحل

  . يوضح ذلك ) 1(الملحق رقم . الثانوية في عدد من المدارس
  

: مجـاالت رئيسـة هـي   ) 5(ت إلـى قسمفقرة ) 62(من أداة الدراسة في صورتها األولية تتكون

هـذه  جميع . ، والمنهاج، والوسائل التعليمية، والنمو المهني، والتقويم)التربوية والمدرسية( اإلدارة

  . اإلشراف التربوي التي تواجه عملية مشكالتالمتصلة بالفقرات 
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  صدق األداة 1.4.3
  

  :كما يليبعد إعداد االستبانة في صورتها األولية تم التأكد من صدقها  

من أعضاء هيئات التدريس  محكماً) 12(عرضها على  تملتأكد من الصدق الظاهري لألداة ل :أوالً

الخليل، وجامعة  جامعة القدس، وجامعة بيت لحم، وجامعة: في عدد من الجامعات الفلسطينية وهي

في الملحق رقم ة، كما هو موضح مشرفين في وزارة التربية والتعليم الفلسطيني و. القدس المفتوحة

وبعد عرضـها علـى   ). 3(ملحق رقم. وأرفق معها كتاب طلب التحكيم من السادة المحكمين ،)2(

تم استبعاد الفقـرات التـي أشـار المحكمـون إلـى       ،ودراسة مالحظاتهم حولها ،لجنة المحكمين

ـ  لتي أجمع المحكمون على مناسبتها، استبعادها، وتم تثبيت الفقرات ا ورتها وتكونت األداة فـي ص

  .)2.3(رقم  الجدولكما هو موضح في . مجاالت) 5(على فقرة موزعة ) 44(النهائية من 

  

  .مجاالت أداة الدراسة وأرقام فقراتها: )2.3(جدول رقم ال
   

  

  الرقم

 

  الـفـقـرات

  

  تنتمي إليه يالمجال الذ
  )التربوية والمدرسية ( اإلدارة  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1
  المنهاج 11,12,13,14,15,16,17,18 2
  الوسائل التعليمية 19,20,21,22,23,24,25,26 3
  التقويم 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 4
  النمو المهني 37,38,39,40,41,42,43,44 5

  

حسـاب  تـم  الداخلي والمعروف باالتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة  قلتأكد من الصدل :ثانيـاً  

  ). 3.3(كما هو موضح في الجدول رقم  ،فقرة بالدرجة الكلية لألداةمعامل ارتباط بيرسون لكل 

  

  نتائج معامل ارتباط بيرسون لفقرات الدراسة مع الدرجة الكلية :)3.3  (جدول رقم ال

  
معامل  العبارة  الرقم 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

ي 
ت ف

كال
مش
نة المبحث أو المعلمين في وضع الخطةعدم إشراك المشرف للج  1ال

 0.00 0.60  اإلشرافية 
 0.00 0.40  ضعف ارتباط أهداف اإلشراف التربوي بواقع المدارس  2
 0.00 0.58انشغال المشرف في متابعة القضايا اإلدارية على حساب القضايا الفنية   3
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 التربوية
لكثرة عدد المعلمين قلة عدد المشرفين في المديريات المختلفة بالنسبة  4

 0.00 0.53  في المدارس التابعة لها
 0.00 0.62  عدم تفهم مدير المدرسة لدوره بصفته مشرفا مقيما  5
لمالحظات المشرفين الخاصة باإلدارة ةعدم متابعة مدير المدرس  6

 0.00 0.56  وبالمعلمين
 0.00 0.61 تصتدريس المعلم لمواد غير تخصصه مما يعيق سير خطة المشرف المخ  7
 0.00 0.61  عدم استشارة المشرف في الغالب عند نقل المعلم  8
 0.00 0.63  اإلشرافيةالعام الدراسي مما يعرقل العمليةعدم انتظام المدارس عند بداية  9

عدم توفر التسهيالت اإلدارية والمالية الالزمة لممارسة وسائل إشرافية   10

 0.00 0.60  أخرى عدا الزيارة الصفية
 0.00 0.60 الدرجة الكلية للمجال

اج
نه
لم
ل ا
جا
 م
في

ت 
كال
مش
ال

  

 0.00 0.43  عدم استشارة المشرفين والمعلمين في تخطيط المنهاج وبنائه  11
عدم اهتمام المسؤولين بالرد على التعديالت التي يقدمها المشرف والمعلم   12

 0.00 0.60  على المنهاج قبل أو بعد تطبيقه
اون المشرف مع المعلم في التغلب على الصعوبات الناجمة من ضعف تع  13

 0.00 0.40  العمل على تطبيق المنهاج
ضعف تعاون المشرف مع المعلم في اختيار األنشطة الالصفية التي تعزز   14

 0.00 0.58  المنهاج
ضعف خبرة المعلمين في ربط المناخ بالحياة العملية بما يتوافق مع  15

 0.00 0.53  ة لعملية اإلشرافالنظرة الشامل
تركيز المنهاج على المعارف أكثر من المهارات األدائية بما ال يتناسب مع   16

 0.00 0.62  التوجهات اإلشرافية الحديثة
ال يقدم المشرف للمعلم مالحظات وإرشادات حول كيفية تطبيق المنهاج   17

 0.00 0.56  ومناقشته بها
م باالطالع على المراجع والدراسات واألبحاث قلة تشجيع المشرف للمعل  18

 0.00 0.61  التربوية الحديثة إلثراء المنهاج
 0.00 0.61 الدرجة الكلية للمجال 

ل 
سائ
لو
ل ا
جا
 م
في

ت 
كال
مش
قلة توفر الوسائل التعليمة الالزمة لعملية التعليم مما يعيق تحقيق أهداف   19ال

 0.00 0.63  عملية اإلشراف
 0.00 0.51  دم وجود الوقت الكافي إلعداد التجربة العلمية المناسبةع  20
 0.00 0.60  انخفاض دافعية المعلمين الستعمال الوسائل التعليمية  21
 0.00 0.57  عدم توفر اإلمكانيات المادية لعمل الوسائل التعليمية المناسبة  22
 0.00 0.29  جديدة او تطويرها قلة تشجيع المشرف للمعلم على ابتكار وسائل تعليمية  23
 0.00 0.56عدم وجود مختص أو مشرف وسائل تعليمية في المدارس او مديرية  24
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 التربية
قلة تشجيع المشرف على التعاون بين المدارس والمعلمين في موضوع   25

 0.00 0.60  الوسائل التعليمية 
من حيث  ةيميعدم تعاون المشرف مع المعلم في موضوع الوسائل التعل  26

 0.00 0.40  إعدادها او توفيرها او اختيارها
 0.00 0.58 الدرجة الكلية للمجال 

م 
وي
لتق
ل ا
جا
 م
في

ت 
كال
مش
ال

  

اعتماد المشرف في تقويمه ألداء المعلم على ما يقدمه المعلم داخل غرفة   27

 0.00 0.53  الصف إثناء الزيارة الصفية اإلشرافية
على تنويع أساليب التقويم وفقا لتنوع األهداف ال يشجع المشرف المعلم  28

 0.00 0.62  التعليمية
 0.00 0.56  عدم تشجيع المشرف للمعلم وتدريبه على التقييم الذاتي لعمله  29
تجاهل المشرف للممارسات االيجابية والتركيز على الممارسات السلبية   30

 0.00 0.61  في أداء المعلم
 0.00 0.61   هر نتائج التقويم التي يجريها لطلبتعدم قيام المشرف بتفسي  31
 0.00 0.63 تقويم المشرف للمعلمين ال يعتمد على مبدأ العدالة والموضوعية  32
 0.00 0.60  ضعف الثقة المتبادلة بين المشرف والمعلم  33
 0.00 0.40  كره المعلم للزيارة الصفية اإلشرافية ومحاولته التهرب منها  34
ر تقويم أداء المعلم طوال العام على الزيارة الصفية المفاجئة فقط اقتصا  35

 0.00 0.58  من قبل المشرف
 0.00 0.53  غياب التنسيق بين المشرف والمعلم على موعد الزيارة الصفية اإلشرافية  36

 0.00 0.62 الدرجة الكلية للمجال

ني
مه
 ال
مو
الن

ل 
جا
 م
في

ت 
كال
مش
ال

  
 0.00 0.56  فعالة للمشرفين والمعلمينعدم وجود برامج تدريب  37
 0.00 0.60  عدم نقل المشرف للخبرات والتجارب التربوية الناجحة بين المدارس  38
 0.00 0.40  اتجاهات المعلمين السلبية نحو أساليب التدريب المختلفة  39
قلة الحوافز المهنية والمنح الدراسية المقدمة للمشرفين وللمعلمين  40

 0.00 0.58  هالتهم العلميةلتحسين مؤ
 0.00 0.53  ضعف الرغبة في مهنة التدريس لدى بعض المعلمين  41
اقتصار التدريب للمشرف او المعلم على األطر النظرية دون الناحية  42

 0.00 0.62  العملية
 0.00 0.56  عدم إفصاح المعلم عن حاجته إلى التدريب في الموضوع الذي يحتاجه  43
 0.00 0.61  ث والدراسات التربوية الحديثة لالستفادة منهااألبحا  44

 0.00 0.61 الدرجة الكلية للمجال 
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أن أداة الدراسة تم بناؤها على سلم تدريجي خماسي تضمن درجات تقدير المستجيب لدرجة  علماً 

   ).4.3( في الجدول هو موضح إجابات مرتبة كما) 5(تأثير الفقرة، حيث وضع أمام كل فقرة 

           

  .أفراد عينة الدراسة اتتقديرالقيم الرقمية ل ):4.3(الجدول رقم              
   

  تقدير درجة المستجيب  درجة تأثير الفقرة

  5  كبيرة جداً

  4  كبيرة

  3  متوسطة

  2  قليلة

  1  قليلة جداً

  

  : ئج اعتمدت النسب المئوية التاليةومن أجل تفسير النتا

 . كبيرة جداً درجة %    80

 .درجة كبيرة   70 – 79 %

 . درجة متوسطة    60 – 69 %

  .درجة قليلة%     60أقل من 

  

   ثبات األداة 2.4.3  
  

 (0.967)بلغت قيمـة الثبـات    وقدتم حساب معامل التجزئة النصفية للعينة االستطالعية  :األولى

  . وهي درجة عالية

داة بشكل عام والمحاور بشكل خاص، حيـث  لأل) لفاخ أكرونبا(تم حساب معامل الثبات : الثانيةو

  ). 5.3(كما هو موضح في الجدول رقم ). 0.896(بلغت قيمة الدرجة الكلية 

  

   معادلة كرونباخ ألفا بألداة الدراسة حس لمجاالت والدرجة الكليةلالثبات  تمعامال: ) 5.3(الجدول

  
  قيمة معامل الثبات الــــمجــــــــــال  الرقم

 0.796 المشكالت في مجال اإلدارة 1

 0.859 المشكالت في مجال المنهاج 2

 0.849 المشكالت في مجال الوسائل التعليمية 3
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 0.595 المشكالت في مجال التقويم 4

 0.832 المهنيوالمشكالت في مجال النم 5

 0.896 الدرجة الكلية 

  

  راسةمتغيرات الد5.3  
  

  المستقلةالمتغيرات 1.5.3.
  

  .الجنس 1-

  .دبلوم، وبكالوريوس، وماجستير فأكثر: المؤهل العلمي وله ثالث مستويات وهي 2-

  سنوات فأكثر  10سنوات، و  6-10سنوات،  1-5: سنوات الخبرة وله ثالث مستويات وهي3- 

  . ومعلممدير، : الوظيفي وله مستويان وهما المسمى4- 

  .لحم، ومحافظة الخليلمحافظة بيت : المحافظة وله مستويان وهما5- 

   

  التابعالمتغير 2.5.3
  

استجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة المتعلقة بالمشكالت التي تواجه عملية اإلشـراف  

  . التربوي
  

  الدراسةإجراءات 6.3 

  

  بموضوع  عنيخاصة ما  ،األدب التربوي المتعلق باإلشراف ةقام الباحث بمراجع  1-

  .لالستعانة به في بناء أداة الدراسة ي تواجه اإلشراف التربويالمشكالت الت    

  لتحقق من صدقها بصورتها األولية، ثم عرضها على المحكمين ل إعداد أداة الدراسة2-  

  .توضيحه سابقاًوثباتها كما تم     

  كلية العلوم التربوية جامعة  نالحصول على اإلذن الرسمي لتسهيل مهمة إجراء الدراسة م3- 

  ).5(القدس ملحق رقم   

  حصر أعداد مديري ومديرات ومعلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية التابعة لوزارة  4-

 .التربية والتعليم العالي الفلسطينية في محافظتي بيت لحم والخليل محل الدراسة    

  الفلسطينية من تسهيل مهمة الباحث من وزارة التربية والتعليم العالي كتاب الحصول على   5-

  ملحق رقم . الدراسة في المدارس الحكومية في المحافظتينالجزء الميداني من  جل تطبيقأ    

    )6.(  
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  في محافظتي بيت التربية والتعليم  مديرياتتسهيل مهمة الباحث من كتب الحصول على 6- 

  حكومية في من اجل تطبيق الجزء الميداني من الدراسة في المدارس اللحم والخليل    

  ).7(ملحق رقم . المحافظتين   

  تطبيق الجزء الميداني من الدراسة وذلك بتوزيع االستبيانات على مديريات التربية والتعليم 7-  

 .لتوزيعها على مديري ومديرات المدارس الثانوية نقسم الديوا/     

 .المحافظتين توزيع االستبيانات على المدارس التي وقعت ضمن عينة الدراسة في  8-

  وقد تم  ،استبانة) 335(أنه تم توزيع  علماً ،عينة الدراسة من أفرادجمع االستبيانات  9- 

  ). 90 %(تبانة بنسبة مئوية بلغت قيمتها اس) 302(استرداد     

  إدخالها للحاسوب، وإجراء التحليل اإلحصائي الالزم باستخدام البرنامج بيانات والتفريغ  10-

  .(SPSS)ي اإلحصائ     

  .عرض النتائج ومناقشتها 11-

  

  المعالجة اإلحصائية  8.3
  

ة بالعلوم االجتماعية استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية ضمن برنامج الرزم اإلحصائية الخاص

  :وهي موضحة كما يلي)  SPSS (المعروفة بـ
  

. مـن الصـدق الـداخلي    دللتأك حساب معامل ارتباط بيرسون لكل فقرة بالدرجة الكلية لألداةتم 

، ةإليجاد الثبات على الدرجة الكلية لـألدا . )CRON BAKH ALFA( التجزئة النصفية ةلومعاد

   .وعلى كل مجال من مجاالتها
   

لإلجابة عن السؤال األول استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة والنسـب   

ـ  لالدرجة الكلية لك ىاالستبانة ككل وعل ىعينة الدراسة عل دالستجابات أفرا المئوية  ىمجال وعل

  .كل فقرة من فقراتها
  

  :فقد تمت صياغة خمس فرضيات صفرية لإلجابة عن السؤال الثاني
  

   للعينات المستقلة  )T- test   Independent(تم استخدام اختبار األولى لإلجابة عن الفرضية  -1

  أداة  ىعينة الدراسة عل دالستجابات أفرا سابيةالمتوسطات الح بينلقياس داللة الفروق     

  .الدراسة    

 One Way(استخدام اختبار تحليـل التبـاين األحـادي     الثانية تم لإلجابة عن تلك الفرضية -2

Anova       ( ىعينة الدراسة عل دالستجابات أفرا الحسابيةالمتوسطات  الفروق بينلقياس داللة   
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  .أداة الدراسة    

  )  One Way Anova(تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الثالثة بة عن الفرضية لإلجا -3

  أداة   ىعينة الدراسة عل دالستجابات أفرا المتوسطات الحسابية بينلقياس داللة الفروق      

  .الدراسة    

   نات المستقلة للعي )T- test   Independent( تم استخدام اختبارالرابعة لإلجابة عن الفرضية  -4

  أداة  ىعينة الدراسة عل دالستجابات أفرا المتوسطات الحسابية بينلقياس داللة الفروق      

  .الدراسة    

  للعينات  )T- test   Independent(تم استخدام اختبار الفرضية الخامسة لإلجابة عن  -5

    ىعينة الدراسة عل دبات أفراالستجا الحسابيةالمتوسطات  الفروق بينداللة  المستقلة لقياس    

 .أداة الدراسة   
  

  

 
 
 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  
  
  
  



 68

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الفصل الرابع
  

  
ة ألسـئل  ، وقد قام بتصنيفها وفقـاً تهلنتائج التي توصلت إليها دراساهذا الفصل  الباحث في عرض

ل الدراسة الثـاني،  الدراسة، وتضمن كذلك عرضاً لنتائج الفرضيات التي صيغت لإلجابة عن سؤا

وعرضاً للجداول التي استخدمت في عرض نتائج االختبارات اإلحصائية المستخدمة في اإلجابـة  

  .عن فرضيات الدراسة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المقدمة1.4 
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 ىمن خالل استجابات عينة الدراسة عل، لنتائج التي توصل إليها الباحثل تناول هذا الفصل عرضاً

بالمشكالت التي تواجه عملية اإلشراف التربوي من وجهـة نظـر مـديري     ةمتعلقأداة الدراسة ال

ـ وفقاً ل ، -محافظتي بيت لحم والخليل  –المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها في فلسطين  ي لؤاس

  .الدراسة و فرضياتها
  

  عرض نتائج الدراسة 2.4
 

  السؤال األول نتائج  1.2.4
  

في فلسطين للمشـكالت التـي تواجـه     ومعلميها ثانوية الحكومية ما تقديرات مديري المدارس ال" 

  ؟  -والخليل  ممحافظتي بيت لح -عملية اإلشراف التربوي 
  

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات 

كما في . أداة الدراسة تلمجاال والمتوسطات الحسابية أداة الدراسةلفقرات االستبانة وللدرجة الكلية 

  .)1.4(رقم  الجدول

                            

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسـة   المتوسطات الحسابية :)1.4( جدول رقمال 

  .على مجاالت الدراسة مرتبة تنازلياً
  

              

  المجال             
 وسطمتال

  الحسابي  

  النحراف ا

  المعياري 

ــبة    النس

  المئوية

  درجة    

  المشكلة 

  جدا كبيرة 81.64 0.55 4.08 النمو المهني 

 كبيرة 77.20 0.86 3.86 التقويم
 كبيرة 76.53 0.67 3.83 الوسائل التعليمية

 كبيرة 75.90 0.71 3.80 المنهاج
 كبيرة 71.01 0.64 3.55 )والمدرسيةةالتربوي(اإلدارة  

 كبيرة 76.24 0.53 3.81 جة الكليةالدر

  

والدرجة الكلية حسب المتوسطات الحسابية أداة الدراسة  مجاالتأن  )1.4(يالحظ من الجدول رقم 

  : لمعيارية والنسب المئوية بناًء على استجابات عينة الدراسة مرتبة تنازلياً، كما يليواالنحرافات ا

وهـي  %)  81.64(حيث بلغت نسـبته المئويـة    ،المرتبة األولىعلى النمو المهني حصل مجال 

 %) 77.20( نسبة مئوية وقد حصل على في المرتبة الثانيةالتقويم  مجالجاء ، وبدرجة كبيرة جداً



 70

سائل التعليمية على المرتبة الثالثة وقد بلغت نسبته المئويـة  مجال الووحصل  ،درجة كبيرةب وهي

نسـبته المئويـة     وبلغتفي المرتبة الرابعة  هاجالمن وحّل مجال ،درجة كبيرةوهي ب %) 76.53(

وقد بالمرتبة األخيرة ) سيةالتربوية والمدر(اإلدارة مجال وحظي  ،درجة كبيرةهي بو%)  75.90(

علماً أن النسبة المئوية للدرجـة   .وهي بدرجة كبيرة أيضاً %) 71.01(مة نسبته المئوية بلغت قي

وهي بدرجة كبيرة، وهذه القيمة تشير إلـى وجـود   ) 76.24(الكلية لمجاالت أداة الدراسة بلغت 

  .مشكالت تواجه اإلشراف التربوي بدرجة كبيرة
  

أما بخصوص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة 

  :الدراسة على فقرات المجاالت فهي كما يلي
  

  .)والمدرسيةالتربوية (اإلدارة  :المجال األول 2.1.4
  

لمئوية لكل فقرة والدرجة الكلية والنسب ا ،واالنحرافات المعيارية ،تم إيجاد المتوسطات الحسابية 

  .)2.4(رقم بين في الجدولهو مكما . لذلك المجال
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة وجود  :)2.4(الجدول رقم 

  .ًمرتبة تنازليا )التربوية والمدرسية( اإلدارةمجال فقرات ى لع راد عينة الدراسةالستجابات أف المشكلة

   
المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  المشكلة
  جداً كبيرة 83.18 0.85 4.16 المعلمعدم استشارة المشرف في الغالب عند نقل 8
التربوي بواقعضعف ارتباط أهداف اإلشراف  2

 كبيرة 77.35 0.89 3.87  المدارس
تدريس المعلم لمواد غير تخصصه مما يعيق 7

  كبيرة 74.83 1.11 3.74  سير خطة المشرف المختص
عدم إشراك المشرف للجنة المبحث أو المعلمين 1

 كبيرة 74.04 1.09 3.70  في وضع الخطة اإلشرافية
دارية علىانشغال المشرف في متابعة القضايا اإل 3

 كبيرة 73.84 1.07 3.69  التربوية حساب القضايا الفنية
زمةعدم توفر التسهيالت اإلدارية والمالية الال 10

عدا الزيارة لممارسة وسائل إشرافية أخرى 

 69.54 1.05 3.48  الصفية

  

 متوسطة

عدم انتظام المدارس عند بداية العام الدراسي 9

 67.02 1.11 3.35  مما يعرقل العملية اإلشرافية

 متوسطة
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قلة عدد المشرفين في المديريات المختلفة  4

بالنسبة لكثرة عدد المعلمين في المدارس التابعة 

  متوسطة 65.43 1.11 3.27  لها
عدم تفهم مدير المدرسة لدوره بصفته مشرفا  5

 63.77 1.29 3.19  مقيماً

  

 متوسطة
لمالحظات المشرفينةعدم متابعة مدير المدرس  6

 61.06 1.18 3.05  الخاصة باإلدارة وبالمعلمين

 متوسطة

 كبيرة 71.01 0.64 3.55 الدرجة الكلية

  

لفقرات مجال المشـكالت   والنسب المئوية بان المتوسطات الحسابية) 2.4(الجدول رقم  يتضح من

  ،)%60.61ـ %83.18(قد تراوحت ما بين فقرات، ) 10(، والذي عدد فقراته ال اإلدارةفي مج

 علـى  "عدم استشارة المشرف التربوي في الغالب عند نقل المعلـم " :نصهاو) 8(حصلت الفقرةو

: " نصـها و )6(رقـم  وحصلت الفقرة ، بيرة جداًأي بدرجة ك%) 83.18( نسبة مئوية بلغت أعلى

 نسبة مئويةعلى أقل " شرفين الخاصة باإلدارة والمعلمينعدم متابعة مدير المدرسة لمالحظات الم

   :يليكما  وأما باقي الفقرات فهي. متوسطةأي بدرجة ) %(60.61 بلغت

   -%  .78 84(تراوحت نسبها المئوية بين )  7,3,2,1(  الفقرات كما هي مرتبة تصاعدياً -1

  . كبيرة وهي بدرجة%)  .77      35

  فقد كانت ضمن درجة متوسطة  ضمن  ) 4 , 5 , 6 ,9 , 10( كما هي مرتبة تصاعدياًالفقرات  -2

   .)% 69.9 -% 60(القيمة     

  ولم  ،كبيرةوهي بدرجة  %)71.01( دارة بلغتلمجال اإل للدرجة الكلية مئويةالنسبة ال علماً أن -3

  .تحصل أي من فقرات المجال على درجة منخفضة    
   

   المشكالت في مجال المنهاج :المجال الثاني 3.1.4
  

المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة والدرجة الكليـة  تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات  

  .)3.4(رقم كما هو موضح في الجدول . لذلك المجال
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة وجود  ):3.4(جدول رقم ال

  .مرتبة تنازلياً المنهاج مجالعلى فقرات  الستجابات أفراد عينة الدراسة المشكلة
  

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

  الدرجة

 كبيرة 80.73 0.89 4.04عدم اهتمام المسؤولين بالرد على التعديالت التي  12
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يقدمها المشرف والمعلم على المنهاج قبل او بعد

  تطبيقه

  جدا

عدم استشارة المشرفين والمعلمين في تخطيط 11

 كبيرة 77.88 1.02 3.89  هالمنهاج وبنائ
ضعف تعاون المشرف مع المعلم في التغلب على  13

 كبيرة 76.95 0.97 3.85  الصعوبات الناجمة من العمل على تطبيق المنهاج
تركيز المنهاج على المعارف أكثر من المهارات 16

األدائية بما ال يتناسب مع التوجهات اإلشرافية 

 كبيرة 76.69 0.84 3.83  الحديثة
ال يقدم المشرف للمعلم مالحظات وإرشادات حول 17

 كبيرة 74.97 1.10 3.75  كيفية تطبيق المنهاج ومناقشته بها
ضعف خبرة المعلمين في ربط المناخ بالحياة العملية  15

 كبيرة 74.37 1.12 3.72  بما يتوافق مع النظرة الشاملة لعملية اإلشراف
ع على المراجعقلة تشجيع المشرف للمعلم باالطال  18

والدراسات واألبحاث التربوية الحديثة إلثراء 

 كبيرة 73.05 1.07 3.65  المنهاج
ضعف تعاون المشرف مع المعلم في اختيار األنشطة 14

 كبيرة 72.58 0.93 3.63  الالصفية التي تعزز المنهاج
 كبيرة 75.90 0.71 3.80 الدرجة الكلية للمجال

  

لفقرات مجال المشـكالت   المئوية بوالنس بان المتوسطات الحسابية )3.4(الجدول رقم  من يتضح

، )%72.58ـ 80.73 %(،  قد تراوحت ما بين فقرات) 8(ال المنهاج، والذي عدد فقراته في مج

عدم اهتمام المسؤولين بالرد على التعديالت التي يقدمها المشـرف  :"ونصها) 12(وحصلت الفقرة 

، كبيرة جداًأي بدرجة ) % 80.73(نسبة مئويةأعلى على " تطبيقه م على المنهاج قبل أو بعدوالمعل

ضعف تعاون المشرف مع المعلم في اختيار األنشـطة  " :ونصها) 14(حصلت الفقرة رقم في حين

وأما بالنسـبة  . أي بدرجة كبيرة%)  72.58(نسبة مئوية أقل على " منهاج الالصفية التي تعزز ال

تراوحت نسبها المئوية ) 18 ،17،  15،16، 13، 11(تصاعدياً  لبقية الفقرات فهي كما هي مرتبة

 في مجـال المنهـاج  الدرجة الكلية للمشكالت و. كبيرة وهي بدرجة%) 77.88 ـ% 72.58(بين 

ولم تحصل أي من فقرات المجـال علـى    .كبيرة وهي بدرجة%)  75.90( بلغتالمئوية  انسبته

  .درجة منخفضة

  

   التعليمية الوسائل :المجال الثالث 4.1.4
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تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة والدرجـة الكليـة   

   .)4.4( رقمكما هو موضح في الجدول  ،لذلك المجال
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة وجود  :)4.4(جدول رقم ال

  .ًمرتبة تنازليا مجال الوسائل التعليميةعلى فقرات  اد عينة الدراسةالستجابات أفر المشكلة
  

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

 الدرجة 

عدم وجود مختص او مشرف وسائل تعليمية في 24

 83.91 4.201.03  المدارس او مديرية التربية

 كبيرة

 جدا
 ن الستعمال الوسائل التعليميةانخفاض دافعية المعلمي  21

4.000.87 80.00 

 كبيرة

 جدا
عدم توفر اإلمكانيات المادية لعمل الوسائل التعليمية  22

 كبيرة 77.15 3.860.99  المناسبة
عدم وجود الوقت الكافي إلعداد التجربة العلمية 20

 كبيرة 77.28 3.860.80  المناسبة
ن المدارسقلة تشجيع المشرف على التعاون بي 25

 كبيرة 75.36 3.770.91  والمعلمين في موضوع الوسائل التعليمية 
قلة توفر الوسائل التعليمة الالزمة لعملية التعليم مما 19

 كبيرة 75.23 3.760.95  يعيق تحقيق أهداف عملية اإلشراف
عدم تعاون المشرف مع المعلم في موضوع الوسائل  26

 كبيرة 73.44 3.671.05  توفيرها او اختيارهامن حيث إعدادها او  ةالتعليمي
قلة تشجيع المشرف للمعلم على ابتكار وسائل 23

متوسطة 69.87 3.491.05  تعليمية جديدة او تطويرها

 كبيرة 76.53 3.830.67 الدرجة الكلية للمجال

  

، لمنهـاج مجـال ا لفقرات  والنسب المئوية أن المتوسطات الحسابية )4.4(الجدول رقم  يتضح من

حصلت الفقرة رقـم   ،%)69.87 -% 83.91(، قد تراوحت ما بين فقرات) 8(والذي عدد فقراته 

عدم وجود مختص أو مشرف وسائل تعليمية في المدارس أو : "ونصها ،أعلى النسب المئوية )24(

ة حصلت الفقـر  ، في حينأي بدرجة كبيرة جداً%) 83.91(بنسبة مئوية"  م مديرية التربية والتعلي

قلة تشجيع المشرف للمعلم على ابتكار وسائل تعليمية جديـدة أو  : " نصهاو ،أقل النسب )23(رقم 

  : كما يلي وأما بقية الفقرات فهي .متوسطةأي بدرجة ) %69.87(بنسبة مئوية "  ويرها تط

   %80.00(على نسبة مئوية مقدارها على الترتيب  حصلت كل منهما) 24و 21(الفقرتان    1-
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  .وهي بدرجة كبيرة جداً %) 83.81و    

  ) % 77.28 -% 73.44(تراوحت نسبه )  20، 22، 25،  26،19(الفقرات كما هي مرتبة 2-  

   . وهي تقع ضمن درجة كبيرة    

  درجة  ىمستوب الوسائل التعليمية كانتلمجال الكلية  الدرجة 3- 

  .لمجال على درجة منخفضةولم تحصل أي من فقرات ا %). 76. 53( نسبة مئويةكبيرة ب    

  

   التقويم :المجال الرابع 5.1.4
  

تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة والدرجـة الكليـة   

   .)5.4( رقمكما هو في الجدول  .لذلك المجال
  

وية ودرجة وجود المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئ )5.4( رقمالجدول 

  .مرتبة تنازلياً مجال التقويمعلى فقرات  الستجابات أفراد عينة الدراسة المشكلة
  

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
النسبة 

  المئوية

 درجة ال

عدم قيام المشرف بتفسير نتائج التقويم التي يجريها 31

 84.50 5.06 4.23  هالمعلم لطلبت

 كبيرة

 جدا
اعتماد المشرف في تقويمه ألداء المعلم على ما يقدمه  27

 83.05 0.91 4.15  المعلم داخل غرفة الصف إثناء الزيارة الصفية اإلشرافية

 كبيرة

 جدا
اقتصار تقويم أداء المعلم على الزيارة الصفية المفاجئة 35

 82.72 0.94 4.14  فقط من قبل المشرف

 كبيرة

  جدا
سات االيجابية والتركيز علىتجاهل المشرف للممار 30

 كبيرة 78.87 1.03 3.94  الممارسات السلبية في أداء المعلم
 كبيرة 76.89 1.08 3.84 ضعف الثقة المتبادلة بين المشرف والمعلم 33
غياب التنسيق بين المشرف والمعلم على موعد الزيارة 36

 كبيرة 75.36 0.96 3.77  الصفية اإلشرافية
زيارة الصفية اإلشرافية ومحاولته التهربكره المعلم لل 34

 كبيرة 75.17 1.00 3.76  منها
 كبيرة 73.97 0.85 3.70 لعملهعدم تشجيع المشرف للمعلم وتدريبه على التقييم الذاتي  29
تقويم المشرف للمعلمين ال يعتمد على مبدأ العدالة 32

 كبيرة 71.32 1.09 3.57  والموضوعية
علم على تنويع أساليب التقويم وفقاال يشجع المشرف الم 28

 كبيرة 70.13 0.99 3.51  لتنوع األهداف التعليمية



 75

 كبيرة 77.20 0.86 3.86 الدرجة الكلية للمجال

  

، ت مجـال المنهـاج  لفقراوالنسب المئوية أن المتوسطات الحسابية  )5.4(يتضح من الجدول رقم 

، أعلى النسب المئوية %)13.70 -%84.50(، قد تراوحت ما بين فقرات) 10(والذي عدد فقراته 

"  تقويم التي يجريهـا المعلـم لطلبتـه   قيام المشرف بتفسير نتائج العدم : "ونصها) 31(الفقرة رقم 

ال يشجع المشـرف  : " ونصها) 28(وأقلها الفقرة رقم ، كبيرة جداًأي بدرجة ) %84.50( وقيمتها

أي بدرجـة  %) 70.13(وقيمتها "  ليمية هداف التعلتنوع األ المعلم على تنويع أساليب التقويم وفقاً

  : بالنسبة لبقية الفقرات فهي كما يليو .كبيرة

  حصلت على نسب مئوية تراوحت قيمها ما بين ) 31، 27، 35(الفقرات كما هي مرتبة  -1

  .أي بدرجة كبيرة جداً) 84.50% -%  82.72 (    

  تراوحت نسبها )  30، 33، 36، 34، 32، 29، 28(  الفقرات كما هي مرتبة تصاعدياً -2

  . وهي بدرجة كبيرة) % 77.88 -%  58.72(المئوية بين    

  )  % 77.20(ها مقدار مئويةاللمجال التقويم تقع في مستوى نسبته الدرجة الكلية للمشكالت  -3

  .ولم تحصل أي من فقرات المجال على درجة منخفضة كبيرة،وهي بدرجة    
  

  المهني والنم :سالمجال الخام1.6.4
  

تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة والدرجة الكليـة   

   .)6.4( رقمكما في الجدول  .لذلك المجال
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فات المعيارية والنسب المئوية ودرجة وجـود  المتوسطات الحسابية واالنحرا :)6.4(رقم الجدول 

  النمو المهني مرتبة تنازلياًمجال على فقرات  الستجابات أفراد عينة الدراسة المشكلة

  

نمـو  ل المشكالت في مجال الأن المتوسطات الحسابية لفقرات مجا )6.4(يتضح من الجدول رقم 

حصـلت   ،)%77.81ــ  % 85.63(فقرات، قد تراوحت ما بين ) 8(، والذي عدد فقراته المهني

 حصـلت ، في حـين  أي بدرجة كبيرة جداً %) 85.63(نسبة مئوية بلغت على أعلى ) 40(الفقرة 

  :أما بقية الفقراتو .أي بدرجة كبيرة%)  77.81(نسبة مئوية مقدارها على أقل ) 38(الفقرة رقم 

   حصلت على نسب مئوية تراوحت) 40، 41، 44، 42، 43، 37(رات كما هي مرتبة الفق -1

  .أي بدرجة كبيرة جداً) % 85.63ـ %  81.32(قيمها ما بين     

      . كبيرةدرجة بوهي  )%79.74و %77.81(على التوالي ا المئوية منسبهو) 39و 38(الفقرتان  -2

   .وهي بدرجة كبيرة جداً%)  81.64( ا المئوية تهنسبالمجال  االكلية لهذأن الدرجة  علماً -3

  

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

 درجة ال

40 
  

قلة الحوافز المهنية والمنح الدراسية المقدمة

 85.63 4.280.78  .ن لتحسين مؤهالتهم العلميةللمشرفين وللمعلمي

كبيرة 

 جدا
ضعف الرغبة في مهنة التدريس لدى بعض  41

 83.38 4.170.81  المعلمين

كبيرة 

 جدا
األبحاث والدراسات التربوية الحديثة لالستفادة 44

 81.99 4.100.70  منها

كبيرة 

 جدا
اقتصار التدريب للمشرف أو المعلم على األطر  42

 81.72 4.090.83  ظرية دون الناحية العمليةالن

كبيرة 

 جدا
عدم إفصاح المعلم عن حاجته إلى التدريب في  43

 81.52 4.080.85  الموضوع الذي يحتاجه

كبيرة 

 جدا
عدم وجود برامج تدريب فعالة للمشرفين 37

 81.32 4.070.85  والمعلمين

كبيرة 

  جدا
ب التدريباتجاهات المعلمين السلبية نحو أسالي 39

 كبيرة 79.74 3.990.88  المختلفة
عدم نقل المشرف للخبرات والتجارب التربوية 38

 كبيرة 77.81 3.890.91  الناجحة بين المدارس
 الدرجة الكلية للمجال

4.080.55 81.64 

كبيرة 

 جدا
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  الثاني الدراسة نتائج السؤال 2.4.
  

التي تواجـه عمليـة    مشكالتلل مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميهاهل تختلف تقديرات 

الـوظيفي،  والمسـمى  الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمـي،  باختالف  اإلشراف التربوي

  ؟ حافظةالمو
  

الدراسة الثاني، تم إيجاد المتوسطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة    سؤال ولإلجابة عن    

لدرجة المشكالت التي تواجـه اإلشـراف    الستجابات مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها

ا التحقق فيما إذ تمومن ثم  ،-محافظتي بيت لحم والخليل –هم في فلسطينالتربوي من وجهة نظر

  : كانت الفروق بين قيم المتوسطات الحسابية دالة إحصائيا من خالل فحص الفرضيات الصفرية
  

  الفرضية األولى 1.2.4
  

المتوسـطات الحسـابية    بين ) ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ومية رس الثانوية الحكلدرجة المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدا

   . ومعلميها تعزى لمتغير الجنس
  

تـم اسـتخدام    ،مجاالت أداة الدراسة الخمسةلتحقق من صحتها على ولى واولفحص الفرضية األ

المتوسطات الحسابية لدرجة المشكالت  بين الفروقداللة  للعينات المستقلة لقياس ) (T-testاختبار

ة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها تعـزى  التي تواجه اإلشراف التربوي من وجه

  .)7.4(الجدول رقمفي كما  .الجنسلمتغير 
  

 )(t-test "ت"نتائج اختبـار   و االنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية :)7.4(رقم الجدول 

ـ  أفراد عينة الدراسة  بين تقديراتللفروق  وي مـن  لدرجة المشكالت التي تواجه اإلشـراف الترب

  .لمتغير الجنس وفقاًوجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها في فلسطين 
  

       

 العددالجنس  المجال          
المتوسط

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

ةالتربوي(اإلدارة  

  )والمدرسية

 0.61 3.59 160 ذكر
 0.68 3.50 142 أنثى 0.24 300 1.17

 0.69 3.84 160 ذكر مجال المنهاج
 0.72 3.74 142 أنثى 0.22 300 1.20

 0.21 300 1.25 0.71 3.87 160 ذكر الوسائل التعليمية 



 79

 0.61 3.78 142 أنثى
 0.88 3.95 160 ذكر  التقويم 

 0.83 3.76 142 أنثى 0.052 300 1.95
 0.57 4.06 160 ذكر يالنمو المهن 

 0.54 4.11 142 أنثى 0.37 300 0.88
 0.52 3.85 160 ذكر الدرجة الكلية

 0.53 3.77 142 أنثى 0.144 300 1.46
  

عنـد درجـة حريـة    ) 1.46(المحسوبة تساوي ) ت(إن قيمة  )7.4(كما يستدل من الجدول رقم 

للدرجة الكلية لدرجـة المشـكالت   الداللة  وبما أن مستوى ،)0.144(عند مستوى الداللة  )300(

أكبـر   التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها

   .ىالفرضية الصفرية األولوعليه تقبل  ،) ≤ 0.05(من مستوى الداللة 
  

  ةالفرضية الثاني 2.2.4.
  

المتوسـطات الحسـابية    بين ) ≤ 0.05(داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال

ومية لدرجة المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحك

  .المؤهل العلمي ومعلميها تعزى لمتغير
  

حسـاب   تـم  ،لتحقق من صحتها على مجاالت أداة الدراسة الخمسـة ولفحص الفرضية الثانية وا

لدرجة المشكالت التـي  ابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحس

تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكوميـة ومعلميهـا تعـزى    

   .)8.4(في الجدول رقمكما  المؤهل العلميلمتغير 
  

أفراد عينة الدراسة  لتقديرات ياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع):  8.4(الجدول رقم 

  .وفقا لمتغير المؤهل العلمي التي تواجه اإلشراف التربوي لدرجة المشكالت

  
              
المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي     المجال           

االنحراف 
 المعياري

 0.68 3.57 26  دبلوم  ةاإلدارة التربوي
 0.65 3.56 251 بكالوريوس
 0.51 3.40 25  ماجستير فأآثر

 0.73 3.98 26 دبلوم  المنهاج
 0.71 3.79 251 بكالوريوس
 0.63 3.62 25  ماجستير فأآثر
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 0.55 3.90 26 دبلوم  الوسائل التعليمية
 0.69 3.82 251 بكالوريوس
 0.52 3.83 25  ماجستير فأآثر

 0.65 3.82 26 دبلوم  التقويم
 0.87 3.88 251 بكالوريوس
 0.93 3.73 25  ماجستير فأآثر

 0.59 4.04 26 دبلوم  النمو المهني
 0.56 4.09 251 بكالوريوس
 0.53 4.02 25  ماجستير فأآثر

 0.49 3.85 26 دبلوم  الدرجة الكلية
 0.54 3.82 251 بكالوريوس
 0.42 3.71 25  ماجستير فأآثر

  

، هـذه المتوسـطات   وجود فروق بين) 8.4(في الجدول تبين من خالل قيم المتوسطات الحسابية 

تم استخدام تحليـل   ،) ≤ 0.05( عند مستوى الداللةوللتحقق فيما إذا كانت الفروق دالة إحصائيا 

  ).9.4(، كما هو مبين في الجدول   (One Way Anova)التباين الحادي
  

وسطات الحسابية لدرجة المت بيننتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق  ): 9.4(الجدول رقـم  

المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المـدارس الثانويـة الحكوميـة    

  .لمتغير المؤهل العلمي وفقاومعلميها في فلسطين 
                                       

مجموع مصدر التباين   المجال     

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

مة ف قي

 المحسوبة 

الداللة 

  اإلحصائية

اإلدارة  

 ةالتربوي

  والمدرسية

 0.582.000.29 بين المجموعات

0.71 
 

0.49 
 

 123.89299.000.41 داخل المجموعات
 124.47301.00 المجموع    

 

  المنهاج

 1.622.000.81 بين المجموعات

1.62 
 

0.20 
 

 148.91299.000.50 داخل المجموعات
 150.53301.00 المجموع

الوسائل 

  التعليمية

 0.172.000.09 بين المجموعات

0.19 
 

0.82 
 

 133.95299.000.45 داخل المجموعات
 134.12301.00 المجموع

 

  التقويم

  

 0.552.000.28 بين المجموعات

0.37 
 

0.69 
 

 222.21299.000.74 داخل المجموعات
 222.77301.00 المجموع

 0.77 0.26 0.162.000.08 بين المجموعات  النمو
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   92.40299.000.31 داخل المجموعات  المهني

 92.57301.00 المجموع
 0.322.000.16 بين المجموعات  الدرجة الكلية

0.58 0.56 

 83.20299.000.28 داخل المجموعات
 83.53301.00 المجموع

  

عنـد  ) 0.58(تسـاوي  للدرجة الكلية المحسوبة ) ف(إن قيمة  )9.4(كما يستدل من الجدول رقم 

للدرجـة الكليـة   وبما أن مستوى الداللـة   ،)0.56(عند مستوى الداللة ) 301.00(درجة حرية 

لمشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المـدارس الثانويـة الحكوميـة    ل

   .الفرضية الصفرية الثانيةوعليه تقبل  ،) ≤ 0.05(من مستوى الداللة  أكبر ومعلميها
  

  الفرضية الثالثة 3.2.4.
  

المتوسـطات الحسـابية    بين ) ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ومية لدرجة المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحك

  .الخبرةسنوات ومعلميها تعزى لمتغير 
  

حسـاب   تـم  ،ولفحص الفرضية الثالثة وللتحقق من صحتها على مجاالت أداة الدراسة الخمسـة 

لدرجة المشكالت التـي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

الثانوية الحكوميـة ومعلميهـا تعـزى     تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس

  .10.4)( الجدول رقمفي  هو موضحكما . الخبرة تلمتغير سنوا
  

أفراد عينة الدراسة  لتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 10.4( رقمالجدول 

لحكومية من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية ا التي تواجه اإلشراف التربوي لدرجة المشكالت

  .وفقا لمتغير سنوات الخبرةومعلميها 
  

  
 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة  المجال

ةالتربوي( اإلدارة   

  )والمدرسية

5 -1  64 3.63 0.58 
10 - 6 59 3.61 0.60 

 0.68 3.50 179  سنوات 10أآثر من     
  

  المنهاج
5 -1 64 3.87 0.73 

10 - 6  59 3.90 0.70 
 0.70 3.73 179  سنوات 10أآثر من     

 0.67 3.94 64 1- 5  الوسائل   التعليمية
10 - 6 59 3.90 0.65 
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 0.67 3.76 179  سنوات 10أآثر من     
  

  التقويم  
5 -1 64 3.99 0.96 

10 - 6 59 3.88 0.69 
 0.87 3.80 179  سنوات 10أآثر من     

 0.57 4.01 64 1- 5  النمو المهني 
10 - 6 59 4.17 0.52 

 0.56 4.08 179  سنوات 10أآثر من     
 0.55 3.88 64 1- 5  الدرجة الكلية

10 - 6 59 3.88 0.48 
 0.53 3.76 179  سنوات 10أآثر من     

  

، هذه المتوسـطات  وجود فروق بين) 10.4(في الجدول تبين من خالل قيم المتوسطات الحسابية 

تم استخدام تحليـل   ،) ≤ 0.05(عند مستوى الداللة ا إذا كانت الفروق دالة إحصائياًوللتحقق فيم

  ).11.4(، كما هو مبين في الجدول  (One Way Anova)التباين الحادي

  

المتوسطات الحسابية لدرجة  بيننتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق  :)11.4( رقم الجدول

اف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية المشكالت التي تواجه اإلشر

  .لمتغير سنوات الخبرة وفقاومعلميها في فلسطين 
  

مجموع مصدر التباين   المجال    

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة 

الداللة 

  اإلحصائية

 ةالتربوي(اإلدارة 

  )والمدرسية

 0.49 2.00 0.98 بين المجموعات

1.18 
 

0.31 
 

 0.41 299.00 123.50 داخل المجموعات
  301.00 124.47 المجموع

 

  المنهاج

 0.83 2.00 1.66 بين المجموعات

1.67 
 

0.19 
 

 0.50 299.00 148.86 داخل المجموعات
  301.00 150.53 المجموع

الوسائل 

  التعليمية

 0.92 2.00 1.84 بين المجموعات

2.08 
 

0.13 
 

 0.44 299.00 132.28 داخل المجموعات
  301.00 134.12 المجموع

 

  التقويم

 0.87 2.00 1.74 بين المجموعات

1.18 
 

0.31 
 

 0.74 299.00 221.02 داخل المجموعات
  301.00 222.77 المجموع       

 0.39 2.00 0.78 بين المجموعات  النمو المهني

1.27 
 

0.28 
 

 0.31 299.00 91.79 لمجموعاتداخل ا
  301.00 92.57 المجموع

 0.17 1.77 0.49 2.00 0.98 بين المجموعات  الدرجة الكلية
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 82.55299.000.28 داخل المجموعات
 83.53301.00 المجموع

  

 عنـد ) 1.77(تساوي  الكلية ةللدرج المحسوبة) ف(إن قيمة  )11.4(كما يستدل من الجدول رقم 

لدرجة المشـكالت  وبما أن مستوى الداللة  ،)0.17(عند مستوى الداللة ) 301.00(درجة حرية 

أكبـر   التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها

   .ل الفرضية الصفرية الثالثةوعليه تقب ،) ≤ 0.05(من مستوى الداللة 
  

  بعةالفرضية الرا 4. 4.2. 
    

المتوسـطات الحسـابية    بين ) ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لدرجة المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية 

  .المسمى الوظيفيومعلميها تعزى لمتغير 
  

مجاالت أداة الدراسة الخمسـة تـم اسـتخدام     ولفحص الفرضية الرابعة وللتحقق من صحتها على

المتوسطات الحسابية لدرجة المشـكالت   بينداللة الفروق  لقياسللعينات المستقلة  )t-test(اختبار 

التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها تعـزى  

  ).12.4( الجدول رقمفي  هو موضحكما و .المسمى الوظيفي
  

 )(t-test "ت"نتائج اختبار االنحرافات المعيارية و و المتوسطات الحسابية )12.4(رقمجدول ال

لدرجة المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  تقديراتل

  .الوظيفي لمتغير المسمى وفقاًمديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها في فلسطين 
   

 

المسمى       المجال   

 العددالوظيفي
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

 

مستوى 

 الداللة

 ةالتربوي(اإلدارة 

  )والمدرسية

 0.68 3.49 75 مدير
 0.63 3.57 227 معلم 0.38 300 0.37

 0.76 3.77 75 مدير  المنهاج 
 0.69 3.80 227 معلم 0.70 300 0.86

 0.63 3.76 75 مدير  الوسائل التعليمية
 0.68 3.85 227 معلم 0.29 300 1.04

 0.96 3.77 75 مدير  التقويم 
 0.82 3.89 227 معلم 0.28 300 1.08
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 0.60 4.09 75 مدير  النمو المهني 
 0.54 4.08 227 معلم 0.90 300 0.11

 0.60 3.76 75 مدير  الدرجة الكلية
 0.50 3.83 227 معلم 0.34 300 0.95

  

عند درجـة حريـة   ) 0.95(المحسوبة تساوي ) ت(ة إن قيم ،)13.4(كما يستدل من الجدول رقم 

لدرجـة المشـكالت التـي تواجـه     وبما أن مستوى الداللة  ،)0.34(عند مستوى الداللة ) 300(

أكبر من مسـتوى   حكومية ومعلميهااإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية ال

  .ل الفرضية الصفرية الرابعة، وعليه تقب) ≤ 0.05(الداللة 
   

  الفرضية الخامسة 4. 5.2.
  

المتوسـطات الحسـابية    بين ) ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المدارس الثانوية الحكومية لدرجة المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري 

  .المحافظة ومعلميها تعزى لمتغير
  

ولفحص الفرضية الخامسة وللتحقق من صحتها على مجاالت أداة الدراسة الخمسة تـم اسـتخدام   

المتوسطات الحسابية لدرجة المشكالت  الفروق فيداللة  للعينات المستقلة لقياس )T-test(اختبار 

ن وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها تعـزى  التي تواجه اإلشراف التربوي م

  .13.4)(الجدول رقمفي  هو موضحكما و .المحافظة
  

فـي المتوسـطات الحسـابية لدرجـة      للفروق (t-test) )ت(نتائج اختبار  :)13.4( رقم الجدول

كوميـة  المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المـدارس الثانويـة الح  

  .المحافظة ومعلميها في فلسطين تعزى لمتغير

    
        

        المجال   
 المديرية

 العدد 
المتوسط

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 ةالتربوي(إلدارة ا

  )والمدرسية

 0.62 3.64 123 بيت لحم
 0.65 3.49 179 الخليل 0.053 300 1.940

 0.65 3.91 123 بيت لحم  المنهاج 
 0.74 3.72 179 الخليل 0.023 300 2.26

الوسائل  

  التعليمية

 0.67 3.95 123 بيت لحم
 0.65 3.74 179 الخليل 0.006 300 2.76
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 0.86 4.01 123 بيت لحم  التقويم 
 0.85 3.75 179 الخليل 0.01 300 2.60

 0.50 4.16 123 بيت لحم  النمو المهني 
 0.58 4.03 179 الخليل 0.038 300 2.08

 

  الدرجة الكلية  

 0.46 3.92 123 بيت لحم
 0.56 3.74 179 الخليل 0.002 300 3.11

  

عند درجـة حريـة   ) 3.11(المحسوبة تساوي ) ت(إن قيمة  )13.4(كما يستدل من الجدول رقم 

لدرجة المشـكالت التـي تواجـه    ن مستوى الداللة وبما أ ،)0.002(عند مستوى الداللة ) 300(

أصغر من مستوى  اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها

وكانـت الفـروق علـى     .ةرفض الفرضية الصفرية الخامس، وبالتالي فقد تم ) ≤ 0.05(الداللة 

فـي حـين كـان     ،)3.92(سط الحسابي الدرجة الكلية لصالح محافظة بيت لحم، حيث كان المتو

  ).3.74(المتوسط الحسابي لمحافظة الخليل 
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  الفصل الخامس
  
   

واإلجابة عن  ،نتائج السؤال الثانيو ،للمناقشة نتائج السؤال األو تناول هذا الفصل تفصيالً

  . ث في ضوء نتائج دراستهوضعها الباحوالمقترحات من التوصيات  وعدداً ،فرضيات الدراسة

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات5 
  

   تمهيد 1.5
  

 ،عملية اإلشراف التربوي في فلسطينالكشف عن المشكالت التي تواجه الدراسة إلى  هدفت هذه

  بيت لحم،  محافظتي -  ومعلميها ،دارس الثانوية الحكوميةومديرات الم ،من وجهة نظر مديري
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ثم الخروج بالتوصيات، كما  ئج التي تم التوصل إليها،، ويأتي هذا الفصل لمناقشة النتا-  خليلوال

  :يلي

   .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول - 1

  .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني - 2

  . توصيات الدراسة - 3

  

  األول الدراسة نتائج سؤالمناقشة  2.5
  

مدارس الثانوية الحكومية ومعلميها في فلسطين للمشـكالت التـي تواجـه     ما تقديرات مديري ال 

  ؟  -والخليل  ممحافظتي بيت لح -عملية اإلشراف التربوي 
  

ب المئويـة  والنس واالنحرافات المعيارية هذا السؤال تم استخرج المتوسطات الحسابية عنلإلجابة 

والنسـب  االنحرافـات المعياريـة   حسابية ، كما تم استخراج المتوسطات اللجميع فقرات االستبانة

   .الدراسةأداة للدرجة الكلية لمجاالت المئوية 
  

لمجـاالت  تبين أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تائج التي توصلت إليها الدراسة، من خالل الن

، )76.24(والنسبة المئوية بلغـت ، )0.53(مقدارهوواالنحراف معياري  ،)3.81(بلغأداة الدراسة 

في فلسطين من وجهـة نظـر    ه القيم تشير إلى وجود مشكالت تواجه عملية اإلشراف التربويهذ

  .بدرجة كبيرة  -محافظتي بيت لحم والخليل -مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها
  

يرى الباحث أن ذلك يعود إلى افتقار أسلوب اإلشراف المستخدم إلى األساليب اإلشرافية الحديثـة،  

تعنى بالبعد اإلنساني والعالقات اإلنسانية إلى حد كبير، إضافة إلى حاجة مختلف أطـراف  والتي 

وقد . العملية اإلشرافية إلى التخطيط والتنسيق والجو الديمقراطي من أجل تحسين العملية التربوية

يعزى السبب أيضاً إلى عدم اهتمام الجهاز اإلداري بكل ما يقدمه المشرف من خطـط وتقـارير   

رامج تفتقر إلى الدعم المادي الالزم لتنفيذها، باإلضافة إلى عدم إشراك المشـرف فـي اتخـاذ    وب

وهذه النتيجة قد تعزى إلى كره المعلم لعملية اإلشـراف،  . القرارات سواء اإلدارية منها أو الفنية

وعدم تقبله لتوجيهات المشرف ومالحظاته، والعتقاده أن هدف المشرف تصيد األخطاء، ولـيس  

  .   هدفه تطوير العملية التعليمية، وإلى قناعته بعدم موضوعية تقييم المشرف
  

هذا وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مجاالت أداة الدراسة جاءت مرتبة تنازلياً حسب اسـتجابات  

وهـي  ) 81.64%(أوالً مجال النمو المهني بنسبة مئوية : عينة الدراسة على أداة الدراسة كما يلي

وهي بدرجة كبيرة، ومجال الوسائل ) 75.90%(بيرة جداً، مجال التقويم ثانياً بنسبة مئوية بدرجة ك
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مئويـة   ةالمنهاج رابعاً وبنسب وهي بدرجة كبيرة، ومجال )76.53%(مئوية  ةالتعليمية ثالثاً وبنسب

خامسـاً بنسـبة مئويـة    ) التربوية والمدرسـية (ومجال اإلدارة  وهي بدرجة كبيرة،) %76.53(

  .وسيتم مناقشة نتائج كل مجال بشكل منفصل. وهي بدرجة كبيرة )%71.01(
  

  المهنيالنمو لمجال األول مناقشة نتائج فقرات ا 1.2.5
  

تشير نتائج الدراسة إلى أن النسبة المئوية للدرجة الكلية لمجال المشكالت في مجال النمو المهني  

شبه إجماع بين المسـتجيبين وبدرجـة    ، وهذا يشير إلىوهي بدرجة كبيرة جداً) 81.64%(بلغت 

  .وجود هذه المشكالت والتي تعيق عملية اإلشراف التربويب إحساسهم حول ،كبيرة جداً
  

وقد يعزى هذا األمر إلى عدم االهتمام الكبير من قبل اإلدارة التربويـة بـالنمو المهنـي سـواء     

التدريب، إذ ينقصها قلة التسهيالت  للمعلمين أو المديرين أو المشرفين، وكذلك عدم االهتمام بعملية

المادية واإلدارية، هذا إلى جانب عدم وجود برامج تدريب فاعلة للمشرفين والمديرين والمعلمـين  

من جهة، ومن جهة ثانية عدم قدرة القائمين على التدريب على إعداد برامج عملية للتدريب، ممـا  

ر النظرية أكثر من التطبيقات العملية التـي  أدى إلى اقتصار التدريب في معظم األحيان على األط

 ،والمـدير  ،المشـرف (تمس واقع العملية التعليمية ميدانياً، وأيضا قد تعزى إلى ضعف دافعيـة  

 هوإن هـذ .  الخ، وعدم االطالع والبحث العلمـي ...للدورات، وورش العمل، والندوات) والمعلم

والمعلمين في االرتقاء بمستوى النمو المهني النتيجة تعكس أيضا توفر رغبة حقيقية لدى المديرين 

من أجل التطوير، والتجديد، والعمل بأساليب جديدة أو تحديث األساليب المستخدمة، مما يؤدي إلى 

  . تحسين العملية التعليمية، وزيادة التحصيل لدى للطلبة
   
  البابطين و ،)1999(، وهترية ) 2001(ة مع نتائج دراسة السرحان اتفقت نتائج هذه الدراس 

  

  

  

  

حيث أشارت إلى ضعف الدافعية لدى المعلمين لحضور المشاغل ، )2003(الصمادي و، )2000(

 1990(، واتفقـت مـع دراسـة    طر النظريـة دون العمليـة  التدريبية واقتصار التدريب على األ

PAJAK, (نمو المهني علـى درجـة   حيث حصل ال)2003( اتفقـت مـع دراسـة    و ،)% 88 

Ovando,(راسة د، و)Ormston & Brimble and Show 1995 .(ميالً نوقد أظهر المشرفو 

  .معهم الفعلية والخطط الدروس ومناقشة ،اليومية الخطة في تحضير المعلمين لمساعدة واضحاً
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فقد جاء مجال النمو المهني فـي  ) 2001(مع دراسة مساعدة هذه الدراسة  نتائج اختلفتفي حين 

حيث ) 1997(مع دراسة العاجز وخليفة  تختلفاو) 3.51( ط حسابي مقدارهالمرتبة السابعة بمتوس

 بمتوسـط حسـابي بلغـت قيمتـه    و جاء مجال المعوقات المهنية والفنية في المرتبة الثالثة تنازلياً

)51.75 .(  

  

   التقويمنتائج فقرات المجال الثاني مجال  مناقشة 2.2.5
  

للدرجة الكلية لمجال المشكالت في مجال التقويم بلغـت   تشير نتائج الدراسة إلى أن النسبة المئوية

اتفاق من فئـة   ىعل األمر على أن مجال التقويم يحوز ويدل هذا وهي بدرجة كبيرة،) %75.90(

  .اإلشراف التربوي في مجال التقويمالمستجيبين وبدرجة كبيرة على وجود مشكالت تواجه عملية 
  

ن على الزيارة الصفية المفاجئة لمرة واحدة في كل فصل وقد تعزى هذه النتيجة القتصار المشرفي

واعتماد الزيـارة الصـفية   ء نتائج حقيقية عن أداء المعلم، دراسي، وهذه المرة غير كافية إلعطا

غالباً هذا النوع من الزيارات، العتقادهم أنها  أسلوباً وحيداًِ في تقييم المعلمين، حيث يكره المعلمون

المعلم، إذ يتم التقييم عـادة علـى أسـاس     متعليم، بل لتصيد األخطاء وتقييال تهدف إلى تحسين ال

الحصص المعطاة فقط، وبالتالي عدم تقدير المشرف النجازات المعلم ونشاطاته داخـل المدرسـة   

إن كثيراً من مديري المـدارس يعتمـدون وبشـكل    فمن جانب، ومن جانب آخر  اعام، هذ لبشك

ف للمعلم في تقييمهم السنوي لمعلميهم بوصـف المـدير مشـرفاً    أساسي على تقرير زيارة المشر

مقيماً، من هنا كانت نتائج هذه الدراسة تعكس أيضاً رغبة حقيقية لدى المعلمين والمـديرين فـي   

استخدام أساليب أخرى في التقييم جنباً إلى جنب مع الزيارة الصفية، على أن يكون التقييم شـامالً  

مدرسة وطوال العام الدراسي وليس من خالل زيارة صفية وحيدة طوال لكل نشاطات المعلم في ال

وقد تعزى هذه النتائج أيضاً إلى ضعف الثقة المتبادلة بين المشرف والمعلـم، وإلـى عـدم    . العام

وضوح األسس التي تستند إليها عملية التقييم، وكذلك عدم تدريب المشرفين للمعلمين على أسـس  

  .طيع المعلم تقييم أعمالهالتقييم الذاتي، حتى يست
  

أشارت إلى أبرز األدوار  فقد ،)2007(مع نتائج دراسة عيسان والعاني اتفقت نتائج هذه الدراسة  

، و مـع  )% 87.1(حصل على نسبة مئويـة  التي يقوم بها المشرف التربوي ومنها دور التقويم 

وسط في المرتبة الثالثة وبمتالزيارة الصفية  نع حيث جاء مجال التقرير )1998(دراسة أبو كشك 

و . فية تتناقض من زيارة صفية ألخـرى المعايير اإلشرا أن وكان من أهم فقراته ،)3.60(حسابي

 & Day(و اتفقـت مـع دراسـة    ) Haynes 1996(ومع دراسة  ،)Smith,1991(مع دراسة 
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Brawn,2000 ( أن يـرتبط   ، والتقويم بالتطور المهني للمعلمينالتي أشارت إلى ضرورة ارتباط

  .التقويم بنتائج تقويم المعلمين بتزويدهم بتغذية راجعة هادفة
  

وهي %)  68( الخامسة بنسبة مئوية جاء مجال التقويم المرتبة) 1999(هترية واختلفت مع دراسة 

جاء مجال التقويم في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي  )2001(السرحان دراسة وبدرجة متوسطة، 

فقد جاءت الفقرات التي تتصل بالتقويم فـي آخـر   ) 2000(ومع دراسة البابطين ). 4.00(مقداره 

المشرف ة المتبادلة بين المشرف التربوي والمعلم، ضعف الثق: عينة الدراسة، ومنها سلم تقديرات

  . األخطاء التربوي ما زال مفتشا هدفه تصيد

  

   الوسائل التعليميةنتائج فقرات المجال الثالث  مناقشة 3.2.5
  

تشير نتائج الدراسة إلى أن النسبة المئوية للدرجة الكلية لمجال المشكالت فـي مجـال الوسـائل    

، وعليه يمكن القول أن هناك مشكالت تواجه عملية وهي بدرجة كبيرة) 76.53%(التعليمية بلغت 

، حسب مـا أفـادت تقـديرات عينـة     اإلشراف التربوي في مجال الوسائل التعليمية بدرجة كبيرة

  .دراسة على أداة الدراسةال
  

، موقد يعود ذلك إلى قلة الموارد المادية بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، أو مديريات التربية والتعلي

أو المدارس، مما يجعل توفير المستلزمات والمواد أمراً صعباً، كما قد يعود السبب إلى قلة تـوفر  

ويضاف . ب عليها في مديريات التربية أو المدارسمختصين في إعداد  الوسائل التعليمية والتدري

لما سبق انخفاض دافعية المعلمين الستخدام الوسائل التعليمية الموجودة فـي المدرسـة وكيفيـة    

توظيفها بشكل فاعل في عملية التعليم، وعدم الرغبة في تطوير المتوفر منهـا، أو العمـل علـى    

كإقامة معارض للوسـائل  : شجيعية بطرق متنوعةابتكار وسائل جديدة، وعدم ربط ذلك بمكافآت ت

التعليمية التي ينتجها المعلمون أو الطلبة، وتعميم الخبرات الناجحة بـين المـدارس، واسـتخدام    

إلى قلـة معرفـة المشـرف     وقد يعزى ذلك أيضاً. اإلعالم في إبراز تلك االبتكارات والنجاحات

  . تعليم وحسن استخدامهاوالمعلم بكيفية استخدام التقنيات الحديثة في ال
  

فقد جاء مجال الوسائل التعليميـة فـي   ) 2006(الحربي هذه الدراسة مع نتائج دراسة  اتفقت نتائج

انخفـاض   ،قلة توفر الوسائل التعليمية الالزمة لعملية التعلـيم  :المرتبة الثالثة ومن ابرز المعوقات

العـاني  مع نتائج دراسـات عيسـان و   واتفقت كذلك. لمعلمين الستعمال معينات التدريسدافعية ا

هذه الدراسات لم تفـرد   ،)Haynes 1996(و  ،)2001(ومساعدة  ،)2000(والبابطين  ،)2007(

قد حازت علـى   وإنما جاءت ضمن مجاالت أخرى وهذه المجاالت منفرداً للوسائل التعليمية مجاالً
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التعليم وحسن استخدامها في عملية عدم االهتمام بالوسائل التعليمية : أهم المشكالت. درجات كبيرة

عدم معرفة المشرف التربوي ية لتوفير الوسائل التعليمية، ، ضعف الموارد واإلمكانات المادوالتعلم

، ال يتعاون المشرف مع المعلـم فـي اختيـار    م التقنيات الحديثة في التعليموالمعلم بكيفية استخدا

  . لوسائل التعليمية المالئمة للدرسا

  

  المنهاجنتائج فقرات المجال الرابع  اقشةمن 4.2.5
  

  بلغت  مئوية كبيرة بنسبة المنهاج تشير إلى درجة للية لمجاأظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الك

، وعليه يمكن القول أن هناك مشكالت في مجال المنهاج تواجـه عمليـة اإلشـراف    )(%75.90

  .دراسة على أداة الدراسةحسب ما أفادت تقديرات عينة ال ،التربوي بدرجة كبيرة
  

وقد يعزى هذا األمر إلى عدم ربط المنهاج بواقع الحياة العملية، ثم إن هناك قصـوراً فـي فهـم    

المنهاج وحصره في المقرر الدراسي وتغيب بقية عناصر المنهاج من معلمـين وطـالب وواقـع    

عدم وضـع  : يم من أهمهااجتماعي وبيئة عامة، كما يعزى إلى أسباب ترتبط بوزارة التربية والتعل

مخطط تفصيلي كامل لكيفية تطبيق المنهاج جنباً إلى جنب مع دليل المعلم، وعدم ربـط واطـالع   

المشرف والمعلم بمصادر المعلومات لتكاليفه المادية الكبيرة، كما أن المركزية التي تتبعها الوزارة 

. إعـداد المنـاهج وتطويرهـا   في وضع المناهج تحد من اشتراك المشرفين والمعلمين في عملية 

وكـذلك  . إضافة إلى عدم قدرة المشرف على تقديم نشرات تربوية للمعلمين إلنجاح تطبيق المنهاج

إلى انخفاض االهتمام لدى بعض المشرفين والمديرين والمعلمين بمتابعة البحث واالطـالع علـى   

  .المستجدات في مجال التخصص لعدم وجود حوافز ومنح مهنية مقدمة لهم

   

حيث أشارت إلى أن مجال المناهج قد ) 2001(نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة مساعدة اتفقت 

مجـال   فقد جاء) 2001(السرحان  ةو دراس ،)3.51(بمتوسط حسابيحصل على المرتبة السادسة 

مجال المناهج ) 2003(و دراسة الصمادي ، )3.74(بمتوسط حسابي المنهاج في المرتبة الخامسة 

 1990(ودراسـة   ،)11.87(كتب المدرسية قد حل في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي قيمتـه  وال

Pajak,(   جاء ترتيب مجال المناهج في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي مقـداره)وهـي  ) % 73

  . ن وجهة نظر المستجيبينمتشير إلى درجة مهمة 
  

الفنية والمهنية في رأس سلم  تالمعوقاحيث جاء مجال ) 1990(نتائج دراسة النعمان مع اختلفت  

ات التدريبية وقلة الدور ، ضعف الكفاءة المهنية للمشرفين التربويين :أبرز المعوقاتمن المجاالت 
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المجال التربوي في المرتبـة الرابعـة    جاء) 1997(ودراسة خليفة والعاجز  .للمشرفين التربويين

  .   وهي بدرجة متوسطة) % 50.75(وبنسبة مئوية مقدارها ) 2.03(وبمتوسط حسابي 

  

  ) التربوية والمدرسية( اإلدارةمناقشة نتائج فقرات المجال الخامس  5.2.5
  

 مئويـة  كبيرة بنسبة تشير إلى درجة مجال اإلدارة للية لمجاأظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الك

وي فـي مجـال   هناك مشكالت تواجه اإلشراف التربوعليه يمكن القول أن %).  70.01(بلغت 

  . اإلدارة سواء اإلدارة التربوية أو اإلدارة المدرسية بدرجة كبيرة
  

ولعل من أهم األسباب المؤدية لتلك المشكالت تعود إلى عدم اهتمام اإلدارة التربويـة باإلشـراف   

التربوي االهتمام الكافي، إذ ينصب االهتمام على األمور اإلدارية أكثر من األمور الفنية، وكـذلك  

السلبية لمسؤولي اإلدارة التربوية لدور اإلشراف التربوي وأهميته، وعـدم تـوفير الجـو     لنظرةا

،  وكذلك إلى قلة المتابعة من قبل اإلدارة التربويـة  ةالتربوي الالزم ليحقق اإلشراف أهدافه بفاعلي

هميـة  إلى عدم تفهـم اإلدارة التربويـة أل   ةوقسم اإلشراف لخطط المشرفين وتقاريرهم، باإلضاف

اإلشراف التربوي ودور المشرف الهام كحلقة وصل بين الجهاز اإلداري في المديريـة والجهـاز   

ودوره األساسي في تحسن التعلـيم، عـالوة علـى إهمـال دور     ) الميدان(التعليمي في المدارس 

 فـي  هقلة مساهمت: واتخاذ القرارات في معظم األحيان مثل ةوحرمانه من السلطة التنفيذي فالمشر

تعيينات المعلمين وترقياتهم، و ضعف التواصل بين المشرفين و اإلدارة التربوية، هذا فضالً عـن  

عدم التنسيق بين أقسام المديرية نفسها، هذا إلى جانب طبيعة اإلدارة المدرسية من حيث تجاوبهـا  

ـ   .مع المشرف التربوي وشخصية مدير المدرسة ة وفي كثير من األحيان تكون العالقة بـين جه

اإلشراف وبين اإلدارة المدرسية عالقة تصادمية، مع أنها يجب أن تكون تعاضدية، فنجد كل جهة 

  .  تنظر من عٍل ، فنجد إحدى الجهتين إما في موقع الدفاع أو الهجوم

  

حيث جاء ترتيب مجال التخطيط في ) 2001(نتائج دراسة السرحان  عم نتائج هذه الدراسة اتفقت

دراسـة    ،)3.69(خيرة ضمن مجاالت الدراسة السبعة بمتوسط حسـابي بلـغ   المرتبة السابعة األ

 دراسـة و ،ف التعليمي في آخـر مرتبـة تنازليـاً   حيث جاء مجال تنظيم الموق) 2003(العنزي 

انشـغال   :من أبـرز المعوقـات   ،فقد جاء مجال التخطيط في المرتبة السادسة) 2003(الصمادي 

لتنسيق بين مـدير المدرسـة   غياب احساب القضايا الفنية،  إدارية على المشرف في متابعة قضايا

حيـث  )   Day & Brawn, 2000(، ودراسـة  (Smith, 1991)والمشرف، واتفقت مع دراسة

جاءت الفقرات التي تتعلق بالتخطيط التربوي في آخر سلم التصنيف حسب استجابات المشـاركين  

  .حول المواصفات المثلى للمشرف
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و دراسـة عبـد الـرحمن    ) 2001(ودراسة مسـاعدة  ) 1999(هترية  ةاسدر اختلفت مع نتائجو

( ودراسـة القاسـم   ) 1999(ودراسة الهلسة ) 1997(و دراسة العاجز وخليفة ) 2000(البابطين 

وترى . والثانية ىالمرتبة األول مجال اإلدارة المدرسية علىو اإلدارة التربوية  لحاز مجا) 2000

ـ : ال اإلدارةت في مجأن أهم المشكالتلك الدراسات  ي كثرة األعباء الوظيفية اإلدارية والكتابية الت

دمـج  صالحيات الممنوحـة للمشـرف التربـوي،    ، قلة الليست من اختصاص المشرف التربوي

لمـدارس بـدورهم   ، ضعف قيـام مـديري ا  ري واإلشراف الفني في مهمة واحدةاإلشراف اإلدا

   .كمشرفين مقيمين
  

ن نتائج هذه الدراسة ال تختلف مع نتائج تلك الدراسات السابقة في مجال وتجدر اإلشارة هنا إلى أ

هـذه  ، حسب نتـائج  مجال اإلدارة في ترتيبكان  يواجهه من مشكالت، بل االختالفاإلدارة وما 

أن مجـال اإلدارة    علمـاً الباقيـة،  مجاالت الدراسة بالنسبة ل األخيرةمرتبة الجاء في فقد الدراسة 

لـك  ، وهذا يتفـق مـع نتـائج ت   ته المئوية تشير إلى درجة كبيرةنسبلحسابية وا هكانت متوسطات

  . الدراسات من وجه آخر

  

  

  

  

  

  نصه يمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذ 3.5

   

التي تواجـه عمليـة    مشكالتلل مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميهاهل تختلف تقديرات 

ل   مي بيت لحمحافظت -اإلشراف التربوي الجنس، وسـنوات الخبـرة، والمؤهـل     باختالف -والخلي

   ؟  حافظةالموالوظيفي، والمسمى العلمي، 

  :يليكما  صفرية،ولإلجابة عن هذا السؤال تمت صياغة خمس فرضيات 

   

  األولىالفرضية مناقشة نتائج  1.3.5.
  

المتوسـطات الحسـابية    ينب ) ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

للدرجة الكلية لدرجة المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مـديري المـدارس   

  . ومية ومعلميها تعزى لمتغير الجنسالثانوية الحك
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إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد  ) 4.7(المعطيات الواردة في الجدول رقم  تراشأ

في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لدرجة المشكالت التي تواجه  )   ≤ 0.05(مستوى الداللة 

من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميهـا تعـزى لمتغيـر    اإلشراف التربوي 

  .علية تم قبول الفرضية الصفرية ، وبناًءالجنس
  

ن شملتهم الدراسة، معلمين الذييالحظ من خالل ما أشارت إليه نتائج الدراسة أن جميع المديرين وال

الجنس بدرجـة كبيـرة مـن     نالنظر عالتربوي بغض  ه اإلشرافالتي تواج يدركون المشكالت

 و، ين يعيشون فـي بيئـة تعليميـة واحـدة    المديرين والمعلم نأ يعود سبب ذلك إلىالتوافق، وقد 

والتعليمات التي تعود  كما أن القوانين واألنظمة  ،يواجهون نفس الظروف ويعانون نفس المشكالت

آللية مركزية واحدة مصدرها وزارة التربية والتعليم يطبقها مسؤلوا اإلدارة التربوية والمشـرفون  

على المديرين والمعلمين دون تمييز لجنس المعلم أو المدير، من هنا قد تتوافق تقديرات الـذكور  

  .واإلناث
  

 و ،)2000(والقاسـم   ،)2001(مسـاعدة  و :نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل مـن   اتفقت

)  2009(وحمـد  ،)2007(والعيسـان   ،)2003(والعنـزي   ،)2001(والسرحان ،)2000(هويدي 

نتائج هذه الدراسات إلى  أشارتوقد ) OVANDO,2003(ودراسة ،)PAJAK.1990( ودراسة

  . لتربوي غياب أثر متغير الجنس في اإلحساس بالمشكالت والمعوقات التي تواجه اإلشراف ا

لصالح اإلناث ضـد   .)2003(مع دراسة الصمادي و ،)1999(دراسة الهلسة  اختلفت مع نتائجو 

  .الذكور

  

  ةمناقشة نتائج الفرضية الثاني 2.3.5

  

 المتوسطات الحسـابية  بين )   ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لتربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية لدرجة المشكالت التي تواجه اإلشراف ا

  .المؤهل العلميومعلميها تعزى لمتغير 

  

إلى عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    ) 9.4(ت الواردة في الجدول رقمبياناال أشارت

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لدرجـة المشـكالت التـي     بين )   ≤ 0.05(مستوى الداللة 

من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكوميـة ومعلميهـا تعـزى    اجه اإلشراف التربوي تو

   .تم قبول الفرضية الصفرية المؤهل العلمي، وبناًء عليهلمتغير 
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  :إلى استجابات المديرين والمعلمين قد يعودهذا التوافق في 

المشرفين، فهـم يعرفـون    أن المديرين هم معلمون أصالً وقد مروا بخبرات وتجارب سابقة مع 

كما أن األساليب اإلشرافية ال تتغير وفقا   .اإلشرافية التي يتبعها المشرفون تاألساليب والممارسا

للمؤهل العلمي للمعلم، فالمشرف يتبع أسلوباً إشرافياً واحداً مع المعلمين بغض النظر عن مؤهلهم 

لممارسات يشـعر بهـا ويـدركها المعلـم     العلمي، إذ أن األمر يتعلق بممارسات إشرافية، وهذه ا

والمدير،  والبيئة التعليمية الواحدة وتشابه الخبرات العملية التي يمر بها كل من المدير والمعلم لها 

اقتناع المديرين والمعلمين الذين شملتهم هذه الدراسة بأهمية دور في توافق تقديرات للمشكالت،  و

ـ وحاجة جميع أطراف العملية ا ،اإلشراف وي،على لتعليمية بعناصرها المختلفة إلى اإلشراف الترب

  .قائمة سواء كان المؤهل العلمي عالياً أم متدنياً ىاعتبار أنه ضرورة الزمة تبق

  

العـاجز  و) 2001(و مساعدة  ،)1999(هترية : ذه الدراسة مع نتائج دراسة كل مناتفقت نتائج ه

   )2000(هويـدي و ،)2000(والقاسـم  )1997(، وأبوعيشـة )1999( والشـوا  ،)1997( وخليفة

   ).OVANDO, 2003(ودراسة ،) 2009( وحمد ،)2001(نوالسرحا

  

سـان  وعي ،)2003(، والصـمادي  )1999(، والهلسة )1994(ت مع نتائج دراسة السعود ختلفاو

 ىحيث أشارت نتائج تلك الدراسات إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـز . )2007(والعاني 

   .هل العلمي ولصالح المؤهل العلمي األعلىلمتغير المؤ

  

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.2.5.
  

المتوسـطات الحسـابية    بين ) ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

للدرجة الكلية لدرجة المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مـديري المـدارس   

   .سنوات الخبرةومية ومعلميها تعزى لمتغير الثانوية الحك
  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   ) 11.4(الواردة في الجدول رقم أشارت النتائج 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لدرجـة المشـكالت التـي     بين )   ≤ 0.05(مستوى الداللة 

الثانوية الحكوميـة ومعلميهـا تعـزى     من وجهة نظر مديري المدارستواجه اإلشراف التربوي 

  .تم قبول الفرضية الصفرية وبالتالي ،سنوات الخبرةلمتغير 
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مديري المدارس والمعلمين بالمشكالت التـي تواجـه    إحساستشير هذه النتيجة إلى أن درجة  و

ل عملية اإلشراف التربوي ال تختلف باختالف مستويات خبرتهم العملية سواء كانت تلك الخبرة أق

وهي تتفق مع الواقـع، إذ أن المعلمـين ال تتغيـر    ، سنوات) 10(سنوات أو أكثر من ) 10( من 

نظرتهم لإلشراف مع مرور السنوات، وذلك اللتزام المشرفين بأسلوب إشرافي واحد مـع كافـة   

المعلمين بصرف النظر عن سنوات الخبرة التي قضاها المعلم في التدريس، من هنا ال يظهر أثر 

في تقييم عمل المشرف، فالمهمات التي تطلب من المعلمين والمديرين واحدة مهما اختلفت  للخبرة

ـ  تشابهةإلى الظروف الم أيضاً تلك النتائجعزى وقد ت. سنوات خبرته التعليميـة الواحـدة    ةوالبيئ

،  بحيث كان لهذه الظروف القوانين واألنظمة والتعليماتللمديرين والمعلمين، فهم يواجهون نفس 

وقد يعزى ذلـك إلـى أن المـديرين    . استجابات عينة الدراسة وتوافقها والبيئة األثر األكبر على

بمهارات علمية حديثة اكتسبوها من خالل الدراسـة الجامعيـة، وفـي     نوالمعلمين الجدد يتمتعو

ل ذلك يتمتعون بالخبرة الواسعة، وبهذا االسـتدال  عوضاً عنالمقابل المديرين و المعلمين القدامى 

  . العلمية الحديثة تيرى أن الخبرة الطويلة تكافئ المهارا
  

( العاجز وخليفـة  و)  PAJAK,1990( باجاك: ذه الدراسة مع نتائج دراسة كل مننتائج ه تتفقا

والشوا  ،)1998(وأبو كشك  ،)1998(والمغيدي ،)2001(ومساعدة ، )1999(هترية و ،) 1997

 و ،)2003(والعنـزي ) 2001(والسـرحان  ،)2000(هويـدي و ،)1997( ةأبو عيش، و)1999(

   .)2009(وحمد ،)2007(العيسان
  

فقد أشـارت  . )2000(، والقاسم)2002(، والصمادي)1999(الهلسة : ت مع دراسة كل منختلفاو

نتائج تلك الدراسات إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبـرة لصـالح   

   .ذوي الخبرة العالية

  

  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة  4.2.5

   

المتوسـطات الحسـابية    بين  ) ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

للدرجة الكلية لدرجة المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مـديري المـدارس   

  .المسمى الوظيفيالثانوية الحكومية ومعلميها تعزى لمتغير 

  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   ) 12.4(الواردة في الجدول رقم ارت البياناتأش

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لدرجـة المشـكالت التـي     بين )   ≤ 0.05(مستوى الداللة 
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من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكوميـة ومعلميهـا تعـزى    تواجه اإلشراف التربوي 

  . علية تم قبول الفرضية الصفرية مى الوظيفي، وبناًءالمسلمتغير 

  

ظروف  ، وبيئة تعليمية واحدة أن المديرين والمعلمين موجودون فيإلى ويمكن تعليل هذه النتيجة  

العمل والروتين والشكليات ومتطلبات األعمال التي يقومون بها والتي قد تفوق قدرتهم في بعـض  

شراف بغـض النظـر   إدراكاتهم للمشكالت التي تواجه عملية اإل فقتتوابالتالي األحيان متشابهة، ف

فمن المعلوم أن المعلم يتابع من قسم اإلشراف التربوي، حيث يتم النظر في  ،المسمى الوظيفي نع

خططه وجداول عالماته وبقية أعماله األخرى، والمدير كذلك يخضع لنوع من اإلشراف والرقابة 

سم الرقابة اإلدارية في مديرية التربية والتعليم، حيث يتم النظر في اإلدارية من قسمي اإلشراف وق

مشرفاً مقيماً، من هنـا   هخططه اإلشرافية والتطويرية التي أعدها لمدرسته ولمتابعة معلميه بوصف

قد تتوافق تقديراتهم، عالوة على أن أنظمة و قوانين التربية والتعليم واحدة مها اختلـف المسـمى   

يمكن أن يعزى هذا التوافق في النتيجة إلى اقتناع المديرين والمعلمين الذين شملتهم  كما الوظيفي، 

، يـه هذه الدراسة بأهمية اإلشراف وحاجة جميع أطراف العملية التعليمية بعناصـرها المختلفـة إل  

   .الشخص هوذلك بغض النظر عن المسمى الوظيفي الذي يمارس

( و أبو عيشـة   ،)1999(، و هترية )2001(ة السرحان لدراسة مع نتائج دراسنتائج هذه ا اتفقت

  .)OVANDO,2003(ودراسة ،)2000(، والقاسم )1997

، وحمد )2003(، والصمادي )1999(الهلسة : نتائج دراسة كل منمع  هذه الدراسة جاختلفت نتائو

 حيث أشارت نتائج تلك الدراسات إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـر  .)2009(

المسمى الوظيفي، وسببه تباين وجهات نظر الفئات التربوية المختلفة، فلكل فئة تصـور خـاص   

  .يتسق مع موقفها من عملية اإلشراف التربوي

  

  
  

  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 5.2.5
  

المتوسطات الحسـابية   بين )   ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لكلية لدرجة المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي من وجهة نظر مـديري المـدارس   للدرجة ا

  .المحافظة الثانوية الحكومية ومعلميها تعزى لمتغير

إلى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    ) 13.4(المعطيات الواردة في الجدول رقم  تراشأ

رجة الكلية لدرجـة المشـكالت التـي    المتوسطات الحسابية للد بين )   ≤ 0.05(مستوى الداللة 

من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكوميـة ومعلميهـا تعـزى    تواجه اإلشراف التربوي 
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الح محافظـة  لص حسابياً حيث سجلت المشكالت في مجال التقويم أعلى متوسطاً .المحافظةلمتغير 

ناء علية وب. )3.75(ي قيمته فظة الخليل وبمتوسط حابفي مقابل محا) 4.01(بيت لحم بلغت قيمته 

  .تم رفض الفرضية الصفرية
  

قد ال يكون باإلمكان أن تعزى تلك النتائج إلى االختالفات بين المحافظات إلى الظروف المعيشـية  

أو االقتصادية أو االجتماعية وغيرها، فهي متشابه بين المحافظات في الضفة الغربيـة، أو إلـى   

وزارة التربية والتعليم فهي مركزية بالنسبة للجميع، إنما قد يعزى القوانين واألنظمة الصادرة من 

هذا االختالف إلى األساليب اإلدارية للقائمين على األمور اإلدارية واإلشرافية سواًء في مـديريات  

وإلـى  . التربية والتعليم أو المدارس، وإلى الفلسفات التي ينطلقون منها في إدارتهم لمسـؤولياتهم 

هم، وإلى المرونة في تطبيق القوانين واألنظمة، األمر الذي أدى إلى وجـود رقابـة   أسلوب كل من

أكثر على اإلشراف في محافظة الخليل مما ساعد على وجود ممارسة مهنية من المشرفين بدرجة 

وكذلك قد يعزى هذا األمر إلى وجود عدد كبير من المدارس الخاصـة، ومـدارس وكالـة    . أكبر

الخليل، وهذا األمر من شأنه أن يدفع بـالمتميزين   ةت لحم مقارنة مع محافظالغوث في محافظة بي

  . من المعلمين والمشرفين لاللتحاق بتلك المدارس بسبب ارتفاع األجور

  

  أبو عيشة و) 1994(السعود و ،) PAJAK, 1990( نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة اتفقت

ــوا)1997( ــد ،)1998(، والش ــة ،)2009(وحم ).  Fishman,  &Sherman 2009( ودراس

  ). 1999(، ودراسة الهلسة )1998( كواختلفت مع دراسة أبو كش
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  التوصيات 4.5

   
  :يبما يأتالباحث  يوصيالدراسة  هذهنتائج في ضوء 

 
  والمديرين، تركز لمعلمينلة للمشرفين وااعف أن تضع وزارة التربية والتعليم برامج تدريب2-  

  .أكثر من الجوانب النظرية على الجوانب العملية   

  .هنية ومنح دراسية للمشرفين والمعلمين والمديرينتقديم حوافز م 4- 

  لكافة نشاطات المعلم داخل ، شامالًأن يكون تقويم أداء المعلم على أساس قدراته ومهاراته3-  

  .فقطالصفية المفاجئة أثناء الزيارة وليس على ما يقدمه  ،الصف وفي السياق المدرسي عامة   

   تشجيع لالزمة والمناسبة لعملية التعليم، والعمل علىالعمل على توفير المواد و الوسائل ا  5-

  .على ابتكار وتطوير الوسائل التعليمية، وربط ذلك بحوافز تشجيعيةالمعلم     

  ، عن طريقيط المنهاج وبنائه وتقويمه وتطويرهإشراك المشرفين والمعلمين في عملية تخط6- 

    لدراسة المعيقات الناجمةو ،لتحديد آليات وتصورات تطبيق وتنفيذ المنهاج تشكيل لجان المناهج   

  .عن تطبيق المنهاج   

  تفعيل دورو عن كاهل المشرف والمدير والمعلم، تخفيف األعباء الكتابية والفنية واإلدارية 7-

 .سة للقيام بدوره كمشرف تربوي مقيم مدير المدر   

  إجراء دراسات مشابهة الستقصاء المشكالت التي تواجه عملية اإلشراف التربوي في8- 

 .المرحلتين األساسية الدنيا واألساسية العليا   

  

   وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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  :المراجع   
 .يالدليل المرجعي في اإلشراف التربو ):2010. (لإلشراف والتأهيل التربوياإلدارة العامة 

  .وزارة التربية والتعليم العالي، فلسطين
   

مستوى التوتر النفسي ومصادره لدى المشرفين التربويين ومـديري  ): 1997. (، زاهرةأبو عيشة

رسالة ماجسـتير  ( .فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية. المدارس الحكومية في الضفة الغربية

  ).غير منشورة
  

اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم نحو الزيارة الصـفية  ):  1997. ( ، فايق محمود  كأبو كش

الغوث الدولية في الضفة الغربيـة  ، جامعـة   التي يقوم بها المشرف التربوي في مدارس وكالة 

  )رسالة ماجستير غير منشورة(. نابلس، فلسطين/النجاح الوطنية 
  

واقع الممارسات اإلشرافية للمديرين من وجهة نظر معلمي المرحلة  :)2006( .أبو هليل، فوزي

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. (فلسطين. الثانوية في محافظة الخليل، جامعة القدس

 

العالقات اإلنسانية واختالف وجهات نظر المـوجهين نحـو أداء    :)1990(. أحمد، إبراهيم أحمد

 .دار الفكـر العربـي  : 1.ط ،اإلشراف الفني بين النظرية والتطبيـق عملهم في اإلدارة التربوية و

  .القاهرة
  

، دار  2.ط. اإلدارة المدرسية في مطلع القرن الحادي والعشرين): 2006( . أحمد، إبراهيم أحمد

  . القاهرة .الفكر العربي
  

، دار 1.ط .اإلشـراف التربـوي   :)2006( . سم وإبراهيم، مروان عبد الحميداألسدي، سعيد جا

  . عمان .الثقافة للنشر والتوزيع
  

  .القاهرة .عالم الكتب ،2.، ط اإلشراف التربوي: )1976(. مداألفندي، محمد حا
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مشكالت المشرف التربوي أثناء تطبيق األساليب ):  2000( . البابطين، عبد الرحمن عبد الوهاب

  .  136–103 ص ص ، الرياض)10( العدد،  رسالة التربية وعلم النفساإلشرافية بالتعليم العام، 
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=3615 

  

دار الفكـر للطباعـة   . 1، ط يتطبيقات ومفاهيم في اإلشراف التربو :)2001. (البدري، طارق

  .نعما .والنشر

: لتربـوي  ا فاإلدارة واإلشرا : )2003(. البستان، أحمد وعبد الجواد، عبد اهللا وبولس، وصفي

   .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت .1ط  ،الممارسة -البحث   -النظرية 
  

عالقة السلوك اإلشرافي للمشرفين التربويين باتجاهات المعلمين نحو ): 2000. (، صبريجنازرةال

رسالة ماجسـتير غيـر   . (فلسطين جامعة القدس،. اإلشراف التربوي في مدارس محافظة الخليل

  .)منشورة
  

، الفصل والمدرسة لالنظرية والممارسة داخ: إدارة بيئة التعليم والتعلم  ):2001. (حجي، أحمد

  .دار الفكر العربي، القاهرة 2.  ط 
  

معوقات اإلشراف التربوي كما يراها المشـرفون التربويـون ومـديرو     ):2006. (الحربي، فهد

، لتعليمية في المملكـة العربيـة السـعودية   المدارس السعودية المتوسطة والثانوية بمنطقة الرس ا

  )رسالة ماجستير غير منشورة( .األردن عمان،: الجامعة األردنية
  

. 1، طياتجاهات حديثة في اإلشراف التربـو  ):2006(. حسين، سالمة وعوض اهللا، عوض اهللا

  .  دار الفكر، عمان
  

، دار ة واإلشراف الفنـي سيكولوجية اإلدارة المدرسي ):1976(. حسين، منصور وزيدان، محمد

  .القاهرة  باعة والنشر،غريب للط
  

تقديرات المشرفين التربويين ومعلمي المدارس الثانويـة الحكوميـة فـي     ):2009. (حمد، نهى

جامعـة  .  المحافظات الشمالية ألداء المشرفين التربويين في ضوء االتجاهات اإلشرافية الحديثـة 

   ).منشورةرسالة ماجستير غير . (فلسطين .القدس
  

اتجاهات : اإلدارة واإلشراف التربوي  ):1996. (وجيه ،الخطيب، أحمد والخطيب، رداح والفرح

  .الرياض .مطابع الفرزدق التجارية.  3، ط حديثة
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دار  . 1ط ، يأسس اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشـراف التربـو   :)2005.  (الدويك، تيسير

  . عمانلتوزيع، الفكر للنشر وا
  

 .جامعة العلـوم التطبيقيـة  . 2، ط يفن اإلدارة و اإلشراف التربو ):1997. (ي، عبد القادررمز

   .عمان
 

دار الفكـر العربـي،    .2ط  ،تقويم  األداء الوظيفي للمشرفة التربويـة : )2002. (الزايدي، مها

  .  القاهرة
  

ر العربيـة للكتـاب   الدا. اإلشراف الفني التربوي في الجماهيرية الليبية): 2003. (زكري، أحمد

  .ليبيا. طرابلس
  

معوقات اإلشراف التربوي في مديرية تربية لواء البادية الشمالية فـي   ):2001. (السرحان، خالد

: الجامعة الهاشمية. األردن وطرائق مواجهتها كما يدركها المشرفون التربويون ومديرو المدارس

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .األردن. معان
  

درجة ممارسة المشرفين التربويين ألساليب اإلشـراف التربـوي مـن    ): 2003. ( ، أمينالسعود

وجهة نظر المشرفين التربويين والمديرين والمعلمين في المدارس الحكومية الثانوية في محافظـة  

  ) رسالة ماجستير غير منشورة. ( السودان. جامعة الفاشر .األردن –مأدبا 
   

. كما يراها المشرفون التربويـون  وقات العمل اإلشرافي في األردنمع): 1994. (السعود، راتب

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. (عمان. الجامعة األردنية
  

مكتبة  . اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري اإلسالمي المعاصر ):1988. (ات، عرفسليمان

  .القاهرة .المصرية واألنجل
    

واقع اإلشراف التكاملي من وجهة نظـر المعلمـين والقـادة     دراسة ):2000. (الصمادي، حسين

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .ناألرد .إربد: جامعة اليرموك. التربويين في محافظة عجلون
  

  .عمان. ، دار الشروق للنشر والتوزيعاإلدارة المدرسية الحديثة ):2001. (عابدين، محمد

   

وقات العمل اإلشرافي في محافظات قطاع غـزة كمـا   مع: )1997. (العاجز، فؤاد وخليفة، علي

  .يراها المشرفون التربويون
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. PS/SEARCH?HI  wwwGOOGLEhttp//Arabic . Arabia . msn /  
  

دار الثقافـة للنشـر   . 1ط، ياإلدارة التعليمية واإلشـراف التربـو  : )2008( . عطوي، جودت

 .عمان والتوزيع،
   

المسـيرة للنشـر والتوزيـع    دار  1.ط  ،دارة المدرسـية مبادئ اإل ):1999.  (العمايرة، محمد

  . عمان .والطباعة
  

مدى تحقيق المشرفين التربويين ألهداف اإلشراف التربوي من وجهة ): 2003. (العنزي، عبد اهللا

رسالة ماجسـتير غيـر   ( .األردن .إربد:جامعة اليرموك .علمي المرحلة الثانوية في الكويتنظر م

  ).منشورة
  

دور المشرف التربوي ومعيقات أداءه من وجهة نظر ): 2007. (لحة والعاني، وجيهةعيسان، صا

، العـدد  مجلة رسالة الخليج العربي، بعض المتغيرات في سلطنة ُعمانالمشرفين أنفسهم في ضوء 

)106 (2007 .  
 

106.doc -abegs.org/sites/Research/DocLib2/2http://www.    
  

دور اإلشراف التربوي العام في دعم العملية التعليمية من وجهة نظـر  ): 2007.(غريب، انتصار

. فلسـطين  جامعة القـدس،   .مديري المدارس الحكومية والمشرفين التربويين في الضفة الغربية

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(
  

  .عمان. لبشيردار ا. 1ط  ،يقضايا في اإلشراف التربو ):1988(. طافش، محمود
  

  .عمان. ، دار الفرقانواإلدارة المدرسية ياإلبداع في اإلشراف التربو ):2004(. طافش، محمود
  

دار  ،1ط  ،أسـاليبه  ،ربوي مفاهيمه، أهدافـه، أسسـه  اإلشراف الت: )2005. (حسن الطعاني،

  . لنشر والتوزيع، عمانالشروق ل
  

جامعـة النجـاح   . المعوقات التي تواجه المشرف التربوي في فلسـطين ): 2000. (قاسم، رقيةال

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. (فلسطين. نابلس. الوطنية
  

دار الكتـاب الجديـد    .2 ، طيالتوجيه الفني والتربـو ): 2000(. الفنيش، أحمد و زيدان، محمد

  .بيروت. المتحدة



 105

  

ترجمة محمـد  (، 2، ط اإلشراف التربوي على المعلمين): 1997. (نفيفر، إيزابيل ودنالب، جي

  . عمان. منشورات الجامعة األردنية). عيد ديراني
  

  .، دار المجدالوي، عماناإلشراف التربوي لتعليم أفضل): 1987. (مدانات، أوجيني وكمال،برزه
  

  .األردن :بدار .، دار األملاإلشراف التربوي واقع وطموح ):1986. (المساد، محمود 
  

معوقات اإلشراف التربوي كما يراها المشرفون التربويون بمديريات : )2001. (مساعدة، وصفي

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(. األردن :جامعة اليرموك. التربية والتعليم في محافظات الشمال
  

ر ، دا1ط ،الميةاإلدارة التعليمية في الوطن العربي أوراق عربية وع: )2003. (مطاوع، إبراهيم

  .عمان .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
  

  .دار الفرقان، عمان.  .3، طياإلدارة واإلشراف التربو): 1992. (نشوان، يعقوب
  

يم األساسي في          ): 1999(النعمان، محمـد   ة التعل ذها بمرحل ات تنفي وي ومعوق ام المشرف الترب مه

  . nic.info-http:www.yemen    . اليمنية الجمهورية
  

معوقات اإلشراف التربوي في المرحلة األساسية الدنيا كما يراها مشـرفو  ): 1999. (هترية، عيد

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. (عمان: الجامعة األردنية .البتدائية في األردنومعلمو التربية ا
  

ن وجهة نظر درجة ممارسة المشرفين التربويين لكفاياتهم اإلشرافية م): 2000. (الهويدي، حسن 

رسـالة  . (فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية. معلمي وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية

  ).ماجستير غير منشورة
  

كما  امعوقات عملية اإلشراف التربوي والتطلعات المستقبلية لتحسينه): 1999. (الهلسة، وصايف

. فلسـطين  جامعـة القـدس،  . فة الغربيةالمشرفون التربويون الحكوميون في مديريات الض ايراه

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(
  

  ):1983(. عبد الرحمن والدويك، محمـد فهمـي  ، تيسير وعدس، محمد و الدويك ياسين، حسين

  .عمان .دار الفكر للنشر والتوزيع. 1ط ،يوالمدرسية واإلشراف التربو أسس اإلدارة التربوية

  

  



 106

  :المراجع األجنبية

  
-  Ali, M. (2000) : Supervision for teacher development: an alternative model 
in Pakistan . International Journal of Educational Development. Vol 20, 
Issue 3, (2000). p 177-188. 
  
-  Day , E . & Brawn , N. ( 2000): The Role Educational Supervisor  

218 .-etin (2000) , 24 , 216 Psychiatric  Bull  
 
 -  Dorn,  S. & Fishman, G. ( 2009): Teachers  Evaluation as a  policy target  
for  improved   student  learning : a  fifty – state  review  of statute  and  

 09, 10/20, march17 , N 5 volumeE,P,A,A,  .  since  action  rejulatory  
 
-  Harris ,  B.( 1985) :  Supervisory Behavior in Education ,  Prentice – 
Hall , Inc ,  New jersey .  
 
-  Haynes, B. (1996):  Factors affection supervisory and management  
of participants in extension assessment center ، Dissertation Abstract 
International, A58 (1996).  

 
-  Lovell , J. &  Wiles , K . ( 1983) :  Supervision  For Better schools , 5th 
ed . Englewood Cliffs , ,  Prentice  Hall , New jersey .    
 
- Madrazo, G. & Hounshel, B. (1987) : The role expectancy of the science 
supervision, Science Education, 71(1), (1987). 115-123    

     

-  Ovando , M. & Buckstein , Ma .and Luisa,  S . ( 2003 )  :  Perception of 
the Role of the Center Office Supervisor in  Exemplary Texas  school  

.(ERIC # ; ED 478257 )Districts   
 

-  Pajak, E. (1990) :  Dimensions of supervision، Educational Leadership، 
P(1990). P.78-8148(1) 
 
-  Stern, B. S .( 1997) : Relations  among  College  Supervisors  ,Cooperating 
Teachers , and  Student  Teachers in Reflective Teachers  Education 

tional Research . the Annual Meeting of the American Educa Program
28,1997)-March 24 Association (Chicago, I L , ,  

  
Waite,  D.  (1995) :  Rethinking  Instructional  Supervision , First  
Published ,  The  Flamer  Press ,Washington , U.S.A.   

  
-  Wiles , J. &  Bondi , J. ( 1980) : Supervision . A Guide to Practice , 
Columbus , Ohio : Merrile  Publishing  Co.     

  



 107

  
  ) 1( ملحق رقم 

  استطالع الرأي
  
  
  

  ...األخت مديرة المدرسة / األخ مدير المدرسة 
  ...األخت المعلمة / األخ المعلم 

  
  :يقوم الباحث بدراسة  ميدانية بعنوان . السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

ه عملية اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميهـا  المشكالت التي تواج" 

  "  -محافظتي بيت لحم والخليل دراسة حالة  -في فلسطين 
   

ى   تواجه عملية اإلشراف التربوي من وجهة نظـر كـل مـن    الكشف عن المشكالت التي وتهدف هذه الدراسة إل

ولهذا الغرض يقـوم  ] .  محافظتي بيت لحم والخليل[ علميها في فلسطين مديري المدارس الثانوية الحكومية وم

الباحث باستطالع للرأي حول المشكالت التي تواجه عملية اإلشراف ، الرجاء كتابة أي مشكالت ضمن المجاالت 

  :اآلتية 

  

 .........)..................................................التربويــــة والمدرســــية( مجــــال اإلدارة 

.................................................................................................................

.................................................................................................................  

...................................................... ).....مجـــــــــــال المنهـــــــــــاج 

.................................................................................................................

.................................................................................................................  

)........................................................... مجــــــال الوســــــائل التعليميــــــة 

.................................................................................................................

.................................................................................................................  

ــويم ــال التق ــين ( مج ــويم المعلم ــالبتق ــويم الط  )..................................................أو تق

............................................................................... ..................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................  

ــو( ــال النمـــــــــ  )........................................................... مجـــــــــ

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................  
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  ) 2( ملحق رقم 
  

   مي أداة الدراسةمحكَّقائمة أسماء 
  

  

 الرقم 

  

  ماسم المحكَّ

  

  مكان العمل

  أبوديس/ جامعة القدس   األستاذ الدآتور أحمد فهيم جبر  1

  أبوديس/ جامعة القدس   الدآتور غسان سرحان   2

  أبوديس/ جامعة القدس   الدآتور محمد عابدين   3

  أبوديس/ جامعة القدس   الدآتور محمود أبو سمرة   4

  رام اهللا/  آلية التربية   الدآتور محمد عمران  5

  جامعة بيت لحم   الدآتور سامي عدوان   6

  ت لحمجامعة بي  الدآتورة هالة اليمني   7

  جامعة الخليل   آمال يونس  رالدآتو  8

  جامعة الخليل  الدآتور جمال أبو مرق   9

  بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحة   الدآتور نائل عبد الرحمن  10

  بيت لحم/ وزارة التربية والتعليم   الدآتور خالد جواريش   11

رئيس قسم / التربية والتعليم  مديرية  األستاذ وليد رضوان   12

  بيت لحم/ اإلشراف 

  

  

  

  

  

  
  
  
  )  3( ملحق رقم 
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  للسادة المحكمينأداة الدراسة في صورتها األولية تحكيم آتاب 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  
  .المحترم ................................................................. حضرة الدآتور  

  
  

  . جامعة القدس / ماجستير في اإلدارة التربوية  استكماال لمتطلبات الحصول على رسالة ال
  :يقوم الباحث بدراسة بعنوان 

   
المشكالت التي تواجه عملية اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميهـا  " 

  "   -محافظتي بيت لحم والخليل دراسة حالة  -في فلسطين 
  

تواجه عملية اإلشراف التربوي من وجهة نظـر كـل مـن    ن المشكالت التي ع إلى الكشف وتهدف هذه الدراسة 

   ].محافظتي بيت لحم والخليل كدراسة حالة [ مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها في فلسطين 

   

ـ  ا أرجو التكرم بقراءة بنود هذه االستبانة والتفضل بتحكيمها وإبداء الرأي حول مناسبتها وقدرتها على قياس م

  .أعدت من أجله 

  

اإلدارة والتخطـيط والمنهـاج والوسـائل    : " فقرة، موزعة على خمس مجاالت هي)  62( االستبانة مكونة من 

كبيرة جـدا وكبيـرة   : " لم اإلجابة تكون من خمس درجات هيعلما أن س" . التعليمية والتقويم والنمو المهني 

   ".جدا ومتوسطة وقليلة و قليلة 

.  

  .وتقديري لكم على حسن تعاونكم شكري خالص مع 

  

  

  :الباحث                                                                                               

  د        العبمحمد خالد فضل                                                                                      

  جامعة القدس                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  

  ) 4(ملحق رقم 
  .أداة الدراسة في صورتها النهائية بعد التحكيم

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  . األخت مديرة المدرسة / األخ مدير المدرسة 
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  .األخت المعلمة / ألخ المعلم ا
  
  :يقوم الباحث بدراسة  ميدانية بعنوان . الم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته الس
المشكالت التي تواجه عملية اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها " 

   ." -فظتي بيت لحم والخليلمحا -في فلسطين 
   

اجه عملية اإلشراف التربوي من وجهة نظر كل من توالكشف عن المشكالت التي وتهدف هذه الدراسة إلى  

  . مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها في فلسطين 

.  أبو ديس / من أجل استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة القدس 

شكالت ، يرجى تحديد درجة تأثير كل منها فقرة تتعلق بالم)   44(  ولهذا الغرض تم بناء استبانه تتكون من 

  .في المربع المناسب(  /  ) من وجهة نظرك وذلك بوضع إشارة 

  

ويأمل الباحث منكم تعاونا صادقا وصريحا وموضوعيا في اإلجابة عن فقرات االستبانة ، و نحيطكم علما بأن 

  فقط  إجاباتكم ستحاط بالسرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  . مع شكري وتقديري لكم على حسن تعاونكم 

    خالد فضل العبد  :الباحث                                                                                        

********************************************************************  

  المعلومات العامة: القسم األول

  :تنطبق عليك يفي المربع المخصص بجانب الحالة الت) ×(الرجاء وضع إشارة 

 
   أنثى                      ذكر          :  الجنس    

  

  ماجستير فأكثر               بكالوريوس                       دبلوم                       :لمؤهل العلميا
 

 سنوات 10أكثر من                    10 – 6                 5 – 1           :الخبرة سنوات 
   

  معلم                مدير               :     يالمسمى الوظيف

  

  الخليل                بيت لحم          :المحافظة
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  المشكالت في مجال المنهاج  -2

  
  الـفـقـرات

  هاوجوددرجة 
 قليلة جدا قليلة   متوسطة  آبيرة  جداآبيرة

            .عدم استشارة المشرفين والمعلمين في تخطيط المنهاج وبنائه   11
عدم اهتمام المسؤولين بالرد على التعديالت التي يقدمها   12

  .المشرف والمعلم على المنهاج قبل أو بعد تطبيقه
          

لمشرف مع المعلم في التغلب على الصعوبات ضعف تعاون ا  13
  .الناجمة من العمل على تطبيق المنهاج 

          

ضعف تعاون المشرف مع المعلم في اختيار األنشطة الالصفية   14
  .التي تعزز المنهاج 

          

ضعف خبرة المعلمين في ربط المنهاج بالحياة العملية بما   15
  .شراف يتوافق مع النظرة الشاملة لعملية اإل

          

ترآيز المنهاج على المعارف أآثر من المهارات األدائية بما ال   16
  . يتناسب مع التوجهات اإلشرافية الحديثة

          

ال يقدم المشرف للمعلم مالحظات و إرشادات حول آيفية تطبيق   17
  . المنهاج ومناقشته بها 

          

والدراسات  قلة تشجيع المشرف للمعلم باالطالع على المراجع  18
  .الحديثة إلثراء المنهاج  ةواألبحاث التربوي

          

                     
  المشكالت في مجال الوسائل التعليمية  -3                                               

  هاوجوددرجة   الفقرات  
 قليلة جدا  قليلة   متوسطة  آبيرة  جداآبيرة

          مية الالزمة لعملية التعليم مما يعيق قلة توفر الوسائل التعلي  19

 مجاالت االستبانة وفقراتها: القسم الثاني
  .رة من الفقرات اآلتية، وذلك بناء على درجة شعورك بوجود المشكلةأمام كل فق) ×(يرجى وضع إشارة 

  
 )التربوية والمدرسية ( المشكالت في مجال اإلدارة  -1

  
الرقم 

  
  الـفـقـرات

   وجودها درجة
  قليلة جدا  قليلة  متوسطة  آبيرة  آبيرةجدا

عدم إشراك المشرف للجنة المبحث أو المعلمين في وضع الخطة   1
  .يةاإلشراف

          

            .ضعف ارتباط أهداف اإلشراف التربوي بواقع المدارس  2
انشغال المشرف في متابعة القضايا اإلدارية على حساب القضايا   3

  .الفنية التربوية
          

قلة عدد المشرفين في المديريات المختلفة بالنسبة لكثرة عدد   4
  .المعلمين في المدارس التابعة لها 

          

            .هم مدير المدرسة لدوره بصفته مشرفا مقيما  عدم تف  5
 ةعدم متابعة مدير المدرسة لمالحظات المشرفين الخاصة باإلدار  6

  . و بالمعلمين
          

تدريس المعلم لمواد غير تخصصه مما يعيق سير خطة المشرف   7
  . المختص 

          

            . عدم استشارة المشرف في الغالب عند نقل المعلم   8
عدم انتظام المدارس عند بداية العام الدراسي مما يعرقل العملية   9

  .اإلشرافية 
          

عدم توفر التسهيالت اإلدارية والمالية الالزمة لممارسة وسائل   10
  .إشرافية أخرى عدا الزيارة الصفية 
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  .تحقيق أهداف عملية اإلشراف 
            .عدم وجود الوقت الكافي إلعداد التجربة العلمية المناسبة   20
            .انخفاض دافعية المعلمين الستعمال الوسائل التعليمية  21
            . ة عدم توفر اإلمكانيات المادية لعمل الوسائل التعليمية المناسب  22
قلة تشجيع المشرف للمعلم على ابتكار وسائل تعليمية جديدة أو   23

  .تطويرها 
          

عدم وجود مختص أو مشرف وسائل تعليمية في المدارس أو   24
  .مديرية التربية 

          

قلة تشجيع المشرف على التعاون بين المدارس والمعلمين في   25
  . موضوع الوسائل التعليمية 

          

عدم تعاون المشرف مع المعلم في موضوع الوسائل التعليمية    26
  .إعدادها أو توفيرها أو اختيارها  ثمن حي

          

  
  المشكالت في مجال التقويم   -4

  هاوجوددرجة   الـفـقـرات  
 قليلة جدا  قليلة   متوسطة  آبيرة  جداآبيرة

معلم اعتماد المشرف في تقويمه ألداء المعلم على ما يقدمه ال  27
  .داخل غرفة الصف أثناء الزيارة الصفية اإلشرافية 

          

ال يشجع المشرف المعلم على تنويع أساليب التقويم وفقا لتنوع   28
  .األهداف التعليمية 

          

            . عدم تشجيع المشرف للمعلم وتدريبه على التقييم الذاتي لعمله  29
يز على الممارسات تجاهل المشرف للممارسات اإليجابية والترآ  30

  .السلبية في أداء المعلم 
          

            .عدم قيام المشرف بتفسير نتائج التقويم التي يجريها المعلم لطلبته   31
            . تقويم المشرف  للمعلمين ال يعتمد على مبدأ العدالة و الموضوعية  32
            .ضعف الثقة المتبادلة بين المشرف والمعلم   33
  م للزيارة الصفية اإلشرافية ومحاولتهآره المعل  34

  . التهرب منها  
          

اقتصار تقويم أداء المعلم طوال العام على الزيارة الصفية   35
  .المفاجئة فقط من قبل المشرف
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  المشكالت التي تواجه عملية اإلشراف التربوي من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها في " 
  " -محافظتي بيت لحم والخليل –فلسطين 

  
  

  .لب المذآور أعاله والتعاون معهلذا يرجى من حضرتكم تسهيل مهمة الطا
  
  
  

  شاآرين لكم حسن تعاونكم
  

  واهللا الموفق
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  .موافق من وزارة التربية والتعليمآتاب ال
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  محافظة بيت لحم/ آتاب موافقة مديرية التربية والتعليم 
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  محافظة الخليل/ آتاب موافقة مديرية التربية والتعليم شمال الخليل 
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  محافظة الخليل/ آتاب موافقة مديرية التربية والتعليم وسط الخليل 
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  محافظة الخليل/ آتاب موافقة مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل 
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