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إقرار 
 

أقر أنا مقدـ الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة 
باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم درجة عميا ألم 

. جامعة أك معيد 
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

شكر وعرفان 
 

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف كخاتـ النبييف محمد صمى 
. اهلل عميو كسمـ كعمى آلو كصحبو أجمعيف 

بعد أف مّف اهلل تعالى عمي بإكماؿ ىذه الدراسة، يطيب لي بؿ كيسعدني أف أتقدـ ببالغ 
الشكر كعظيـ االمتناف إلى الدكتكر محمكد أبك سمرة الذم أشرؼ عمى ىذه الرسالة كرعى 

كالذم لـ يبخؿ عمي . ىذا العمؿ، منذ أف كاف فكرة إلى أف أصبح عمى ما ىك عميو اآلف
بعممو ككقتو كجيده فكاف مرشدان كمشجعان كمسديان لمنصيحة مما كاف لو بالغ األثر في 

كما أتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى األساتذة األجالء عضكم . إتماـ ىذا الجيد المتكاضع 
لجنة المناقشة األستاذ الدكتكر أحمد فييـ جبر كالدكتكرة ميسكف كامؿ التميمي عمى 

ثرائيا بمالحظاتيما القيمة  . تفضميما بقبكؿ عضكية المناقشة، كا 
كما كأتقدـ بخالص الشكر كاالمتناف إلى كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية التي قامت 
بتكزيع االستبانات عمى مديريات الضفة الغربية كاسترجاعيا، كأخص بالذكر األستاذ عمي 

. أبك زيد رئيس قسـ التعميـ العاـ في الكزارة
كما كأتقدـ بشكرم كعرفاني إلى األستاذ الفاضؿ عبد اهلل شكارنة راعي المسيرة التعميمية 

. في محافظة بيت لحـ الذم لـ يدخر جيدان في مساعدتي عمى إنجاح ىذا العمؿ
كأخيران كؿ التقدير كالشكر إلى كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذه الدراسة، فإلييـ جميعان اعترافي 

.  بفضميـ كتقديرم لجيكدىـ، كجزاىـ اهلل عني خير جزاء
 

الباحث 
 عصاـ عبيد اهلل



 ج 

 

:   مصطمحات الدراسة 

 عممية تعاكنية منظمة كمستمرة، تيدؼ إلى تحسيف العممية التعميمية التعممية، مف :اإلشراف التربوي 

 )خالؿ تطكير طاقات المدرسيف كالتالميذ، كاستخداـ أفضؿ السبؿ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة لمتربية، 

( . 14، ص2002اإلبراىيـ، 

 ىك الشخص المعيف رسميا مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ لمساعدة المعمميف عمى :المشرف التربوي 

. تحسيف أدائيـ كنمكىـ الميني كتطكير العممية التعميمية لتحقيؽ أىدافيا 

 القدرة عمى أداء عمؿ أك ميمة ما بفاعمية، أم بأقؿ ما يمكف مف الجيد كالتكمفة كالكقت، :الميارة 

( . 2، ص1987مرعي،  )كبأقصى ما يمكف مف الدقة كاألثر، 

 تعني ميارة المشرؼ التربكم في التصكر كالنظرة إلى التربية :الميارات التصورية لممشرف التربوي 

في اإلطار العاـ الذم يرتبط فيو النظاـ التعميمي ككؿ بالمجتمع الكبير، كليس مجرد نظرة جزئية إلى 

( .  115، ص2002السعكد،  )التعميـ في نطاؽ مرحمة تعميمية أك مادة دراسية أك ما شابو، 

 المعرفة العممية المتخصصة في فرع مف فركع العمـ ك الكفاءة في :الميارات الفنية لممشرف التربوي 

استخداميا بما يحقؽ األىداؼ بفاعمية، أم أف الميارات الفنية تتعمؽ باألساليب كالطرائؽ التي 

( . 92، ص2001عابديف، )يستخدميا المشرؼ التربكم في ممارستو لعممو، 

 الطريقة التي يستطيع بيا المشرؼ التربكم التعامؿ بنجاح مع :الميارات اإلنسانية لممشرف التربوي

اآلخريف كفي مقدمتيـ المعمميف، كيجعميـ يتعاكنكف معو كيخمصكف في عمميـ، كيزيدكف مف قدرتيـ 

( . 116، ص2002السعكد،  )عمى اإلنتاج كالعطاء 



 د 

 

 ىك المكظؼ المعيف مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ كمدرس متفرغ في مينة :معمم المرحمة الثانوية 

. التعميـ، كُيدرس مادة كاحدة عمى األقؿ في المرحمة الثانكية 

 ىي المدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية كتشرؼ عمييا : المدارس الحكومية الثانوية

. كتمكليا ماديان كبشريان بشكؿ مباشر كتضـ في تشكيالتيا الصؼ الحادم عشر كالثاني عشر 

 ذلؾ الجزء مف فمسطيف الكاقع تحت إشراؼ السمطة الفمسطينية كتضـ المناطؽ :الضفة الغربية 

: الجغرافية التالية

، كقمقيمية، كقباطية، كنابمس: الشماؿ، كتشمؿ مديريات التربية في - . جنيف، كسمفيت، كطكلكـر

 .أريحا، كراـ اهلل، كالقدس، كضكاحي القدس: الكسط، كتضـ مديريات التربية في  -

 .بيت لحـ، كالخميؿ، كجنكب الخميؿ: الجنكب، كتضـ مديريات التربية في  -



 ي 

 

المماص  
 

 لميارات اإلشراؼ التربكم في الضفة فىدفت ىذه  الدراسة التعرؼ إلى مدل امتالؾ المشرفيف التربكيي

الغربية، كاختالفيا تبعا لمتغيرات كؿ مف المنطقة الجغرافية، كالجنس، كالتخصص، كالخبرة، كالمؤىؿ 

. العممي

: ك تحددت مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف  

ما درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم في الضفة الغربية مف كجية نظر - 1

معممي المرحمة الثانكية كمعمماتيا ؟  

ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ - 2

المنطقة الجغرافية، كالجنس، كالتخصص، كالخبرة، كالمؤىؿ : التربكم، باختالؼ متغيرات الدراسة

.  العممي

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمة الثانكية كمعمماتيا في المدارس الحككمية الثانكية 

 كالبالغ 2005/2006التابعة لكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية في الضفة الغربية، لمعاـ الدراسي 

أما عينة الدراسة فكانت عشكائية طبقية . مديرية (13)مكزعيف عمى . معممان كمعممة ( 9419 )عددىـ

مف (%7)معممان كمعممة ممف ُيعممكف في المرحمة الثانكية، أم ما نسبتو  (660)عنقكدية كتككنت مف 

ناثان أم ما نسبتو  (50)مجتمع الدراسة، مكزعيف عمى  مف عدد  (%8.3)مدرسة ثانكية ذككران كا 

.  المدارس الثانكية الحككمية في الضفة الغربية 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء استبانة لتحديد الميارات اإلشرافية التي يمتمكيا المشرفكف 

.  التربكيكف 



 و 

 

:  مككنة مف جزأيف

فقرة مكزعة عمى ثالثة  (58)يحتكم عمى :   الثانيءاشتمؿ عمى معمكمات عامة، كالجز: الجزء األكؿ

. مجاؿ الميارات التصكرية، كمجاؿ الميارات الفنية، كمجاؿ الميارات اإلنسانية: مجاالت ىي

كقاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة كثباتيا بالطرؽ العممية المناسبة، حيث بمغ معامؿ الثبات 

(.  0.98)عمى المجاؿ الكمي 

:  كبعد إجراء التحميؿ اإلحصائي المناسب لمبيانات تكصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية 

 تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف في الضفة الغربية لمميارات  -1

كفؽ مقياس  (2.96)اإلشرافية كانت ضمف الدرجة المتكسطة، كبمتكسط حسابي لمدرجة الكمية 

( . 0.75)ليكرت الخماسي، كانحراؼ معيارم 

مجاؿ الميارات : جميع مجاالت أداة الدراسة ىي بدرجة متكسطة أيضا، حيث جاء في مقدمتيا -2

 . اإلنسانية، كفي المرتبة الثانية مجاؿ الميارات الفنية، كأخيرا مجاؿ الميارات التصكرية

كما أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة  -3

لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، تعزل لمتغير المنطقة الجغرافية 

لصالح منطقة الشماؿ، كمتغير التخصص لصالح األدبي، كمتغير المؤىؿ العممي لصالح األقؿ 

 . مف بكالكريكس، كالبكالكريكس فقط 

في حيف أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة  -4

الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير الجنس، كالخبرة 

 . 



 ز 

 

 :كفي ضكء النتائج خرج الباحث بمجمكعة مف التكصيات كالمقترحات مف أىميا

العمؿ عمى تنمية كتطكير الميارات اإلشرافية لدل المشرفيف التربكييف كالتي تساعدىـ في  -1

. تحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ التربكم

زيادة عدد المشرفيف التربكييف كتقميؿ عدد المعمميف التابعيف لممشرؼ الكاحد، ليتسنى لو تنمية  -2

 . مياراتو اإلشرافية

 .خضكع أسس اختيار المشرفيف التربكييف لممراجعة الدائمة كالمستمرة -3

تزكيد المشرفيف التربكييف بأىـ خالصات الدراسات التي تتعمؽ بعممية اإلشراؼ التربكم لإلفادة  -4

 . منيا في الميداف التربكم عمميان 

 .تعميؽ كعي المعمميف بأىمية الخدمات اإلشرافية في تحسيف أدائيـ  -5

 .إجراء دراسة مماثمة في منطقة غزة  -6

 .إجراء دراسة تقترح معايير لبرنامج خاص بتدريب المشرفيف التربكييف عمى الميارات اإلشرافية -7
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الفصل األول 

اإلطار النظري ومشكمة الدراسة 

   المقدمة 1.1

ال يستقيـ  أمر جماعة مف الجماعات إف لـ يكف مؤسسان عمى قكانيف كقكاعد متعارؼ عمييا، تحترميا 
كىذه القكانيف كالقكاعد التي أصطمح عمى تسميتيا نظامان، تحتاج إلى . تمؾ الجماعة كبمقتضاىا تسير 

إدارة حكيمة تعمؿ عمى تطبيؽ النظاـ، كيتكفر فييا صفات الشخصية القيادية الفذة، كتمتمؾ القدرة عمى 
تنظيـ شؤكف الجماعة، كتحديد ما يربط بيف أفرادىا مف عالقات، كترسـ كتخطط ما يترتب عمييا مف 

(. 1985بمقيس كمرعي،  )سياسات كمشركعات، كتحدد ما يربط بينيا مف حقكؽ ككاجبات 

كيمكف اعتبار المدرسة المؤسسة النظامية التي اعتمدتيا المجتمعات رسميان  لرعاية أبنائيا كحمايتيـ 
. كتعميميـ كصقؿ شخصياتيـ، كتطكير قدراتيـ عمى التفكير كحؿ المشكالت، كالقياـ بأدكارىـ المستقبمية
كال بد لممدرسة مف جياز متابعة كمعاكنة يعمؿ مع المعمميف لتحقيؽ أىدافيا، كيساعد عمى اكتشاؼ 

كيرل الكثير مف التربكييف ضركرة كجكد . األخطاء كعالجيا، كمف ىنا جاء دكر اإلشراؼ التربكم
عممية اإلشراؼ التربكم لتطكير أداء المعمميف، في ضكء التغيرات المعرفية كالتقنية السريعة كاليائمة، 
كالطرؽ التدريسية  الحديثة التي قد ال يمـ بيا المعمـ، مما يؤكد حاجة المعمميف لممساعدة كيحتـ كجكد 

(. 1999الجنيدم، )المشرفيف التربكييف، 

مف األنظمة الفرعية اليامة لمنظاـ التربكم، كذلؾ مف أجؿ  (2002)كاإلشراؼ التربكم كما يراه شديفات 
تحسيف العممية التربكية كتطكيرىا لألفضؿ، كييدؼ إلى خدمة العممية التعميمية كذلؾ مف خالؿ تبصير 
المسؤكليف عف التعميـ بمجاالت القكة كالضعؼ في تمؾ العممية، كمساعدة المعمميف عمى النمك الميني 
كسبيؿ لرفع سكية التعميـ كتحقيؽ أىدافو، فاإلشراؼ التربكم خدمة تربكية متخصصة تيدؼ إلى تطكير 

نكعية التعميـ كذلؾ مف خالؿ تكفير أفضؿ الظركؼ التي تساعد المعمميف لمقياـ بأدكارىـ التعميمية 
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بشكؿ فعاؿ، كحتى يسيـ المشرؼ التربكم في تكفير ذلؾ ال بد أف تتكفر فيو مجمكعة مف الصفات 
كالكفايات كالميارات التي تساعده لمقياـ بدكره بشكؿ فعاؿ، كأف يككف ذا ثقافة كاسعة، كقادران عمى 

. القيادة التعميمية، كماىران في التدريس

لقد أجمع األدب التربكم عمى أف المعمـ ىك أساس العممية التعميمية، فيك قائد الصؼ الذم يعمؿ مف 
أجؿ تعمـ التالميذ، كىك الذم يرشد كيكجو التالميذ بعقالنية، كيشارؾ بفعالية في األنشطة المدرسة، 

( . 1994الفقي،  )إضافة إلى ككنو يساعد في إيجاد عالقات جيده بيف المدرسة كالمجتمع المحمي 
فإذا كاف الطالب ىك محكر العممية التربكية، فالمعمـ مف أىـ عناصرىا، كيعتبر ذراعيا التنفيذم، كتقع 

عمى عاتقة المسؤكلية المباشرة في عممية التعمـ كالتعميـ، فكاف ال بد لو مف سند كمساعدة في أداء 
: ميامو مف جيتيف 

 )اإلدارة التربكية ممثمة باإلشراؼ التربكم: اإلدارة المدرسية ممثمة بمدير المدرسة، كالثانية : األكلى 
كمف ىنا ظيرت الحاجة إلى المشرؼ التربكم كخبير في نظاـ التعميـ ليمجأ إليو  . ( 1995العنكز، 

فالمشرؼ التربكم يعمؿ مف أجؿ اإلنساف كىك الطالب، كما يعمؿ . المعمـ عندما تعترضو أية مشكمة
مع اإلنساف كىك المعمـ، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ التربية األسمى كىك تككيف الشخصية السكية 

عداده لمحياة، مما يساىـ في تطكير المجتمع الذم يعيش فيو   ( . 1993حمصي،  )لمطالب كا 

أف أىمية اإلشراؼ التربكم تزايدت في البالد العربية، عمى مدار السنكات  (1993 )كيؤكد عطارم 
الماضية، كذلؾ بسبب المشكالت الممحة التي تكاجييا األنظمة التعميمية العربية مثؿ زيادة عدد 

إلى  (1995)كيشير عمار . المدرسيف الجدد كغير المؤىميف، كزيادة حجـ التسرب كاليدر في المدارس 
ضعؼ مستكيات التحصيؿ لدل : أسباب أخرل أدت إلى زيادة االىتماـ باإلشراؼ التربكم  منيا

الطالب مف المعارؼ كالقدرات، كبالتالي تدنت الكفاية اإلنتاجية لمخرجات النظاـ التربكم سكاء الكفاية 
ىك صماـ األماف  (1996)فاإلشراؼ التربكم كما يقكؿ حسيف . الداخمية، أك الكفاية الخارجية لمتعميـ 

في العممية التعميمية، كبقدر كفاءة اإلشراؼ التربكم كفعالية أجيزتو تككف كفاءة العممية التعميمية 
كفعاليتيا، فيك اآللية المسؤكلة عف تحقيؽ الكثير مف عناصر الجكدة النكعية في النظاـ التعميمي، 

المناىج، كأداء المعمميف، كالمكاد : خاصة الحمقات األربع الكبرل التي تمثؿ حمقات الجكدة كىي 
التعميمية، كأساليب التقكيـ، كمف ىنا فإف المشرؼ التربكم ىك صماـ األماف كضابط إيقاع الجكدة 

. النكعية في النظاـ التعميمي 
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  مشكمة الدراسة  2. 1

تطكرت أىداؼ األشراؼ التربكم، كتنكعت مياـ المشرفيف التربكييف، كتعددت األنماط اإلشرافية 
كعمى الرغـ مف ىذا التطكر في مفيـك . المستخدمة لتقكيـ العممية التربكية كتطكيرىا كتحسينيا 

اإلشراؼ التربكم الذم كاكب التطكر العممي، إال أف الممارسات اإلشرافية في فمسطيف لـ تتغير تغيران 
نكعيان بارزان يرتقي إلى المستكل المطمكب الذم يجعؿ اإلشراؼ التربكم قادران عمى تحقيؽ األىداؼ 

فقد أكدت العديد مف الدراسات السابقة في مجاؿ اإلشراؼ التربكم مثؿ دراسة التميمي . المناطة بو 
أف اإلشراؼ التربكم في فمسطيف  (2000)، كدراسة أبك ىكيدم (2000)، كدراسة الجنازرة (2005)

ف عدـ . ال يزاؿ متكسط األداء، كأف دكر المشرؼ التربكم ال زاؿ غامضان كميمتو غير كاضحة  كا 
إنجاز المشرفيف التربكييف لمياميـ بصكرة ُمرضية يعكد إلى مشكالت تتعمؽ بنقص الميارات اإلشرافية 

لذا جاءت ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى درجة . الكاجب تكافرىا لدل المشرفيف التربكييف في الضفة الغربية 
امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية في 

مف أجؿ تحديد مستكياتيا مف جية، كالتكجو بإيجاد الحمكؿ . المدارس الحككمية في الضفة الغربية 
حتى تستطيع عممية اإلشراؼ التربكم في الضفة الغربية تحقيؽ األىداؼ . الالزمة ليا مف جية أخرل 

.  المككمة إلييا 

  أسئمة الدراسة  3. 1
: حاكلت الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية

ما مدل امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر معممي المرحمة - 1
الثانكية في الضفة الغربية؟ 

ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم - 2
المنطقة الجغرافية التابع ليا المعمـ، كجنس المعمـ، كتخصص المعمـ، )باختالؼ متغيرات الدراسة 

؟  (كخبرة المعمـ، كالمؤىؿ العممي لممعمـ

 الامفية األدبية لمدراسة  4.1

 بعد مراجعة الباحث لألدب التربكم يرل أىمية الحديث عف البنكد التالية ذات العالقة باإلشراؼ التربكم
 .
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 : مفيوم اإلشراف التربوي 1.4.1

أف اإلشراؼ التربكم قد تطكر خالؿ القرف العشريف الماضي بصكرة سريعة، مستفيدان مف تطكر الفكر 
ككغيره مف المفاىيـ التربكية . اإلدارم مف جية، كمف تطكر النظريات التربكية كالنفسية مف جية أخرل 

لـ يحظ اإلشراؼ بتعريؼ كاحد يقبمو جميع المختصيف، إذ ظيرت مجمكعة مف التعريفات التي تحاكؿ 
كمف أىـ التعريفات التي كردت في األدب التربكم . (2002السعكد، )تحديد مفيـك اإلشراؼ التربكم 

: ما يأتي

خدمة فنية متخصصة، يقدميا المشرؼ التربكم المختص إلى المعمميف الذيف يعممكف معو بقصد " -
  (.38، ص2005عطارم،  )." تحسيف عمميو التعميـ كالتعمـ 

ذلؾ الجزء مف "فيعتبر اإلشراؼ التربكم  (328، ص2003)أما التعريؼ الكارد عند البستاف  -
اإلدارة التربكية الذم يعنى بالدرجة األكلى بالعناصر البشرية المككنة لمتنظيـ اإلدارم أك المؤسسة 
التربكية، كىك ييدؼ إلى إقامة عالقات إنسانية عمى أساس يمكف كافة العامميف في قطاع التربية 

." مف تقديـ إسياماتيـ الكاممة في العممية التربكية

جميع النشاطات التربكية المنظمة "أف اإلشراؼ التربكم ىك  (69، ص2002)في حيف يرل السعكد -
التعاكنية، المستمرة، التي يقـك بيا المشرفكف التربكيكف كمديرك المدارس كاألقراف كالمعممكف 

أنفسيـ، بغية تحسيف ميارات المعمميف التعميمية كتطكيرىا، مما يؤدم إلى تحقيؽ أىداؼ العممية 
." التعميمية التعممية

ميمة قيادية بالدرجة األكلى، تفتح قنكات "أف اإلشراؼ التربكم  (18، ص2001)كيرل البدرم  -
االتصاؿ بيف جميع العناصر المؤثرة في العممية التربكية مف إدارة كمناىج  كطرائؽ تدريسية 

 ".كنشاطات متنكعة ليا عالقة بعممية التعمـ 

خدمة تربكية " فقد اعتبرت اإلشراؼ التربكم  (5، ص1983)أما كزارة التربية كالتعميـ األردنية  -
تيدؼ إلى االرتقاء بنكعيو التعميـ، مف خالؿ تكفير أفضؿ الظركؼ التي تمكف المعمميف كغيرىـ 

 ."مف أطراؼ العممية التعميمية التعممية مف القياـ بأدكارىـ بشكؿ فّعاؿ

جيد إلثارة كتنسيؽ كتكجيو نمك "أف اإلشراؼ التربكم ىك  (54، ص1997) في حيف يرل رمزم  -
 . "المعمميف فرديان كجماعيان 
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أف تنسؽ، كأف تحرؾ، كأف تكجو نمك المدرسيف، في اتجاه يستطيعكف معو "ىك  (تشرؼ)معنى أف  -
باستخداـ ذكاء التالميذ أف يحرككا نمك كؿ تمميذ، كأف يكجيكه إلى أغنى كأذكى مساىمة فعالو في 

 (.8، ص1976األفندم،  )." المجتمع، كفي العالـ الذم يعيشكف فيو

 ."تقدـ كتحسيف التعميـ"فيرل أف اإلشراؼ التربكم ىك  (Waite,1995,p.11) أما كايت  -

كظيفة قيادية تتضمف اإلدارة كالمناىج كالتعميـ كتسيـ في التحقيؽ الفّعاؿ لألىداؼ  كبناء التزاـ  " -
 ( .P. 57 ،Wiles & Bondi ,1986)" نحك تحقيقيا، كالمساعدة في خمؽ منظمة تثمف اإلنساف

عممية معقدة تتضمف العمؿ مع المدرسيف كالمربيف اآلخريف بشكؿ تعاكني، إلثراء نكعية التعميـ " -
 & Beach)"  كالتعمـ في المدارس، مما يؤدم إلى التطكير الميني لممدرسيف

Reinhartz,2000, p.12 .) 

 :كمف خالؿ التعريفات السابقة يمكف مالحظة ما يمي

اإلشراؼ التربكم عممية منظمة كمخططة تيدؼ إلى تحسيف الناتج التعميمي مف خالؿ تقديـ  -
 .الخبرات المناسبة لممعمميف كالعامميف في المدارس

 .عممية تفاعؿ كتعاكف إنساني بيف المشرؼ كالمعمـ كالمدير  -

رؤية شاممة لجميع عناصر العممية التعميمية لتطكير إمكانيات جميع األطراؼ المشاركة مف  -
معمميف، كطالب، كمنياج، ككسائؿ كعكامؿ تؤثر في عممية التعمـ كالتعميـ، سكاء أكانت ىذه 

 .العكامؿ خارج المدرسة أك داخؿ المدرسة 

 عمى الرغـ مف االختالؼ في تعريفات اإلشراؼ التربكم إال أف الجميع متفقكف عمى أف اليدؼ  -
 .األساسي لإلشراؼ التربكم ىك تحسيف العممية التعميمية 

يرتبط اإلشراؼ التربكم كثيران بالقيادة الناجحة، كيعمؿ عمى تييئة الظركؼ المناسبة لتطكير العممية  -
 .التعميمية 

يتصؿ اإلشراؼ التربكم اتصاال مباشران بعممية التقكيـ، كيقكـ عمى الممارسة الديمقراطية ليذا  -
التقكيـ، سكاءن أكاف تقكيـ المعمـ، أك الطالب، أك اإلدارة المدرسية، أك المنياج، أك الكسائؿ التعميمية 

 .المختمفة
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عممية تعاكنية منظمة كمستمرة، تيدؼ إلى )كبناءن عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ اإلشراؼ التربكم عمى أنو
تحسيف العممية التعميمية التعممية، مف خالؿ تطكير طاقات المدرسيف كالتالميذ كاستخداـ أفضؿ السبؿ 

 . (لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة لمتربية 

:  وظائف اإلشراف التربوي ومجاالت عمل المشرف التربوي والميام المناطة بو2.4.1
 

أصبحت الحاجة إلى اإلشراؼ التربكم ماسة جدان، ذلؾ أف ىناؾ مجمكعة مف األىداؼ العامة الكبرل، 
عمى أف تحقيؽ ىذه األىداؼ لف يتأتى . كالخاصة التفصيمية التي يسعى اإلشراؼ التربكم إلى تحقيقيا

 دكف القياـ بمجمكعة مف الكظائؼ أك المياـ، كما أكردىا السعكد 
عداد المكاد التعميمية كالتعريؼ  ( 2002)  كالتي مف أىميا اإلشراؼ عمى طرؽ التعميـ كأساليبو، كا 

بالمكجكد منيا، كتكفير التسييالت التعميمية، كاإلفادة مف خبرات البيئة في عممية التعميـ كالتعمـ، 
عدادىـ لعمميـ، كتنظيـ الدكرات، كتطكير  كتنظيـ المكقؼ التعميمي التعممي، كتييئة المعمميف الجدد كا 
المناىج، كاختيار المعمميف، كاختيار مديرم المدارس كمساعدتيـ، كتطكير عالقة المدرسة بالمجتمع 

. المحمي، كأخيران تقكيـ العممية التعميمية 

:  فيمخص كظائؼ اإلشراؼ التربكم فيما يمي  (1976 )أما األفندم 
. مساعدة المدرسيف عمى فيـ كظيفتيـ، كاإليماف بيا إيمانان يدفعيـ إلى اإلخالص في أدائيا  -1
 .مساعدة المدرسيف عمى فيـ األىداؼ التربكية كمراجعتيا، كانتقاء المناسب منيا  -2

المساعدة عمى كضع الخطط السميمة كالقائمة عمى أسس عممية كالمناسبة لممكقؼ الذم تكضع مف  -3
 .أجمو 

 .المساعدة في كضع البرامج كأساليب النشاط  التربكم التي تشبع ميكؿ المتعمميف  -4

 .المساعدة عمى فيـ كسائؿ التعميـ كطرقو كأدكاتو كتكفيرىا لتككف في خدمة المتعمميف -5

د في أمكر التعميـ كاقتباس المناسب مف كؿ جديد  -6  .المعاكنة في متابعة ما يجِّ

 .المعاكنة في متابعة الخطط المكضكعة كالعمؿ عمى تحسيف الظركؼ المؤثرة في أمكر التعميـ -7

 .المعاكنة في تقكيـ العممية التعميمية تقكيمان سميمان عمى أسس صحيحة  -8

. المساعدة عمى تنمية المعمميف مينيان كذاتيان كالعمؿ عمى تنسيؽ جيكدىـ  -9

أف : مجمكعة مف األعماؿ المتصمة بميمات ككظائؼ المشرؼ التربكم منيا  ( 2001 )كذكر المساد 
المشرؼ ميّسر يحاكؿ إيجاد قنكات االتصاؿ سكاء أكاف ذلؾ في المدرسة الكاحدة أـ في المدارس 

التابعة لو، كىك مشجع يحفز المعمميف عمى العمؿ كيعززىـ، كيقترح كيقدـ المكاد التعميمية المناسبة، 
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كيساعد المعمميف في كضع الخطط السميمة، كيقدـ الخدمة الفنية بأسمكب جذاب، كيزكد الميداف 
 .بالقيادة التربكية القادرة عمى تطكير فرص تعميمية لمطالب 

 :إلى أف مياـ المشرؼ التربكم يمكف حصرىا فيما يمي  (,Harris 1985)كيشير 
. تطكير المنياج كالمشاركة في تكفير الييئة التدريسية المناسبة : المياـ التمييدية كتشمؿ  -1
المياـ المتعمقة بالعمميات كتشمؿ، تنظيـ التعميـ، كتيسير تقديـ الخدمات التعميمية كاإلرشادية  -2

لمطمبة، كتكفير المكاد التعميمية الالزمة لمتعميـ، كمساعدة المعمميف الجدد، كتطكير نظـ العالقات 
 .كاالتصاالت 

التدريب كالتطكير أثناء الخدمة، كتقييـ التعميـ كاعتبرت مف أىـ مياـ : المياـ التطكيرية كتشمؿ  -3
المشرؼ التربكم كذلؾ الرتباطيا بالتغيير الذم يساعد عمى تطكير التعميـ، يمييا تطكير المنياج 

 .كتقييـ التعميـ 

 
 :فيرل أف ىناؾ ثالث كظائؼ لممشرؼ التربكم كىي  (1975)أما مرسي 

حيث أف تكقعات الدكر الذم يقكـ بو المشرؼ تفرض عميو أف يبتكر أفكاران : االبتكار كالبناء  -1
. جديدة، كأساليب مستحدثة لتطكير العممية التربكية 

مف كظائؼ المشرؼ التربكم أف يعالج أم خطأ في الممارسات التربكية، كأف : معالجة الخطأ  -2
 .يصحح ىذا الخطأ، مقدمان اقتراحاتو البناءة لمعالجة السمبيات 

 .كيعني بيا حماية العممية التربكية مف الكقكع في الممارسات الخاطئة: تفادم الخطأ  -3

مياـ المشرؼ التربكم مف خالؿ تفاعؿ نظاـ اإلشراؼ مع األنظمة التربكية  (1992 ) كحدد نشكاف 
القياس كالتقكيـ، كالتطكير التربكم، كالمناىج التربكية كالتدريب أثناء الخدمة، كشؤكف : األخرل مثؿ 
. المكظفيف 

المجاالت اآلتية لعمؿ المشرؼ التربكم،  ( 2001/2002)كلقد أكردت كزارة التربية كالتعميـ األردنية 
: كبينت المياـ التي يشتمؿ عمييا كؿ مجاؿ 

إعداد الخطط اإلشرافية، كالتعرؼ عمى حاجات : مجاؿ التخطيط كيشمؿ الميمات اآلتية - أكالن 
المعمميف، كمساعده مدير المدرسة في التخطيط كفي تكزيع المباحث كالحصص عمى المعمميف، 

. كمساعدة المعمـ في إعداد خططو التعميمية 
المشاركة في إعداد المناىج كتقكيميا، كتكضيح كتحديد أىداؼ المنياج : مجاؿ المناىج يشمؿ - ثانيان 

. بمشاركو المعمميف، كالمشاركة في تطكير المنياج بالتجريب كالتطبيؽ الفعمي 
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عرض إستراتيجيات تدريسية جديدة كتجريبيا كتنفيذىا، كمتابعة األنشطة : مجاؿ التعميـ كيشمؿ - ثالثان 
. التعميمية
إطالع المشرؼ عمى أحدث المعمكمات كاألساليب التعميمية : مجاؿ النمك الميني كيشمؿ - رابعان 

. الخاصة بمبحثو كتكصيميا لممعمميف، كتبادؿ الخبرات المينية مع المعمميف 
إعداد المشرؼ اختبارات تحصيمية كاختبارات مستكل بالتعاكف مع : مجاؿ التقكيـ كيشمؿ - خامسان 

المعمميف كتنفيذىا، كالعمؿ عمى تحميؿ نتائجيا كتفسيرىا، كالتقكيـ الذاتي لممشرؼ كالمعمـ كاألداء 
. المدرسي 
تقديـ اقتراحات حكؿ تكزيع المعمميف عمى المدارس، كالمشاركة في : مجاؿ اإلدارة كيشمؿ - سادسان 

. تقكيـ أعماؿ المعمميف كتقديرىا، كالتأكد مف فعالية التسييالت المتاحة 
بناء عالقات إنسانية مع المعمميف : مجاؿ العالقة مع الزمالء كالمجتمع المحمي كيشمؿ - سابعان 

كالمديريف كالعمؿ بركح الفريؽ، كتكثيؽ الصمة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي مف خالؿ نشاطات 
. مجالس أكلياء األمكر، كالحرص عمى بناء كتنمية عالقات إنسانية مع المجتمع 

تمبية الحاجات التدريبية لممشرفيف التربكييف لبناء برامج تدريبية : مجاؿ التدريب كيشمؿ - ثامنان 
كاإلسياـ في تنفيذىا، كحضكر البرامج التدريبية التي تعقد في الداخؿ كالخارج لنقؿ الخبرات إلى 

. الميداف 
المشاركة في كضع الخطط كالبرامج كأساليب النشاطات : مجاؿ األنشطة التربكية كيشمؿ - تاسعان 

التربكية كتكضيح أىميتيا كالمشاركة في لجاف التحكيـ لممسابقات المختمفة كتكجيو المعمميف إلى 
 .المشاركة الفعالة في اإلشراؼ عمى البرامج المختمفة لألنشطة المدرسية 

مف خالؿ  (2001)الكاردة في التميمي  (1998 ) الفمسطينية  كالتعميـفي حيف قسمت كزارة التربية
كرشة عمؿ قاـ بيا قسـ اإلشراؼ كالتدريب كالتأىيؿ التربكم، مجاالت عمؿ المشرفيف التربكييف إلى 

مجاؿ اإلشراؼ التخصصي، كمجاؿ اإلشراؼ العاـ، كيتفرع عف كؿ منيما عدة : مجاليف رئيسيف ىما
 :مجاالت فرعية، كيندرج تحت كؿ منيما عده مياـ كاآلتي

: مجال اإلشراف التاصصي ويتفرع عنو المجاالت اآلتية - أواًل 
تحميؿ محتكل المناىج أك تحميؿ كحدة منيجية محددة، : مجاؿ إثراء المناىج كيشمؿ المياـ التالية  -1

عداد مادة  عداد دليؿ لتنفيذ كحدة أك كتاب مدرسي مقرر، كا  كتحميؿ الكتاب المدرسي المقرر، كا 
عداد كسائؿ تعميمية سمعية أك  عداد تدريبات كمسائؿ إثرائية، كا  تعميمية إثرائية خاصة بالطمبة، كا 

عداد االختبارات بكافة أنكاعيا، كاقتراح طرؽ كأساليب تدريس جديدة لتدريس كحدة  بصرية، كا 
. تدريسية ما 
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الميارات اإلشرافية لمدير : مجاؿ النمك الميني لممديريف كالمعمميف كيشمؿ تنمية الميارات اآلتية  -2
ثارة الدافعية لممتعمميف لمتعمـ،  دارة المكاقؼ التعميمية، كالتقكيـ، كا  المدرسة، كالتخطيط لمتدريس، كا 
عداد الكسائؿ التعميمية كاستخداميا، كتنظيـ أنشطة الطالب الصفية كالالصفية،  كطرح األسئمة، كا 

 .كتنمية التفكير الناقد لدل الطمبة، كميارة إرشاد الطمبة 

إعداد االختبارات التحصيمية كتحديد مجاالت : مجاؿ القياس كالتقكيـ كيشمؿ المياـ اآلتية  -3
استخداميا كتحميؿ نتائجيا كاالستفادة مف التحميؿ، كاستخداـ التغذية الراجعة كتحميؿ نتائجيا، 

عداد الخطط العالجية كتكظيفيا   .كا 

ىذا المجاؿ البحكث كالدراسات المكجية نحك تحسيف الممارسات : مجاؿ البحث كالدراسات كيشمؿ -4
دراسة اتجاىات المعمميف كالمعممات نحك التعميـ، : التعميمية التعممية في مجاؿ التخصص مثؿ

 .كدراسة اتجاىات الطمبة نحك مكضكع مف المكضكعات الدراسية كغيرىا 

: كيشمؿ ىذا المجاؿ جكانب متعددة مثؿ: مجاؿ رعاية شؤكف الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة -5
رعاية الطمبة بطيئي التعمـ، كضعيفي التحصيؿ، كالذيف يعانكف مف إعاقات محدده، كالمكىكبيف 

 .كالمتفكقيف 

: مجال اإلشراف العام ويشمل الميام التالية : ثانيًا 

 مساعدة المدرسة كدعميا في معالجة ضعؼ الطمبة كتدني تحصيميـ،  كدعـ مدير المدرسة في أداء 
دكره كمشرؼ مقيـ، كمشاركة المدرسة في كضع الخطط التطكيرية، كمتابعة تنفيذىا، كالعمؿ مع فرؽ 

. التطكير المختمفة خاصة في المشاريع الريادية 

أف كظائؼ اإلشراؼ التربكم تتمخص في ثالث نقاط رئيسو كىي  (Wiles & Bondi, 1986 )كيؤكد
 :
كظائؼ إدارية تكضح المعايير كالسياسات، كاختيار المعمميف، كتنظيـ التعميـ، كتحسيف العالقات في  -

. مجتمع المدرسة 
كظائؼ تتعمؽ بالمنياج تكضح األىداؼ التعميمية، كتطكير الخطط كالبرامج، كاختيار المكاد  -

 .التعميمية

كظائؼ تتعمؽ بالتعميـ كتطكير خطط التعميـ، كتقييـ البرامج في ضكء معايير محددة كالمبادرة بتقديـ  -
 .برامج جديدة، كتقديـ النصح كالمساعدة لممعمميف 
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:  أنواع اإلشراف التربوي 3.4.1


نظران لتنكع كظائؼ اإلشراؼ التربكم كتعدد أىدافو، فقد تعددت صكره كأشكالو كيرل سيرجكفاني 
أف اإلشراؼ التربكم  (2001التميمي ، ) الكاردة في (Sergivanni & Starrat, 1988) كستارات 

:  في المدارس يدكر حكؿ ثالث نظريات إشرافية أك الدمج بينيا كىي 
. اإلشراؼ المستند إلى اإلدارة العممية التقميدية  -1
 .اإلشراؼ القائـ عمى العالقات اإلنسانية  -2

 .اإلشراؼ الذم يقـك عمى الدمج بيف اإلدارة العممية كاإلنسانية  -3

 
 :كيمكف تناكؿ أنكاع اإلشراؼ التربكم مف ناحيتيف 

:   تتعمؽ بالعالقات اإلنسانية، كتتمثؿ أنكاع اإلشراؼ في ىذا الجانب في :األكلى
. اإلشراؼ الدكتاتكرم الذم يتبع نمط التفتيش - 1 
.   اإلشراؼ الديمقراطي الذم يقـك عمى احتراـ شخصية المعمـ - 2 
اإلشراؼ الدبمكماسي، حيث يعمؿ المشرؼ عمى استمالة المخالفيف مستعينان باإلغراءات كالكعكد - 3 

.  البراقة، كاالستعانة باألشخاص ذكم التأثير كالنفكذ 
اإلشراؼ السمبي الذم يقكـ عمى الحرية المطمقة، حيث يؤمف المشرؼ بأف كؿ فرد مف العامميف - 4 

. مسؤكؿ عف نفسو في أداء عممو
:  تتعمؽ بالغايات كالكسائؿ، حيث يصنؼ اإلشراؼ في ىذا المجاؿ إلى  :الثانية

. الذم يقكـ عمى إصالح األخطاء دكف اإلساءة إلى المعمـ : اإلشراؼ التصحيحي  -1
 .الذم يقـك عمى أساس تحسيف األداء الصفي لممعمـ  : (العيادم ) اإلشراؼ اإلكمينيكي  -2

 .الذم يقـك عمى فكرة مساعدة المعمـ عمى النمك الذاتي : اإلشراؼ البنائي  -3

 .الذم يقـك عمى فكرة التنبؤ بالمشكالت كالعمؿ عمى تالفييا : اإلشراؼ الكقائي  -4

الذم يقـك عمى فكرة استخداـ الطريقة العممية كتطبيؽ طرؽ القياس عمى : اإلشراؼ العممي  -5
حالؿ البيانات محؿ اآلراء الخاصة بالنشاط العممي   .كظائؼ المدرسة، كا 

الخطيب، )الذم يقكـ عمى المزج بيف الطريقتيف الديمقراطية كالعممية، : اإلشراؼ اإلبداعي  -6
  (  .1996الخطيب، كالفرح،
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فيشيراف إلى أنكاع أخرل مف اإلشراؼ التربكم صنفت حسب أسمكب  (2000 )أما الفنيش كزيداف 
: أدائيا كىي 

حيث يستأثر المشرؼ بكؿ السمطات فيك صاحب األمر كالنيي فيتمسؾ : اإلشراؼ االستبدادم  -1
بآرائو كيرسـ خطة العمؿ، كيحدد طرؽ تنفيذىا فيمـز العامميف بالطاعة كالخضكع لمشيئة المشرؼ 

. مما يجعؿ المعمميف معدكمي النشاط 
 كأساليبو حسب كجية ذحيث يفسر المشرؼ أىداؼ العمؿ كيختار كسائؿ التنفي: اإلشراؼ السمبي  -2

نظره، كيعتقد أف الحرية المطمقة تؤدم إلى النجاح كعمى ذلؾ فيك يمنح كؿ مف يعممكف معو حرية 
غير محدكدة، فيعيش المعممكف في فكضى ال يتحقؽ فييا مفيـك الضبط االجتماعي ألنيا تعمؿ 

 .دكف ىدؼ 

إذ يتيح المشرؼ ألفراد جماعتو الفرصة لعرض آرائيـ كأفكارىـ ليتعرؼ : اإلشراؼ الدبمكماسي  -3
عمى شخصياتيـ كرغباتيـ كميكليـ، كيعمؿ الستمالتيـ كيقربيـ إليو كمف صفات المشرؼ أنو شديد 

 .الحساسية كيمتاز باليدكء كرقيؽ في تصرفاتو 

حيث ييتـ المشرؼ بظركؼ كأحكاؿ مف يعممكف معو فيمـ بقدراتيـ : اإلشراؼ الديمقراطي  -4
كاستعداداتيـ كميكليـ، كيقدر كؿ معمـ كيؤمف بقدرتو عمى التفكير، كيؤمف بالنمك كالتطكر، كال 

 .يدخر جيدان في مد يد العكف لمف يعممكف معو في حؿ مشكالتيـ الشخصية أك المينية 

حيث يعتمد المشرؼ عمى األسس العممية في حؿ المشكالت كيحتـر أفكار : اإلشراؼ العممي  -5
ال كضعت بدالن  المعمميف، ككجيات نظرىـ فيطرحيا لممناقشة فإذا ثبت صحتيا كتأكدت أخذ بيا كا 

 .منيا فركضان جديدة 

حيث يعني ىذا المصطمح التقكيـ كالتحميؿ كمعالجة حاالت حقيقية : اإلشراؼ اإلكمينيكي  -6
كمشكالت كاقعية مممكسة في بعض المياديف الخاصة، كيتضمف ىذا المصطمح المالحظة المباشرة 

كيعتمد عمييا كىذا يشكؿ أحد الخصائص الرئيسو المميزة لإلشراؼ اإلكمينيكي، كُيعرؼ أسمكب 
النمط اإلشرافي المكجو نحك تحسيف سمكؾ المعمميف الصفي، كممارستيـ : اإلشراؼ اإلكمينيكي بأنو

التعميمية الصفية، بتسجيؿ كؿ ما يحدث في غرفة الصؼ مف أقكاؿ كأفعاؿ تصدر عف المعمـ 
كالمتعمميف في أثناء تفاعميـ في عممية التدريس، كبتحميؿ أنماط ىذا التفاعؿ في ضكء عالقة 
الزمالة القائمة بيف المشرؼ كالمعمـ، بيدؼ تحسيف تعمـ التالميذ عف طريؽ تحسيف تدريس 

 .المعمميف 

 
 (2001التميمي ، )أما الكتاب السنكم لجمعية اإلشراؼ كتطكير المناىج األمريكية كما كرد في

:  فقد أشار إلى أف ىناؾ ثالثة أنماط إشرافية رئيسة ىي 
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اإلشراؼ العممي، كالذم يركز عمى تطكير المعمميف لكي يكاجيكا المشكالت الصفية بشكؿ عممي  -1
. مف خالؿ تبني االتجاىات العممية التجريبية 

 .اإلشراؼ اإلكمينيكي، كالذم يركز عمى تطكير المعمـ مف خالؿ مالحظة أدائو الصفي  -2

اإلشراؼ الفني، كالذم يركز عمى تحسيف نكعية التعميـ، مف خالؿ االىتماـ بالقيـ كنكعية األشياء  -3
 .كليس مجرد كصفيا 

 

:  أساليب اإلشراف التربوي 4.4.1

نما تشمؿ التالميذ الذيف ىـ اليدؼ  إف عممية اإلشراؼ ال تتركز عمى المعمميف في المدرسة فقط، كا 
األسمى لعمميتي التعميـ كالتعمـ، كلذلؾ فإف المشرؼ التربكم يستخدـ أساليب متنكعة في عممية 

اإلشراؼ، حتى تحقؽ العممية اإلشرافية غايتيا مع الفئة التي يتكلى إرشادىا كتكجيييا، كما أف تغير 
النظرة إلى اإلشراؼ التربكم كتطكر مفيكمو أدل إلى إيجاد أساليب تتمشى مع المفيـك الجديد كتعمؿ 

عمى بمكغ أىدافو، فاتبعت أساليب جديدة كتطكرت األساليب القديمة التي كانت تعتمد أساسان عمى 
الزيارة الصفية الفجائية غير المخطط ليا، كعميو يفترض في المشرؼ التربكم أف يككف مدركان لكافة 

 ). األساليب اإلشرافية كالطرؽ التي تساعد المعمميف عمى التغيير كالتطكير كالسير نحك األفضؿ 
( . 1996الخطيب، الخطيب، كالفرح، 

مجمكعة مف أكجو النشاط التي يقـك بيا : األساليب اإلشرافية عمى أنيا (5، ص1997 )كُيعرؼ رمزم 
المشرؼ التربكم كالمعمـ كمديرك المدارس، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ التربكم، فكؿ أسمكب كما 

مف ىذه األساليب ما ىك إال نشاط تعاكني منسؽ كمنظـ كمرتبط  ( 7، ص1973 )يقكؿ إبراىيـ  
بطبيعة المكقؼ التعميمي كبتغير األحكاؿ المجتمعية كبتغير المكاقؼ التربكية كسيختمؼ باختالؼ ىذه 
األمكر، كلئف تنكعت أساليب اإلشراؼ التربكم كتعددت، إال أننا ال نستطيع القكؿ أف ىناؾ أسمكبا 
كاحدا منيا ىك أفضؿ األساليب مع كؿ المعمميف، كفي كؿ المكاقؼ، كفي جميع المدارس، كفي كؿ 

. الظركؼ ألف اإلشراؼ التربكم  متغير تبعان لممكاقؼ كالظركؼ التي تحيط بالمكاقؼ التعميمية

عمى أف أساليب اإلشراؼ ( 2004) كسمارة  (1996)كالحبيب  (1970 )كيتفؽ كؿ مف البزاز 
: التربكم يمكف أف تصنؼ إلى فئتيف 

: األساليب الفردية كتشمؿ : األكلى 
. زيارة المدرسة  -1
 .زيارة المعمـ في الصؼ  -2

 .المقابمة الفردية قبؿ كبعد الزيارة الصفية  -3
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  .(تبادؿ الزيارات بيف المعمميف  )التزاكر  -4

: األساليب الجماعية كتشمؿ : الثانية 
. الندكات كاالجتماعات  -1
  .(الكرشة التربكية  )المشغؿ التربكم  -2

 .الدركس النمكذجية  -3

 .المجاف التربكية  -4

 .االجتماع بمعممي مادة معينة أك صؼ معيف  -5

 .الدكرات التدريبية  -6

 .النشرات اإلشرافية  -7

 .المحاضرات كالمؤتمرات  -8

 .التعاكف مع المؤسسات التربكية  -9

 .الحمقة الدراسية - 10

 
كمف األساليب اإلشرافية الحديثة التي يرل الباحث أىمية التعرض ليا بنكع مف الشرح المختصر، ما 

: يمي
: اإلشراف باستادام التعميم المصغر

كىك عبارة عف أسمكب تدريبي ينطمؽ مف تصكر كامؿ ككاضح لمكفايات كالميارات العممية األساسية 
التي يحتاج إلييا المعمـ في أدائو لميامو التعميمية، كييدؼ التعميـ المصغر إلى التركيز عمى ميارة 
معينة أك أسمكب محدد، مع اإلفادة مف عدة عناصر مصادر لمتغذية الراجعة منيا المشرؼ التربكم، 

كيستخدـ ىذا األسمكب بكجو خاص لتدريب المعمميف قبؿ الخدمة ك أثناء . التالميذ، كالمعمـ ذاتو 
الخدمة في إطار مبسط حيث يستغرؽ كقتان قصيران، كيستخدـ عددان قميالن مف الطالب كيساعد ىذا 

: األسمكب بإعطاء المتدرب التغذية الراجعة، كيمتاز ىذا األسمكب بأمكر كثير منيا 
. يككف التعميـ فيو حقيقيان كفعميان كميمان ألنو يركز عمى ميارة كاحدة أك اثنتيف  -1
 .يتيح القياـ بتدريب مركز كمكجو كفؽ أىداؼ محددة  -2

عادة عرضو  -3 يستفيد المعمـ المتدرب مف المالحظات التي تكجو إلى أدائو فيقكـ بإعادة التخطيط كا 
 .مف جديد 

يتصؼ بالصدؽ كاألمانة، بسبب تكفر أجيزة التصكير حيث يشاىد المعمـ سمبياتو قبؿ ممارستيا  -4
(. 2002السعكد،  )عمى طالبو في الميداف، 

 
: اإلشراف التشاركي 
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 يركز اإلشراؼ التشاركي عمى مشاركة جميع أطراؼ العممية التربكية مف مشرفيف كمديريف كمعمميف 
كطالب في كضع أىدافو، كيؤكد عمى أف سمكؾ التالميذ ىك اليدؼ األساسي لإلشراؼ التربكم، كأف 

سمكؾ المعمـ التعميمي ىك لخدمة سمكؾ التالميذ، كلذا يجب العمؿ عمى زيادة فعاليتو في سمكؾ 
التالميذ، كذلؾ بالتأكد مف امتالؾ المعمـ الكفايات التعميمية الالزمة، كىذا مف مسؤكلية المشرؼ 
التربكم، كيركز عمى االستمرار في دراسة حاجات السمكؾ التعميمي التعممي كاإلمكانات المادية 

(. 1998، كادم، 1992نشكاف،  )كالبشرية المتاحة ككيفية االستفادة منيا، 
 

: اإلشراف باألىداف التربوية 
يتـ في ىذا األسمكب تحديد األىداؼ العامة لإلشراؼ بالتعاكف بيف المشرؼ كالمعمـ، ثـ تشتؽ منو 

األىداؼ السمككية الخاصة بالمعمـ، كتحدد معايير األداء المطمكبة منو، كتحدد المتطمبات كاإلجراءات 
التنفيذية لألىداؼ السمككية البشرية كالمادية كالزمنية، ثـ يدرب المعمـ عمى تنفيذىا كمتابعتيا ذاتيان أك 
مف قبؿ المشرؼ، كيقـك المعمـ بالتنفيذ مع متابعة المشرؼ كمالحظاتو ألدائو ك جمع المعمكمات حكؿ 

ذلؾ األداء، ثـ يحمؿ المشرؼ المعمكمات المتجمعة عف أداء المعمـ كيناقشيا معو، كيضع خطة 
. مشتركة لتصحيح األخطاء مع مزيد مف التدريب كالمالحظة، ثـ االنتقاؿ إلى أىداؼ أخرل كىكذا 

ستراتيجيات التنفيذ كالمعايير،  كيعتمد اإلشراؼ باألىداؼ عمى مشاركة المعمميف في كضع األىداؼ كا 
( . 1999الجنيدم،  )ألف ىذه المشاركة تزيد مف حماسة المعمميف ليا مما يسيؿ تحقيقيا 

 
: اإلشراف بأسموب الكفاية الوظيفية 

يشبو ىذا األسمكب اإلشراؼ باألىداؼ التعميمية كيبدأ بتحديد الكفايات الكظيفية المطمكبة كالمؤثرة في 
تعمـ التالميذ، كذلؾ مف خالؿ االطالع عمى المكاد التعميمية التي يدرسيا المعمـ،  كتحديد أىدافيا  
كتحديد الكفايات الالزمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ، ككذلؾ تحديد مياـ المعمـ كتحميميا، كتحديد السمكؾ 

التدريسي الالـز لذلؾ، كتقدير الحاجات التربكية لمتدريس لممعمـ كالطالب كالمجتمع، كتطكير الكفايات 
الالزمة لتمبيتيا، كبمساعدة الخبراء كالمراجع المتخصصة يمكف كضع قائمة بالكفايات كالميارات 

المطمكبة، كيتـ ترتيبيا حسب أكلكياتيا، كيتـ تدريب المعمـ عمييا، كيقـك بتنفيذىا ضمف جدكؿ زمني 
( . 1999مطر،  )تنفيذم، كيقـك أداؤه كيعدؿ ما يحتاج إلى تعديؿ 
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: اإلشراف بأسموب النظم 
يعتبر ىذا ألسمكب بمككناتو كأىدافو ككظائفو كعممياتو كنتائجو نظامان تربكيان إنسانيان ييدؼ إلى تطكير 

تقدير الحاجات التربكية لممعمميف بكسائؿ : كتمخص خطكاتو بما يمي . المعمـ كرفع مستكاه كفعاليتو 
 األىداؼ التي تمثميا، كتحميؿ ميمات التدريس كاإلشراؼ ةمختمفة كترتيبيا حسب أكلكياتيا، كصياغ

جراء اختبار قبمي لتحديد درجة الحاجات الخاصة بكؿ معمـ  لترجمة األىداؼ إلى كاقع مممكس، كا 
كنكعيا، كتطكير خطة متكاممة لمتدريس كاإلشراؼ تناسب المعمميف كاحتياجاتيـ، ثـ تنفيذ الخطة، 

 ( .1992حمداف،  )كالتقييـ بكسائؿ مختمفة منيا االختبار البعدم لقياس مدل التحسف
 

: الشبكة الجماعية 
كىي عبارة عف مجمكعة مف األنشطة التي يقكـ بيا مجمكعة مف المشرفيف كالمعمميف كالمديريف 

كالخبراء التربكييف، بطريقة رسمية كغير رسمية، كتشتمؿ عمى مناقشة القضايا التربكية كالمشكالت التي 
يكاجييا البعض في الحقؿ الميداني سعيان كراء حمكؿ كاقعية ليا، كتظير أىمية ىذه الشبكة في 

الحصكؿ عمى المعمكمات كالتعمـ مف الزمالء بطريقة سريعة، مثؿ مناقشة المقررات الدراسية، طرؽ 
التدريس، كسائؿ تعميمية جديدة، كما تساعد الشبكة الجماعية المعمميف عمى ممارسة القيادة بيف 
أعضاء الشبكة كبيف األعضاء في المدرسة، كقد تأخذ الشبكة الجماعية شكؿ الندكة التربكية أك 

 ( . 2005عطارم، عيساف، كمحمكد،  )المؤتمر التربكم 
 

: المنحى التكاممي في اإلشراف التربوي 
ييدؼ ىذا األسمكب إلى استخداـ جممة مف األدكات اإلشرافية لتحقيؽ غايات إشرافية محددة، ك 

المشرؼ التربكم ىنا لديو بعض األىداؼ المحددة، يمجأ إلى تحقيقيا مف خالؿ تكظيؼ مجمكعة مف 
األدكات كاألساليب اإلشرافية، فإذا كاف المشرؼ معنيان بتطكير بعض طرائؽ التدريس لدل المعمميف في 
مكضكع معيف، فإنو يجد مف المناسب استخداـ سمسمة مف األدكات اإلشرافية لتحقيؽ ىذا الغرض، فقد 
يعقد دكرة لممعمميف إلعطائيـ معمكمات تتصؿ بالمكضكع مثار البحث، كقد يطمب إلييـ قراءة بعض 
المراجع المتصمة بيذا المكضكع أك الرجكع إلى قراءة بعض التعينات الدراسية، أك النشرات التربكية 
لزيادة فعالية المناقشة في الحمقات الدراسية المتصمة بالدكرة المذككرة، ثـ ينتقؿ المعممكف إلى تطبيؽ 

كيحتـ المنحنى التكاممي في اإلشراؼ التربكم أف يمتمؾ . عممي داخؿ الصؼ لما تـ االتفاؽ عميو 
 ( .2002السعكد،  )المشرؼ عدد مف الكفاءات القيادية كاألدائية األساسية، 
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عمى أف القاعدة األساسية التي  (2001 )أما بالنسبة لمقكمات نجاح األسمكب اإلشرافي فيؤكد البدرم 
ينبغي عمى المشرؼ التربكم اعتمادىا عند اختياره لألسمكب اإلشرافي، ىي مدل مساىمة ىذا األسمكب 

أك ذاؾ في نمك كتطكير أعضاء الييئة التعميمية التي يعمؿ عمى مساعدتيا، آخذان بعيف االعتبار 
الزماف كالمكاف، إذ ال قيمة الستخداـ أم أسمكب لمجرد استخدامو، ما لـ يكف كسيمة لتحقيؽ :  عاممي 

إلى أف نجاح اختيار  (1970 )اليدؼ المراد بمكغو بما يتناسب كالمكقؼ التعميمي، كيشير البزاز 
: األسمكب اإلشرافي يتكقؼ عمى تكفر بعض المقكمات األساسية كالتي منيا 

 
. مالءمة األسمكب اإلشرافي لممكقؼ التربكم كتحقيقو اليدؼ الذم استخدـ مف أجمو  -1
 .معالجة األسمكب اإلشرافي لمشكالت تيـ المعمميف كترضي احتياجاتيـ  -2

 .مالءمة األسمكب اإلشرافي لنكعيو المعمميف مف حيث خبراتيـ كقدراتيـ كأعدادىـ  -3

 .تعاكف المشرفيف كالمعمميف في تخطيط األسمكب اإلشرافي كتقكيمو -4

دارييف في اختيار األسمكب اإلشرافي  -5 إشراؾ بعض العامميف في الحقؿ التربكم مف خبراء كا 
 .كتخطيطو كتنفيذه 

 .المشاركة الطكعية لممعمميف في األسمكب اإلشرافي  -6

 .عدـ إغفاؿ األسمكب اإلشرافي لقضايا المعمميف الشخصية كمشكالتيـ الكجدانية كالشعكرية  -7

مركنة األسمكب اإلشرافي بحيث يراعي ظركؼ المعمـ كالمشرؼ كالمدرسة كالمحيط كتكفر الكسائؿ  -8
 .التعميمية 

شمكؿ البرنامج اإلشرافي لخبرات تسيـ في نمك المعمميف في شؤكف العمؿ الجماعي كالعالقات  -9
 .االجتماعية 

:  نظريات اإلشراف التربوي 5.4.1
 

يزخر األدب التربكم اليكـ بالكثير مف االتجاىات التي تبحث في اإلشراؼ كالقيادة التربكية، كقد عرض 
: أبرز النظريات المتعمقة باإلشراؼ التربكم كىي كما يمي  (2002 )السعكد 

 
 : (نموذج القانون العام  ) ينظرية اإلشراف البيروقراط -1

كىذا النمكذج ىك مف أكثر النماذج استخداما في الكاليات المتحدة األمريكية، التي كاف ليا السبؽ في 
 ةتطكير مفاىيـ كنظريات اإلشراؼ التربكم بشكؿ عاـ، كقد تأثر ىذا النمكذج بنظرية اإلدارة البيركقراطي
التي جاء بيا ماكس فيبر، كيعتبر ىذا النظاـ مف أقدـ األنظمة المعركفة في مجاؿ اإلشراؼ التربكم 

. عمى المعمميف كتقكيميـ 
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  :(نموذج الناتج  )نظرية اإلشراف بالنواتج  -2

ما داـ يصعب عمينا إثبات أفضمية أسمكب تعميمي معيف عمى آخر، فإف ىذا النمكذج يستخدـ مستكل 
تحصيؿ الطمبة كأداة لتقييـ كفاءة المعمـ داخؿ حجرة الصؼ، انطالقا مف أف الميمة األساسية لممعمـ 

كمف ىذا المنطمؽ جاء نمكذج النكاتج في تقييـ المعمميف ليبنى عمى أساس . ىي تعزيز تعمـ التالميذ 
. النتائج التي يحققيا الطمبة، أك مخرجات التعميـ بشكؿ عاـ 

 
  :(نموذج وضع األىداف  )نظرية اإلشراف باألىداف  -3

، أك نمكذج القانكف العاـ، ذلؾ مجاءت ىذه النظرية نتيجة لمسمبيات التي رافقت اإلشراؼ البيركقراط
أنيا تركز عمى الفردية في التقييـ انطالقا مف أنو كمما كانت فكرة المعمـ عما يجب تحقيقو أفضؿ كانت 
فرص نجاحو أكبر، كما تؤكد ىذه النظرية عمى ضركرة كضع األكلكيات في العمؿ كالتركيز عمى أكثر 
 فالمسؤكليات كالكاجبات أىمية في التقييـ، كعمى المشرفيف أف يبذلكا قصارل جيكدىـ لمساعدة المعممي

. عمى تحقيؽ أىدافيـ التعميمية 
 
  ( :ينموذج اإلشراف اإلكمينيك )نظرية اإلشراف العيادي  -4

كىذا النمكذج بني اعتمادان عمى أسمكب اإلشراؼ الذم طكره العالماف مكرس ككجاف كركبرت جكلد ىمر 
في كمية ىارفارد لمتربية في الكاليات المتحدة األمريكية أكاخر الستينيات مف القرف العشريف، كيرل 

 ىك مجمكعة مف الفركض كالممارسات التي تصمـ لتحسيف أداء المعمـ مككجاف بأف اإلشراؼ اإلكمينيؾ
في غرفة الصؼ كمرحمة أكلى، كمف ثـ جمع المعمكمات مف خالؿ النشاطات كالممارسات التي تجرم 
داخؿ الصؼ كمرحمة ثانية، كفي المرحمة األخيرة يتـ تحميؿ ىذه المعمكمات كالعالقات بيف المشرؼ 
جراءاتو التي كضعت لتحسيف مستكل تعمـ  كالمعمـ انطالقا مف اإلطار النظرم لمبرنامج اإلشرافي كا 

. الطالب مف خالؿ تحسيف أداء المعمـ في الصؼ 
 
  :(نموذج القياس  )نظرية اإلشراف بالقياس  -5

كتعتمد ىذه النظرية عمى أساس أف يتـ تقييـ المعمميف عمى أدائيـ كسمككيـ أثناء التدريس كذلؾ مف 
خالؿ خطكات منظمة تبدأ مف تحديد العمؿ، كمف ثـ تحضير سجؿ األداء كرصد النقاط عمى السجؿ، 

. كأخيران تقييـ النقاط مف خالؿ معيار أعد مسبقان 
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  :(نموذج اإلشراف الطبيعي  )نظرية اإلشراف الفني  -6

كىذا النمكذج ينشأ مف االعتقاد بأف التعميـ ىك في األساس فف كأف نكعيو اإلنجاز تحدد مف خالؿ 
الميارة أك الحس الفني الذم يجعؿ منو شبييان بالخبرات الرياضية ذات الممسات الفنية الرائعة، كيتـ 

. تنفيذ خطكات ىذا النمكذج مف خالؿ الزيارة الصفية كمف ثـ كتابة التقرير عف ىذه الزيارة 

  المشرف التربوي 5.1

بعد مراجعة الباحث لألدب التربكم يرل أىمية الحديث عف البنكد التالية ذات العالقة بالمشرؼ التربكم 
 :
. تعريف المشرف التربوي - 1
 .أسس ااتيار المشرف التربوي -2

 .  تدريب المشرف التربوي قبل وأثناء الادمة - 3

. كفايات المشرف التربوي - 4
 .ميارات المشرف التربوي - 5

 

:  تعريف المشرف التربوي 1.5.1
: ظيرت عدة تعريفات لممشرؼ التربكم كىذا عرض لبعضيا 

: المشرؼ التربكم ىك 
ذلؾ الشخص المعني بتقديـ المساعدة لممعمميف كمديرم المدارس لرفع مستكل أدائيـ كتمكينيـ مف " -

أم أنو القيادة التربكية التي تعنى بتقديـ خبرات جديدة . اإلسياـ في تحسيف العممية التعميمية 
 ( . 10، ص2000أبك ىكيدم،  )" لممعمميف كتطكيرىـ مينيان 

قائد تربكم يسعى إلى تحسيف العممية التعميمية كتطكيرىا، بالتعاكف مع جميع مف ليـ عالقة بالعممية " -
  ( .9ص، 1983كزارة التربية كالتعميـ األردنية،  )" التعميمية

الفرد الذم لديو القدرة عمى إحداث التغيير في العممية التعميمية في المدرسة عف طريؽ ممارستو " -
  ( .64، ص1998أحمد،  )" لمسمطة المخكلة لديو

شخص عيف رسميان مف قبؿ سمطة معينة، ليتفاعؿ مع أعضاء نظاـ السمكؾ التعميمي، بغية تحسيف " -
 (. 33، ص2002مدانات،  )" نكعية تعمـ الطالب
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المكظؼ الذم تعينو السمطة التربكية، لإلشراؼ عمى المعمميف كالمعممات في إطار تخصصو " -
  ( .114، ص 2002السعكد،  )" العممي، مف أجؿ تحسيف العممية التعميمية التعممية

ذلؾ الشخص الذم يمارس عممو قياديان، يقدـ فيو خدمة أك خدمات تربكية فنية لممعمميف، تؤدم إلى " -
تحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ بكؿ جكانبيا كما تؤدم إلى تنمية شخصية المعمـ كتبصره بإمكاناتو 

  ( .28، ص 1989الصالحي،  )" لخدمة طالبو كتنمية شخصياتيـ

يتضح مف التعريفات السابقة أف المشرؼ التربكم ىك أحد المكظفيف الذيف عينتيـ كزارة التربية 
 عمى المعمميف كتحديدان لإلشراؼ ؼكالتعميـ، أك أم سمطة تربكية أك تعميمية أخرل، لمقياـ باإلشرا

عمى أساليبيـ التعميمية، كطرائقيـ في التدريس، مما يؤدم إلى تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية 
كغالبان ما ينضكم المشرؼ التربكم في قسـ خاص يسمى قسـ اإلشراؼ التربكم، ككاحد مف .التعممية

كيرأس قسـ . مثالن في منطقة ما  (مديرية التربية كالتعميـ)أقساـ عديدة تتألؼ منيا السمطة التعميمية 
كضمف ىرمية التسمسؿ . اإلشراؼ التربكم غالبا أحد المكظفيف الذم عمؿ سابقان مشرفان تربكيان 

اإلدارم فإف قسـ اإلشراؼ التربكم يتبع إلى مساعد مدير التربية كالتعميـ لمشؤكف الفنية، المسؤكؿ في 
. النياية أماـ مدير التربية كالتعميـ

: كما كيمكف إيراد بعض المالحظات اآلتية المشتقة مف التعريفات السابقة لممشرؼ التربكم

المشرؼ ىك األداة األساسية لعممية اإلشراؼ التربكم ألنو ىك الذم يخطط كينفذ عممية اإلشراؼ، في  -
 .ضكء اليدؼ األساسي لإلشراؼ التربكم

المشرؼ صاحب سمطة سكاءن أكانت ىذه السمطة مستمدة مف المركز الكظيفي، أـ مستمدة مف الخبرة  -
 .الفنية، كالتفكؽ العممي كالميارات التي يمتمكيا المشرؼ التربكم

المشرؼ قائد تربكم، يزكد الميداف بالقيادة التربكية القادرة عمى تطكير فرص تعميمية فّعالة لمطالب،  -
 .كيسعى مع جميع الككادر التعميمية إلى تحسيف العممية التعميمية التعممية

لكف البد مف اإلشارة ىنا كحسب رأم الباحث أال يفترض دائمان مف المشرؼ التربكم تقديـ المساعدة ك
لممعمميف، لما تشير إليو ىذه العبارة مف افتراض كجكد عجز لدل المعمميف، فالمعممكف يتغيركف 

بإرادتيـ ال بقرار مف المشرؼ التربكم، كما أنو في اإلشراؼ التربكم نمك لممعمميف كالمشرفيف معان، 
لذا يجب أال ينظر . كاإلشراؼ يحرر كيحسف كيسعى إلى التغيير المطمكب. كليس لممعمميف فحسب

لممعمميف عمى أنيـ بحاجة لممساعدة أك اإلشراؼ دائمان بؿ كمينييف بإمكانيـ تقكيـ كتحسيف التعميـ 
 . كالنيكض بنمكىـ الميني 
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:  أسس ااتيار المشرف التربوي 2.5.1
المشرؼ التربكم يتـ اختياره مف الميداف، بعد قيامو بممارسة مينة التعميـ لسنكات كتمرسو بيذا 
المجاؿ، كلكف يجب أف يتـ اختياره بناء عمى أسس صحيحة كمقنعة لزمالئو المعمميف كمف ىذه 

(: 2004  )األسس، سماره 
ليككف قد استفاد مف استخداـ طرائؽ تدريسية عديدة أثناء تعميمو : الخبرة العممية في التدريس - 

لطمبتو، مما يساعده عمى نقؿ خبرة عممية فضمى كمف الكاقع لممعمميف، كبالتالي يؤدم إلى تحسيف 
. العممية التربكية 

 .حيث يجب أف يككف المشرؼ مؤىالن تأىيالن عمميان كمسمكيان : المؤىؿ - 

ألف فاقد الشيء ال يعطيو فيجب أال يككف اليدؼ : أف يككف لو اتجاىات إيجابية حكؿ مينة التعميـ - 
نما مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ التعميمي عمى الصكرة  مف تعييف المشرفيف ىك مؿء الشاغر فحسب كا 

 .األتـ كاألكمؿ 

 .أف يككف لبقان في تعاممو مع اآلخريف بعيدان عف التسمط كالفكقية- 

 
أما في الكاليات المتحدة األمريكية فبالرغـ مف قياـ كؿ كالية بمتابعة شؤكنيا الداخمية بنفسيا كمنيا 
التعميـ، إال أف معظـ الكاليات تتفؽ عمى ضركرة تكفير المقكمات كالشركط التالية في المشرؼ 

 (: Adams & Dickey,1986 )التربكم كىي 
. الحصكؿ عمى درجة الدكتكراة أك الماجستير في التربية -1
 .اجتياز المقابمة الشخصية  -2

اجتياز االختبار التحريرم في أربعة مقررات دراسية ىي الشؤكف المالية كاإلدارية، كفمسفة التربية  -3
 .كاتجاىاتيا الحديثة، كتطكير المناىج كالمقررات الدراسية، كاإلدارة المدرسية 

 . سنكات6-4خبرة في مجاؿ التعميـ مف  -4

 .تقرير مف جيات العمؿ السابقة يكضح مدل نجاح المرشح، كعالقاتو االجتماعية -5

 . اإلنتاج العممي لممرشح، كمدل مشاركتو في ميداف البحكث، كبرامج التدريب كالمؤتمرات -6

 
: إلى الشركط اآلتية الكاجب تكفرىا عند اختيار المشرؼ التربكم كمنيا  (2001)كيشير البدرم 

. أف يككف مف حممة شيادة االختصاص التربكم -1
 .خدمة في السمؾ التعميمي ال تقؿ عف عشر سنكات -2

أف تككف التقارير المرفكعة عنو تشير كتشيد بكفاءتو كحسف أخالقو كقدرتو كمياراتو القيادية  -3
 .كاإلدارية

 .أف تككف لديو بحكث كدراسات في مجاؿ اختصاصو -4
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 . التربية كقيمة اإلنساف كدكر المتعمـةأف يككف مؤمنان بفمسؼ -5

أف تككف لديو القدرة في استخداـ شخصيات متعددة بشخصية كاحدة ىي المشرؼ كالمعمـ كالقيادم  -6
 .كالمراقب كالمرشد كالعالـ باالختصاص 

تكصؿ إلى أىـ المعايير الكاجب تكفرىا في المشرؼ التربكم  (1998)كمف خالؿ دراسة أجراىا كادم 
السمات الشخصية لممشرؼ التربكم، كقدرتو عمى تحقيؽ ذاتو بكفاءة كفعالية، : عند اختياره كىي

كاإلعداد الميني المناسب، كقدرتو عمى تحفيز المعمميف، كتحقيؽ النمك الميني لممدرسيف، كتحمؿ 
. المسؤكلية المينية، كتقكيـ عممو كمتابعتو بكفاءة كفعالية 

كقامت كزارة التربية كالتعميـ األردنية بتعميـ كتاب رسمي إلى مديريات التربية كالتعميـ بتاريخ 
: حددت فييا الشركط الكاجب تكفرىا لمف يتقدـ لكظيفة مشرؼ تربكم كمنيا  (7/4/1994)

أف يككف المتقدـ حاصالن عمى دبمكـ التربية بعد الشيادة الجامعية األكلى، كيفضؿ حممة الماجستير  -
. قأك الدكتكرا

 .أال يقؿ تقديره في التقرير السنكم عف جيد جدان في السنتيف األخيرتيف -

 .أال تقؿ خدمتو في سمؾ التعميـ عف خمس سنكات بعد الشيادة الجامعية األكلى -

 .أف يككف قد درس في المرحمة الثانكية لمف يتقدـ لكظيفة مشرؼ مبحث -

أف يككف قد درس في الصفكؼ األساسية األكلى مف األكؿ إلى الرابع لمف يتقدـ لكظيفة مشرؼ  -
 .مرحمة

 . أف يخمك السجؿ الكظيفي لممتقدـ مف اإلجراءات التأديبية في السنكات الخمس األخيرة -

بعد ذلؾ يخضع المتقدمكف لكظيفة مشرؼ تربكم إلى معايير تقدير عالمات تنافسية عمى النحك التالي 
 :
. عالمة  (18)المؤىالت  -أ 
 .عالمات (3)خبرة مدير مدرسة أك رئيس قسـ  -ب 

 .عالمات (8)التقدير في الشيادة الجامعية األكلى  -ج 

 .عالمة (15)الخدمة بالسنكات  -د 

 .عالمات (4)التقارير السنكية  -ق 

 .عالمة  (24)المقابمة  -ك 

. عالمة (72)فيككف مجمكع عالمات التنافس 
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. (ـ24/6/99)بتاريخ  (1/23/99)أما رئاسة ككالة الغكث الدكلية فقد قامت بإصدار طمب تحت رقـ 
: أعمنت فيو الشركط المطمكبة في الشخص المتقدـ لكظيفة مشرؼ تربكم ىي

حيث يجب أف يككف المتقدـ حاصال عمى الشيادة الجامعية األكلى أك أعمى : مؤىالت تعميمية  -1
. إضافة إلى سنة كاحدة عمى األقؿ في تدريب المعمميف 

بحيث ال تقؿ خدمتو عف ثماني سنكات منيا خمس سنكات عمى األقؿ خبرة في تدريس : الخبرة -2
 .نفس المكضكع الذم سيككف مشرفان لو 

 .أف يككف عمى معرفة جيدة بالمغة العربية كاالنجميزية قراءة ككتابة: المغة  -3

 : مؤىالت أخرل مثؿ -4

. شيادة متفكقة في مجاؿ أساليب التدريس -
 .رخصة سياقو سارية المفعكؿ  -

 
كحددت كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية الشركط الكاجب تكفرىا لدل المتقدـ لشغؿ كظيفة 

(: 2003)كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية،)مشرؼ تربكم كىي عمى النحك اآلتي 
: شركط المتقدـ لكظيفة مشرؼ تربكم: أكالن 
أف يككف حاصال عمى الشيادة الجامعية األكلى في حقؿ التخصص كيفضؿ حممة الشيادات  .1

 .العميا

خبرة ال تقؿ عف خمس سنكات في العمؿ التربكم ك يستثنى مف ذلؾ حممة الماجستير حيث الحد  .2
 .األدنى لمخبرة ثالث سنكات 

خبرة ال تقؿ عف سنتيف لمذيف يتقدمكف لمراكز التربية الفنية أك المينية أك التربية الرياضية أك  .3
 .الحاسكب

 .يفضؿ مف شارؾ في دكرات تدريبية  .4

 .السكف قريب مف المديرية المتقدـ ليا .5

 .أال يكجد في ممفو عقكبة أك مخالفة سارية المفعكؿ .6

 .أف يككف المتقدـ حاصالن عمى تقدير جيد جدان مرتيف عمى األقؿ في السنكات الثالث األخيرة .7

 
: شركط المتقدـ لكظيفة مشرؼ مرحمة أساسية أكلى: ثانيان 
 .أف يككف حاصالن عمى الشيادة الجامعية األكلى عمى األقؿ في إحدل التخصصات المعمف عنيا .1

أف يككف لديو خبرة خمس سنكات في العمؿ التربكم منيا ثالث سنكات عمى األقؿ في تدريس  .2
 .( س4-1)المرحمة األساسية 

 .أال تزيد فترة انقطاعو عف تدريس المرحمة األساسية األكلى عف ثالث سنكات  .3
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 .يفضؿ مف شارؾ في دكرات تدريبية ليذه المرحمة .4

 .السكف قريب مف مديرية المتقدـ ليا  .5

 .أف يككف المتقدـ حاصالن عمى تقدير جيد جدان مرتيف عمى األقؿ في السنكات الثالث األخيرة .6

 . أال يكجد في ممفو عقكبة أك مخالفة سارية المفعكؿ .7

 
: شركط المتقدـ لكظيفة مشرؼ التدريب التربكم: ثالثان 
 .أف يككف حاصالن عمى الشيادة الجامعية األكلى كيفضؿ حممة الماجستير أك دبمكـ التربية .1

 .أف يككف لديو خبرة سبع سنكات عمى األقؿ في العمؿ التربكم  .2

 .لو خبرة في إدارة كتنظيـ الكرش التدريبية كيفضؿ مف شارؾ كمدرب فييا .3

 .يفضؿ مف لديو خبرة في اإلشراؼ التربكم .4

 يفضؿ مف لديو خبرة في استخداـ الحاسكب .5

 .السكف قريب مف مديرية المتقدـ ليا .6

 .أف يككف المتقدـ حاصالن  عمى تقدير جيد جدان مرتيف عمى األقؿ في السنكات الثالث األخيرة .7

. أال يكجد في ممفو عقكبة أك مخالفة سارية المفعكؿ .8

: إلى مجمكعة مف األساليب عند اختيار المشرؼ التربكم كالتي تشمؿ  (1999)ىذا كأشار البمكشي 
.  أسمكب األقدمية، أسمكب الكفاءة أك الجدارة، أسمكب الجمع بيف أسمكبي األقدمية كالجدارة 

:  تدريب المشرف التربوي 3.5.1
لـ يمؽ مفيكـ التدريب اتفاقان مكحدان بيف الباحثيف عمى الرغـ مف أف معظـ التعريفات تكاد تتفؽ عمى 

نشاط مصمـ لتحسيف أداء شخص ما في "عمى انو  (1997)اليدؼ العاـ مف التدريب، فيعرفو بيؿ 
" . مجاؿ محدد، كيتككف مف عنصريف ىما المدرب كالمتدرب

 معارؼ الفرد كمياراتو مفيعرفو عمى أنو نشاط منظـ كمستمر لتحقيؽ تغيير ؼ "(1996)أما حسيف 
كقدراتو الفنية كذلؾ لمقابمة احتياجات محددة حالية كمستقبمية في ضكء العمؿ الذم يقـك بو كتطمعاتو 

". المستقبمية

عممية مخططة تيدؼ إلى تحسيف قدرات الفرد كمياراتو "عمى انو  (1996)في حيف يعرفو عقيمي 
" . كتكسيع مجاؿ معرفتو مف خالؿ التعمـ كذلؾ لرفع مستكل كفاءتو كبالتالي كفاءة المؤسسة

أف الدكر الياـ لممشرؼ التربكم يحتـ عمى الجيات المعنية أف تعده ليذا الدكر، كتدربو عميو، كيمكف 
: اإلشارة إلى خمسة أسباب رئيسة تجعؿ مف تدريب المشرؼ التربكم أمران الزمان كىي 
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. إف االختيار المكفؽ لممشرؼ التربكم ال يعني نجاحو بؿ يعني أنو يمكف أف ينجح  -1
 .ىناؾ أعداد كبيرة مف المشرفيف الذيف عينكا بدكف أف يدربكا عمى أعماليـ -2

إف دكر المشرؼ التربكم ينطكم عمى اإللماـ بالكثير مف المعارؼ كالميارات كاألساليب التي ال  -3
 .يمكف اكتسابيا بدكف التدريب 

 .أف تدريب المشرؼ التربكم عمى عممو يشعره بأىمية ىذا العمؿ  -4

مكتب التربية )تدريب المشرؼ التربكم ىك الكسيمة الفّعالة لرفع مستكل أدائو كتعظيـ إنتاجيتو  -5
 ( .1985العربي، 

 
كعمى أم حاؿ فإف ىناؾ مجمكعة مف األىداؼ التي ترمي العممية التدريبية إلى تحقيقيا كمنيا، ياغي 

(1986 :) 

. تنمية معرفة أفراد المؤسسة، كمياراتيـ، كقدراتيـ كاتجاىاتيـ -
 .تحسيف مستكل أداء أفراد المؤسسة مما يؤدم إلى رفع كفاءتيـ اإلنتاجية -

 .محاكلة تغير سمكؾ األفراد لسد الثغرة بيف األداء الفعمي كمستكل األداء المرجك تحقيقو -

خمؽ عالقة إيجابية بيف المؤسسة كأفرادىا مما يؤدم إلى دمج مصمحة الطرفيف، كىذا يزيد مف  -
 .انتماء الفرد لممؤسسة 

العمؿ عمى تحسيف المناخ العاـ لمعمؿ في المؤسسة، بحيث يتمكف أفراد التنظيـ مف اإللماـ بالجديد  -
 .في مجاالت عمميـ كالتزكد بالخبرات المختمفة 

 .المساعدة في عممية تخطيط القكل العاممة كتنميتيا -

 
كفيما يتعمؽ بأشكاؿ التدريب فإف اليدؼ مف التدريب ىك الذم يحدد شكؿ البرنامج التدريبي كاألساليب 
ما  المقدمة فيو، كبشكؿ عاـ فإما أف يككف ىذا اليدؼ ىك إعداد المشرفيف قبؿ ممارستيـ لإلشراؼ، كا 

كمف . كاضح أف األكؿ يسبؽ الخدمة كالثاني يتـ أثناءىا. أف يككف تطكير ميارات المشرفيف كتنميتيا
: ىنا فإنو يمكف اإلشارة إلى نكعيف مف التدريب 

: التدريب قبل ممارسة العمل اإلشرافي - أ
كييدؼ إلى إعداد المشرفيف عمى جميع األصعدة العممية كالعممية كالمسمكية بقصد تأىيميـ لمقياـ 

كال بد أف ينطكم ىذا عمى التعرؼ عمى طبيعة الكظائؼ التي سيشغمكنيا كقكانينيا . بعمميـ المستقبمي
: كلكائحيا كيمكف أف تقسـ إلى نكعيف 

كييدؼ إلى اطالع الفرد عمى تاريخ المنظمة كمياميا، كما ييدؼ : التدريب التمييدم أك التكجييي  -
إلى تكجيو الفرد لفيـ قكاعد العمؿ كالظركؼ المحيطة بو كصكالن لتعزيز ثقتو كانتمائو لمينتو 

. كمساعدتو عمى التكيؼ مع العمؿ 
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مرحمة األخبار، كمرحمة المشاىدة، كمرحمة : كيمر عادة بثالثة مراحؿ ىي : التدريب عمى العمؿ  -
 ( .2002السعكد، )اإلشراؼ العممي،

كيقـك قسـ التدريب كاإلشراؼ التربكم في كزارة التربية كالتعميـ األردنية بتدريب المشرفيف التربكييف 
: الجدد قبؿ ممارسة العمؿ اإلشرافي، مف خالؿ مجمكعو مف البرامج منيا 

. األساليب كاألدكات اإلشرافية  -
 .المشرؼ التربكم الميمات، كالكتابات -

 .المشرؼ التربكم كقائد تربكم  -

 .التخطيط اإلشرافي -

 .نماذج مف المشكالت التي تكاجو المشرؼ التربكم  -

تعريؼ المشرؼ التربكم بالييكؿ التنظيمي لممديرية كالعامميف فييا كاطالعو عمى أساليب االتصاؿ  -
 .بيا

 .تعريؼ المشرؼ التربكم بالحدكد الجغرافية التي يعمؿ بيا -

 .التعرؼ عمى العمؿ المكتبي لممشرؼ التربكم -

ثـ بعد ذلؾ يقـك المشرؼ الجديد بزيارات ميدانية بصحبة مشرؼ مف التخصص نفسو أك مف 
(. 1995كزارة التربية كالتعميـ األردنية، ).تخصص قريب 

 
 :التدريب أثناء ممارسة العمل اإلشرافي  - ب

كيسمى ىذا النكع مف التدريب أحيانا بالتدريب اإلنعاشي، كيرمي عادة إلى إنعاش قدرات المتدرب، 
كتحسيف أدائو كذلؾ عف طريؽ إحاطتو بما يستجد في ميداف عممو مف مفاىيـ كخبرات كاتجاىات، 

كالكاقع انو إضافة إلى فائدتو اإلنعاشية، فإنو ضركرم ألنو يحرر المتدرب مف المسؤكليات التي تعكد 
أف يقكـ بيا لفترة قصيرة، األمر الذم يشعره بالتجديد كما يييئو لكظيفة أعمى أحيانا، كىذا النمط مف 
. التدريب ىك أشبو ما يككف بالمقكم أك الحقنة التي تساعد عمى حماية الجسـ مف األمراض المختمفة

كلعؿ ما يجعمو حيكيان ىك أف عدد العامميف القدامى في اإلشراؼ التربكم يفكؽ أضعافا مضاعفة إعداد 
(. 1984مرسي، )القادميف الجدد منيـ 

المحاضرة، : كفيما يتعمؽ بأساليب تدريب المشرؼ التربكم أثناء الخدمة، فتأخذ أشكاالن متنكعة منيا
، المؤتمر التربكم، النقاش الجماعي، الحكار المفتكح، المقابمة االستجكابية، (الكرشة)المشغؿ التربكم 

بطاح  )الحمقة الدراسية، الزيارة الميدانية، المالحظة المنظمة، دراسة الحالة، كتمثيؿ الدكر     
 ( . 1995كالسعكد، 
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عمى أف تدريب المشرفيف التربكييف أثناء الخدمة ييدؼ  (1995)كتؤكد كزارة التربية كالتعميـ األردنية 
: إلى جعؿ المشرؼ التربكم قادران عمى 

. الكشؼ عف حاجات المعمميف كاتجاىاتيـ كخبراتيـ السابقة  -
 .تكظيؼ ميارات التدريب بكفاية كفّعالية في الميداف -

 .تبني أفكار جديدة في اإلشراؼ التربكم بعد تجريبيا  -

أما مكضكعات التدريب فتشمؿ عمى إدارة المشاغؿ التربكية، ميارات االتصاؿ، إدارة االجتماعات، بناء 
كما كيطمب مف المشرفيف . االختبارات، أساليب تدريس متطكرة، أساليب إشرافية، الجانب األكاديمي

.  التربكييف تحديد أية مكضكعات أخرل يشعركف أنيـ بحاجة إلى التدرب عمييا

:  كفايات المشرف التربوي 4.5.1

ليتسنى لممشرؼ التربكم القياـ بميامو عمى الكجو الصحيح، كيتمكف مف تحقيؽ األىداؼ التربكية 
المحددة، يتعيف عميو أف يسعى الستكماؿ كفاياتو اإلشرافية بكسائؿ النمك المختمفة، كالدراسة األكاديمية 
المنظمة، كالدراسة الذاتية المستمرة، كالمشاركة في فرص التدريب المتاحة أثناء الخدمة، كتبادؿ الخبرات 

. مع المشرفيف المتمرسيف بالعمؿ اإلشرافي 

القدرة عمى أداء المياـ بمستكل معيف مف اإلتقاف يضمف تحقيؽ النتاجات "كتعرؼ الكفاية بأنيا 
( . 52، ص 1987عبيدات، )"  المطمكبة

القدرة عمى عمؿ شيء أك "فيشير إلى أنيا  ( 226، ص 2001)أما التعريؼ الكارد عند عابديف 
أك ىي المعرفة كالميارة الالزمتيف لممدير لالستغناء بيما لمقياـ بعممو، بحيث ال . إحداث نتاج معيف 

" .  يمكنو إنجاز العمؿ أك إتمامو بدكنيما بغض النظر عف درجة إتقانو أك دقتو أك كمالو

كالكفاية ىي القدرة عمى عمؿ الشيء بمستكل معيف مف األداء، كتتككف الكفاية مف مككف معرفي "
يتمثؿ في مجمكعة المفاىيـ كالمدركات، كمككف سمككي يتمثؿ في أعماؿ يمكف مالحظتيا، كتتكقؼ 

كزارة التربية كالتعميـ  )". درجة الكفاية عمى مدل اتفاؽ المككنيف كعمى مدل تكظيفيما تكظيفان فاعالن 
(. 22، ص1983األردنية، 

كالكفاية اإلشرافية ىي مجمكعة المعارؼ كالميارات كاالتجاىات التي يمكف اشتقاقيا مف ادكار "
 (.  11، ص1990أبك نمرة، )" المشرؼ

: مجمكعة مف الكفايات الالزمة لممشرؼ التربكم كمنيا  (1994)كأكرد الحماد 
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كتشمؿ تقبؿ أفكار المعمميف كمشاعرىـ، كتكفر الجك : (االتصاؿ، التكاصؿ، التفاعؿ  )كفايات - 
.  الصحي لعمميات االتصاؿ كالتكاصؿ بيـ

كتشمؿ التخطيط لإلشراؼ، كاستخداـ األساليب اإلشرافية المتنكعة،  : (تقنيات اإلشراؼ)كفايات فنية - 
. ككضع الخطط لتطكير العممية اإلشرافية

. كتشمؿ تحديد األىداؼ  التعميمية كالسمككية، كاختيار األنشطة المناسبة: كفايات التخطيط الدراسي- 
عداد : كفايات تنمية المعمميف -  كتشمؿ إثارة الدافعية لدل المعمميف، كتنمية اتجاىات ايجابية لدييـ، كا 

. كاستخداـ المكارد التعميمية الالزمة لتطكير أدائيـ 
ثارة دافعيتيـ : كفايات العمؿ مع الجماعات -  كتشمؿ تعامؿ المشرؼ مع المعمميف بركح الفريؽ كا 

كسابيـ الميارات الالزمة  . لمعمؿ الجماعي، كا 
كساب المعمميف ميارات النمك الذاتي، : كفايات التربية المستمرة -  كتعنى بممارسة التعميـ المستمر كا 

. كتبادؿ الخبرات 
كتيتـ بإعداد كتجريب كتطكير كتقكيـ المناىج الدراسية كتدريب المعمميف : كفايات تطكير المناىج- 

. عمى تنفيذ البرامج المطكرة 
كتتمخص في قدرة المشرؼ عمى تقييـ عممو كعمؿ اآلخريف ككذلؾ إكساب : كفايات التقكيـ - 

. المعمميف ميارة التقكيـ بأنكاعو المختمفة 
كتشمؿ حصر العكامؿ المؤثرة في التغير، كتكظيؼ نتائج البحكث : كفايات التغير كالتطكير- 

. كالدراسات التربكية في عممية التخطيط لمتغيير كالتطكير التربكم
قامة عالقة : كفايات العالقات اإلنسانية-  كتعني احتراـ المعمميف كاجتياداتيـ، كاالعتراؼ بقدراتيـ كا 

. طيبة معيـ 
كتعني كسب ثقة المعمميف لمتعبير عف حاجاتيـ  المينية كالعمؿ عمى : كفايات التكجيو كاإلرشاد- 

. تمبية ىذه الحاجات 
.  كتشمؿ تييئة البيئة المناسبة لممعمميف، ليعممكا بكفاية كفعالية كاطمئناف: كفايات إدارية- 
كتشمؿ االىتماـ بتنمية عالقات إيجابية بيف المدرسة كالمجتمع المحمي، : كفايات العالقات العامة- 

. كتكظيؼ إمكاناتيا المشتركة لخدمة العممية التعميمية كالتربكية 

كزارة التربية كالتعميـ كالشباب في دكلة اإلمارات . كتتفؽ الكفايات السابقة مع الكفايات التي حددتيا
كفايات شخصية، ككفايات عممية، ككفايات : كالتي منيا  ( 27، ص1989 )العربية المتحدة 

التخطيط، ككفايات المناىج، ككفايات التقكيـ، ككفايات تنمية المعمميف، ككفايات البحث، ككفايات 
. فنية، ككفايات إدارية، ككفايات االبتكار كالتجديد

: كفايات المشرؼ التربكم إلى فئتيف  (1992)في حيف قسـ حمداف 



 28 

 

الصحة الجسمية، كالذكاء العاـ كالخاص، كالخمؽ السكم، كالقدرة : كفايات شخصية كتضـ : األكلى 
.  المغكية، كالقدرة عمى التجديد كاالبتكار، كالقدرة عمى القيادة كاتخاذ القرارات 

عمـ النفس :  المعرفة كالفيـ كالتطبيؽ في المجاالت اآلتية: الكفايات العممية كالكظيفية كتضـ : الثانية 
التربكم، كالحكافز اإلنسانية، كاإلدارة  التربكية، كالمناىج المدرسية، كالتقكيـ التربكم، كالتدريس، 

. كالعالقات المدرسية كالعالقات اإلنسانية، كالتدريب 

معرفة كتذكر، ككفايات الفيـ، : كفايات المشرؼ التربكم إلى كفايات (1989)كلقد صنؼ بمقيس 
الجانب المعرفي : معتبران أف الكفاية تشتمؿ عمى أربعة جكانب ىي . ككفايات أداء، ككفايات نتاجات 
. كالجانب اإلنتاجي، كالجانب الكجداني  (المتعمؽ بنتائج التدريب )االستيعابي، كالجانب األدائي 

:  ثالثة أنكاع  مف الكفايات  الخاصة بالمشرؼ التربكم كىي  (1987)كأكرد عبيدات 
. كفايات تتعمؽ بإتقاف العمميات المختمفة لإلشراؼ  -1
 .كفايات تتعمؽ بالعالقات اإلنسانية السميمة  -2

 .كفايات تتعمؽ باإلدراؾ كالقدرة عمى تصكر المشكالت التربكية  -3

: كفاية يرل ضركرة تكافرىا في المشرؼ التربكم كىي (14)إلى تحديد  (1996)كتكصؿ الحبيب 
الشخصية، كالعممية، كالتخطيط، كالتنظيـ كالتنسيؽ، كالتعميـ، كاستخدـ أساليب التكجيو، كالتدريب، 

كالتقكيـ، كتطكير المناىج، كالبحث العممي، كاالبتكار كالتجديد، كالتنمية الذاتية، كالعالقات اإلنسانية، 
. كالتكاصؿ الميني

: كيمكف تقسيـ كفايات المشرؼ التربكم إلى قسميف 
المعرفة الكافية بالمادة التعميمية في مجاؿ التخصص، كاإللماـ بشكؿ : كفايات مينية، كتشمؿ : األكؿ 

عاـ بالمكاد األخرل بما يحقؽ التكامؿ كاالنسجاـ بيف مادتو كالمكاد األخرل كالتمتع بقدر عاؿ مف 
جراء البحكث  . الثقافة العامة، كقدرتو عمى كتابة التقارير كا 

حسف السير كالخمؽ كاالستقامة في السمكؾ كاحتراـ قيـ المجتمع، : كفايات شخصية، كتشمؿ : الثاني 
كاالتزاف النفسي كالقدرة عمى ضبط النفس كالتمسؾ بالسمكؾ التربكم القكيـ، كالثقة بالنفس كباآلخريف 
لتككف الثقة أساس التعامؿ مع المعمميف كالمجتمع المدرسي، كالتكاضع كالمباقة، كالتفاؤؿ كالقدرة عمى 

التعاكف كتكفير الجك التعاكني بيف المعمميف، كالذكاء المرتفع كسرعة البديية كالقدرة عمى اإلقناع 
كالتصرؼ بحكمة في تيسير األمكر كتصحيح المفاىيـ الخاصة، كترسيخ االنتماء إلى مينة التربية 
كالتعميـ، ك القدرة عمى االلتزاـ بأخالقياتيا، ك الشجاعة ك الحماسة كالقدرة عمى النشاط ك الحيكية، 
كالقدرة عمى تحقيؽ العدالة بيف المعمميف كاتخاذ مكاقؼ تتصؼ بالنزاىة كعدـ التحيز، كالقدرة عمى 
القيادة الحكيمة كالديمقراطية كاتخاذ القرار السميـ في الكقت المناسب، كالقدرة عمى استثمار الكقت 
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عطارم، )استثمارا ايجابيا مكجيا لتحقيؽ األىداؼ التربكية، كالقدرة عمى التكجيو بمغة دقيقة كاضحة 
(. 2005عيساف، كمحمكد، 

:     ميارات المشرف التربوي5.5.1

 –لقد بات كاضحا أف المشرؼ التربكم يضطمع بدكر رئيس في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية 
عمى أف ىنالؾ عدة . التعممية، مف خالؿ قيامو بمجمكعة متنكعة مف المياـ كالكظائؼ المتنكعة 

عكامؿ تساعد المشرؼ التربكم عمى النجاح في عممو، شأنيا في ذلؾ شأف اإلدارة التربكية كمياديف 
كاف نجاح . اإلدارة األخرل، كلعؿ في مقدمة ىذه العكامؿ ما يعرؼ بالميارات اإلدارية كاإلشرافية

المشرؼ التربكم يعتمد بشكؿ كبير عمى  ما يتمتع بو مف ميارات، كالمقصكد بالميارة القدرة عمى أداء 
تقاف، كىي بيذا المعنى تختمؼ عف الكفاية مف حيث أف الكفاية تعني إمكانية  العمؿ بسرعة كدقة كا 

 السرعة أك الدقة في أدائو، كمعنى ىذا أف الميارة قدرة فائقة متطكرة، فأداء العمؿ بصرؼ النظر ع
كتتميز الميارة بأنيا مكتسبة نامية، أم أف اإلنساف . كالفرؽ بينيما إذان فرؽ في الدرجة ال في النكع

السعكد، )يكتسبيا مف خالؿ تجاربو كممارساتو، كىذه بدكرىا تعمؿ عمى تنمية الميارة باستمرار 
2002 .)

أنيا أداء العمؿ مع االقتصاد في الكقت كالجيد كمراعاة "عمى  (58، ص1997)كيعرفيا أبك فركه 
" . عكامؿ األمف كالسالمة

القدرة عمى أداء عمؿ أك ميمة ما بفاعمية، أم بأقؿ "فيعرؼ الميارة بأنيا  (2، ص1987)أما مرعي 
". ما يمكف مف الجيد كالتكمفة كبأقصى ما يمكف مف األثر

القدرة عمى استخداـ كتطبيؽ األصكؿ كالمعارؼ "عمى أنيا  (90، ص2001)في حيف يعرفيا عابديف 
". التي تحكـ عمؿ الفرد

نما تكتسب مف الممارسات  كالميارة ال يتـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ المعمكمات كالمعارؼ فقط، كا 
الميدانية في العمؿ، كىي تنمك كتتطكر بمركر الكقت، نتيجة لكثرة  االطالع كتبادؿ الخبرات الرتباطيا 

كالميارة قد تككف معرفية، كقد تككف أدائية،  . (1983المنيؼ، )بعممية التدريب داخؿ العمؿ كخارجو 
جراءات  كالميارة المعرفية تعتبر منطمقان أساسيان لمميارة األدائية، كالميارة األدائية تشير إلى عمميات كا 

فميارة اإللماـ بالمبادئ كالخطكات . يمكف مالحظتيا، كتختمؼ باختالؼ المياـ التي ترتبط بيا 
األساسية لمتكاصؿ اإلنساني ىي ميارة معرفية، أما تكظيؼ ميارات التفاعؿ لتحقيؽ التكاصؿ فيي 
ميارة أدائية تتضمف الميارة المعرفية السابقة، فقدرة المشرؼ التربكم عمى استخداـ التكاصؿ المفظي 
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صدار األكامر كالتعميمات كميا  كالشرح، كاإللقاء كطرح األسئمة  كاستخداـ عبارات الثناء، كالتشجيع كا 
(.  1987مرعي، )أمكر يمكف مالحظتيا مف خالؿ أدائو لعممو 

: الميارات التي يجب أف يمتمكيا كيمارسيا المشرؼ التربكم إلى ما يأتي (1987)كقد صّنؼ أحمد 
 : ميارة السمكؾ الشخصي لممشرؼ التربكم كتظير مف خالؿ -1

. إحساسو تجاه مشاعر اآلخريف -
 .يطابؽ احتياجاتو مع احتياجات اآلخريف -

 .يتعمـ كيؼ يسمع بانتباه كيبتعد عف الجدؿ العقيـ -

 .يمسؾ عف النقد أك التعميقات الساخرة عمى المعمميف  -

. يساعد كؿ معمـ كيشعره بأىميتو كاالحتياج إليو  -
 . مشاركة كليس تسمطان ؼميارات المساكاة حيث يجب أف يعرؼ المشرؼ التربكم أف اإلشرا -2

 ميارة االتصاؿ، حيث يعتبر االستماع ميارة ىامة في االتصاؿ بالنسبة لممشرفيف، فإذا لـ -3

 .يدرؾ المعممكف أف المشرؼ يستمع ليـ سيككف ىناؾ قميؿ مف المشاركة بالنسبة لممعمكمات 

 :ميارة التنظيـ فالمشرؼ التربكم يساعد المعمميف عمى  -4

. تنمية أىداؼ بعيدة كقصيرة المدل  -
 .المشاركة في إتاحة الفرصة كممارسة المسؤكليات -

 .يخطط، يعمؿ، يتابع، يقيـ  -

 
:  أف اإلشراؼ التربكم يقكـ عمى الميارات الخمس التالية (Wiles، 1986)كيرل كايمز 

حيث تظير ميارة المشرؼ التربكم في كضع الخطط باستخداـ أفكار : اإلشراؼ كميارة في القيادة  -1
المعمميف كقيادتيـ، كميارة نقؿ األفكار كالمصادر لممعمميف، كامتالكو لميارة االشتراؾ في اتخاذ 

. القرار 
كتظير في قدرة المشرؼ التربكم عمى خمؽ جك انفعالي : اإلشراؼ كميارة في العالقات اإلنسانية  -2

سميـ لممدرسة، كفي احتراـ شخصية جميع األفراد الذيف يتصؿ بيـ، كاالىتماـ بيـ كبمشكالتيـ، 
 .كالنظر بعيف االعتبار إلى آرائيـ كمقترحاتيـ 

حيث تظير ميارة المشرؼ التربكم في القدرة عمى تييئة : اإلشراؼ كميارة في التقكيـ الجماعي  -3
تاحة الفرصة لممعمميف لمتفكير كالتخطيط معان، كالقدرة عمى  الظركؼ التي يعمؿ فييا المعممكف، كا 

 .التنظيـ، ككيفية الكصكؿ إلى القرارات، كتنمية الميارة في إعداد العمؿ الجماعي المثمر 
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كيظير ذلؾ مف خالؿ قدره كميارة المشرؼ التربكم في : اإلشراؼ كميارة في إدارة العامميف  -4
اختيار المدرسيف الجدد، كالقدرة عمى تحميؿ المركز الشاغر، كتعريفو لممعمـ الجديد بظركؼ العمؿ، 

 .ككضع برنامج تدريبي أثناء الخدمة، كمعاكنة المعمميف عمى اكتساب ميارات جديدة 

حيث يفترض في المشرؼ التربكم أف يمتمؾ ميارة تحديد األىداؼ، : اإلشراؼ كميارة في التقكيـ  -5
كبناء مستكيات يحكـ بيا عمى مقدار التغيير، كمساعدتو لممعمميف عمى تقكيـ نشاطاتيـ الجماعية، 

 .كتشجيعيـ عمى عمؿ نمكذج لمتقدير الذاتي 

:  كيجب التأكيد عمى الميارات التالية التي يجب أف يتحمى بيا المشرؼ التربكم 
بحيث يمتمؾ المشرؼ التربكم ميارة اإلحساس بالمشكالت كجذكرىا، أم اليقظة المينية : الحساسية -1

. لسمكؾ المعمـ 
أم القدرة عمى تحميؿ فّعاؿ لما يرل كأف يفيـ العالقات كأف يميز بيف أنكاع : الميارات التحميمية  -2

 .السمكؾ 

 .أف تككف لديو القدرة عمى ترجمة أفكاره كتصكراتو بحيث تككف مفيكمة لممعمـ: ميارة االتصاؿ  -3

فيجب أف يمتمؾ معرفة عممية كنظرية حكؿ التعميـ كالتالميذ كأساليب : خبير في التدريس كالمناىج  -4
 .التدريس

 .أف تككف لديو القدرة عمى إقامة عالقات إنسانية بينو كبيف المعمميف: ميارات العالقات اإلنسانية  -5

أف يمتمؾ تصكرات كاضحة حكؿ أىداؼ التربية كالتعميـ كعالقاتيا بالمجتمع : المسؤكلية االجتماعية -6
  (.1996الخطيب، الخطيب، كالفرح،  )،

ميارات االتصاؿ، : الميارات التالية لممشرؼ التربكم كىي  (1993)كلقد حدد كؿ مف فيفر كدنالب 
دارتو، كميارات القيادة، كميارات تدبر مشكالت الصراع  ميارات معرفية، ميارات تنظيـ الكقت كا 
كاإلجياد، كميارات بناء عالقات إنسانية، كميارات التغيير، كميارات التقكيـ، كميارات تطكير 

. المناىج

عمى ضركرة امتالؾ المشرؼ التربكم لميارات عالية في االتصاؿ الشفكم  (Bennett (1994كيركز 
كالكتابي، الف القيادة الجيدة كبناء الثقة لدل المعمميف كتنظيـ العمؿ  تعتمد عمى مدل الكضكح الذم 

. يعبر بو المشرؼ عف أفكاره 

 الضركرية لنجاح المشرؼ التربكم إلى ثالثة أنكاع أساسية تيتفؽ دارسك اإلدارة عمى تصنيؼ الميارا
الميارات التصكرية، كالميارات الفنية، كالميارات اإلنسانية ككنيا تشتمؿ عمى باقي الميارات : ىي

. األخرل، كسيتطرؽ إلييا الباحث بشيء مف التفصيؿ
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 ( : Conceptual Skills)الميارات التصورية - أوال

لممشرؼ التربكم  (أك الميارات المفاىيمية أك اإلدراكية كما تسمى أحيانا  )كتعني الميارات التصكرية 
ميارتو في التصكر كالنظرة إلى التربية في اإلطار العاـ الذم يرتبط فيو النظاـ التعميمي ككؿ بالمجتمع 

كما . الكبير، كليس مجرد نظرة جزئيو إلى التعميـ في نطاؽ مرحمة تعميمية أك مادة دراسية أك ما شابو 
تعني أيضا القدرة المكتسبة لدل المشرؼ التربكم عمى التصكر الذىني كالعقمي لألمكر المحيطة بو، 

كالمتغيرات الداخمية كالخارجية كالعالقات القائمة بينيا كأثرىا عمى العمؿ بشكؿ عاـ، كعمى نمك 
كالمشرؼ التربكم الذم يتمتع بميارات تصكرية جيدة ىك . المعمميف مينيان كزيادة إنتاجيتيـ بشكؿ خاص

الذم يحتفظ في ذىنو دائمان بالصكرة الكمية، كىك الذم يربط دائمان بيف أم إجراء يتخذه كبيف األىداؼ 
المنشكدة في التربية، سكاء أكاف ذلؾ متعمقان باإلدارة، أك بالتنظيـ، أك بتطكير المناىج، أك بالمعمميف أك 

كتتعمؽ الميارات التصكرية بمدل كفاءة المشرؼ التربكم في ابتكار األفكار، كاإلحساس . غيرىا
. بالمشكالت، كابتكار الحمكؿ كالتكصؿ إلى اآلراء كاالستراتيجيات كالخطط العالجية قبؿ كقكع المشكمة
إف تكفر الميارات التصكرية لدل القائد التربكم بشكؿ عاـ كلدل المشرؼ التربكم بشكؿ خاص تعينو 

: عمى 
القدرة عمى التصكر كالفيـ العميؽ كالشامؿ لألمكر، كالتعرؼ عمى المشكالت قبؿ حدكثيا - 

.    كمكاجيتيا
 . الفطنة كسرعة البديية، كتقبؿ األفكار الجديدة، كاتخاذ القرارات الصائبة -

يجاد أفكار  - المبادأة كىي االقتراح كالعمؿ ابتداء كسبقان لمغير باإلضافة إلى االبتكار كىك خمؽ كا 
 .جديدة

 .التخطيط السميـ القائـ عمى أسس عممية، كالقدرة عمى استثمار اإلمكانيات المتاحة  -

 .تنظيـ العمؿ كالبعد عف العشكائية كالقدرة عمى الحسـ كسرعة التصرؼ -

ضبط النفس كالقدرة عمى إدارة نفسو قبؿ إدارة اآلخريف، كضبط أحاسيسو كانفعاالتو كمشاعره، كمقابمة  -
 .األزمات متى ظيرت باليدكء كالسيطرة عمى األعصاب 

كفي بعض المنظمات المتقدمة . كيستخدـ المشرؼ التربكم ىذه الميارات في ممارساتو ألعمالو اليكمية
تكجد برامج خاصة لتنمية الميارات التصكرية لدل رجؿ اإلدارة بشكؿ عاـ، كالمشرؼ التربكم بشكؿ 

خاص، كما كتنظـ أيضان المؤتمرات كالندكات كالحمقات الخاصة بذلؾ، كتعتبر الميارات التصكرية أىـ 
الميارات الالزمة لرجؿ اإلدارة التعميمية كالمشرؼ التربكم كلكنيا في نفس الكقت تعتبر مف أصعب 

(.  2002السعكد، ).الميارات في تعمميا كاكتسابيا 

 : Technical Skillsالميارات الفنية - ثانياً 
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كيقصد بيا المعرفة العممية المتخصصة في فرع مف فركع العمـ،  كالكفاءة في استخداميا بما يحقؽ 
فالميارات . أك ىي القدرة عمى استخداـ المعرفة كاألساليب كالطرؽ ألداء عمؿ معيف. األىداؼ بفاعمية 

الفنية إذان تتعمؽ باألساليب كالطرائؽ التي يستخدميا المشرؼ التربكم، في ممارستو لعممو كمعالجتو 
لممكاقؼ التي يصادفيا، كتتطمب الميارات الفنية تكفر قدر ضركرم مف المعمكمات كاألسس العممية 

كالفنية التي يتطمبيا نجاح العمؿ اإلشرافي، كىكذا ترتبط الميارات الفنية بالجانب العممي في اإلشراؼ 
كما يستند إليو مف حقائؽ كمفاىيـ كأصكؿ عممية كمف أىـ الخصائص المميزة ليذه الميارات أنيا أكثر 
تحديدان مف الميارات األخرل، كيمكف التحقؽ مف تكافرىا بسيكلة، باإلضافة إلى القدرة عمى استخداـ 
األدكات كاألساليب كالكسائؿ الفنية إلنجاز العمؿ، كىي أسيؿ في تنميتيا كاكتسابيا مف الميارات 

(. 2001عابديف،  )األخرل 

: كمف األعماؿ التي تتطمب الميارات الفنية في اإلشراؼ التربكم ما يأتي
. تخطيط العممية التعميمية كرسـ السياسة العامة، كتطكير العممية التربكية في مجاالتيا المختمفة  -
 .كضع نظاـ جديد لالتصاؿ كالعالقات العامة، كتنظيـ االجتماعات ككتابة التقارير  -

 .تكزيع العمؿ كتحديد االختصاصات، ككضع نظاـ جيد لمبحكث التربكية كالتجديد التربكم -

باإلضافة إلى تدريس حصة نمكذجية مثالن أك إصدار نشرة تربكية، أك تحميؿ التفاعؿ المفظي بيف  -
 2001مرسي،  )كيمكف الحصكؿ عمى ىذه الميارات بالدراسة كالخبرة كالتدريب . المعمـ كالطالب 

. ) 

أف تنمية ىذه الميارات ىي مسؤكلية مشتركة بيف المشرؼ التربكم نفسو كبيف  (2002)كيشير السعكد 
فعمى المشرؼ التربكم أف يعمؿ باستمرار عمى تنمية الميارات الفنية لديو لتعميؽ . السمطات التعميمية

الجانب العممي لمعممية اإلشرافية لديو، كزيادة مياراتو المعرفية باستمرار، كىك ما يسمى بالتدريب 
الذاتي أك النمك الميني الذاتي، كفي نفس الكقت ينبغي أف تضع السمطات التعميمية برامج فعالة تساعد 

. المشرفيف عمى النمك الميني في مجاؿ عمميـ، أك ما يسمى بالتدريب أثناء الخدمة 

 :  Human Skillsالميارات اإلنسانية -  ثالثاً 

تتعمؽ الميارات اإلنسانية بالطريقة التي يستطيع بيا المشرؼ التربكم التعامؿ بنجاح مع اآلخريف، كفي 
مقدمتيـ المعممكف، كيجعميـ يتعاكنكف معو، كيخمصكف في العمؿ كيزيدكف مف قدرتيـ عمى اإلنتاج 

إف الميارات اإلنسانية تبنى عمى كيفية احتراـ الشخصية اإلنسانية كدفعيا إلى العمؿ بنكع . كالعطاء
مف الترغيب كاالستمالة كليس بالقير كاإلرىاب، كبناء الثقة كاالحتراـ المتبادؿ بيف أفراد المجمكعة 

الكاحدة، كلكي تتكفر ىذه الميارات ينبغي أف يككف القائد عمى عمـ تاـ بطبيعة العنصر البشرم الذم 
كالميارات اإلنسانية ميمة كضركرية لمعمؿ .  يعمؿ معو، كدكافعيـ كحاجاتيـ اإلنسانية ككيفية إشباعيا
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إال أنيا تبرز بصكرة ممحو لدل المشرفيف التربكييف نظران .في كؿ المنظمات، كعمى كؿ المستكيات 
 الذيف يتعامؿ معيـ المشرؼ، كما يرتبط بذلؾ مف طبيعة العالقات التي تجمع دلمتنكع الكبير لألفرا

:  فالمشرؼ التربكم  يتعامؿ مع مجمكعة متنكعة يصؿ عددىا إلى ثماف كىؤالء ىـ . بينيـ
 لكنيـ في الكقت نفسو قرؤساؤه، المكظفكف اإلداريكف، كمديرك المدارس، كالمعممكف، كىـ أيضا مرؤكسك

يعتبركف زمالءه في المينة، كتالميذ مدرستو، كأخصائيي المناىج، كفنيي تكنكلكجيا التعميـ، كالمجتمع 
(. 2001عابديف،)المحمي 

 
إف العالقات التي تربط المشرؼ التربكم بيذه المجمكعات السابقة الذكر كالمتنكعة مف الناس تتميز 
. ببعض جكانبيا بالتقارب كالتداخؿ الكبير، إذا ما قكرنت بالنسبة ألم مشرؼ في المياديف األخرل 

كىذا يعني أف الميارات اإلنسانية ألـز ما تككف لممشرؼ التربكم، كيجب أف يككف حظو منيا كبيران كمف 
(:  2002)األعماؿ التي تتطمب الميارات اإلنسانية في اإلشراؼ التربكم ما يأتي السعكد 

بناء عالقات طيبة مع المعمميف، فقميؿ مف المكدة كالحب كالسؤاؿ عنيـ يعطي منيـ إنتاجا مضاعفا  -
 .
 .ادارؾ المشرؼ التربكم لميكؿ المعمميف كاتجاىاتيـ فيكزع المياـ كفؽ القدرة كالرغبة  -

 .فيمو لمشاعر المعمميف كثقتو بيـ، كخمؽ الطمأنينة كتمبية طمباتيـ  -

 .قبكلو اقتراحاتيـ كانتقاداتيـ البناءة كحسف اإلصغاء كالتفيـ  -

إفساح المجاؿ ليـ إلظيار ركح االبتكار كاإلبداع لدييـ مف خالؿ إيجاد اتصاؿ فّعاؿ معيـ كتقديـ  -
 . الراجعة ةالتغذم

كمما يزيد مف تنمية الميارات اإلنسانية لدل المشرؼ التربكم مف خالؿ زيادة معرفتو عنيا، كبإطالعو 
عمى نتائج البحكث التي تعمؿ في ميدانيا، كزيادة كعيو بالعالقات التي تربط المدرسة بالمجتمع 

المحمي، ككذلؾ كعيو بالفركؽ الفردية بيف األفراد كالتالميذ ال في الذكاء فحسب بؿ في القيـ 
دراكيـ لألشياء  كينبغي عميو أف ينمي مياراتو اإلنسانية الخاصة . كاالتجاىات كالميكؿ كفي تصكرىـ كا 

بو، كأال يعتمد عمى غيره مف الناس في ذلؾ، حتى يستطيع أف يدرؾ المشاعر كاألحاسيس التي 
كأف يفيـ ما يعنيو اآلخركف بأعماليـ أك بكمماتيـ، بالتمميح أك التصريح، .تفرضيا المكاقؼ المختمفة

كأف ينمي قدرتو عمى االتصاؿ الناجح باآلخريف، كنقؿ أفكاره كآرائو إلييـ كتفيمو لجميع الجكانب 
كليذا ينبغي أف تتكفر في المشرؼ التربكم صفات شخصية ايجابية مثؿ االستقامة كتكامؿ . اإلنسانية 

الشخصية، كاألمانة كاإلخالص، كالخمؽ الحسف، كالصدؽ كالكضكح كالمكضكعية، كالصبر كالتسامح 
. كالعدؿ 
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  أىداف الدراسة  6. 1
:  ىدفت ىذه الدراسة إلى ما يمي

  التعرؼ إلى مدل امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم في الضفة الغربية .
  المساىمة في تطكير برنامج اإلشراؼ التربكم في الضفة الغربية، كاالرتقاء بمستكل األداء كالفاعمية

 .مف خالؿ تقديـ التكصيات كالمقترحات التي ستنتج عف الدراسة 

  التعرؼ إلى اثر متغيرات جنس المعمـ، كسنكات خبرتو، كمؤىمو العممي، كتخصصو، كالمنطقة التابع
 .ليا عمى امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم 

  أىمية الدراسة  7. 1
: تكمف أىمية ىذه الدراسة في اآلتي 

  ككنيا تناكلت مكضكعان ميمان كىك الميارات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف، كمدل امتالكيـ ليذه
. الميارات

  تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الرائدة في فمسطيف عمى حد عمـ الباحث. 

  أم )مف المأمكؿ أف تعكد ىذه الدراسة بالمنفعة عمى كؿ مف الطالب كالمعمـ كالمشرؼ كالمجتمع
، نظران ألىمية اإلشراؼ التربكم كالمشرؼ التربكم في تحسيف (العممية التربكية بشكؿ كامؿ متكامؿ

 .   العممية التعميمية

  كليذه الدراسة أىمية كبرل يمكف االستفادة منيا كأحد المعايير األساسية في عممية اختيار أك تعييف
 .المشرؼ التربكم 

  فرضيات الدراسة  8. 1


: انبثؽ عف سؤاؿ الدراسة الثاني الفرضيات اآلتية
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية األكلى 

 (0.05( α   بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ 
. التربكم تعزل لمتغير المنطقة الجغرافية التابع ليا المعمـ 

 بيف تقديرات α  )0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الثانية 
أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير جنس 

. المعمـ 
 بيف تقديرات  α  )0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الثالثة 

أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التدريب التربكم تعزل لمتغير 
. تخصص المعمـ 
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 بيف تقديرات  α  )0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الرابعة 
أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التدريب التربكم تعزل لمتغير 

. سنكات خبرة المعمـ
 بيف  α  )0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الخامسة 

تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التدريب التربكم تعزل 
. لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ

  حدود الدراسة  9. 1


اقتصرت ىذه الدراسة عمى معممي المرحمة الثانكية كمعمماتيا في المدارس الحككمية الثانكية في - 1
 . 2006-2005الضفة الغربية كالمنتظميف في عمميـ خالؿ الفصؿ األكؿ لمعاـ الدراسي 

. تحددت نتائج الدراسة باألداة المستخدمة - 2
. تحددت نتائج الدراسة بالمتغيرات التي تضمنتيا األداة المستخدمة - 3
. تحددت نتائج الدراسة باإلجراءات التي تـ إتباعيا- 4
 .  تحددت نتائج الدراسة بالمصطمحات الكاردة فييا- 5
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الفصل الثاني 
الدراسات السابقة  

 
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لبعض الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت اإلشراؼ التربكم كفقان 

. لتسمسميا التاريخي 
 

 الدراسات العربية 1.2
 

(   2005)دراسة التميمي 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع اإلشراؼ التربكم في مدارس المرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف، 

ككضع تصكر مقترح لتطكير اإلشراؼ التربكم بما يتناسب كالكاقع التربكم الفمسطيني مف جية 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع مشرفي المرحمة . كالمستجدات التربكية المعاصرة مف جية أخرل

مشرفان  (99)كالبالغ عددىـ . (2004 / 2003)األساسية الدنيا كمعممييا في فمسطيف لمعاـ الدراسي 
( 400)مشرفان كمشرفة ك  (90)أما عينة الدراسة فقد تككنت مف . معمـ كمعممة (9925)كمشرفة، ك 

نابمس، كراـ اهلل، كبيت لحـ، كالخميؿ، كجنكب الخميؿ، : معممان كمعممة مكزعيف عمى ست مديريات كىي
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء كتطكير أداتيف لمدراسة، األكلى استبانة كاقع . كغزة

فقرة مكزعة عمى المجاالت  (114)اإلشراؼ التربكم لممرحمة األساسية الدنيا، حيث اشتممت عمى 
أىداؼ اإلشراؼ التربكم، كتنظيـ اإلشراؼ التربكم، كمعايير اختيار المشرفيف التربكييف، : التالية

ككظائؼ اإلشراؼ التربكم، كأساليب اإلشراؼ التربكم، كأدكار اإلشراؼ التربكم، كالتقكيـ في اإلشراؼ 
أما األداة الثانية فكانت عبارة عف مجمكعة مف األسئمة الخاصة لمقابمة عدد مف الخبراء في . التربكم

اإلشراؼ التربكم في كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا 
:  الدراسة 
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جاء الترتيب التنازلي لمجاالت الدراسة عمى المقياس الكمي مف حيث درجة تقدير مشرفي المرحمة  -1
أىداؼ اإلشراؼ التربكم، كاختيار المشرفيف التربكييف، كالتقكيـ في : كمعممييا عمى النحك التالي

كحصؿ كاقع . اإلشراؼ، كأدكار المشرؼ، كتنظيـ اإلشراؼ، ككظائؼ اإلشراؼ، كأساليب اإلشراؼ
 عمى جميع مجاالت الدراسة السبعة كبأىمية نسبية ةاإلشراؼ التربكم عمى درجة تقدير متكسط

 %(.  65.68)بمغت
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط استجابات مشرفي المرحمة كمعممييا نحك كاقع  -2

الجنس، كالمؤىؿ : اإلشراؼ كعمى جميع المجاالت كعمى الدرجة الكمية تعزل لمتغيرات الدراسة
في حيف تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير طبيعة العمؿ كلصالح . العممي، كالخبرة
 .مشرفي المرحمة

ضركرة كضع معايير محددة الختيار : مف أبرز التصكرات المقترحة لتطكير اإلشراؼ التربكم -3
عطاء ؼالمشر  التربكم، كأخذ رأم المشرؼ التربكم في التعييف كالنقؿ كالترقية المتعمقة بالمعمـ، كا 

 .صالحيات أكسع لممشرؼ التربكم

:  كفي ضكء النتائج السابقة أكصت الباحثة بما يأتي
. زيادة عدد مشرفي المرحمة األساسية الدنيا -1
 .إفراد اإلشراؼ التربكم لممرحمة األساسية بقسـ خاص -2

 . لممراجعة الدائمةفإخضاع أسس اختيار المشرفيف التربكيي -3

 .تنكع أساليب اإلشراؼ التربكم كعدـ اقتصارىا عمى الزيارة الصفية بشكؿ خاص -4

 
( 2004)دراسة العموش 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل ممارسة مشرفي التربية الفنية لمياميـ اإلشرافية مف كجية نظر معممي 
كقد أجريت ىذه الدراسة عمى جميع أفراد . التربية الفنية في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة المفرؽ

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث استبانة  . معممان كمعممة (55)مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ 
التخطيط، كالتعبير الفني بالرسـ كالتصكير، : فقرة مكزعة عمى ثمانية مجاالت ىي (56)مككنة مف 

كالتصميـ االبتكارم، كالتشكيؿ كالتركيب كالبناء، كتاريخ الفف، كالتذكؽ الفني، كالفف كالتكنكلكجيا، 
كقد أظيرت نتائج الدراسة أف درجة ممارسة مشرفي التربية الفنية لمياميـ اإلشرافية ىي درجة . كالتقكيـ

متكسطة في جميع المجاالت، باستثناء مجاؿ الفف كالتكنكلكجيا، حيث كانت درجة ممارسة ىذا المجاؿ 
الجنس أك )كما كأظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير. منخفضة

في حيف يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الخبرة . (متغير المؤىؿ العممي أك المديرية
:  كاستنادا لنتائج الدراسة أكصى الباحث بما يمي. ( سنكات3أقؿ مف )لصالح الخبرة 

.  ضركرة التركيز عمى استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في العممية الفنية -1
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 .عمؿ كرش تدريبية مشتركة بيف مشرفي كمعممي التربية الفنية أثناء العطمة الصيفية -2

. زيادة عدد الحصص األسبكعية لمادة التربية الفنية -3
 

(  2003)دراسة السعود 
ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألساليب اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر 

األردف، كقد تككف - المشرفيف كالمديريف كالمعمميف في المدارس الحككمية الثانكية في محافظة مأدبا
مجتمع الدراسة مف المشرفيف التربكييف كمديرم المدارس، كالمعمميف العامميف في محافظة مأدبا، كالبالغ 

كتككنت عينة الدراسة مف . معممان كمعممة  (834)مديران كمديرة،  (38)مشرفان كمشرفة ك (29)عددىـ 
مف مجتمع  (%28)مشرفة كمديرة كمعممة يمثمكف ما نسبتو  (113)مشرفان كمديران كمعممان ك (147)

 تككنت مف استبانو أعدىا الباحث كتأكد مف صدقيا كثباتيا، كتككنت مف دأما أداة الدراسة فؽ. الدراسة
الزيارة الصفية، كتبادؿ الزيارات، كمجاؿ المشاغؿ التربكية، كمجاؿ : فقرة، مكزعة عمى مجاالت (73)

كقد . الدركس التطبيقية، كمجاؿ البحكث اإلجرائية، كمجاؿ النشرات التربكية، كمجاؿ زيارة المدرسة
أظيرت نتائج الدراسة أف درجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألساليب اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر 

:  كما أظيرت الدراسة النتائج التالية. المشرفيف كالمديريف كالمعمميف كانت ايجابية
في درجة ممارسة المشرفيف  (α =  0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة -1

التربكييف ألساليب اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر في مجاؿ النشرات التربكية 
. فقط، أما باقي المجاالت فال يكجد فركؽ تعزل لمتغير الجنس

كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المديرية أك متغير  -2
 .، أك متغير الخبرة (مكاد عممية، إنسانية)التخصص 

 لصالح المشرفيف، كما يكجد فركؽ تعزل ؿيكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير نكع  العـ -3
 .دبمـك + لمتغير المؤىؿ العممي، كلصالح حممة شيادة البكالكريكس 

:   الباحث مجمكعة مف التكصيات أىمياـ  كفي ضكء النتائج السابقة قد
 ضركرة تنكيع األساليب اإلشرافية كعدـ اقتصار المشرؼ التربكم عمى أسمكب الزيارة الصفية. 

 لممشرفيف التربكييف لتدريبيـ عمى األساليب اإلشرافية المتنكعةةعقد دكرات تدريبي . 

 تحضير المشرفيف كتدريبيـ عمى إجراء بحكث ميدانية. 

  ضركرة تحديد مكاعيد مسبقة لزيارة المدارس فنيان أك إداريان . 
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( 2003)دراسة الحضرمي 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تكافر الكفايات المينية لممكجو اإلدارم مف كجية نظر مديرم 

المدارس في محافظتي مسقط كالمنطقة الداخمية، كما ىدفت إلى معرفة مدل اختالؼ كجيات النظر 
حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم المدارس كالبالغ . باختالؼ الجنس، كالمؤىؿ، كالخبرة

مديران كمديرة تـ اختيارىـ بطريقة  (111)أما عينة الدراسة فتككنت مف . مديران كمديرة (212)عددىـ 
فقرة، مكزعة عمى مجاالت الدراسة األربعة  (60)استخدـ الباحث استبانة تككنت مف . عشكائية

. كفاية التخطيط، ككفاية اإلشراؼ، ككفاية التقييـ، ككفاية التدريب: كالمتمثمة في الكفايات التالية
:  كتكصؿ الباحث إلى النتائج التالية

ككاف  (متكسطة)درجة تكافر الكفايات المينية الالزمة لممكجو اإلدارم في المجاالت األربعة كانت  -1
أعالىا مجاؿ الكفايات التقييمية، ثـ مجاؿ الكفاية اإلشرافية، ثـ مجاؿ الكفاية التدريبية، ثـ مجاؿ 

.  الكفاية التخطيطية
في استجابات عينة الدراسة  (α  =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  -2

 .تعزل لمتغيرات الجنس، كالمؤىؿ العممي، كالخبرة

تصميـ مشاغؿ كدكرات لممكجييف اإلدارييف في ضكء : كمف أىـ التكصيات المنبثقة عف الدراسة
جراء المزيد مف الدراسات التي تبحث في األدكار الرئيسة لممكجو اإلدارم .  الكفايات المينية، كا 

 
   (2003)دراسة العنزي 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل تحقيؽ المشرفيف التربكييف ألىداؼ اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر 
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف لممرحمة الثانكية في . معممي المرحمة الثانكية في الككيت

استخدـ الباحث استبانة . معممان كمعممة (527)في حيف تككنت عينة الدراسة مف .  دكلة الككيت
مجاؿ النمك الميني، كمجاؿ المنياج المدرسي، : فقرة، مكزعة عمى المجاالت التالية (49)مككنة مف 

. كمجاؿ تنظيـ المكقؼ التعميمي، كمجاؿ تكفير المكاد التعميمية، كمجاؿ تقكيـ العممية التعميمية
:  كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

 التربكم تمثؿ في مجاؿ النمك الميني لممعمميف ؼدرجة تحقيؽ المشرؼ التربكم ألىداؼ اإلشرا -1
بالمرتبة األكلى، ثـ مجاؿ المنياج المدرسي، ثـ مجاؿ تكفير المكاد التعميمية، ثـ مجاؿ تقكيـ 

. العممية التعميمية، كأخيرا مجاؿ تنظيـ المكقؼ التعميمي
كانت ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا في استجابات عينة الدراسة تعزل لمتغير الخبرة، لصالح فئة  -2

عمى جميع المجاالت في حيف ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتغير  (سنكات10- 6)الخبرة 
 .الجنس أك المؤىؿ العممي



 42 

 

العمؿ عمى تطكير قدرات المشرفيف : كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات مف أبرزىا
التربكييف، كايالء المشرفيف التربكييف المزيد مف االىتماـ بالمناىج التربكية مف حيث تصميـ مكاد إثرائية 

.  ليا، أك تزكيدىا بأنشطة ككسائؿ تكضيحية تسيؿ عممية تدريسيا
 

( 2003)دراسة عيدة 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع اإلشراؼ التربكم في األردف في ضكء االتجاىات المعاصرة مف كجية 

أساليب اإلشراؼ التربكم، كمياـ المشرؼ التربكم، : نظر القادة التربكييف كفقا لمجاالت رئيسية ىي
كأسس اختيار المشرفيف التربكييف كتعيينيـ، كتدريب المشرفيف التربكييف، كالتنظيـ الفني لإلشراؼ 

مشرفا كمشرفة  (644)كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع المشرفيف التربكييف كالبالغ عددىـ . التربكم
مديران  (1179)، كمف جميع مديرم المدارس الثانكية كالبالغ عددىـ 2003 / 2002لمعاـ الدراسي 

كمديرة، كمف جميع معممي كمعممات المرحمة الثانكية في مدارس كزارة التربية كالتعميـ كالبالغ عددىـ 
مديران  (318)مشرفان، ك (173)في حيف كانت عينة الدراسة مككنة مف . معممان كمعممة (17649)
معممان، استخدـ الباحث أداتيف لمدراسة، األكلى لمتعرؼ إلى كاقع اإلشراؼ التربكم في األردف  (882)ك

فقرة مكزعة عمى المجاالت الخمسة السابقة، كالثانية لتحديد درجة أىمية أبعاد  (78)كتككنت مف 
فقرة مكزعة عمى  (66)كتككنت مف . اإلشراؼ التربكم في األردف، في ضكء االتجاىات المعاصرة 

:  كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي. نفس المجاالت
: تميز كاقع اإلشراؼ التربكم: أكالن 
. ضعؼ استخداـ بعض األساليب كالمياـ اإلشرافية مثؿ التعميـ الذاتي، كالتعمـ عف بعد -1
 .قمة عقد الدكرات التدريبية بيف المعمميف كالمشرفيف -2

 .قمة عدد الزيارات اإلشرافية المخطط ليا، كقمة تنظيـ الزيارات المتبادلة بيف المعمميف -3

 .ضعؼ مشاركة المشرفيف التربكييف في تخطيط المناىج الدراسية -4

 .قمة إجراء بحكث ميدانية لممشكالت التربكية -5

عدـ خضكع أسس اختيار المشرفيف التربكييف لممراجعة المستمرة، كعدـ مراعاتيا ألىمية االختبارات  -6
 .التشخيصية، كالشخصية المتكازنة لممتقدميف

 . (طبيعة العمؿ، منطقة العمؿ)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرم الدراسة  -7

 :جاءت أبعاد اإلشراؼ التربكم مرتبة تنازليا كحسب درجة األىمية كما يمي: ثانيان 
أساليب اإلشراؼ التربكم، كأسس اختيار المشرفيف التربكييف، كأبعاد تدريب المشرفيف التربكييف، 

.  كالتنظيـ الفني، كمياـ المشرؼ التربكم
: كفي ضكء نتائج الدراسة أكصى الباحث بما يمي

 .العمؿ عمى زيادة المقاءات الدكرية بيف المشرفيف التربكييف كالمعمميف- 
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جراء البحكث التربكية -  تدريب المشرفيف التربكييف عمى أساليب التعمـ الذاتي، كالتعمـ عف بعد، كا 
 .الميدانية

 .إشراؾ المشرفيف التربكييف كالمعمميف في إعداد المناىج الدراسية كتخطيطيا- 
( 2002)دراسة الشوابكة 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تكقعات معممي المرحمة التأسيسية مف الدكر الفني لمشرؼ المرحمة 
حيث تككف مجتمع الدراسة مف معممي . التأسيسية في مدارس منطقة العيف التعميمية الحككمية

 كالبالغ عددىـ 2002 / 2001كمعممات المرحمة التأسيسية في منطقة العيف التعميمية لمعاـ الدراسي 
%  35معممان كمعممة أم ما نسبتو  (218)في حيف تككنت عينة الدراسة مف . معممان كمعممة (622)

. مف مجتمع الدراسة
فقرة تمثؿ مجاالت العمؿ اإلشرافي العشرة مكضكع الدراسة  (62)كاستخدـ الباحث استبانة تحتكم عمى 

مجاؿ التخطيط، كمجاؿ النمك الميني كاألكاديمي، كمجاؿ المناىج، كمجاؿ : كىذه المجاالت ىي 
المستكل التحصيمي كحاجات الطمبة، كمجاالت االختبارات كالقياس كالتقكيـ، كمجاؿ اإلدارة الصفية، 
كمجاؿ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية، كمجاؿ طرائؽ التدريس كأساليبو، كمجاؿ التكييؼ كالعالقات مع 

:  كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية. الزمالء، كمجاؿ تقكيـ أداء المعمـ 
 ةكانت أعمى درجات تكقعات معممي المرحمة التأسيسية مف الدكر الفني لمشرؼ المرحمة التأسيسي- 1

المستكل التحصيمي، كالتخطيط، كتقكيـ أداء المعمـ، كاإلدارة : في خمسة مجاالت عمى الترتيب
. الصفية، كاالختبارات كالقياس كالتقكيـ

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرم المؤىؿ العممي، كالخبرة، كلمتفاعؿ بيف الجنس - 2
 .كالمؤىؿ كالخبرة في حيف تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر

كبناءن عمى النتائج السابقة فقد أكصى الباحث بضركرة عقد الندكات كالمؤتمرات كالدكرات ككرشات 
عطاء األكلكية في الزيارات  العمؿ اإلشرافية التي تساىـ في التفاعؿ بيف المشرفيف كالمعمميف، كا 

شراكيـ في برامج كدكرات لتنميتيـ مينيان كأكاديميان، كضركرة  اإلشرافية لممعمميف حديثي التعييف، كا 
مساعدة المشرؼ التربكم معممي المرحمة في استخداـ أساليب القياس كالتقكيـ، كمراعاة الفركؽ الفردية 
يجاد نظاـ لمحكافز المادية لممشرؼ  بيف الطالب، كتبياف أىمية الكسائؿ التعميمية ككيفية استخداميا، كا 

كأخيران أكصى الباحث بضركرة العمؿ عمى خفض عدد الطالب في الصؼ .  المتميزـالمتميز كالمعؿ
.  الكاحد، كخفض عدد المعمميف الذيف يقـك المشرؼ التربكم باإلشراؼ عمييـ
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   (2002)دراسة شديفات 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة المشرؼ التربكم لدكره في تحسيف العمميات التعميمية في 

حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع . مدارس البادية الشمالية األساسية مف كجية نظر المعمميف
كالبالغ  (2001 / 2000) الدراسي ـمعممي كمعممات المدارس األساسية في البادية الشمالية لمعا

كطكر الباحث . معمـ كمعممة (182)أما عينة الدراسة فقد تككنت مف . معمـ كمعممة (364)عددىـ 
مجاؿ التخطيط، كمجاؿ النمك : فقرة، مكزعة عمى خمسة مجاالت ىي (54)استبانة مككنة مف 

كقد تكصمت . الميني، كمجاؿ المنياج المدرسي، كمجاؿ العالقة مع المجتمع المحمي، كمجاؿ التقكيـ
: الدراسة إلى النتائج التالية

. درجة ممارسة المشرؼ التربكم لدكره في تحسيف العمميات التعميمية كانت قميمة -1
في استجابات عينة الدراسة تعزل  (α = 0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -2

 . (سنكات فأقؿ5)لمتغير الجنس أك المؤىؿ العممي، بينما تكجد فركؽ تعزل لمتغير الخبرة لصالح 

 . الثالثية بيف متغيرات الدراسةكلـ تظير الدراسة أثران لمتفاعالت الثنائية أ -3

 
كقد أكصت الدراسة بضركرة زيادة كعي المشرفيف التربكييف بأىمية المياـ اإلشرافية لزيادة فاعمية 

العامميف في الميداف التربكم، كالعمؿ عمى زيادة أعداد المشرفيف التربكييف في مدارس البادية الشمالية 
. الشرقية، كتصميـ برامج ككرش تدريبية لممشرفيف التربكييف لتزكيدىـ بميارات تتعمؽ بدكرىـ الفني

 
( 2001)دراسة القاسم 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى المعكقات التي تكاجو المشرؼ التربكم في فمسطيف كالحمكؿ المقترحة لتمؾ 
حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع المشرفيف كالمشرفات في فمسطيف باستثناء مشرفي . المعكقات

مشرفان كمشرفة مكزعيف عمى محافظات  (233)كمشرفات غزة، كقد بمغ عدد أفراد مجتمع الدراسة 
كلتحقيؽ أىداؼ . مشرفان كمشرفة (221)الضفة الغربية كالقدس، أما عينة الدراسة فقد تككنت مف 

( 20)الدراسة استخدمت الباحثة أداة مككنة مف جزأيف حيث خصص األكؿ لممعكقات اإلشرافية بكاقع 
المعكقات الناجمة عف المشرؼ التربكم، كالمعكقات الناجمة عف : فقرة مقسمة عمى ثالثة مجاالت ىي

أما الجزء الثاني فقد خصص لمحمكؿ المقترحة . المديرية، كالمعكقات الناجمة عف الييئة التدريسية
النمك الميني لممشرؼ، : فقرة مقسمة إلى خمسة مجاالت ىي (25)لممعكقات اإلشرافية بكاقع 

سيامات المشرؼ كالمدير في حؿ القضايا المدرسية، كالزيارات الصفية، كمراعاة مبادئ التخطيط،  كا 
:  كقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي. كالعكامؿ التي تسيـ في نجاح العممية اإلشرافية

كجكد معكقات تكاجو المشرؼ التربكم بدرجة مرتفعة جدا مثؿ عدـ تكفر كسائؿ المكاصالت كحشد - 1
عدد كبير مف المشرفيف في حافمة كاحدة، كقمة تكفر الدافعية لدل بعض المعمميف نحك العمؿ، كأيضان 
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كجكد معكقات بدرجة مرتفعة، ككذلؾ معكقات بدرجة متكسطة،أما المعكقات التي كانت بدرجة 
عدـ التزاـ المشرؼ بآلية اإلشراؼ التربكم، كقمة اىتماـ المسؤكليف بتقرير المشرؼ : منخفضة فيي مثؿ

حيث . التربكم، كشعكر كثير مف المعمميف في المرحمة الثانكية بالذات أنيـ أكثر كفاءة مف المشرؼ
المعكقات الناجمة عف المديرية، ثـ : كاف ترتيب المجاالت حسب درجتيا كبشكؿ تنازلي كما يمي
.  الناجمة عف الييئة التدريسية، ثـ الناجمة عف المشرؼ نفسو

كجكد اىتماـ كبير بالحمكؿ المقترحة، تراكحت بيف مرتفعة جدا كمرتفعة حيث كاف ترتيب المجاالت - 2
مراعاة مبادئ التخطيط، كالعكامؿ التي تسيـ في نجاح العممية : حسب درجتيا كبشكؿ تنازلي كما يمي

سيامات المشرؼ كالمدير في حؿ القضايا المدرسية، كالزيارات  اإلشرافية، كالنمك الميني لممشرفيف، كا 
 . الصفية كآليتيا

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لمعكقات اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير الخبرة كلصالح الخبرة - 3
األطكؿ، كلمتغير المؤىؿ العممي لصالح البكالكريكس، كلمتغير التخصص لصالح أساليب التدريس، 

 .كلمتغير المبحث لصالح مشرؼ التدريب، بينما ال يكجد أثر لمجنس

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لمحمكؿ المقترحة تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث، كلمتغير - 4
الخبرة لصالح الخبرة األطكؿ، كلمتغير المؤىؿ لصالح الدبمكـ، كلمتغير التخصص لصالح التربية 

 .االبتدائية، كلمتغير المبحث لصالح مشرؼ المرحمة األساسية

كأىـ التكصيات الخاصة بيذه الدراسة ضركرة االىتماـ بالمعكقات التي تكاجو المشرؼ التربكم كالعمؿ 
لكضع أكلكيات لحؿ ىذه المعكقات، باإلضافة إلى ضركرة عقد الدكرات كالندكات ككرشات العمؿ التي 

.  مف شأنيا زيادة النمك الميني لممعمميف
 
( 2001)دراسة السرحان  

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى معكقات اإلشراؼ التربكم كطرؽ مكاجيتيا في مديرية التربية كالتعميـ لمكاء 
كقد تككنت عينة الدراسة مف جميع . البادية الشمالية كما يدركيا المشرفكف التربكيكف كمديرك المدارس
( 17) البادية الشمالية كالبالغ عددىـ ءالمشرفيف كمديرم المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعميـ لمكا

األكلى لقياس معكقات اإلشراؼ : مديران كمديرة، كاستخدـ الباحث استبانتيف (121)مشرفان كمشرفة ك
التخطيط، كالتقكيـ، كالمنياج، كالنمك الميني ):التربكم كاشتممت عمى سبعة مجاالت ىي

أما االستبانة الثانية فقد اشتممت . فقرة (52)بكاقع  (لممشرؼ،كالنمك الميني لممعمـ، كالطالب، كاالتصاؿ
كقد تكصمت الدراسة . فقرة كسؤاؿ مفتكح لقياس طرائؽ مكاجية معكقات اإلشراؼ التربكم (20)عمى 

:  إلى النتائج التالية
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ضعؼ الدافعية لدل المعمميف لحضكر المشاغؿ : كجكد معكقات تكاجو اإلشراؼ التربكم أىميا- 1
التربكية، كضعؼ تبادؿ الزيارات بيف المعمميف، كعدـ كفاية المقاءات بيف المشرؼ كالمعمـ، كقصر 

. الكقت المتاح لممشرؼ لمتعامؿ مع الطمبة، كاقتصار التدريب عمى األطر النظرية دكف العممية
مف الحمكؿ المقترحة لمكاجية ىذه المعكقات تدريب المشرفيف عمى تحديد االحتياجات الفنية لدل - 2

المعمميف، كتسييؿ عممية االتصاؿ بيف المشرؼ كالمعمـ، كزيادة عدد المشرفيف بحيث يقؿ نصاب 
معممان، كتكفير سبؿ االطالع عمى كؿ ما ىك جديد لكؿ مف المشرؼ  (30)المشرؼ الكاحد عف 

 .كالمعمـ، كتفعيؿ التنسيؽ بيف المشرؼ كالمدير

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ادراكات المشرفيف كمديرم المدارس لمعكقات اإلشراؼ - 3
 .التربكم تعزل لمتغير الخبرة، أك الجنس، أك المؤىؿ، أك طبيعة العمؿ

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ادراكات المشرفيف كمديرم المدارس لطرائؽ مكاجية ىذه - 4
 . المعكقات تعزل لمتغير الخبرة، أك الجنس، أك المؤىؿ، أك طبيعة العمؿ

كأكصت الباحثة بضركرة إعادة النظر في برامج تدريب المعمميف، كتدريب المشرفيف عمى ميارات 
 الحديثة، كتحديد االحتياجات الفنية لممعمميف الجدد، كضركرة تكفير التسييالت المادية ؿاالتصا
.   الالزمة

 
( 2001)التميمي  دراسة

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تكقعات معممي المغة العربية كمعمماتيا في المرحمة الثانكية مف الدكر الفني 
لممشرؼ التربكم، حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المغة العربية كمعمماتيا الذيف يحممكف 
الشيادة الجامعية األكلى عمى األقؿ، في كؿ مف مديريتي التربية كالتعميـ في الخميؿ كجنكب الخميؿ 

معممان كمعممة، كتـ اعتبار جميع أفراد مجتمع  (110)كعددىـ . (2001/ 2000 (لمعاـ الدراسي 
فقرة تمثؿ  (74)أما أداة الدراسة فقد استخدمت الباحثة أداة قياس تحتكم عمى . الدراسة عينة ليا

التخطيط، كالنمك الميني، كالمستكل التحصيمي، كاالختبارات كالقياس :مجاالت العمؿ اإلشرافي التسعة
.  كالتقكيـ، كاإلدارة الصفية، كالكسائؿ كالتقنيات التربكية، كطرؽ التدريس كأساليبو، كتقكيـ أداء المعمـ 

:  كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
. تكقعات المعمميف مف الدكر الفني لممشرؼ التربكم كانت بدرجة عالية -1
يكجد اختالؼ في تقديرات أفراد مجتمع الدراسة تعزل لمتغير الجنس في مجاؿ اإلدارة الصفية  -2

لصالح الذككر، أما باقي المجاالت فكانت لصالح اإلناث، كما يكجد اختالؼ في تقديرات أفراد 
مجتمع الدراسة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح حممة الشيادة الجامعية األكلى، كلمتغير 

 (.5-1)الخبرة، لصالح الخبرة القصيرة 
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تطكير أساليب اإلشراؼ التربكم ككذلؾ تصميـ : كقد أكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا
. برنامج تدريبي يمبي االحتياجات الحقيقية لممعمميف

 
( 2000)دراسة العمري 

ىدفت الدراسة تحديد درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لممبادئ التربكية الكاردة في قانكف التربية 
كقد تككنت عينة الدراسة . مف كجية نظر المشرفيف كالمعمميف (1994)لعاـ  (3)كالتعميـ األردني رقـ

معممان كمعممة مكزعيف عمى ست مف مديريات التربية كالتعميـ في  (722)مشرفان كمشرفة ك (132)مف 
.  األردف

: فقرة كزعت عمى ستة مجاالت ىي  (60)أما أداة الدراسة فقد طكر الباحث استبانو تككنت مف 
السياسات التشريعية التربكية، كالتخطيط كالتنظيـ، كالنمك الميني، كالتدريب كالتطكير، كخدمة المجتمع، 

كقد أظيرت النتائج أف تقديرات المشرفيف لدرجة ممارستيـ لممبادئ الكاردة في . كالتقكيـ كالمتابعة
، كأف تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المشرفيف (بدرجة عالية)القانكف عمى المجاالت الستة جاءت 

. (بدرجة متكسطة )ليذه المبادئ جاءت
كما أظيرت الدراسة أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية بيف تقديرات المعمميف كالمشرفيف لدرجة 

ممارسة المشرفيف ليذه المبادئ لصالح المشرفيف، كأف ىناؾ فركقا تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح 
الدبمكـ، كمتغير الجنس لصالح اإلناث، كقد أكصت الدراسة بضركرة تحفيز المعمميف إلجراء البحكث 

.  العممية المشتركة، كالقياـ بالزيارات الصفية المتبادلة بيف المعمميف ضمف التخصص الكاحد
 

( 2000)الرشيد  دراسة
ىدفت الدراسة تقييـ أساليب اإلشراؼ التربكم المستخدمة في مدارس لكاء البادية الشمالية في محافظة 

كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات مدارس المكاء كالبالغ عددىـ . األردف- المفرؽ
كقد . معممان كمعممة (216)أما عينة الدراسة فكانت عينة عشكائية بمغت . معممان كمعممة (1080)

كقد . فقرة، كزعت عمى ستة مجاالت مف أساليب اإلشراؼ التربكم (56)طكر الباحث استبانة مف 
: تكصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة المشرفيف لألساليب اإلشرافية جاءت مرتبة تنازليا كما يمي

الزيارة الصفية ثـ تبادؿ الزيارات ثـ المشاغؿ التربكية ثـ البحكث اإلجرائية ثـ الدركس التطبيقية ثـ 
كما كأظيرت نتائج الدراسة فركقان ذات داللة إحصائية في تقييـ المعمميف كالمعممات . النشرات التربكية

لدرجة استخداـ المشرفكف التربكيكف ألساليب اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح 
 فركقان ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الخبرة أك المرحمة ةحممة البكالكريكس، كلـ تظير الدراس

كقد أكصت الدراسة بضركرة التنكيع في األساليب اإلشرافية التي يستخدميا المشرفكف . التعميمية
.  التربكيكف، كالتقميؿ مف أسمكب الزيارة الصفية المفاجئة كاستبدالو بالزيارة المخطط ليا
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( 2000)الجنازرة  دراسة

ىدفت الدراسة معرفة عالقة السمكؾ اإلشرافي لممشرفيف التربكييف كاتجاىات المعمميف نحك اإلشراؼ 
التربكم في المدارس الحككمية في محافظة الخميؿ، كمعرفة أثر كؿ مف الجنس، كالمؤىؿ العممي، 

كالمكقع الجغرافي، كسنكات الخبرة لممعمـ عمى طبيعة السمكؾ اإلشرافي الذم يمارسو المشرؼ التربكم، 
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف كالمعممات العامميف في مديريتي الخميؿ كجنكب الخميؿ، 

كقد . (1999/ 1998 )كالذيف ُيَدرسكف الصفكؼ مف األكؿ كحتى الرابع األساسي في العاـ الدراسي 
معممان كمعممة، كاستخدـ الباحث أداتيف لتحقيؽ أغراض  (290)تـ اختيار عينة عشكائية طبقية عددىا 

المباشر كغير : الدراسة، حيث قاـ ببناء استبانة تقيس نكعية السمكؾ اإلشرافي لممشرؼ التربكم ببعديو
: فقرة سمككية لممشرؼ التربكم، كتـ تصنيفيا إلى سبعة مجاالت ىي (40)المباشر، كاشتممت عمى 

دارة  أدب الزيارة كالثقة بالمعمـ، كتخطيط الدركس، كالكسائؿ التعميمية، كاألنشطة كطرؽ التدريس، كا 
أما االستبانة . الصؼ كمشكالت العمؿ، كالمنياج كالكتاب المدرسي، كمجاالت االختبار كالتقكيـ

:  كأسفرت الدراسة عف النتائج التالية. األخرل فتقيس اتجاىات المعمميف نحك اإلشراؼ التربكم
 مكجكد عالقة ارتباطيو بيف السمكؾ اإلشرافي لممشرفيف كاتجاىات المعمميف نحك اإلشراؼ التربكم ؼ -1

. المجاالت الستة بدرجة متكسطة
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء المعمميف في السمكؾ اإلشرافي لممشرفيف التربكييف تعزل  -2

في حيف تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل . لمتغيرات الجنس، كالمديرية، كالخبرة في التدريس 
 .لمتغير المؤىؿ العممي كلصالح المؤىؿ األعمى

كأكصى الباحث بضركرة تكظيؼ المشرفيف التربكييف لألساليب اإلشرافية المتطكرة كالتي تعتمد أسمكب 
. اإلشراؼ غير المباشر، ككذلؾ تفعيؿ دكر المعمـ في عمميات تطكير المناىج كالكتب المدرسية

 
(  2000)دراسة أبو ىويدي 

ىدفت الدراسة تحديد درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لكفاياتيـ اإلشرافية مف كجية نظر معممي ككالة 
الغكث الدكلية في الضفة الغربية، كبياف أثر كؿ مف الجنس، كالخبرة، كالمؤىؿ العممي، كالمنطقة 

حيث تككف مجتمع . التعميمية في تقدير المعمميف لدرجة ممارسة المشرفيف التربكييف لكفاياتيـ اإلشرافية
أما عينة الدراسة . معممان كمعممة، مكزعيف عمى المناطؽ التعميمية المختمفة (1268)الدراسة مف 
( 9)كفاية مكزعة عمى  (70)كاستخدـ الباحث استبانة مككنة مف . معممان كمعممة (192)فتككنت مف 

: كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية. مجاالت إشرافية
درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لكفاياتيـ اإلشرافية عمى مجمؿ األداة كانت بدرجة قميمة، فيـ  -1

. كفاية بدرجة قميمة (62)كفايات بدرجة متكسطة، بينما يمارسكف  (8)يمارسكف 
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مجاؿ القيادة، كمجاؿ العالقات اإلنسانية، : كاف ترتيب المجاالت حسب درجة ممارستيا كاألتي تنازليان  -2
كمجاؿ التخطيط، كمجاؿ النمك الميني، كمجاؿ المنياج، كمجاؿ االختبارات المدرسية، كمجاؿ إدارة 

 . الصؼ، كمجاؿ استراتيجيات التعميـ كالتعمـ، كأخيرا مجاؿ التقكيـ التربكم

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتغير الجنس، أك الخبرة التعميمية أك المؤىؿ العممي، أك المنطقة  -3
 .التعميمية باستثناء مجاؿ العالقات اإلنسانية لصالح منطقة القدس

كأكصى الباحث بزيادة عدد المشرفيف في المناطؽ التعميمية، كتحديث برامج تأىيميـ، كاستحداث 
. تخصص مستقؿ لإلشراؼ التربكم في برنامج الدراسات العميا

 
( 2000)دراسة عدوان 

ىدفت الدراسة إلى كصؼ كاقع اإلشراؼ التربكم في مدينة القدس، كضكاحييا، في ضكء بعض 
النماذج كاألساليب اإلشرافية الحديثة، مف كجية نظر المعمميف كالمشرفيف التربكييف، كما ىدفت إلى 

كشممت . كضع تصكر مقترح لمقائميف عمى اإلشراؼ لالستفادة منو في تطكير عممية اإلشراؼ التربكم
مشرفان تربكيان، أما  (63)عينة الدراسة جميع المشرفيف التربكييف في مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ 

معممان كمعممة، كأعدت  (361)المعممكف فقد تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، حيث بمغ حجـ العينة 
فقرة مكزعة  (83)األكلى تمثؿ استبانة المشرفيف التربكييف كالتي تككنت مف : الباحثة أداتيف لمدراسة
مفيـك اإلشراؼ التربكم، كأساليب اإلشراؼ التربكم، كأىداؼ اإلشراؼ التربكم، : عمى المجاالت التالية

أما االستبانة الثانية . كمياـ المشرؼ التربكم، كأسس االتصاؿ بيف المشرؼ كالمعمـ، كاإلشراؼ كالتقكيـ
. فقرة مكزعة عمى المجاالت السابقة الذكر (75)فكانت مكجية لممعمميف كالمعممات، كتككنت مف 

:  كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة
 .الدرجة الكمية لكاقع اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر المشرفيف كالمعمميف كانت عالية  -1

. مارس المشرفكف التربكيكف مجاالت اإلشراؼ بدرجة عالية -2
 فجاء الترتيب التنازلي لمجاالت اإلشراؼ عمى مقياس الممارسة في الكاقع مف كجية نظر المشرفي -3

أىداؼ اإلشراؼ، كمياـ المشرؼ التربكم، كالمشرؼ كالمنياج، كاىتمامات المشرؼ، : كما يمي
كاإلشراؼ كالتقكيـ، كأسس االتصاؿ بيف المعمـ كالمشرؼ، كأساليب اإلشراؼ، كالمشرؼ كالبحث 

 .التربكم كمفيـك اإلشراؼ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية مف كجية نظر المعمميف في درجة كاقع الممارسات اإلشرافية  -4
تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح حممة شيادة الدبمـك في بعدم مياـ المشرؼ كالبحث التربكم، 

في ُبعد أىداؼ اإلشراؼ التربكم، كلمتغير الجية المشرفة  (5-1)كلمتغير الخبرة لصالح الخبرة مف 
حيث كانت النتائج لصالح الجيات الثالثة المتمثمة بالككالة التي كاف لصالحيا بعد المياـ، 
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كلمديرية القدس التي كاف لصالحيا بعد تطكير المنياج، كلكزارة التربية كالتعميـ . كاألساليب
 .الفمسطينية التي كاف لصالحيا بعد اإلشراؼ كالتقكيـ

كمف أىـ التكصيات التي انبثقت عف الدراسة ضركرة إقامة دكرات تدريبية لممشرفيف التربكييف لرفع 
مستكيات أدائيـ، مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج أفضؿ، كزيادة عدد المشرفيف التربكييف، كرفع كفاية 

. المشرؼ التربكم مف خالؿ استخداـ أساليب إشرافية حديثة
 

(   2000الطراونة، الموانات، والطورة،  )دراسة 
مف  (معاف، العقبة، الطفيمة، الكرؾ)ىدفت الدراسة إلى تقكيـ دكر مشرفي المرحمة في إقميـ الجنكب 

في حيف . معممة (1400)حيث تككف مجتمع الدراسة مف . كجية نظر معممات محافظات الجنكب
فقرة مكزعة  (48)معممة، كطكر الباحثكف استبانة تككنت مف  (350)كانت عينة الدراسة مككنة مف 

كقد . (التخطيط، كالمنياج، كالممارسات اإلشرافية، كأساليب التنفيذ، كالتقكيـ)عمى خمسة مجاالت ىي 
:  خمصت الدراسة إلى النتائج التالية

التخطيط، )تقدير المعممات لدكر مشرفي المرحمة كانت بدرجة متكسطة لمجاالت االستبانة األربعة  -1
. ، كبدرجة متدنية لممنياج الدراسي(كالتقكيـ، كالممارسات اإلشرافية، كأساليب التنفيذ

 5)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزل لمتغير الخبرة مف          -2
، في حيف ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، أك (سنكات فما فكؽ

 .لمتفاعؿ بيف المؤىؿ العممي كالخبرة

كأكصت الدراسة بضركرة إجراء المزيد مف الدراسات المتعمقة بتقدير دكر المشرفيف ذكم التخصصات 
. المختمفة، كعقد المزيد مف الدكرات لمشرفي المرحمة بشكؿ خاص

 
(  2000)دراسة زامل 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع نظاـ اإلشراؼ التربكم لممرحمة األساسية في مدارس ككالة الغكث 
كتككف مجتمع الدراسة كعينتيا مف جميع المشرفيف كمديرم . الدكلية في محافظات الضفة الغربية

 1999)المدارس األساسية لككالة الغكث الدكلية في محافظات الضفة الغربية لمعاـ الدراسي          
مديران كمديرة، مكزعيف عمى ثالث مناطؽ  (96)مشرفان كمشرفة، ك (19)، كالبالغ عددىـ(2000/

( 68)أما أداة الدراسة فقد صمـ الباحث استبانو اشتممت عمى . القدس، كالخميؿ، كنابمس: تعميمية كىي
مدخالت نظاـ اإلشراؼ التربكم، كالعمميات في نظاـ اإلشراؼ ): فقرة، مكزعة عمى المجاالت التالية

.  (التربكم، كمخرجات نظاـ اإلشراؼ التربكم
:  كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
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الدرجة الكمية لكاقع نظاـ اإلشراؼ التربكم كعممياتو كمخرجاتو مف كجية نظر المشرفيف كالمديريف  -1
. كانت عالية

، كلمتغير (اإلناث)كجكد اختالؼ في استجابات أفراد مجتمع الدراسة تعزل لمتغير الجنس لصالح  -2
، كبيف ( سنكات6أقؿ مف )، كلمتغير الخبرة لصالح (أقؿ مف بكالكريكس)المؤىؿ العممي لصالح 

 .المشرؼ التربكم كمدير المدرسة لصالح المشرؼ التربكم

كفي ضكء النتائج السابقة أكصى الباحث بضركرة زيادة عدد المشرفيف في المناطؽ، كخضكع أسس 
اختيار المشرؼ التربكم لممراجعة المستمرة، كضركرة تنكع األساليب اإلشرافية كعدـ اقتصارىا عمى 

.  الزيارة الصفية بشكؿ أساسي
 

(  1999)دراسة الشرمان 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مشكالت التكاصؿ بيف المعمميف كالمشرفيف مف كجية نظر المعمميف في 

أما عينة . كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف كالمعممات في محافظة اربد. محافظة اربد
فقرة مكزعة  (44)كاستخدمت الباحثة استبانة مككنة مف . معممان كمعممة (462)الدراسة فتككنت مف 
مشكالت مصدرىا المشرؼ التربكم، كمشكالت مصدرىا المعمـ نفسو، ): عمى المجاالت التالية

.  (كمشكالت مصدرىا المدرسة
كقد أظيرت الدراسة أف المشكالت التي تؤدم إلى كجكد خمؿ في عممية التكاصؿ بيف المعمميف 

كما أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة . كالمشرفيف تعكد لممشرؼ التربكم بالدرجة األكلى
إحصائية تعزل لمتغيرم المؤىؿ العممي، كالخبرة، في حيف تكجد فركؽ تعزل لمتغير الجنس كلصالح 

كقد أكصت الباحثة بضركرة عقد المزيد مف االجتماعات بيف المعمميف كالمشرفيف لتبادؿ اآلراء . الذككر
جراء المزيد مف الدراسات حكؿ ىذا المكضكع مف كجية نظر المشرفيف .  كاألفكار، كا 

 
(  1999)دراسة ىتريو 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى معكقات اإلشراؼ التربكم في المرحمة األساسية الدنيا كما يراىا مشرفك 
كما ىدفت التعرؼ إلى الحمكؿ كالتطمعات المستقبمية . المرحمة األساسية الدنيا كمعممكىا في األردف
 الدراسة مف جميع مشرفي المرحمة عحيث تككف مجتـ. لإلشراؼ التربكم في المرحمة األساسية الدنيا

األساسية الدنيا في األردف، باإلضافة إلى جميع معممي المرحمة األساسية الدنيا لمحافظة العاصمة 
مشرفان كمشرفة  (30)في حيف تككنت عينة الدراسة مف . معممان كمعممة (3661)كالبالغ عددىـ 

أما أداة الدراسة فقد تككنت مف استبانتيف األكلى لقياس معكقات اإلشراؼ . معممان كمعممة (300)ك
التخطيط التربكم، كالمناىج، : فقرة مكزعة عمى ثمانية مجاالت ىي (80)التربكم، كتككنت مف 

دارة الصفكؼ، كالعالقات مع الزمالء كالمجتمع  . كالتعميـ، كالنمك الميني، كالتقكيـ، كاإلدارة التربكية، كا 
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. فقرة (25)أما الثانية فيي لقياس الحمكؿ كالتطمعات المستقبمية لإلشراؼ التربكم كاشتممت عمى 
:  كخمصت الدراسة إلى النتائج التالية

كثرة عدد الطالب في الصؼ الكاحد، : كجكد معكقات تكاجو اإلشراؼ التربكم بدرجة عالية مثؿ -1
ككثرة عدد المعمميف الذيف يشرؼ عمييـ المشرؼ التربكم، كشعكر كثير مف المعمميف أف عالقة 

تحيز المشرؼ التربكم لبعض المعمميف : كبدرجة متكسطة مثؿ . المشرؼ بيـ ىي عالقة سمطكية 
لزاـ المشرؼ التربكم باألعماؿ اإلدارية الخارجة عف تخصصو، كقمة الحكافز المينية  في المعاممة كا 

ضعؼ الكفايات التعميمية لدل المعمميف، كعدـ حرص المشرؼ : كبدرجة قميمة مثؿ . لممشرؼ 
. التربكم عمى تكطيد عالقة المعمـ بالمجتمع المحمي 

 مكجكد اىتماـ كبير بالحمكؿ كالمقترحات المستقبمية، كمف أبرزىا البعد عف األساليب التعسفية ؼ -2
عطاء عممية اإلشراؼ  تعامؿ المشرفيف مع المعمميف، كتخفيض عدد الطالب في الصؼ الكاحد، كا 

التربكم الكقت الكافي لمقياـ بمتطمباتيا، كتخفيض عدد المعمميف الذيف يشرؼ عمييـ المشرؼ 
 .التربكم

في درجة اإلحساس بالمعكقات  (α =0.05  )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -3
 .اإلشرافية تعزل لمتغيرات الجنس، كالخبرة، كالمؤىؿ العممي

زيادة عدد المشرفيف التربكييف كتقميؿ عدد : كبناء عمى النتائج السابقة أكصى الباحث بما يمي
جراء دراسة ميدانية تغطي جميع جكانب عممية اإلشراؼ  المعمميف التابعيف لممشرؼ الكاحد، كا 
التربكم، ىذا باإلضافة إلى كضع أكلكيات لمعكقات اإلشراؼ التربكم مف أجؿ إيجاد الكسائؿ 

. الكفيمة لتجنبيا كلرفع سكية التعميـ في األردف
 

(   1999)دراسة رعفيت 
ىدفت الدراسة معرفة مدل ممارسة أنماط اإلشراؼ التربكم الفّعاؿ كما يتصكرىا المعممكف في المدارس 

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المدارس الحككمية التابعة لممديرية العامة . العمانية
أما عينة الدراسة فقد تككنت . معممان كمعممة (2556)لمتربية كالتعميـ بمحافظة ظفار، إذ بمغ عددىـ 

فقرة مكزعة عمى المجاالت  (38)كاستخدـ الباحث استبانة مككنة مف . معممان كمعممة (228)مف 
. (النمط اإلكمينيكي، كنمط العالقات اإلنسانية، كالنمط القيادم، كنمط التعميـ المصغر): األربعة التالية

:  كقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي
النمط القيادم، ): الترتيب التنازلي ألكلكيات الممارسات الحالية ألنماط اإلشراؼ التربكم كما يمي -1

. (كالنمط اإلكمينيكي، كنمط التعميـ المصغر، كنمط العالقات اإلنسانية
: دلت النتائج أف أكلكية الممارسات كما ينبغي أف تككف لألنماط األربعة ىي عمى الترتيب التالي -2

 .(القيادم، كاإلكمينيكي، كالعالقات اإلنسانية، كالتعميـ المصغر)
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الجنس لصالح الذككر، كالمؤىؿ العممي لصالح البكالكريكس : كجكد فركؽ دالة إحصائيا لمتغيرات -3
 .فأعمى، كالخبرة لصالح الخبرة األطكؿ

كبناءن عمى النتائج السابقة أكصى الباحث بضركرة عقد دكرات تدريبية لممشرفيف التربكييف إلكسابيـ 
كفايات إشرافية متنكعة في أنماط اإلشراؼ المختمفة، كضركرة التخطيط إلعداد الككادر البشرية 

اإلشرافية المؤىمة، كضركرة إمداد المشرؼ الفني بكؿ ما ىك جديد كتزكيده بالكتب الالزمة 
.     كاألبحاث المستجدة في العمكـ النظرية كالعممية كتطبيقاتيا في مجاؿ اإلشراؼ

 
(  1999)دراسة السعود 

حيث تككف . ىدفت الدراسة إلى معرفة الكسائؿ اإلشرافية الشائعة لدل مديرم المدارس في األردف
أما . مديران كمديرة (200)مديران كمديرة، أما عينة الدراسة فقد تككنت مف  (2664)مجتمع الدراسة مف 

سؤاالن تتعمؽ بأىـ الكسائؿ اإلشرافية التي يمكف لمدير المدرسة أف  (12)أداة الدراسة فقد تككنت مف 
كقد أظيرت نتائج الدراسة أف المديريف يستخدمكف معظـ . ان يستخدميا بصفتو مشرفان تربكيان مقيـ

كما كدلت . التربكية، كالتعميـ المصغر (الكرش)المشاغؿ : الكسائؿ اإلشرافية ما عدا أسمكبيف ىما
الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزل لمتغيرات الجنس 

كلصالح الذككر، كالمؤىؿ العممي لصالح البكالكريكس، كالمؤىؿ المسمكي لصالح المؤىؿ، كمستكل 
. المدرسة لصالح الثانكم، في حيف ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الخبرة اإلدارية

:  كاعتمادا عمى ما سبؽ يكصي الباحث بما يمي
اإلدارم، )أف تعمؿ الكزارة عمى تطكير معايير كاضحة لتقييـ أداء مدير المدرسة بأدكاره الثالثة  -1

 .(كاإلشرافي، كاالجتماعي

 .زيادة تأىيؿ المديريف عمميان كمسمكيان  -2

 .تكفير الظركؼ كالمستمزمات الضركرية كالتي مف شأنيا تسييؿ تنفيذ المدير لدكره اإلشرافي -3

 
 
 

( 1999)دراسة الجنيدي 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع تدريب المشرفيف التربكييف في فمسطيف عمى احتياجاتيـ التدريبية، 

كتككف مجتمع الدراسة . كعمى التدريب المأمكؿ مف تمؾ االحتياجات مف كجيتي نظرىـ كنظر رؤسائيـ
أما . رئيسان  (21)مشرفان ك (156)رئيسان، في حيف تككنت عينة الدراسة مف  (25)مشرفان ك (231)مف 

األكلى استبانة االحتياجات التدريبية لممشرفيف التربكييف : أداة الدراسة فقد أعدت الباحثة أداتيف لمدراسة
التخطيط، كالقيادة، كالعالقات اإلنسانية، كالتكاصؿ كاالتصاؿ، كالمناىج المدرسية، : كمجاالتيا ىي



 54 

 

كالنمك الميني كتطكير المعمميف، كالبحث كالدراسات، كالقياس كالتقكيـ في التربية، كاحتكت عمى  
مقياس الكاقع التدريبي كمقياس التدريب المأمكؿ، أما األداة الثانية فكانت مجمكعة مف : مقياسيف

األسئمة استخدمت في المقابالت الشخصية التي أجرتيا الباحثة مع عدد مف مسؤكلي التدريب، كمف 
:  أبرز نتائج الدراسة ما يمي

العالقات : الترتيب التنازلي لمجاالت االحتياجات التدريبية عمى مقياس الكاقع التدريبي كاف كما يمي -1
اإلنسانية، كاالتصاؿ كالتكاصؿ، كالقيادة، كالتخطيط، كالنمك الميني،  كتطكير المعمميف، كالقياس 

كبنفس الترتيب مف كجية نظر . كالتقكيـ في التربية، كالمناىج المدرسية، كالبحث كالدراسات 
كترل عينة الدراسة أف المشرفيف . الرؤساء ما عدا مجاؿ التخطيط الذم جاء قبؿ مجاؿ القيادة

التربكييف قد تدربكا عمى مجاؿ العالقات اإلنسانية كاالتصاؿ كالتكاصؿ بدرجة كبيرة، كعمى مجاؿ 
.  البحث كالدراسات بدرجة قميمة، أما باقي المجاالت بدرجة متكسطة

الترتيب التنازلي لممجاالت عمى مقياس التدريب المأمكؿ مف كجية نظر المشرفيف التربكييف كما  -2
البحث كالدراسات، كالمناىج المدرسية، كالنمك الميني، كتطكير المعمميف، كالقياس كالتقكيـ، : يمي

 .كالتخطيط، كالقيادة، كالعالقات اإلنسانية، كاالتصاؿ كالتكاصؿ

الجنس لصالح : تعزل لمتغيرات (α =0.05)كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة  -3
الذككر، كالسمطة المشرفة لصالح ككالة الغكث، كمنطقة العمؿ لصالح قطاع غزة، كالخبرة لصالح 

 .سنكات (3)ذكم الخبرة أكبر مف 

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف كجيتي نظر المشرفيف كرؤسائيـ في درجة الكاقع التدريبي  -4
 .كدرجة التدريب المأمكؿ

كقد أكصت الباحثة بضركرة دراسة االحتياجات التدريبية مف الفئة المستيدفة مف البرامج التدريبية 
كتحديدىا، كاالعتماد عمى تمؾ االحتياجات في التخطيط ألم برنامج تدريبي، كضركرة تقييـ البرامج 

. التدريبية التي تنفذ
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(  1998)دراسة المساعيد 
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر المشرؼ التربكم في تطكير النمك الميني لمعممي المرحمة األساسية 

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات مدارس . في مدارس لكاء البادية الشمالية في األردف
معممان كمعممة، أما عينة الدراسة فقد تككنت مف  (920)لكاء البادية الشمالية في األردف كالبالغ عددىـ 

: فقرة مكزعة عمى سبعة مجاالت ىي (74)كاستخدـ الباحث استبانة مككنة مف . معممان كمعممة (205)
التخطيط لمتدريس، كالكتاب المدرسي كالمنياج، كاألساليب كطرؽ التدريس، كالكسائؿ التعميمية، كالتقكيـ 

دارة الصؼ :  كتكصمت الدراسة إلى ما يمي. كاالختبارات، كالعالقات اإلنسانية، كا 
:  الميني لممعمميف مرتبة تنازليا كما يميكجاءت مجاالت دكر المشرؼ التربكم في تطكير النـ -1

 المدرسي، كالتخطيط لمتدريس، كالعالقات اإلنسانية، جإدارة الصؼ، كاألساليب، كالتقكيـ، كالمنو
.  كالكسائؿ التعميمية

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء المعمميف في دكر المشرؼ التربكم في تطكير النمك  -2
 .(الجنس، كالخبرة، كالمؤىؿ العممي  )الميني لممعمميف تعزل إلى متغيرات 

كأكصى الباحث بضركرة تنكيع األساليب اإلشرافية المتبعة في اإلشراؼ عمى المعمميف، كعقد 
. دكرات تدريبية لممعمميف إلنتاج كاستخداـ الكسائؿ التعميمية

 
( 1998)دراسة الشوا 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى األنماط اإلشرافية التي يستخدميا مديرك المدارس األساسية كالثانكية في 
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف في المدارس . محافظة نابمس مف كجية نظر المعمميف

أما عينة الدراسة فقد . معممان كمعممة (2253)األساسية كالثانكية في محافظة نابمس، كالبالغ عددىـ 
فقرة مكزعة عمى خمسة أنماط  (49)كاستخدـ الباحث استبانة تككنت مف . معممان كمعممة (460)بمغت 
 (النمط الديكتاتكرم، كالنمط الدبمكماسي، كالنمط السمبي، كالنمط الديمقراطي، كالنمط التشاركي ): ىي

النمط : كقد أظيرت الدراسة أف األنماط اإلشرافية مرتبة تنازليا حسب درجة ممارستيا كانت كما يمي
كما كأظيرت نتائج الدراسة . الديمقراطي، ثـ التعاكني، ثـ الدبمكماسي كالسمبي، ثـ النمط الديكتاتكرم 

الجنس، كالمرحمة،  )عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عمى مقياس األنماط اإلشرافية، تعكد لمتغيرات 
.  (كمكاف العمؿ، كالتخصص، كالمؤىؿ العممي، كالخبرة 

كفي ضكء النتائج السابقة أكصى الباحث بضركرة تدريب المديريف عمى ممارسة األنماط اإلشرافية التي 
 بالتركيز عمى أىمية العالقات اإلنسانية البناءة بيف ـتعزز أدكارىـ كمشرفيف مقيميف، كذلؾ االىتما

. المعمميف كالمديريف
 

( 1998)دراسة وادي 
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ىدفت الدراسة إلى تطكير قائمة معايير يمكف الرجكع إلييا عند اختيار المشرؼ التربكم، كتحديد 
مستكاىا مف كجية نظر المشرفيف التربكييف الحككمييف في الضفة الغربية كقطاع غزة، ككذلؾ دراسة 

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع . أثر كؿ مف الخبرة كالجنس كالمرحمة عمى مستكل ىذه المعايير
مشرفان  (202)المشرفيف كالمشرفات في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات فمسطيف كالبالغ 

كلتحقيؽ . مشرفان تربكيان مكزعيف عمى محافظات فمسطيف (82)أما عينة الدراسة فتككنت مف . كمشرفة
كتكصمت الدراسة إلى أف مستكل المعايير مف . معياران  (22)ذلؾ أعد الباحث استبانة اشتممت عمى 

: كجية نظر المشرفيف التربكييف كانت كبيرة جدان، ككانت المعايير العشرة األكلى مرتبة تنازليا كما يمي
سمات شخصية لممشرؼ، قدرة المشرؼ عمى تحقيؽ ذاتو بكفاءة، كاإلعداد الميني المناسب، كقدرة 

المشرؼ عمى تحميؿ المشكالت كصنع القرارات، كقدرة المشرؼ عمى تحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ التربكم، 
كقدرة المشرؼ عمى تحفيز العامميف، كالقدرة عمى تحقيؽ النمك الميني لممدرسيف، كقدرة المشرؼ 

 المينية، كقدرة المشرؼ عمى تقكيـ عممو، كقدرة المشرؼ عمى ممارسة ةالتربكم عمى تحمؿ المسؤكلي
كدلت النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في . األساليب كاألنشطة اإلشرافية المختمفة

في حيف تكجد . المعايير الكاجب مراعاتيا الختيار المشرؼ التربكم تعزل لمتغيرم الجنس، كالمرحمة
: كمف تكصيات الدراسة. فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الخبرة لصالح ذكم الخبرة الطكيمة

 مف أجؿ تطكير أدائيـ الميني، كالنيكض بالعممية التعميمية فعقد دكرات تدريبية لممشرفيف التربكيي
، كضركرة تزكيد المشرفيف بالنشرات كنتائج الدراسات التي تتعمؽ بمكضكع اإلشراؼ التربكم ةالتعممي

. كسبؿ تطكيره
 

( 1998)دراسة نشوان 
ىدفت الدراسة إلى تقكيـ نظاـ اإلشراؼ التربكم بمدارس ككالة الغكث الدكلية المكجكدة في غزة، في 

حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع المشرفيف التربكييف، . ضكء الفكر اإلدارم التربكم الحديث 
، كالبالغ (1997/1998)كالمديريف، كالمعمميف العامميف لككالة الغكث الدكلية بغزة لمعاـ الدراسي 

في حيف اشتممت عينة . معمـ كمعممة (2500)مديران كمديرة، ك  (162)مشرفان تربكيان، ك  (33)عددىـ 
معممان  (250)الدراسة عمى جميع أفراد المجتمع األصمي مف المشرفيف كالمديريف، باإلضافة إلى 

مفيـك اإلشراؼ، : فقرة مكزعة عمى المجاالت اآلتية (77)كاستخدـ الباحث استبانة مككنة مف . كمعممة
كفمسفة كأىداؼ اإلشراؼ، كأساليب اإلشراؼ، كطرؽ التقكيـ، باإلضافة إلى مجاؿ اتجاىات المعمميف 

: كمف أىـ نتائج الدراسة. نحك اإلشراؼ التربكم كذلؾ في استبانة المعمميف
مفيـك اإلشراؼ، كفمسفة اإلشراؼ، كأساليب : الترتيب التنازلي لمجاالت الدراسة كاف كما يمي  -1

 .اإلشراؼ، كطرؽ التقكيـ، كاتجاىات المعمميف نحك اإلشراؼ 
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ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزل لمتغيرات المرحمة التعميمية،  -2
في حيف تكجد فركؽ دالة إحصائيان تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح حممة . كالجنس، كالخبرة 

 .الماجستير 

:  كلقد أكصت الدراسة بما يمي
. ال بد مف تكضيح مفيـك اإلشراؼ التربكم كفمسفتو كأىدافو في نظاـ اإلشراؼ التربكم لممعمميف -
  .(.....اإلشراؼ التشاركي، كاإلكمينيكي، كباألىداؼ)ضركرة استخداـ األساليب اإلشرافية الحديثة  -

 .كضع معايير عممية تراعي االتجاىات الحديثة عند اختيار المشرفيف التربكييف -

. االبتعاد عف األساليب التقميدية في اإلشراؼ كالتي تعتمد أسمكب تصيد األخطاء -
 

(  1996)دراسة العوض 
ىدفت الدراسة إلى كضع قائمة بالكفايات الالزمة لممشرؼ التربكم، كتحديد درجة ممارستو ليا مف 

كجية نظر المعمميف، كمعرفة مدل اختالؼ آراء المعمميف في تحديدىـ لدرجة ممارسة المشرؼ التربكم 
حيث تككف مجتمع الدراسة مف المعمميف الذيف يعممكف في . ليا باختالؼ الجنس كالمؤىؿ كالخبرة

في حيف تككنت عينة الدراسة مف . مديريات التربية كالتعميـ في الككرة كبني كنانة كاألغكار الشمالية
: كأعد الباحث استبانة اشتممت عمى ثمانية مجاالت ىي. معممان يعممكف في تمؾ المديريات (364)

دارة  القيادة، كالتخطيط، كالمناىج كالكتب المدرسية، كالعالقات اإلنسانية، كالنمك الذاتي، كاالختبارات، كا 
( 79)كفاية مف  (53)كقد تكصمت الدراسة إلى أف المشرفيف التربكييف يمارسكف . الصفكؼ، كالتقكيـ

كفاية بدرجة متكسطة، كجاءت مجاالت الممارسة مرتبة  (26)كفاية حددتيا الدراسة بدرجة كبيرة، ك 
دارة الصفكؼ، كالنمك الذاتي، كالقيادة، :  تنازليا حسب رأم المعمميف كما يمي العالقات اإلنسانية، كا 

كالتخطيط، كالتقكيـ، كاالختبارات، كالمناىج كالكتب المدرسية، كدلت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ 
كمف . في آراء المعمميف تعزل لمتغيرات الدراسة (α =0.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

تكصيات الدراسة تبني المؤسسة التربكية مفيـك الكفايات اإلشرافية عند تصميـ برامج لتدريب المشرفيف 
.  التربكييف، كالتركيز عمى مجاؿ المناىج كالكتب المدرسية
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(  1985 )دراسة الزاغة 
ىدفت الدراسة إلى تصكير كاقع اإلشراؼ التربكم في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي، مف حيث دكر المشرؼ 

تككف مجتمع . كمفيـك عممية اإلشراؼ كأساليبيا كمعاييرىا كما يراىا مشرفك كمعممك المرحمة الثانكية 
في حيف تككنت عينة . الدراسة مف جميع المشرفيف كالمعمميف في المرحمة الثانكية في الضفة الغربية 

كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف مفيـك اإلشراؼ . معمـ  (200)مشرفان، ك (36)الدراسة مف 
التربكم ال زاؿ قريبان مف المفيكـ التفتيشي الذم ييدؼ إلى تصيد األخطاء، كال زاؿ دكر المشرؼ 

منحصران بشكؿ أساسي عمى مشاىدة أداء المعمـ كتسجيؿ انتقاداتو، كتقتصر األساليب اإلشرافية عمى 
كقد أكصت الدراسة بالعمؿ عمى تأىيؿ . الزيارات الصفية المفاجئة أكثر مف األساليب األخرل 

المشرؼ مف خالؿ إرسالو في بعثات دراسية لمخارج، ككذلؾ ضركرة استخداـ أساليب إشرافية حديثة 
. كمتنكعة 

 
( 1971)دراسة عبيدات 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى اتجاىات معممي كمعممات المرحمة اإللزامية في األردف نحك التكجيو 
في . حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المرحمة اإللزامية في األردف . التربكم

أما . معممان كمعممة، تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية الطبقية (450)حيف تككنت عينة الدراسة مف 
كقد أظيرت نتائج الدراسة أف اتجاه . أداة الدراسة فقد تككنت مف استبانة تـ تكزيعيا عمى أفراد العينة 

المعمميف نحك التكجيو التربكم يغمب عميو النظرة السمبية، كما أظيرت أف التكجيو التربكم يكاد يككف 
تفتيشيان، كأف ىذا التفتيش ما زاؿ يطغى عمى ممارسات المشرفيف التربكييف، كأف المعمميف يكاجيكف 

.  صعكبات متعددة أثناء تعامميـ مع المكجييف التربكييف 
 

  الدراسات األجنبية  2.2
 

  Florence (2005)دراسة 
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية نحك أساليب اإلشراؼ التربكم 

حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المرحمة االبتدائية في كالية فرجينيا . المستخدمة
معممان كمعممة ممف ُيعممكف في المدارس الحككمية  (299)أما عينة الدراسة فقد تككنت مف . األمريكية
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة صمـ الباحث استبانة كزعيا عمى أفراد عينة الدراسة، إضافة إلى . في الكالية

:  كقد كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية. إجراء مقابالت معيـ
. اتجاىات المعمميف نحك أساليب اإلشراؼ الحالية كانت بدرجة متكسطة- 1
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الجنس، : ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزل لمتغيرات الدراسة- 2
 .كالمؤىؿ العممي، كالخبرة

. كقد أكصت الدراسة بضركرة استخداـ أساليب إشرافية متنكعة، كعدـ االقتصار عمى أساليب محددة
كما كأكصت الدراسة بضركرة أف تككف العالقة بيف المعمـ كالمشرؼ عالقة إنسانية بالدرجة األكلى، 

باإلضافة إلى عقد برامج تدريبية لممشرفيف التربكييف تنمي . تقـك عمى التفاىـ كالتعاكف المشترؾ بينيما
.  فييـ الشخصية القيادية

 
  Holm (2005)دراسة 

ىدفت الدراسة فحص خبرات التعاكف األساسية المكجكدة عند المعمميف كعالقتيا بعممية اإلشراؼ 
حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف الذيف ُيعتبركف . التربكم في كالية فرجينيا األمريكية

أما عينة الدراسة فقد تككنت مف .  مع المشرفيف التربكييف في المدارس الثانكية في الكاليةفمتعاكني
. أما أداة الدراسة فقد اشتممت عمى مقابالت كاستمارات كزعت عمى عينة الدراسة. معممان متعاكنان  (31)

كاف سؤاؿ الدراسة الرئيس يدكر حكؿ ما إذا كاف المعممكف المتعاكنكف يعتبركف اإلشراؼ التربكم نماءن 
كقد . مينيان ناتجان عف الخبرة، أـ أنو تعاكف بيف المعمـ كالمشرؼ كتغيير في الممارسات اإلشرافية

:  تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
.  مينية لتطكير خبراتيـةينظر المعممكف إلى اإلشراؼ التربكم عمى أنو عممية إنمائي -1
 طاإلشراؼ التربكم يعطي المعمميف الفرصة إلظيار قدراتيـ اإلبداعية، كاكتساب األفكار كالخط -2

 .اإلستراتيجية مف المشرؼ التربكم

 .كجكد المشرؼ التربكم في الصؼ لو تأثير ايجابي عمى الطالب أنفسيـ -3

المعممكف المتعاكنكف تتكفر ليـ فرصة أكبر مف غيرىـ لتعمـ تقنيات كاستراتيجيات تعميمية جديدة  -4
 .يمكف استخداميا في الصؼ

عدـ التعاكف بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ يعكد بالدرجة األكلى لمممارسات السمبية التي يقـك بيا  -5
 .المشرؼ التربكم أثناء تعاممو مع المعمـ

كقد أكصت الدراسة بضركرة مراجعة كتطكير األسس المتبعة الختيار المشرؼ التربكم، كما كأكصت 
الدراسة بأف يقكـ جياز التربية كالتعميـ في الكالية بصكرة عامة كقسـ اإلشراؼ التربكم بصكرة خاصة 

.   السمبية لدل المعمميف تجاه عممية اإلشراؼ التربكمتعمى العمؿ المتكاصؿ كالمستمر لتغير االتجاىا
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 Jones (2005) دراسة

ىدفت ىذه الدراسة فحص مدل استجابات معممي المغة االنجميزية لممرحمة الثانكية في السنة األكلى 
حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المغة . لتعيينيـ لتكجييات المشرؼ التربكم ليـ

حيث تـ اختيار . االنجميزية لممرحمة الثانكية في السنة األكلى لعمميـ، في كالية مارم الند األمريكية
كبعد أف قاـ الباحث بإجراء مقابالت شخصية مع كؿ معمـ كمعممة تـ . معمميف كمعممات (5)

:  تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية. اختيارىـ
كاف معممك المغة االنجميزية في بداية السنة األكلى لتعيينيـ متخكفيف مف التعامؿ مع المشرؼ - 1

. التربكم
بعد انتياء الفصؿ األكؿ مف السنة الدراسية تبيف أف ىناؾ ستة عكامؿ تؤثر ايجابيا عمى العالقة - 2

، كتعريفيـ بطريقة الزيارات المتكررة ليـ، كالتغذية الراجعة)بيف المعمـ الجديد كالمشرؼ التربكم كىي 
التقييـ مف قبؿ المشرؼ التربكم، كمساعدتيـ عمى كضع الخطط الدراسية، كتفيـ المشرؼ التربكم 

لخبراتيـ التعميمية، كالتعاكف بيف المشرؼ التربكم كالمعمميف أصحاب الخبرة في المدرسة ذاتيا مف أجؿ 
 .(تقديـ المساعدة لممعمميف الجدد

استخداـ المشرؼ التربكم لمطريقة البيركقراطية في تعاممو مع المعمميف كاف لو تأثير سمبي عمى - 3
 .أدائيـ الصفي

كقد أكصت الدراسة بأف يستخدـ المشرؼ التربكم األسمكب الديمقراطي خاصة في تعاممو مع المعمميف 
. الجدد كاالبتعاد عف األساليب التقميدية، كبناء عالقات إنسانية تقـك عمى الكد كالتعاكف معيـ

 
 Rizzo (2004)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة بيف اتجاىات المعمميف كاتجاىات المشرفيف التربكييف تجاه الكضع 
حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف في المدارس . الحالي كالكضع المثالي لإلشراؼ التربكم

أما عينة الدراسة . الحككمية كالخاصة، كمف جميع المشرفيف التربكييف في كالية ماساشكستس األمريكية
كاستخدـ الباحث استبانة مككنة . مشرفان كمشرفة تربكية (58)معممان كمعممة، ك  (350)فقد تككنت مف 

:  فقرة، كثالثة أسئمة مفتكحة اإلجابة، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي (43)مف
يكجد فرؽ كبير بيف اتجاىات المعمميف كاتجاىات المشرفيف التربكييف حكؿ الكضع المعمكؿ بو - 1

. لإلشراؼ التربكم 
 .كجكد رغبة كبيرة لدل المعمميف، لممشاركة في عممية التخطيط لبرامج تطكيرية لإلشراؼ التربكم- 2

 .المدارس التي كاف فييا تعاكف كبير بيف المشرفيف كالمعمميف حصمت عمى نتائج أفضؿ مف غيرىا- 3

:  كمف أىـ تكصيات الدراسة ما يمي
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إف عممية اإلشراؼ التربكم ال تحقؽ أىدافيا إال إذا تكفر قدر كبير مف التعاكف بيف المعمميف  -1
. كالمشرفيف

 .إفساح المجاؿ أماـ المعمميف لكضع تصكراتيـ المستقبمية حكؿ آلية عممية اإلشراؼ التربكم -2

 
 Salladino (2004)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر أسمكب إشراؼ الزمالء عمى تحسيف أداء المعمـ الُمزار، حيث تككف 
مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف كالمعممات الذيف يعممكف في المدارس المتكسطة في جنكب شرؽ 

معمميف، حيث يقـك كؿ كاحد منيـ  (8)أما عينة الدراسة فقد تككنت مف . كالية بنسمفانيا األمريكية
. بزيارة صفية لمعمـ آخر ثالث مرات عمى مدل ستة أسابيع، دكف القياـ بعممية تقييـ لممعمـ الُمزار

األكلى استبانة كزعت عمى المعمميف المزاريف، كالثانية إجراء مقابالت :  لمدراسةفكاستخدـ الباحث أداتي
:  كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي. مع المعمميف الزائريف

غالبية المعمميف المزاريف يعتقدكف أف أسمكب إشراؼ الزمالء يساعدىـ عمى تطكير كتحسيف أدائيـ - 1
 .التعميمي، كعمى النمك الميني الذاتي

 عمى االستبانة يؤكدكف عمى أىمية منحيـ فرص مشاىدة غيرىـ مف امف الذيف أجابك% 94- 2
 .الزمالء أثناء العمؿ الصفي

. كجكد جكانب متعددة تحتاج إلى تطكير أك تحسيف في أداء المعمـ المزار- 3
كجكد نقص في االتصاؿ كالتكاصؿ بيف المعمميف المزاريف كاإلدارييف، كعدـ كجكد فكرة ثابتة لفمسفة - 4

 .اإلشراؼ بيف اإلدارييف كالمعمميف

كقد أكصت الدراسة بضركرة تفعيؿ نظاـ إشراؼ الزمالء في جميع مدارس كالية بنسمفانيا لما لو مف 
. أىمية في تطكير كتحسيف أداء المعمميف

 
فقد ىدفت إلى بحث العالقة بيف إدراؾ ( 2003) العنزي  الكاردة عندWoods(2000)  أما دراسة

( 100)المعمـ لممياـ اإلشرافية كالكصؼ الكظيفي لسمككات اإلشراؼ، حيث شممت عينة الدراسة عمى 
معمـ، كأشارت الدراسة إلى أف السمكؾ اإلشرافي الذم أعطى أىمية كبرل ىك االتصاؿ بيف المشرؼ 

كما . كالمعمـ، في حيف أف السمكؾ الذم أعطى األىمية الصغرل ىك السمكؾ اإلشرافي داخؿ الصؼ
كأظيرت نتائج الدراسة أف المشاركيف في العينة يركف أف اإلشراؼ ميـ جدان، كأنيـ يعتبركف المشرؼ 

.  التربكم مساعدان إداريا كفنيان ليـ أكثر مف ككنو رئيسان عمييـ
 De Grauwe (2001)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى كاقع اإلشراؼ التربكم المعمكؿ بو حاليا، في أربع دكؿ افريقية كىذه 
 جزءان مف سمسمة دراسات قامت بيا ةكتعتبر ىذه الدراس. (بكستكانا، ناميبيا، تنزانيا، زمبابكم)الدكؿ ىي 
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كقد قامت ىذه الدراسة بفحص الدكر الذم يمعبو المشرفكف التربكيكف، إضافة إلى . منظمة اليكنسكك
كقد .  الكطنية كالسمطات المحميةةأثر الخدمات اإلشرافية الممنكحة مف قبؿ المؤسسات األكاديمي

:  تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
. نظاـ اإلشراؼ التربكم المعمكؿ بو في ىذه الدكؿ ال يحقؽ األىداؼ المرجكة منو- 1
األسمكب اإلشرافي المتبع في ىذه الدكؿ يقتصر عمى الزيارة الصفية فقط، كىك أقرب ما يككف إلى - 2

 .التفتيش

 .العالقة بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ ىي عالقة سمبية- 3

 .كفاءات المشرفيف التربكييف في ىذه الدكؿ ال ترتقي إلى المستكل المطمكب- 4

: كقد أكصت الدراسة بما يمي
. إعادة ىيكمية نظاـ اإلشراؼ التربكم في ىذه الدكؿ بصكرة أفضؿ- 1
 .عمؿ المزيد مف الدراسات حكؿ طبيعة العمميات كالخدمات اإلشرافية في ىذه الدكؿ- 2

 .إدخاؿ أساليب إشرافية جديدة مع مراعاة السياسات التربكية المعمكؿ بيا في ىذه الدكؿ- 3

 . عقد المزيد مف البرامج التدريبية لممشرفيف التربكييف مف أجؿ تنمية كفاءاتيـ المينية- 4

 
  Clark (1998)دراسة 

. ىدفت الدراسة الكشؼ عف تصكرات المعمميف كالمشرفيف نحك اإلشراؼ عمى المعمميف الحالي كالمثالي
( 45)معممان كمعممة تـ اختيارىـ عشكائيان مف  (305)مشرفان كمشرفة ك (73)حيث شممت عينة الدراسة 

أما أداة . حيث تـ استخداـ العينة العشكائية الطبقية. منطقة تعميمية في كالية نيكىامشير األمريكية 
فقرة عمى مقياس ليكرت كثالثة أسئمة ذات نياية  (37)الدراسة فقد تككنت مف استبانة شممت عمى 

مفتكحة صممت لقياس تصكرات المشاركيف نحك نظاـ اإلشراؼ الحالي ككذلؾ تصكراتيـ لمنظاـ الذم 
كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المشرفيف كالمعمميف . يعتبركنو مثاليان 

حكؿ المقياس الحالي لإلشراؼ كليس عمى المقياس المثالي، كما أشارت النتائج إلى أف المعمميف 
كقد . كالمشرفيف يشترككف في تصكراتيـ نحك ممارسة النظاـ كصفاتو المثالية لإلشراؼ عمى المعمميف

أظير المشرفكف أف النظاـ الحالي لإلشراؼ فّعاؿ جدان، كيعكس كثيران مف صفات النظاـ المثالي، كأنو 
. أكثر فعالية في تحقيؽ األغراض التي كضع مف أجميا
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 Shahin( 1998)دراسة 

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى أىـ الكفايات اإلشرافية الكاجب تكفرىا لدل مديرم المدارس االبتدائية في 
مديرك مدارس :  ككانت مصادر المعمكمات أربعة ىي(Delphi)حيث تـ استخداـ أسمكب . تركيا 

ابتدائية في أنقرة، كأساتذة في اإلدارة التربكية في الجامعات التركية، كالمشرفكف في المدارس االبتدائية، 
. كفاية (114)كتـ جمع المعمكمات في ثالث جكالت، في األكلى تـ تحديد . كمعممك المدارس االبتدائية

. بيف معارض بشدة كمكافؽ بشدة (7-1)كفي الجكلة الثانية طمب مف المستجيبيف كضع عالمة مف 
كقد . كفي الجكلة الثالثة محاكلة لمتحرؾ نحك اإلجماع بيف المستجيبيف عمى مجمكعة مف الكفايات

جماعا عمى  (41)أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ إجماعان عاليان عمى  كفاية، كال إجماع  (56)كفاية، كا 
المدير كشخص، : كفاية، ككانت الكفايتاف األكثر إجماعا عمييما مف قبؿ المستجيبيف ىما (17)عمى 

كقد تشابيت استجابات أساتذة الجامعات كالمعمميف ككذلؾ كاف ىناؾ تشابو . كالديمقراطية الشخصية
.  بيف استجابات المشرفيف كالمديريف

 
 Dirani( 1997)دراسة

حيث بينت . ىدفت الدراسة معرفة مدل ممارسة المشرفيف التربكييف لمياراتيـ اإلشرافية في األردف
نتائج الدراسة أف المشرفيف التربكييف ال يطبقكف الميارات اإلشرافية المتعمقة بالتخطيط، كتطكير 

المنياج، أك القياـ بدكرات تدريبية لممعمميف، أك حتى إقامة عالقات حسنة مع المعمميف، مما يعني أف 
 أك يطمبكنيا كالمتمثمة في مساعدتيـ في فالمشرفيف ال يمارسكف المسؤكليات التي يقترحيا المعممك

عداد الخطط، كالميارات الالزمة لتنفيذ أىداؼ المنياج كما تبيف أف المشرفيف ال يقيمكف . تجييز كا 
عالقات إنسانية مع المعمميف كما ىك متكقع منيـ، مؤكدة في ذلؾ الكقت عمى ارتفاع درجة الممارسات 

 .اإلشرافية في مجاؿ اإلدارة الصفية، كتحسيف التدريس، كانخفاض تمؾ الممارسات في مجاؿ التقكيـ
 

  Siens & Ebmeir (1996) دراسة
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر استخداـ اإلشراؼ التطكيرم عمى ميارات التفكير التأممي عند المعمميف 

طالبان في برنامج الماجستير في الجامعة  (30)، حيث تككنت عينة الدراسة مف (Tansy)في كالية 
معممان مف مناطؽ تعميمية مختمفة، بحيث يتعامؿ كؿ طالب مشرؼ  (120)ك (في اإلدارة كاإلشراؼ)

مع أربعة معمميف نصفيـ في المجمكعة الضابطة كالنصؼ اآلخر في المجمكعة التجريبية التي 
. سيطبؽ معيا اإلشراؼ التطكيرم، حيث تـ تدريب الطمبة المشرفيف عمى استخداـ اإلشراؼ التطكيرم
في قدرة  كتـ قياس قدرة المعمميف عمى التفكير الناقد قبؿ التجربة كبعدىا، كأكضحت النتائج تحسنا ن

لصالح  (0.001)المعمميف عمى التفكير الناقد في المجمكعتيف، بفركؽ دالة عند مستكل الداللة 
. المجمكعة التجريبية، مما يكضح األثر الفّعاؿ ليذا النمط اإلشرافي عمى التفكير الناقد عند المعمميف
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  Ormston et al (1995)دراسة 

ىدفت الدراسة معرفة فيما إذا كانت عممية اإلشراؼ التربكم  تساعد عمى تطكير المعمـ، أـ تككف عائقا 
مدرسة  (35)معمـ كمعممة، يعممكف في  (800)حيث تككنت عينة الدراسة مف . كمانعان ألدائو الصفي

 مف الحصة ءكقد قامت عينة الدراسة بتعبئة استبانة خاصة فكر االنتيا. ثانكية كمتكسطة في بريطانيا 
دراكيـ كاستجاباتيـ نحك الزيارة الصفية كمف نتائج ىذه . الصفية، حيث قدمكا معمكمات حكؿ خبراتيـ كا 

:  الدراسة
يرل المعممكف أف بعض المشرفيف التربكييف متعاكنكف كيساعدكف المعمميف في تحسيف ممارساتيـ  -

. الصفية
كما أظيرت نتائج الدراسة أف نسبة ضعيفة مف المعمميف يميمكف إلى تغيير سمككيـ التعميمي الصفي  -

 .بعد الزيارة الصفية التي يقـك بيا المشرؼ التربكم لممعمـ في صفو

 .معظـ المعمميف ال يتمقكف تغذية راجعة عف الزيارات الصفية التي يقـك بيا المشرفكف التربكيكف -

 .كجكد اختالفات جكىرية بيف تكقعات المشرفيف التربكييف لدكرىـ كبيف تكقعات المعمميف ليذا الدكر -

 
  Tsui (1995)دراسة 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى آثار استخداـ اإلشراؼ التشاركي عمى الممارسات الصفية لممعمـ، كعمى 
ضمت اثنيف مف معممي نفس  (دراسة حالة)معتقداتو، كعالقتو مع المشرؼ التربكم، كىذه الدراسة ىي 

المستكل كنفس المادة في نفس المدرسة، كىما مشاركاف في برنامج تدريب أثناء الخدمة في جامعة 
المعمـ ىك محكر العممية )المعممة تتبع األساليب التقميدية في التدريس . (معمـ، كمعممة)ىكنج ككنج 

الطالب ىك محكر العممية )، كالمعمـ يتبع أساليب حديثة تعتمد عمى نظاـ المجمكعات (التعميمية
أجريت فييا ثالث زيارات صفية لكؿ مف المعمـ . أسبكعان  (16)حيث استمر التطبيؽ لمدة . (التعميمية

كالمعمـ اآلخر، ثـ يجمس الجميع بعد الزيارة كيتحدث كؿ  (كىك الباحث)كالمعممة مف قبؿ المشرؼ 
معمـ عف انطباعاتو عف الزيارة، كقد تـ تصكير الحصص الصفية كاالجتماع بعد الحصة عمى أشرطة 
فيديك، كقد اتضح مف المشاىدات األثر االيجابي الذم أحدثو اإلشراؼ التشاركي في معتقدات المعممة 

حكؿ التدريس، كفي عالقتيا مع المشرؼ، حيث زاؿ القمؽ كالشعكر بالتيديد، كتحسنت ممارساتيا 
.  الصفية، كتحسنت مشاركة الطمبة كزادت ثقتيـ بأنفسيـ

 
  Smith (1991)دراسة 

( 5)حيث تـ اختيار . ىدفت الدراسة معرفة اتجاىات المعمميف نحك الزيارة الصفية كأسمكب لتقكيميـ
المؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة، كعدد الزيارات الصفية، كطكؿ مدة الزيارة، :  متغيرات مستقمة ىي
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مجاالت لممتغيرات  (7)حيث تـ فحص ىذه المتغيرات المستقمة عمى . كالمرحمة التي يدرس فييا المعمـ
المساعدة في تقكيـ المعمـ، كقيمة االجتماع القبمي، ككضكح طريقة التقكيـ، : التابعة كىذه المجاالت ىي

كدقة المعمكمات المسجمة، كطكؿ فترة الزيارة الصفية، كأىمية االجتماع البعدم كفعاليتو، كصدؽ عممية 
كقد أظيرت نتائج الدراسة ما . فقرة  (22)كقد اشتممت االستبانة التي طكرىا الباحث عمى . التقكيـ
:  يمي
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاؿ المساعدة في تقكيـ المعمـ تعزل لمتغير الخبرة لصالح  -1

. الخبرة األطكؿ، كلمتغير طكؿ فترة الزيارة الصفية لصالح المعمميف الذيف تطكؿ مدة زيارتيـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاؿ طكؿ فترة الزيارة الصفية، كمجاؿ صدؽ عممية التقكيـ  -2

 .تعزل لمتغير عدد الزيارات الصفية لصالح عدد الزيارات األكثر

 .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاؿ أىمية االجتماع البعدم كفعاليتو تعزل لمتغير الخبرة -3

 
  Elgarten (1991)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى المقارنة بيف عمميات اإلشراؼ التقميدية المتضمنة لمزيارات الصفية كمؤتمر ما بعد 
الزيارة، كبيف عمميات إشرافية تجريبية تقكـ عمى إدخاؿ عنصر تجريبي يتمثؿ في قياـ المشرؼ بتدريس 
الحصة نفسيا التي أعطاىا المعمـ، في حيف يقـك المعمـ بمشاىدة المشرؼ كتدكيف المالحظات، كقد 

كقد أشارت نتائج الدراسة . معممان كمعممة لمادة الرياضيات في نيكيكرؾ (48)تككنت عينة الدراسة مف 
أظيركا تغيران أكثر عندما شاىدكا الدرس النمكذجي  (النمذجة)إلى أف المعمميف في النمكذج التجريبي 

. مف المشرؼ التربكم، مما يشير إلى فعالية النمذجة في تغير سمكؾ المعمميف الصفي كتحسيف أدائيـ
 
 تحديد تصكرات (2001 ) الكاردة عند التميميRichardson( 1989)في حيف ىدفت دراسة  

تككف مجتمع . المشرفيف حكؿ مقدار الزمف الفعمي كالمثالي المخصص لمقياـ باألدكار اإلشرافية 
أما عينة الدراسة فقد تككنت مف . الدراسة مف جميع المشرفيف كالمشرفات في كالية فرجينيا األمريكية 

: كدلت النتائج عمى ما يمي . مشرفان كمشرفة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية  (363)
أف المشرفيف ال يقضكف كقتان كافيان في األدكار الفنية بينما يقضكف كقتان أطكؿ في الكاجبات اإلدارية  -1

 .
عامان يقضي كقتان أطكؿ في تطكير األفراد كتزكيدىـ بالمعمكمات  (39-30)المشرؼ األصغر سنان  -2

. 

يقضكف كقتان أطكؿ في تطكير المناىج،  (دكتكراة )المشرفكف الحاصمكف عمى مؤىالت عالية  -3
 .كتطكير المكظفيف، كنشر المعمكمات أكثر مف الذيف يحممكف شيادات أخرل 

 .المشرفات يقضيف كقتان أطكؿ في تطكير المناىج، كتطكير المعمميف أكثر مف المشرفيف  -4
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Munoz( 1987  )دراسة 

ىدفت الدراسة تحديد اإلستراتيجيات اإلشرافية التي يعتقد المدرسكف أنيا مفيدة مف كجية نظرىـ في رفع 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كالية . مستكل أدائيـ، كمعرفة تصكراتيـ لإلشراؼ الفعاؿ 

كتككنت أداة الدراسة مف . معممان كمعممة  (3051)أما عينة الدراسة فتككنت مف . بنسمفانيا األمريكية 
كقد أشارت النتائج إلى أف المدرسيف . بندان تصؼ الممارسات اإلشرافية  (16)استبانة اشتممت عمى 

ينظركف إلى اإلشراؼ التربكم نظرة إيجابية إذا ما قاـ عمى الممارسات اإليجابية الكاردة في أداة 
الدراسة، كيعتقدكف أف ذلؾ لو تأثير كبير عمى تطكير أساليب التدريس عندىـ، باإلضافة إلى أف ىذه 
الممارسات ضركرية كي يصبح اإلشراؼ التربكم فاعالن، كما كأظيرت النتائج أف ىناؾ فركقان ذات 

. داللة إحصائية تعزل لمتغير المرحمة التعميمية، في حيف ال يكجد فركؽ تعزل لمتغير الجنس 
 

  التعميق عمى الدراسات السابقة 3.2
 

ذات الصمة بمكضكع  (المحمية، كالعربية، كاألجنبية)لقد تبيف مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة 
الدراسة، أف اإلشراؼ التربكم قد حظي باىتماـ الباحثيف، كرغـ االختالؼ في النتائج كالتكصيات إال أف 
جميع الدراسات أجمعت عمى أىمية اإلشراؼ التربكم في تطكير العممية التعميمية، كرفع كفاءة المعمـ، 

كتمبية حاجاتو المينية، حيث تناكلت دراسات كثيرة كاقع اإلشراؼ التربكم، كمعكقاتو، كأساليبو، 
كميامو، كتطكر الممارسات اإلشرافية، ككفايات المشرؼ التربكم، كأدكاره، كمعايير اختياره، كما تناكلت 

كلكف ال بد مف اإلشارة ىنا إلى ندرة الدراسات التي . بعضيا تصكرات المعمميف تجاه العممية اإلشرافية 
.  تناكلت ميارات اإلشراؼ التربكم تحديدان 

 
فبالنسبة لمدراسات التي تتعمؽ بكاقع العممية اإلشرافية، فقد أكضحت معظـ الدراسات عدـ كصكؿ 

اإلشراؼ التربكم ألىدافو المرسكمة، كالسبب في ذلؾ قد يعكد إلى قمة عدد المشرفيف التربكييف، أك إلى 
نقص في الكسائؿ الفّعالة لعمؿ المشرؼ التربكم، أك إلى نقص في الكفايات كالميارات اإلشرافية 

. الكاجب تكفرىا لدل المشرؼ التربكم، لذلؾ فاف اإلشراؼ التربكم كصؼ بالسطحية كالسمبية
 

أما بالنسبة لمعكقات اإلشراؼ التربكم فقد أظيرت الدراسات السابقة كجكد معكقات عديدة تكاجو 
كثرة عدد المعمميف التابعيف لممشرؼ الكاحد، كعدـ اىتماـ المسؤكليف : اإلشراؼ التربكم كمف أىميا

بتقرير المشرؼ التربكم، كقمة المكاصالت، كتذمر مديرم المدارس مف اشتراؾ معممييـ في دكرات 
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خالؿ أياـ التدريس كغيرىا، كما أظيرت الدراسات حاجة المشرفيف أنفسيـ لدكرات تأىيمية كفنية، 
. باإلضافة إلى أف أسس اختيار المشرؼ التربكم بحاجة إلى إعادة نظر مف أجؿ تحسينيا كتطكيرىا

 
أما عف الدراسات التي تتعمؽ باألساليب كالممارسات اإلشرافية، فقد أكضحت معظـ الدراسات اقتصار 

األساليب اإلشرافية عمى الزيارة الصفية المفاجئة، كما زاؿ المعيار المستخدـ في تقييـ اإلشراؼ 
أما .  أخرلسمختصران في مدل نجاح المعمـ في تعميمو فقط، كلـ يتجاكزه إلى محكات كمعايير كمقايي

بالنسبة لمممارسات اإلشرافية األكثر فائدة، فقد اتضح أف ىناؾ العديد مف األساليب الجيدة كالمطمكب 
كرشات العمؿ التربكية، كالمكتبة المينية، كبرامج التدريب أثناء الخدمة، كالندكات : العمؿ بيا كمنيا

 الفردية، كاألبحاث التربكية كالنشرات تكاالجتماعات، كتبادؿ الزيارات، كالدركس التطبيقية، كالمقابال
ككجد أف ىذه األساليب غير ممارسة فعميان كىذا ما يعيؽ . كالقراءات كالمعارض كغيرىا مف األساليب

. تطكر كتقدـ اإلشراؼ التربكم
 

كأما عف الدراسات المتعمقة بمياـ اإلشراؼ التربكم، فقد أكضحت نتائج ىذه الدراسات أف مف أىـ 
االىتماـ بالمعمـ كمشاعره، كتقصي مشكالت الميداف كالعمؿ عمى : أدكار المشرؼ التربكم ما يمي

حميا، كالعمؿ عمى تحسيف العالقات داخؿ المدرسة، كتطكير المناىج التعميمية، كالتنظيـ كالسياسات، 
كحتى يستطيع المشرؼ التربكم القياـ بالمياـ المككمة إليو ال بد . كالقيادة التعميمية، كالتكجيو كالتنسيؽ

أف يككف مؤىالن عمميان كمسمكيان، كمالكان لمكفايات كالميارات اإلشرافية المطمكبة، حيث أكدت العديد مف 
الدراسات أف الكفايات المتكفرة لدل المشرفيف التربكييف ال ترتقي إلى المستكل المطمكب، كما أف ىناؾ 

كىذا يؤكد مرة أخرل ضركرة إعادة . نقصان كبيران في ىذه الكفايات إذا ما قكرنت بالكفايات الالزمة
النظر في أسس اختيار المشرؼ التربكم مف جية، كتكفير البرامج التدريبية قبؿ كأثناء ممارسة العمؿ 

. اإلشرافي مف جية أخرل
 

كحكؿ اتجاىات المعمميف تجاه العممية اإلشرافية فقد تبيف أف المعمميف ما زالكا ينظركف إلى العممية 
اإلشرافية نظرة سمبية ِممؤىا الخكؼ كالرىبة، فقد كجد المعممكف أف طبيعة اإلشراؼ الحالي خميط مف 

لذلؾ أكصت العديد مف الدراسات بضركرة إبالغ المعمـ بالزيارات . اإلشراؼ اإلدارم كاإلكمينيكي
الصفية قبؿ مكعدىا، ككضع معايير محددة يمكف لممعمـ مف خالليا تقييـ نفسو، كأف يككف المشرؼ 

. التربكم متخصصان في المبحث الذم يشرؼ عميو
 

كلقد أفاد الباحث مف ىذه الدراسات السابقة كمكضكعاتيا كمجاالتيا كنتائجيا سكاء مف حيث االطالع 
عمى األدب التربكم أك النظرم المرتبط بعممية اإلشراؼ التربكم كمفيكمو الحديث أك مف حيث بناء 
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كتأتي ىذه الدراسة . االستبانة، أك مف حيث الجكانب اإلشرافية التي تـ بحثيا مف خالؿ ىذه الدراسات
مكممة لمدراسات السابقة في اإلشراؼ التربكم ألنيا تبحث في جانب عمى قدر كبير مف األىمية كىك 

ميارات المشرؼ التربكم، باإلضافة إلى ككنيا مف الدراسات الرائدة في اإلشراؼ التربكم في حدكد عمـ 
. الباحث

 
كأخيرا يأمؿ الباحث أف تسفر دراستو ىذه عف إضافات جديدة في سياؽ اإلشراؼ التربكم، كما يتطمبو 

.    مف احتياجات معرفية كميارية تمكنو مف القياـ بميامو الكظيفية عمى درجة عالية مف النجاح
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الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 
يشمؿ ىذا الفصؿ منيج الدراسة كمجتمعيا كعينتيا، كما يشمؿ أداة الدراسة، كصدقيا كثباتيا، إضافة 

.  إلى إجراءات تطبيؽ الدراسة، كبياف المعالجة اإلحصائية التي تـ استخداميا لتحميؿ البيانات
 

 منيج الدراسة  1.3
. لغايات ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ لمالءمتو طبيعة ىذه الدراسة 

 

 مجتمع الدراسة  2.3
تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المرحمة الثانكية في المدارس الحككمية الثانكية 

، كالبالغ (2006 / 2005 )التابعة لكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية في الضفة الغربية، لمعاـ الدراسي
مديرية، كذلؾ كفؽ  (13)مدرسة ثانكية في  (605)معممان كمعممة، مكزعيف عمى  (9419)عددىـ 

 . 8/12/2005البيانات التي حصؿ عمييا الباحث مف كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بتاريخ 
. تكزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرم المديرية كالجنس (1.3)كيبيف الجدكؿ رقـ 
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توزيع أفراد مجتمع الدراسة في الضفة الغربية حسب متغيري المديرية والجنس : (1.3)جدول رقم 
 

المديرية الرقم 
المعممون 

اإلجمالي 
إناث ذكور 

 167 72 95أريحا   .1
 973 500 473الخميؿ   .2
 205 160 45القدس   .3
 765 405 360بيت لحـ   .4
 675 335 340جنكب الخميؿ   .5
 767 420 347جنيف   .6
 1473 726 747راـ اهلل   .7
 454 214 240سمفيت   .8
 532 294 238ضكاحي القدس   .9
 853 425 428طكلكـر   .10
 753 391 362قباطيو   .11
 481 219 262قمقيمية   .12
 1321 596 725نابمس   .13

 9419 4757 4662اإلجمالي الكمي 
 

. أعداد المدارس الثانكية في الضفة الغربية حسب متغيرم المديرية ك الجنس  (2.3)كيبيف جدكؿ 
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أعداد المدارس الثانوية في الضفة الغربية حسب متغيري المديرية والجنس  : (2.3)جدول رقم
 

المديرية الرقم 
المدارس الثانوية 

اإلجمالي 
إناث ذكور 

 16 8 8أريحا   .1
 52 25 27الخميؿ   .2
 13 6 7القدس   .3
 42 20 22بيت لحـ   .4
 54 20 34جنكب الخميؿ   .5
 49 25 24جنيف   .6
 111 26 55راـ اهلل   .7
 37 19 18سمفيت   .8
 27 13 14ضكاحي القدس   .9

 47 23 24طكلكـر   .10
 41 22 19قباطيو   .11
 31 14 17قمقيمية   .12
 85 41 44نابمس   .13

 605 292 313اإلجمالي الكمي 
 

  عينة الدراسة  3.3
 

مف  (%7)معممان كمعممة ممف ُيعممكف المرحمة الثانكية أم ما نسبتو  (660)تككنت عينة الدراسة مف 
ناثا ممحؽ رقـ  (50)مجتمع الدراسة، مكزعيف عمى  %( 8.3)، أم ما نسبتو (1)مدرسة ثانكية ذككران كا 

مف عدد المدارس الثانكية في الضفة الغربية، حيث تـ اختيار العينة عمى أساس العينة العشكائية 
الطبقية العنقكدية، بما يتناسب مع عدد المعمميف كالمعممات في كؿ مديرية، بعد حصر أسماء المدارس 

الثانكية الحككمية كأعداد المعمميف كالمعممات كتكزيعيـ عمى الضفة الغربية حسب متغيرم المديرية 
. كالجنس 

. تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرم المديرية كالجنس  (3.3)كيبيف الجدكؿ رقـ 
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري المديرية والجنس  : (3.3)جدول رقم 
 

المديرية الرقم 
المعممون 

اإلجمالي 
إناث ذكور 

 35 17 18أريحا   .1
 52 29 23الخميؿ   .2
 24 12 12القدس   .3
 66 29 37بيت لحـ   .4
 68 30 38جنكب الخميؿ   .5
 64 36 28جنيف   .6
 53 38 15راـ اهلل   .7
 41 22 19سمفيت   .8
 30 19 11ضكاحي القدس   .9

 53 27 26طكلكـر   .10
 62 33 29قباطيو   .11
 53 30 23قمقيمية   .12
 59 29 30نابمس   .13

 660 332 328اإلجمالي الكمي 
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.   خصائص العينة الديمغرافية  (4.3)كما كيبيف الجدكؿ رقـ 
 

اصائص العينة الديمغرافية   : (4.3)جدول رقم 
 

 المتغيرات
العدد 
 

 القيـ الناقصة النسبة المئكية

    الجنس
 49.7 328 ذكر -

 50.3 332 أنثى

    التخصص
 43.0 284 عممي -

 57.0 376 أدبي
    سنكات الخبرة

 
- 

 20.5 135  سنكات5أقؿ مف 

 32.4 214 سنكات 5-10
 47.1 311 سنكات 10أكثر مف 

    المؤىؿ العممي
 
 -

 

 7.6 50 أقؿ مف بكالكريكس

 77.6 512بكالكريكس فقط 
 14.8 98أعمى مف بكالكريكس 
    المنطقة الجغرافية

 
 -

 50.6 334 شماؿ الضفة الغربية

 21.2 140 كسط الضفة الغربية
 28.2 186جنكب الضفة الغربية 
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  أداة الدراسة 4.3
 

استخدـ الباحث في دراستو أداة بحث كاحده، ىي استبانة الميارات اإلشرافية لدل المشرفيف التربكييف، 
أعدىا الباحث اعتمادان عمى األدبيات التربكية المتعمقة بالميارات كالكفايات كاألدكار التي يقكـ بيا 
المشرؼ التربكم، كما كأعتمد الباحث في بناء استبانة الدراسة عمى الدراسات السابقة في مجاؿ 

. اإلشراؼ التربكم، كالنشرات التربكية، كدليؿ المشرؼ التربكم
فقره، كأعطيت كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كزنان  (60)كاشتممت االستبانة في صكرتيا األكلية عمى 

كبيرة جدان، كبيرة، )مدرجان كفؽ سمـ ليكرت الخماسي، لتقدير درجة تكافر الفقرة لدل المشرؼ التربكم 
:  كقد غطت ىذه الفقرات ثالثة مجاالت، كىي. (متكسطة، قميمة، قميمة جدان 

 (. 20 - 1) فقرة20مجاؿ الميارات التصكرية، كيشمؿ عمى - 1
 (. 40 – 21) فقره 20مجاؿ الميارات الفنية، كيشمؿ عمى - 2
 (2)، ممحؽ رقـ (60 - 41) فقرة 20مجاؿ الميارات اإلنسانية، كيشمؿ عمى - 3
 

 Validity صدق أداة الدراسة   1.4.3

 
قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة عمى عدد مف المحكميف كالمختصيف في المجاالت التربكية حيث بمغ 

: محكمان مف حممة شيادة الدكتكراه مف جامعات (15)منيـ . محكمان  (21)عدد المحكميف اإلجمالي 
القدس، بيت لحـ، القدس المفتكحة، كمنيـ مف يعمؿ أيضان في مديريات التربية كالتعميـ في محافظتي 

. محكميف يعممكف في مجاؿ اإلشراؼ التربكم كاإلدارة المدرسية (6)باإلضافة إلى . بيت لحـ كالخميؿ
حيث تكجو الباحث إلى المحكميف بالرجاء لإلطالع عمى فقرات االستبانة كمجاالتيا،  . (3)ممحؽ رقـ 

بداء الرأم في ىذه الفقرات مف حيث انتماء الفقرات إلى مجاالتيا، كأنيا تقيس ما كضعت مف أجمو، : كا 
ضافة ما يركنو مناسبان، كيخدـ أىداؼ الدراسة  . كتعديؿ كحذؼ كا 

كبعد جمع االستبانات مف المحكميف، قاـ الباحث باالطالع عمى جميع المالحظات التي أبداىا 
. مف المحكميف% 80المحكمكف، كقاـ بإجراء التعديؿ المطمكب كالذم أجمع عميو أكثر مف 

: كتككنت أداة الدراسة في صكرتيا النيائية مف اآلتي
عف المستجيب، كتشمؿ متغيرات  (المعمكمات الشخصية )يتككف مف المعمكمات العامة  : القسم األول

. الجنس، كالتخصص، كالخبرة، كالمؤىؿ العممي، كالمديرية: 
فقرات اإلستبانو الخاصة بالميارات اإلشرافية كمدل تكافرىا لدل المشرؼ التربكم، : القسم الثاني

: فقرة، مكزعو عمى ثالثة مجاالت كىي (58)كعددىا 
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 (. 20 - 1) فقرة20مجاؿ الميارات التصكرية، كيشمؿ عمى - 1
 (. 43 – 21) فقرة 23مجاؿ الميارات الفنية، كيشمؿ عمى - 2
(.  58 - 44) فقرة 15مجاؿ الميارات اإلنسانية، كيشمؿ عمى - 3
 

، كتـ احتساب عالمة (4ممحؽ رقـ )كقد تـ تدريج اإلجابة عمى كؿ فقرة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي 
 درجات، 5: كبيرة جدان : كالتالي (في حاؿ ككنيا إيجابية)المستجيب عمى الفقرة كفؽ ىذا التدرج، 

أما عالمة . درجة كاحدة: درجتاف، كقميمة جدان :  درجات، كقميمة3:  درجات، كمتكسطة 4: ككبيرة 
المجاؿ فيتـ حسابيا مف خالؿ جمع عالمات المستجيب عمى فقرات المجاؿ، أما الدرجة الكمية فيتـ 

. حسابيا مف خالؿ جمع عالمات المستجيب عمى جميع فقرات اإلستبانو
ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف الصدؽ بحساب مصفكفة ارتباط الفقرات مع الدرجة 

(  5.3)الكمية لألداة، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 
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لمصفوفة ارتباط  (Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون  : (5.3)جدول رقم 
فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لألداة 



 قيمة ر الفقرة
الداللة 
 اإلحصائية

 قيمة ر الفقرات
الداللة 
 اإلحصائية

1  0.65 0.000 30  0.66 0.000 

2  0.72 0.000 31  0.75 0.000 

3  0.66 0.000 32  0.77 0.000 

4  0.70 0.000 33  0.69 0.000 

5  0.70 0.000 34  0.62 0.000 

6  0.65 0.000 35  0.69 0.000 

7  0.67 0.000 36  0.75 0.000 

8  0.73 0.000 37  0.77 0.000 

9  0.68 0.000 38  0.77 0.000 

10  0.71 0.000 39  0.81 0.000 

11  0.69 0.000 40  0.78 0.000 

12  0.61 0.000 41  0.67 0.000 

13  0.74 0.000 42  0.72 0.000 

14  0.74 0.000 43  0.68 0.000 

15  0.72 0.000 44  0.76 0.000 

16  0.75 0.000 45  0.74 0.000 

17  0.74 0.000 46  0.77 0.000 

18  0.66 0.000 47  0.78 0.000 

19  0.67 0.000 48  0.75 0.000 

20  0.73 0.000 49  0.62 0.000 

21  0.73 0.000 50  0.74 0.000 

22  0.63 0.000 51  0.74 0.000 

23  0.65 0.000 52  0.70 0.000 

24  0.72 0.000 53  0.74 0.000 
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25  0.61 0.000 54  0.62 0.000 

26  0.59 0.000 55  0.53 0.000 

27  0.72 0.000 56  0.75 0.000 

28  0.70 0.000 57  0.79 0.000 

29  0.73 0.000 58  0.78 0.000 

 
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية 
لألداة دالة إحصائيان، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ معان في قياس مدل 
امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية في 
. المدارس الحككمية في الضفة الغربية، في ضكء اإلطار النظرم الذم بنيت األداة عمى أساسو

  Reliability:     ثبات أداة الدراسة 2.4.3
 

تـ حساب معامؿ ثبات األداة بطريقة االتساؽ الداخمي، بحساب معادلة الثبات كركنباخ ألفا 
((Cronbach Alpha (.  6.3)، كقد جاءت النتائج كما ىي كاضحة في الجدكؿ رقـ
 

ألداة الدراسة   (Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا : (6.3)جدول رقم 


 Alphaقيمة  عدد الفقرات المجال الرقم

 0.96 20 الميارات التصكرية .1

 0.96 23 الميارات الفنية .2

 0.96 15 الميارات اإلنسانية .3

 0.98 58 الدرجة الكمية. 4

 
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف أداة الدراسة بمجاالتيا المختمفة تتمتع بدرجة عالية مف 

، كىذه القيمة مقبكلة تربكيان كألغراض البحث (0.98)الثبات، حيث بمغت قيمتو عمى المجاؿ الكمي 
. العممي 
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  متغيرات الدراسة  5.3

 
: المتغيرات المستقمة: أواًل 
.  أنثى–كلو مستكياف ذكر : الجنس  -
 . أدبي–كلو مستكياف عممي : التخصص -

 . سنكات10سنكات، كأكثر مف  ( 10 – 5)سنكات، ك  ( 5)أقؿ مف : كليا ثالثة مستكيات : الخبرة  -

أقؿ مف بكالكريكس، كبكالكريكس فقط، كأعمى مف : كلو ثالث مستكيات : المؤىؿ العممي  -
 .بكالكريكس

 : ك ليا ثالثة مستكيات: المنطقة الجغرافية -

  كقمقيمية، كقباطية، كنابمس : كتشمؿ مديريات التربية كالتعميـ في : الشماؿ ، جنيف، كسمفيت، كطكلكـر
. 

  أريحا، كراـ اهلل، كالقدس، كضكاحي القدس : كتشمؿ مديريات التربية كالتعميـ في : الكسط. 

  بيت لحـ، كالخميؿ، كجنكب الخميؿ: كتشمؿ مديريات التربية كالتعميـ في : الجنكب. 

 

:  المتغير التابع– ثانياً 
مدل امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم في الضفة الغربية، في كؿ مجاؿ مف  -

. مجاالت الدراسة الثالثة
 

 إجراءات تطبيق الدراسة  6.3 
 

: حتى يتسنى لمباحث تكزيع أداة الدراسة عمى أفراد عينة الدراسة، قاـ الباحث بالخطكات التالية
، كمف (5) قسـ التربية، الممحؽ رقـ –حصؿ الباحث عمى كتاب تسييؿ الميمة مف جامعة القدس  -

ثـ اإلذف الرسمي مف كزارة التربية كالتعميـ  العالي الفمسطينية لتكزيع أداة الدراسة عمى أفراد عينة 
(. 6)الدراسة، ممحؽ رقـ 

قاـ الباحث كبالتعاكف مع كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بتكزيع أداة الدراسة عمى أفراد  -
، بكاسطة بريد كزارة (2005/2006)عينة الدراسة،  خالؿ شير تشريف الثاني مف العاـ الدراسي

 .التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية
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قاـ الباحث كبالتعاكف مع قسـ التعميـ العاـ بكزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بمتابعة إجراءات  -
استجابات عينة الدراسة عمى األداة، كاستالـ االستبانات الجاىزة، مف مديرية التربية كالتعميـ في 

 .محافظة بيت لحـ،  بعد تحكيؿ ىذه االستبانات مف الكزارة إلى المديرية

بعد فترة زمنية مقدارىا شيريف حصر الباحث االستبانات التي تـ جمعيا مف جميع مديريات التربية  -
 .كالتعميـ في الضفة الغربية

 قاـ الباحث بمراجعة ىذه االستبانات لمتأكد مف صالحياتيا لمتحميؿ اإلحصائي  -

تـ إعطاء ىذه االستبانات أرقامان متسمسمة، كمف ثـ تفريغ بياناتيا في الحاسكب بيدؼ إجراء  -
 .التحميؿ اإلحصائي المناسب ألسئمة الدراسة
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اإلحصائية المعالجة   7.3


لحاسكب ، كقد أدخمت إلى ا لمحاسكبإلدخالياحث بمراجعتيا تمييدان اـ البابعد جمع بيانات الدراسة، ؽ
اإلجابة بدرجة كبيرة جدان  أعطيت المفظية إلى رقمية، حيث اإلجاباتبإعطائيا أرقامان معينة أم بتحكيؿ 

 درجات، قميمة درجتيف، كأعطيت اإلجابة بدرجة قميمة جدان 3 درجات، متكسطة 4 درجات، كبيرة 5
النسب المئكية، ك الالزمة لمبيانات باستخراج األعداد، اإلحصائية المعالجة تتـقد ك. درجة كاحدة

 Pearson)كذلؾ تـ حساب معامؿ االرتباط بيرسكف ك. االنحرافات المعياريةكالمتكسطات الحسابية، ك

correlation)معامؿ الثبات كركنباخ ألفا ، ك(Cronbach alpha) ، تـ فحص فرضيات ككذلؾ
، (t test)اختبار ت :  التاليةاإلحصائية عف طريؽ االختبارات α=0.05الدراسة عند المستكل 

 Tukey)كاختبار تككي ، (One way Analysis of Variance)اختبار تحميؿ التبايف األحادم ك

Test) ، اإلحصائية لمعمكـ االجتماعيةكذلؾ باستخداـ الحاسكب باستخداـ برنامج الرـز (SPSS). 



 82 

 

 
 
 
 
 
 

الفصل الرابع  
 

 نتائج الدراسة
 

 . نتائج سؤال الدراسة األول1.4

 
.  نتائج سؤال الدراسة الثاني2.4

.  نتائج الفرضية األولى1.2.4
.   نتائج الفرضية الثانية2.2.4
.   نتائج الفرضية الثالثة3.2.4
.   نتائج الفرضية الرابعة4.2.4
.   نتائج الفرضية الاامسة5.2.4

 
.     مماص النتائج3.4

 



 83 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع 

نتائج الدراسة 
 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة، كفؽ التقنيات اإلحصائية المناسبة، التي تـ استخداميا 
.  لإلجابة عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا 

كلتحديد درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، تـ اعتماد المقياس الكزني اآلتي 
: لممتكسطات الحسابية 

  منافضة"درجة :"
االنحراؼ المعيارم لمدرجة -3)إذا كاف المتكسط الحسابي لمفقرة أك المجاؿ أك الدرجة الكمية أقؿ مف 

(. 2.25أقؿ مف )، أم (الكمية
  متوسطة"درجة:" 

 (. 3.75 – 2.25)، أم بيف ( انحراؼ معيارم3)إذا كاف المتكسط الحسابي محصكران بيف 
  مرتفعة"درجة:" 

(. 3.75أكبر مف )، أم (انحراؼ معيارم+ 3)إذا كاف المتكسط الحسابي أكبر مف 
 

 نتائج سؤال الدراسة األول 1.4
ما مدى امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي من وجية نظر معممي المرحمة 

الثانوية في الضفة الغربية؟   
لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدل امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، مف خالؿ 
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كمف خالؿ المتكسطات الحسابية لمجاالت  (7)المتكسطات الحسابية لفقرات أداة الدراسة، ممحؽ رقـ 
(.  1.4)، جدكؿ رقـ (المجاؿ الكمي  )أداة الدراسة، كالدرجة الكمية 

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   : (1.4)جدول رقم 

عمى مجاالت األداة 
 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مجال الميارات 
 0.75 2.90 660 التصكرية
 0.79 2.92 660 الفنية

 0.89 3.11 660 اإلنسانية
 0.75 2.96 660 الدرجة الكمية

 
أف درجة امتالؾ المشرفيف  (1.4)يتضح مف قيـ المتكسطات الحسابية الكاردة في الجدكؿ رقـ 

التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية في المدارس الحككمية في 
، (2.96)الضفة الغربية كانت متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لممقياس 

، كما أف جميع مجاالت أداة الدراسة ىي بدرجة متكسطة أيضان، ككانت (0.75)كانحراؼ معيارم قدره 
تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدل امتالؾ المشرفيف التربكييف لمميارات اإلنسانية ىي األعمى مف بيف 

ثـ الميارات  (0.89)، كانحراؼ معيارم قدره (3.11)ميارات اإلشراؼ التربكم، كبمتكسط حسابي قدره 
، كأخيران الميارات التصكرية بمتكسط (0.79)، كانحراؼ معيارم قدره (2.92)الفنية بمتكسط حسابي 

( . 0.75)، كانحراؼ معيارم (2.90)حسابي قدره 
 

، كالدالة عمى تقديرات (7)كمف خالؿ مالحظة قيـ المتكسطات الحسابية لفقرات أداة الدراسة ممحؽ رقـ 
أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم تبيف أف أعمى أربع 

كانحراؼ  (3.38)يحافظ عمى أسرار مينتو كال يفشييا بمتكسط حسابي : فقرات مرتبة تنازليان ىي 
( 3.38)، كيساعد المعمميف عمى فيـ األىداؼ العامة لممنياج بمتكسط حسابي (1.09 )معيارم 

، كيبتعد المشرؼ عف إحراج المعمميف أماـ اآلخريف بمتكسط حسابي (0.91)كانحراؼ معيارم 
، كيبدم اىتماما ممحكظان عند استماعو ألراء المعمميف كاقتراحاتيـ (1.16)كانحراؼ معيارم  (3.36)

( . 1.07)كانحراؼ معيرام  (3.36)بمتكسط حسابي 
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ينفذ دركسان تطبيقية نمكذجية أماـ : في حيف كانت أقؿ المتكسطات الحسابية لمفقرات األربع اآلتية 
، كيشارؾ المشرؼ التربكم المعمميف (1.16)كانحراؼ معيارم  (2.23)المعمميف بمتكسط حسابي 

، كيضع برامج تحفيزية (1.19)كانحراؼ معيارم  (2.37)مناسباتيـ االجتماعية بمتكسط حسابي 
، كيستخدـ أساليب إشرافية (1.05)كانحراؼ معيارم  (2.43)لممعمميف المبدعيف بمتكسط حسابي 

( . 1.11)كانحراؼ معيارم  (2.48)متنكعة غير الزيارة الصفية بمتكسط حسابي 
 

فقرة كاف متكسطيا الحسابي محصكران  (28)كما كتشير قيـ المتكسطات الحسابية لفقرات األداة، أف 
 فقرة متكسطيا الحسابي محصكران بيف  (30)، في حيف كانت ( 2.99-2.23)بيف 
(3-3.38 . ) 
 

  نتائج سؤال الدراسة الثاني 2.4
 

ىل تاتمف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي، 
المنطقة الجغرافية التابع ليا المعمم، والجنس، والتاصص، والابرة، : بااتالف متغيرات الدراسة

والمؤىل العممي؟ 
كلإلجابة عف سؤاؿ  الدراسة الثاني تـ إيجاد قيـ المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لتقديرات 

أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، حسب متغيرات 
الدراسة، كلمتعرؼ فيما إذا كانت الفركؽ بيف تقديراتيـ دالة إحصائيان تـ فحصيا مف خالؿ الفرضيات 

: اآلتية

:  نتائج الفرضية األولى1.2.4
 

 بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  α  )0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
المنطقة الجغرافية التابع ليا لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير 

.   المعمـ
لفحص الفرضية الصفرية األكلى، قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، حسب متغير 
( 2.4)المنطقة الجغرافية كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة  : (2.4)جدول رقم 
. امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي، حسب متغير المنطقة الجغرافية 

 

المتوسط العدد المنطقة الجغرافية الميارات 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

التصكرية 
 0.74 2.92 334شماؿ الضفة 
 0.80 2.82 140كسط الضفة 
 0.72 2.93 186جنكب الضفة 

الفنية 
 0.76 2.98 334شماؿ الضفة 
 0.82 2.75 140كسط الضفة 
 0.80 2.94 186جنكب الضفة 

اإلنسانية 
 0.88 3.20 334شماؿ الضفة 
 0.87 2.92 140كسط الضفة 
 0.92 3.08 186جنكب الضفة 

الدرجة الكمية 
 0.73 3.02 334شماؿ الضفة 
 0.78 2.82 140كسط الضفة 
 0.75 2.97 186جنكب الضفة 

 
دالة إحصائيان  (2.4)كلمتأكد فيما إذا كانت الفركؽ في المتكسطات الحسابية، الكاردة في جدكؿ رقـ 

، كذلؾ كما ىك مبيف (One way Analysis of Variance)استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم 
(.   3.4)في الجدكؿ رقـ 
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( One way Analysis of Variance)نتائج تحميل التباين األحادي  : (3.4)جدول رقم 
لمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف 

. التربوي، حسب متغير المنطقة الجغرافية 
 

الميارات 
 

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التصكرية

  0.625 1.250 2 بيف المجمكعات
1.101 

 
داخؿ  0.333

 المجمكعات
657 373.057 0.568 

 - 374.307 659 المجمكع

 الفنية

  2.743 5.486 2 بيف المجمكعات
4.391 

 
داخؿ  0.013

 المجمكعات
657 410.372 0.625 

 - 415.858 659 المجمكع

 اإلنسانية

  3.825 7.650 2 بيف المجمكعات
4.791 

 
داخؿ  0.009

 المجمكعات
657 524.537 0.798 

 - 532.187 659 المجمكع

الدرجة 
 الكمية

  1.977 3.955 2 بيف المجمكعات
3.499 

 
داخؿ  0.031

 المجمكعات
657 371.281 0.565 

 - 375.235 659 المجمكع

 
 في درجة  α  )0.05 )يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية في 
المدارس الحككمية في الضفة الغربية تعزل لمتغير المنطقة الجغرافية، عمى الدرجة الكمية، كمجالي 

الميارات الفنية، كالميارات اإلنسانية، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ الباحث اختبار تككي 
(Tukey test)  (. 4.4)لممقارنات الثنائية البعدية كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ
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لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق بين تقديرات  (Tukey)نتائج ااتبار توكي  :(4.4)جدول رقم 
أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي، حسب متغير 

. المنطقة الجغرافية 
 

جنوب الضفة وسط الضفة شمال الضفة المقارنات الميارات 

الفنية 
 0.0388 0.2332* شماؿ الضفة 
- 0.1944  كسط الضفة 
   جنكب الضفة 

اإلنسانية 
 0.1233 0.2741* شماؿ الضفة 
- 0.1508  كسط الضفة 
   جنكب الضفة 

الدرجة الكمية 
 0.0462 0.1997* شماؿ الضفة 
- 0.1535  كسط الضفة 
   جنكب الضفة 

 
أف الفركؽ في درجة امتالؾ المشرفيف  (4.4)تشير المقارنات الثنائية البعدية الكاردة في الجدكؿ رقـ 

مديريات  )التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، كانت لصالح المعمميف في شماؿ الضفة الغربية   
أم أف أفراد عينة . الميارات الفنية، كالميارات اإلنسانية: سكاء عمى الدرجة الكمية أك مجالي (الشماؿ 

الدراسة مف مديريات شماؿ الضفة الغربية يقدركف درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ 
. التربكم بدرجة أعمى مف زمالئيـ مف مديريات كسط الضفة الغربية

 

:  نتائج الفرضية الثانية2.2.4
 

  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  α  )0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.   لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير الجنس

لمفركؽ بيف تقديرات  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية الثانية استخدـ الباحث اختبار ت 
أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، حسب متغير الجنس، 

(. 5.4)كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 
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لمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك  (t-test)نتائج ااتبار ت  : (5.4)جدول رقم 
المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي حسب متغير الجنس 

 
الميارات 

 
 العدد الجنس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التصكرية
 0.75 2.95 328 ذكر

658 1.480 0.139 
 0.75 2.86 332 أنثى

 الفنية
 0.77 2.94 328 ذكر

658 0.564 0.573 
 0.81 2.90 332 أنثى

 اإلنسانية
 0.88 3.13 328 ذكر

658 0.695 0.488 
 0.91 3.08 332 أنثى

 الدرجة الكمية
 0.74 2.99 328 ذكر

658 0.959 0.338 
 0.76 2.93 332 أنثى

 
 في  α  )0.05)  يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية في 
المدارس الحككمية في الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس، كذلؾ كما ىك كاضح مف الداللة 

(. 5.4)اإلحصائية في الجدكؿ رقـ 

 

:    نتائج الفرضية الثالثة3.2.4
 

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة    α  )0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.    امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، تعزل إلى متغير التخصصلدرجة

لمفركؽ بيف  (t-test)كلمتأكد مف صحة الفرضية الصفرية الثالثة استخدـ الباحث اختبار ت 
تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، حسب متغير 

(. 6.4)التخصص، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 
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لمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك  (t-test)نتائج ااتبار ت : (6.4)جدول رقم 
المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي، حسب متغير التاصص 

 
الميارات 

 
 العدد التاصص

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التصكرية
 0.71 2.81 284 عممي

658 2.647- 0.008 
 0.77 2.97 376 أدبي

 الفنية
 0.76 2.82 284 عممي

658 2.867- 0.004 
 0.80 2.99 376 أدبي

 اإلنسانية
 0.90 3.03 284 عممي

658 1.967- 0.050 
 0.88 3.17 376 أدبي

 الدرجة الكمية
 0.72 2.87 284 عممي

658 2.716- 0.007 
 0.77 3.03 376 أدبي

 
في درجة  α  ) 0.05 )يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية في 
المدارس الحككمية في الضفة الغربية تعزل لمتغير التخصص، ككانت الفركؽ لصالح المعمميف في 
التخصصات األدبية، كالتي أشارت تقديراتيـ لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف ليذه الميارات بدرجة 
أعمى منيا لدل المعمميف في التخصصات العممية، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية  

(. 6.4)كالداللة اإلحصائية في الجدكؿ رقـ 
 

:   نتائج الفرضية الرابعة4.2.4
 

 بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  α  )0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
.   لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، تعزل لمتغير سنكات الخبرة

 
 مف صحة الفرضية الصفرية الرابعة قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات ؽكلمتحؽ

المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، 
( 7.4)حسب متغير سنكات الخبرة، كذلؾ كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة : (7.4)جدول رقم 

امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي، حسب متغير سنوات الابرة 
 

المتوسط العدد سنوات الابرة الميارات 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

التصكرية 
 0.68 3.01 135 سنكات 5أقؿ مف 

 0.76 2.94 214 سنكات 5-10
 0.77 2.83 311 سنكات 10أكثر مف 

الفنية 
 0.77 3.02 135 سنكات 5أقؿ مف 

 0.79 2.96 214 سنكات 5-10
 0.79 2.84 311 سنكات 10أكثر مف 

اإلنسانية 
 0.85 3.18 135 سنكات 5أقؿ مف 

 0.88 3.16 214 سنكات 5-10
 0.92 3.04 311 سنكات 10أكثر مف 

الدرجة الكمية 
 0.71 3.06 135 سنكات 5أقؿ مف 

 0.75 3.00 214 سنكات 5-10
 0.76 2.89 311 سنكات 10أكثر مف 

 
مف خالؿ مالحظة قيـ المتكسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية كالمجاالت 

الفرعية تبيف أف ىناؾ فركقان في المتكسطات الحسابية، كلمتحقؽ فيما إذا كانت ىذه الفركؽ دالة 
، كذلؾ كما (One way Analysis of Variance)إحصائيان استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم 

(. 8.4)ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 
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لمفروق  (One way Analysis of Variance)نتائج تحميل التباين األحادي : (8.4)جدول رقم 
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي، حسب 

. متغير سنوات الابرة 
 

الميارات 
 

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التصكرية

 1.650 3.300 2 بيف المجمكعات

2.922 0.055 
داخؿ 

 المجمكعات
657 371.007 0.565 

 - 374.307 659 المجمكع

 الفنية

 1.758 3.516 2 بيف المجمكعات

2.801 0.061 
داخؿ 

 المجمكعات
657 412.342 0.628 

 - 415.858 659 المجمكع

 اإلنسانية

 1.437 2.875 2 بيف المجمكعات

1.784 0.169 
داخؿ 

 المجمكعات
657 529.312 0.806 

 - 532.187 659 المجمكع

الدرجة 
 الكمية

 1.623 3.246 2 بيف المجمكعات

2.867 0.058 
داخؿ 

 المجمكعات
657 371.989 0.566 

 - 375.235 659 المجمكع

 
 في مدل α  )0.05 )يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية في 
. المدارس الحككمية في الضفة الغربية تعزل لمتغير سنكات الخبرة
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:   نتائج الفرضية الاامسة5.2.4
 

  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  α  )0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل
. لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

كلفحص الفرضية الصفرية الخامسة، قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، حسب متغير 

( 9.4)المؤىؿ العممي، كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة  : (9.4)جدول رقم 
امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي حسب متغير المؤىل العممي 

 

المتوسط العدد المؤىل العممي الميارات 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

التصكرية 
 0.85 3.07 50أقؿ مف بكالكريكس 
 0.73 2.92 512بكالكريكس فقط 

 0.75 2.72 98أعمى مف بكالكريكس 

الفنية 
 0.89 3.06 50أقؿ مف بكالكريكس 
 0.78 2.95 512بكالكريكس فقط 

 0.75 2.69 98أعمى مف بكالكريكس 

اإلنسانية 
 1.16 3.14 50أقؿ مف بكالكريكس 
 0.86 3.13 512بكالكريكس فقط 

 0.91 2.95 98أعمى مف بكالكريكس 

الدرجة الكمية 
 0.91 3.08 50أقؿ مف بكالكريكس 
 0.73 2.99 512بكالكريكس فقط 

 0.73 2.76 98أعمى مف بكالكريكس 
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دالة إحصائيان  (9.4)لمتحقؽ فيما إذا كانت الفركؽ في المتكسطات الحسابية الكاردة في الجدكؿ رقـ 
، كذلؾ كما ىك (One way Analysis of Variance)استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم 

(. 10.4)كاضح في الجدكؿ رقـ 
 

( One way Analysis of Variance)نتائج تحميل التباين األحادي  : (10.4)جدول رقم 
لمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي 

 .حسب متغير المؤىل العممي
 

الميارات 
 

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التصكرية

 2.453 4.906 2 بيف المجمكعات

 
4.362 

 
0.013 

داخؿ 
 المجمكعات

657 369.402 0.562 

 - 374.307 659 المجمكع

 الفنية

 3.383 6.766 2 بيف المجمكعات

 
5.433 

 
0.005 

داخؿ 
 المجمكعات

657 409.092 0.623 

 - 415.858 659 المجمكع

 اإلنسانية

 1.480 2.961 2 بيف المجمكعات

 
1.838 

 
0.160 

داخؿ 
 المجمكعات

657 529.226 0.806 

 - 532.187 659 المجمكع

الدرجة 
 الكمية

 2.450 4.900 2 بيف المجمكعات

 
4.346 

 
0.013 

داخؿ 
 المجمكعات

657 370.336 0.564 

 - 375.235 659 المجمكع

 
 درجة في  α  )0.05 )يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية في 



 95 

 

المدارس الحككمية في الضفة الغربية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ 
لممقارنات الثنائية البعدية عمى الدرجة الكمية ككذلؾ مجالي  (Tukey test)الباحث اختبار تككي 

الميارات التصكرية كالفنية في حيف لـ تكف الفركؽ دالة عمى مجاؿ الميارات اإلنسانية، كذلؾ كما ىك 
(. 11.4)كاضح في الجدكؿ رقـ 

 
لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق بين تقديرات  (Tukey)نتائج ااتبار توكي  : (11.4)جدول رقم 

أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي، حسب متغير 
المؤىل العممي  

 

أقل من المقارنات الميارات 
أعمى من بكالوريوس فقط بكالوريوس 

بكالوريوس 

التصكرية 
 0.3490* 0.1440 أقؿ مف بكالكريكس 
 0.2051*  بكالكريكس فقط 

   أعمى مف بكالكريكس 

الفنية 
 0.3744* 0.1119 أقؿ مف بكالكريكس 
 0.2625*  بكالكريكس فقط 

   أعمى مف بكالكريكس 

الدرجة الكمية 
 0.3186* 0.0952 أقؿ مف بكالكريكس 
 0.2234*  بكالكريكس فقط 

   أعمى مف بكالكريكس 
 

أف الفركؽ في تقديرات أفراد عينة  (11.4)تشير المقارنات الثنائية البعدية الكاردة في الجدكؿ رقـ 
" الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، كانت بيف ذكم المؤىؿ العممي 

مف جية أخرل، " بكالكريكس فقط كأقؿ مف بكالكريكس " مف جية ككؿ مف " أعمى مف بكالكريكس 
الذيف أكدكا امتالؾ المشرفيف التربكييف ليذه " أقؿ مف بكالكريكس كبكالكريكس فقط " كلصالح الفئتيف 

".  أعمى مف بكالكريكس"الميارات بدرجة أعمى مف المعمميف مف فئة 

  مماص النتائج 3.4
 

: تكصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية 
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تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ  (1
. التربكم في الضفة الغربية تقع ضمف الدرجة المتكسطة 

مجاؿ الميارات اإلنسانية في المرتبة : جاء الترتيب التنازلي لمجاالت الميارات اإلشرافية كما يمي  (2
 .األكلى، ثـ مجاؿ الميارات الفنية في المرتبة الثانية، ثـ مجاؿ الميارات التصكرية 

: إف أىـ عشرة ميارات يمتمكيا المشرفكف التربكيكف مرتبة تنازليان حسب األىمية كما يأتي  (3
المحافظة عمى أسرار المينة كعدـ إفشائيا، كمساعدة المعمميف عمى فيـ األىداؼ العامة لممنياج، 
بداء اىتماـ ممحكظ عند االستماع إلى آراء المعمميف  كاالبتعاد عف إحراج المعمميف أماـ اآلخريف، كا 

كمقترحاتيـ، كتشجيع المعمميف عمى تبني مكاقؼ إيجابية نحك عممية اإلشراؼ التربكم، كعقد 
لقاءات مع المعمميف لدراسة المستجدات التربكية، كالعمؿ مع المعمميف بركح الفريؽ الكاحد، كالقدكة 
الحسنة في التعامؿ مع اآلخريف، كالعمؿ عمى تنمية العالقات اإلنسانية مع المعمميف، كالقدرة عمى 

 .اإلبداع في المجاؿ اإلشرافي 

كجكد فركؽ في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ  (4
التربكم باختالؼ المنطقة الجغرافية، لصالح منطقة الشماؿ، كالتخصص لصالح األدبي، كالمؤىؿ 

 .العممي لصالح أقؿ مف بكالكريكس كبكالكريكس فقط

عدـ كجكد فركؽ في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات  (5
 .الجنس، كالخبرة: اإلشراؼ التربكم باختالؼ متغيرات
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مناقشة النتائج والتوصيات 
 

 . مناقشة وتفسير نتائج السؤال األول  1.5

 

 . مناقشة وتفسير النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني  2.5

 
 . مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى  1.2.5

 . مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية  2.2.5

.  مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثالثة 3.2.5
 . مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الرابعة  4.2.5

 . مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الاامسة  5.2.5

 

.  التوصيات  3.5
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الفصل الاامس 

مناقشة النتائج والتوصيات  
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ تفسيران لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة في ضكء أسئمتيا، كمقارنة ىذه النتائج 
كمدل اختالفيا، أك تكافقيا مع الدراسات السابقة، ثـ تقديـ بعض التكصيات، كالمقترحات في ضكء ما 

. تـ التكصؿ إليو مف النتائج 

 مناقشة نتائج السؤال األول  1.5
 

ما مدى امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي من وجية نظر معممي المرحمة 
الثانوية في الضفة الغربية ؟ 

أكضحت نتائج الدراسة أف درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر 
معممي المرحمة الثانكية في الضفة الغربية ىي درجة متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي عمى 

( . 2.96 )الدرجة الكمية لممقياس 
يتبيف لنا أف مجاؿ الميارات اإلنسانية ىي األعمى  (1.4)كمف خالؿ مالحظة القيـ الكاردة في جدكؿ 

، كلكنيا ضمف الدرجة (3.11)مف بيف ميارات اإلشراؼ التربكم، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا 
. المتكسطة أيضان 
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كيعزك الباحث ىذه النتيجة لعدـ إدراؾ المشرؼ التربكم ألىمية العالقات اإلنسانية مع المعمـ بشكؿ 
خاص في تحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ التربكم، باإلضافة إلى النظرة االستعالئية التي تتممؾ الكثير مف 

كىنا ال . المشرفيف التربكييف عمى اعتبار أنيـ أكثر عممان كثقافةن كمعرفةن مف المعمميف حسب اعتقادىـ
بد مف التأكيد عمى أف االستماع لممعمـ، كاحتراـ رأيو، كتحسس مشاكمو، كبناء جسكر المحبة كالثقة 
معو، إنما يؤدم إلى إنجاز العمؿ بصكرة أفضؿ، كينعكس إيجابيان عمى سمكؾ المعمـ داخؿ غرفة 

كمف ناحية أخرل قد يككف المعمـ ىك . الصؼ، مما يحقؽ أىداؼ العممية اإلشرافية، ىذا مف ناحية 
فال تزاؿ نظرة عدـ الثقة مكجكدة لدل الكثير . السبب الحقيقي في عالقتو السمبية مع المشرؼ التربكم

رشادات المشرؼ التربكم  مف المعمميف تجاه المشرؼ التربكم، كعدـ تقبؿ بعض المعمميف لنصائح كا 
لمجرد أنو مشرؼ تربكم، كىذا يعكد إلى عدـ فيـ المعمـ لمفيـك اإلشراؼ التربكم كأىدافو، كدكر 

. المشرؼ في مساعدتو عمى تطبيؽ المنياج 
، (2.92)ثـ تأتي في المرتبة الثانية الميارات الفنية، حيث بمغ المتكسط الحسابي لدرجة ىذه الميارات 

. كىي ضمف الدرجة المتكسطة 
كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى عدـ تمقي المعمميف الخدمات اإلشرافية حسب تكقعاتيـ مف طبيعة 
الدكر الفني لممشرؼ التربكم، كاقتصار المشرؼ التربكم في بعض األحياف عمى كتابة التقارير لتقييـ 

أداء المعمـ مف خالؿ الزيارة الصفية، باإلضافة إلى أف الكثير مف معممي المرحمة الثانكية خاصة 
األمر الذم يستدعي إعادة النظر كبصكرة . يعتقدكف أنيـ أكثر كفاءةن كعممان مف المشرؼ التربكم

. مستمرة في المعايير المتبعة في اختيار المشرؼ التربكم 
 

ثـ تأتي في المرتبة الثالثة كاألخيرة الميارات التصكرية، حيث بمغ المتكسط الحسابي لدرجة ىذه 
. كىي ضمف الدرجة المتكسطة أيضان  (2.90)الميارات 

كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى كثرة األعباء الكظيفية اإلدارية كالفنية الممقاة عمى عاتؽ المشرؼ 
التربكم، كزيادة حصة المشرؼ التربكم مف المعمميف المطمكب منو اإلشراؼ عمييـ، األمر الذم ال 

يتيح لو الفرصة لتنمية ىذه الميارات كممارستيا، باإلضافة إلى نقص في الميزانية المخصصة لمبحث 
التربكم في قسـ اإلشراؼ التربكم، كعدـ كجكد حكافز مادية تشجع المشرؼ التربكم عمى تنمية مياراتو 

. التصكرية
 

، التي أشارت إلى أف كاقع اإلشراؼ التربكم في (2005)كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة التميمي 
التي أشارت إلى درجة متكسطة  (2004)فمسطيف كاف بدرجة متكسطة، ككذلؾ دراسة العمكش 

التي بينت أف تقديرات  (2000)لممارسة مشرفي التربية الفنية لمياميـ اإلشرافية، كدراسة العمرم 
المعمميف لدرجة ممارسة المشرفيف التربكييف لممبادئ التربكية جاءت متكسطة، كأيضان تتفؽ نتائج ىذه 
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التي خمصت إلى كجكد عالقة ارتباطيو بدرجة متكسطة بيف  (2000)الدراسة مع دراسة الجنازرة 
السمكؾ اإلشرافي لممشرفيف كاتجاىات المعمميف نحك اإلشراؼ التربكم، كما تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع 

 التي أشارت إلى أف اتجاىات المعمميف نحك أساليب اإلشراؼ الحالية في Florence ( 2005)دراسة
 . كالية فرجينيا األمريكية تقع ضمف الدرجة المتكسطة 

 
التي أشارت إلى أف ممارسة المشرفيف  (2003)في حيف تختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة السعكد 

التي أشارت  (2001)التربكييف ألساليب اإلشراؼ التربكم كانت بدرجة إيجابية، ككذلؾ دراسة التميمي 
إلى أف تكقعات معممي المغة العربية مف الدكر الفني لممشرؼ التربكم جاءت  بدرجة عالية، كأيضان 

التي أشارت إلى أف كاقع اإلشراؼ التربكم في  (2000)تختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة عدكاف 
التي تكصمت إلى أف كاقع اإلشراؼ  (2000)مدينة القدس كاف بدرجة عالية، ككذلؾ دراسة زامؿ 

 التي Clark( 1998)التربكم في مدارس ككالة الغكث في فمسطيف كاف بدرجة عالية، ككذلؾ دراسة 
. خمصت إلى أف اإلشراؼ التربكم المعمكؿ بو حاليان في كالية نيكىامشير األمريكية فعاؿ جدان 

 

  مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.5
ىل تاتمف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي 

المنطقة الجغرافية، والجنس، والتاصص، والابرة، والمؤىل العممي ؟ : بااتالف متغيرات الدراسة
: قاـ الباحث بمناقشة نتائج السؤاؿ الثاني مف خالؿ فرضيات الدراسة التي انبثقت عنو، كىي

: مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.2.5


 بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة α  )0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير المنطقة الجغرافية التابع ليا المعمـ 

  .
أف ىناؾ فركقان سكاءن عمى الدرجة الكمية أك  (4.4)تشير المقارنات الثنائية الكاردة في جدكؿ رقـ 

مجالي الدراسة الفنية كاإلنسانية في درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لمميارات اإلشرافية تعزل لمتغير 
. المنطقة الجغرافية بيف منطقة الشماؿ كمنطقة الكسط لصالح منطقة الشماؿ 

 
كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى صعكبة األكضاع االقتصادية كالسياسية كسياسة اإلغالقات في 

منطقة الشماؿ، األمر الذم يؤدم إلى قمة فرص العمؿ في منطقة الشماؿ مقارنةن بمنطقة الكسط، كالتي 
ىي أكثر انفتاحان كاستقراران بحكـ مكقعيا، مما يعني تكافر عدد أكبر مف فرص العمؿ في منطقة الكسط 
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األمر الذم يؤدم إلى زيادة اإلقباؿ عمى التعميـ في منطقة . مقارنةن بمنطقة الشماؿ كفي شتى المجاالت
الشماؿ مف أجؿ الحصكؿ عمى كظيفة معمـ مثالن، فزيادة عدد الخريجيف مقارنة بعدد الكظائؼ يؤدم 
إلى زيادة المفاضمة كاالنتقاء فيما بينيـ عند تعيينيـ، مما يعني تكظيؼ األفضؿ كبما أف المشرؼ ىك 
في األصؿ معمـ فيك بالتالي يككف ىك األكثر تميزان كعممان كاألكثر كفاءةن كميارةن مف ىذه النخبة الجيدة 

باإلضافة إلى ذلؾ فإف مشرفي منطقة الشماؿ يشارككف بفاعمية أكثر مف غيرىـ في . مف المعمميف 
معالجة مشاكؿ المعمميف كىمكميـ خاصة فيما يتعمؽ بالنقؿ كالترقية، األمر الذم يؤدم إلى تعزيز 

كىذا يعني أف مستكل الخدمات اإلشرافية التي يتمقاىا معممك . العالقات اإلنسانية بينيـ كبيف المعمميف 
منطقة الشماؿ مف المشرفيف التربكييف كالتي ترتبط ارتباطا كثيقان بالميارات اإلشرافية أفضؿ مف تمؾ 
الخدمات التي يتمقاىا معممك منطقة الكسط، كىذا يشير إلى تفكؽ مشرفي منطقة الشماؿ مف الناحية 

. المينية كالعممية عمى غيرىـ مف المشرفيف في المناطؽ األخرل 
 

كقد يككف . أما فيما يتعمؽ بمجاؿ الميارات التصكرية فمـ يكف ىناؾ فركؽ تعزل لمتغير المنطقة 
السبب في ذلؾ أف ىذه الميارات ىي األكثر صعكبةن مف الميارات األخرل كتحتاج إلى كقت كجيد 

كبيريف مف أجؿ اكتسابيا كتنميتيا، باإلضافة إلى أف كثرة األعباء الكظيفية الممقاة عمى عاتؽ المشرؼ 
التربكم كعدـ تكفر الكقت الكافي المتاح لو، كقمة الدعـ المادم كالمعنكم ُيصعب عمى المشرؼ التربكم 

. عمميو تنمية كتطكير ىذا النكع مف الميارات 
 

التي خمصت إلى عدـ كجكد فركؽ في درجة  (2004)كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة العمكش 
ممارسة مشرفي التربية الفنية لمياميـ اإلشرافية في محافظة المفرؽ تعزل لمتغير المديرية،  كأيضان 

التي كضحت عدـ كجكد فركؽ في درجة  (2003)تختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة السعكد 
ممارسة المشرفيف التربكييف ألساليب اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير المديرية، ككذلؾ دراسة أبك ىكيدم 

التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ في درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لكفاياتيـ اإلشرافية  (2000)
في الضفة الغربية  تعزل لمتغير المنطقة الجغرافية باستثناء مجاؿ العالقات اإلنسانية لصالح منطقة 

 المعمميف نحك تالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ في اتجاىا (2000)القدس، ككذلؾ دراسة الجنازرة 
.  اإلشراؼ التربكم في المدارس الحككمية في محافظة الخميؿ تعزل لمتغير المديرية 

:    مناقشة نتائج الفرضية الثانية2.2.5
 

 بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة α  )0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
. امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير الجنس 



 102 

 

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (5.4)تشير قيـ المتكسطات الحسابية الكاردة في الجدكؿ رقـ 
إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم 

.  تعزل لمتغير الجنس 
 

كيعزك الباحث سبب تطابؽ كجيتي نظر المعمميف كالمعممات تجاه درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف 
لمميارات اإلشرافية إلى التشابو بيف الظركؼ االجتماعية كالثقافية كالمؤىالت العممية كالبرامج التدريبية 
بيف الجنسيف، باإلضافة إلى التشابو في ظركؼ العمؿ ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل فإف خضكع 
المعمميف كالمعممات لنظاـ تربكم كاحد بكافة عناصره كبرامجو، كاستخداـ المشرفيف التربكييف لنفس 

األساليب اإلشرافية كنفس المعاممة كتقديـ نفس الخدمات اإلشرافية لمجنسيف دكف األخذ بعيف االعتبار 
االحتياجات الخاصة بكؿ جنس، األمر الذم أدل إلى تكحد نظرة الجنسيف لدرجة امتالؾ المشرفيف 

.   التربكييف لمميارات اإلشرافية 
 

التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ في درجة  (2003)كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة العنزم 
تحقيؽ المشرفيف التربكييف ألىداؼ اإلشراؼ التربكم في الككيت تعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ دراسة 

التي بينت عدـ كجكد أثر لمجنس في درجة ممارسة المشرؼ التربكم لدكره في  (2002)شديفات 
التي  (2001)تحسيف العمميات التعميمية في مدارس البادية الشمالية في األردف، كدراسة القاسـ 

كضحت عدـ كجكد فركؽ في درجة معكقات اإلشراؼ التربكم في فمسطيف تعزل لمتغير الجنس، 
 التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ في اتجاىات المعمميف نحك أساليب Florence( 2005)كدراسة 

 التي Munoz( 1987)اإلشراؼ التربكم في كالية فرجينيا األمريكية تعزل لمتغير الجنس، كدراسة 
خمصت إلى عدـ كجكد أثر لمجنس في درجة تحديد اإلستراتيجيات اإلشرافية التي يعتقد المدرسكف أنيا 

. مفيدة ليـ في كالية بنسمفانيا األمريكية 
 

التي أشارت إلى كجكد فركؽ في  (2001)في حيف تختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة التميمي 
تكقعات معممي المغة العربية كمعمماتيا مف الدكر الفني لممشرؼ التربكم تعزل لمتغير لجنس لصالح 

( 2000)الذككر في مجاؿ اإلدارة الصفية، أما باقي المجاالت فكانت لصالح اإلناث، كدراسة العمرم 
التي أشارت إلى كجكد فركؽ في درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لممبادئ التربكية تعزل لمتغير 

التي كاف مف أىـ نتائجيا كجكد فركؽ في كاقع اإلشراؼ  (2000)الجنس لصالح اإلناث، كدراسة زامؿ 
التربكم في مدراس ككالة الغكث في الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث، كدراسة 

التي خمصت إلى كجكد فركؽ في درجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألنماط اإلشراؼ  (1999)رعفيت 
. التربكم الفعاؿ لصالح الذككر
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:   مناقشة نتائج الفرضية الثالثة3.2.5
 

 بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة α  )0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
. امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير التخصص 

أف درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ  (6.4)يتضح لنا مف القيـ الكاردة في الجدكؿ 
التربكم كانت أعمى لدل المعمميف مف ذكم التخصصات األدبية، منيا لدل المعمميف مف ذكم 

( 2.87)مقابؿ  (3.03)حيث بمغ المتكسط الحسابي الستجابات الفئة األكلى .  التخصصات العممية
.  لمفئة الثانية 

 
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف حاجة المعمميف مف ذكم التخصصات العممية لمخدمات اإلشرافية، كخاصة 
في مجالي الميارات الفنية كالتصكرية أكثر مف حاجة زمالئيـ مف ذكم التخصصات األدبية، كبالتالي 

فإف الميارات اإلشرافية تبرز بصكرة كاضحة أكثر، كيتـ الكشؼ عف مدل تكافرىا لدل المشرفيف 
باإلضافة إلى . التربكييف في التخصصات العممية بطريقة أكثر تحديدان منيا في التخصصات األدبية 

كقد يعكد . صعكبة امتالؾ مثؿ ىذه الميارات في التخصصات العممية مقارنة مع التخصصات األدبية
ذلؾ أيضان إلى أف مشرفي المكاد األدبية، بحكـ تخصصاتيـ األدبية، يتمتعكف بقدرة أعمى في مجاالت 

. الخطابة كالمناقشة كالتعبير أكثر مف مشرفي المكاد العممية
 

التي أشارت إلى كجكد فركؽ في درجة المعكقات  (2001) كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة القاسـ 
في حيف تختمؼ نتائج ىذه الدراسة . التي تكاجو المشرؼ التربكم في فمسطيف تعزل لمتغير التخصص 

التي بينت عدـ كجكد أثر لمتخصص في درجة ممارسة المشرفيف التربكييف  (2003)مع دراسة السعكد 
التي بينت عدـ كجكد فركؽ في درجة ممارسة  (1998)ألساليب اإلشراؼ التربكم، ككذلؾ دراسة الشكا 

. مديرم المدارس في محافظة نابمس لألنماط اإلشرافية 
 

:  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة4.2.5
 

 بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة α  )0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
. امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير سنكات الخبرة 
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إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد  (8.4)تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ 
عينة الدراسة في درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير سنكات 

. الخبرة
قد يككف مف المنطقي كحسب رأم الباحث أف يككف المعممكف مف أصحاب الخبرة الطكيمة أكثر قدرة 

عمى تحديد درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لمميارات اإلشرافية مف زمالئيـ أصحاب الخبرة القصيرة، 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى . كلكف النتيجة جاءت غير ذلؾ حيث لـ يظير أم دكر لسنكات الخبرة

ككف المشرفيف التربكييف يستخدمكف نفس األساليب اإلشرافية، كيقدمكف نفس الخدمات اإلشرافية 
األقؿ )لممعمميف عمى اختالؼ خبراتيـ العممية، عمى الرغـ مف حاجة المعمميف مف ذكم الخبرة القميمة 

لى خدمات إشرافية أكثر تميزان ككثافةن مف زمالئيـ أصحاب الخبرة  ( سنكات5مف  إلى رعاية أكبر، كا 
كىذا يعزز االتجاه السمبي المكجكد سمفان لدل المعمميف أصحاب الخبرة القصيرة تجاه المشرؼ . الطكيمة

باإلضافة إلى شعكر المعمميف عمى . التربكم كالذم اكتسبكه مف المعمميف أصحاب الخبرة الطكيمة
اختالؼ خبراتيـ أف الفعاليات اإلشرافية المقدمة ليـ كالمنبثقة عف الميارات اإلشرافية، ال تتناسب 

األمر الذم يؤكد بأف اإلشراؼ التربكم قديمان كحديثان بحاجة إلى . كخبراتيـ التعميمية كحاجاتيـ األدائية
. تطكير الميارات اإلشرافية لدل المشرفيف

 
التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ في درجة  (2003)كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة السعكد 

( 2002)ممارسة المشرفيف التربكييف ألساليب اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير الخبرة، كدراسة الشكابكة 
التي خمصت إلى عدـ كجكد أثر لمخبرة في درجة تكقعات معممي المرحمة التأسيسية مف الدكر الفني 

التي أشارت نتائجيا إلى عدـ كجكد فركؽ في درجة  (2001)لممشرؼ التربكم، كدراسة السرحاف
 التي كضحت Florence( 2005)المعكقات اإلشرافية كطرؽ مكاجيتيا تعزل لمتغير الخبرة، كدراسة 

عدـ كجكد أثر لمخبرة في اتجاىات المعمميف نحك أساليب اإلشراؼ التربكم في كالية فرجينيا األمريكية 
  .
 

التي أشارت إلى كجكد فركؽ في درجة  (2004)في حيف تختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة العمكش 
 سنكات 3أقؿ مف )ممارسة مشرفي التربية الفنية لمياميـ اإلشرافية تعزل لمتغير الخبرة لصالح الخبرة 

التي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ في درجة تحقيؽ المشرفيف التربكييف  (2003)، كدراسة العنزم (
التي بينت  (2000)، ككذلؾ دراسة عدكاف ( سنكات 10-6 )ألىداؼ اإلشراؼ التربكم لصالح الخبرة 

كجكد فركؽ في درجة كاقع الممارسات اإلشرافية في مدينة القدس تعزل لمتغير الخبرة لصالح الخبرة 
التي أشارت إلى كجكد أثر لمخبرة في المعايير الكاجب  (1998)، ككذلؾ دراسة كادم ( سنكات 1-5)

. مراعاتيا الختيار المشرؼ التربكم لصالح الخبرة الطكيمة 
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:   مناقشة نتائج الفرضية الاامسة5.2.5
 

 بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة α  )0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
. امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 
تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالؾ المشرفيف  أف (11.4)يتضح مف البيانات الكاردة في الجدكؿ 

التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم، حسب متغير المؤىؿ العممي، كانت أعمى لدل المعمميف مف ذكم 
. المؤىؿ العممي األقؿ مف بكالكريكس، كالبكالكريكس فقط

 
كيعزك الباحث ذلؾ إلى ككف المعمميف مف حممة الدبمكـ خاصة ينظركف إلى المشرؼ التربكم عمى أنو 
لمامان بالكاقع التربكم، باعتباره يحمؿ درجة عممية أعمى منيـ، فقد يككف مف  أكثر عممان كفيمان منيـ كا 

ىذه النظرة تكلد شعكران عند ىذه الفئة . حممة البكالكريكس كدبمـك التربية أك مف حممة الماجستير
بامتالؾ المشرؼ التربكم لمميارات اإلشرافية، كبالتالي فيـ عمى استعداد تاـ لتقبؿ النصح كاإلرشاد 

ال لما كاف مشرفان  أما .  منو، كاعتباره مصدران قكيان لممعمكمات كيمتمؾ كافة الميارات اإلشرافية كا 
اآلخركف مف حممة المؤىؿ العممي األعمى مف بكالكريكس باعتبارىـ يتساككف في الدرجة العممية مع 

المشرؼ التربكم إف لـ يككنكا أعمى منو، فالنظرة مختمفة لدييـ، فالكثير منيـ يعتقد أنو أكثر كفاءة مف 
المشرؼ ذاتو، كأف المشرؼ التربكم ال يستطيع تقديـ أية إرشادات غير معركفو لدييـ، كبالتالي فإف 

. استعدادىـ لتقبؿ النصح كاإلرشاد مف المشرؼ التربكم يككف بدرجة منخفضة 
 

كما يمكف أف تعزل ىذه النتيجة لككف المعمميف ذكم المؤىؿ العممي األعمى مف بكالكريكس، بحكـ 
دراكان كقدرةن عمى تحديد درجة  درجتيـ العممية كخبراتيـ التي اكتسبكىا أثناء التدريس، أكثر معرفةن كا 

. امتالؾ المشرفيف التربكييف لمميارات اإلشرافية 
 

التي أشارت نتائجيا إلى كجكد أثر لممؤىؿ العممي  (2001)كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة القاسـ 
في درجة المعكقات التي تكاجو المشرؼ التربكم في فمسطيف لصالح حممة البكالكريكس كأيضان كجكد 

أثر لصالح حممة الدبمكـ في محكر الحمكؿ المقترحة لممعكقات اإلشرافية، ككذلؾ دراسة العمرم 
التي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ في درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لممبادئ التربكية  (2000)

التي كاف مف نتائجيا  (2000)تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح حممة الدبمكـ، كدراسة عدكاف 
كجكد فركؽ في درجة كاقع الممارسات اإلشرافية لصالح الدبمـك في بعدم مياـ المشرؼ، كالبحث 
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التي بينت كجكد أثر لممؤىؿ لصالح الدبمـك في درجة كاقع نظاـ  (2000)التربكم، ككذلؾ دراسة زامؿ 
. اإلشراؼ التربكم لممرحمة األساسية في مدارس ككالة الغكث في الضفة الغربية

التي خمصت إلى عدـ كجكد فركؽ في درجة  (2005)كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة التميمي 
كاقع اإلشراؼ التربكم في مدارس المرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، 

التي كاف مف نتائجيا عدـ كجكد فركؽ في درجة مشكالت التكاصؿ بيف  (1999)كدراسة الشرماف 
التي بينت عدـ كجكد أثر  (1998)المعمميف كالمشرفيف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كدراسة الشكا 

لممؤىؿ العممي في درجة األنماط اإلشرافية التي يستخدميا مديرك المدارس في محافظة نابمس،  
 التي كضحت عدـ كجكد فركؽ في تحديد درجة اتجاىات معممي المرحمة Florence( 2005)كدراسة 

كما كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة . االبتدائية نحك أساليب اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير المؤىؿ العممي 
التي أشارت إلى كجكد فركؽ لصالح البكالكريكس فأعمى في درجة ممارسة  (1999)مع دراسة رعفيت 

المشرفيف التربكييف ألنماط اإلشراؼ التربكم الفعاؿ في المدارس العمانية، ككذلؾ دراسة نشكاف 
التي كاف مف أىـ نتائجيا كجكد فركؽ لصالح حممة الماجستير في تقكيـ نظاـ اإلشراؼ  (1998)

 .التربكم بمدارس ككالة الغكث الدكلية المكجكدة في غزة
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 التوصيات 3.5
 

: في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة، يكصي الباحث بما يأتي 
العمؿ عمى تنمية كتطكير الميارات اإلشرافية لدل المشرفيف التربكييف كالتي تساعدىـ عمى تحقيؽ  -1

. أىداؼ اإلشراؼ التربكم 
العمؿ عمى عقد المؤتمرات كالدكرات كالندكات ككرشات العمؿ اإلشرافية، التي ستساىـ في التفاعؿ  -2

 .ما بيف المشرفيف كالمعمميف، كتقريب كجيات نظرىـ في سبيؿ خدمة العممية اإلشرافية

زيادة عدد المشرفيف التربكييف، كتقميؿ عدد المعمميف التابعيف لممشرؼ الكاحد، خاصة لممرحمة  -3
 .الثانكية ليتسنى لممشرؼ التربكم تنمية مياراتو اإلشرافية 

خضكع أسس اختيار المشرؼ التربكم لممراجعة الدائمة، كأف تككف ىذه األسس كافية كشاممة  -4
 .كمكضكعية، كتحقؽ شركط الميارات الالزمة لمف يتقدـ لمثؿ ىذه الكظيفة 

تنكع األساليب اإلشرافية كعدـ اقتصارىا عمى الزيارة الصفية بشكؿ أساسي، مثؿ تنفيذ دركس  -5
عداد أنشطة تربكية  عداد نشرات خاصة لكيفية تطبيؽ المنياج، كا  تطبيقية نمكذجية أماـ المعمميف، كا 

 .تنمي تفكير المعمميف 

 .تبني المؤسسة التربكية مفيـك الميارات اإلشرافية عند تصميـ برامج تدريب المشرفيف  -6

إيجاد نظاـ لمحكافز المادية لممشرؼ المتميز، كالعمؿ عمى كضع برامج تحفيزية لممعمميف المبدعيف  -7
. 

تزكيد المشرفيف كالمعمميف بأىـ خالصات الدراسات التي تتعمؽ بعممية اإلشراؼ التربكم، لإلفادة  -8
 .منيا في الميداف التربكم عمميان 

 .تحفيز المشرفيف كتدريبيـ عمى إجراء بحكث إجرائية ميدانية مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ -9

 .أف يراعي المشرؼ التربكم المؤىؿ العممي لممعمـ، كسنكات خبرتو أثناء ممارسة دكره اإلشرافي  -10

قياـ الجامعات الفمسطينية بتدريس عدة مساقات في اإلشراؼ التربكم لطمبة أساليب التدريس في  -11
 .مستكل البكالكريكس 
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: كيقترح الباحث الدراسات المستقبمية اآلتية
. إجراء دراسة مماثمة في منطقة قطاع غزة  -1
إجراء دراسة مقارنة لنظاـ اإلشراؼ التربكم في فمسطيف بنظـ اإلشراؼ المعمكؿ بيا في بعض  -2

 .الدكؿ المتقدمة 

 .إجراء دراسة تقترح معايير لبرنامج خاص بتدريب المشرفيف التربكييف عمى الميارات اإلشرافية  -3

 .إجراء دراسة ميدانية لمتعرؼ عمى االحتياجات التدريبية لممشرفيف التربكييف في فمسطيف  -4

. إجراء دراسة مماثمة تقتصر عمى مشرفي كؿ مبحث -5
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( 1)ممحق رقم 
 

. المدارس الثانوية التي شممتيا عينة الدراسة بحسب متغيري المديرية والجنس

المديرية الرقم 
المدارس الثانوية 

اإلجمالي 
إناث ذكور 

 2أريحا الثانكية .بىشاـ بف عبد الممؾ الثانكية أريحا  1

الخميؿ  2
بيت أمر الثانكية لمبنات حمحكؿ الثانكية لمبنيف 

4 
بني نعيـ الثانكية لمبنات الممؾ خالد الثانكية لمبنيف 

 2رياض األقصى الثانكية لمبنات األمة الثانكية لمبنيف القدس  3

بيت لحـ  4
بيت لحـ الثانكية .ببيت لحـ الثانكية .ذ

4 
الخضر الثانكية .بإسكندر الخكرم الثانكية .ذ

جنكب الخميؿ  5
دكرا الثانكية .بالشييد ماجد أبك شرار الثانكية لمبنيف 

4 
الظاىرية الثانكية .بيطا الثانكية .ذ

جنيف  6
جنيف الثانكية . بجنيف الثانكية لمبنيف 

4 
الخنساء الثانكية لمبنات الشييد عز الديف القساـ الثانكية لمبنيف 

راـ اهلل  7
سمكاد الثانكية .باألمير حسف الثانكية . ذ

الطيرة الثانكية .براـ اهلل الثانكية .ذ 6
راـ اهلل الثانكية .ببيتكنيا الثانكية .ذ

سمفيت  8
بديا الثانكية .بسمفيت الثانكية . ذ

4 
كفر حارس الثانكية .بالزاكية الثانكية .ذ

 2أبك ديس الثانكية . بالراـ الثانكية .ذضكاحي القدس  9

طكلكـر  10
جماؿ عبد الناصر الثانكية . بصيدا الثانكية .ذ

4 
باقة الشرقية الثانكية .ببمعا الثانكية .ذ

قباطيو  11
طكباس الثانكية .بطكباس الثانكية لمبنيف 

4 
عرابة الثانكية . بتياسير الثانكية .ذ

قمقيمية  12
الشيماء الثانكية لمبنات عزكف الثانكية لمبنيف 

4 
أبك عمي إياد الثانكية لمبنات عبد الرحيـ عمر الثانكية .ذ

نابمس  13
الصالحية الثانكية لمبنات عمر بف الخطاب الثانكية لمبنيف 

بيت فكريؾ الثانكية لمبنات قدرم طكقاف الثانكية لمبنيف  6
قبالف الثانكية لمبنات بيتا الثانكم لمبنيف 

 50 25 25اإلجمالي الكمي 
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( 2)ممحق رقم 
تحكيم االستبانة 

 
 

. المحترم ....................................  األستاذ الدكتور 
 

:  السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 

مدل امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات اإلشراؼ التربكم مف )        يقـك الباحث بدراسة، بعنكاف 
لنيؿ درجة . (كجية نظر معممي المرحمة الثانكية كمعمماتيا في المدارس الحككمية في الضفة الغربية

الماجستير في اإلدارة التربكية مف جامعة القدس، كنظرا لخبرتكـ المتميزة في ىذا المجاؿ نأمؿ 
ثالثة ) فقرة مكزعة عمى (60)مساىمتكـ القيمة بإبداء الرأم في عبارات االستبانة المككنة مف 

 : كىي (مجاالت

 .1-20الميارات التصكرية كتتمثؿ في الفقرات مف : المجاؿ األكؿ - أ

 .21-40الميارات الفنية كتتمثؿ في الفقرات مف : المجاؿ الثاني - ب

  .41-60الميارات اإلنسانية كتتمثؿ في الفقرات مف : المجاؿ الثالث  - ت

 
:  عممان بأف بدائؿ االجابة عمى الفقرات ىي 

قميمة جدان قميمة  متكسطة كبيرة  كبيرة جدان 
 

 
   

وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير 
عصام سعيد عبيد اهلل : الباحث 

جامعة القدس 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
جامعة القدس 

عمادة الدراسات العميا 
قسم التربية   

 

إخكاني كأخكاتي معممي كمعممات المرحمة الثانكية في الضفة الغربية المحترميف،،،  
 

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،  
 

مدى امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي من  )  يقـك الباحث بدراسة حكؿ 
، استكماال (وجية نظر معممي المرحمة الثانوية ومعمماتيا في المدارس الحكومية في الضفة الغربية 

لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير، كقد طكر الباحث ىذه االستبانة التي بيف أيديكـ، حيث 
 فقرة، مكزعة عمى ثالثة مجاالت، كأماـ كؿ فقرة مقياس مككف مف خمسة اختيارات (60)تككنت مف

. تمثؿ درجة ممارسة المشرؼ التربكم ليا
 

 (×)    لذا يرجى التكـر باإلجابة عمى فقرات االستبانة بكؿ أمانة كمكضكعية كذلؾ بكضع إشارة 
تحت درجة الحكـ التي تركف أنيا مناسبة مف كجية نظركـ، عممان بأف ىذه اإلجابات ستستخدـ 

. ألغراض البحث العممي فقط
 

شاكرين لكم حسن تعاونكم 
 

عصام عبيد اهلل :الباحث 
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 : القسم األول 
 

: المعمومات العامة
 

:  في المربع الذي يتفق وحالتك (×)أرجو وضع إشارة 
  الجنس : 

 

 أنثى   ذكر                
 

  التاصص: 

 

 أدبي   عممي              
 

  الابرة : 

 

 15أكثر من   (10-15)من    (5-10)من   سنوات 5أقل من  
 

 المؤىل العممي: 

 

  أعمى من بكالوريوس  بكالوريوس فقط  أقل من بكالوريوس  
 

 

 ـين فييا /مديرية التربية والتعميم التي تعمل: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _
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 : القسم الثاني 

 المهارات التصورية: المجال األول 
 

 التعديل المطموبال تصمح تصمح نص الفقرة الرقم 

يتصف المشرف التربوي بالقدرة عمى االبتكار و اإلبداع في مجال   .1
   العمل 

   يستثمر طاقات المجتمع المحمي لادمة العممية التعميمية   .2

يقوم المشرف التربوي بإعداد أنشطة تربوية تنمي تفكير المعمم   .3
   بأبعاده 

   يتقبل النقد البناء المتعمق بالعممية التعميمية   .4
   ينمي روح القيادة لدى المعممين   .5
   لديو الميارة لتوقع المشكالت التربوية قبل حدوثيا   .6
   ينظر إلى التربية ضمن إطارىا العام المرتبط بأىداف المجتمع   .7
   يسيم مع المعممين في البحث والتجريب ألفكار تربوية جديدة   .8
   يعمل عمى جعل المدرسة مركز إشعاع لممجتمع المحمي   .9

   يضع برامج تحفيزية لممعممين المبدعين   .10
   يساعد في الكشف عن قدرات الطمبة وميوليم   .11
   يضع اطة لمواجية أي طارئ في المدرسة    .12
   لديو القدرة الكتشاف مواىب المعممين   .13
   يطرح أفكار جديدة بناءة تسيم في تطوير أداء المعممين    .14
   يشجع  المعممين عمى التفكير البناء لمعالجة المشكالت   .15
   يعزز المشرف ثقة المعمم بنفسو   .16
   يستثمر المشرف التربوي اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة   .17

يشجع المعممين عمى إدراك أىداف التربية ودور المدرسة في   .18
   تحقيقيا 

   يشجع المعممين عمى تبني مواقف ايجابية من اإلشراف التربوي   .19
   يعزز التكامل بين العمم والعمل وبين النظرية والتطبيق   .20
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 الميارات الفنية: المجال الثاني 

 
التعديل المطموب ال تصمح تصمح نص الفقرة الرقم 

   يساعد المشرف في تحديد األىداف العامة لممنياج   .21
   يعقد لقاءات مع المعممين لدراسة المستجدات التربوية   .22
   يعمل عمى إعداد نشرات ااصة بإرشادات تطبيق المنياج   .23
   يساعد في تحديد الصعوبات التي تعترض تعمم الطمبة   .24
   يقترح أنشطة تعميمية موجية لذوي االحتياجات الااصة   .25
   يدرب المعممين عمى األساليب التعميمية الحديثة   .26

يعد نماذج لوسائل تعميمية يمكن استاداميا في عممية تعمم   .27
   الطمبة 

يوضح لممعمم كيفية االستفادة من التقنيات التربوية في العممية   .28
   التعميمية 

يعطي دروسا تطبيقية وفق استراتيجيات جديدة في التعميم أمام   .29
   المعممين 

   ينظم برامج لمزيارات المتبادلة بين المعممين   .30
   يرشد المعمم إلى كيفية التقويم الذاتي   .31
   يستادم أساليب إشرافية متنوعة غير الزيارة الصفية   .32
   يحرص عمى تصحيح األاطاء ال تصيدىا أثناء الزيارة الصفية   .33

يتفق مسبقا مع المعممين عمى طرق التقويم التي ستتم أثناء   .34
   الزيارة الصفية 

   يرشد المعمم إلى طرق إدارة الصف   .35
   يتصف تقويمو ألداء المعممين بالنزاىة   .36
   يعمل عمى تحسين ممارسات المعممين التعميمية   .37
   يساعد عمى ربط المنياج بواقع الحياة   .38
   يسيم في حل المشكالت المتعمقة بنقص المعممين   .39
   يساعد في توظيف البيئة المحمية إلثراء المنياج   .40
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الميارات اإلنسانية :المجال الثالث 
 

التعديل المطموب ال تصمح تصمح نص الفقرة الرقم 

   يستمع ألراء وأفكار ومقترحات المعممين   .41
   يعمل عمى تنمية العالقات اإلنسانية مع المعممين   .42
   يعمل مع المعممين بروح الفريق الواحد   .43
    يحاور المعمم بيدف اإلقناع واالقتناع  .44
   يثمن قدرات وانجازات المعممين المتميزة   .45
   يبتعد عن إحراج المعمم أمام اآلارين   .46
   يعمل عمى حل مشكالت المعممين مع اإلدارة المدرسية   .47
   يتفيم المشرف مشكالت المعمم الااصة   .48
   يشجع المعمم عمى توثيق صمتو بالمجتمع المحمي   .49
   يراعي الفروق الفردية بين المعممين   .50
   يتيح الفرصة لممعمم لممشاركة في عممية صنع القرار   .51

ياتار الطرق اإلنسانية المناسبة لالتصال والتواصل مع   .52
   المعممين 

   يمثل قدوة حسنة في القول والفعل   .53
   يحافظ عمى أسرار مينتو وال يفشييا   .54
   يشارك المعمم مناسباتو االجتماعية   .55
   يحرص عمى توفير جو من األمن والطمأنينة لممعممين   .56
   يطبق مبدأ العدالة والمساواة في تعاممو مع المعممين   .57
   يحرص عمى نمو المعممين عمميًا ومينيًا   .58
   يراعي ميول ورغبات المعممين ويعمل عمى تمبيتيا   .59
   يعمل عمى رفع الروح المعنوية لممعممين   .60
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( 3)ممحق رقم 
أسماء المحكمين 

: قائمة بأسماء المحكميف مرتبة ىجائيان 
مكان العمل االسم الرقم 

جامعة القدس  األستاذ الدكتكر أحمد فييـ جبر   .1
جامعة القدس المفتكحة الدكتكر إبراىيـ الشاعر   .2
جامعة القدس  الدكتكر إبراىيـ عرماف   .3
بيت لحـ / مديرية التربية كالتعميـ األستاذ بساـ جبر   .4
جامعة بيت لحـ الدكتكر سامي عدكاف    .5
بيت لحـ / رئيس قسـ اإلشراؼ األستاذ خالد الجكاريش   .6
 بيت لحـ/ مديرية التربية كالتعميـ اآلنسة سيى عكاد   .7

الخميؿ / مديرية التربية كالتعميـ الدكتكر شاكر الشاللفة   .8
 بيت لحـ/ مديرية التربية كالتعميـ األستاذ شبمي العزة   .9

جامعة القدس المفتكحة الدكتكر ضيؼ اهلل عثماف   .10
جامعة القدس  الدكتكر عفيؼ زيداف   .11
جامعة القدس  الدكتكر غساف سرحاف   .12
جامعة القدس المفتكحة الدكتكر ماجد الدراس   .13
جامعة القدس  الدكتكر محسف عدس   .14
جامعة القدس  الدكتكر محمد عابديف   .15
جامعة القدس  الدكتكر محمكد أبك سمرة   .16
الخميؿ / مديرية التربية كالتعميـ الدكتكرة ميسكف التميمي   .17
جامعة القدس المفتكحة الدكتكر نائؿ عبد الرحمف   .18
مديرية بيت لحـ / النائب الفني األستاذ نعماف قراقع   .19
 بيت لحـ/ مديرية التربية كالتعميـ السيدة كفاء عيسى   .20

جامعة القدس المفتكحة األستاذ الدكتكر ياسر المالح   .21
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(  4)ممحق رقم 
اإلستبانو بعد التحكيم 

جامعة القدس 
عمادة الدراسات العميا 

قسم التربية   
 

إخكاني كأخكاتي معممي المرحمة الثانكية كمعمماتيا المحترميف،،،   
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،  

مدى امتالك المشرفين التربويين لميارات اإلشراف التربوي من وجية  )يقـك الباحث بدراسة حكؿ 
، استكماالن (نظر معممي المرحمة الثانوية ومعمماتيا في المدارس الحكومية في الضفة الغربية 

لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربكية في جامعة القدس، كلتحقيؽ أىداؼ 
فقرة، مكزعة عمى ثالثة  (58)الدراسة طكر الباحث ىذه اإلستبانو التي بيف أيديكـ، حيث تككنت مف 

مجاالت، كأماـ كؿ فقرة مقياس مككف مف خمسة اختيارات تمثؿ درجة امتالؾ المشرؼ التربكم لمميارة 
. اإلشرافية 

تحت درجة  ( )يرجى التكـر باإلجابة عف فقرات اإلستبانو بمكضكعية، كذلؾ بكضع إشارة 
الحكـ التي تركف أنيا مناسبة مف كجية نظركـ، عممان بأف ىذه اإلجابات ستستخدـ ألغراض البحث 

. العممي فقط 
أشكر لكم حسن تعاونكم  

: الباحث 
 عصام عبيد اهلل 

  بيانات عامة عن المعمم: القسم األول 

  الجنس : 

 أنثى   ذكر            ،   
  التاصص: 

 أدبي   عممي          ،   
  الابرة : 

 سنوات 10أكثر من  سنوات  (10-5 )من   سنوات 5أقل من  
 المؤىل العممي: 

  أعمى من بكالوريوس  بكالوريوس فقط  أقل من بكالوريوس  
 ـين فييا /مديرية التربية والتعميم التي تعمل: _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 
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  مجاالت اإلستبانو وفقراتيا : القسم الثاني : 

 المهارات التصورية: المجال األول 

نص الفقرة الرقم 
كبيرة 
جدا 

قميمة  متوسطةكبيرة 
قميمة 
جدا 

     يتصف المشرف التربوي بالقدرة عمى اإلبداع في المجال اإلشرافي   .1
     يشجع المعممين عمى تبني مواقف إيجابية نحو عممية اإلشراف التربوي   .2
     يعد المشرف أنشطة تربوية تنمي تفكير المعممين    .3
     يطرح أفكارًا جديدة بناءة تسيم في تطوير أداء المعممين   .4
     ينمي الميارات القيادية لدى المعممين   .5
     لدى المشرف التربوي الميارة لتوقع المشكالت التربوية قبل حدوثيا    .6
     ينظر إلى التربية ضمن إطارىا العام المرتبط بأىداف المجتمع    .7
     يسيم مع المعممين من االل البحث التربوي  إلعداد أفكار تربوية جديدة   .8

9.  
يعمل مع اإلدارة المدرسية عمى جعل المدرسة مركزًا لمتفاعل مع المجتمع 

المحمي 
     

     يطرح حمواًل إبداعية لممشكالت المدرسية   .10
     يساعد المعممين عمى الكشف عن قدرات الطمبة اإلبداعية   .11

12.  
يحث اإلدارة المدرسية عمى وضع اطط لمواجية أي طارئ يمكن أن 

يحدث  
     

     يتمتع بميارة تساعده في اكتشاف مواىب المعممين   .13
     يساعد المعممين عمى إدراك دور المدرسة في تحقيق األىداف التربوية    .14
     يشجع  المعممين عمى التفكير البناء لمعالجة المشكالت التربوية   .15
     يعزز المشرف التربوي ثقة المعممين بأنفسيم   .16
     يساعد عمى وضع تصورات لالستفادة من اإلمكانات المتاحة في المدرسة    .17

18.  
يشجع المعممين عمى استثمار إمكانات المجتمع المحمي لادمة العممية 

التعميمية  
     

     يضع برامج تحفيزية لممعممين المبدعين   .19
     يعزز المشرف التكامل بين النظرية التربوية وتطبيقاتيا أثناء قيامو بعممو   .20
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 الميارات الفنية: المجال الثاني 
 

كبيرة نص الفقرة الرقم 
جدا 

قميمة قميمة متوسطة كبيرة 
جدا 

     يساعد المعممين عمى فيم األىداف العامة لممنياج    .22
     يعقد لقاءات مع المعممين لدراسة المستجدات التربوية  . 22
     يستادم أساليب إشرافية متنوعة غير الزيارة الصفية . 23
     يحرص عمى تصحيح األاطاء ال تصيدىا أثناء الزيارة الصفية  . 24
     يعرف مسبقًا طرق التقويم التي ستتم أثناء الزيارة الصفية  . 25
     ينفذ دروسًا تطبيقية نموذجية أمام المعممين  . 26
     يدرب المعممين عمى األساليب التعميمية الحديثة  . 27
     يقترح نماذج لوسائل تعميمية يمكن استاداميا في عممية التعمم . 28

يوضح لممعممين كيفية اإلستفاده من التقنيات التربوية في العممية . 29
     التعميمية  

     يعمل عمى إعداد نشرات ااصة بكيفية تطبيق المنياج . 30
     يرشد المعممين إلى كيفية التقويم الذاتي في العممية التعميمية  . 31
     يرشد المعممين إلى كيفية تحقيق اإلدارة الصفية الناجحة . 32

يحرص عمى االستفادة من كفاءة المعممين المتميزين في المجال . 33
     اإلشرافي 

     يشجع برامج الزيارات الصفية المتبادلة بين المعممين  . 34
     يساعد عمى تطوير لجان المبحث لصالح العممية التعميمية . 35
     يقدم المشورة الفنية الالزمة لمعممي المبحث . 36
     يقدم التغذية الراجعة لممعممين في الوقت المناسب . 37
     يتصف تقويمو ألداء معمميو بالنزاىة . 38
     يحرص عمى تنمية المعممين مينيًا . 39
     يسيم في حل مشكالت المعممين مع اإلدارة المدرسية بأسموب ميني . 40
     يسيم في حل المشكالت المتعمقة بالنقص في عدد المعممين . 41
     يساعد عمى توظيف البيئة المحمية إلثراء المنياج . 42
     يقترح أنشطة تعميمية موجية لذوي االحتياجات الااصة . 43
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الميارات اإلنسانية :المجال الثالث 
 

كبيرة نص الفقرة الرقم 
قميمة قميمة متوسطة كبيرة جدا 

جدا 
     يبدي اىتماما ممحوظًا عند استماعو ألراء المعممين ومقترحاتيم  . 44
     يعمل عمى تنمية العالقات اإلنسانية مع المعممين . 45
     يعمل المشرف مع المعممين بروح الفريق الواحد . 46
      يحاور المعممين بيدف اإلقناع واالقتناع . 47
     يثمن المشرف انجازات المعممين المتميزة  . 48
     يبتعد المشرف عن إحراج المعممين أمام اآلارين . 49
     يتفيم المشرف مشكالت المعممين الااصة  . 50
     يراعي الفروق الفردية بين المعممين . 51
     ياتار المشرف الطرق اإلنسانية المناسبة لالتصال مع المعممين . 52
     يمثل القدوة الحسنة في تعاممو مع اآلارين  . 53
     يحافظ عمى أسرار مينتو وال يفشييا . 54
     يشارك المشرف التربوي المعممين مناسباتيم االجتماعية . 55
     يتفيم المشرف احتياجات المعممين التربوية لمعمل عمى تمبيتيا . 56
     يعمل عمى رفع الروح المعنوية لممعممين . 57
     يحرص عمى توفير جو من األمن والطمأنينة لممعممين . 58
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( 5)ممحق رقم 
رسالة قسم التربية في جامعة القدس إلى معالي وزير التربية والتعميم العالي 

الفمسطينية 
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( 6)ممحق رقم 
بيت لحم / رسالة وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية إلى السيد مدير التربية والتعميم
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( 7) ملحق رقم 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة مرتبة 
. تنازلياً 

 

نص الفقرة الرقـ 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 1.09 3.38يحافظ عمى أسرار مينتو كال يفشييا   .1
 0.91 3.38يساعد المعمميف عمى فيـ األىداؼ العامة لممنياج    .2
 1.16 3.36يبتعد المشرؼ عف إحراج المعمميف أماـ اآلخريف   .3
 1.07 3.36يبدم اىتماما ممحكظان عند استماعو ألراء المعمميف كمقترحاتيـ    .4
 0.97 3.32يشجع المعمميف عمى تبني مكاقؼ إيجابية نحك عممية اإلشراؼ التربكم   .5
 1.03 3.29يعقد لقاءات مع المعمميف لدراسة المستجدات التربكية    .6
 1.13 3.24يعمؿ المشرؼ مع المعمميف بركح الفريؽ الكاحد   .7
 1.15 3.22يمثؿ القدكة الحسنة في تعاممو مع اآلخريف    .8
 1.09 3.22يعمؿ عمى تنمية العالقات اإلنسانية مع المعمميف   .9

 0.85 3.22يتصؼ المشرؼ التربكم بالقدرة عمى اإلبداع في المجاؿ اإلشرافي   .10
 1.01 3.21يعرؼ مسبقان طرؽ التقكيـ التي ستتـ أثناء الزيارة الصفية    .11
 1.09 3.19يشجع برامج الزيارات الصفية المتبادلة بيف المعمميف    .12
 1.14 3.18يثمف المشرؼ انجازات المعمميف المتميزة    .13
 1.10 3.16يقدـ المشكرة الفنية الالزمة لمعممي المبحث   .14
 1.14 3.14يتصؼ تقكيمو ألداء معمميو بالنزاىة   .15
 1.11 3.14 يحاكر المعمميف بيدؼ اإلقناع كاالقتناع   .16
 1.07 3.13يساعد عمى تطكير لجاف المبحث لصالح العممية التعميمية   .17
 0.93 3.12ينظر إلى التربية ضمف إطارىا العاـ المرتبط بأىداؼ المجتمع    .18
 1.16 3.10يحرص عمى االستفادة مف كفاءة المعمميف المتميزيف في المجاؿ اإلشرافي   .19
 1.06 3.07يراعي الفركؽ الفردية بيف المعمميف   .20
 1.02 3.06يسيـ مع المعمميف مف خالؿ البحث التربكم  إلعداد أفكار تربكية جديدة   .21
 1.14 3.06يتفيـ المشرؼ مشكالت المعمميف الخاصة    .22
 1.08 3.03يقدـ التغذية الراجعة لممعمميف في الكقت المناسب   .23
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 1.20 3.02يعزز المشرؼ التربكم ثقة المعمميف بأنفسيـ   .24
 1.08 3.02يحرص عمى تنمية المعمميف مينيان   .25
 1.08 3.02يختار المشرؼ الطرؽ اإلنسانية المناسبة لالتصاؿ مع المعمميف   .26
 1.15 3.02يعمؿ عمى رفع الركح المعنكية لممعمميف   .27
 0.99 3.01يطرح أفكاران جديدة بناءة تسيـ في تطكير أداء المعمميف   .28
 0.94 3.01يساعد عمى كضع تصكرات لالستفادة مف اإلمكانات المتاحة في المدرسة    .29
 0.99 3.00يشجع  المعمميف عمى التفكير البناء لمعالجة المشكالت التربكية   .30
 0.98 2.97يساعد المعمميف عمى إدراؾ دكر المدرسة في تحقيؽ األىداؼ التربكية    .31
 1.04 2.96يرشد المعمميف إلى كيفية تحقيؽ اإلدارة الصفية الناجحة   .32
 1.04 2.94ينمي الميارات القيادية لدل المعمميف   .33
 1.09 2.94يسيـ في حؿ مشكالت المعمميف مع اإلدارة المدرسية بأسمكب ميني   .34
 1.19 2.93يحرص عمى تكفير جك مف األمف كالطمأنينة لممعمميف   .35
 1.23 2.90يحرص عمى تصحيح األخطاء ال تصيدىا أثناء الزيارة الصفية    .36
 1.07 2.90يقترح نماذج لكسائؿ تعميمية يمكف استخداميا في عممية التعمـ   .37
 0.99 2.89يحث اإلدارة المدرسية عمى كضع خطط لمكاجية أم طارئ يمكف أف يحدث    .38
 1.03 2.89يتمتع بميارة تساعده في اكتشاؼ مكاىب المعمميف   .39
 1.03 2.89يكضح لممعمميف كيفية االستفادة مف التقنيات التربكية في العممية التعميمية    .40
 1.05 2.89يرشد المعمميف إلى كيفية التقكيـ الذاتي في العممية التعميمية    .41
 1.07 2.89يتفيـ المشرؼ احتياجات المعمميف التربكية لمعمؿ عمى تمبيتيا   .42
 0.94 2.84يشجع المعمميف عمى استثمار إمكانات المجتمع المحمي لخدمة العممية التعميمية    .43
 1.00 2.79يعمؿ مع اإلدارة المدرسية عمى جعؿ المدرسة مركزان لمتفاعؿ مع المجتمع المحمي   .44
 0.99 2.79يعزز المشرؼ التكامؿ بيف النظرية التربكية كتطبيقاتيا أثناء قيامو بعممو   .45
 1.13 2.76يدرب المعمميف عمى األساليب التعميمية الحديثة    .46
 1.12 2.76يسيـ في حؿ المشكالت المتعمقة بالنقص في عدد المعمميف   .47
 1.02 2.75يساعد المعمميف عمى الكشؼ عف قدرات الطمبة اإلبداعية   .48
 1.04 2.75يساعد عمى تكظيؼ البيئة المحمية إلثراء المنياج   .49
 0.97 2.73لدل المشرؼ التربكم الميارة لتكقع المشكالت التربكية قبؿ حدكثيا    .50
 0.98 2.71يعد المشرؼ أنشطة تربكية تنمي تفكير المعمميف    .51
 1.01 2.67يطرح حمكالن إبداعية لممشكالت المدرسية   .52
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 1.12 2.59يعمؿ عمى إعداد نشرات خاصة بكيفية تطبيؽ المنياج   .53
 1.12 2.52يقترح أنشطة تعميمية مكجية لذكم االحتياجات الخاصة   .54
 1.11 2.48يستخدـ أساليب إشرافية متنكعة غير الزيارة الصفية   .55
 1.05 2.43يضع برامج تحفيزية لممعمميف المبدعيف   .56
 1.19 2.37يشارؾ المشرؼ التربكم المعمميف مناسباتيـ االجتماعية   .57
 1.16 2.23ينفذ دركسان تطبيقية نمكذجية أماـ المعمميف    .58

 0.75 2.96المجال الكمي 
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فيرس الجداول 
 

الصفحة عنوان الجدول الرقم 

71تىزٌعأفرادمدتمعالذراسحفًالضفحالغرتٍححسةمتغٍريالمذٌرٌحوالدىس1.3

72أعذادالمذارسالثاوىٌحفًالضفحالغرتٍححسةمتغٍريالمذٌرٌحوالدىس2.3

73تىزٌعأفرادعٍىحالذراسححسةمتغٍريالمذٌرٌحوالدىس3.3

74خصائصالعٍىحالذٌمغرافٍح4.3

لمصفىفحارتثاطفقراخأداج(Person correlation)وتائحمعاملاالرتثاطتٍرسىن5.3

الذراسحمعالذرخحالكلٍحلألداج

77

78ألداجالذراسحومداالتها(Cronbach Alpha)وتائحمعاملالثثاخكرووثاخالفا6.3

المتىسطاخالحساتٍحواالوحرافاخالمعٍارٌحالستداتاخأفرادعٍىحالذراسحعلى1.4

مداالخاألداج

83

المتىسطاخالحساتٍحواالوحرافاخالمعٍارٌحلتقذٌراخأفرادعٍىحالذراسحلذرخح2.4

امتالكالمشرفٍهالترتىٌٍهلمهاراخاإلشرافالترتىيحسةمتغٍرالمىطقحالدغرافٍح

85

للفروقتٍه(One way analysis of variance)وتائحتحلٍلالتثاٌهاألحادي3.4

تقذٌراخأفرادعٍىحالذراسحلذرخحامتالكالمشرفٍهالترتىٌٍهلمهاراخاإلشراف

الترتىيحسةمتغٍرالمىطقحالدغرافٍح

86

للمقاروحالثىائٍحالثعذٌحللفروقتٍهتقذٌراخأفرادعٍىح(Tukey)وتائحاختثارتىك4.4ً

الذراسحلذرخحامتالكالمشرفٍهالترتىٌٍهلمهاراخاإلشرافالترتىيحسةمتغٍر

المىطقحالدغرافٍح

87

للفروقتٍهتقذٌراخأفرادعٍىحالذراسحلذرخحامتالك(T- test)وتائحاختثارخ5.4

المشرفٍهالترتىٌٍهلمهاراخاإلشرافالترتىيحسةمتغٍرالدىس

88

للفروقتٍهتقذٌراخأفرادعٍىحالذراسحلذرخحامتالك(T- test)وتائحاختثارخ6.4

المشرفٍهالترتىٌٍهلمهاراخاإلشرافالترتىيحسةمتغٍرالتخصص

89

المتىسطاخالحساتٍحواالوحرافاخالمعٍارٌحلتقذٌراخأفرادعٍىحالذراسحلذرخح7.4

امتالكالمشرفٍهالترتىٌٍهلمهاراخاإلشرافالترتىيحسةمتغٍرسىىاخالخثرج

90

للفروقتٍه(One way analysis of variance)وتائحتحلٍلالتثاٌهاألحادي8.4

تقذٌراخأفرادعٍىحالذراسحلذرخحامتالكالمشرفٍهالترتىٌٍهلمهاراخاإلشراف

الترتىيحسةمتغٍرسىىاخالخثرج

91

المتىسطاخالحساتٍحواالوحرافاخالمعٍارٌحلتقذٌراخأفرادعٍىحالذراسحلذرخح9.4

امتالكالمشرفٍهالترتىٌٍهلمهاراخاإلشرافالترتىيحسةمتغٍرالمؤهلالعلمً

92

للفروقتٍه(One way analysis of variance)وتائحتحلٍلالتثاٌهاألحادي10.4
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The extent of possession of the supervision skills by the supervisors as 

perceived by the secondary stage teachers in the West Bank. 
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This study aimed the recognition of the educational supervisors possessing 

extent for the skills of the educational supervision in the West Bank, in 

accordance with the following variables. geographical regions, gender, Race, 

specialization, experience, and the scientific qualification.  



 The study problem was determined to answer the two following questions: 

1) What the educational supervisors possession degree differs for the skills of 

the educational supervision in the West Bank from the view point of the 

secondary stage teachers? 

2) Does the educational supervisors' possession degree differ from the skills 

of the educational supervision, with the difference of the study variables: 

the geographical region,  gender, specialization, experience, and the 

scientific qualification?  

 

The population of the study consisted of all secondary stage teachers in the 

state schools belonging to the Palestinian Ministry of Education in the West 

Bank, for the year of 2005/2006 and their numbers (9419) teachers distributed 

among (13) district.  

 

As for the study sample, it has consisted of (660) teachers who teach the 

secondary stage which equals to (7%) from the study population, distributed 

among (50) secondary schools males and females which equals to (8.3%) out 

of the total number of governmental secondary schools in the West Bank.  

In order to achieve the study targets the researcher has constructed 

questionnaire to determine the supervisory skills that the educational 

supervisors possess, included (58) items distributed among three fields: 

conceptual skills, technical skills, and human skills. 

 

The researcher has tested the validity and reliability of the questionnaire by 

using the suitability scientific methods, the reliability rate of questionnaire 

was (0.98). 
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The researcher used the suitable statistical analysis and reached the following 

results: 

1) The educational supervisors' possession degree of educational supervision  

in the West Bank for the supervisory skills was within the medium degree. 

with average (2.96), and the standard deviation was  (0.75).  

2) All the study aspects were of an average degree. The field of the Human 

skills comes first, the second was the field of the Technical skills, and the 

field of the Conceptual skills comes third. 

3) The findings of the study showed there was a difference in the degree with 

statistical indications in the educational supervisor's possession degree for 

the skills of educational supervision according to the Geographical Region 

and with  greater degree in the north side, and regarding to the 

specialization it is in favor to the literary stream, with regard to the 

educational qualification less than and / or  B.A.  

4) While the study results showed no differences in the statistical indications 

of the education supervisor's possession of the education supervision with 

regard to gender, and work experience.   

 

According to the results, the researcher recommendations were: 

1) Working toward developing the supervisory skills at the educational 

supervisors which help them achieving the educational supervision targets. 

2) Increase the number of educational supervisors and decrease the number of 

teachers belonging to a single supervisor, so that it becomes possible to 

develop his supervisory skills.  

3) Developing the standards at which educational supervisors are selected. 

4) Providing the educational supervisors with the most important essence of 

the studies that are related to the educational supervision operation for the 

benefits of the educational field. 

5) Increase teacher's awareness of the importance of the supervisory services 

in the improvements of their performance. 

6) Holding a similar study in Gaza region. 

7) Holding a study that suggests criteria's in order to train the educational 

supervisors on the supervisory skills. 


