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  إلهداء ا
  
  

  .......اهدي هذا العمل المتواضع 
  

  إلى أمي وأبي في علياء السماء
  .فاألولى رمز التضحية والتفاني رمز العطاء والوفاء

  .والثاني الذي زرع فينا حب العلم والتعلم
  ... إخوتي وأخواتي،وإلى إفراد عائلتي

  ... خالد، نجاة، فداء، سناء،خليل... 
  . في إعداد هذا البحث المتواضعسباً منا لي جواًاالذين وفرو

  .....والى كل من قدم لي مساعدة وتمنى لي الخير والنجاح
  
  

  ......لهم جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع
  
  

  
  
  
  
  
  



أ  

  
  
  
  
  
  
  

  : اإلقرار
  

ثي  هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاةقر أنا مقدمأ

ن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة أ له حيثما ورد، وأشيرثناء ما الخاصة باست

  .عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  

   : التوقيع

  

  فرحان خليل محمد نـداء
  

  

  .م1/7/2012: التاريخ

  
  
  



ب  

  والتقديرالشكر 

  
ي أمدني بالقوة ال يسعني إال أن أسجل حمدي وشكري هللا رب العالمين على ما وفق ويسر الذبداية 

  .خراً فله الحمد أوالً وآ،از هذا البحثوالعزيمة والصبر على متابعة وانج
  
. يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من ساعدني وساهم في إنجاح هذا البحث و

 وعلى ما قدمه لي ،واخص بالذكر الدكتور محمد عمران على تفضله باإلشراف على هذه الرسالة
 وتوجيه وإرشاد الذي أعانني على تخطي الكثير من الصعوبات وساعدني على إخراج هذا من نصح

   .البحث في صورته النهائية
  

الدكتور محمود أحمد أبو : كما يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لعضوي لجنة المناقشة
 حيث كان ، والدكتور محمد عوض شعيبات على تفضلهما بمناقشة رسالتي وتقييمها،سمرة

  . لمالحظتهما وتوجيهاتهما دور كبير في إثراء الرسالة
  

 وأساتذة ،وال يفوتني أن أتقدم بفائق الشكر والتقدير ألساتذتي األفاضل في كلية العلوم التربوية عامة
  . لنا من علم ونصح وإرشاده في جامعة القدس على ما قدموه وبذلو،برنامج اإلدارة التربوية خاصة

  
م بوافر الشكر لوزارة التربية والتعليم وللعاملين في مديرية التربية والتعليم في ضواحي كما أتقد

 بتسهيل مهمتي في االقدس والعاملين في مديرية التربية والتعليم في رام اهللا والبيرة الذين ساهمو
 وكذلك أتوجه بالشكر لكل من مديري ومديرات ومعلمي ،توزيع استبانه البحث على المدارس

 معي اومعلمات المدارس الحكومية األساسية في ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة الذين تعاونو
  . باإلجابة عن أداة الدراسةاوقامو

  
 وكذلك شكر خاص إلى مديرة المدرسة السيدة سهى جرارعة التي سهلت لي مهمة عملي في 

  . ز هذا العمل المتواضعوشكر خاص إلى كل من ساعدني في انجا. المدرسة ودعمها المستمر لي
  

  وجزاهم اهللا عني كل خير
  

  نداء محمد خليل فرحان
  



ج  

  :الملخص
  

 التربوي في مديريتي ضواحي القدس اإلشرافالتعرف على واقع عملية   إلى هدفت هذه الدراسة
 الوظيفي كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية األداءورام اهللا والبيرة ودوره في رفع 

الجنس وسنوات الخبرة والتخصص والمؤهل العلمي (الدراسة متغيرات بناء على  ،األساسية
مديري ومعلمي المدارس لدراسة من جميع تمثل مجتمع احيث  .)والمسمى الوظيفي والمديرية

 ،اً مدير92( والبالغ عددهم  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة، األساسيةالحكومية
من المعلمين %  30  ،من المدراء%  80العشوائية بنسبة الطبقية  بالطريقة اواختير). اً معلم1163

  .وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي .األصليمن مجتمع الدراسة 
) 51(من ) واقع اإلشراف التربوي(المجال األول   الدراسة حيث تكونأداةقامت الباحثة ببناء  و
اإلشراف ) آليات(عمليات ،إلشراف التربوي ومدخالته فلسفة ا: موزعة على ثالثة أقسام هي،فقرة

 دور اإلشراف التربوي في رفع أداء :وأما المجال الثاني.  ومخرجات اإلشراف التربوي،التربوي
 : األداء الوظيفي المتعلق:فقرة موزعة على أربعة أقسام هي) 33( مكون من ،المعلم الوظيفي

 وتم التأكد .باستراتيجيات التقويم ،باستراتيجيات التدريس ، بالمحتوى التعليمي،بالتّخطيط والمتابعة
  . والتربوية المناسبةاإلحصائية وثباتها بالطرق  األداةمن صدق 

  بدرجةجاء إدراك المعلمين والمدراء لواقع اإلشراف التربوي   أنوأشارت نتائج الدراسة إلى
ريتي ضواحي القدس ورام اهللا  التربوي في مدياإلشرافمتوسطة، وأن هناك عالقة بين واقع 

 كذلك تبين عدم وجود فروق .والبيرة ودورها في رفع أداء المعلم الوظيفي وكانت العالقة طردية
 التربوي في مديريتي ضواحي القدس اإلشرافبين متوسطات استجابات العينة نحو واقع عملية 

روق تعزى للمؤهل العلمي  وكانت هناك ف، متغير الجنس والخبرةإلىورام اهللا والبيرة تعزى 
  . والمديرية والتخصص والوصف الوظيفي

 اإلشرافعدم وجود فروق بين متوسطات استجابات العينة نحو دور عملية كما أشارت النتائج إلى 
 إلى المعلم الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة تعزى أداءالتربوي في رفع 

 وكانت هناك فروق تعزى لمتغير الوصف الوظيفي ،ل العلميمتغير التخصص والخبرة والمؤه
  .والجنس والمديرية

 مع عرض األدوات التي سيتم ،تجسيد فلسفة إشراف تربوي واضحة ومعلنةبالدراسة  أوصت وقد
 كذلك العمل على بناء ، بحيث يكون تكامل بين الفلسفة واألدوات المستخدمة،بها تحقيق هذه الفلسفة

  .على ضوء تكامل األهداف والمخرجاتمحتوى اإلشراف 



د  

Thesis title: The Reality of Educational Supervision in Jerusalem and 

Ramallah districts and its role in raising teachers’ performance as seen 

by teachers and principals of  basic schools 

Prepared by: Nida’ Mohammad Khalil Farhan  

Supervisor: Mohammad Imran.  

Abstract: 
 

The study aimed at recognizing the reality of Educational Supervision in Jerusalem and 

Ramallah districts and its role in raising teachers’ performance as seen by teachers and 

principals of basic schools, depending on study parameters (gender, years of experience, 

specialization, job title, and the directorate on educational supervision). 

The population of the study amounted to 92 principals and 1163 teachers where a stratified 

random sample of 80% of principals were chosen and 30% of teachers. 

A well valid and reliable questionnaire was developed whereas the first section consisted 

of 51 items distributed to three domains: philosophy of educational supervision, input 

processes, and output. The second section consisted of 33 items distributed to four 

domains: professional performance in pertinence to planning and follow up, educational 

content, teaching strategies, evaluation strategies. A LIKERT scale of five scales was 

approbated. 

The study revealed that teachers’ and principles’ perception of educational supervision is at 

the average level, and a positive correlated was found between the reality of educational 

supervision and the professional performance of teachers. No significant differences in 

means of responses of the target group in terms to their perception to supervision in 

relation to their gender, experience, while there were significant differences in relation to 

their qualifications, directorate, specialization and a job title. 

The study also revealed that significant differences were found in relation to the role of 

supervision in rasing the professional performance of teachers related to the specialization, 

experience, and qualifications, but differences were found to variables related to their job 

title, gender, and directorate. 

The study recommended that the polarity of a new philosophy for educational supervision 

with its tool and appointing qualified supervisors to supervise newly qualified teachers are 

to be approbated. And finally, invigorate educational supervision policies to highly educate 

teachers of what the new philosophy is all about. 
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  الفصل األول

_______________________________________________  

  مقدمة الدراسة وأهميتها
  

  :المقدمة وخلفية الدراسة1.1 

 وذلك ،والمحلية، والشغل الشّاغل للدول والمنظمات الدولية، العالمتُعد التّنمية البشرية محطُّ أنظار 
بما ، على أساس أن العنصر البشري أساس التنمية، باعتبارها معيار تقدم المجتمعات ورفاهيتها

والتّطوير في مختلف مرافق ، وأداء يساعده على التّغيير، ومهارات، يملكه من معارف ومعلومات
  .واالتصاالت، والتّعامل مع طوفان المعرفة، لعملوفي عالم ا، الحياة

  
فقد صار لزاماً ، من خالل عمليتي التّعليم والتّعلم، ن التّربية األساس األول للتّنمية البشريةإوحيثُ 

والمدربة في شتى الميادين؛ وذلك لإلسهام في مجاالت التّنمية ، عليها توفير الفذة البشرية المؤهلة
   ).2000، هالل.(الشّاملة

  
وتدريبه ، أضحى ضرورياً التّركيز على قضية إعداد المعلم، ولكي تُحقق النُّظم التّعليمية ذلك

، تقع تربية األجيال، وعلى كاهله، باعتباره حجر الزاوية في النّظام التّعليمي، وتوجيهه، وتقويمه
  . وتجهيزهم لمهام الغد

  
كونه ديناميكي ، وتزداد أهمية هذا الدور، ية النشءفي ترب، ذي أهمية، بدور كبيرويقوم المعلم 

والتوجهات الجديدة في ميدان ،  في عالم المعرفة، يتأثر بمعطيات التّجديدات الحاصلة، الحركة
، ورفع مستواه العلمي، وكفاياته، أن تُركز على تجديد كفاءته،  لذا بات لزاماً على التّربية.التّربية
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ورسالته ، واإلشراف على مسيرة عمله التّربوي، وتوجيهه المستمر، يبهوتدر، والمهني، والتّربوي
  .النّبيلة

  
ورفع كفايته على نحو يؤدي إلى تطوير ، ونتيجةً للجهود التي سعت إلى تطوير النّظام التّربوي

باعتباره أحد مدخالت النّظام ،  أدى ذلك إلى التّركيز على قضية اإلشراف التربوي،نوعية التّعليم
   ).2001، الحداد.( وأهم العوامل التي تتحكم في صيرورة التّعليم، ربويالتّ
  

أضحى ضرورياً أن يكون لها ، ونظراً لكون المدرسة مؤسسةً هامةً تُعنى بتربية النشء وتعليمه
 لبلوغ ،وتهيئة الظروف المناسبة، يعمل على تحسين أداء العاملين فيها، جهاز متابعة ومعاونة

   ). 1989، الدوجان.( وجد جهاز اإلشراف التّربويولذا ، غاياتها
  

ومساعدة المعلمين على ،  نظام التّعليم  لتحسين مخرجات،وقد جاءت الحاجة إلى اإلشراف التّربوي
  .وتوجيههم نحو اإلنتاجية الفعالة، وتنمية قدراتهم، وتفعيل ممارساتهم، تحسين أدائهم

  
وتنبع أهميته من ، في تطوير العمل التّربوي، ز األساسيةويعتبر اإلشراف التّربوي إحدى الركائ

وضمان ، والحاجة الماسة إلى جهاز لتطوير فعاليات العملية اإلشرافية، موقعه في النظام التعليمي
   ).1985، خضر.( كما تُحدده األهداف التّربوية مسبقاً، في االتجاه الصحيح، سيرها

  
والعلوم االجتماعية والسلوكية ، وعلم النّفس، وفي علوم التّربية، ونتيجةً للتّطور في الفكر التّربوي

  .وأساليبه، وتطورت أهدافه، فقد طرأ تغيير جديد على مفهوم اإلشراف التّربوي، األخرى
  

أخذ مفهوم اإلشراف التّربوي في األوساط التّربوية ، ومع استمرار التّطور في الفكر التّربوي
/ لعناصر العملية التّعليمية ،  حتى يلبي احتياجات النّظرة الشّاملة،وأوسع ،ليأخذ معنى أشمل، يتطور
إلى ، وتغيير سلوكه، وتحسين أدائه،  وبذلك انسحب اإلشراف التّربوي من االهتمام بالمعلم.التّعلمية

، ومنهاج، ومتعلم، من معلم،  وأبعاده المختلفة،التعلمي/  االهتمام بكل عناصر الموقف التّعليمي
   ).2001، الدويك وزمالؤه.( وتسهيالت مدرسية أخرى، وبيئة

  
، إال أن استقراءها، وأساليبه، ووظائفه، مهما تعددت معانيه، ومما يجدر ذكره بأن اإلشراف التّربوي

والذي يؤثر على ، واالرتقاء بمستوى أداء المعلمين، يؤكد تمحورها حول تحسين مخرجات التّعليم
  .لتّالميذتحسين مستوى أداء ا
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، بحيث تكون قادرةً على، متوازناً، بناء متكامالً، فاإلشراف التّربوي يهدف إلى بناء الشخصية
   ).2001، المغيدي. ( خوض معترك الحياة

  
، وأساليب، ومهام، ويمكن النظر إلى اإلشراف التربوي من خالل جوانبه المختلفة من أهداف

فاإلشراف التربوي ركن . وحاجتها إليه،  للعملية التربويةالتي تؤكد على أهميته، وهياكل تنظيمية
كما أنه . ودعامة من دعائم التطوير النوعي في العملية التربوية، أساسي من أركان القيادة التربوية

يعتبر من أفضل السبل لتحسين مستوى أداء المعلم وممارسته التي تنعكس بشكل إيجابي على 
  ).2001، الحداد(المشار إليهم في ، لسعدي والعكر والعريانا. (مستوى نمو التلميذ وتطوره

  
والقضاء ، ونظراً للدور الذي يلعبه اإلشراف التربوي في تحديث وتجويد عمليات التعليم من جهة

، وهبي. (فقد تزايد االهتمام به عاماً بعد عام، على السلبيات والمشكالت الميدانية من جهة أخرى
1983.(  

  
 والتي تسعى بمجملها إلى ،شراف التربوي من سلطته ومهامه واألدوار المتوقعةتنبع أهمية اإل

ويكتسب اإلشراف التربوي أهميته بما يحققه ). 2007،عيسان والعاني( تحسين العملية التعليمية
 وتنمية معلوماتهم ، وممارسات المعلمين، وتحسين أساليب التعلم،من أهداف تربوية وتنفيذ للمنهج

 لذلك يعد اإلشراف ، جديد نتيجة للتطورات السريعة في المعرفة وتكنولوجيا االتصالبكل ما هو
ونظرا ألهمية اإلشراف التربوي ). 2006،حسين وعوض اهللا(التربوي مفتاح التقدم والتعليم 

 يمكن القول انه يتحمل مسؤولية تحسين ،بالنسبة للنظام التربوي وللعملية التربوية والتعليمية
 وخاصة المعلم ، واالرتقاء بجميع العناصر المؤثرة فيهما،تربية والتعليم وتطويرهماعمليتي ال

  والطالب والمنهج والبيئة التربوية
 ألنه اآللية ،لذلك يعتبر اإلشراف التربوي صمام األمان في العملية التعليمية). 1988،طافش(

  ).1999،هترية(التعليمي عن تحقيق الكثير من عناصر الجودة النوعية في النظام المسئولة
  

وقد حظي اإلشراف التربوي بعناية خاصة من قبل القائمين على العملية التربوية لدوره المهم في 
 نتيجة لذلك طرا تطور في فلسفة التفتيش والتوجيه إلى فلسفة ،تحسين مخرجات العملية التعليمية

ر النظام التربوي ورفع  وذلك بفضل مختلف الجهود التي سعت إلى تطوي،اإلشراف التربوي
 ليأخذ ، اخذ مفهوم اإلشراف يتطور، في نحو يؤدي إلى تطوير نوعية التعليم ورفع مستواه،كفايته

 حيث انتقل ،معنى اشمل حتى يلبي احتياجات النظرة الشاملة لعناصر العملية التعليمية التعلمية
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ه إلى االهتمام بالموقف التعليمي اإلشراف من موقف االهتمام بالمعلم وبتحسين أدائه وبتغير سلوك
  ).1984 ، وياسين وزمالؤه،1992، نشوان،2000،الصمادي(التعلمي ككل

  
بان ادوار  )1998 ،اليحمدي(  فيرى  في رفع األداء لدى المعلمينأما عن ادوار اإلشراف التربوي

ارات وفهمهم للمواد  ومساعدتهم في بناء االختب،اإلشراف التربوي عديدة ومنها تنمية المعلمين مهنيا
فيذكر من خالل دراسته التي أجراها على مدارس وكالة ) 1994،عبد الرحمن(أما .  الدراسية

الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليمية بان دور اإلشراف التربوي يتمثل في المجاالت  اإلشرافية 
 وأسس االتصاالت ،هني للمعلمين والنمو الم، وطرائق التدريس، والمنهاج، الشؤون اإلدارية:التالية

 وعالقة المدرسة بالبيئة المحلية ، والبيئة المدرسية، والعالقات االيجابية داخل المدرسة،مع المعلمين
فقد أكد بان ادوار اإلشراف  )Glickmanal,1990(أما  . والتقويم،وشؤون الطلبة ونشاطاتهم

 ، وتطوير العمل الجماعي،دريب أثناء الخدمةالتربوي تتمثل في تطوير العاملين من خالل برامج الت
المركز العربي للبحوث التربوية  بدول (إال أن  . وتطوير المنهاج،وتقديم المساعدات المباشرة

  :يذكر بان ادوار اإلشراف التربوي تتمثل في المجاالت التالية) 1985،الخليج
 وتقوية الروابط بين ،ية مع المعلمينويتمثل في توثيق العالقات اإلنسان: مجال العالقات اإلنسانية - 

 . واإلسهام في توثيق الصلة بين المدرسة والبيئة،الهيئات التدريس

وذلك من خالل إجراء البحوث والتجارب العديدة وإطالع المعلمين على : مجال التجديد واإلبداع - 
 .دراسية والحلقات ال، وإتاحة الفرصة أمام المعلمين لحضور المؤتمرات العلمية،نتائجها

وذلك من خالل عقد لقاءات دورية مع المعلمين واإلدارات لمناقشة : مجال المشكالت التربوية - 
 وخاصة ما يتعلق بمشكالت الرسوب وضعف ،المشكالت التي تجابههم واقتراح وسائل معالجتها

 .الطلبة في بعض المواد

 خالل قيام المشرفين وذلك من: مجال اإلسهام في تخطيط وتنظيم برامج النشاطات المدرسية - 
التربويين على الحث والتشجيع في إقامة المعارض الفنية والعلمية والتوعية العلمية والدينية 

 . ولقاء مع أولياء أمور الطلبة،والوطنية

  
 فان كثيرا من الدراسات أشارت إلى أن اإلشراف قبل قدوم ،وأما عن واقع اإلشراف في فلسطين

 ، وتصيد األخطاء، يغلب عليها طابع التفتيش،و كونه عملية روتينية ال يعد،السلطة الفلسطينية
 والمعيار المستخدم في تقييم نجاح العملية ،ودور المشرف ال يتعدى القيام بالزيارات الصفية

فمنذ قدوم .  هو مدى نجاح المعلم في تعليمه دون االستناد إلى محكات ومعايير مسبقة،اإلشرافية
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 شهدت ،طينية واستالمها مسؤولية التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزةالسلطة الوطنية الفلس
 فقد عمدت ، تطوراً ملحوظا في فلسفة اإلشراف وأساليبه،العملية التربوية عامة واإلشراف خاصة

 وتم توجيه تلك البرامج لتطوير أداء ،وزارة التربية والتعليم إلى تكثيف البرامج التدريبية للمشرفين
 ، كاإلشراف العام، وتم استحداث ادوار جديدة في عمل المشرف،ولمواكبة المستجداتالمشرفين 

 والعمل على تطوير شكل التقرير بما ينسجم والتطور ، والمشرف التربوي المقيم،والمتابعة الشاملة
فبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم لتطوير . في العملية اإلشرافية

 إال أن الممارسات اإلشرافية ما زالت تكتنفها أشياء كثيرة من رواسب الماضي وأثاره ،إلشرافا
 وطرق التغذية ، وأساليب التقويم، واتصفت عملية اإلشراف بالجمود من حيث المعايير،التفتيشية

لتغيير  ولم يحدث ا، ويمكن مالحظة أن االتجاهات نحو اإلشراف تميل نحو السلبية،الراجعة المقدمة
 ، 2000، والقاسم،2006 ،أبو هليل.(المطلوب من اجل اللحاق بتطور عمليتي التعلم والتعليم

  ).1998،والشوا
  

 باعتبارها القاعدة األساسية لمراحل التّعليم الالحقة، وأهمية ،ونظراً ألهمية المرحلة األساسية
 هذه جاءت. ي هذه المرحلةاإلشراف التّربوي فيها، والدور الذي يلعبه في تحسين أداء معلم

واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة  لتكشف عن ،الدراسة
من خالل ،  األساسية المدارس الحكوميةيروودوره في رفع أداء المعلم الوظيفي كما يراه معلمو ومد

هام اإلشرافية التي يمارسها المشرف رأي، وحكم معلمي ومدراء المدارس الحكومية األساسية في الم
من هنا تأتي هذه الدراسة التي تحاول  . ورام اهللا والبيرة ضواحي القدستيالتربوي في مديري

واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة ودوره  علىالتعرف 
  . األساسيةلمدارس الحكومية ايرومعلمو ومد في رفع أداء المعلم الوظيفي كما يراه

  
  :مشكلة الدراسة2.1 

  

 وازدياد عدد المدارس وانتشارها تطلب وجود مفهوم جديد ،إن التوسع في الخدمات التعليمية 
 وبخاصة ما ،لإلشراف التربوي وال سيما بعد التقدم الذي حصل في علم التربية والعلوم االجتماعية

 حيث أصبح يهتم باإلدارة التربوية بكل أبعادها ويهتم ،فهيتعلق بفلسفة اإلشراف التربوي وأهدا
 ويحرص على تطبيق المنهاج في ،بالمعلم والمدير وما يرتبط بهما ويتعامل معهما بعالقات إنسانية

 ويحاول أن يجعله ، ويهتم بالتعليم الصفي،مفهومه الواسع ويعمل على تطويره وتحسين تنفيذه
 فيوقف ، وال يهمل المجتمع المحلي،ت التعليمية هدفا للعملية التربوية ويجعل النتاجا،تنظيما للتعليم
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 ، وفي الوقت نفسه يعمل على خدمته،إمكاناته المتنوعة لصالح المجتمع وصالح تعليم الطالب
  . وهدفا أساسيا من أهداف التربية،ويجعل المتعلم محور العملية التربوية 

 
ر المدارس وازدياد عددها يتطلب وجود مشرفين وهذا التوسع بالخدمات التعليمية وانتشا
 ليقوموا بمهمة اإلشراف على أعمال المعلمين الذين ،متخصصين في مواضيع الدراسة المختلفة

  .يقومون بتعليم هذه المواضيع ومساعدتهم والتعاون معهم ليحقق الجميع األهداف المنشودة
من خالل إطالع الباحثة و ،وضروريا لحام أمرا التربوي اإلشراف جهاز تفعيل جعل الذي األمر

 ومن خالل خبرتها  في مجال اإلدارة ،على الدراسات السابقة والتي تناولت واقع اإلشراف التربوي
 تلمست أن هناك حاجة ملحة لتفعيل دور اإلشراف ،واحتكاكها المستمر بالمعلمين والمشرفين

ة وتصيد ألخطاء المعلمين ليصبح دورا فاعال الصورة القديمة له على انه مراقب  وتغيير،التربوي
معنيا بتحسن أداء المعلمين وتدريبهم وتحسن جودة التعليم للحصول على مخرجات أفضل وهو 
  .نوعية التعليم ورفع نسبة تحصيل الطلبة في الصفوف األولى والتي تعد النواة األساسية في التعليم

 اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس واقع عمليةلذا جاءت هذه الدراسة للوقوف عند 
  المدارس الحكوميةديرومعلمو وم ورام اهللا والبيرة ودوره في رفع أداء المعلم الوظيفي كما يراه

من اجل الوصول إلى معرفة مهامهم ومسئولياتهم وأدوارهم والتوجه بإيجاد الحلول . األساسية
اإلشراف التربوي في فلسطين تحقيق األهداف حتى تستطيع عملية . الالزمة لها من جهة أخرى

  :وانحصرت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية. الموكلة إليها
  
  :أسئلة الدراسة3.1  
  

كما  واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرةما  :السؤال األول
  ؟األساسيةيراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية 

 

 في   عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرةدورما  :السؤال الثاني
  ؟ كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية األساسيةرفع أداء المعلم الوظيفي 

  

ديرات بين تق a )≥ (0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :السؤال الثالث
في  ورام اهللا والبيرة ضواحي القدس مديريتيدور عملية اإلشراف التربوي في ل افراد عينة الدراسة
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 الوصف ، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الجنس،تعزى لمتغير التخصص رفع أداء المعلم الوظيفي
   المديرية؟،الوظيفي

  

 تقديرات بين a )≥ (0.05ى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو :السؤال الرابع
 ورام اهللا والبيرة ضواحي القدس مديريتي في عملية اإلشراف التربوي لواقع افراد عينة الدراسة

   المديرية؟، الوصف الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الجنس،تعزى لمتغير التخصص
  

بين  a )≥ (0.05ند مستوى الداللة ارتباطية دالة إحصائياً عهل توجد عالقة  :السؤال الخامس
فع أداء  في رودورهواقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

كما يراه معلمو ومديرو المدارس   ضواحي القدس ورام اهللا والبيرةالمعلم الوظيفي في مديريتي
   ؟الحكومية األساسية

 

  :أهمية الدراسة4.1 

  

  : ما يليةتوقع الباحثتالدراسة من خالل إسهامها في تطوير العملية التعليمية و أهمية تنبع

والتنوع في األساليب   األساسية تساعد نتائج هذه الدراسة على االرتقاء بأداء معلمي المرحلة قد -1
 .اإلشرافية

المتصلة بالمهارات  تفيد نتائج الدراسة اإلشراف التربوي في تطوير الممارسات اإلشرافية قد -2
 .األساسيةلدى معلمي المرحلة  التدريسية 

 خصوصاً والمعلمين عموماً في التعرف األساسية تفيد نتائج هذه الدراسة معلمي المرحلة قد -3
 .على واقع اإلشراف التربوي ودوره في العملية التعليمية التعلمية

زارة التربية والتعليم واإلدارات  توضع نتائج هذه الدراسة أمام أصحاب القرار في وقد -4
 .المعلمينالتعليمية لالسترشاد بها عن دور اإلشراف التربوي في تنمية مهارات 

 تسهم هذه الدراسة في قيام أبحاث أخرى في مجال اإلشراف التربوي يكون من شأنها قد -5
  .وتؤسس لدراسات الحقةالنهوض بعمليتي التعليم والتعلم 
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 :أهداف الدراسة5.1 
  
   : الدراسة إلى تحقيق ما يليتهدف
    .واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة إلىالتعرف  .1
 يرو أداء المعلم الوظيفي كما يراها معلمو ومدعرف دور عملية اإلشراف في إلىالتعرف  .2

   .البيرةي ضواحي القدس ورام اهللا وفي مديريت  األساسيةالمدارس الحكومية
 األساسية ومدراء المدارس الحكومية  استجابات معلمين في -وجدت إن -  الفروقإلىالتعرف  .3

  . المتغيرات المستقلة في الدراسةوالتي تعزى إلى
  
  
  

  :فرضيات الدراسة6.1 

  
 في متوسط α )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية األولى
 ورام اهللا والبيرة ضواحي القدس لتربوي في مديريتيلعينة نحو واقع عملية اإلشراف ااستجابات  ا

 .تعزى إلى الجنس

 في متوسط α )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثانية
 هللا والبيرةورام ا ضواحي القدس مديريتياستجابات العينة نحو واقع عملية اإلشراف التربوي في 

 .تعزى إلى التخصص

 في متوسط α )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثالثة
 ورام اهللا والبيرة ضواحي القدس مديريتياستجابات العينة نحو واقع عملية اإلشراف التربوي في 

 .تعزى إلى الخبرة

 في متوسط α )≥ (0.05لة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات دال :الفرضية الرابعة
 ورام اهللا والبيرة ضواحي القدس مديريتياستجابات العينة نحو واقع عملية اإلشراف التربوي في 

 .تعزى إلى الوصف الوظيفي

 في متوسط α )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الخامسة
 ورام اهللا والبيرة ضواحي القدس مديريتيالعينة نحو واقع عملية اإلشراف التربوي في استجابات 

 .تعزى إلى المؤهل العلمي
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 في متوسط α )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :السادسة الفرضية
 ورام اهللا والبيرةدس  ضواحي القمديريتياستجابات العينة نحو واقع عملية اإلشراف التربوي في 

 .تعزى إلى المديرية

 في متوسط α )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية السابعة
 ورام اهللا والبيرة ضواحي القدس مديريتياستجابات العينة نحو دور عملية اإلشراف التربوي في 

 .في رفع أداء المعلم الوظيفي تعزى إلى الجنس

 في متوسط α )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الثامنة لفرضيةا
 في رفع ورام اهللا والبيرة ضواحي القدس مديريتياستجابات نحو دور عملية اإلشراف التربوي في 

 .أداء المعلم الوظيفي تعزى إلى التخصص

 في متوسط α )≥ (0.05 عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية :الفرضية التاسعة
 ورام اهللا والبيرة ضواحي القدس مديريتياستجابات العينة نحو دور عملية اإلشراف التربوي في 

 .في رفع أداء المعلم الوظيفي تعزى إلى الخبرة

 في متوسط α )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :العاشرة الفرضية
ورام اهللا  ضواحي القدس مديريتيستجابات العينة نحو نحو دور عملية اإلشراف التربوي في ا

 . في رفع أداء المعلم الوظيفي تعزى إلى الوصف الوظيفيوالبيرة

 في α )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :عشرة الفرضية الحادية
ورام اهللا  ضواحي القدس مديريتيعملية اإلشراف التربوي في متوسط استجابات العينة نحو دور 

 . في رفع أداء المعلم الوظيفي تعزى إلى المؤهل العلميوالبيرة

 في α )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عشرة الفرضية الثانية
ورام اهللا  ضواحي القدس ريتيمديمتوسط استجابات العينة نحو دور عملية اإلشراف التربوي في 

 . في رفع أداء المعلم الوظيفي تعزى إلى المديريةوالبيرة

 بين α )≥ (0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عشرة الفرضية الثالثة
متوسطات استجابات العينة نحو واقع اإلشراف التربوي ودور اإلشراف التربوي في تحسين أداء 

  . ضواحي القدس ورام اهللا والبيرةمديريتيم الوظيفي في المعل
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  :مصطلحات الدراسة 7.1

 

 تنفيذ ومتابعة ،التعلمية التعليمية للعملية وتطوير تقويم فيها يتم التي العملية هو :التربوي اإلشراف
 تجري تيال العمليات جميع التربوي اإلشراف ويشمل ،التربوية األهداف لتحقيق ،بها يتعلق ما كل
 وفي المدرسة في التربوي النشاط أنواع من نوع بأي ،تعليمية أم تدريسية أكانت سواء المدرسة في

  ).34, 2001،لبدريا(.بينها فيما الموجودة والتفاعالت والعالقات خارجها

 إلى والهادفة والمنظمة المخططة العملية تلك بأنه 69)  , 1992,مرعي، وصباريني (وعرفه
األهداف  تحقيق إلى يؤدي بما ،الطلبة تعلم تنظيم مهارات امتالك على ،والمعلمين يرينمساعدة المد

ولكل ، العمليات أو العناصر من مجموعة من يتكون نظام هيئة على وتكون، والتربوية التعليمية
وعمليات  مدخالت ولها، والعمليات العناصر بقية مع تبادلية وعالقات وظيفة عملية أو عنصر

 .ومخرجات
 مجموعة من الممارسات السلوكية التي يأتي بها المعلم :بأنه) 1993،15،صالح(   يعرفه :األداء

  . وتكون قابلة للمالحظة والقياس،في موقف معين
 وهو ،الصف داخل به يقوم الذي للعمل وتقويم وتنفيذ تخطيط من المعلم به يقوم ما كل بأنه: إجرائياً

التي يقدمها المعلمون حسب المعايير التي يتم وضعها والتي مجموعة من االستجابات السلوكية 
  .تعتمد على المالحظة والقياس

 األساسية المعطيات في تتمثل والتي، التربوي للنظام المكونة العناصر إحدى هي  :المدخالت

 .معلومات أو طاقة أو موادا أو أفكارا أكانت سواء ووظائفه، وأهدافه، النظام بيئة في الداخلة
   .)2008,67عطوي، (

 تحدث التي، اإلجراءات أو التفاعالت في وتتمثل، التربوي النظام مكونات إحدى هي :العمليات
عطوي، ( .الداخلية الكفايات نوعية في المتمثلة األهداف تحقيق في، مدخالته الستثمار داخله

2008,68(.   

 أو، النهائية لنتاجاتا خصائص في وتتمثل، التربوي النظام مكونات إحدى هي :المخرجات

عطوي، ( .الخارجية الكفايات لتحقيق، األهداف اكتساب على قدرتهم ومدى، الخريجين خصائص
2008,69(.   

 ،مرحلة تقع في بداية سلم التعليم النظامي مما يجعل لها أهمية ومكانة كبرى :المرحلة األساسية
 ،لم رسمياً مدرسة أساسية وإلزامية على اعتبار إنها في غالبية دول العا،فهي مدرسة كل مواطن

تستوعب جميع من هم في سن االلتحاق بها وهي المدرسة التي تقدم للمتعلم أساسيات الثقافة التي 
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 2000،عبود وآخرون.( تتيح فرص تربية الطفل من سن السادسة والى سن الثانية عشرة تقريباً
,107.(  

اسة تبدأ من الصف األول األساسي وتنتهي مرحلة التعليم األساسي في هذه الدرهي  :إجرائيا
 . سنواتستُبالصف السادس األساسي ومدتها 

 

  :حدود الدراسة8.1  

   : في إجراءات الدراسة بالحدود التاليةةلتزم الباحثت

 . 2012- 2011على الفصل الثاني من العام تطبيق الدراسة : محددات زمنية -1
وذلك لكون المرحلة ، األساسية المرحلة ارس مداقتصار الدراسة على: محددات مكانية -2

  . هي القاعدة األساسية للتعليماألساسية

دارس الحكومية  المييرومد األساسية المرحلة ياقتصار الدراسة على معلم: محددات بشرية -3
 .ورام اهللا والبيرة  ضواحي القدساألساسية في مديريتي

  .جاء بها من مصطلحات تتعلق هذه الدراسة بما :الحدود المفاهيمية -4

  :الحدود اإلجرائية -5

  . تحدد الدراسة بسمات العينة وتمثيلها لمجتمع الدراسة:عينة الدراسة  . أ

تتحدد الدراسة  بطبيعة األداة المستخدمة وصدقها وثبات فقراتها ومجاالتها  ومدى  :أداة الدراسة . ب
 .شموليتها 

  .الدراسةتتحدد الدراسة بواقع اإلحصاء المستخدم في  :اإلحصاء . ج

 المؤهل ، عدد سنوات الخدمة، الجنس،التخصص: المتغيرات المستقلة: متغيرات الدراسة  -6
  . الوصف الوظيفي،العلمي

  .إدراك المدراء والمعلمين لواقع اإلشراف التربوي ودوره في رفع أدائهم الوظيفي: المتغير التابع
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  الفصل الثاني

_______________________________________________  

  اإلطار النظري 2

  
  :تمهيد1.2 

  

 العناصر إلى نظرنا إذا ولكن، والتعلم بالتعليم االهتمام باب من بمجملها مهمة التعليمية العملية إن

 حوله تدور التي والمركز المحور يمثل ألنه .أهمية أكثرها المعلم أن لوجدنا، العملية لتلك المكونة

 بتطوير يبدأ بد أن ال التعليمية العملية لمنظومة الحقيقي فالتطوير لذلك، خرىاأل العناصر مجموعة

 التعليمية العملية على ايجابياً ينعكس ذلك الن .أدائه لتحسين السعي في واالستمرار، المعلم قدرات

 نولي أن البدو األهمية من القدر هذا على المعلم وقدرات أداء تطوير كان وإذا، محورها هو التي

 أن في الكبير االهتمام هذا ويكمن، قدراتهم وتطوير أدائهم تحسين خالل من للمعلمين اكبر أهمية

 إلى الحاجة برزت لذا، المعلمين واإلطالع على أساليب جديدة في كل مجاالت التعليم تطوير هؤالء

 حوله ددتفتع، التربوي اإلشراف تسمى، المعلم هذا ألداء مستمر تطويٍر إلى تسعى تربوية عملية

 لذلك، المعلم أداء تحسين وهي واحدة قضية حول التقت والتعريفات المفاهيم هذه كل أن إال، التعريفات

  .التربوي لإلشراف واالصطالحي اللغوي المفهوم بتحديد الفصل هذا الباحثة ستبدأ
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   تعريف اإلشراف التربوي 2.2
  

  :اللغة في اإلشراف 2.1.2  

 :الشيء وعال الشيء وأشرف االنتصاب شرف، واإلشراف األصل من أشرف مصدر اإلشراف
-667منظور، ابن(."الخيل عدو سرعة الشفقة، واإلشراف الحرص، واإلشراف عاله، واإلشراف

666:1993(  

  عال:الشيء وأشرف فوق من عليه اطلع :الشيء عاله، وشرف :المكان  ارتفع، وشارف :وشرف
  383).:1992المشرق،  دار( .وارتفع

  

  :االصطالح في التربوي اإلشراف 2.1.3 

  

 اإلشراف تعريف حول التربويين آراء وتباينت إلشرافيةا العملية طبيعة حول النظر وجهات تعددت
 في تسبب معينة مما زاوية من التربوي اإلشراف نحو منهم كل نظرة بسبب وذلك ،التربوي
   :ومنها التربوي اإلشراف تعريفات وتعدد اختالف

  

 التعلمي التعليمي بالموقف تعني ،منظمة تعاونية ديمقراطية ةيقياد عملية " :بأنه إلشرافعرف ا - 

 التعليم عملية تحسين إلى وتهدف، وطالب ومعلم وبيئة وأساليب ووسائل مناهج من عناصره بجميع

  1987 :40).، الزهري) " .(والتعلم
  

 تشخيص بهدف المعلم أداء نحو ةالموجه والمخططة المنظمة الجهود سلسلة" :بأنه عرف ماك - 

 قدراتهم تطوير على المعلمين لمساعدة التربوي المشرف مع بالتعاون الصفي الموقف وتحليل

  194:2004-،نشوان (.أهداف بفاعلية وتحقيق التربوي المنهاج وتنفيذ التعلم تنظيم في ومهاراتهم

195(  

  

 أن معنى وأن، كليهما والتعلم التعليم يبعمليت النهوض على تعمل عملية " :بأنه وعرف ايضاً - 

 ذكاء استخدام معه يستطيعون اتجاه في المدرسين نمو توجه وأن تحرك وأن تنسق أن هو تشرف

 العالم وفي المجتمع في فعالة مساهمة وأذكى إلى أغنى يوجهوا وأن، تلميذ كل نمو يحركوال التالميذ

   1976 :8).، األفندي " .(فيه يعيشون الذي
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 التعلم مالحظة أو مراقبة " أنه اإلشراف في فقال المراقبة بعد التوجيه على ركز حمدان ولكن - 

 جميعاً وتطويرهم توجيههم ثم ومن الوظيفية منتجيها أهلية أو كفاياتها وتقييم وقياس والتدريس واإلدارة

  .10 – 11) :1992، حمدان( ." لألفضل

  

  

  :فلسفة اإلشراف التربوي 3.2
  

لتربوي نظام فرعي من نظام التربية والتعليم لذا فلسفة اإلشراف التربوي امتداد لفلسفة اإلشراف ا
فلسفة اإلشراف التربوي بأنه قيادة تربوية تستهدف توجيه  ،)2002(بين اإلبراهيمي ،التربية والتعليم

 بتنظيم  وهو عملية تنسيق يهتم،النشاط الجماعي توجيها منتجا يعتمد على التخطيط للعمل الجماعي
واإلشراف التربوي عملية تدريب ، الجهود واألعمال وتحاشي التكرار تالفيا إلضاعة الوقت

فالتدريب هو إحدى مسؤوليات المشرف ذلك الن التطور في التربية سريع وطرق التدريس في 
ظ  والمشرف التربوي الناجح هو الذي يالح، ويعد التقويم من وظائف القيادة الجماعية،تغير مستمر

(  .باستمرار االنسجام بين األعمال التي يقوم بها المعلم من جهة والبرامج التدريبية من جهة أخرى
  )2010 ،لهلوب

  

  :التربوي اإلشراف ماهية4.2   
  

 حتى عليهم ويشرف ويوجههم، يرشدهم من إلى الحياة مجاالت من مجال كل في العاملون يحتاج

 إنتاجهم يتزايد وحتى، يؤدونه التي الخدمة مستوى يرتفع وحتى، أحسن إلى حسن من أعمالهم تتطور

  .قيمته وتعلو
  
، والتربوية النفسية البحوث وتقدم، التربية مفهوم تغير بسبب التربوي اإلشراف مفهوم تطور لقد 

  .1983 )، متولي( التجريب بفلسفة واإليمان، الديمقراطية مبادئ وانتشار
  
 معينة نظر ووجهة فلسفة يمثل منها وكل، له التعريفات من يدبالعد التربوي اإلشراف أدب زخر لقد

 يلي وفيما، وتعددها التربوي اإلشراف فيها يعمل التي المجاالت توسع بسبب وذلك، اإلشراف حول

  التعريفات تلك لبعض عرض
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هو نشاط عملي منظم تقوم به سلطات إشرافية على مستوى عال من الخبرة " ( :التربوي اإلشراف
 من ، ويساعد على النمو المهني للمعلمين ، يهدف إلى تحسين العملية التعليمية ،ال اإلشراف في مج

 ، وإعطائهم النصائح والتوجيهات ،خالل ما تقوم به تلك السلطات من الزيارات المستمرة للمعلمين 
، ص هـ1416، والجمل للقانيا( )"ومن خالل البرامج التدريبية التي تساعد على تحسين أدائهم

26.(  
  

 ما كل تنفيذ ومتابعة والتعلمية التعليمية للعملية وتطوير تقويم فيها يتم التي وعرف أيضا بأنه العملية

 تجري التي العمليات جميع على يجري الذي اإلشراف يشمل وهو، التربوية األهداف لتحقيق بها يتعلق
 المدرسة في التربوي النشاط أنواع من نوع بأي تعليمية أم إدارية أم تدريسية كانت سواء المدرسة في

  2001 ).، البدرى( بينها فيما الموجودة والتفاعالت والعالقات خارجها وفي
  
  :التربوي لإلشراف التالي التعريف إلى الباحثة توصلت فقد السابقة التعريفات على وبناء 

بها عن طريق مساعدة  والتربوية والنهوض ،عملية تعاونية فنية هدفها تطوير العملية التعليمية
  . لتحقيق األهداف المنشودة،المعلمين وتحسين مستواهم ورفع كفايتهم التعليمية

  
  :التربوي اإلشراف إلى الحاجة 5.2 
  

 ولما ،سائدة واجتماعية وسياسية اقتصادية عوامل بفعل ،التربوي اإلشراف إلى الحاجة اليوم تزداد

 مساعدة طريق عن والتعليم التعلم عمليتي تحسين إلى تؤدي فنية عملية التربوي اإلشراف كان

 نتيجة بعملية اإلشراف االهتمام تزايد لذلك، متنوعة أساليب استخدام خالل من ،النمو على المعلمين

 في حدث الذي للتغير نتيجة ،والمدارس والمعلمين الطالب أعداد في السريع والنمو التعليم النتشار

 المهام من التعليم بعملية قيامه أثناء المعلم مهمة تعتبر فلذلك، اليبواألس األهداف حيث من التربية

 الذي المنهاج أن إلى باإلضافة، ورغباته وقدراته ميوله تختلف الذي اإلنسان مع يتعامل ألنه ،الصعبة

 في ألنه ،آخر مجال أي في يعمل ممن حساسية أكثر موقفه بأن شك وال .مستمر تغير في بتدريسه يقوم

 تنمية على دائما يعمل فهو ولهذا .الجيل الجديد وبناء النشء تربية مسؤولية وحده عليه تقع يةالنها

 تلمس إلى مهمته ثقل ويدفعه .العلوم من بكثير مستمرة صلة على ليظل واإلطالع بالدراسة قدراته

 التعليم نةمه في خبرة ليزداد عليه ويشرف ويوجهه ليرشده ،المجال في خبرة منه أكثر هم ممن العون

  2001 ).  ،لبدريا(التربوي اإلشراف مهمة هي وهذه التعليمية العملية من المرجوة األهداف ويحقق
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 وهذه معينة إجراءات من بد ال أهدافه ولتحقيق، وأهدافه ومشكالته ظروفه تعليمي نظام لكل إن

 خطة وضع شخص بجان من تكون أن يجب الخبرة وهذه، تنجح لكي معينة خبرة تتطلب تاجراءاإل

 " التربوي  المشرف" هو الخطة بهذه يقوم أن فيه نفترض الذي الشخص وهذا .اإلجراءات هذه إلنجاح

 نوعية لتحسين ،فيه نحتاج الذي العصر هذا في وخاصة واسعة لخبرة تحتاج تعليمية عملية كل الن

 ،والفرح والخطيب لخطيبا ( محددة التعليم إمكانات ولكن جدا كبير الطالب عدد أن حيث، التعليم
1996.(    

  
  :التربوي اإلشراف نظام مكونات6.2 

  

 يمكن، الشامل التربوي التوجيه إلى التفتيش من وانتقالها التربوي اإلشراف عملية تطور ضوء في

 اإلشراف هدف أن علمنا فإذا .والتعلم بالتعليم وعالقتها وطبيعتها اإلشرافية العملية مفهوم تحديد

 الموضوع بهذا تتصل أن يجب ذاتها اإلشرافية العملية فإن، التعليمية العملية تحسين،  التربوي

 بين واألحداث التفاعالت من سلسلة إنها على، النظم تحليل زاوية من إليها ينظر اإلشرافية فالعملية.

 أن ويفترض .ومخرجاتها وعملياتها التربوية مدخالتها لها كعملية وهي، التربوي والمشرف المعلم

 عملية على واضحا تأثيرا تؤثر ذاتها المدخالت أن كما، قبل ذي من أفضل نحو على المخرجات تكون

   1998 ).، وآخرون لدويكا(اإلشراف
   

  :اإلشرافي النظام مدخالت 1.6.2
  

 والتي، التفاعالت من مجموعة في بينها فيما تشترك عدة عناصر من اإلشرافي نظام المدخالت تتكون

  .أهمها والمعلم المشرف بين علالتفا يكون
، الخدمة قبل اإلعداد : هي المعلمين وخصائص المدخالت تتضمنها التي العوامل من :المعلمون. 1

 الخاصة التدريس وطرائق يعلمها التي المتصلة النظرية والمعارف والمعلومات، الخدمة أثناء واإلعداد

 الكفايات كله ذلك ويعتبر الدراسية والمادة، التعليم حلبمرا المتعلقة األساسية التعليمية والمهارات ،بها

  .اإلشرافي النظام مدخالت في هاما عامال الكفايات هذه وتشكل .التعليمية
  

 العملية هذه في تدخل التي الهامة الجوانب ومن اإلشرافية العملية محور التالميذ يعتبر :التالميذ2.

 العملية يساعد نحو على تحدد أن يجب الجوانب وهذه، نموهم ومتطلبات ومستوياتهم الطالب حاجات

 .لهم المتكامل النمو تحقيق في بمستلزماتها اإليفاء على اإلشرافية
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 الذي المجتمع وحاجات ،التالميذ بحاجات وثيقا ارتباطا الدراسية المناهج ترتبط  :الدراسية المناهج3.

 ومهارات معارف من التالميذ هؤالء دىل تحققه وما الدراسية المناهج فإن ولهذا .فيه يعيشون

 المناهج بتطوير أساس بشكل معني التربوي اإلشرافي، فالمشرف النظام مهام من تعتبر واتجاهات

مستمر،  تغير في المجتمع الن واالقتصادية والتقنية االجتماعية التغيرات ضوء في .باستمرار الدراسية
 وكرامته وقوميته المته الفرد انتماء تنمية على القائمة عليمالت فلسفة مع الدراسية المناهج تتالءم بحيث

 الفلسفة مع المناهج تتواكب أن الضروري من أنه إلى ،2001 ) كفري( وأشارت ذاته،  وتحقيق

 المعدات المناهج، وتوفير لتطوير مركزا هناك يكون أن تتطلب التطوير آلية أن الفلسطينية، و التربوية

 التالميذ، إضافة وقدرات مهارات لتطوير يلزم ما وأجهزة، وكل  ومكتباتمختبرات، من الضرورية

 ومن .لتحقيقه التربية تسعى الذي الهدف تحقيق على تعمل التي الضرورية والمراجع الكتب توفير إلى

 يستطيع الفلسطينية، ولكي الوطنية السلطة قدوم بعد االتجاه بهذا عملت الوزارة أن بالذكر الجدير

 من لديه يتوفر ما كل استغالل على يعمل أن من التربوية، فالبد األهداف تحقيق من لتربويا المشرف

 هذه أهداف تحقيق سبيل في به المحيط المجتمع في المدرسة، أو في وبشرية، سواء مادية إمكانات

  .أفضل نحو على المناهج
  

 التربوي بالمشرف المنوطة هامالم من :المحلي المجتمع مع والعالقة للمدرسة المادية اإلمكانات4. 

 مختبرات من المدرسة حاجات مئالوت التعليم مع تتناسب التي المدرسية لألبنية بالتخطيط قيامه

 لتحقيق ضرورية ،المحلي بالمجتمع المدرسة صلة تعزيز على يعمل أن وكذلك، الخ...وساحات

 عن ذلك ويتم، المحلي والمجتمع رسةالمد بين العالقات بتقوية لها التخطيط ويبدأ، التربوية األهداف

 وبين التالميذ بين والتعارف التواصل فيها يتم التي الشباب ونوادي، األمور أولياء مجالس إقامة طريق

 لهذه أن إلى 2001)، كفري( وأشارت، الفاعلة النشاطات خالل من المجتمع أبناء من سنهم في هم من

 .والمجتمع المدرسة بين التواصل ليتم .لمختلفةا المدارس مرافق استعمال في الحق النوادي

  
  :اإلشرافي النظام عمليات2.6.2 

  
 والتالميذ، التلميذ مع يتفاعل فالمعلم .بالعمليات يسمى فيما بعضها مع اإلشرافي النظام مدخالت تتفاعل

 ،المتوافرة المادية واإلمكانات، الدراسي المنهاج مع يتفاعل والمعلم ،الدراسي المنهاج مع يتفاعلون
   .جميعها العناصر هذه مع يتفاعل التربوي والمشرف

 المباشرة األفعال تمثل ألنها التفاعالت هذه أهم والمعلم التربوي المشرف بين التفاعل يعتبر ولكن

 الزيارات أهمية ذلك ويبرز .المعلمين أداء على يتركز اهتمامهم جل أن باعتبار التربويين للمشرفين

  . الحديث التربوي األشراف وأساليب الصفية
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،  األفندي (معين حد عند تنتهي ال التي والمتصلة المعقدة العمليات حصيلة هي اإلشرافية فالعملية 
.(1986  

  
  :اإلشرافي النظام مخرجات3.6.2 

  
 كفاياتهم تصبح الذين المعلمين في فتتمثل اإلشرافية العملية عنها تتمخض التي التربوية المخرجات أما

 فعال واستخدام، أعلى نحو على إنجازهم يصبح الذين والطالب، قبل ذي من أفضل ليميةالتع

 العملية أن القول ويمكن، النحو هذا على التربوية المخرجات خصائص كانت  فإذا.المتوافرة لإلمكانات

، رونوآخ الدويك( والشامل الواسع بمعناها التربوية العملية تحسين في أهدافها حققت قد اإلشرافية
1998.(  

  

  :ووظائفه التربوي اإلشراف أهداف7.2 
  

 وتحقيق أهدافه المنشودة، عامالً رئيساً في نجاح العملية التعليمية والتربوية يمثل اإلشراف التربوي
 بكافة والتربوية غايتها تطوير وتقويم العملية التعليمية، عملية فنية شورية قيادية إنسانية شاملة هوو

 .محاورها

العملية التربوية لتحقيق فرص تعلم مناسبة  عناصر مختلف  لية االتصال والتفاعل بينوهو عم
 .لسائر األطراف للطالب وفرص نمو مناسبة

 والذي .الميدان التربوي في حاجة ماسة لإلشراف التربوي وتستمد هذه الدراسة أهميتها من كون 
والعمل على إيجاد الحلول ، ت التعليميةالتربوي وتحديد العقبات والمشكال يقوم على تشخيص الواقع

 وآخرون الخطيب(والتعليم  التعلم عمليتي تحسين هو التربوي لإلشراف العام الهدف إن ،الناجعة لها

1996،( ،  

 تركيز واختلف، الفرعية األهداف من العديد العام الهدف هذا عن ويتفرع، 1992) ، ونشوان (

 والتعليم التعلم تحسين عمليتي أن ( 1997 ) فروة أبو يرى الفمث، األخر دون بعضها على التربويين

، تحقيقها على معهم  والعمل للمعلمين والعامة الخاصة التربية أهداف توضيح :خالل من يكون
 وتحليلها المناهج دراسة على ومساعدتهم، تعترضهم التي التربوية المشاكل حل على ومساعدتهم

 ومن، جديدة طرق وتجريب تربوية ببحوث القيام على تشجيعهمو، تطويرها في والمشاركة ونقدها

 والمجتمع البيئة لموارد األمثل واالستغالل، توفيرها على والعمل المعلمين احتياجات تقدير خالل

 ما معالجة على والعمل جوانبه جميع من التربوي العمل وتقييم، التربوية العملية خدمة في المحلي

   .ربويةالت األهداف تحقيق يعيق
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 األهداف تحديد على المعلمين مساعدة :مثل األهداف من عددا ( 1996 ) وآخرون الخطيب أورد وقد

 عملية على المعلمين وتدريب، التالميذ لصالح التعليمي الموقف وتحسين، لتنفيذها خطة ووضع

 البحوث إجراء على هموتشجيع، التعلمية التعليمية بالعملية واهتمامهم المعلمين دافعية وإثارة، التقويم

   .وتتبعها التربوية العملية في التجريبية
  

 من سلسلة أنها على النظم تحليل زاوية من التربوي اإلشراف هدف ( 1992 ) نشوان ويحدد

، ومخرجاتها التربوية مدخالتها لها كعملية وهي، التربوي والمشرف المعلم بين واألحداث التفاعالت
 عملية على واضح تأثير لها والمدخالت، قبل ذي من أفضل نحو على المخرجات تكون أن ويفترض

  .التربوي اإلشراف
  

  تحسين العملية التربوية : األهداف لإلشراف التربوي منها منعددا )2001(كما ذكر مرسي 
 وتطوير ، وتقويم عمل المؤسسات التربوية،من خالل القيادة المهنية لمديري المدارس والمعلمين

  . وحسن استخدام اإلمكانات البشرية والمادية المتوافرة،ي للمعلمينالنمو المهن

  

  الحديث التربوي اإلشراف خصائص 8.2

 الخطيب والخطيب، ؛ 2005 الطعاني،( : منها خصائص بعدة الحديث التربوي اإلشراف يمتاز
2002.(  

 والتقويم قصاءواالست التحليل على تقوم مخططة، تعاونية ديمقراطية قيادية عملية  اإلشراف -

  .التشاركي

 وبيئة تدريس وطرائق ومنهاج ومتعلم معلم من التعليمي الموقف عناصر جميع يشمل إنه - 

  .المرغوب االتجاه في بها واالرتقاء تحسينها على ويعمل ، تعليمية

 والورش التربوية والندوات الصفية كالزيارات وجماعية فردية وأساليب بوسائل يستعين إنه- 

  . وغيرها الموجهة والقراءات التوضيحية والدروس بيةالتدري

 الجماعي والعمل الفردية الفروق وتقبل التربويين، العاملين سائر بين المتبادل االحترام على يقوم- 
  . التشاركي

  . أدائهم مستوى وتحسين للمعلمين المهني النمو أهمية يؤكد- 

 وخبرته الفنية مهاراته ومن أفكاره قوة من علمينالم في وتأثيره مكانته التربوي المشرف يستمد - 
  . المتجددة

  . والمشاركة الزمالة روح تسودها األطراف جميع بين العالقة- 
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  . والبرامج والخطط لألهداف مستمرة تقييم عملية  يتطلب- 

  . مقيم تربوي مشرف المدرسة مدير أن يؤكد- 

  . األطراف جميع مع المفتوح التواصل لىع تعتمدان اللتين والعمق االيجابية بصفتي يتميز- 

   :بالخصائص اآلتية يتميز كعملية الحديث التربوي اإلشراف أن ( 2002 ) العماش وأوضح

 والطالب المعلمين في التأثير تستطيع التي القوية الشخصية مقومات فيها تتوافر قيادية  عملية -
 تلك تحسين من أجل ، جهودهم تنسيق على وتعمل التربوية، بالعملية عالقة لهم ممن وغيرهم
   .أهدافها وتحقيق العملية

 في جديد كل ومتابعة تقابلها التي والحاجات المواقف بتغير ممارساتها تتغير تفاعلية  عملية -
  .العلمي والتقدم التربوي الفكر مجال

 بين السلبية على يقضي مما النظر، وجهات باختالف ترحب المختلفة مراحلها في تعاونية  عملية -
  .التربوية المشكالت لمواجهة بينهما العالقة وينظم والمعلم المشرف

   .التربوي الحقل في الوجدانية والمشاركة اإلنسانية العالقات بتنمية تعنى  عملية -

 على وتقوم التعليم، لتحسين نتائجها وتوظيف واالبتكار، والتجريب التربوي البحث تشجع عملية - 
  .للقياس وقابلة واضحة أهداف يقتحق إلى السعي

 نشر على وتعمل االيجابية المبادرات وتشجع الروتينية القيود من تتحرر متطورة مرنة  عملية -
   .الناجحة والتجارب الجيدة، الخبرات

  .األفضل نحو سيرها في مستمرة  عملية -

 التامة الصراحة وعلى ملية،الع والممارسة الميدانية باألدلة المدعمة الواقعية على تعتمد عملية - 
  .التربوية العملية في القصور نواحي تشخيص في

 تقبل كما المتذمر أو الضعيف المعلم فتقبل وتقدرها، المعلمين بين الفردية الفروق تحترم عملية - 
  .والنشيط المتميز المعلم

 وتقدم التعليمية، العملية ممارسته أثناء الخطأ يجنبه بما المعلم تبصير هدفها عالجية وقائية عملية - 
  .تصادفه التي العقبات لتخطي الالزم العون له

  .المعلم لدى الذاتي اإلشراف بناء إلى تهدف عملية - 

 أهداف ضمن وتطويرها التعليمية العملية تحسين في المؤثرة العوامل بجميع تعنى شاملة عملية - 
  .والتعليم التربية

  .التعليمية اسةالسي أهداف لتحقيق مهمة وسيلة - 

  :يأتي بما الحديث التربوي اإلشراف خصائص أبرز حدد فقد ( 2000 ) سمعان أما

 التخطيط مثل أسس على تقوم تشاركية، تعاونية ديمقراطية قيادية عملية التربوي  اإلشراف -
  .التشاركي والتقييم والتحليل
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 وبيئة وطلبة معلمين من يةالتربو العملية عناصر كل على الحديث التربوي اإلشراف يشمل - 
  .منها بكل االرتقاء نحو ويتجه ومناهج

 وتبادل الصفية الزيارات مثل والجماعية الفردية الوسائل الحديث التربوي اإلشراف يستخدم - 
  .التربوية والبحوث التربوية والورشات والمشاغل الزيارات

 العمل وتأكيد بينهم الفردية الفوارق وتقبل اآلخرين احترام على الحديث التربوي اإلشراف يقوم - 
  .الجماعي

  .العاملين وسائر المعلمين لمهارات المستمر والتحسن التعليم بمبدأ يأخذ - 

 قوة من تستمد بل له، المتاحة والصالحيات القوانين من فقط تستمد ال التربوي المشرف  سلطة -
  .يتقنها التي كفاياته ومن وموضوعيتها ونوعيتها أفكاره

  .مستمر بشكل األهداف تقويم التربوي اإلشراف عملية تتطلب - 

  

    التربوياإلشرافمراحل تطور 9.2 
    

 ،األخيرة تطوراً كبيراً في السنوات ،وأساليبه ، التربوي وتطورت فلسفتهاإلشراف تطور مفهوم
ة التعليم  تطوير نوعيإلى تطوير النظام التربوي في نحو يؤدي إلىنتيجة مختلف الجهود التي سعت 

تناول الكثير من الباحثين هذا الموضوع من جوانب عدة ). 2006 ،وإبراهيماالسدي (ورفع مستواه 
 التربوي في كل مرحلة يمثل الفكر النظري اإلشراف مفهوم أن إذ ،ورصدوا المراحل التي مرّ بها

ي في تلك المرحلة  التربواإلشراف مما تمثله الممارسات الفعلية للعاملين في أكثرالسائد فيها 
إن كثيرا من التربويين يجمعون على إن اإلشراف التربوي مرّ خالل تطوره ). 2001 ،السرحان(

  ثم مرحلة اإلشراف التربوي، ثم مرحلة التوجيه،مرحلة التفتيش: بثالث مراحل هي
  :وهي كما يلي). 2000،الجنازرة(
  

  مرحلة التفتيش1.9.2 

  
 ونشا في ظل إطار اجتماعي يتسم ، في كافة الدول تقريبالقد ظهر هذا النمط من اإلشراف

لقد كانت المجالس المسئولة عن . بالسيطرة واالستبداد والتسلط والمركزية واألخذ بمبدأ العقاب
التربية في المناطق التعليمية تكلف أشخاصا من خارج مهنة التعليم ليتولوا عملية التفتيش التي تشمل 

 ،Wiles & Bondi .درسية واألجهزة واألثاث ودوام الطلبة في مدارسهماألبنية والتسهيالت الم
  .ينياتلست وقد استمر هذا النمط التفتيشي منذ القرن الثامن عشر حتى أوائل ا(1980:4)
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بدوره مهد لظهور مرحلة التوجيه سعيا وراء التطوير ) التفتيش(هذا الواقع الصعب لإلشراف 
  .لتربوي ليتناسب مع التغيرات المستقبليةوالتغيير والتجديد في اإلشراف ا

  
  مرحلة التوجيه 2.9.2

  
  ).2003 ،السعود).(1975_1962( منذ يرى كثير من التربويين إن هذه المرحلة ظهرت تقريباً

 وخصوصا ما يتعلق بفلسفة ، المساندة لهاألخرىنتيجة التقدم في علم التربية والعلوم االجتماعية 
 وأساليب ، وقواعدهااإلنسانية العالقات وأسس ، ومبادئهما،يات النمو والتعلم ونظر،وأهدافها ،التربية

 التربوي على انه لإلشراف تطور مفهوم جديد إلى دعت األمور كل هذه ،االتصال ومركزاتها
 درجة ممكنة وذلك من اجل رفع أعلى ي رفع مستوى المعلم المهنإلى اجتماعية تهدف إنسانيةعملية 

 بدا إذ ،وبرز مفهوم التوجيه كرد فعل عكسي لالتجاه التفتيشي). 2008،عطوي(ة كفايته التعليمي
 حيث صاحب هذا االتجاه اتجاه ، في اتخاذ القراراتوإشراكهيتحدثون عن احترام المعلم  المشرفون

 العلمي بدل االجتهادات الشخصية في تحليل الدروس والحكم األسلوب استخدام إلى  دعأخر
 بأسلوب تعني متابعة العمل المدرسي وأصبحت ،ثم ظهرت كلمة التوجيه). 2003 ،السعود(عليها
 ، تعني التصحيح وليس التجريحأصبحت كما ، واقل خشونة مما كان متبعا من قبل اعتداالًأكثر

  ،)1988،سليمان( من العقاب والمباغتة والنصح بدالً،األخطاء من تصيد  بدالًواإلرشاد
 والعالقات ، العلميكاألسلوبها من تفاعالت وبروز لمصطلحات حديثة تعتبر هذه المرحلة بما فيو

  . التربوياإلشراف مرحلة االنطالق نحو ، والتوجهات التي سادت فيها، ومفاهيمها،اإلنسانية
  

   التربوي اإلشرافمرحلة  3.9.2
  

 لىإ_ 1975( السبعينيات أواسط منذ  هذه المرحلة ظهرت تقريباًأنيرى كثير من التربويين 
  ). 2006،وإبراهيم األسدي.....) (اآلن

 معنى ليأخذ التربوي يتطور مع استمرار التطور في الفكر التربوي الحديث اإلشرافاخذ مفهوم 
 من اإلشراف وانتقل ، حتى يلبي احتياجات النظرة الشاملة لعناصر العملية التعليميةوأوسعاشمل 

 االهتمام بالمواقف التعليمي ككل إلىلوكه التعليمي  وتعديل سأدائهموقف االهتمام بالمعلم وبتحسين 
وبسبب الضغوط السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالقتصادية في ).  2005 ،الطعاني(

 بدا نوع إذ ، التربويةلإلدارة التربوي كامتداد اإلشرافالسبعينيات على النظام التربوي برز مفهوم 
 والمشرف من جهة والمعلم من اإلداري بين اإلنسانيةلعالقات  التي تعتمد االديمقراطية اإلدارةمن 

هذا وقد تأثرت اإلدارة التربوية واإلشراف التربوي ). 2006  ،وإبراهيم أألسدي(أخرىجهة 
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 إذ تحولت النظرة إلى المعلمين بحيث أصبح التركيز على إيجاد ،بالنظريات اإلدارية وتطوراتها
والمعلمين وكسر الحواجز بين الرئيس والمرؤوس وبات العمل عالقات إنسانية حسنة بين المشرف 

وان هذه المرحلة تؤمن بان ). 1992،نشوان (اإلنسانية على العالقات التربوي في المدارس قائماً
 على اإلشراف وساعد على تطور ، معاًاإلدارة عملية علمية ترتبط بعملية التربية وعملية اإلشراف

 واالعتراف ،اإلنسانية لنمو الشخصية أساسيةلية التربية قوة اجتماعية هذا النحو االعتراف بان عم
 تتمثل في القيادة وخاصة لإلشراف األساسية بان الوظيفة واإلقرار ، عملية اجتماعيةاإلشرافن أب

  ).2001،حجي(اإلنسانيةالعالقات 
  

اسة تتعلق  هذه الدرأن إذ ، التربوي في فلسطيناإلشراف تطور مراحل إلى اإلشارةوتجدر 
 لمراحل تطور اإلشارة الخلل ال بد من أو للنقص  وتجنباً، التربوي في فلسطين ومشكالتهباإلشراف
 على طرأت في فلسطين وذلك من اجل وضوح صورة التغيرات والتجديدات التي اإلشراف
  . التربوي محليا منذ بدء العمل بهاإلشراف

  

   التربوي في فلسطيناإلشرافمراحل تطور  4.9.2

  

 وجدت ان ،من خالل مراجعة الباحثة لألدب التربوي المتعلق بتطور اإلشراف التربوي في فلسطين
 ،مرحلة ما قبل السلطة الوطنية الفلسطينية: اإلشراف التربوي مر في مرحلتين رئيستين هما

  : كما يلي،ومرحلة ما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية
  

  )1994 -1919( الفلسطينية مرحلة ما قبل السلطة الوطنية 5.9.2

  
حيث كان ضابط ) 1919(نشا اإلشراف التربوي في فلسطين مع بداية االنتداب البريطاني في العام

 أحدهما ، الهيكل التنظيمي يساعده مفتشان يمتلكان صالحيات واسعةرأسالمعارف البريطاني على 
  ).2006،أبو هليل(ارس اليهودية والثاني يهودي يفتش على المد،عربي يفتش على المدارس العربية

 األردنيارتبطت العملية التربوية في فلسطين ارتباطاً وثيقاً بكل من نظامي التربية والتعليم 
 إلى األردنيةحيث اعتمدت قوانين التربية والتعليم ) 1967(حتى عام ) 1948(والمصري بعد عام 

 وفلسطين بثالث مراحل األردنه في  تطورأثناء في اإلشرافحد كبير في الضفة الغربية حيث مر 
 استمر األمروان هذا ). 2000 ،الجنازرة( اإلشراف ومرحلة ،مرحلة التفتيش ومرحلة التوجيه: هي
حيث انكبت وزارة التربية والتعليم ) 1994(آب حين قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في شهر إلى

ة الغربية وقطاع غزة وتوحيدهما في نظام الفلسطينية على التخطيط لدمج نظامي التعليم في الضف
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 رغم تغير مسمى المفتش ،وتميزت هذه المرحلة بطابع التفتيش). 2001’ عابدين( تعليمي موحد 
 اإلشراف ممارساته وسلوكاته كانت تبتعد عن أن إال ، مشرف تربويإلى ثم ، موجه تربويإلى

لمين بهدف الكشف عن جوانب الضعف وتتسم بالتفتيش من خالل الزيارات الصفية المفاجئة للمع
 ومن ثم كتابة ، ومدى التزام المعلمون بالقوانين والتعليمات، التي يقعون فيهااألخطاء ورصد ،لديهم

 وبسبب قلة عدد المشرفين لم يكن بمقدورهم زيارة المدارس ، تقدير معين للمعلموإعطاءالتقارير 
 االهتمام بالنمو المهني للمعلمين وبالمرافق  عدمإلى إضافة ، مرتين في السنةأو من مرة أكثر

 – التربوي في فلسطين اإلشراف وقد مر .)2011،الدليل المرجعي(  المناهج الدراسية أوالمدرسية 
 ، بعدد من المراحل استخدمت فيها مصطلحات التفتيش في البداية-األخرى العربية األقطاركسائر 

  ).2007 ،غريب.(ربوي هو المصطلح السائد التاإلشراف مصطلح أصبح حتى ،ثم التوجيه
  

  ) اآلنإلى -1994(مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية  6.9.2
  

انه منذ تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية مهام التعليم في ) 2011(جاء في الدليل المرجعي 
الضفة الغربية  على التعليم في اإلشراف تولت وزارة التربية والتعليم العالي ،)1994(فلسطين عام 
  : محطات فرعية كما يليإلى وقد فصلت ،وقطاع غزة

 على التعليم اإلشرافمنذ تولت وزارة التربية والتعليم العالي ) 1996-1994(من األولى المحطة 
 من خالل التحول من اإلشراف تعتبر هذه نقطة تحول رئيسة في ،في الضفة  الغربية وقطاع غزة

 اتسمت بالدعم والمساندة وتقديم خدمات فنية تنم عن خبرة في ، جديدة ادوارإلى السابقة األدوار
 التربوي اإلشراف يكون هدف أن وبدالً من ،مجاالت المعلم والمتعلم والمنهاج والبيئة المدرسية

 أصبح يهدف إلى محاولة إحداث التغير في الموقف ،إحداث تغير في سلوك المعلم التعليمي فقط
  : ابرز مالمح هذه المرحلةومن. بأكملهالتعليمي 

 .حساب جودة التعليم ونوعيتهعلى يهتم المعلمون بتنفيذ القوانين والتعليمات بحرفيتها وذلك  -1
 حيث يظهر اهتماماً في حصة صفية ،جّل اهتمام المعلمين ينصب على إرضاء المشرفين -2

اً لقلة عدد  ألن عدد الزيارات قليلة نظر، ويتصرف بفردية كبيرة في الحصص األخرى،واحدة
 .المشرفين

 .من التخصصات توزيع المعلمين وفق حاجات المدارس -3
 . والبحوث العلميةواإلحصائياتغياب الدراسات  -4
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تغيرت طبيعة العمل المطلوب من المشرف التربوي في تغيير  ) 2005- 1996 (المحطة الثانية
نجاح األسلوب اإلشرافي سلوكيات المعلمين الصفية بحيث أصبح يتشارك كل منهما في زيادة فرص 

  :وقد غلب على هذه المرحلة ما يلي. المناسب في تحقيق األهداف المنشودة
 ويهتم ،طابع الصداقة مع المعلم بحيث يقدم المشرف التربوي التغذية الراجعة المحببة للمعلم -1

 .بنمو المعلم وتطويره ومساعدته في حل مشكالته التربوية
 . في مشروع التطوير المدرسياالهتمام بالتدريب الكمي خاصة -2
  .تطوير أداء مديري المدارس للقيام بدورهم كمشرفين مقيمين -3
 . تطوير في شكل التقارير بما ينسجم والتطور في العملية اإلشرافيةإحداثالعمل على  -4

 فقد تم استحداث وظيفة مشرف مرحلة ،وتعتبر هذه مرحلة حاسمة في اإلشراف التربوي الفلسطيني
وهو ): المقيم( واستحداث اإلشراف التربوي ،األولى األساسيةف مرحلة أدبي للمرحلة  ومشر،علمي
 ،وأنشطتها ، واحتياجاتها، على المدارس وتعرف على مشكالتهالإلشراف المستخدمة األساليبأحد 

 من خالل تواجد المشرف في المدارس أطول فترة ممكنة للنهوض ، واالجتماعي،وواقعها التربوي
 كل مجموعة ، المدارسأسماء بإعداد اإلشراف يتم تنفيذه من خالل قيام رئيس قسم ،لتعليميبالواقع ا

 مع مراعاة جنس المدرسة ومستواها وعدد ،مدارس متقاربة جغرافياً)5-3(تعتبر عنقوداً من 
  .طالبها

  
دة  جديأنماطحيث شهدت هذه المرحلة تحوالت ملموسة وانتهاج )  إلى اآلن2006 (المحطة الثالثة

  :برز دور البرامج اآلتيةإ  تمفيها على صعيد اإلشراف التربوي حيث من
هي نمط من المتابعة يقوم على تشخيص كل ما يتعلق بالعملية التعليمية من : المتابعة الشاملة

مصادر مادية وبشرية من خالل النظر للمدرسة باعتبارها وحدة مستقلة للوقوف على مدى تحقيقها 
 وخمس مشرفين اإلشرافيتكون فريق المتابعة الشاملة من رئيس قسم .  والتعليمية التربويةلألهداف

 ،)األساسية والمرحلة ، والعلوم، والرياضيات،اللغتان العربية واالنجليزية( من التخصصات الرئيسة 
 يقوم فريق المتابعة ،تحديد المدارس المشاركة في المتابعة:  المتابعة الشاملةإجراءات أهمومن 
 يجمع فريق المتابعة المعلومات عن تلك المدارس من خالل ،ضع خطة لزيارة المدارس المشاركةبو

 بمتابعة مدير اإلشراف يقوم رئيس قسم ،استبيان التقويم الذاتي الذي تعبئه المدارس المشاركة
  . ويقوم كل مشرف تربوي بمتابعة معلمي تخصصه،المدرسة
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  )التعاوني(المشرف الصديق  7.9.2

  

 المدرسة أظهرت فئة منهم في موضوعات أوالذي يعنى بتقديم الدعم والمساعدة لمعلمي المدرسة 
   المتدنياألداء حاجة بعض المعلمين ذوي أو وذلك بناء على زيارة المتابعة الشاملة ،إليهاحاجة 

  
  

  اإلشراف العام 8.9.2
  

ة غير تخصصية عند احد ان يرافق مدير المدرسة المشرف التربوي في زيارة صفي  ويقصد به
 ، يكتب كل من المشرف والمدير مالحظاتهما عن الحصة، يتفقا معه على موعدهاأن بعد ،المعلمين

 ختاما يكتب ،األخريتفق المشرف والمدير على المالحظات التي سيقدمها احدهما للمعلم دون تدخل 
 ، النمو المهني للهيئة التدريسيةومتابعة. كل منهما تقريراً منفصالً عن اآلخر حول الزيارة الصفية

  .ومتابعة المشاريع الريادية في المدرسة
  

 ،التمسك بالقديم على الصعيد التطبيقي: أهمها هذه المرحلة تواجه عدداً من التحديات من أنإال 
 ، من جهات عديدة وعلى مستويات مختلفة،سوء فهم الرسائل المقصودة من البرامج المطورة

 نقص التدريب خاصة في ، التطويرإعاقةالمدرسة والمشرف التربوي يسهم في الصراع بين مدير 
 وغياب التعزيز للفئات المشاركة في اإلدارية األنظمة ، لعدم توفر القناعة بالتغييراألولىالمراحل 
 والنمو المهني المحدود الناجم عن ، غياب التحفيز المادي والمعنوي للمشرف التربوي،التطوير

 وتحديات تتعلق بمكانة المعلم الوظيفية التي تتصف بالتراجع نظراً لغياب حقوق ،يفيالعبء الوظ
  . المهنية للتعيينواألسسالمعلم المادية والمعنوية 

 ويلي هذا ،بإيجاز في فلسطين كما لخصتها الباحثة اإلشراف المراحل التي مر بها أهمكانت هذه 
 كما تم عرضها في كثير من ، التربوياإلشراف أنواع أهمالجزء من الفصل الثاني البحث في 

  . التربوياإلشرافالكتب والدراسات التي تناولت 
  

   التربوياإلشراف أنواع 10.2

  

 البحوث باستخدام وذلك التربوي اإلشراف عمليات تحسين إلى التعليمية المؤسسات اتجهت
 قبل التعليم وقياس مستوى يةالتعليم األوضاع بتشخيص بدأت وقد اإلشرافية والمؤتمرات والدراسات

 أسلوب فانبثق التطور والتغيير، مدى وتقويم الخدمات تلك تصنيف ثم اإلشرافية، الخدمات تقديم
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 فيه، الحديثة النظريات بعض وظهور اإلشراف، أساليب في وتنوع ، المشكالت معالجة في مستحدث
   : االتجاهات هذه أبرز ومن

  
   البنائي اإلشراف 1.10.2 
 
 أن ينبغي لذلك ، الخاطئ القديم محل صالح جديد كل إحالل على اإلشراف من النوع هذا زيرك 

 البحث على المعلم مع يتعاون لها،وأن محددا ، التربوية لألهداف الرؤية واضح المشرف يكون
 المنافسة واستثارة واستكمالها النقص نواحي وتحديد والنمو والتقدم البناء على والتركيز والتجريب

  ).2002 والخطيب، الخطيب(خالل  من وذلك المعلمين بين
  . بينهم الشريفة المنافسة روح وإثارة المهني النمو تشجيع - 
  . الجيد التدريس عليه يكون أن يجب ما وتحديد واضحة رؤية في المعلمين إشراك -
  . الجيدة الممارسات وتطوير اإليجابية النشاطات تشجيع -
      . نشاطه لزيادة الحاجات هذه وإشباع واالجتماعية النفسية الفرد بحاجات اإليمان-
  

 التصحيحي اإلشراف 2.10.2
 
 من بد ال للخطأ،ولذلك معرض اإلنسان أن ذلك ، المعلمين أخطاء تصحيح إلى اإلشراف هذا يسعى  

 تجاهاال أن ،إال المستقبل في وسلوكهم الطالب على ينعكس ال حتى المناسب الوقت في الخطأ إصالح
 حتى مباشرة التعلمي التعليمي الموقف في التربوي المشرف تدخل يرفض التربوي اإلشراف في العام
 عن واالبتعاد بعد، فيما األخطاء إصالح منه طالبا ، تالميذه أمام شخصيته في يؤثر و المعلم يربك ال

 به الثقة زوتعزي عمله وتحسين ، عطائه وزيادة ، المعلم مساعدة على والحرص تصيدها،
  ).2004،عطوي(

  
   اإلبداعي اإلشراف 3.10.2

 
 القدرات وتحرير الهمم شحذ طريق عن جديدة وأفكار أساليب بتطبيق اإلبداعي اإلشراف يعنى 

 تخدم أصيلة أفكار إلى الوصول بهدف الطرفين بين المتبادلة الثقة تسوده جو في للمعلمين الخالقة
 الصفات من بجملة التربوي المشرف يتصف أن يجب األهداف ذهه إلى وللوصول ، التربوية العملية

  2002 ) :-والخطيب، الخطيب( والخصائص
  . التفكير ومرونة والصبر والتواضع اللباقة -
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 تجاربهم من معهم واالستفادة التعاون في والرغبة المهنية، بقدراته ،والثقة اآلخرين بقدرات اإليمان -
  . وخبراتهم

  . تحقيقها ومحاولة التربوية لألهداف الواضحة الرؤية -
  

  )العيادي(اإلكلينيكي  اإلشراف4.10.2   
 
 والضعف القوة مواطن إلى التعليم، والتعرف عملية تشخيص إلى اإلكلينيكي اإلشراف يهدف 

  1993(سيرجيوفاني   قدم. عام لموقف أم لحاالت محددة أكانت سواء العالجية اإلجراءات ووصف
(Sergiovanni، على النظرية وتعتمد عملية اإلشراف، لتطوير اإلكلينيكي اإلشراف نظرية 

 المعلم، يستخدمها التي واألهداف دالة للنظريات عن عبارة ما لدرس التعليمي السلوك أن فرضية
  . التدريس سلوك بوصفها أساس التدريسية المعلم خطة تحدد التي وهي
  أن)2005(،الوارد عند صليوو(Cogan)ان كوج اإلكلينيكي اإلشراف نظرية مؤسس بين وقد

 لإلشراف خاص ونظام ، عام بشكل صحي إشرافي مناخ إيجاد تتضمن اإلشراف اإلكلينيكي عناصر
المعلمين  ومالحظة المؤتمرات على تشتمل إشراف ودورة ، والمعلم المشرف بين الدعم المتبادل يقدم
 بأنه اإلشراف اإلكلينيكي كوجان عرف وقد هذا م،ألعماله أنموذجي وتحليل بالتعليم قيامهم أثناء في

 ما كل بتسجيل التعليمية الصفية وممارساتهم الصفي، المعلمين أسلوب تحسين نحو الموجه اإلشراف
 عملية في تفاعلهم أثناء والطالب في المعلم عن تصدر وأفعال أقوال من الصف غرفة في يحدث

 بهدف والمعلم، المشرف بين الزمالة القائمة عالقة ءضو في التفاعل هذا أنماط وبتحليل التدريس،
      2005) .صليوو،( التعليمية المعلم وممارساته تدريس تحسين طريق عن التالميذ تعلم تحسين

 
 

   التعاوني اإلشراف 5.10.2
 
 اإلشراف اسم اختيار تم فقد اإلشرافي وتطويره، البرنامج تحسين إلى التعاوني اإلشراف يرمي 

 تطور أنه كما .وغيرها األقران إشراف و كإشراف الزمالء، األخرى المسميات من عدد من يالتعاون
 اإلشرافي البرنامج وتحسين التعليمية، المنظمة في إشرافية بناءة لخدمات للوصول كأسلوب وقدم

 الخطيب( اإلشرافي البرنامج لتحسين مهرة مدربين على تعاون يقوم وهو ، المنهاج وتطوير
                          2002) .     ،والخطيب
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  الحواري اإلشراف 6.10.2
  
 تعطى لم التي اإلشرافية  من االتجاهات(Dialogic Supervision)الحواري  اإلشراف يعد

 ، العالقات بناء وفي التفكير في جديد وهو أسلوب ، التربوي اإلشراف أدبيات في الكافية األهمية
 سيطرة أوضحت والمعلمين المشرفين بين دراسة اللقاءات استهدفت لتيا الدراسات معظم إن حيث

 يمتلك من وأنهم األسئلة، طرح في ومبادرتهم واختيارهم لموضوعه، النقاش، مجرى على المشرفين
 في المعلم مع المشرف تفاعل على الحواري اإلشراف يعتمد حين  في.للمعلمين ويقدمونها المعلومات

 اإلشراف إلى ينظر يعد لم بحيث .التعليمي للموقف المعمقة والمناقشة ام المتبادلواالحتر الثقة من جو
 العميقة المناقشة منطلق من إليه ينظر أن يجب بل ) المعلم على المشرف هيمنة أي(أحادية  كظاهرة

                  2003 ).دواني، ( المعلم مع لتفاعل المشرف
  

 يلتشاركا اإلشراف 7.10.2

  
 تربويين مشرفين من التعليمية التعلمية بالعملية عالقة له من جميع مشاركة على تمديع أسلوب
 تتناول التي المفتوحة النظم بنظرية اإلشرافي مرتبط األسلوب وهذا وطلبة، ومعلمين مدارس ومديري
 ليميالتع والسلوك للمشرفين اإلشرافي بالسلوك مستقلة ترتبط جزئية أنظمة عدة من اإلشرافية العملية

  ). 2005 الطعاني، (والطلبة للمعلمين
 التربوي عملية اإلشراف على القائمين بين واالنفتاح التعاون بروح اإلشراف من المفهوم هذا ويتميز
 أهداف تحقيق على وتبنيها والتركيز المعلمين قيم لدعم اإلطراف هذه بين التنسيق يتطلب مما والمعلم

  .         2004) عطوي، (في المدارس التعليم نوعية سينتح في المتمثلة التشاركي اإلشراف
  

   الناقد الصديق إشراف 8.10.2
 
 متابعة عند تطويره  في(Louise Stoll)ستول   لويز وأسهمت ، بريطانيا في األسلوب هذا نشأ 

 عمالدا والصديق المرجع الصديق الناقد بالصديق والمقصود . الرائدة والمشاريع التربوية التجديدات

 وانطالقًا مالحظاته، ويقدم الوضعية يفهم أن يحاول األداء بل على أحكاما يصدر ال فهو والمساند،
 .اإلنجاز في والتقدم واالقتراحات البدائل وتقديم المطروحة مناقشة القضايا يمكن المالحظات هذه من

 بأهمية بمعرفته ترتبط عالقات، بناء على الناقد الصديق قدرة  إن(De Catal)ديكاتال  وترى
      2007 ).               الغتم،( اتخاذها في المشاركة أو األحكام وإصدار الممارسات التأملية،



 30

 مثيرة، أسئلة به ويسأل يوثق شخص بأنه الناقد الصديق  تعريف (Hirsh, 2005)هيرش ورد أ وقد
 ويوفر ، اآلخرين  ألعمالنقدا ويقدم مختلفة، ورؤى بعيون فحصها ليتم وبيانات معلومات ويوفر
 أنه كما لتحقيقها، المشاركون التي يسعى النتاجات ولفهم المختلفة، وجوانبه العمل سياقات لفهم الوقت
  .األعمال  هذه لنجاح والمشجع والمساند الداعم
 األنموذج هذا باستخدام اإلشراف عملية ناقد؟ تتضمن كمشرف بعمله الناقد الصديق يقوم كيف

  : وهي ( 2007)الغتم  ذكرتها التي اآلتية اإلجراءات
  .تعليمي موقف مالحظة وطلب للمعلم، ناقد كصديق التربوي المشرف دور توضيح - 
  .تحقيقها في الطرفان يرغب التي النتاجات وتحديد الدرس بعد المعلم لقاء  -
  .التنفيذ طريقة ومناقشة المالحظ، التعليمي الموقف حول أسئلة طرح  -
  .التعليمي الموقف في المهمة الجوانب عن راجعة تغذية تقديم  -
  .المهمة األسئلة بعض إثارة خالل من ايجابي بشكل التعليمي الموقف نقد  -
  .الموقف التعليمي أهداف لتحقيق منها المالئم وتحديد المطروحة، لالفتراضات الطرفين تأمل -
  

   التأملي اإلشراف 9.10.2
  
 للتأمل تنشيط عملية بأنه  اإلشراف التأملي,Alger & Chizhik) 2006 ( وشيزيك الغر عرف 

 الغرفة في تدريسه أثناء المعلم التي تواجه للمشكالت الحلول وتوليد الناقد التفكير على يحث الذاتي
 ,Song; Koszalka & Grabowski) 2005(وكوزالكا وجرابوسكي  سونج وعرفه الصفية،

 العملية جوانب أحد في للتعارض المسببة العوامل لفهم المعرفية لياتفي العم فكريا المعلم انشغال بأنه
 أو للمشكلة مناسب حل إلى للوصول للمعلومات نشط بناء إلى االنشغال ويؤدي هذا التعلمية،

    .للتعارض الموقفي
 مع البعدي أثناء اللقاء المعلم بها مر التي األحداث مراجعة إلى اإلشراف من النوع هذا ويهدف

 مستوى لرفع أدائه المستقبلي تحسين على لمساعدته وذلك ، الصفية الزيارة وبعد التربوي مشرفال
 تطوير على حريصا بقدراته الذاتية وموجها بالتأمل اهتماما أكثر يصبح بحيث تالميذه، لدى التعلم

 تكون لصورةا بهذه فالعملية التأملية التعلمي التعليمي الموقف في ذلك لتوظيف المهنية كفاياته
 وال . المعلم جانب من تأملي إلى نشاط يؤدي التأملي التربوي المشرف نشاط إن حيث ، مزدوجة
 المعلمين يمكن مفتوح اتصال ونظام داعمة  للمعلم، بيئة توفير خالل من إال فاعل بشكل ذلك يتأتى
  ).2003دواني، (تامة  بحرية واآلراء األفكار وطرح التواصل من

   :يأتي  ما (2005 )عابد أبو حددها كما التأملي اإلشراف عليها يقوم التي بادئالم أبرز ومن
  .واالستكشاف للتعلم مناسبة بيئة توفير  -
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  .الصفية الزيارات أهداف تحديد - 
  .مقترحات شكل على الجديدة األفكار تقديم - 
  .المشكالت حل مهارة امتالك - 
  .النفسي التأمل أسلوب توظيف  -
  .التربوي اإلشراف عملية احترام  -
  .الراجعة والتغذية التوجيهات تقديم - 
  

  :تطور أدوار اإلشراف التربوي في المنظور اإلداري 11.2 

تغيرت أدوار اإلشراف تبعاً لتغير النظريات والتنظيمات اإلدارية واتجاهاتها في القرن األخير، 
  :ية بنا أن نتعرف على هذا التطور ضمن المراحل التالوبجدر

  :اإلشراف التربوي واإلدارة العلمية 1.11.2

: ترجع اإلدارة العلمية إلى فريدريك تايلور وهنري فايول، وقد صنفا عناصر اإلدارة العلمية إلى
وفي ظل هذه النظرية، فإن اإلشراف التربوي . التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق، والمراقبة

 ما يجب أن يعمل، كما ال يستطيع أن يبحث عن المعرفة الحديثة ينظر إلى المعلم على أنه ال يعرف
واألفكار الجديدة، فضالً عن أن أداءه سوف يبقى ناقصاً، األمر الذي يبرر للمشرف أن يكون 

التوجيه، والضبط، وتصيد األخطاء والمثالب : مركزياً في أدواره، وأن يقوم باألدوار العليا من
وهذا يجعل المعلم يعيش أجواء من الخوف والقلق على مستقبله الوظيفي . ةوالتهديد بها أحياناً كثير

وفي ضوء هذه الظروف جميعاً، لم يحقق اإلشراف التربوي . الذي بات مرهوناً بتقرير المشرف
الغاية منه، بل كان تأثيره سلبياً؛ إذ قتل إبداع المعلم ونموه المهني والشخصي، كما قلل ثقته بنفسه 

  ).2001مساعده، (وبمعلوماته 

  :اإلشراف التربوي ونظرية النظم 2.11.2

ظهرت نظرية النظم في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وتمتاز هذه النظرية بالنظرة 
الشمولية للمؤسسة، وتعتبر أن كل شيء في هذا العالم مرتبط بشيء آخر من خالل عالقات متشابكة 

ملية اإلشرافية ينظر إليها على أنها سلسلة من التفاعالت بين ومن هذا المنظور، فإن الع. ومتداخلة
فعلى سبيل المثال، تتكون مدخالت . المعلم والمشرف التربوي، تبدأ بمدخالت وتنتهي بمخرجات

النظام اإلشرافي من المعلمين والتالميذ والمناهج الدراسية واإلمكانات المادية المتوفرة والبيئة 
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 مع بعضها فيما يسمى بالعمليات، والمشرف التربوي يتفاعل معها جميعاً، المحلية، تتفاعل جميعها
أما المخرجات فتتمثل في المعلمين الذين . ويبقى تفاعل المعلم والمشرف أهم أركان هذه العملية

أصبحت كفاياتهم التعليمية أفضل، والتالميذ الذين أصبحوا في إنجازاتهم أعلى، يضاف إلى ذلك 
وعلى هذا النحو يمكن القول، إن العملية اإلشرافية قد . ر فاعلية لإلمكانات المتوافرةاالستخدام األكث

  ).1992نشوان، (تحقق أهدافها في تحسين العملية التربوية بمعناها الواسع والشامل 

  :اإلشراف التربوي واإلدارة باألهداف 3.11.2

ى زيادة فاعلية المنظمة اإلدارية بالتركيز اتجاه جديد في اإلدارة العامة، يهدف إل: اإلدارة باألهداف
على تحقيق األهداف عن طريق جميع أعضاء المنظمة في وضع األهداف المرجو بلوغها، على أن 

واإلشراف . تكون محددة زمنياً، وقابلة للقياس، واعتماد التقويم بالنتائج عن طريق التغذية الراجعة
على اإلشراف باألهداف، فمثالً لو كان هدف اإلشراف التربوي في ظل هذا التنظيم يصبح معتمداً 

 تحسين عمليتي التعلم والتعليم، فإن المشرف التربوي سيسعى إلى اشتقاق - بشكل عام–التربوي 
مجموعة محددة وواضحة من األهداف الفرعية مستنبطة من الهدف العام، بمشاركة المعلمين في 

  .ع المشرفين بدافعية وهمة عاليةصياغة هذه األهداف وتحديدها، ثم العمل م

وبناء على ذلك، فإن الروح المعنوية للمعلمين، والرضا عن العمل، وتحمل المسؤولية، واالنتماء، 
ودرجة المشاركة في اتخاذ القرارات، جميعها تحتل درجة إيجابية عالية تمكّن المعلمين والمشرفين 

س ذلك بالتالي على إنجاز فاعل لألهداف المرسومة من العمل في جو تسوده المحبة واأللفة، وسينعك
  ).1992نشوان، (

  :اإلشراف التربوي والعالقات اإلنسانية 4.11.2

ترجع حركة العالقات اإلنسانية إلى آلتون مايو الذي كشف عن أهمية المبادئ اإلنسانية، 
نوية العالية، واالنسجام ووجد أن الروح المع. والمعنويات، والعمل بروح الفريق، في إنجاز العاملين

وقد تأثر اإلشراف التربوي بهذا .  بهم، يزيد من إنتاجيتهمالمسئولينبين العاملين، وشعورهم باهتمام 
االتجاه، وأصبحت النظرة مرتكزة على إيجاد عالقات إنسانية إيجابية بين المشرفين التربويين 

  . من تحصيل طالبهموالمعلمين، تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتثير دافعيتهم، وتزيد

كما أكّد هذا االتجاه، ضرورة كسر الحواجز بين المشرفين والمعلمين، واعتبار ضرورة قيام 
العالقة بينهما على االحترام والثقة والمودة والجسور الواصلة بينهما، في ضوء تفاعل متبادل ينطلق 



 33

الجديد، وقادر على التعامل مع من النظرة إلى المعلم على أنه إنسان قادر على البحث، ومندفع إلى 
  ).2001مساعده، (طالبه وتنميتهم عقلياً وجسدياً وانفعالياً 

  :اإلشراف التربوي والمنحى التكاملي 5.11.2

تكامل المهام التربوية واإلدارية والفنية بين المشرف التربوي، وبين اإلدارة التربوية، : ويعني
ربوية، عن طريق التركيز على كل ما يتعلق بالعملية للعمل معاً على تحسين نتاجات العملية الت

وبهذا، يناط بالمشرف التربوي دور صاحب العالقات الذي ينظم مختلف . التعليمية ويؤثر بها
عمليات التفاعل واالتصال، وهو الذي يجعل المعلمين يدركون حاجاتهم الوظيفية، ويساعدهم على 

وبالتالي تتضاعف كفاءتهم وتزداد مقدرتهم على تنمية إشباعها، كي يؤدي هذا إلى نمو المعلمين، 
 العملية اإلشرافية مقتصرة على  تعدوفي إطار هذه النظرة، لم. أنفسهم بأنفسهم، أو بواسطة المشرف

جانب أو مدخل من المدخالت أو على عملية أو إجراء أو نشاط من تلك التي تتشكل بها العملية 
مالً ومتداخالً ومترابطاً من العناصر والمكونات، وإنما أصبحت التربوية، باعتبارها نظاماً متكا

  ).1995،العنوز(عملية تتصف بالشمول والوحدة والتكامل 

بعبارة أخرى، يهدف المنحى التكاملي لإلشراف التربوي، إلى رفع كفاية اإلشراف التربوي، وذلك 
التعليمي، والمشاركة والتفاهم في من أجل تحسين العملية التربوية، وتحقيق نقلة نوعية في النظام 

  .متابعة التطوير واإلبداع في المدرسة

مع مالحظة أن المنحى التكاملي يعتمد على توظيف عدد من األدوار والوسائط اإلشرافية من أجل 
فهناك الدراسة الذاتية، وأوراق العمل وحلقات النقاش، واالجتماعات . بلوغ هدف أو أهداف معينة

اعية، والزيارات الصفية وما يتلوها من اجتماعات بعدية، والدروس التوضيحية الفردية والجم
الواقعية والمصورة، والبحوث اإلجرائية، والبرامج التدريبية الصيفية والقصيرة، والحمالت 
اإلشرافية، والتقويم الذاتي، والمشاغل التربوية، والحقائب التعليمية، فيمكن استخدام هذه األدوار 

  .يب أو بعضها على نحو متكامل يتمم بعضه بعضاً، في سبيل تحقيق أهداف معينةواألسال

  :األدوار اإلدارية لإلشراف التربوي الحديث 12.2

يعتبر اإلشراف التربوي عملية ديمقراطية إنسانية علمية تهدف إلى تقديم خدمات فنية متعددة تشمل 
سين الظروف التعليمية، وزيادة فاعلية التعليم المعلم والمتعلم والبيئة التعليمية؛ وذلك من أجل تح

ونظراً للدور المهم الذي يقوم به . وتحقيق أهدافه من حيث تنمية قدرات الطلبة في مختلف المجاالت
المشرفون التربويون فقد أنشأت وزارات التربية والتعليم في مختلف األقطار مديريات وأقسام 
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ختيارهم من المعلمين المتميزين، ومن ذوي الخبرة مختصة باإلشراف التربوي، والذين يتم ا
 المعلمين، وأناطت بهم مسؤولية متابعة المعلمين والوقوف على احتياجاتهم، منالكفاءة العالية و

كما أولت المشرفين التربويين الرعاية التامة من . والعمل على تطويرهم بمختلف الوسائل المتاحة
وما هذه المادة العلمية إال . لمجاالت اإلشرافية والتخصصيةحيث تأهيلهم وتدريبهم على مختلف ا

لَِبنَة من لَِبنات العمل على تطوير المعلمين؛ إيماناً بأهمية اإلشراف التربوي، وذلك ألن المواقف 
التي يواجهها المعلم والمادة التي يتعامل معها هي في تغير مستمر في ضوء تطور العلم والحياة في 

 .كل يوم

 أن العملية اإلشرافية، :)Sergiovanni and Starratt ) ، 2007 سيرجيوفاني وستاراتويذكر 
مظهر من مظاهر اإلدارة التربوية، وهي عملية قيادية تعاونية منظمة، تتمثل في السلوك القيادي 
ة اإلشرافي الذي يقوم به المشرف التربوي القادر على إحداث التغيير والتطوير في العملية التعليمي

كما أن العملية اإلشرافية تواكب التنظيمات اإلدارية الحديثة والمتجددة في الميدان . على مدى األيام
لذلك، تتأثر العملية . التربوي، لهذا تعتبر العملية اإلشرافية رافداً من الروافد المهمة لإلدارة التربوية

ائد التربوي، ويبني المشرف التربوي اإلشرافية بطبيعة السلوك اإلداري الذي يمارسه المدير أو الق
اتجاهاته انطالقاً من هذه السلوكيات، كما أن المدير أو القائد التربوي يصدر أحكامه مراعياً الدور 

  .الذي يلعبه المشرف التربوي، من خالل السلوك الذي يؤديه هذا المشرف

يه أن اإلشراف التربوي يجب وتوصل آليان وباكون إلى تصميم دليل للمدير التربوي الفعال، جاء ف
أن يكون من بين األولويات في الممارسة اإلدارية التي تساعد على التنمية المهنية للمعلمين، وعلى 

وفي ضوء هذا الدليل، اقترح المؤلفان فكرة المزج بين عمل المدير . تنمية وتطوير البرامج التعليمية
ير المدرسة دور المشرف التربوي المقيم، المدرسي وبين عمل المشرف التربوي، حيث يلعب مد

  ).2003العمري، (وذلك لضرورة المزج بين أدوار المشرف وبين اإلدارة التعليمية المتجددة 

فانطالقاً من أن اإلشراف التربوي أحد جوانب اإلدارة التربوية، الذي يعنى بالجانب الفني فيها، فإن 
تعتبر عالقة عضوية؛ ألن المدير يعتبر قائداً تربوياً في العالقة بين اإلشراف واإلدارة التربويتين 

لهذا تبرز أهمية هذا . مؤسسته التعليمية، فهو ليس إدارياً محضاً، ولكنه أيضاً مشرف تربوي مقيم
البحث في تسليط الضوء على األدوار المتوقعة من المشرف التربوي في ضوء التنظيمات اإلدارية 

  .الحديثة
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  :شراف التربوي في ظل التنظيمات اإلدارية الحديثةأدوار اإل 13.2

تحقق أهداف  رفع أداء المعلم الوظيفي و من األدوار اإلشرافية واإلدارية تسهم في هناك مجموعة 
  :المؤسسة التعليمية، منها

يتم إعداد المعلمين للمهمات التعليمية في الجامعات وفي كليات  :تهيئة المعلمين الجدد لعملهم -أوالً
ولكنهم من ناحية عملية . إعداد المعلمين، ويتم تدريبهم على مطالب العمل ميدانياً أثناء الدراسة

وتقع . يواجهون مشكالت حقيقة عندما يباشرون أعمالهم الفعلية في المدارس التي يعينون للعمل فيها
  .الجدد لعملهمعلى جهاز اإلشراف التربوي بالتعاون مع إدارة المدرسة مسؤولية إعداد المعلمين 

يتصل المشرف التربوي يومياً بالميدان في هذه  :عقد الدورات للمعلمين أثناء الخدمة -ثانياً
المدرسة أو تلك، ويطلع على جوانب العمل وعلى المشكالت التي يواجهها المعلمون، وعلى جوانب 

فون التربويون، وعلى ضوء ذلك يستطيع المشر. النقص في الخدمات التعليمية المقدمة للتالميذ
وبجهد تعاوني اقتراح بعض الدورات التي تعالج جوانب الضعف التي يالحظونها، ومن هذه 

  ): 2006الترتوري، (الدورات ما يلي 

  ). إنتل(دورة الستخدام الحاسب في التعليم، وفي تصميم الوحدات التعليمية اإللكترونية . 1
  . ام أسلوب المجموعات في التعليمدورة لتعليم معلمي المرحلة األساسية استخد. 2

ورشة عمل في القياس والتقويم التربوي لتحسن أداء المعلم في االختبارات، وفي قياس النواتج . 3
  . التعليمية

ورشة عمل لتدريب المعلمين على استخدام المواد األولية المتوفرة في البيئة في صنع الوسائل . 4
  . التعليمية

  . ن على إثارة اهتمام الطلبة باألنشطةدورة لتدريب المعلمي. 5

دورة للمعلمين المشرفين على المكتبات المدرسية لتعريفهم باألساليب المناسبة لتفعيل دور . 6
  . واجتذاب الرواد إليها

  .دورة لتدريب المعلمين على طريقة جديدة في التدريس. 7

الجتماعات في مطلع العام الدراسي وقد تأتي هذه ا :عقد وإدارة االجتماعات مع المعلمين -ثالثاً
الجديد، حيث يلتقي المشرف التربوي بمدرسي إحدى المواد ويناقش معهم المنهج الدراسي لهذه 

ويكون من ثمرات هذا االجتماع إثارة انتباه المعلمين . المادة، والكتاب المقرر، وكفاية دليل المعلم
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كما قد . بنمن الفصل الدراسي لتناول هذا الجالبعض الجوانب الهامة في المنهج، والوقت المناسب 
كما قد يأتي االجتماع بعد انتهاء . يأتي االجتماع بمناسبة اقتراب موعد االمتحانات النهائية

االمتحانات، وقد يأخذ االجتماع شكل ورشة عمل لتحليل األسئلة التي استخدمها المعلمون 
  ).2006الترتوري، (

إن عملية تطوير المنهج ليست مهمة اإلدارة العامة للمناهج  :نهجالعمل على تطوير الم -رابعاً
بوزارة التربية والتعليم، وإن كانت هذه اإلدارة هي من ينظم عملية التطوير، وتطوير المنهج ليس 

بل يأتي التطوير كثمرة لجهد مشترك يساهم في تحقيقه . عمال فردياً يقوم به المختص التربوي
  .لتعاون مع المعلمين الذي نفذوا توجيهات المنهج ميدانياًالمشرف كقائد تربوي با

إن نجاح عمل المعلم في داخل غرفة الصف  :عرض نماذج للمحاكاة في إدارة الصفوف -خامساً
يتأثر بشكل كبير بنجاحه في إدارة الصف، فال يكفي أن يكون المعلم متعمقاً في مادة تخصصه، وأن 

ما ال يكفي اعتماد طرق متميزة في التدريس واستخدام وسائل نافعة يكون المنهاج حديثاً ومتطوراً، ك
ويستطيع المشرف التربوي، ومن خالل . إن لم يجد المعلم سبيال إلى إدارة الصف بطريقه فعاله

زيارته الميدانية أن يتعرف على المعلمين اللذين يكونون قدوة في هذا األمر، ويعقد بعد كل حصة 
يجيات التي اتخذها المعلم ويقدم تفسيراً لكل استراتيجية بما يساعد على توليد حلقة لمناقشة االسترات

  ).2006الترتوري والقضاه، (القناعات باألخذ بمثل هذه االستراتيجيات في العمل 

إن المشرف كحلقة وصل بين  :المشاركة في اختيار المعلمين وتوزيعهم على المدارس - سادساً
 يستطيع أن يساهم مساهمة فعالة في تقديم صورة عن احتياجات اإلدارة في المركز والميدان

المدارس من المعلمين في واحد أو أكثر من التخصصات، كما يساعد في التوصية باختيار المعلمين 
  .الذين يناسبون حاجات هذه المدرسة أو تلك في تخصـص معين

ت داخل غرفة الصف لها أهمية إن عملية تنظيم الوق :تدريب المعلمين على إدارة الوقت -سابعاً
  : كبرى في اإلدارة الصفية الفعالة، وتتضمن مهام المعلم في ضوء تدريبه على تنظيم الوقت

  . تحديد الوقت المناسب لكل وحدة دراسية بما يتالءم مع مضمون وأهمية الوحدة. 1

  . تحديد الوقت لكل نشاط، بحيث ال يهمل نشاطات معينة. 2

الترتوري (زم إلعطاء التوجيهات وأخذ الحضور والغياب وما شابه ذلك تحديد الوقت الال. 3
  ).2006والقضاه، 
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إن الستثمار المشرف لموقعه كحلقة اتصال بين اإلدارة والميدان في العمل  :االتصال الفعال -ثامناً
التعليم، على أهمية باللغة في توفير التغذية الراجعة للعاملين في األنشطة المختلفة في مجال التربية و
الترتوري، (مستوى التخطيط والتنظيم والقيادة والتطوير والتقويم والعالقات مع البيئة المحلية 

2006.(  

تعد عملية كتابة التقارير الفنية من أهم العمليات اإلدارية للمشرف  :كتابة التقارير الفنية -تاسعاً
ال وفي تقنينها، كما أنها تساهم في حيث تسهم في عملية االتص. التربوي، على جميع المستويات

  ).2006الترتوري، (توفير الوقت وفي تقديم التغذية الرجعية الالزمة لتقييم أداء المعلم 

من األمور التي يالحظها المعلمون أو المراقب ألحوالهم، الضغط  :إدارة ضغوط العمل - عاشراً
ولهذا الضغط . خل الفصل أو خارجهالنفسي الذي يتعرض له بعضهم أثناء العام الدراسي سواء دا

  : النفسي عالمات، منها

  . الشعور بالنفور من التدريس والملل من الفصل والطالب. 1
  . انخفاض الدافعية للمشاركة في أنشطة المدرسة. 2
  . عدم االهتمام باإلعداد للدرس، وأداؤه بأقل قدر من الجهد والوقت. 3
  . عة واجبات الطالبالتأخر في الذهاب للفصل وعدم متاب. 4
  !). وقد يكون هذا صحيحاً(اإلكثار من ذم الطالب واتهامهم بالكسل وعدم الفهم . 5

فالضغط النفسي حالة يشعر فيها . كثرة التذمر من أوضاع المدرسة وأوضاع التعليم بشكل عام. 6
وهذه . يستفيدالمعلم بأن جهده يضيع سدى وليس له ثمرة وأنه يبذل كل ما عنده وال أحد يقدر أو 

بل . الحالة إذا لم يسارع في عالجها فقد يكون لها أثر سيء على الطالب وعلى جو المدرسة العام
قد يتعدى أثرها إلى مستقبل المعلم التعليمي نفسه، بحيث تترسخ هذه النظرة فتؤثر على نظرة المعلم 

  .للطالب والتعليم بشكل عام

 تعليمية بشكل كلي، ولكن يمكن التخفيف من حدة وال يمكن إزالة ضغوط العمل في أي مؤسسة
الترتوري، (ضغط العمل أو إدارته من خالل عدة أساليب نذكر منها على سبيل المثال ما يأتي 

2006:(  

بإعطاء المعلمين نظرة واقعية عن العمل الذي سيقومون به، :  االستعداد للضغوط:األسلوب األول- 
نه إلنجاز األعمال التي يجب عليهم أداؤها، وذلك عن طريق وإخبارهم بمعدل الجهد الذي سيبذلو

  . تنظيم مجموعة من البرامج التحضيرية التي توضح الصعوبات التي يمكن أن يواجهوها
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إذا كان المعلم محمالً بأعباء عمل كثيرة، فإن تقسيم العمل بينه : تقسيم العمل: األسلوب الثاني  -
  . بء العملوبين اآلخرين قد يساعد في تخفيف ع

وذلك بتفعيل فريق العمل، لمساندة المعلم الذي وقع عليه :  المساندة االجتماعية:األسلوب الثالث  -
أما إذا كان الضغط جماعياً فال بد من تفعيل جميع المعلمين، والتركيز على . ضغطاً في عمله

  ". لواحدةإن الضغط لن يزول إال إذا عمل الفريق كاليد ا: "إيضاح العبارة التالية

وذلك للتوفيق بين خصائص الفرد من :  االختيار السليم للمعلمين عند التعيين:األسلوب الرابع -
  . ناحية، ومتطلبات التدريس وبيئة العمل من ناحية أخرى

بمساعدة المعلمين على تعلم ممارسة وظائفهم : رفع المهارات والقدرات: األسلوب الخامس -
 أقل، وذلك عن طريق إقامة دورات تدريبية وتحفيز المعلمين بصورة أكثر فعالية وبضغوط

  .المتميزين في أعمالهم بمكافآت أو تقديم الجوائز لهم

وتتضمن هذه المهمة تدريب المعلمين  :أساسيات التخطيط وتنفيذ الدروس اليومية -الحادي عشر
  :على القضايا التالية

  :  األهداف السلوكية هيإن الغاية من صياغة :صياغة األهداف السلوكية )1

  . أن يتعرف المعلم على عناصر الهدف السلوكي• 

  . أن يتعرف المعلم على أهمية وضع األهداف في تحسين التعليم• 

الترتوري والقضاه، (أن يطبق المعلم أسلوب وضع األهداف قبل البدء بتدريس أي وحدة • 
2006.(  

دوار التي يلعبها المشرف التربوي هي تدريب إن من أهم األ  :استخدام الوسائل التعليمية )2
المعلمين على استخدام الوسائل التعليمية، وقد أوضحت الدراسات واألبحاث أن الوسائل التعليمية 

إن . تلعب دوراً جوهرياً في إثراء التعليم من خالل إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج متميزة
د على نتائج األبحاث حول أهمية الوسائل التعليمية في توسيع هذا الدور للوسائل التعليمية يعيد التأكي

وال ريب أن هذا الدور . خبرات المتعلم وتيسير بناء المفاهيم، وتخطي الحدود الجغرافية والطبيعية
تضاعف حالياً بسبب التطورات التقنية المتالحقة التي جعلت من البيئة المحيطة بالمدرسة تشكل 

ة من وسائل اتصال متنوعة تعرض م والتعلم المدرسية، لما تزخر به هذه البيئتحدياً ألساليب التعلي
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كما أن اشتراك جميع الحواس في عمليات التعليم يؤدي . سائل بأساليب مثيرة ومشرقة وجذابةوال
إلى ترسيخ وتعميق هذا التعلّم والوسائل التعليمية تساعد على اشتراك جميع حواس المتعلّم، وهي 

 على إيجاد عالقات راسخة وطيدة بين ما تعلمه التلميذ، ويترتب على ذلك بقاء أثر بذلك تساعد
  ).2006الترتوري، (التعلم 

أسلوب التدريس هو الكيفية التي يتناول بها المعلم  :التدريب على أساليب التدريس المختلفة) 3
س، أو هو األسلوب الذي يتبعه طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية التدريس، أثناء قيامه بعملية التدري

المعلم في تنفيذ طريقة التدريس بصورة تميزه عن غيره من المعلمين الذين يستخدمون نفي 
  .الطريقة، ومن ثم يرتبط بصورة أساسية بالخصائص الشخصية للمعلم

طريقة اإللقاء، وطريقة طرح األسئلة، وطريقة المناقشة، وطريقة : ومن أشهر طرق التدريس
، وطريقة التدريس من خالل المشروعات، وأسلوب التدريس التعاوني أو التعلم من خالل الحوار

  .المجموعات، وطريقة االستكشاف، والتعلم من خالل حل المشكالت
كل ما يقوم به المعلم داخل  ":تعرف اإلدارة الصفية على أنها : تحقيق اإلدارة الصفية الفعالة)4

ت لفظية أو عملية، مباشرة أو غير مباشرة، بحيث تحقق غرفة الصف من سلوكيات سواء كان
 فيه في سلوكيات الطلبة كي يحدث في النهاية تغير مرغوباألهداف التعليمية والتربوية المرسومة 

  ).2006الترتوري والقضاه، (
 تدريب المعلم على إدارة الصف، من خالل تدريبه على  فيويلعب المشرف التربوي دوراً مهماً

ليات التوجيه والتفاعل التي يتبادلها المعلم مع طلبته وأنماط السلوك المتصلة بها، وذلك مجمل عم
لجعل عملية التعليم والتعلم في غرفة الصف أمراً ممكناً وهادفاً ومشوقاً، للحصول على أفضل 

  ).2006الترتوري، (النتائج بأقل جهد ووقت ممكن 
م ركناً أساسياً من أركان أي عمل تربوي منظم يعتبر التقوي : التقويم المرحلي والختامي)5

 إن التقويم التربوي هو عبارة عن عملية مخططة لجمع المعلومات المنظمة في ضوء :وهادف
ويقوم المشرف  .معايير علمية محددة بهدف إصدار حكم موضوعي على قيمة العمل التربوي

   :مختلفة، ومنهاالتربوي بتدريب المعلم على أساليب التقويم في مستوياته ال
ويتم قبل البدء بتنفيذ الدرس من خالل تقويم خطة العمل نفسها، واألساليب : التقويم القبلي• 

  . واألدوات المقترحة لها
وهو عملية مستمرة، تتم في نهاية كل وحدة دراسية، ويستفاد من نتائجه في : التقويم المرحلي• 

  . مرة لتحقيق تعلم أفضلالعالج المبكر وتوفير التغذية الراجعة المست
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ويتم في نهاية الفصل أو العام الدراسي، ويمكن أن يستفاد من نتائجه في : التقويم الختامي الشامل• 
التعرف على مستوى الطلبة وما حققوه من تقدم، وقياس األهداف المتحققة من عملية التعليم، كما 

  ).2006الترتوري، (يستفاد من نتائجه في تقويم فاعلية التدريس 
 إن الهدف من إعداد الخطة الصفية هو تنظيم :تدريب المعلم على إعداد خطة الفصل اليومية) 6

وضع األهداف العامة والسلوكية : وتتضمن الخطة اليومية. عملية التعليم وفق األهداف المرسومة
/ المعلممن الوحدة الدراسية، وكذلك تعداد الوسائل واألنشطة وطرق التدريس التي سيستخدمها 

المعلمة، وكذلك تحديد الزمن التقريبي لتحقيق كل هدف من األهداف الموضوعة، وكذلك طرق 
  .تقويم الطلبة للتحقق من بلوغ األهداف

  

  :مفهوم اإلشراف التربوي في ضوء المفاهيم اإلدارية الحديثة 14.2

بة عمل المعلمين تطور مفهوم اإلشراف التربوي من نظام التفتيش الذي يقوم على أساس مراق
وتصيد أخطائهم، إلى عملية التوجيه التي تقوم على أساس التعاون بين المشرفين التربويين 
والمعلمين من أجل رفع كفاياتهم التعليمية، ثم إلى عملية اإلشراف التي تهدف إلى مساعدة المعلمين 

يمكن تحديد المفهوم و. في مواجهة مشكالتهم التعليمية ومعالجتها بأسلوب علمي منهجي منظم
مجهود منظم، وعمل إيجابي، يهدف إلى تحسين عمليات التعلم : "الحديث لإلشراف التربوي على أنه

والتعليم والتدريب؛ وذلك لتنسيق وتوجيه النمو الذاتي للمعلمين ليزداد فهمهم التربوي وإيمانهم 
  ).2006ري، الترتو" (بأهداف التعليم، وبذلك يؤدون دورهم بصورة أكثر فاعلية

عملية قيادية ديمقراطية تعاونية منظمة، تعنى بالموقف التعليمي بجميع : "كما يعرف على أنه
عناصره من مناهج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلم وطالب، للعمل على تحسينها وتنظيمها وتحقيق 

  ).2006الترتوري، " (أهداف التعلم والتعليم

تبتعد كثيراً عن مفهوم التفتيش وممارسة القائمين عليه، إذ إن التعريف السابق يمثل نقلة نوعية 
كما يتجاوز التوجيه الفني الذي قد . يلغى نهائياً االستعالء على المعلمين وتجريحهم وتصيد أخطائهم

يقف عند حدود متابعة عمل المعلمين في المدارس ومحاولة تصحيح ممارساتهم على ضوء الخبرة 
رج المدرسة، الرتباط التوجيه الفني بتميز الموجه في مادة تعليمية والنصيحة الوافدتين من خا

  .بعينها
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ولم يعد اإلشراف التربوي بمفهومه الحديث ذا مهمة واحدة فقط وهي مساعدة المعلم على تطوير 
أساليبه ووسائله في غرفة الصف؛ بل أصبح له مهام كثيرة ترتكز على تطوير الموقف التعليمي 

  .ناصرهبجميع جوانبه وع

عملية قيادية تعاونية منظمة، :  اإلشراف التربوي على أنه)1998(،الدويك وزمالؤه لهذا، يعرف 
 التعلّمي بجميع عناصره؛ من منهاج ووسائل وأساليب بيئية ومعلم وتلميذ، - تعنَى بالموقف التعليمي 

ين التعلم وتنظيمه، وتهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقييمها، للعمل على تحس
   .من أجل تحقيق أفضل األهداف للتعليم والتعلم

ويشير آندرسون إلى أن اإلشراف التربوي الجديد والمتجدد، هو العملية األكثر التصاقاً بالنمو 
المهني للعاملين التربويين، واألقوى أثراً في تطوير كفاياتهم األدائية التعليمية واإلدارية المساندة 

 التعلم والتعليم، وفي تطوير المناهج التربوية والمواد التعليمية؛ لزيادة كفايات األنظمة لعمليات
  .التربوية وزيادة مردودها وإنتاجها

فيرى بأن اإلشراف التربوي عبارة عن نظام إداري متكامل العناصر، له  :)Clark ,1998(أما 
جيد، هو الذي يعمل على تطوير ويرى بأن نظام اإلشراف ال. مدخالته وعملياته ومخرجاته

اإلشراف التربوي، وذلك من خالل األخذ بالبعد البنائي والبعد الثقافي والبعد التكاملي وبعد الفعالية، 
  .وأن هذا النظام الذي يتناول هذه األمور يكون أكثر فاعلية في تحقيق األغراض المراد تحقيقها 

 واإلدارة التربوية، عالقة عضوية وتبادلية، يؤثر كالهما وبهذا، تغدو العالقة بين اإلشراف التربوي
في اآلخر نتيجة للتطور الذي يطرأ على أحدهما فيؤثر ذلك التطور في اآلخر، فإذا تغيرت األدوار 

وبناء على ذلك، . اإلدارية والتنظيمية، يلزم من ذلك تغير في األدوار اإلشرافية، والعكس صحيح
ديث باإليجابية والديناميكية واألفعال الديمقراطية، بهدف تحسين العملية يتميز اإلشراف التربوي الح

فنتيجة . التعليمية المتعلقة بالتالميذ والمعلمين والمشرفين والمديرين وأولياء األمور والمجتمع المحلي
لتطور مفهوم اإلشراف التربوي، ظهرت أهمية الدور التربوي والقيادي للمشرف التربوي الذي 

 .ي عمله بين الجوانب الفنية واإلدارية المتطورةيمزج ف
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  :الوظائف اإلدارية لإلشراف التربوي 15.2

الحربي، (تتعدد الوظائف اإلدارية لإلشراف التربوي، ويمكن إجمال تلك الوظائف في النقاط اآلتية 
2006 :(  

اد واستشارة وتعيين تحمل مسؤولية القيادة في العمل التربوي، وما يستتبع ذلك من توجيه وإرش• 
  . الخ… وتنقالت

  . التعاون مع إدارة المدرسة في عملية إعداد وتوزيع الصفوف والحصص بين المعلمين• 

  . حماية مصالح الطالب، واإلسهام في حّل المشكالت التي تخص الطالب والمعلم• 

  . المساعدة في وضع الخطط السليمة القائمة على أسس علمية• 

امل في نهاية كل عام دراسي؛ يتضمن مختلف الفعاليات المتعلقة بالمادة، وطرق إعداد تقرير ش• 
التدريس، ومستويات أداء المعلمين، ومدى تعاونهم، والخطط المستقبلية لتطوير أدائهم في ضوء 

  . نتائج التقويم

  . اإلسهام في توفير خدمات تعليمية أفضل للتالميذ والمعلمين واإلدارة المدرسية• 

  .ير المناخ اإلداري المالئم لنمو المعلمين ونمو التالميذ، وتحقيق أهداف العملية التربويةتوف• 

  مهام إدارة اإلشراف التربوي في مديريات التربية والتعليم 16.2

تعتبر إدارة اإلشراف التربوي في إدارات التعليم المختلفة، امتداداً طبيعياً لإلدارة العامة لإلشراف 
  ):2006الحربي، (زارة، وتتمثل مهامها في اآلتي التربوي في الو

  :الفعاليات اإلشرافية 1.16.2

إعداد وتنفيذ خطة شاملة لتكامل العمل التربوي التعليمي في الميدان، بالتنسيق مع القائمين على • 
  . التوجيه واإلرشاد والنشاط الطالبي والتدريب التربوي، وغيرهم من ذوي العالقة

شرفين التربويين، والتأكد من استيفائها االحتياجات الميدانية، وإعداد اإلمكانات دراسة خطط الم• 
  . الالزمة لنجاحها
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 لالطمئنان على مدى فاعليته، وتعزيز اإليجابيات وحل ،متابعة العمل اإلشرافي ميدانياً• 
  . المشكالت

  . خذ بمقترحاتهمتحليل تقارير مديري مراكز اإلشراف التربوي والمشرفين التربويين، واأل• 
المشاركة في تدريب المشرفين التربويين، ومديري المدارس ووكالئهم والمعلمين، وخاصة • 

  . المعينين حديثاً

اإلشراف على مراكز اإلشراف التربوي واستكمال تجهيزها، وهيكلها اإلداري، وتفعيل دورها • 
  . لتحقيق أهدافها

  . لية في ميدان اإلشراف التربوي وتنفيذهااقتراح الدراسات والبحوث والتجارب العم• 
تزويد اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بتقرير شامل عن منجزات اإلشراف في نهاية كل عام • 

  . دراسي
  . المشاركة في إعداد الخطط التدريبية وتنفيذها• 

  .تنمية العالقة اإليجابية بين المدرسة والمجتمع المحلي• 

  :ريالتنظيم اإلدا  2.16.2

بناء قاعدة معلومات بشأن المشرفين التربويين ومديريها ووكالئها والمعلمين، لتوظيفها في تقويم • 
  . وبناء الخطط المستقبلية

تقديم بيان بما تحتاج إليه اإلدارة من المشرفين، واتخاذ اإلجراءات لتكليفهم ِوفق النظم • 
  . إلدارة العامة لإلشراف التربويوالتعليمات، بعد تحديد االحتياجات الفعلية من قبل ا

المشاركة في إعداد مدى االحتياج من المعلمين وتوزيعهم وفق إمكانياتهم، بما يكفل تحقيق • 
  . التوافق بين تخصصاتهم وخبراتهم في المدارس، وبين األعمال والمهام التي تسند إليهم

  . مراكز اإلشرافيةإعداد الحركة الداخلية للمشرفين التربويين، وتشمل مديري ال• 
اختيار واحد من المشرفين من كل قسم في اإلشراف التربوي ليتولى رئاسة القسم باإلضافة إلى • 

  . عمله، وتحديد مدة تكليفه بما يجب أن يقوم به من مهام
  . اإلشراف على اإلجراءات المتبعة الختيار المديرين ومساعدي مديري المراكز وتكليفهم• 
  . ظر في قضايا المعلمين في ضوء التعليماتتشكيل لجنة للن• 
  .تنفيذ األنظمة والتعليمات الصادرة من اإلدارة العامة لإلشراف التربوي• 
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  :السابقة الدراسات 17.2
  

 سواء على ،حظي اإلشراف التربوي وما يزال على اهتمام الكثير من الدارسين والباحثينلقد 
 وذلك من اجل التعرف على واقع اإلشراف التربوي ، أو العالمي، أو العربي،الصعيد المحلي
 وذلك ،حيث تناولت هذه الدراسات جوانب عديدة ومختلفة من اإلشراف التربوي. وأدواره المختلفة

 وكذلك العمل على ،من اجل تحسين العملية التعليمية والرقي بالموقف التعليمي من جميع جوانبه
  .يين مهنياتحسين كفاءة المعلمين والمشرفين التربو

اطلعت الباحثة على العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي لها صلة بمشكلة الدراسة وحرصت 
وذلك ألنها شملت ما جاء في الدراسات األقدم . الباحثة على أن تكون الدراسات حديثة ما أمكن

  . بنفس الموضوع وقد شملت بعض الدراسات العربية وبعض الدراسات األجنبية التي تحدثت ،منها
  

  :والعربية المحلية الدراسات  1.17.2
  

هدفت هذه الدراسة التعرف على درجة ممارسة المشرفين التربويين ): 2011( دراسة سليمان 
 المختلفة وذلك من وجهتي نظر المشرفين والمعلمين في محافظتي بيت لحم اإلشراف ألنماط
لخبرة والمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي  اثر متغيرات الجنس وسنوات اإلىكما  ،والخليل

.  المختلفة في محافظتي بيت لحم والخليلاإلشراف ألنماطوالمديرية على درجة ممارسة المشرفين 
 ،تكون مجتمع الدراسة من جميع مشرفي ومعلمي المدارس الحكومية في محافظتي بيت لحم والخليل

) 62( عينة الدراسة فقد بلغت أما ، ومعلمةمعلماً) 9288(مشرفاً ومشرفة و) 123(والبالغ عددهم 
من المشرفين %) 50(معلماً ومعلمة اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية ) 464(مشرفاً ومشرفة و

  :  النتائج التاليةإلىوقد توصلت الدراسة . من المعلمين من مجتمع الدراسة%) 5(و
 . بدرجة متوسطةاإلشراف أنماطيمارس المشرفون التربويون  - 
 واإلشراف ، اإلبداعياإلشراف نمط أما ، التصحيحي على درجة كبيرةاإلشرافحصل نمط  - 

 . على درجة متوسطةت واإلشراف التفتيشي واإلشراف الوقائي فقد حصل،اإلكلينيكي
عدم وجود فروق بين متوسطات تقديرات المبحوثين لدرجة ممارسة المشرفين التربويين ألنماط  -

ة تعزى لمتغير الجنس وسنوات الخبرة في حين وجدت فروق تعزى  التربوي المختلفاإلشراف
  .لمتغيرات المؤهل العلمي والمسمى الوظيفي والمديرية
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 استقصاء درجة ممارسة مشرفي التربية المهنية إلىهدفت هذه الدراسة ): 2010(دراسة الطويسي 
 تم .األردن/ حافظة الكرك من وجهة نظر معلمي التربية المهنية في ماإلكلينيكي اإلشرافألسلوب 
 المجتمع كافة والبالغ أفراد على ، بعد التحقق من صدقها وثباتها،)االستبانة( الدراسة أداةتوزيع 
 وبالتالي شكلت العينة ما نسبته ،استبانة مكتملة البيانات) 115( واستعيدت ،معلماً) 166(عددهم 

  ،حث العلميمن مجتمع الدراسة وهي نسبة كافية ألغراض الب%) 69،2(
 جاء تقدير عينة الدراسة اإلكلينيكي اإلشراف هناك ثالثة من مجاالت مهارات أنكشفت الدراسة 

العالقات :  وهذه المجاالت هي،لدرجة ممارستها من قبل مشرفي التربية المهنية بدرجة عالية
جة ممارسة في حين جاءت در.  وتحليل المواقف التعليمية، حضور المواقف التعليمية،اإلنسانية

ما قبل حضور الموقف :  وهذه المجاالت هي، متوسطةاألخرىالمشرفين للمجاالت الثالثة 
 لم أخرىمن ناحية .  والتخطيط لحضور الموقف التعليمي، التقويم والتخطيط المستقبلي،التعليمي

( ة  في النتائج تعزى ألي من متغيرات الدراسإحصائية وجود فروق ذات داللة إلىتشر النتائج 
  . التفاعل بينهماأو الخبرة أو ، التخصص،المؤهل

  
 من ، التربوياإلشراف الكشف عن المشكالت التي تواجه عملية إلى): 2010(دراسة العبد هدفت 

 محافظتي بيت لحم –وجهة نظر كل من مديري المدارس الثانوية الحكومية ومعلميها في فلسطين 
 تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس ،استخدم الباحث المنهج الوصفي . والخليل

معلماً ) 1800( وجميع معلمي المدارس الثانوية وعددهم ،مديراً) 150(الحكومية الثانوية وعددهم 
) 75( تكونت عينة الدراسة من ،)2009 -2010(في محافظتي بيت لحم  والخليل للعام الدراسي 

  .معلماً اختيروا بالطريقة العنقودية العشوائية) 227( و،مديراً اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية
الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة كشفت الدراسة 
بينما أشارت نتائج . الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والمسمى الوظيفي: تعزى لمتغيرات

ائية بين متوسطات إستجابة عينة الدراسة تعزى لمتغير الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحص
  .المحافظة

إشراك المشرفين والمعلمين في عملية إعداد المناهج :  الباحثإليها أشار التوصيات التي أهمومن 
 تشجيع المعلمين على ابتكار وسائل ، وضع برامج تدريبية فاعلة للمعلمين والمشرفين،وتطويرها
 تقديم حوافز مهنية ومنح دراسية ،ائل المتوفرة وربط ذلك بحوافز تشجيعية تطوير الوسأوتعليمية 

  . تفعيل دور مدير المدرسة كمشرف مقيم،للمشرفين والمديرين والمعلمين

  
 في المهني للمعلمين األداء تطوير في التربوي اإلشراف أساليب دور2007): (صيام دراسة هدفت

 األداء تطوير في التربوي اإلشراف أساليب دور إلى التعرف غزة محافظة في الثانوية المدارس
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 ألساليب المتوقعة التقديرات عن والكشف، غزة محافظة في الثانوية المدارس في المهني للمعلمين
 المتوقعة التقديرات بين الفروق مدى وتحديد للمعلمين المهني األداء تطوير في التربوي اإلشراف
 في الثانوية بالمدارس للمعلمين المهني األداء تطوير في اهمتس التي التربوي اإلشراف ألساليب
  .)والتخصص، الخدمة وسنوات، األكاديمي والمؤهل، الجنس(للمتغيرات وفقا غزة محافظة
 العاملين المعلمين جميع من الدراسة مجتمع تكون حيث، التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد

  معلماً ( 1186) عددهم والبالغم  2006-2005 الدراسي للعام زةغ محافظة في الثانوية المدارس في

  .ومعلمة
 بتصميم الباحث قام الدراسة ألهداف  وتحقيقًا.ومعلمة معلماً ( 226 ) من عشوائية عينة اختيار وتم

 الثانوية المدارس في للمعلمين المهني األداء تطوير في التربوي اإلشراف أساليب لدور استبانة

 (على النهائية صورتها في الستبانةا واشتملت  األربعة االستبانة أبعاد على موزعة فقرة52 )

 النتائج من العديد إلى الدراسة توصلت وقد). التقويم، الصفية اإلدارة، التدريس تنفيذ، التخطيط:(وهي

  :أهمها
 اإلدارة ومهارات التدريس تنفيذ ومهارات التعليمية للعملية التخطيط لمهارات المعلمين ممارسة  إن -

  .متوسطة الفصول داخل التقويم ومهارات التعليمية العملية في الصفية
 تطوير في تساهم التي التربوي اإلشراف أساليب لدور المتوقعة التقديرات في فروق توجد ال - 
 والمؤهل، الجنس من كل لمتغير تعزى غزة محافظة في الثانوية المدارس في للمعلمين المهني األداء

   .والتقويم الصفية واإلدارة، التدريس وتنفيذ، التخطيط مجال في، والتخصص، األكاديمي
 المهني األداء تطوير في تساهم التي التربوي أساليب لدور المتوقعة التقديرات في فروق توجد ال -

 وتنفيذ التخطيط مجال في الخدمة لسنوات تعزى غزة محافظة في الثانوية المدارس في للمعلمين

  .والتقويم الدرس
 األداء تطوير في تساهم التي التربوي اإلشراف أساليب لدور المتوقعة التقديرات في فروق  توجد -

 الصفية اإلدارة مجال في الخدمة لسنوات تعزى غزة محافظة في الثانوية المدارس في للمعلمين المهني

  .)سنوات (10 من أكثر الفئة لصالح وذلك
  

دور المشرف التربوي ومعيقات أدائه من   عنإلى الكشف): 2007 (لعانيالعيسان وادراسة سعت 
وتكونت عينة الدراسة . وجهة نظر المشرفين أنفسهم في ضوء بعض المتغيرات في سلطنة عمان

 واستخدمت الباحثتان استبانة ،مشرفا ومشرفة تم اختيارها بطريقة العينة الطبقية العشوائية) 70(من 
مبادئ : محاور هي) 5(فقرة تم تصنيفها إلى ) 90(نة الدراسة تكونت من لجمع البيانات من عي

 والمشكالت التي تواجه ، واالهتمامات اإلشرافية للمشرف التربوي، وخصائص اإلشراف،اإلشراف
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود مشكالت .  ومعيقات تطوير اإلشراف التربوي،المشرف التربوي
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 أن أهم المشكالت التي ،يق تطوير اإلشراف التربوي بدرجة متوسطهتواجه المشرف التربوي وتع
ضعف اإلمكانات المادية في المدارس المرتبطة بتوفير : تواجه المشرف التربوي في  عمان هي

 وحجم ،المعامل واألدوات والمواد وكثرة عدد المدارس التي يقوم المشرف التربوي بزيارتها
 . جانب االتجاهات السلبية نحو اإلشراف لدى بعض المعلمين إلى،الفصول الدراسية وكثافتها

  
 الجدد المعلمون يدركها كما التربوي المشرف مسؤوليات بيان إلي): 2007 (الجرجاوي دراسة هدفت

 وقد ، الموضوع من لقربه الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد .  غزة بمحافظة األساسية المدارس في
 ،واستخدم جديدا معلما ( 73 ) عددها بلغ ، األصلي المجتمع من عمديه هقصدي عينة اختيار إلى عمد

 مجموعة إلي الباحث توصل و ، الدراسة موضوع عن الحقيقة والبيانات المعلومات لجمع أداة المقابلة

 التربوي المشرف مسئوليات أن اعتبروا العينة أفراد من ( % 65 ) أن : أهمها من كان النتائج من

 من أنه الدراسة عينة أفراد أجمع كما ، الدراسة قاعة وخارج داخل وتصويبها ألخطاءا اكتشاف

 اعتبروا العينة أفراد من( % 47 ) وأن ، للمعلمين وقائية إجراءات تقديم التربوي المشرف مسؤوليات

 ( 95%)وأن ، المعلمين  تجاهإبداعية مسؤوليات له أن وأجمعوا بنائية التربوي شرف مسؤوليات الم
 أن بينوا ( % 96 ) نسبته ما وأن التربوي التخطيط في دورا للمشرف أن يرون العينة أفراد  من
النشاطات  في مسئوليات هل  أن اعتبرواو  العينة أفراد من ( % 89 ) وأن ، تنظيميا دورا له

  .المدرسية
  

 التدريس لمعلمي ءاألدا تحسين في التربويين المشرفين دور بعنوان  (2004 ):  الجالد دراسة
 تحسين في التربويين المشرفين دور إلى التعرف إلى الدراسة هدفت.األردن في اإلسالمية التربية
 الخبرة، الجنس، :التالية المتغيرات ضوء في األردن في اإلسالمية التربية التدريسي لمعلمي األداء

 كأداة االستبانة موظفا ستهدرا في التحليلي الوصفي المنهج الباحث  واستخدم.المؤهل العلمي
 التربية ومعلمات معلمي جميع من الدراسة مجتمع  وتكون.فقرة ( 87 )وتألفت من للدراسة،

 والبالغ والثانية األولى إربد لمديريتي التابعة المدارس في األساسية والثانوية للمرحلتين اإلسالمية
 اختيارهم تم ومعلمة معلماً ( 147 ) الدراسة عينة ومعلمة، وشملت معلماً ( 476 ) عددهم

  :التالية للنتائج الدراسة توصلت  وقد.الطبقي العشوائي باألسلوب

 . كان متوسطاًعام بوجه اإلسالمية التربية معلمي أداء تحسين في متوسطا كان المشرفين دور  •
 .التعلمية التعليمية العملية جوانب جميع في تشابه قد التربويين المشرفين دور  •
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المعرفي  النمو :يلي كما تنازليا مرتبا جاء الدراسة مجاالت في التربويين لمشرفينا دور  •
الوسائل  التعليمي، المحتوى التخطيط، الحصة، تنفيذ إستراتيجيات التقويم، للمعلم، والمهني
 .التعليمية األنشطة التعليمية،

 دور على ميالعل والمؤهل والخبرة الجنس لمتغيرات إحصائياً ةدال قفرو وجود عدم  •

  .المعلمين أداء تحسين في المشرفين التربويين

  
هدفت إلى الكشف عن درجة الممارسة اإلشرافية ألساليب اإلشراف ): 2003( السعود دراسة

ا من وجهة نظر المشرفين التربويين بالتربوي في المدارس الحكومية الثانوية في محافظة ماد
)  73(بانة لجمع البيانات من عينة الدراسة تكونت من  استخدم الباحث است.والمديرين والمعلمين
 ، المشاغل التربوية، تبادل الزيارات،الزيارة الصفية: مجاالت رئيسة هي) 7(فقرة مقسمة على 
بينت نتائج الدراسة أن .  زيارة المدرسة، النشرات التربوية، البحوث اإلجرائية،الدروس التطبيقية

 وجاءت مجاالت أداة ، اإلشرافية بوجه عام كانت بدرجة متوسطةدرجة ممارسة المشرفين لألساليب
 والزيارات التبادلية بدرجة ،الزيارة الصفية: الدراسة مرتبة تنازليا من حيث كثرة االستخدام كما يلي

 ، والدروس التطبيقية بدرجة قليلة، ثم النشرات التربوية، ثم المشاغل التربوية بدرجة متوسطة،كبيرة
 كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة ،إلجرائية بدرجة قليلة جداثم البحوث ا

إحصائية في تقييم المعلمين والمعلمات لدرجة استخدام المشرفين التربويين ألساليب اإلشراف 
 .التربوي تعزى إلى متغيرات الجنس والتخصص وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي

  
أداء معلمي  تحسين في اإلسالمية التربية مشرف راسة استهدفت دور بد 2002 ) :(دراسةالخوالدة 

 معلمي مادة عينة شملت جميع على الدراسة  وأجريت.مادة التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية
وقام الباحث بإعداد .  ومعلمةمعلماً) 65(عددهم  عمان الثانية والبالغ التربية اإلسالمية في مديرية

 وكان من نتائج دراسته أن جاء رأي المعلمين في دور . لتحقيق غرض دراستهاستبانات خاصة
 وكان التخطيط أهم ادوار المشرف التربوي بينما ،المشرف لتحسين أداء المعلمين حول المتوسط
ولم تشر الدراسة إلى وجود فروق إحصائية برأي . كانت إدارة الصف اقل تلك األدوار أهمية

 .ف تعزى للجنس والمؤهل العلمي والخبرة التعليميةالمعلمين في دور المشر
  

 المعلم تطوير أداء في فلسطين في التربوي المشرف دور :بعنوان 2002)  (والديب األغا دراسة
 وتقويم المعلم أداء ير تطو في التربوي المشرف دور في تتمثل التي المهام تحديد إلى الدراسة هدفت.

 والمديرين من المعلمين كل آراء خالل من التربوي اإلشراف ملمها التربوي المشرف ممارسة مدى
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 لوصف التحليلي الوصفي المنهج الباحثان واستخدام.بفلسطين غزة محافظة في التربويين والمشرفين
 والمشرفات المشرفين على الدراسة عينة واقتصرت .المقترحات والتوصيات إلى للوصول الحالة

 واستخدم والبنات البنيين لمدارس التعليمية المراحل جميع في والمعلمات والمعلمين والمديرين
 المعلم أداء تطوير في فلسطين في التربوي المشرف دور إلى للتعرف إعدادهما من استبيان الباحثان

 مهام لمعرفة منهم كل إلى مفتوح سؤال بتوجيه وذلك والمعلمين والمدراء المشرفين نظر وجهة من
التباين  وتحليل الحسابية المتوسطات استخدام تم كما .ة المحدد المجاالت من كل في التربوي المشرف
  :بأن النتائج وأسفرت .شيفيه ومعادلة األحادي
  .عناصرها بجميع التعليمية بالعملية النهوض في إيجابي محوري دور التربوي المشرف دور
 توضيح والمعلمين في المديرين ورأى التربوي المشرف رأى بين إحصائياً دالة ق فرو وجود •

 .التربوي المشرف لصالح وذلك التربوي بالمشرف المناط الدور
 أداة( بنود اإلستبانة على االستجابة في والمديرين المعلمين آراء بين إحصائياً دالة فروق توجد ال •

 .)الدراسة
 حثونالتربويين ي المشرفين أن  علىوالمعلمين والمديرين التربويين المشرفين من كل اتفاق •

 إثرائية بمادة  ويزودهم، الطالب حياة مع يرتبط بشكل الدرس لموضوع التخطيط على نيالمعلم
 مبتعداً ، التربوية المشكالت حل القدرة في وتنمية إتباعها الواجب الطرق إلى ويرشدهم ، للمعالجة

 .علمينللم الذاتي التقويم سجل عمل في  ويساعدهم، الحصة  سيرأثناء المالحظات تسجيل عن
 وذلك اإلشراف التربوي مهام بعض حول والمعلمين التربويين المشرفين آراء بين اختالف وجود •

 .التربويين المشرفين لصالح
 .الطابع التخصصي تحمل ولكنها مماثلة دراسات إجراء بضرورة الدراسة أوصت •

 
 في  الرياضياتلمعلمي المهني النمو في التربوي المشرف  دور: بعنوان) (2000ةالنخال دراسة

 يقوم أن ينبغي التي األدوار تحديد إلى الدراسة هذه هدفت .غزة بمحافظات األساسي التعليم مرحلة

 لهذه التربوي المشرف ممارسة ومدى الرياضيات لمعلمي النمو المهني في التربوي المشرف بها

 التعليم مرحلة في المدارس ومديري ومشرفيهم الرياضيات معلمي وجهة نظر من وذلك األدوار

 أعدت حيث التحليلي الوصفي المنهج دراستها في الباحثة واستخدمت .بمحافظات غزة األساسي

الوسائل  ، العلمية المادة ، التخطيط :وهى مجاالت خمسة على موزعة فقرة) 88(من  تتكون استبانة
 مشرفاً ( 28 )، ومديرة مديراً ( 113 ) ومعلمة معلماً ( 229 ) العينة عدد  وبلغ.التقويم ،التعليمية

 األحادي التباين وتحليل المئوية والنسب المعياري واالنحراف الحسابي مستخدمة المتوسط ومشرفة

   :التالي عن النتائج وأسفرت .الثنائية شيفية  للمقارنات واختبار
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 (46)أن  تبين حيث ، وقليلة كبيرة درجة بين انحصرت لدوره التربوي المشرف ممارسة .1
أدوار  (4) متوسطة بدرجة يمارس دوراً ( 38 ) كبيرة بدرجة يمارس ( 88 ) من  دوراً 

 قليلة بدرجة
 ، التدريس طرائق مجال المشرفين قبل من ممارستها درجة حسب مجاالتها ترتيب تم .2

 .التعليمية الوسائل مجال ،العلمية المادة مجال ،التخطيط مجال ،التقويم مجال
 ومديري المدارس الرياضيات مشرفي بين المتوسطات في ةإحصائي داللة ذات فروق توجد .3

 ومعلمي بين مشرفي المتوسطات في إحصائياً دالة فروق توجد كما الرياضيات مشرفي لصالح
 .المشرفين لصالح الرياضيات

 الرياضيات في ومعلمي المدارس مديري بين المتوسطات في إحصائياً دالة فروق توجد لم .4
 .الكلية األدوار

مجال  في المديرين لصالح والمعلمين المديرين مجموعة بين إحصائياً دالة فروق توجد  .5
ومجموعة  المديرين مجموعة متوسطي بين فروق توجد ال بينما ، التعليمية والوسائل التخطيط
 .والتقويم التدريس وطرائق العلمية المادة مجال في المعلمين
 ، األدوار لهذه استيعابه ليزداد الرياضيات لمشرف والمهام األدوار بتحديد :الدراسة وتوصى
  تنمية.عالية بدرجة الفني الجانب في المطلوب بدوره يقوم لكي اإلدارية األعباء من والتخفيف

 لزيادة وعى التربوي اإلشراف حول والندوات المؤتمرات عقد خالل من التربويين المشرفين
  .فاإلشرا في الحديثة باالتجاهات التربويين المشرفين

  
دور المشرف التربوي في تحسين أداء المعلم من وجهة نظر معلمي ): 2001(لحارثي ادراسة 

هدفت الدراسة إلى تحديد الدور الذي يقوم به المشرف التربوي . المرحلة االبتدائية بالطائف
تألفت عينة . وممارساته اإلشرافية من وجهة نظر معلمي المرحلة االبتدائية في محافظة الطائف

 القائم ،استخدم الباحث المنهج الوصفي. من المدارس االبتدائية في مدينة الطائف% 33لدراسة من ا
  . على وصف الواقع من اجل التشخيص للوقوف على الجوانب االيجابية والسلبية

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
 .داء الطالبيميل المشرف في أدائه للتركيز على طرق التدريس وتقييم المعلم وأ .1
عمل المشرف في إحداث نقلة نوعية في طرق التدريس يعتمد على البحث والنصح دون  .2

 .تقديم بدائل تطبيقية
يتسم عمل المشرف بأسلوب المباغتة في متابعة أداء المعلم إذ يتضح ضعف التنسيق السابق  .3

 .لزيارة المشرف للمعلم
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لكن ال يساهم بخبرته التطبيقية في مجال  ،المشرف يقوم بتشجيع المعلم على التقويم المستمر .4
 .تفسير االختبارات لتحسين األداء الالحق

 إال انه يتطرق إلى ،يميل المشرف إلى التركيز على حث المعلم على استخدام تقنيات التعلم .5
 .استخدام التقنيات الحديثة المتعلقة باستخدام الحاسوب في التعليم

 وال يسعى إلى ربطها ،التعليمية الخاصة بالمحتوىيركز المشرف في أدائه على األهداف  .6
 .مع األهداف العامة للتعليم بالمملكة

 .  وال يقدم خطط نموذجية بديلة،يميل المشرف إلى متابعة خطط التدريس المكتوبة  .7
  

دراسة استهدفت تقويم مستوى تنفيذ المهام الفنية للمشرف التربوي في  ): 2001(وأجرى محمد
واستكشاف أوجه القصور في أداء  .لوبة منه في مدارس الجمهورية اليمنيةضوء المهام المط

. المشرف التّربوي من وجهة نظر القيادات التّربوية، والمشرفين، ومديري المدارس، والمعلمين
حيث شمل مجتمع الدراسة مدارس التّعليم األساسي فقط ،وقطاع التّوجيه والمناهج ،وقطاع التّعليم 

مستجيباً ،وجاءت نتائج إجابات فئة الدراسة الكلية على  )1413( بلغت عينة الدراسة وقد. العام 
  :المهام التي يقوم بها المشرف التّربوي في مجال المعلم على النحو التّالي 

ال  % ) 21(من المهام ال تُنفذ إال أحياناً ،وأن %) 79( أفادت نتائج عينة الدراسة الكُلية أن - أ
  .تُنفذ
 7(ا المشرف في مجال التّالميذ أن جاءت نتائج إجابة عينة الدراسة على المهام التي يقوم به- ب

  .ال تُنفذ  % ) 33(تُنفذ أحياناً ، % ) 60(تُنفذ دائماً ،%) 
تتفق مع نتائج مجالي ) المناهج ، اإلدارة المدرسية ، البيئة المدرسية (  نتائج بقية المجاالت - ج

  .ميذالمعلم والتّال
لصالح  ) 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ي بينت نتائج الدراسة أنه -د

  ).المعلم ، التّالميذ ، المناهج ( اإلناث في المجاالت التالية 
وعدم توفر المواصالت ،والقرطاسية ،جعلت عناصر أداء   بينت النّتائج أن قلّة االعتمادات،- ه

لى المناطق التي يستطيعون الوصول إليها أحياناً ، كما بينت النّتائج أن التوجيه قاصرة ع
  .الزيـارات الميدانيـة للمشرفين على قلتها، ال تتكرر

  :  أبرز توصيات، ومقترحات الدراسة، ما يلي  منوكان
  . إعطاء تقارير المشرفين التّربويين حقها في التّنفيذ والتّطبيق العملي -1
   .ائل النقل في كل محافظة ؛حتى يتمكن المشرف من أداء مهامه على الوجه المطلوب توفير وس-2
  . االعتماد على المعايير العلمية في تقييم المعلمين ،والبعد عن العشوائية -3
  . التّركيز على الدورات التّدريبية للمشرفين التّربويين في المجاالت المختلفة -4
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التّربويين ، لتخفيف العبء عن الموجودين ،وتحديد عدد مناسب من  زيادة عدد المشرفين -5
  .المعلمين لكل مشرف تربوي 

  . إشراك المشرفين التّربويين في عملية تحسين وتطوير المناهج -6
  . اعتماد مبدأ التقييم السنوي للمشرفين التّربويين -7
  

 التربويين لكفاياتهم المشرفين ةممارس درجة تحديد إلى ( 2000 ) هويدي أبو دراسة وهدفت
 ولتحقيق اإلشرافية، وبيان .الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة معلمي نظر وجهة من اإلشرافية
 وتم إشرافية مجاالت تسعة على موزعة فقرة ( 70 ) من مكونة استبانة أعدت الدراسة أهداف
 أن الدراسة نتائج أبرز وكانت ومعلمة، معلما ( 192 ) أفرادها عدد عشوائية طبقية عينة اختيار
 منخفضة، بدرجة كانت األداة مجمل على اإلشرافية لكفاياتهم التربويين المشرفين ممارسة درجة
 المشرفين ممارسة في (α ≤ 0.05 )  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وأنه

 تجاه مجتمعة أو مستقلة األداة مجاالت على التعليمية خبرته أو المعلم جنس إلى تعزى لكفاياتهم

 %) نسبته ما وأن التربوي التخطيط في دورا للمشرف أن يرون العينة أفراد من) 95% (وأن ، طالبه

 في مسئوليات له أن اعتبروا العينة أفراد من ( 89 %) وأن ، تنظيميا دورا له أن  بينوا (  96

  .المدرسية النشاطات
  

 المرحلة العلوم في معلمي أداء تطوير في التربوي المشرف مهام: بعنوان2000) ( سيسالم دراسة
 التربوي المشرف بها يقوم أن ينبغي التي المهام تحديد إلى الدراسة هدفت.  غزة بمحافظات الثانوية
 وذلك المهام، لهذه التربوي المشرف ممارسة ومدى الثانوية، المرحلة في العلوم أداء معلمي لتطوير

واستخدمت  غزة، بمحافظات الثانوية المدارس ومديري ومشرفيهم العلوم معلمي نظر  وجهةمن
مديراً  ( 38 ) ومعلمة، معلماً ( 115 ) من الدراسة عينة وتكونت .التحليلي الوصفي المنهج الباحثة
   .ومشرفة مشرفاً  ( 34 )و ، ومديرة

 مجال (:مجاالت هي ستة تشتمل فقرة ( 88 ) من تتكون الدراسة لهذه استبانة بإعداد الباحثة وقامت
 العالقات ، مجال)اإلشرافية( الميدانية الزيارات مجال التدريس، وطرائق مداخل مجال العلمية، المادة

  :أهمها النتائج من العديد إلى الدراسة  وتوصلت.)التقويم مجال المصاحبة، األنشطة مجال اإلنسانية،

وطرق  مداخل لمجال اإلشرافية ممارستهم في أكبر هتماماًا يولون التربويين المشرفين أن  •
 .أقل بدرجة المصاحبة األنشطة مجال ممارسة إلى ويميلون التدريس،
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مشرفي  لصالح ومشرفيهم العلوم معلمي بين المتوسطات في إحصائية داللة ذات فروق توجد  •
فروق   توجد ال بينما وم،العل مشرفي لصالح العلوم ومشرفي المدارس مديري بين وكذلك  العلوم،
ممارسة  مدى في وذلك المدارس ومديري العلوم معلمي بين المتوسطات في إحصائية داللة ذات

 .الثانوية المرحلة في العلوم معلمي أداء لتطوير الكلية للمهام التربوي المشرف

 زيارة ورةضر.  العلوم لمشرف والمسؤوليات والمهام األدوار تحديد: الدراسة توصيات أهم ومن

  .التربوي لإلشراف اإلشرافية والمهام المسئولين اهتمام

القدس  مدينة في التربوي اإلشراف واقع إلى التعرف ( 2000 ):  عدوان دراسة وحاولت
 جميع الدراسة على عينة واشتملت .الحديثة اإلشرافية واألساليب النماذج بعض ضوء في وضواحيها

 تم ،معلماً ( 361 ) و ،مركزاً ( 18 ) و ،تربوياً مشرفاً ( 45 ) دهمعد والبالغ التربويين، المشرفين

 الحسابية المتوسطات قيمة حسب التنازلي الترتيب وجاء .ةالعشوائي الطبقية العينة بطريقة اختيارهم
        :يلي كما المشرفين نظر من وجهة الواقع في الممارسة مقياس على اإلشراف لمجاالت
 واهتمامات المشرف، والمنهاج، والمشرف التربوي، المشرف ومهام بوي،التر اإلشراف أهداف

 والبحث اإلشراف، والمشرف وأساليب والمشرف، المعلم بين االتصال وأسس والتقويم، واإلشراف
  .اإلشراف ومفهوم التربوي،

  
 بمدارس وكالة التربوي اإلشراف نظام تقويم إلى ( 1998 ): ونشوان نشوان دراسة وهدفت
 المنهج الدراسة في استخدم وقد .الحديث التربوي اإلداري الفكر ضوء في بغزة الدولية ثالغو

 عينة على طبقت مجاالت، أربعة تضمنت فقرة، ( 77 ) شملت استبانة وأعدت .التحليلي الوصفي
 جميع من ومعلمة معلما ( 150 )و ومديرة، مديرا ( 162 )و تربويا، مشرفًا)  ( 33 ) من مكونة
 في عالية درجة أعطوا والمعلمين المديرين أن الدراسة نتائج كشفت وقد .غزة محافظة في ناطقالم

 بدرجة األربعة الدراسة مجاالت على الدولية الغوث وكالة بمدارس التربوي اإلشراف لنظام تقويمهم
 دالة قفرو وجود عدم النتائج بينت كما إحصائية، وبداللة التربويين المشرفين تقديرات من أعلى

 االستبانة مجاالت على استجاباتهم في الدراسة عينة أفراد بين (α ≤ 0.05 ) مستوى عند إحصائيا
 ال كما .المعلمين أم المديرين أم التربويين المشرفين نظر وجهة من سواء التعليمية للمرحلة وفقًا
 في لتربويينا المشرفين نظر وجهة من (α ≤ 0.05 ) مستوى عند إحصائيا دالة فروق توجد

  .الجنس لمتغير تعزى االستبانة فقرات على إجاباتهم
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 المعلمين حديثي أداء تحسين في التربويين المشرفين بعنوان دور (1997): مصطفي  دراسة
 أداء تحسين في التربويين المشرفين قيام مدي معرفة إلى الدراسة هدفت. جرش محافظة في التعيين
 التحليلي، الوصفي المنهج الباحث  واستخدم.باألردن جرش حافظةم في حديثي التعيين المعلمين
 والثانوية، األساسية جرش محافظة مدارس من كافة ومعلمة معلماً ( 75 ) من الدراسة عينة وتكونت
 :هي مجاالت أربعة على موزعة مهمة إشرافية ( 65 ) على اشتملت استبانة الباحثة وأعدت

  .وإرشاد الطالب وتوجيه رس،الد وتنفيذ والتقويم، التخطيط،
  :أهمها النتائج من العديد إلى الدراسة وتوصلت

 والدرجة العالية المتوسطة الدرجة في تركزت األربعة للمجاالت التربويين المشرفين ممارسة أن •
 .القليلة والدرجة

  .نالتعيي حديثي المعلمين أداء تحسين في لدورهم التربويين المشرفين أداء في قصوراً أظهرت •
  :الدراسة توصيات أهم ومن
حديثي  المعلمين أداء تحسين في بدورهم التربويين المشرفين قيام من تحد التي العوامل  دراسة •

 .التعيين
مشوارهم   بداية في لها لحاجتهم مكتوبة بنصوص الجدد للمعلمين التربويين المشرفين تزويد •

تحليل  وكيفية العالمات لتوزيع نماذجو عالجية وخطط وسنوية فصلية لخطط نماذج :مثل المهني
  .النتائج

  
 هدفت هذه الدراسة إلى :)1996المشار إليه في الضويلع ، ( الدراسة التي أجراها أبو فروه 

التّعرف على األساليب اإلشرافية المطبقة في التّعليم االبتدائي بطرابلس، واإلجراءات التي يتبعها 
ذ تلك األساليب، وتقييمها في ضوء االتجاهات الحديثة لإلشراف المشرفون التّربويون عند تنفي

مشرفاً، وعينة اُختيرت  ) 55( عددهم و وطُبقت الدراسة على مشرفي التّعليم االبتدائي .التّربوي 
. معلماً ومعلمةً   ) 360( بالطريقة العشوائية من معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية بلغ مجموعها 

  : النتائج التي توصل إليها الباحث، ما يلي وكان من أهم
كشفت الدراسة أن األساليب المستخدمة في تلك المرحلة هي الزيارات الصفية، المقابلة الفردية،  - 

  .االجتماعات العامة فقط 
 بينت الدراسة أن المشرفين التّربويين يراعون االتجاهات الحديثة في اإلشراف، كإطالع المعلمين - 

ى الملحوظات عن الدروس التي تمت مشاهدتها، كما يتيحون الفرصة لكل معلّم ليبدي رأيه، عل
إال أنهم ال يأخذون رأي المعلمين في الموضوعات التي ستُطرح للمناقشة، في االجتماعات 

  .العامة 
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 رحلةالتربوي للم لإلشراف القائم الواقع إلى التعرف ( 1995 ): عيدة دراسة من الغرض وكان
 الالزمة البيانات جمع وتم التحليلي، الوصفي المنهج واستخدم .األردنية المدارس في الدنيا األساسية
  من المكونة الدراسة عينة على طبقت إذ الغرض لهذا أعدت استبانة باستخدام الدراسة ألغراض

 المشرفين اختيار أسس أن إلى الدراسة وتوصلت .ومديرة مديرا ( 670 ) و تربويا مشرفًا)  (127
 كافية، بدرجة الالزمة للكفايات تربوي مشرف لوظيفة المتقدم امتالك الحسبان في تأخذ ال التربويين

 المعلم بين منتظمة دورية عقد لقاءات إلى الفرصة تتيح ال التربوي اإلشراف أساليب وأن
 وتظهر كبيرة، بدرجة األفكار لتوضيح النموذجية  الدروس تستخدم ال األساليب وهذه والمشرف،

 مفاجئة، واحدة صفية زيارة نتائج على يعتمد التقويم وأن .وتدريب تأهيل إلى المشرفين حاجة
 لجميع واحد المعلم لتقويم المستخدم المعيار وأن ذاتيا، نفسه يقوم أن للمعلم يتيح ال التقويم وأسلوب
  .المعلمين

  
 وجهة األردن من في التربوي اإلشراف واقع تعرف إلى هدفت فقد ( 1995 ): العنوز دراسة أما
 استخدام اإلشرافية ودرجة المهام ممارسة ومدى األهداف، تحقق درجة حيث من المعلمين نظر

 الدراسة نتائج من وكان .ومعلمة اًمعلم ( 1125 ) من الدراسة عينة تكونت وقد ،اإلشرافية األساليب
 في والفعالة المناسبة الطرق إتباع على علمالم مساعدة هو التربوي اإلشراف أهداف أهم أن

 الموقف على التربوي المشرف إطالع هو التربوي اإلشراف مهام أهم أن تبين كما التدريس،
  .أدائه تحسين على المعلم مساعدة اجل من التعلمي التعليمي

  
  

 في مدارس للمعلمين المهني النمو تحسين في المشرف دور :بعنوان(1995)   حسن دراسة
 تحسين في التربوي المشرف دور على التعرف إلى الدراسة  هدفت.األردن في الغوث وكالة
 المنهج الباحث  واستخدم.باألردن الدولية الغوث وكالة مدارس في المهني للمعلمين، النمو

 :هي مجاالت سبعة على اشتملت استبانة بتطبيق الباحث قام  وقد.دراسته في التحليلي الوصفي

 التعليمية، الوسائل التدريس، وطرائق األساليب المناهج، الكتاب المدرسي تدريس،لل التخطيط
 ( 44 ) من الدراسة عينة تكونت  وقد.للمهنة االنتماء التقنيات اإلشرافية، واالختبارات، التقويم
  :التالية للنتائج الدراسة وتوصلت .ومعلمة معلماً
 االنتماء :يلي كما تنازليا مرتبة للمعلمين يالمهن النمو تحسين في التربوي المشرف دور  أن •

 التقويم والمناهج، المدرسي الكتاب التدريس، وطرائق األساليب للتدريس، التخطيط للمهنة،

 .التعليمية الوسائل اإلشرافية، التقنيات واالختبارات،
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 دور في المعلمين رأى بين ( 0.05 ) المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق تظهر  لم •

             .العلمي والمؤهل والخبرة للجنس تعزى المهني نموهم تحسين في لمشرفا
  

 في  ف التربوياإلشراف نظام لتطوير مقترح تصور تقديم ( 1991 ) الراشد دراسة وحاولت
 المنهج واستخدم. التربوي اإلشراف في الحديثة االتجاهات يناسب بما السعودية العربية المملكة
 ( 600)و تربويا مشرفًا (95 ) مديراً(220 ) ة الدراس عينة وشملت النظم تحليل للمدخ التحليلي
 التي اإلشرافية األساليب مالئمة عدم :أهمها النتائج من العديد إلى الدراسة وتوصلت .ومعلمةمعلماً 

 مشرفال بها يقوم التي الفجائية الزيارات المهني، وتعدد المعلمين لنمو التربوي المشرف يستخدمها
 النظرية بالنواحي التربوي المشرف اهتمام وكذلك المعلمين مع الفردية اللقاءات وقلة التربوي
  .التطبيقية النواحي وإهمال

  
 أهمية مهامهم لدرجة التربويين المشرفين تصورات تقصي ( 1990 ): األيوب دراسة هدفت

 مهامهم أهمية لدرجة صوراتهم ت بين فرق هناك كان إن ومعرفة لها، ممارستهم ودرجة اإلشرافية،
 المشرفين منمشرفاً تربوياً  (97 ) الدراسة عينة أفراد عدد بلغ وقد ،ممارستها ودرجة اإلشرافية
 تطبيق وبعد عال، ودير والشونة والبلقاء والعاصمة الكبرى عمان مناطق في العاملين التربويين
  :يأتي ما النتائج بينت التربويين المشرفين على الدراسة استبانة

 النمو ، المناهج :أهميتها حسب مرتبة اإلشرافية مهامهم ألهمية التربويين المشرفين تصور  كان -
 الزمالء مع والعالقة ، واالختبارات المدرسية واإلدارة والتعلم، والتعليم الصفوف، وإدارة المهني

  . والتخطيط والمجتمع،

 إدارة : يأتي كما مرتبة اإلشرافية لمهامهم همممارست لدرجة التربويين المشرفين تصور  كان -
 واإلدارة والمجتمع، الزمالء مع والعالقة والتعلم، والتعليم المهني، والنمو والمناهج، الصفوف،
  .واالختبارات والتخطيط، المدرسية،

 درجة مع تتفق بدرجة اإلشرافية مهامهم يمارسون ال التربويين المشرفين أن على النتائج دلت - 
   .التربويون المشرفون تصورها كما الممارسة درجة من بكثير أعلى األهمية درجة كانت إذ هميتهاأ

 

  :جنبيةاألدراسات ال 2.17.2
  

 اكتشاف وجهات نظر معلمي اللغة إلى )Hismanoglu,2010(دراسة هيسمانجولو هدفت 
ي عبارة عن دراسة وه.  التربوي وعالقته في نموهم المهني في تركيااإلشرافاالنجليزية نحو 
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من معلمي اللغة االنجليزية في شمال قبرص وكانوا من ) 50(حالة أجريت على عينة بلغت 
) 23 – 45( بين أعمارهمحيث تراوحت ). أمريكية وأسترالية وبريطانيه وتركية(جنسيات مختلفة 

  :ومن نتائج الدراسة. سنة
ضعف حيث يشجعون المعلمين على ن يركزون على نواحي القوة والي المشرفأنيرى المعلمون  - 

  . حلول للمشاكل التي تواجههمإيجادالتغلب على الضعف الذي عندهم كما يساعدون على 
  

 مدى فهم إلى التعرف االستطالعيةهذه الدراسة هدفت  )Gurnam, 2010(دراسة جرنام 
ستبيان  الدراسة على اأدوات حيث شملت ، البنائي ومعرفتهم بهلإلشرافالمعلمين والمدراء 

مدرسة ابتدائية في ) 29(ومقابالت طبقت على عينة الدراسة المكونة من مدراء ومعلمين في 
  .واليتي وكيالنتان وسيالنغور في ماليزيا

 البنائي وكان هناك اختالف بين إلشرافبا المدراء يملكون معرفة محدودة أن النتائج وأوضحت
 أشار كما ، البنائياإلشرافجوانب في عملية تصورات المعلمين وتصورات المدراء في عدد من ال

 هي السائدة في المدارس االبتدائية في اإلدارية التقليدي والرقابة األسلوب أن إلىبعض المعلمين 
 باإلشراف وان هناك كثيرا من القضايا التي يجب على المدراء االهتمام بها بما يتعلق ،ماليزيا

  .في تحسين التعليمين  تساعد المعلمأنالبنائي التي يمكن 
  

 التربويين للمشرفين المهني التطور تقييم إلى هدفت نوعية بدراسة Healey,  2008)( هيلي وقامت
(Assessment of Supervisores Career Development)"ASCD" المناطق إحدى في 

 العملية هذه افأهد باستكشاف قامت فإن الدراسة وبالتحديد .األمريكية بنسلفانيا والية في التعليمية
 قد للتقييم النظري اإلطار أن كما .أهدافها حققت قد اإلجراءات هذه كانت إذا وفيما وإجراءاتها،

 نظام استخدام أن الدراسة هذه نتائج أظهرت وقد للمشرفين، المهني التطور تقييم لدراسة استخدم
"ASCD" المنطقة قبل من استخدامها يمكن للتطبيق صالحة تقييم أداة هو الذاتية الدراسة لعملية 
 في يسهم النظام هذا أن الدراسة هذه استنتجت كما فيها، التربوي اإلشراف ممارسات لتقييم التعليمية
 العملية في المعنيين جميع إشراك خالل من التعاون وتشجيع والمهارات والخبرات المعلومات تبادل

  .الذاتية الدراسة عملية وتحليل تقييم في )وإداريين ومعلمين، ومديرين، مشرفين،( التربوية
  

 المعلمين تصورات إلى التعرف  (Caires & Almeida, 2007): الميدا و كايريس دراسة وهدفت
 أثناء في اإلشرافية للممارسات اإليجابية الجوانب عن البرتغالية) (Lisbon لشبونة  في الجامعيين
 باستخدام آرائهم استقصاء تم معلماً 224 ) (من الدراسة عينة وتكونت .التدريس بممارسة قيامهم

 وقد التدريسية، مهاراتهم تطور إلى تؤدي التي االيجابية اإلشرافية الممارسات أهم حول االستبانة
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 في الرئيسة الجوانب من تعد التربوي والمشرف المعلم بين اإلنسانية العالقات أن النتائج بينت
 في تحسن إلى يؤدي التربوي والمشرف المعلم بين االيجابي التفاعل وجود وأن اإلشرافية، العملية
 عمله خالل لها يتعرض التي الصعوبات مواجهة مجال في وبخاصة الصف غرفة في المعلم أداء
  .التدريس مهنة في
  
 إلى هدفت فقد (Lizzio; Stokes & Wilson, 2005): وولسون  وستوكس ليزو دراسة أما  

 نظام عن التعليمية الناتجة والمخرجات للعمليات عليهم مشرفال األشخاص إدراك مدى تعرف
 فقرات عن اإلجابة وتمت خريجا، معلما ( 64 ) من الدراسة عينة وتكونت الفاعل، اإلشراف
 لفاعلية إدراكهم بمدى تتعلق بأسئلة االستبانة وحددت البريد، عبر لهم أرسلت التي االستبانات
 من وكان تعليمية، عملية اإلشراف أن : إليها التوصل تم التي ئجالنتا أهم ومن عليهم، المشرفين
  .ثابتة غير التقييم عملية وأن التنظيم، انعدام :اإلشراف معوقات أهم أن العينة، أفراد وجهة نظر

  
 إلى تقييم األولويات في األساليب اإلشرافية المفضلة من  ):Hart,2003( هارت دراسة  وهدفت 

، وفقاً ألربعة أساليب إشرافية استشارية، )المشرف عليهم ( خاضعين لإلشرافقبل المشرفين، وال
وتم عنونة األساليب األربعة . وقياس مدى استخدام األساليب األربعة خالل فترة أربعة أسابيع 

مشرفاً و  ) 90(معلم توجيهي ، معلم داعم ، مستشار، خبير، وكانت عينة الدراسة : كالتّالي 
وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن هناك ترابطاً واضحاً بين . باً خاضعين لعملية اإلشرافطال) 168(

  .األساليب األربعة
  

 تبني استراتيجية تغيير صورة التّعليم واإلشراف  ):Brandon,2002 (نوتناولت دراسة براندو
تخصصة في وهي عبارة عن سياسة مAlberta ( (حيث ركزت هذه الدراسة على البرتا ، بكندا

وركزت هذه . التّعليم واإلشراف تهدف إلى إعادة هيكلية العملية التّعليمية خالل عقد التسعينات
وإصالح ، وتعليم السياسة، دوائر السياسة( الدراسة على خمس قضايا رئيسية ذات عالقة بالمفاهيم 

 وتقييم ، واإلشراف التّربوي، ةوالسياسات الالزمة لترويج وتشجيع التّعليم ذي الجودة الفائق، التّعليم
تعمل كنموذج  ) Alberta( بأن هذه السياسة ، وخلصت نتائج هذه الدراسة). صور اإلجراءات 

  .واإلشراف التّربوي في المستقبل، مثالي إلصالح التّعليم
  

  
  دراسة تتعلق بمعرفة األساليب اإلشرافية على المعلمين المتدربين: )Bean,2001( أجرى بيـن 

 قام الباحث بتسجيل الدروس عبر .وانعكاساتهم الذّاتية حول األساليب اإلشرافية المتبعة اتجاههم
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ومناقشة ، ومن خالل عملية تحليل المعلومات، شرائط الفيديو ثالث مرات للمعلمين المتدربين
  :المعلمين في األمور التّالية

  .التّدريس مدى تأثير اُألسلوب اإلشرافي على قراراتهم في -  1
  عملية التّدريس التي قاموا بها ؟حول ما هي تصوراتهم – 2
  ما هي ردود أفعالهم لوجود عملية تسجيل الدروس عبر شرائط الفيديو ؟-  3
  

، والمتابعة المستمرة، كشفت نتائج هذه الدراسة أن عملية تسجيل الدروس عبر شرائط الفيديو
  : تزودهم بعدة أشياء منهاوالمناقشة مع المعلمين المتدربين

  .إن المعلم المبتدئ يكتشف الخُبرات التي تُساعده في التُدريس - 
 .وأنماط التّدريس الفعال، يتعلم المعلم عملية التفاعل مع التّالميذ - 
إن بحوث التّجريب قادرة على تطوير مفاهيم التّدريس في ردود الفعل للمعلمين المبتدئين من  - 

 . اإلشرافيةخالل هذه األساليب
عملية تحليل المعلومات تُؤهل المعلمين على عملية التّأمل الذاتي حول اإلشراف قبل التّدريس  - 

  .وأثنائه
  

نموذج بديل لإلشراف : اإلشراف لتطوير المعلمين:  بعنواندراسةAli ):  ,2000(وأجرى علي 
اإلشرافي مع أهداف هدفت الدراسة إلى خلق مستويات متعددة للهيكل . التربوي في الباكستان

النظام اإلشرافي  القائم في باكستان ال يساهم في التطوير المهني . لية وتركيز مختلفينآمترابطة ب
إذ إن اعتماد المشرفين التربويين أساليب تدريس واحدة ال .  للمعلمين أو حتى المشرفين التربويين

خطاء المعلمين إثناء  عرضهم  كما يتم رصد أ،يجوز للمعلم تغييرها أو تجريب أساليب أخرى
أوضحت . فضال عن عدم قدرة المشرف على تزويد المعلم بالخبرة في ظل دوره التقليدي. للدروس

نظام تفتيشي و رقابي  أكثر من : نتائج الدراسة إن نظام اإلشراف في باكستان كما يراه المعلمون
مال الكتابية المطلوبة منهم  تعيق من كثرة األع: وأما المشرفون فقد رأوا أن. كونه ميسرا للتعليم

 والى عدم قدرة المشرف على . وتحد من اتصاالت المشرفين مع المعلم،ممارسات إشرافية أكثر
تم وضع نموذج بديل بحيث يتم من خالله التطوير المهني للمعلمين . اتخاذ قرار إداري تجاه المعلم

داء المدرسي بحيث تتقسم المسؤوليات وتم  ربط هذا النموذج مع األ. والمشرفين التربويين
. اإلشرافية بين المشرفين الخارجيين والمدراء وكبار المدرسين المشرفين في شبكة  من المدارس
. هذا النموذج من المقترح أن يخلق مصادر متاحة ومناسبة وإضافية أكثر لإلشراف التربوي

 ،إشراف خارجي: ى ثالث أنواعوأعطت الدراسة نموذجا لإلشراف من تطوير المعلم مقسما إل
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إن هذا النموذج يتناول عدة مشكالت متأصلة في النظام .  وأشراف معلم على معلم،وأشراف داخلي
  :اإلشرافي الحالي كما يلي

  .هذا النموذج سوف يربط نشاطات التطور المهنية مباشرة مع التحسينات المدرسية: أوال
  .شكال المصادر المتعددة لفرص التعلم سوف يستفيد الطلبة والمدرسين من إ:ثانيا
  . إن هذا النموذج يخلق سلم وظيفي للمعلمين ويضع شروطا صارمة الختيار المعلمين:ثالثا

  :إن تحقيق هذا النموذج يصطدم ببعض العقبات مثل
 .الصراع على السلطة بين األفراد والجماعات والمؤسسات .1
ين يسيطرون على عمليات تعيين المدرسين كبار المؤسسين العاملين في وزارة التربية والذ .2

 .وتنقالتهم ال يريدون للمدراء إن يشاركوهم سلطتهم
 .تبني ثقافة جديدة لتحمل المسؤولية بشكل عقبة أخرى  .3
واستثناء  مي ربما يؤدي إلى مناهج ضعيفةالتنافس بين المدارس عندما يتم تقييمها بشكل رس .4

 .الطلبة الضعفاء
 .على مستويات مختلفة قد يؤدي إلى الصراعتضارب األدوار وكثرتها  .5
 .تدني الروح المعنوية وعدم الثقة يعوقان التطور المهني .6
  

 الواقعي اإلشرافي السلوك أنماط بين العالقة تعرف إلى (Perrine, 1999):  برن دراسة وهدفت
 وتم الخاصة بيةالتر مشرفي قبل من ذاتيا المدركة السلوك وأنماط الخاصة التربية معلمو يدركها كما

 وأسلوب العمل وعالقات االتصال موضوعات تضمنت فقرة ( 32 ) من مكونة استبانة تطبيق
 ( 29 ) من المكونة الدراسة عينة على القرار واتخاذ الشخصي والوضع والثقة واإلبداع القيادة
 في المعلمين غبةر الدراسة نتائج  أظهرت.لوزيانا والية في ومعلمةمعلماً ( 400 )و تربويا مشرفًا
 وجود عدم أظهرت كما اإلشراف، من بمزيد والمطالبة التعامل في اإلنسانية العالقات من مزيد
 وتوقعات المعلمين بين توقعات (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند الداللة مستوى عند ارتباطيه عالقة

   . التربويين المشرفين
  

  " اإلشراف التربوي في اإلصالحية واالعتبارات السياسة " بعنوان ): Hazi, 1998(هازي دراسة

 اإلصالحات في فرجينيا والية مستوى على المشرفين نظر وجهات تعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 ) نم  الفترة في المدرسي لإلصالح الزمني التسلسل على بناء وذلك، الوالية في تمت التي المدرسية
 ةاستبان  خالل من  مشرفًا  (47) آراء الدراسة واستقصت، ( 1997 ) عام  نهاية حتى (1982
 .المحافظات مستوى على مشرفًا (20) مع مقابالت إجراء إلى باإلضافة، الغرض لهذا ُأعدت
 والمكتب ، المدارس وإصالح، الريفية المناطق في التعليم هي مواضيع ثالث الدراسة وشملت
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 :الريفية المناطق في التعليم مجال عن تجن :ومن اهم نتائج الدراسة. التربوي لإلشراف المركزي
 الثقافية والمقاومة، "الريفية المناطق" مصطلح استخدام من والنفور، التعليم على رقابة وجود عدم

  .للتغيير

 الدولة على وسيطرة، الشديدة المركزية تحت زالت ال أنها إلى المدارس إصالح مجال عن نتج فيما
 الموظفين؛ والجرأة وتطوير، المحلي اإلصالح بنجاحات ترتبط درسةالم وفعالية الدراسية؛ المناهج
 مراكز تغييرات في وإحداث، التمويل دورات ومنح، للمدرسة إدارة مجلس وانتخاب، اإلصالح نحو

، مرتفعة المعلمين غير ومعنويات، عالية التوقعات أن في فتكمن اإلصالح تحديات وأما الموظفين؛
 بالنسبة أما .جدد وتعيين موظفين، الموارد وندرة، المجتمع مع العالقات اليةوإشك، الدراسية والمناهج
، طاقاتهم من أكبر اإلصالح المدرسي أن المشرفون أوضح فقد لإلشراف المركزي المكتب لنتائج

  .إصالح المدرسة أداة هي المناهج وأن، رقابة أدوات بأنهم لشعورهم
  

على مشكالت اإلشراف التّربوي ):  Hazi &Galanz,1997( وركزت دراسة هازي وجالنز 
حيث أكدت هذه الدراسة على أن . التي أدت إلى التّقليل من دوره المأمول في المنظومة التّربوية
وضرورة التواصل بين المشرفين ، الغموض ال يزال يكتنف تعريف اِإلشراف التّربوي وأهدافه

كما أكدت الدراسة على أن اإلشراف . خرىالتّربويين من جهة واإلدارة المدرسية من جهة ُأ
 .التّربوي يمثل أداة لتطوير المنهج والنمو المهني للمعلمين

  

إلى .   في مدارس السود في جنوب أفريقيا ):Nogcongo,1996( دراسة نوكونجووتوصلت 
لفوائد أهم العقبات التي تواجه اإلشراف التربوي في مدارس السود متمثلة في عدم الفهم الحقيقي 

وعدم اعتراف المعلم ، والتمسك باألساليب التّقليدية في عملية التقويم، تدريب المعلم واإلشراف عليه
ووجود قصور في برامج إعداد وتدريب ، للمشرف التربوي بوجود مشكالت يعاني منها في الميدان

عية المعلم بأهداف  ضرورة تو:واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها. المشرفين التربويين
واعتماده على ، وضرورة تنويع المشرف التربوي في أساليبه عند تقويم المعلم، العملية اإلشرافية

وضرورة تنمية محور العالقات اإلنسانية بين المشرف التربوي والمعلم ، األساليب الموضوعية
  .وضرورة تطوير برامج إعداد المشرف التّربوي والمعلم، وتقويتها

  
 وهدفت األمريكية لويزيانا والية في أجريت فقد ( Ferguson, 1996) :فيرجسون  دراسة أما

 المدارس ومديرو التربويون المشرفون يراها كما االبتدائية، المدارس مشرفي ممارسات إلى التعرف
 كعينة مدرسة ( 59 ) منها اختير ابتدائية، مدرسة ( 66 ) من الدراسة مجتمع وتكون والمعلمون،

 وأظهرت ،معلماً ( 236 ) ومشرفاً  ( 231 )  الدراسة عينة أفراد عدد إجمالي بلغ وقد دراسة،لل
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 ومساعدتهم، المعلمين وتوجيه التخطيط، :يأتي فيما تتمثل التربوي المشرف ممارسات أن النتائج
  .وتقويمها وتوجيهها البرامج تنفيذ ومراقبة الخدمة، أثناء في وتقويمهم

  

 :(Ormston ,Michael, Brimblecombe, Nicola & Show 1995)ستون  أورم أما دراسة 
 في ألدائه ومانعا عائقًا تكون وهل المعلم، تطوير في اإلشراف عملية دور إلى التعرف الدراسة هدفت

 ( 800 من الدراسة عينة تكونت و . التغيير هذا من تحد التي المؤثرة العوامل إلى التعرف و ؟ الصف

  .ومتوسطة ثانوية مدرسة ( 35 ) في ملونيع ماًمعل) 
 ويساعدونهم ، متعاونون المشرفين بعض أن المعلمين اعتقاد-: يلي ما الدراسة نتائج أهم من وكان

 إلى يميلون الدراسة عينة من (% 38 ) هناك انتقاديون، هم بعض و ،ةالصفي ممارساتهم تحسين في

 ال الدراسة عينة من (% 41.2 ) أن حين في فية،الص الزيارة بعد الصفي التعليمي سلوكهم تغيير
  .التربوي المشرف بها يقوم التي الصفية الزيارة بعد التعليمي سلوكهم تغيير إلى يميلون

  

 من كجزء المعلم يتصوره كما التربوي اإلشراف :بعنوان بدراسة (Sandal ,1992)  قام ساندل

 عملية وأثر ، المعلمين يصيب الذي اإلحباط بابأس إلى التعرف الدراسة استهدفت ، المهني التطوير

 عينة وتألفت. ذلك معالجة في التربوي المشرف عمل جوانب من كجانب للمعلمين المهني النمو

 . المهني النمو عملية من مراحل لست أخضعوا حيث االبتدائية، المدارس في معلما) 42 (من الدراسة

 وتعزيز للمعلمين، المهني النمو تحسين في التربوي شرفالم دور أهمية إلى الدراسة نتائج وأشارت

  .لمهنتهم انتمائهم

  
 في اإلقليميين التربويين المشرفين دور تحليل إلى هدفت فقد (Clark,  1991) كالرك دراسة أما

 474 ) منها المستعاد بلغ بالبريد، استبانات توزيع خالل من شيكنيتم في الممتدة التعاونية الخدمات

 مستوى في واضحا اختالفً الدراسة نتائج وأظهرت الدراسة، عينة مجيبوها شكل انةإستب (
 المشرف أن العينة أفراد رأى وقد ، التربويين للمشرفين به يسمح أن يجب الذي والتدخل المشاركة
 ةواإلدار البرامجي، والتوسع الذاتية، اإلدارة : الترتيب على اآلتية باألدوار يقوم أن يجب التربوي
 المالية والنواحي العامة، والعالقات البرامج وتقويم وتطويرها، الوظيفية الهيئة وإدارة بالسياسة،
  .والميزانية

  

 تأثيرات النُموذج السلوكي لإلشراف، على  )Ocansey,1987 (دراسة أوكانسيوعالجتْ 
 المعلمين بهو تدريوكان الهدف من هذه الدراسة، . السلوكيات اإلشرافية للمعلمين المتعاونين
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حيث تم تدريب أربعة معلمين متعاونين في ضاحية من . المتعاونين في نموذج لإلشراف السلوكي
  .ضواحي أوهايو، باستخدام هذا النُموذج، الذي يركز على التّواصل، والتّفاعل عبر تعليمات متعددة

. الخاصة بالمتابعة والمؤتمرات وتم تقييم أداء المعلمين خالل المؤتمرات، عبر عناصر اإلشراف 
أشارت نتائج الدراسة بشكل واضح، إلى أنّه بإمكان المعلمين المتعاونين أداء الوظائف اإلشرافية 

بأن هناك زيادة في  مقدار الوقت المستنفذ من قبل المشاركين في فئات و. كنتيجة من نتائج التّدريب
شاركين في فئات التخطيط الغير التّخطيط المترابط ،وانخفاض في الوقت المستنفذ من قبل الم

مترابط، وزيادة في نسبة االتصال الخاص بالمهام اإلشرافية الصريحة، وانخفاض في االتصال 
  .الخاص بالمهام الضمنية

  
  تعليق على الدراسات السابقة 3.17.2

  
 التربوي من حيث افاإلشريظهر مدى االهتمام من الباحثين بمجال بعد عرض الدراسات السابقة 

 ومن خالل هذه ، التعليميةالعملية ووظائفه ومهامه ودوره في تحسين وأنماطه وأساليبهواقعه 
 جاءت في موضوعات مختلفة فكان معظمها في صلب موضوع الدراسة أنهاالدراسات نالحظ 

  : كما يلي اما المالحظات على الدراسات السابقة فكانت،بشكل مباشر ومرتبط معها بعالقة وثيقة
  
  :  التربوي ومهامه ووظائفه وفاعليته وهياإلشرافدراسات تناولت دور  -1

 دراسة االغا  ،)2002 ( دراسة الخوالده  ،)2004(  دراسة الجالد ،)2007(دراسة الجرجاوي 
  ،)1997( دراسة مصطفى  ،)2001(  دراسة محمد  ،)2002( دراسة النخالة ،2002)(والديب 

وقد  ). (Stephene Diane,2003 دراسة  ،) 1990(دراسة االيوب ،)1995(دراسة حسن 
 إعطاء نتائج هذه الدراسات لوجود غموض في الدور الحقيقي لإلشراف التربوي وعدم أشارت
 عدم ممارسة المشرفين التربويين لمهامهم إلىوأفادت .  التربوي بشكل ملموساإلشراف لدور أهمية

 اإلشراف التربوي اإلشراف التي يمارسها األدوار أهم وكانت ،أهميتها بدرجة تتفق مع اإلشرافية
 تقييم منتظم للمهارات ويعمل كصديق ، والوسائل التعليميةاألدوات  توفير ،على المناهج وتطويرها

 التعليمات الجديدة إصدار وكان التركيز على دوره في ، التعليمات والتغذية الراجعةإعطاءناقد في 
  .إليهمالموكلة 

  
 : التربوي واإلشراف بشكل عام مثلاإلشرافسات تناولت واقع درا -2

عيده  ،( 2000) هويدي  أبو دراسة ،)2000( دراسة عدوان ،)2007(دراسة العيسان والعاني 
 ( 1998 ) ،ونشوان نشوان دراسة ،)1991( دراسة الراشد ،)1995( دراسة العنوز ،)1995(
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  ، )Brandon,2002(  دراسة ،Healey,  2008)( دراسة ،)Hismanoglu,2010(دراسة 
 إلى هذه الدراسات أكثر أفادت حيث ، )Nogcongo,1996(  دراسة ،)Hazi, 1998(دراسة 

 اإلشراف عملية أن إلى أشاراتواغلب النتائج , ضرورة تفعيل دور مدير المدرسة كمشرف مقيم
 معظم أن أيضا وأظهرت,  خضوعها لعملية تقويم دوريةأويتم تخطيطها ومتابعتها  التربوي ال

ونمو مهني والمنهاج  , وإدارية ضمن مشكالت اقتصادية تأتي التربوي اإلشرافمشكالت ومعوقات 
 ،ومن هذه المعوقات اكتظاظ الصفوف الدراسية. والوسائل والعالقات االجتماعية والشخصية

قة المتبادلة بين  وضعف الث، التربوي لدى بعض المعلميناإلشرافاالتجاهات السلبية نحو عملية 
 ، وعدم كفاية موقف صفي واحد لتقرير الزيارة الصفية،المشرف التربوي ومدير المدرسة والمعلم

 مصور للمهارات التي يتم التدريب عليها بحيث يدرسها المعلم ويناقشها مع أرشيفوعدم توفر 
لتدريب على الطرق  واقتصار ا، وقصر الوقت المتاح للمشرف التربوي للتعامل مع الطلبة،المشرف

  .النظرية فقط
  
 تستخدم أن التربوي المستخدمة حاليا واألساليب التي يمكن اإلشراف أنماطدراسات تناولت  -3

 :من اجل تحسين العملية التعليمية وهي 
 

دراسة السعود  ، (2007) صيام دراسة ،)2010(دراسة الطويسي  ،)2011( دراسة سليمان 
 ,)Gurnam, 2010( ودراسة ،)1996( ودراسة أبو فروة ،)2000( ودراسة سيسالم ،)2003(

حيث أظهرت النتائج ,  )Hart,2003(  ودراسة ,  (Caires & Almeida, 2007) ودراسة
للدراسات أن أكثر األساليب اإلشرافية المستخدمة من قبل المشرفين التربويين هي الزيارة الصفية 

 بينما األساليب ، ثم أسلوب تبادل الزيارات،ارة الصفية والمقابلة الفردية التي تعقب الزي،المفاجئة
اإلشرافية األخرى ال يلجا إلى استعمالها كثير من المشرفين وأظهرت النتائج أيضا أن بعض 
المعلمين ال يتلقون تغذية راجعة عن الزيارات الصفية التي يقوم بها المشرفون التربويون وان 

 وأظهرت أيضا وجود اختالفات ،ن ضعيفة وال يستفاد منهاقدمت لهم التغذية الراجعة فإنها تكو
  . وبين توقعات المعلمين ومديري المدارس،جوهرية بين توقعات المشرفين التربويين أنفسهم لدورهم
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  : االتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحاليةأوجه 4.17.2
  

 التربوي في بعض اإلشرافدور اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي تناولت  -1
 ،)2002( النخالة،)2002( الخوالدة ،)2004( الجالد،)2007( مثل دراسة الجرجاوي مجاالته

 ).2000( ابو هويدي ، )2001(الحارثي 
 
ي ومشكالته في المجتمع  التربواإلشراففي الحديث عن واقع أخرى اتفقت مع دراسات   -2

 دراسة عيده ،)2000( دراسة عدوان،)2007( مثل دراسة العيسان والعاني الفلسطيني
)1995.( 

  
 على العاملين في وزارة التربية والتعليم أجريت في كونها أخرىواتفقت مع دراسات  -3

دراسة  ،)2010( دراسة العبد ،)2011(الفلسطينية ومن هذه الدراسات دراسة سليمان
 ).2007(صيام

  
  

  :لدراسة الحالية اوجه االختالف بين الدراسات السابقة وا 5.17.2

  

 هذه أن في حين ، متعددإشراف بعض الدراسات السابقة في مؤسسات تعليمية ذات أجريت -1
 .  الحكومياإلشراف على المؤسسة التعليمية ذات أجريتالدراسة 

 الدراسة الحالية أما ، التربوي في المرحلة الثانوية اإلشرافاغلب الدراسات السابقة تناولت واقع  -2
   .األساسية التربوي ودوره في المرحلة اإلشراف فتناولت واقع

  
وبعد اطالع الباحثة على األدب التربوي والدراسات السابقة  المرتبط بعملية اإلشراف التربوي فإن 
هذه الدراسة أفادت من مجموعة الدراسات السابقة في العديد من الجوانب المرتبطة بعملية اإلشراف 

 كما استفادت ،شراف ودورها في رفع األداء الوظيفي للمعلمين وأهمها واقع عملية اإل،التربوي
 ومن خالل ،الباحثة في مجال بناء أداة الدراسة الخاصة بدراستها ومنهجية الدراسة وأسلوب البحث

 أن الكشف عن واقع  علماً،استعراض تلك الدراسات تظهر مدى الحاجة إلى موضوع هذه الدراسة
سين العملية التعليمية خطوة مهمة وأساسية لتقديم مقترحات لتفعيلها اإلشراف التربوي ودوره في تح

 واهم ما يميز هذه ،وبناء جسرا من التفاعل والثقة بين عملية اإلشراف التربوي والمعلمين والمدراء
هي  موزعة على ثالثة أقسام ،)واقع اإلشراف التربوي(المجال األول الدراسة اشتمالها على مجالين 

 ومخرجات اإلشراف ،اإلشراف التربوي) آليات (  عمليات ، هتراف التربوي ومدخالفلسفة اإلش
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وأما المجال الثاني دور اإلشراف التربوي في رفع أداء المعلم الوظيفي موزعة على . التربوي
 ،)بالمحتوى التعليمي(المتعلق ،) بالتّخطيط والمتابعة( األداء الوظيفي المتعلق :أربعة أقسام هي

كما تتميز هذه الدراسة عن    .) باستراتيجيات التقويم (  المتعلق ،) باستراتيجيات التدريس(ق المتعل
 وأيضا ،الدراسات السابقة أنها تناولت المرحلة األساسية التي تعتبر النواة األساسية في التعليم
 من خبرات اشتملت على ما جاء في تلك الدراسات ألنها جاءت زمنيا بعدها حيث استفادت الباحثة

  .الباحثين السابقين في دراستها
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  :الفصل الثالث

_________________________________________________  

   الطريقة واإلجراءات.3
  

قامت الباحثة في هذا الفصل من الدراسة بتناول عرضاً للخطوات والمراحل وفقا للمنهج 
، واألدوات المستخدمة ومتغيرات الدراسة المستقلة، امجتمع الدراسة وعينتهالعلمي، من خالل تحديد 

وإجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات 
  .  المتعلقة باستجابة أفراد العينة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

  

  منهج الدراسة 1.3

ف المرجوة من هذه الدراسة، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي وهو المنهج الذي يهدف لتحقيق األهدا
إلى وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها، فقد تم استخدام هذا المنهج ألنه يالءم طبيعة 
وأهداف الدراسة معتمداً على أسلوب الدراسة الميدانية في جمع المعلومات، ليفي بأغراضها ويحقق 

  .   واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجهاأهدافها 
  

  مجتمع الدراسة 2.3

 في محافظتي  األساسيةمديري ومعلمي المدارس الحكوميةلدراسة من جميع ا تمثل المجتمع
  ).اً معلم1163، واً مدير92( والبالغ عددهم ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة،
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  عينة الدراسة 3.3

مديري ومديرات المدارس الحكومية األساسية في ضواحي القدس ن ة باستخدام عينة مقامت الباحث
 ،تم اختيارهم  بالطريقة الطبقية العشوائية، مديراً ومديرة) 73(ورام اهللا والبيرة حيث شملت العينة 

معلماً ومعلمة تم اختيارهم ) 394(وتكونت عينة معلمي ومعلمات المدارس الحكومية األساسية من 
   .العشوائيةبالطريقة الطبقية 

  

  وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 4.3

من عينة % 70.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص، ويظهر أن ) 1.3(يبين الجدول 
ويبين الجدول  توزيع أفراد عينة الدراسة . من المواد العلمية% 29.6، إنسانيةالدراسة من علوم 

من % 74.9نة ذكور، في حين كانت نسبة من العي% 25.1حسب متغير التخصص، ويظهر أن  
% 20.3ويبين الجدول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة، ويظهر أن . اإلناث

 10ألكثر من % 55.7 سنوات، ونسبة 10-5من% 23.9 سنوات، في حين كانت نسبة 5أقل من 
% 62.6 دبلوم، ونسبة %29.1ويبين أيضاً متغير المؤهل العلمي، ويظهر أن نسبة . سنوات

ويبين أيضاً متغير الوصف الوظيفي حيث يظهر أن نسبة . دراسات عليا% 8.3بكالوريوس، ونسبة 
% 47.4ويظهر أيضاً متغير المديرية، ويظهر أن نسبة . معلم% 82.7مدير، ونسبة % 17.3

  . للمحافظة رام اهللا والبيرة% 52.6لضواحي القدس، ونسبة 
  

  .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ): 1.3(جدول        

النسبة   العدد  المستوى  المتغير

  المئوية

  التخصص 70.4 297  إنسانيةعلوم 

 29.6 125  علوم طبيعية
  الجنس 25.1 106  ذكر

 74.9 316  أنثى
 20.4 86   سنوات5أقل من 

 23.9 101   سنوات10-5من
  سنوات الخبرة

 55.7 235   سنوات10أكثر من 
 29.1 123  دبلوم المؤهل العلمي
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 62.6 264  بكالوريوس
 8.3 35  أعلى من بكالوريس

الوصف  17.3 73  مدير

 82.7 349  معلم  الوظيفي
  المديرية 47.4 200  ضواحي القدس

 52.6 222  رام اهللا والبيرة
 

  : الدراسةأداة 5.3

ريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيره التعرف إلى واقع عملية اإلشراف التربوي في مديمن أجل 
 قامت ،ودوره في رفع أداء المعلم الوظيفي كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية األساسية

 ، وهي عبارة عن استبانة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة،الباحثة بتصميم وبناء أداة الدراسة
ي المتعلق باإلشراف التربوي خاصة الذي تناول حيث قامت ببنائها معتمدةً على األدب التربو
اإلشراف التربوي في رفع أداء المعلم الوظيفي كما  موضوع واقع اإلشراف التربوي ودور عملية
  .يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية األساسية

  
 قسمت )واقع اإلشراف التربوي(المجال األول مجالين أداة الدراسة في صورتها النهائية من تكونت 

) آليات( عمليات ، هتفلسفة اإلشراف التربوي ومدخال: هي موزعة على ثالثة أقسام فقرة) 51(إلى 
وأما المجال الثاني دور اإلشراف التربوي في .  ومخرجات اإلشراف التربوي،اإلشراف التربوي

لوظيفي  األداء ا: موزعة على أربعة أقسام هيفقرة) 33(قسمت إلى رفع أداء المعلم الوظيفي 
 ،) باستراتيجيات التدريس(ق المتعل ،)بالمحتوى التعليمي(المتعلق ،) بالتّخطيط والمتابعة(المتعلق 

   قالمتعلو
    .) باستراتيجيات التقويم (
  

  صدق األداة 6.3

قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة 
 من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة، والذين ابدوا بعض بعرضها على مجموعة

  .المالحظات حولها، ووفق هذه المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية
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لفقرات االستبانة من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون 
لة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويدل الح وجود دواتضمع الدرجة الكلية لألداة لكل مقياس، 

  :والجداول التالية تبين ذلك. اق داخلي بين الفقراتتسعلى أن هناك ا
  

لمصفوفة ارتباط ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 2.3(جدول 

  واقع عملية اإلشراف التربويفقرات 

  
الدالة  Rقيمة   الرقم

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة   رقمال

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة   الرقم

  اإلحصائية

1  0.574** 0.000  18  0.774**0.000  35  0.732** 0.000  
2  0.621** 0.000  19  0.759**0.000  36  0.721** 0.000  
3  0.612** 0.000  20  0.666**0.000  37  0.757** 0.000  
4  0.648** 0.000  21  0.613**0.000  38  0.744** 0.000  
5  0.688** 0.000  22  0.760**0.000  39  0.765** 0.000  
6  0.727** 0.000  23  0.752**0.000  40  0.719** 0.000  
7  0.670** 0.000  24  0.725**0.000  41  0.731** 0.000  
8  0.634** 0.000  25  0.644**0.000  42  0.637** 0.000  
9  0.621** 0.000  26  0.764**0.000  43  0.722** 0.000  

10  0.605** 0.000  27  0.722**0.000  44  0.720** 0.000  
11  0.614** 0.000  28  0.720**0.000  45  0.763** 0.000  
12  0.700** 0.000  29  0.742**0.000  46  0.745** 0.000  
13  0.690** 0.000  30  0.719**0.000  47  0.727** 0.000  
14  0.611** 0.000  31  0.751**0.000  48  0.735** 0.000  
15  0.584** 0.000  32  0.763**0.000  49  0.774** 0.000  
16  0.599** 0.000  33  0.759**0.000  50  0.746** 0.000  
17  0.725** 0.000  34  0.751**0.000  51  0.755** 0.000  
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لمصفوفة ارتباط ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 3.3(جدول 

   المعلم الوظيفيأداءفقرات 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسة أداة ثبات 7.3 

لمقياس الدراسة  ،ليةلكالتحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة اب قامت الباحثة
، واقع عملية اإلشراف التربويل) 0.98(، وكانت الدرجة الكلية )كرونباخ الفا(حسب معادلة الثبات 

 بثبات يفي بأغراض األداة تمتع هذه إلى وهذه النتيجة تشير ، ألداء المعلم الوظيفي) 0.98(و
  :وهي كما في الجدول التالي. الدراسة
  

  

  

  

الدالة  Rقيمة   الرقم

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة   الرقم

اإلحصا

  ئية

الدالة  Rقيمة   الرقم

  اإلحصائية

1  0.744** 0.000  12  0.722** 0.000  23  0.808** 0.000  
2  0.762** 0.000  13  0.753** 0.000  24  0.839** 0.000  
3  0.764** 0.000  14  0.727** 0.000  25  0.822** 0.000  
4  0.830** 0.000  15  0.700** 0.000  26  0.834** 0.000  
5  0.750** 0.000  16  0.789** 0.000  27  0.843** 0.000  
6  0.767** 0.000  17  0.801** 0.000  28  0.814** 0.000  
7  0.791** 0.000  18  0.798** 0.000  29  0.802** 0.000  
8  0.591** 0.000  19  0.733** 0.000  30  0.807** 0.000  
9  0.715** 0.000  20  0.793** 0.000  31  0.835** 0.000  

10  0.759** 0.000  21  0.765** 0.000  32  0.783** 0.000  
11  0.810** 0.000  22  0.806** 0.000  33  0.835** 0.000  
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  ثبات لمجاالت االستبانه والدرجات الكليةمعامل ال): 4.3(جدول

 معامل الثبات عدد الفقرات  المجال  المحور

 0.93 16  فلسفة اإلشراف التربوي ومدخالته
 0.97 24  اإلشراف التربوي) آليات(عمليات 

 0.95 11  مخرجات اإلشراف التربوي

عملية  واقع
اإلشراف 
  التربوي

 0.98 51  الدرجة الكلية
 0.93 8  )بالتّخطيط والمتابعة ( المتعلق 
 0.94 10  )بالمحتوى التعليمي ( المتعلق 
 0.95 8  )باستراتيجيات التدريس(المتعلق 

 0.95 7  ) باستراتيجيات التقويم (المتعلق  

  الوظيفيأداء المعلم 

 0.98 33  الدرجة الكلية
 

    إجراءات الدراسة8.3

توزيع عدد من االستبانات على جزء من عينة الدراسة بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة ب
، وتم تحديد عينة الدراسة، حيث %98.2، حيث بلغ معامل الثبات )test-retest(استبيان) 40(

قامت الباحثة بتطبيق األداة على أفراد عينة الدراسة، وبعد أن اكتملت عملية تجميع االستبيانات من 
طريقة صحيحة، تبين للباحثة أن عدد االستبيانات المستردة الصالحة أفراد العينة بعد إجابتهم عليها ب

  . فقط ةاستبان) 422(والتي خضعت للتحليل اإلحصائي 
  

   المعالجة اإلحصائية 9.3

، وذلك )إعطائها أرقاما معينة( بعد جمع االستبيانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها 
الحاسوب إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحليل البيانات تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز 

وفقا ألسئلة الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية 
، واختبار التباين )t- test) (ت(واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار 

، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا )One Way ANOVA(األحادي 
)Cronbach Alpha(اإلحصائية ة، وذلك باستخدام الرزم )SPSS) (Statistical Package 

for Social Sciences.(  
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  : الفصل الرابع

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة

  
    تمهيد1.4
  

 "تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة وهو 
واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة ودوره في رفع أداء 

يرات وبيان أثر كل من المتغ"  األساسيةالمعلم الوظيفي كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية
من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول 

  :وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية. عليها
  

التربوي واقع عملية اإلشراف ل درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة ): 1.4(جدول 

  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة

  

  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل2.33  منخفضة
  3.67 - 2.34  متوسطة
   فأعلى3.68  عالية
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  :  نتائج أسئلة الدراسة2.4

  

  :   النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.2.4

  

 كما يراه معلمو رام اهللا والبيرةواقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس وما 

  ؟ومديرو المدارس الحكومية األساسية

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
واقع عملية اإلشراف التربوي الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن 

   .ومتوسطات المجاالت والدرجة الكلية, قدس ورام اهللا والبيرةفي مديريتي ضواحي ال
 

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 2.4(جدول 

   واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرةلمجاالت

  

 الرقم
المتوسط  المجال

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الدرجة

  متوسطة 0.61 3.41  فلسفة اإلشراف التربوي ومدخالته  1
 متوسطة 0.70 3.43  اإلشراف التربوي) آليات(عمليات   2
 متوسطة 0.73 3.56  مخرجات اإلشراف التربوي  3

 متوسطة 0.63 3.41  الدرجة الكلية
  

نحرافات المعيارية الستجابات ويالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واال
واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام أفراد عينة الدراسة على مجاالت 

، وهذا يدل على )0.63(وانحراف معياري ) 3.41(أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية اهللا والبيرة 
جاءت بدرجة رام اهللا والبيرة واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس وأن 

اإلشراف التربوي على أعلى متوسط حسابي يليه مجال ) آليات(متوسطة، وقد حصل عمليات 
 وجميعها جاءت بدرجة فلسفة اإلشراف التربوي ومدخالته يليه مجال مخرجات اإلشراف التربوي

  . لفقرات هذه المجاالت وبين الجدول الالحق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.متوسطة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 3.4(جدول 

  واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرةل

  

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

التربية  في وزارة بها المعمول القوانينو إلمام ومعرفة باألنظمة  9
  . والتعليم

 عالية 0.86 3.79

 عالية 0.85 3.73  .النجاح سر هو الذي للدرس التخطيط أهمية إلى المشرف يرشدني  25
يوجهني إلى استخدام أساليب التقويم المناسبة لتحقيق األهداف   19

.التعليمية  
 عالية 0.82 3.72

 عالية 0.85 3.70  . وتقبلها واحترامها أرائهم عن للتعبير يذالتالم تشجيع على الحث  11
 عالية 0.88 3.69  . الحياة بواقع التعليمية المادة ربط  8

 عالية 0.78 3.69  .المختلفة التقويم أنواع استخدام على يشجعني  24
 متوسطة 0.88 3.65  . المنهاج على تعديل مبرمج اإلطالع والتزود بكل ما يطرأ من   10
 متوسطة 0.89 3.63 .المستمرة التقويم معايير تحديد في المشرف يساعدني  18
 متوسطة 0.83 3.62  يذكرني بأهمية الموازنة بين بنود التقويم واألهداف التعليمية  20
 متوسطة 0.88 3.56  .متوازن بشكل للطالب التعزيز استخدام يعزز مهارتي في  35
 متوسطة 0.97 3.55  .والعقاب التخويف من بدالً والثواب التعزيز شعاري يجعل  39
المناسبة  األسئلة طرح طرق جديدة في يعزز قدرتي في استخدام  36

  .الطالب لمستوى
 متوسطة 0.90 3.52

 متوسطة 0.99 3.52  .الطالب مع المحاباة ال المساواة منهج اعتماد إلى يرشدني  40
 متوسطة 0.96 3.50  .تطويره هدفب الدراسي المقرر على مالحظاتي إبداء على يشجعني  17
 متوسطة 0.88 3.50 .تحسينها وسبل االختبارات تقويم طرق لي يوضح  23
 متوسطة 0.93 3.50 .اليومي التخطيط عملية في يرفع كفاءتي  26
 متوسطة 0.87 3.50  .منظومة قيم ومجموعة من األنظمة والقوانين  42
 متوسطة 0.92 3.48  . ريسطرائق التد في المعاصرة االتجاهات أهم عرض  7
 متوسطة 0.85 3.45  .تجسيد فلسفة إشراف واضحة ومعلنة  1

 متوسطة 0.91 3.45  .يساعدني في كيفية تشخيص نقاط القوة والضعف لدى الطالب  22
 متوسطة 0.90 3.44  .التعلم عملية نحو إيجابية اتجاهات توليد في يساعدني  37
 متوسطة 0.87 3.44  .والمعلممعالم تربوية واضحة لدور المشرف   47
 متوسطة 0.90 3.43  .بالطالب الخاصة التربوية الحاجات تحديد إلى يرشدني  28
 متوسطة 0.79 3.41  .بناء محتوى اإلشراف على ضوء تكامل األهداف والمخرجات  4
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 متوسطة 0.86 3.41  . رصد سياسات تربوية واضحة لإلشراف  5
 متوسطة 0.89 3.40  .تعزيز الفهم لمبادئ اإلشراف  49
 متوسطة 0.94 3.38  يساعد في تنمية العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي  12
 متوسطة 0.86 3.38  . لدى التالميذ العليا التفكير مهارات تنمية كيفية إلى يرشد  13
 متوسطة 0.83 3.37  .تكامل  بين فلسفة اإلشراف ودور المشرفين التربويين  6

 متوسطة 0.92 3.36  .ددة لإلشراففلسفة واضحة ومح  41
 متوسطة 0.86 3.36  .فهم عال لمخرجات التعليم المتوقعة  48
 متوسطة 0.90 3.36  .تعميم دوري لمحتوى التعليم على ادوار اإلشراف  51
 متوسطة 0.90 3.35  .فهم واضح الدوار اإلشراف التربوي وتطبيقه  44
 متوسطة 0.95 3.34  .لعامة لإلشرافسياسات واضحة وجاهزية عالية من اإلدارة ا  50
 متوسطة 0.82 3.32  .عرض أدوات واضحة لتحقيق الفلسفة واألهداف  2

يوجهني إلى كيفية استخدام جدول المواصفات في بناء فقرات   21
  .االختبار

 متوسطة 0.96 3.31

 متوسطة 0.88 3.30  .تكامل واضح  بين الفلسفة واألدوار لإلشراف  46
 متوسطة 0.91 3.27  .المنهاج إلثراء والمجالت الكتب على باإلطالعيعزز قدرتي   27
 متوسطة 0.90 3.26  .تكامل واضح  بين الفلسفة واألهداف  45
 متوسطة 0.96 3.25  .الموهوبين الطلبة مع التعامل كيفية في يعزز مهارتي  34
 متوسطة 0.85 3.25  .ضمان نجاح المخرجات المتوقعة  43
 متوسطة 0.78 3.24  .اإلشراف وأدواتهتكامل بين فلسفة   3

 متوسطة 0.94 3.23  .الحصة في الطارئة المواقف على التغلب كيفية يعزز كفاءتي في   31
 متوسطة 0.97 3.23  .التدريس أثناء المتوقعة الصعوبات حل سبل إلى يوجهني  32
 متوسطة 0.96 3.22  .الدراسية المقررات تحليل نظام في يرفع كفاءتي  29
 متوسطة 0.90 3.18  .الطالب من المتوقعة غير األسئلة معالجة وسائل يعزز كفاءتي في  30
 متوسطة 0.96 3.17  .المحلي المجتمع لخدمة المادة مفاهيم توظيف وسائل لي يبين  38
 متوسطة 0.99 3.16  .التعلم بطيئي الطلبة مع التعامل كيفية في يساعدني  33
 متوسطة 0.97 3.14  ). المعلمين أو التالميذ أو اإلدارة (مع الخالفات حل المساعدة في  16
  وتحمل أولياء األمورمع االتصال  مهارات تنمية في المساعدة  15

   المسئولية
 متوسطة 0.97 3.13

تزويد المدرسة بكل ما يلزمها من أدوات ووسائل لتطوير مهارات   14
  .التالميذوقدرات 

 متوسطة 1.02 2.96

 متوسطة 0.63 3.41  الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا أفراد عينة الدراسة على 

هذا يدل على أن و) 0.63(وانحراف معياري ) 3.41( أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية والبيرة
 جاءت بدرجة واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة

  .متوسطة
فقرة بدرجة ) 45(فقرات جاءت بدرجة عالية، و) 6(أن ) 3.4(كما تشير النتائج في الجدول رقم 

 التربية والتعليم  وزارةفي بها المعمول والقوانين إلمام ومعرفة باألنظمة" وحصلت الفقرة . متوسطة
 للدرس التخطيط أهمية إلى المشرف يرشدني" ، يليها فقرة )3.79(على أعلى متوسط حسابي " 

تزويد المدرسة بكل ما يلزمها  "وحصلت الفقرة ). 3.73(بمتوسط حسابي  " النجاح سر هو الذي
، يليها فقرة )2.96(ي على أقل متوسط حساب" من أدوات ووسائل لتطوير مهارات وقدرات التالميذ 

بمتوسط حسابي  " المسئولية  وتحمل أولياء األمورمع االتصال  مهارات تنمية في المساعدة" 
)3.13.(  

وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
تربوي في مديريتي ضواحي القدس واقع عملية اإلشراف العلى مجاالت المقياس الذي يعبر عن 

  . ورام اهللا والبيرة
  
  

  :   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.2.4

 أداء في رفع في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة التربوي اإلشرافدور عملية  ما

  ؟  كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية األساسيةالمعلم الوظيفي  

السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن هذا 
الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن واقع أداء المعلم الوظيفي  في 

  .)4.4(جدول رقم . مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة
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فات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرا): 4.4(جدول 

  لمجاالت واقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة

  

 الرقم
المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  متوسطة 0.79 3.44  )بالتّخطيط والمتابعة ( األداء الوظيفي المتعلق   1

 متوسطة 0.79 3.37  )بالمحتوى التعليمي ( في المتعلق األداء الوظي  2

 متوسطة 0.76 3.40  )باستراتيجيات التدريس(المتعلق  الوظيفي األداء  3

  متوسطة 0.84 3.43  ) باستراتيجيات التقويم (قةالمتعل الوظيفي األداء  4

 متوسطة 0.74 3.41  الدرجة الكلية

  

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن ال
أفراد عينة الدراسة على مجاالت واقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا 

، وهذا يدل على أن )0.74(وانحراف معياري ) 3.41(والبيرة أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 
ي مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة جاءت بدرجة درجة واقع أداء المعلم الوظيفي ف

على أعلى متوسط )بالتّخطيط والمتابعة ( متوسطة، وقد حصل مجال األداء الوظيفي المتعلق 
 الوظيفي ، يليه مجال األداء) باستراتيجيات التقويم (المتعلق   الوظيفي حسابي يليه مجال األداء

 ويبين ).بالمحتوى التعليمي (  يليه مجال األداء الوظيفي المتعلق ،)باستراتيجيات التدريس(المتعلق 
  . لفقرات هذه المجاالتالمتوسطات الحسابية) 5.4(الجدول 

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 5.4(جدول 

   والبيرةلواقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.90 3.75  .متابعة تنفيذ المقررات الدراسية حسب الخطة الموضوعة  8
 متوسطة 0.93 3.67  .االلتحاق في الدورات التدريبية المتعلقة بالمنهاج وطرائق تدريسه  13
 متوسطة 0.91 3.55  . في التدريس يعزز قدرتي على توظيف طرائق جديدة  27
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 متوسطة 0.89 3.54  . المختلفة  يرفع جاهزيتي الستخدام أنواع التقويم  29
 متوسطة 0.94 3.52  .اإلرشاد إلى استخدام أساليب متنوعة في تقويم مستوى التالميذ  28
 متوسطة 0.86 3.51  .اإلرشاد إلى بناء األنشطة التعليمية التي تشبع ميول وحاجات التالميذ  19
 متوسطة 0.98 3.45  .يرفع قدرتي في بناء  أسئلة االختبارات التي أعدها وأنقحها  30
 متوسطة 0.89 3.44  .المساهمة في رصد خطة متابعة تربوية لضمان تحقيق األهداف  2
 متوسطة 0.97 3.44  .يعزز قدرتي في تحديد وصياغة األهداف السلوكية  6
/ طة التي تُسهم في تحقيق األهداف التّعليمية المساعدة في تحديد األنش  7

  .التّعلمية
 متوسطة 0.95 3.44

 متوسطة 0.99 3.44  . اإلطالع على آليات صياغة  األهداف الخاصة بالمنهاج الذي أدرسه   16
 لدى الناقد التفكير تنمية التدريس في طرائق توظيف كيفية اإلرشاد إلى  20

  .التالميذ
 متوسطة 0.82 3.44

 متوسطة 1.02 3.42  .ساهمة في التخطيط للتعليم العالجيي  3
 متوسطة 0.86 3.41  .ساعدة في تكامل األهداف بطرائق التدريسي  24
 متوسطة 0.87 3.41  .ساعدة في تكامل  األهداف واألنشطةي  25
 متوسطة 0.91 3.41  .ساعدة في تكامل األنشطة ودور التالميذ بالتعلمي  26
 متوسطة 0.95 3.40  . استخدام مصادر متعددة دون االعتماد على الكتاب وحدهعزيز مهارتي فيي  10
 متوسطة 3.40 0.95  .  العملية التعليمية تحسين في التقويم نتائج من لإلفادة يعزز قدرتي  31
 متوسطة 1.06 3.39  . المنهاج من أجل تطويره لتقييم ورش عمل في  االلتحاق  14
 متوسطة 1.02 3.39  .م من تعديل على المنهاج التزويد بمعلومات عما يت  15
 متوسطة 0.92 3.38  .المساهمة في تحديد احتياجاتي التربوية  1

 متوسطة 0.89 3.37  .اإلرشاد إلى بعض النماذج الناجحة للتخطيط للتدريس   22
 متوسطة 0.67 3.36  .رفع كفايتي في تحليل الوحدات الدراسية التي أقوم بتدريسها ي  9

 متوسطة 0.96 3.36  .زز قدرتي في بناء تسلسل منطقي للمحتوى يع  17
 متوسطة 0.95 3.35  يرفع جاهزيتي لتحليل الوحدات الدراسية التي أقوم بتدريسها   23
 متوسطة 0.97 3.34  .لتقويمها الدراسية المواد تحليل على يعزز قدرتي  33
 متوسطة 1.04 3.33  .ساعدة على وضع الخطط الدراسية ي  5

 متوسطة 0.93 3.33  .ساعدة في التغلب على المشكالت والصعوبات المتعلقة بتنفيذ المنهاجي  11
 متوسطة 0.95 3.31  .ساعدة على إيجاد النماذج الناجحة للتخطيط ي  4

 متوسطة 0.99 3.31  .يعزز قدرتي في بناء تسلسل سيكولوجي للمحتوى  18
 متوسطة 0.89 3.31  .ريسساعدة على االبتكار واإلبداع في مجال التدي  21
 متوسطة 1.03 3.23  . الخاصة ذوي  الحاجات التالميذ تناسب تقويم أدوات يرفع كفايتي الستخدام  32
 يزود المدرسة ببعض النشرات التي تعالج جوانب القصور في المحتوى  12

  .الدراسي للمنهاج
 متوسطة 1.01 3.07

 متوسطة 0.74 3.41  الدرجة الكلية

  



 80

لجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات يالحظ من ا
أن  أفراد عينة الدراسة على واقع أداء المعلم الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة

وهذا يدل على أن درجة واقع ) 0.74(وانحراف معياري ) 3.41(المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 
  .جاءت بدرجة متوسطة اء المعلم الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرةأد

فقرة جاءت ) 32(أن فقرة واحدة جاءت بدرجة عالية، و) 4.4(كما تشير النتائج في الجدول رقم 
على " متابعة تنفيذ المقررات الدراسية حسب الخطة الموضوعة " وحصلت الفقرة . بدرجة متوسطة

االلتحاق في الدورات التدريبية المتعلقة بالمنهاج " ، يليها فقرة )3.75(وسط حسابي أعلى مت
يزود المدرسة ببعض النشرات التي " وحصلت الفقرة ). 3.67(بمتوسط حسابي " وطرائق تدريسه 

، يليها فقرة )3.07(على أقل متوسط حسابي " تعالج جوانب القصور في المحتوى الدراسي للمنهاج 
بمتوسط حسابي " ةالخاص ذوي  الحاجات التالميذ تناسب تقويم أدوات كفايتي الستخداميرفع " 
)3.23.(  

وقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
ام اهللا  الذي يعبر عن واقع أداء المعلم الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس وراألداةعلى مجاالت 

  . والبيرة
  
    

  : الثالث  النتائج المتعلقة بالسؤال 3.2.4

افراد عينة  بيت تقديرات ) α ≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

عزى ت واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرةالدراسة ل

  الخبرة، المؤهل العلمي، الوصف الوظيفي، المديرية ؟لمتغير التخصص، الجنس، سنوات 

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالية

    
  : نتائج الفرضية األولى

  

في واقع عملية اإلشراف ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة " 

 كما يراه معلمو ومديرو المدارس  والبيرةالتربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا

  . لمتغير التخصصتبعاً الحكومية االساسية
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الستجابة أفراد عينة الدراسة على " ت" نتائج اختبار إستخدامولفحص الفرضية الصفرية األولى تم 
 , لمتغير التخصصتبعاًواقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  .)6.4(  رقمجدول ال
  

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لواقع عملية " ت"نتائج اختبار ): 6.4(جدول 

  متغير التخصص حسباإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  

  

  
، أي )0.05(، ومستوى الداللة )2.01(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة أنه توجد فروق في 
وكذلك تبين وجود فروق في مجال عمليات اإلشراف التربوي، وكانت . يعزى لمتغير التخصص

  .، أي تم رفض الفرضية األولىاإلنسانية العلوم  لصالح تخصصالفروق
  

  : نتائج الفرضية الثانية

في واقع عملية اإلشراف ) α ≥ 0.05( له إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات دال "

 كما يراه معلمو ومديرو المدارس التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة

  " يعزى لمتغير الجنسالحكومية االساسية

المتوسط   العدد  التخصص  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

فلسفة اإلشراف  0.63 2973.43  إنسانيةعلوم 
التربوي 
  ومدخالته

 0.57 1253.36  علوم طبيعية
420  1.07  0.285

) آليات(عمليات  0.71 2973.48  إنسانيةعلوم 
 0.65 1253.32 علوم طبيعية  اإلشراف التربوي

420 2.29  0.023

مخرجات  0.71 2973.40  إنسانيةعلوم 
 0.76 1253.25 علوم طبيعية اإلشراف التربوي 

420 1.90  0.058

  الدرجة الكلية 0.64 2973.45  إنسانيةعلوم 
 0.60 1253.32 علوم طبيعية

420 2.01  0.046
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تجابة والمتوسطات الحسابية الس" ت"ولفحص الفرضية الصفرية الثانية تم حساب نتائج اختبار 
أفراد عينة الدراسة على واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا 

  .)7.4( دول رقمجكما هو مبين في ال. والبيرة يعزى لمتغير الجنس
للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لواقع عملية " ت"نتائج اختبار ): 7.4(جدول 

  لمتغير الجنستبعاًضواحي القدس ورام اهللا والبيرة اإلشراف التربوي في مديريتي 

  
المتوسط   العدد  الجنس  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

  فلسفة اإلشراف التربوي ومدخالته 0.63 1063.34  ذكر
 0.61 3163.43  أنثى

420  1.33  0.19 

  ياإلشراف التربو) آليات(عمليات  0.77 1063.33  ذكر 
 0.67 3163.47  أنثى

420 1.82  0.069

  مخرجات اإلشراف التربوي  0.74 1063.26  ذكر
 0.72 3163.39  أنثى

420 1.62  0.107

  الدرجة الكلية 0.67 1063.32  ذكر
 0.61 3163.44  أنثى

420 1.76  0.080

  
، أي )0.08(، ومستوى الداللة )1.76(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

 في واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي  ذات داللة إحصائيةأنه ال توجد فروق
  .عزى لمتغير الجنس، أي تم قبول الفرضية الثانيةتالقدس ورام اهللا والبيرة 

  

  : نتائج الفرضية الثالثة

  

في واقع عملية ) α ≥ 0.05( ئية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات دالله إحصا "

كما يراه معلمو ومديرو المدارس اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  "يعزى لمتغير سنوات الخبرةالحكومية األساسية 

لدراسة على ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة ا
لمتغير سنوات  تبعاًواقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  .)8.4( كما هو موضح في الجدول رقم .الخبرة
  

  



 83

 في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):8.4(جدول 

 تبعاًبوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة متوسطات واقع عملية اإلشراف التر

  متغير سنوات الخبرةل

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  المجال

 0.58 3.46 86   سنوات5اقل من 
 0.63 3.42 101   سنوات10-5من 

فلسفة اإلشراف التربوي 
  ومدخالته

 0.62 3.38 235   سنوات10أكثر من 
 0.63 3.43 86   سنوات5اقل من 

 0.70 3.54 101   سنوات10-5من 
اإلشراف ) آليات(عمليات 

  التربوي
 0.72 3.39 235   سنوات10أكثر من 
 0.59 3.43 86   سنوات5اقل من 

 0.78 3.41 101   سنوات10-5من 
  مخرجات اإلشراف التربوي 

 0.75 3.31 235   سنوات10أكثر من 
 0.55 3.44 86   سنوات5 من اقل
 0.65 3.47 101   سنوات10-5من 

  الدرجة الكلية

 0.65 3.37 235   سنوات10أكثر من 
  

وجود فروق ظاهره في واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ) 8.4(يالحظ من الجدول رقم 
خدام عزى لمتغير سنوات الخبرة، ولمعرفة داللة الفروق تم استتضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  .)9.4(رقم  كما يظهر في الجدول .)one way ANOVA(تحليل التباين األحادي 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في واقع عملية : )9.4(جدول

   لمتغير سنوات الخبرةتبعاًاإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  

  اينمصدر التب  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.208 2 0.415  بين المجموعات
  419  158.763  داخل المجموعات

فلسفة اإلشراف 
  التربوي ومدخالته

  421  159.178  المجموع
.3790  
  

0.55 
 

0.579 
 

 0.745 2 1.491  وعاتبين المجم
  419  202.796  داخل المجموعات

) آليات(عمليات 
  اإلشراف التربوي

  421  204.287  المجموع
0.484  

  

1.54 
 

0.216 
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 0.660 2 1.32  بين المجموعات
  419  220.65  داخل المجموعات

مخرجات اإلشراف 
  التربوي

  421  221.97  المجموع
0.527  

  

1.25 
 

0.286 
 

 0.421 2 0.843  بين المجموعات
  الدرجة الكلية  419  166.81  داخل المجموعات

  421  167.66  المجموع
0.398  

  

1.06 
 

0.348 
 

  
وهي أكبر من مستوى الداللة ) 0.35(ومستوى الداللة ) 1.058(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α ≥ 0.05 ( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي
عزى لمتغير كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية األساسية تواحي القدس ورام اهللا والبيرة ض

  . سنوات الخبرة، وكذلك للمجاالت، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية الثالثة
  

  : نتائج الفرضية الرابعة

لية اإلشراف في واقع عم) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

 كما يراه معلمو ومديرو المدارس التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة

  " يعزى لمتغير المؤهل العلميالحكومية األساسية

ولفحص الفرضية الصفرية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 
 لمتغير تبعاًديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة على واقع عملية اإلشراف التربوي في م

  .)10.4(في الجدول رقم مبين  كما .المؤهل العلمي
  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):10.4(جدول 

تغير المؤهل  لمتبعاًواقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة ل

  العلمي

  
المتوسط   العدد  المؤهل العلمي  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.69 3.30 123  دبلوم
 0.58 3.45 264  بكالوريوس

فلسفة اإلشراف 
  التربوي ومدخالته

اكثر من 
  بكالوريس

35 3.48 0.58 
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 0.71 3.29 123  دبلوم
 0.69 3.49 264  بكالوريوس

) آليات(عمليات 
  اإلشراف التربوي

اكثر من 
  بكالوريس

35 3.53 0.64 

 0.75 3.22 123  دبلوم
 0.71 3.41 264  بكالوريوس

مخرجات 
  اإلشراف التربوي 

اكثر من 
  بكالوريس

35 3.47 0.70 

 0.67 3.28 123  دبلوم
 0.61 3.46 264  بكالوريوس

  الدرجة الكلية

اكثر من 
  بكالوريس

35 3.50 0.59 

  
وجود فروق ظاهره في واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ) 10.4(ول رقم يالحظ من الجد

عزى لمتغير تكما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية األساسية ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 
) one way ANOVA(المؤهل العلمي، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  :ي الجدول التاليكما يظهر ف

واقع عملية لنتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة : )11.4(جدول

   لمتغير المؤهل العلميتبعاًاإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  محسوبةال

مستوى 

  الداللة

 1.02 2 2.03  بين المجموعات

 419 157.15  داخل المجموعات
فلسفة اإلشراف 

  التربوي ومدخالته
 421 159.18  المجموع

0.38 
 

2.71 
 

0.07 
 

 1.85 2 3.69  بين المجموعات

 419 200.60  داخل المجموعات
) آليات(عمليات 

  اإلشراف التربوي
 421 204.29  المجموع

0.48 
 

3.85 
 

0.02 
 

 1.70 2 3.39  بين المجموعات

 419 218.58  داخل المجموعات
مخرجات اإلشراف 

  التربوي 
 421 221.97  المجموع

0.52 
 

3.25 
 

0.04 
 

 1.53 2 3.05  بين المجموعات

 419 164.60  داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

 421 167.66  المجموع
0.40 
 

3.89 
 

0.02 
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وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.02(ومستوى الداللة ) 3.89(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 
)α ≥ 0.05 ( أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي

لمتغير عزى كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية األساسية ت رةلقدس ورام اهللا والبيضواحي ا
المؤهل العلمي، وكذلك للمجاالت، ماعدا مجال فلسفة اإلشراف التربوي ومدخالته، وبذلك تم رفض 

بكالوريوس ودبلوم لصالح و أكثر من بكالوريس وكانت الفروق بين. الفرضية الصفرية الرابعة
  .البكالوريوس، والجدول التالي يبين ذلك

  

نات البعدية بين المتوسطات الحسابية للمقار) LSD(نتائج اختبار ): 12.4(الجدول 

  الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

 
  مستوى الداللة  الفروق في المتوسطات  المتغيرات  البعد

  دبلوم 0.01 *-0.20-  بكالوريوس
اكثر من 

  بكالوريس
-0.25- 0.07 

  بكالوريوس 0.01 *0.20  دبلوم
اكثر من 

  بكالوريس
-0.05- 0.7061 

 0.07 0.25  دبلوم

) آليات(عمليات

اإلشراف 

  التربوي 

  اكثر من بكالوريس
 0.71 0.05  بكالوريوس

  دبلوم 0.02 *-0.19-  بكالوريوس
اكثر من 
  بكالوريس

-0.25- 0.07 

  بكالوريوس 0.02 *0.19  دبلوم
 0.62 -0.06-  اكثر من بكالوريس

 0.07 0.25  دبلوم

مخرجات 

اإلشراف 

  التربوي

  لوريساكثر من بكا
 0.62 0.06  بكالوريوس

  دبلوم 0.01 *-0.18-  بكالوريوس
 0.06 -0.23-  اكثر من بكالوريس

  بكالوريوس 0.01 *0.18  دبلوم
 0.07 -0.05-  اكثر من بكالوريس

 0.06 0.23  دبلوم

  الدرجة الكلية

  اكثر من بكالوريس
 0.67 0.05  بكالوريوس
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  لخامسةنتائج الفرضية ا

   

في واقع عملية اإلشراف ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

كما يراه معلمو ومديرو المدارس التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  "عزى لمتغير الوصف الوظيفيتالحكومية األساسية 

  

الستجابة أفراد عينة الدراسة على " ت"نتائج اختبار ولفحص الفرضية الصفرية الخامسة تم حساب 
 لمتغير الوصف تبعاًواقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  .والجدول التالي يبين ذلك, الوظيفي
 

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لواقع عملية " ت"نتائج اختبار ): 13.4(جدول 

   لمتغير الوصف الوظيفيتبعاًراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة اإلش

  
الوصف   المجال

  الوظيفي

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

فلسفة اإلشراف  0.50 3.60 73  مدير
 0.63 3.37 349  معلم  التربوي ومدخالته

420  3.37  0.001

) آليات(عمليات  0.50 3.71 73  مدير
 0.72 3.37 349  معلم  اإلشراف التربوي

420  4.84  0.000

مخرجات اإلشراف  0.63 3.61 73  مدير
 0.73 3.30 349  معلم  التربوي 

420  3.61  0.000

  الدرجة الكلية 0.47 3.65 73  مدير
 0.65 3.36 349  معلم

420  4.53  0.000

  
، )0.00(، ومستوى الداللة )4.53(للدرجة الكلية " ت"تبين من خالل الجدول السابق أن قيمة ي

أي أنه توجد فروق في واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 
وكذلك للمجاالت، وكانت الفروق لصالح المدراء، أي تم رفض . يعزى لمتغير الوصف الوظيفي

  .رضية الخامسةالف
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  نتائج الفرضية السادسة

   

في واقع عملية اإلشراف ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

كما يراه معلمو ومديرو المدارس  التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة

  " يعزى لمتغير المديريةالحكومية األساسية 

الستجابة أفراد عينة الدراسة على " ت" تم حساب نتائج اختبار السادسةة الصفرية ولفحص الفرضي
 . لمتغير المديريةتبعاًواقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  .)14.4(كما هو موضح في الجدول رقم 
  

 أفراد العينة لواقع عملية للعينات المستقلة الستجابة" ت"نتائج اختبار ): 14.4(جدول 

   لمتغير المديريةتبعاًاإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  
المتوسط   العدد  المديرية  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

فلسفة اإلشراف  0.65 3.49 200  ضواحي القدس
 0.57 3.33 222  رام اهللا والبيرة  التربوي ومدخالته

420  2.67  0.01 

) آليات(عمليات  0.71 3.50 200  ضواحي القدس
 0.68 3.37 222  رام اهللا والبيرة  اإلشراف التربوي

420  1.81  0.07 

مخرجات  0.80 3.42 200  ضواحي القدس
 0.65 3.30 222  رام اهللا والبيرة  اإلشراف التربوي 

420  1.66  0.10 

  الدرجة الكلية 0.67 3.48 200  ضواحي القدس
 0.59 3.35 222  رام اهللا والبيرة

420  2.17  0.03 

  
، أي )0.03(، ومستوى الداللة )2.17(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

هللا والبيرة أنه توجد فروق في واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام ا
، وكانت الفروق لصالح هومدخال ت التربوي اإلشرافوكذلك لمجال فلسفة . يعزى لمتغير المديرية

  .مديرية ضواحي القدس، أي تم رفض الفرضية السادسة
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  : الرابع  النتائج المتعلقة بالسؤال 4.2.4

  

قديرات أفراد عينو  بين تa )≥ (0.05 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

عزى لمتغير ت واقع أداء المعلم الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرةل الدراسة

  التخصص، الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الوصف الوظيفي، المديرية؟

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالية
    

  : السابعةنتائج الفرضية 

  

 في واقع أداء المعلم a )≥ (0.05  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

كما يراه معلمو ومديرو المدارس   الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة

  "يعزى لمتغير التخصصالحكومية األساسية 

 والمتوسطات الحسابية الستجابة "ت"ولفحص الفرضية الصفرية األولى تم حساب نتائج اختبار 
أفراد عينة الدراسة على واقع أداء المعلم الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  .كما يظهر بالجدول التالي,  لمتغير التخصصتبعاً
 

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لواقع أداء المعلم " ت"نتائج اختبار ): 15.4(جدول 

   لمتغير التخصصتبعاًظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة الو

  
المتوسط   العدد  التخصص  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

األداء الوظيفي المتعلق  0.79 2973.49  إنسانيةعلوم 
 0.80 1253.35  يةعلوم طبيع  )بالتّخطيط والمتابعة(

420  1.57  0.12 

األداء الوظيفي المتعلق  0.79 2973.41  إنسانيةعلوم 
 0.78 1253.28 علوم طبيعية  )بالمحتوى التعليمي(

420 1.50  0.14 

األداء الوظيفي المتعلق  0.77 2973.45  إنسانيةعلوم 
 0.71 1253.28 علوم طبيعية  ) باستراتيجيات التدريس(

420 2.14  0.03 

المتعلق  الوظيفي األداء 0.84 2973.47  إنسانيةعلوم 
 0.84 1253.35 علوم طبيعية  ) باستراتيجيات التقويم( 

420 1.41  0.16 

  الدرجة الكلية 0.74 2973.45  إنسانيةعلوم 
 0.73 1253.31 علوم طبيعية

420 1.77  0.08 
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، أي )0.08(، ومستوى الداللة )1.77( الكلية للدرجة" ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 
أنه ال توجد فروق في واقع أداء المعلم الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  . عزى لمتغير التخصصت
  

  : الثامنةنتائج الفرضية 

  

م  في واقع أداء المعلa )≥ (0.05  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

كما يراه معلمو ومديرو المدارس الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  "عزى لمتغير الجنستالحكومية األساسية 

والمتوسطات الحسابية الستجابة " ت"ولفحص الفرضية الصفرية الثانية تم حساب نتائج اختبار 
يريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة أفراد عينة الدراسة على واقع أداء المعلم الوظيفي  في مد

  .كما في الجدول التالي, لمتغير الجنس تبعاً
  

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لواقع أداء المعلم " ت"نتائج اختبار ): 16.4(جدول 

   لمتغير الجنستبعاًالوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  
لمتوسط ا  العدد  الجنس  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

األداء الوظيفي المتعلق  0.86 3.30 106  ذكر
 0.76 3.49 316  أنثى  )بالتّخطيط والمتابعة(

420  2.07  0.04 

األداء الوظيفي المتعلق  0.85 3.21 106  ذكر 
 0.76 3.43 316  أنثى  )بالمحتوى التعليمي(

420 2.43  0.02 

األداء الوظيفي المتعلق  0.83 3.29 106  ذكر
 0.73 3.44 316  أنثى  ) باستراتيجيات التدريس(

420 1.79  0.08 

 المتعلق   الوظيفي األداء 0.92 3.28 106  ذكر
 0.81 3.49 316  أنثى  )باستراتيجيات التقويم(

420 2.23  0.03 

  الدرجة الكلية 0.80 3.27 106  ذكر
 0.71 3.46 316  أنثى

420 2.32  0.02 

  
، أي )0.02(، ومستوى الداللة )2.32(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

أنه توجد فروق في واقع أداء المعلم الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة يعزى 
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، وكانت الفروق )باستراتيجيات التدريس(في المتعلق لمتغير الجنس، ما عدا مجال األداء الوظي
  .لصالح اإلناث، أي تم رفض الفرضية الثانية

  

  : التاسعةنتائج الفرضية 

  

 في واقع أداء المعلم a )≥ (0.05  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

 معلمو ومديرو المدارس  كما يراهالوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة

  "عزى لمتغير سنوات الخبرةت الحكومية األساسية

ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 
 لمتغير سنوات تبعاًعلى واقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  .ر بالجدول التاليكما يظه, الخبرة
  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):17.4(جدول 

 تبعاًفي متوسطات واقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  لمتغير سنوات الخبرة
المتوسط   العدد  سنوات الخبرة  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.69 3.43 86   سنوات5اقل من 
 0.79 3.53 101   سنوات10-5من 

األداء الوظيفي المتعلق 
  )بالتّخطيط والمتابعة(

 0.83 3.40 235   سنوات10أكثر من 
 0.79 3.37 86   سنوات5اقل من 

 0.77 3.50 101   سنوات10-5من 
األداء الوظيفي المتعلق 

  )بالمحتوى التعليمي(
 0.79 3.32 235   سنوات10من أكثر 

 0.73 3.49 86   سنوات5اقل من 
 0.72 3.54 101   سنوات10-5من 

األداء الوظيفي المتعلق 
  ) باستراتيجيات التدريس(

 0.77 3.30 235   سنوات10أكثر من 
 0.78 3.53 86   سنوات5اقل من 

 0.78 3.59 101  ت سنوا10-5من 
 المتعلق   الوظيفي األداء

  )باستراتيجيات التقويم(
 0.88 3.33 235   سنوات10أكثر من 
 0.67 3.45 86   سنوات5اقل من 

 0.71 3.54 101   سنوات10-5من 
  الدرجة الكلية

 0.77 3.34 235   سنوات10أكثر من 
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وجود فروق ظاهره في واقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي ) 17.4(يالحظ من الجدول رقم 
عزى لمتغير سنوات الخبرة، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تاهللا والبيرة ضواحي القدس ورام 
  :كما يظهر في الجدول التالي) one way ANOVA(تحليل التباين األحادي 

  
واقع أداء المعلم لنتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة : )18.4(جدول

   لمتغير سنوات الخبرةتبعاًورام اهللا والبيرة الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس 

  
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.60 2 1.19  بين المجموعات
 419 262.17  داخل المجموعات

األداء الوظيفي المتعلق 
  )بالتّخطيط والمتابعة(

 421 263.37  المجموع
0.61 
 

0.95 
 

0.39 
 

 1.21 2 2.42  بين المجموعات
 419 259.37  داخل المجموعات

األداء الوظيفي المتعلق 
  )بالمحتوى التعليمي(

 421 261.80  المجموع
0.62 
 

1.96 
 

0.14 
 

 2.47 2 4.93  بين المجموعات
 419 231.01  داخل المجموعات

األداء الوظيفي المتعلق 
  ) باستراتيجيات التدريس(

 421 240.93  المجموع
0.56 
 

4.38 
 

0.01 
 

 2.79 2 5.59  بين المجموعات
 419 294.12  داخل المجموعات

 المتعلق   الوظيفي األداء
  ) باستراتيجيات التقويم(

 421 299.70  المجموع
0.70 
 

3.98 
 

0.02 
 

 1.49 2 2.99  بين المجموعات
 419 225.35  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

 421 228.34  المجموع

0.54 
 

2.78 
 

0.06 
 

  
وهي أكبر من مستوى الداللة ) 0.06(ومستوى الداللة ) 2.78(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

)α ≥ 0.05 ( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في واقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي
هللا والبيرة يعزى لمتغير سنوات الخبرة، وكذلك للمجاالت ما عدا مجال األداء ضواحي القدس ورام ا

) باستراتيجيات التقويم( المتعلق الوظيفي ومجال األداء) باستراتيجيات التدريس(الوظيفي المتعلق 
 سنوات 10-5 وبين من. سنوات لصالح األول10 سنوات وأكثر من 5وكانت الفروق بين أقل من 

  .   سنوات لصالح األول، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية الثالثة10و أكثر من 
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  : العاشرةنتائج الفرضية 

  

 في واقع أداء المعلم a )≥ (0.05  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

كما يراه معلمو ومديرو المدارس  الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة

  "عزى لمتغير المؤهل العلميتة األساسية الحكومي

ولفحص الفرضية الصفرية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 
 لمتغير المؤهل تبعاًعلى واقع أداء المعلم الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  .كما يظهر بالجدول التالي, العلمي
  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):19.4(جدول 

 لمتغير المؤهل تبعاًواقع أداء المعلم الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة ل

  العلمي
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجال

 0.83 3.36 123  دبلوم
 0.78 3.47 264  بكالوريوس

األداء الوظيفي المتعلق 
  )تّخطيط والمتابعةبال(

 0.77  3.48 35  أكثر من بكالوريس
 0.82 3.23 123  دبلوم

  0.77 3.44 264  بكالوريوس
األداء الوظيفي المتعلق 

  )بالمحتوى التعليمي(
 0.76  3.41 35  أكثر من بكالوريس

  0.84 3.24 123  دبلوم
  0.71 3.47 264  بكالوريوس

األداء الوظيفي المتعلق 
 )  التدريسباستراتيجيات(

 0.70  3.44 35  أكثر من بكالوريس
 90 .0 3.28 123  دبلوم

  0.82 3.50 264  بكالوريوس
 المتعلق   الوظيفي األداء

  ) باستراتيجيات التقويم(
 0.78 3.45 35  أكثر من بكالوريس

 0.80 3.28 123  دبلوم
 0.71 3.47 264  كالوريوسب

  الدرجة الكلية

  0.68 3.45 35  أكثر من بكالوريس
  

وجود فروق ظاهره في واقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي ) 19.4(يالحظ من الجدول رقم 
ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة يعزى لمتغير المؤهل العلمي، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام 

 :كما يظهر في الجدول التالي) one way ANOVA(تحليل التباين األحادي 
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واقع أداء المعلم لنتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة : )20.4(جدول

   لمتغير المؤهل العلميتبعاًالوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

 متوسط

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

بين 
  المجموعات

1.04 2 0.52 

داخل 
  المجموعات

262.33 419 

األداء الوظيفي المتعلق 
  )بالتّخطيط والمتابعة(

 421 263.37  المجموع

0.63 
 

0.83 
 

0.44 
 

بين 
  المجموعات

3.72 2 1.86 

داخل 
  المجموعات

258.07 419 

األداء الوظيفي المتعلق 
  )بالمحتوى التعليمي(

 421 261.79  المجموع

0.62 
 

3.02 
 

0.050 
 

بين 
  المجموعات

4.25 2 2.13 

داخل 
  المجموعات

236.68 419 

األداء الوظيفي المتعلق 
  ) باستراتيجيات التدريس(

 421 240.93  المجموع

0.57 
 

3.76 
 

0.024 
 

بين 
  المجموعات

3.95 2 1.97 

داخل 
  المجموعات

295.75 419 

المتعلق  الوظيفي األداء
  ) يات التقويمباستراتيج(

 421 299.70  المجموع

0.71 
 

2.80 
 

0.062 
 

بين 
  المجموعات

3.06 2 1.53 

داخل 
  المجموعات

225.28 419 

  الدرجة الكلية

 421 228.34  المجموع

0.54 
 

2.85 
 

0.06 
 

  
وهي اكبر من مستوى الداللة ) 0.06(ومستوى الداللة ) 2.85(ة يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلي

)α ≥ 0.05 ( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في واقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي
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ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة يعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكذلك للمجاالت، ماعدا مجال 
باستراتيجيات (ومجال األداء الوظيفي المتعلق ) توى التعليميبالمح( األداء الوظيفي المتعلق 

وكانت الفروق بين البكالوريوس والدبلوم . العاشرة، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية )التدريس
  .لصالح البكالوريوس، والجدول التالي يبين ذلك

 
حسابية للمقارنات البعدية بين المتوسطات ال) LSD(نتائج اختبار ): 21.4(الجدول 

   متغير المؤهل العلميتبعاًالستجابات أفراد عينة الدراسة 

  

الفروق في   المتغيرات  البعد

  المتوسطات

  مستوى الداللة

  دبلوم 0.02 *-0.21-  بكالوريوس
ر من أكث

  بكالوريس
-0.19- 0.21 

  بكالوريوس 0.02 *0.21  دبلوم
 0.90 0.02  بكالوريس من أكثر
 0.21 0.19  دبلوم

األداء الوظيفي المتعلق 

  )بالمحتوى التعليمي( 

  بكالوريس من أكثر
 0.88 -0.02-  بكالوريوس
  دبلوم 0.01 *-0.22-  بكالوريوس

 0.17 -0.20-  أكثر من بكالوريس
  بكالوريوس 0.01 *0.22  دبلوم

 0.85 0.03  أكثر من بكالوريس
 0.17 0.20  دبلوم

األداء الوظيفي المتعلق 

باستراتيجيات (

  )التدريس

  من بكالوريسأكثر 
 0.85 -0.03-  بكالوريوس

  
  

   الحادية عشرةنتائج الفرضية 

 في واقع أداء المعلم a )≥ (0.05  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

كما يراه معلمو ومديرو المدارس الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  "عزى لمتغير الوصف الوظيفيتاألساسية الحكومية 
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والمتوسطات الحسابية الستجابة " ت"ولفحص الفرضية الصفرية الخامسة تم حساب نتائج اختبار 
أفراد عينة الدراسة على واقع أداء المعلم الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  . ذلكوالجدول التالي يبين,  لمتغير الوصف الوظيفيتبعاً
  

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لواقع أداء المعلم " ت"نتائج اختبار ): 22.4(جدول 

   لمتغير الوصف الوظيفيتبعاًالوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 
  

الوصف   المجال

  الوظيفي

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

 الحرية

توى مس "t"قيمة

  الداللة

األداء الوظيفي المتعلق  0.65 3.68 73  مدير
 0.81 3.39 349  معلم  )بالتّخطيط والمتابعة(

420  2.95  0.003

األداء الوظيفي المتعلق  0.68 3.59 73  مدير
 0.80 3.33 349  معلم  )بالمحتوى التعليمي(

420  2.56  0.01 

األداء الوظيفي المتعلق  0.60 3.60 73  مدير
 0.78 3.36 349  معلم  ) تدريسلاباستراتيجيات (

420  2.52  0.01 

 المتعلق   الوظيفي األداء 0.67 3.65 73  مدير
 0.87 3.39 349  معلم  )باستراتيجيات التقويم(

420  2.46  0.01 

  الدرجة الكلية 0.59 3.63 73  مدير
 0.76 3.36 349  معلم

420  2.83  0.01 

  
، أي )0.01(، ومستوى الداللة )2.83(للدرجة الكلية " ت"الجدول السابق أن قيمة يتبين من خالل 

أنه توجد فروق في واقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة يعزى 
وكذلك للمجاالت، وكانت الفروق لصالح المدراء، أي تم رفض الفرضية . لمتغير الوصف الوظيفي

  .الخامسة
  

  : الثانية عشرةنتائج الفرضية 

 في واقع أداء المعلم a )≥ (0.05  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

كما يراه معلمو ومديرو المدارس   الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة

  "عزى لمتغير المديريةتالحكومية األساسية 
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الستجابة أفراد عينة الدراسة " ت" تم حساب نتائج اختبار عشرة لثانيةاولفحص الفرضية الصفرية 
على واقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة يعزى لمتغير 

  .والجدول التالي يبين ذلك, المديرية
 

قع أداء المعلم للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لوا" ت"نتائج اختبار ): 23.4(جدول 

   لمتغير المديريةتبعاًالوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

  
المتوسط   العدد  المديرية  المجال

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى   "t"قيمة
  الداللة

األداء الوظيفي المتعلق  0.83 3.54 200 ضواحي القدس 
 0.74 3.35 222  رام اهللا والبيرة  )بالتّخطيط والمتابعة(

420  2.36  0.02 

األداء الوظيفي المتعلق  0.86 3.46 200  ضواحي القدس
 0.71 3.30 222  رام اهللا والبيرة  )بالمحتوى التعليمي(

420  2.05  0.04 

األداء الوظيفي المتعلق  0.81 3.47 200  ضواحي القدس
 0.70 3.34 222  رام اهللا والبيرة ) باستراتيجيات التدريس(

420  1.73  0.08 

 المتعلق   الوظيفي األداء 0.92 3.52 200  ضواحي القدس
 0.77 3.36 222  رام اهللا والبيرة  )باستراتيجيات التقويم(

420  1.93  0.06 

  الدرجة الكلية 0.80 3.49 200  ضواحي القدس
 0.67 3.33 222  رام اهللا والبيرة

420  2.18  0.03 

  
، أي )0.03(، ومستوى الداللة )2.18(للدرجة الكلية " ت"ين من خالل الجدول السابق أن قيمة يتب

واقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا  دالة إحصائياً لأنه توجد فروق 
ومجال ) ابعةبالتّخطيط والمت(وكذلك لمجال األداء الوظيفي المتعلق . والبيرة يعزى لمتغير المديرية

، وكانت الفروق لصالح مديرية ضواحي القدس، أي تم )بالمحتوى التعليمي(األداء الوظيفي المتعلق 
  .رفض الفرضية السادسة

  
  

  : الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال  5.2.4

  

واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة هل توجد عالقة بين 

  . األساسية؟ في رفع أداء المعلم الوظيفي كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكوميةودوره
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  :لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحويله إلى الفرضية التالية
  

  نتائج الفرضية الثالثة عشرة

  

واقع عملية اإلشراف  بين a )≥ (0.05 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة ودوره في رفع أداء المعلم الوظيفي كما 

  . األساسيةيراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية

  

والداللة اإلحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة بين ) ر(تم حساب قيمة معامل االرتباط بيرسون
يتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة ودوره في رفع أداء واقع عملية اإلشراف التربوي في مدير

  : األساسية، والجدول التالي يبين ذلكالمعلم الوظيفي كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية
  

واقع عملية اإلشراف  بين معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية): 24.4(جدول رقم 

 اهللا والبيرة ودوره في رفع أداء المعلم الوظيفي كما التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام

   األساسيةيراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية

  
 الداللة اإلحصائية )ر(قيمة معامل االرتباط  المتغيرات

 واقع عملية اإلشراف التربوي

 أداء المعلم الوظيفي

0.87 0.00 

  
مستوى الداللة ، وبلغ )0.87( للدرجة الكلية معامل ارتباط بيرسونأن ) 24.4(يالحظ من الجدول 

وهي قيمة دالة إحصائياً، لذا يتم رفض الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة عند ) 0.00(اإلحصائية 
واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي بين ) a≤0.05(مستوى الداللة اإلحصائية 

معلم الوظيفي كما يراه معلمو ومديرو المدارس القدس ورام اهللا والبيرة ودوره في رفع أداء ال
  .ومرتفعة ودالة إحصائياًطردية العالقة  ، األساسيةالحكومية
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  :الفصل الخامس

_______________________ _______________________________  

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 5
  

  تمهيد 1.5

  

واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف عل
 المدارس الحكوميةيرو ورام اهللا والبيرة ودوره في رفع أداء المعلم الوظيفي كما يراه معلمو ومد

  : كما يلي، ثم الخروج بالتوصيات، ويأتي هذا الفصل لمناقشة النتائج التي تم التوصل إليها،األساسية
 .لقة بالسؤال األولمناقشة النتائج المتع -1

 .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -2

 .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث -3

 .توصيات الدراسة -4

  
  مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول 2.5

  

 كما يراه معلمو واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرةما 
  ؟ األساسيةحكومية ومديرو المدارس ال

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 
 كم تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الكلية لمجاالت اداة ،االستبانة
  .الدراسة
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 المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجاالت نأ تبين ، الدراسة إليهامن خالل النتائج التي توصلت 
 واقع عملية أن وهذه القيم تدل على ،)0.63( وانحراف معياري بلغ ،)3.41( الدراسة بلغ أداة

 التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة كما يراه معلمو ومديرو المدارس اإلشراف
  . جاء بدرجة متوسطةاألساسيةالحكومية 

 أدى ذلك يعود لعدم رصد سياسات واضحة لإلشراف التربوي ومعلنة وواضحة مما أنحثة ترى البا
 تعرضوا لنوع واحد من أنهم التربوي حيث اإلشراف عدم فهم المعلمين والمدراء لواقع عملية إلى

 وهو الزيارة الصفية والمناقشة لهذه الزيارة ولم تتوفر فيها اللقاء القبلي الذي يحصل قبل اإلشراف
  . بإزالة الحواجز والتقارب بين المشرف والمعلماألثرالزيارة مما يكون له 

 الدراسة جاءت مرتبة تنازلياً حسب استجابات أداة فقرات أن إلى نتائج الدراسة أشارتهذا وقد 
 ومعرفة باألنظمة والقوانين إلمام) 9( فقرة رقم أعلى الدراسة فكانت أداةعينة الدراسة على 

وكانت  ) 3.79( متوسط حسابي أعلى حيث حصلت على ،وزارة التربية والتعليمالمعمول بها ب
  .بدرجة عالية

وتعزو الباحثة حصول هذه الفقرة على أعلى متوسط حسابي أن القوانين المعمول بها بوزارة التربية 
نين والتعليم متاحة أمام المعلمين وخصوصا بالسنوات األخيرة وهذا بسبب التغيير المستمر بالقوا

  . واألنظمة لتصبح أكثر مالئمة  للتقدم المستمر في العلوم التربوية في العالم 

 سر هو الذي للدرس التخطيط أهمية إلى المشرف يرشدني "على نصت والتي) 25( تليها فقرة رقم 
   بدرجة عالية ) 3.73(بمتوسط حسابي  المرتبة الثانية احتلت  حيثالنجاح

 للمعلمين خاصة التدريس عملية إنجاح إلى تهدف مهمة عملية التخطيط أن إلى ذلك الباحثة وتعزو

 ..التخطيط بحسن إال يتم ال الجيد التدريس الن التخطيط لممارسة الحاجة أمس في هم والذين الجدد
 وبنسبة التخطيط بأهمية وتذكيرهم إرشادهم يمارسون التربويين المشرفين أن المعلمون يرى لذلك

  .جيدة

يوجهني إلى استخدام أساليب التقويم المناسبة لتحقيق األهداف التعليمية حيث ) 19(رقم يليها فقرة 
  بدرجة متوسطة) 3.72(حصلت على متوسط حسابي 

 المشرفين من كثير تركيز إلى التقويم مجال في فقرتين ألعلى المتوسطة النسبة هذه الباحثة وتعزو

 وقتاً تستغرق ال التي الصفية بالزيارات مرتبط األمر ا فهذ،المعلمين تجاه فيها جاء ما على التربويين

 خالل المعلمين مع للتعامل الوقائي اإلشراف نظرة مع يتعارض مما ،التربويين المشرفين من طويالً

  .المختلفة التقويم وطرق أنواع على المعلم خاللها من ويطلع الدروس تسبق التي القبلية الزيارات
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) 14(بي الفقرة رقم وحازت على اقل متوسط حسابي الفقرة رقم وحازت على اقل متوسط حسا
تزويد المدرسة بكل ما يلزمها من أدوات ووسائل لتطوير مهارات وقدرات التالميذ بمتوسط حسابي 

  .بدرجة متوسطة) 2.96(

وتعزو الباحثة ذلك إللقاء المشرفين التربويين هذا األمر على عاتق المعلمين وعدم تحملهم أي 
  .ية  لتحصيل الطلبة وتوفير الوسائل الالزمة للمحتوى التعليمي لؤومس

، واأليوب )1995(، وعيده )1995(العنوز: اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة آل من 
 ودراسة ,)1998(، ونشوان ونشوان )1995(، عيده )2002(، والنخالة )2001(، ومحمد )1990(
)Hismanoglu,2010( , ودراسة)Healey, 2008 (ودراسة ،(Nogcongo,1996)  ودراسة ،

Hazi,1998)( ودراسة ،)Brandon,2002(. حيث حصل واقع عملية اإلشراف التربوي على
  .نسبة متوسطة

  

  مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني 3.5

  

  المعلمأداء التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة في رفع اإلشرافما دور عملية 
 الوظيفي كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية األساسية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 
 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الكلية لمجاالت ا كم،االستبانة

  . الدراسةأداة

 تبين أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجاالت ،النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل 
 وهذه القيم تدل على أن دور عملية ،)0.74( وانحراف معياري بلغ ،)3.41(أداة الدراسة بلغ 

 كما  في رفع أداء المعلم الوظيفياإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة
  .ه معلمو ومديرو المدارس الحكومية األساسية جاءت بدرجة متوسطةيرا

فقرة جاءت ) 32(أن فقرة واحدة جاءت بدرجة عالية، و) 3.4(كما تشير النتائج في الجدول رقم 
على " متابعة تنفيذ المقررات الدراسية حسب الخطة الموضوعة " وحصلت الفقرة . بدرجة متوسطة

تعزو الباحثة ذلك الن متابعة تنفيذ المقررات الدراسية حسب  و،)3.75(أعلى متوسط حسابي 
الخطة الموضوعة عملية مهمة تهدف إلى إنجاح عملية التدريس خاصة للمعلمين الجدد والذين هم 
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 لذلك يرى ،في أمس الحاجة لممارسة التخطيط الن التدريس الجيد ال يتم إال بحسن التخطيط
  . ارسون إرشادهم وتذكيرهم بأهمية التخطيط وبنسبة متوسطةالمعلمين أن المشرفين التربويين يم

بمتوسط " االلتحاق في الدورات التدريبية المتعلقة بالمنهاج وطرائق تدريسه " ) 13(أما الفقرة رقم 
 ويعزى هذا االهتمام من قبل المشرفين التربويين بالتحاق ، جاءت بدرجة متوسطة).3.67(حسابي 

يبية المتعلقة بالمنهاج وحرصهم على إلمام المعلمين بالمادة التعليمية المعلمين بالدورات التدر
وطرائق تدريسها لتطوير أدائهم وتناقل الخبرات بين المعلمين في تدريس المحتوى التعليمي 

  .والمنهاج باستخدام وسائل حديثة وطرق متنوعة للوصول إلى الهدف التربوي 

 تناسب تقويم أدوات يرفع كفايتي الستخدام " )32( رقم على أقل متوسط حسابي فقرةوحصلت 
وتعزو الباحثة ذلك إلى .  بدرجة متوسطة)3.23(بمتوسط حسابي " ةالخاص ذوي  الحاجات التالميذ

 وبالتالي يكون مجهز بأساليب هأن الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بحاجة إلى معلم تربية خاص
قر مدارسنا إلى هذا التخصص وبالتالي ال يجد الكثير  حيث تفت،مناسبة تناسب هذه الفئة من الطلبة

من االهتمام من قبل المشرفين التربويين ألنه يحتاج إلى دورات تأهيلية للتعرف على األساليب 
  .والوسائل المالئمة لهذه الفئة من الطلبة 

يزود المدرسة ببعض النشرات التي تعالج جوانب القصور في " ) 14(رقم وحصلت الفقرة 
وتعزو الباحثة .  بدرجة متوسطة،)3.07(على أقل متوسط حسابي " محتوى الدراسي للمنهاج ال

كون ي إلى عدم إشراك المعلمين بتصميم المناهج وان حصل متوسطاتقل أحصول هذه الفقرة على 
 ويقوم على إعدادها وتطويرها أساتذة الجامعات أو أشخاص تربويين ولكن بعيدين ،عدد قليل منهم 

 بتدقيق المناهج ومعرفة مدى  ويعود أيضا إلى إهمال من قبل المشرفين،ارسة مهنة التعليمعن مم
  .تطبيقها

  
، )1990(، واأليوب ( 2000 )الجنازرة  دراسة :اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة آل من 

يمان ، وسل)2001(، و الحارثي )2002(دراسة النخالة  ،)2001( ، والحارثي)2004(والجالد 
) Hart,2003( ودراسة ،)Caires & Almeida,2007( ودراسة ، )2010(، والعبد )2011(

إلشراف التربوي على درجة حيث حاز دور ا, )Bean,2001(، ودراسة )Hart,2003(ودراسة 
  .متوسطة

 
  الثالثمناقشة نتائج سؤال الدراسة  4.5
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 في متوسط استجابات العينة a )≥ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل
متغير إلى تعزى  ورام اهللا والبيرةاإلشراف التربوي في مديرية ضواحي القدس عملية واقع نحو 

   المديرية؟، الوصف الوظيفي، المؤهل العلمي،  سنوات الخبرة، الجنس،التخصص
  

معيارية الستجابات معلمو لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال
 التربوي في مديريتي ضواحي القدس اإلشراف لواقع عملية األساسيةومديرو المدارس الحكومية 

 كانت إذاومن ثم التحقق فيما . األساسيةورام اله والبيرة كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية 
  : فحص الفرضيات الصفرية التالية من خاللإحصائياالفروق بين قيم المتوسطات الحسابية دالة 

  

  

  

  الفرضية األولى مناقشة  1.4.5

  

العينة   في متوسط استجابات a )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
متغير تعزى إلى  ورام اهللا والبيرة ضواحي القدس تياإلشراف التربوي في مديريعملية واقع نحو 

 .التخصص
 تم ،ية الصفرية األولى والتحقق من صحتها على مجاالت أداة الدراسة الثالثولفحص الفرض
للعينات المستقلة لقياس داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لواقع    )(t-testاستخدام اختبار 

اإلشراف التربوي في محافظتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة كما يراه معلمو ومديرو عملية 
  .حكومية األساسية تعزى لمتغير التخصصالمدارس ال

عند مستوى الداللة ) 2.01(للدرجة الكلية ) ت(أن قيمة ) 6.4( كما يستدل من الجدول رقم 
أي انه يوجد فروق في واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام .  )0.05(

في مجال عمليات اإلشراف التربوي  وكذلك تبين وجود فروق ،اهللا والبيرة يعزى لمتغير التخصص
  .اإلنسانية العلوم  لصالح تخصصوكانت الفروق ،رفض الفرضية الصفرية أي تم ،

 إلى أن معلمي المرحلة األساسية   التخصص لمتغير تبعا إحصائيا دالة فروق وجود الباحثة وتفسر
علوم إنسانية لهذه كانت تخصصهم واحد  وهو تربية ابتدائية وكانت دراستهم في المرحلة الثانوية 

 وتعزو الباحثة هذه الفروق لعدم مالئمة تخصص المشرف التربوي ،النتائج لصالح العلوم أإلنسانية
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 مشرف كل بين والحوار االتصال أن طالما هنالك  اختالفا سيكون    وبالتالي،مع تخصص المعلمين

 قد تلقوا تدريب ا يكونوأن يمكن سانيةاإلن العلوم أنوتعزى هذه الفروق . ه ذاتاألسلوبب يبقى ومعلم
 ومع هذا التدريب التقوا بالمشرفين التربويين وتعززت لديهم الصداقة والثقة والتعرف عليهم ،أكثر

  .عن قرب وبالتالي تقربت وجهات النظر
  

 ،)2000(وعدوان  ،)2007(العيسان والعاني:  مع نتائج دراسة كل من اتفقت نتائج هذه الدراسة
 ودراسة ،)Hismanoglu،2010( ودراسة ،)1998( نشوان ونشوان ،)2000(دي وأبو هوي

)Healey، 2008 ( لتخصص على واقع لمتغير اوقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى وجود أثر
  .عملية اإلشراف التربوي

  

  الفرضية الثانية  مناقشة 2.4.5

  

 في متوسط استجابات العينة a )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
متغير إلى تعزى  ورام اهللا والبيرة ضواحي القدس تياإلشراف التربوي في مديريعملية واقع نحو 
  .الجنس

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا عند ) 7.4(إشارات المعطيات الواردة في الجدول رقم 
عند مستوى الداللة ) 1.76(درجة الكلية  في المتوسطات الحسابية للa )≥ (0.05مستوى الداللة 

أي انه ال توجد فروق في واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام ) 0.08(
  .اهللا والبيرة تعزى لمتغير الجنس أي تم قبول الفرضية

عينة ويالحظ من خالل ما أشارت إليه نتائج الدراسة أن كل المديرين والمعلمين الذين شملتهم ال
  . يدركون واقع عملية اإلشراف التربوي بغض النظر عن الجنس بدرجة كبيرة من التوافق

ويعود سبب ذلك إلى أن المعلمين والمديرين يواجهون نفس الظروف ويخضعون لنفس القوانين 
  ويطبقها مسئول اإلدارة التربوية ،واألنظمة اإلشرافية والتعليمات من وزارة التربية والتعليم

مشرفون على المديرين والمعلمين دون تمييز لجنس المعلمين أو المدراء وأيضا يعيشون في بيئة وال
  .تعليمية واحدة ولهذا تتوافق تقديرات الذكور واإلناث

  
 واأليوب ،)1995 (عيده و،)1995(العنوز: اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 

ودراسة , )Hismanoglu,2010( ودراسة ،)2002(النخالة  و،)2001 (ومحمد ،)1990(
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)Healey, 2008 ( على واقع عملية الجنس  متغير  أثرغيابوقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى 
  .اإلشراف التربوي

  
 

  الفرضية الثالثة مناقشة 3.4.5

  

  في متوسط استجابات العينةa )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  . تعزى إلى الخبرةورام اهللا والبيرة اإلشراف التربوي في مديرية ضواحي القدس  عمليةواقعنحو 

 عند إحصائيا عدم وجود فروق ذات داللة إلى) 8.4( النتائج الواردة في الجدول رقم أشارت
 اإلشراف في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية في واقع عملية a )≥ (0.05مستوى الداللة 

ربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية الت
  . وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية، يعزى لمتغير سنوات الخبرةاألساسية

 التربوي ال تختلف باختالف اإلشراف درجة معرفتهم لواقع عملية أن إلىوتشير هذه النتيجة 
 ،سنوات) (10 من أكثر أوسنوات ) (10لية سواء كانت تلك الخبرة اقل من مستويات خبرتهم العم
 وذلك ، مع مرور السنواتاإلشراف المعلمين ال تختلف نظرتهم لعملية أن إذ ،وهي تتفق مع الواقع

يعود اللتزام المشرفين بأسلوب إشرافي واحد مع كل المعلمين وبغض النظر عن سنوات الخبرة 
 فالمهمات التي ، وال يظهر اثر للخبرة في تقييم عملية اإلشراف،ي التدريسالتي قضاها المعلم ف

  .تطلب من المعلمين والمديرين واحده مهما اختلفت سنوات الخبرة لديهم
  

.  والمعلمينراء يمرون بنفس الظروف المتشابهة والبيئة التعليمية الواحدة للمدأنهم إلى ويعزى ذلك 
فكان . ةوانين التي يعمل بها في وزارة التربية والتعليم الفلسطيني والقاألنظمةحيث يواجهون نفس 
 المديرين أن إلىويعزى ذلك .  على استجابات عينة الدراسة وتوافقهااألثرلهذه الظروف اكبر 

 وفي المقابل ،والمعلمين الجدد يتمتعون بمهارات علمية حديثة اكتسبوها من خالل الدراسة الجامعية
 الخبرة الطويلة أنن القدامى عوضا عن ذلك يتمتعون بالخبرة الواسعة ولهذا يرى المديرين والمعلمي

  . تكافئ المهارات العلمية الحديثة
  

 وأبو ،)2000(وعدوان  ،)1991( الراشد :اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 
, )Hismanoglu,2010( ودراسة ،)1998(نشوان ونشوان و ،)2000(هويدي 

 على الخبرةمتغير  أثر غيابوقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى  Nogcongo, (1996)سةودرا
  .واقع عملية اإلشراف التربوي
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  الفرضية الرابعة مناقشة 4.4.5

  

 في متوسط استجابات العينة a )≥  (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 تعزى إلى الوصف ورام اهللا والبيرةديرية ضواحي القدس اإلشراف التربوي في معملية واقع نحو 

  .الوظيفي
فروق ذات داللة إحصائية عند إلى انه توجد ) 10.4(أشارت الدراسات الواردة في الجدول رقم 

اإلشراف التربوي في عملية واقع نحو  في متوسط استجابات العينة a )≥  (0.05مستوى الداللة
 وكانت الفروق لصالح . تعزى إلى الوصف الوظيفي والبيرةورام اهللامديرية ضواحي القدس 

  .المدراء وتم رفض الفرضية الصفرية
ويعزى ذلك إلى أن المدراء قد تلقوا تدريب حول عملية اإلشراف التربوي واإلدارة التربوية والن 

ة في المدير يخضع لنوع من اإلشراف والرقابة اإلدارية من قسمي اإلشراف وقسم الرقابة اإلداري
حيث يتم النظر في خططه اإلشرافية التي أعدها لمدرسته ولمتابعة معلميه . مديريتي التربية والتعليم

  . بوصفه مشرفا مقيما
كما يمكن أن تعزى هذه الفروق القتناع المدراء الذين شملتهم هذه الدراسة بأهمية اإلشراف وحاجة 

ليه وذلك حسب الوصف الوظيفي الذي يمارسه جميع أطراف العملية التعليمية بعناصرها المختلفة إ
  .الشخص

  
 ،)1998(نشوان ونشوان و ،)1995 (عيده :اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 

وقد ) Brandon,2002( ودراسة ،)(Hazi,1998 ودراسة ، (Nogcongo,1996)ودراسة
 على واقع عملية اإلشراف يلوصف الوظيفا  لمتغيرأثروجود أشارت نتائج هذه الدراسات إلى 

  .التربوي
  

  الفرضية الخامسة مناقشة 5.4.5

  

 في متوسط استجابات العينة a )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 تعزى إلى المؤهل ورام اهللا والبيرة اإلشراف التربوي في مديرية ضواحي القدس  عمليةواقعنحو 
 .العلمي
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إلى وجود فروق إحصائية ظاهرة في واقع عملية اإلشراف التربوي ) 13.4( الجدول تشير نتائج
  وكانت الفروق لصالح ،في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  .وبهذا تم رفض الفرضية الصفرية. سالبكالوريو
  

 قد تلقى سمعلم الذي يحمل البكالوريو وتفسر الباحثة وجود فروق لمتغير المؤهل العلمي أن ال
تدريبا إثناء دراسته الجامعية وانه تم تأهيله أكثر من حملة الدبلوم ويعزى أيضا عدم وجود فروق 

 س الجديدة للمرحلة األساسية يشترط بهم الحصول على درجة البكالوريوتإحصائية إلى أن التعيينا
اء الذين يعملون في المرحلة األساسية حاصلين على ولهذا يعتبر العدد األكبر من المعلمين والمدر

ويعزى ذلك إلى أن المعلمين الذين يحصلون على درجة الدبلوم  مضى على . سدرجة البكالوريو
سنوات فهم بحاجة إلى تدريب على األساليب الحديثة في التدريس وإلمام في ) 10(تعيينهم أكثر من 

ها المشرفون التربويون أثناء زيارتهم إلى المعلمين نظم اإلشراف المتنوعة التي يجب أن يطبق
  .والمدراء

  
نشوان و  ،)1991(والراشد  ،)1995 (عيده :اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 

 ودراسة ،)(Hazi,1998 ودراسة ، (Nogcongo,1996) ودراسة،)1998(ونشوان 
)Brandon,2002( )Hismanoglu,2010(، أثر وجود ائج هذه الدراسات إلى وقد أشارت نت

  . على واقع عملية اإلشراف التربويلمؤهل العلميلمتغير ا
  

  الفرضية السادسة مناقشة 6.4.5

  

 في متوسط استجابات العينة a )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .المديرية تعزى إلى  اهللا والبيرةورام اإلشراف التربوي في مديرية ضواحي القدس  عمليةواقعنحو 

فروق ذات داللة إحصائية عند  وجودإلى ) 14.4(أشارت الدراسات الواردة في الجدول رقم 
اإلشراف التربوي في عملية واقع نحو  في متوسط استجابات العينة a )≥  (0.05مستوى الداللة

نت الفروق لصالح مديرية  وكا.المديرية تعزى إلى ورام اهللا والبيرةمديرية ضواحي القدس 
  . وتم رفض الفرضية الصفرية،ضواحي القدس

وقد يعزى هذا االختالف إلى األساليب اإلدارية للقائمين على األمور اإلدارية واإلشرافية سواء في 
 ، والى الفلسفات التي ينطلقون منها في إدارتهم لمسئولياتهم،مديريات التربية والتعليم أو المدارس

 وأيضا ، األمر الذي أدى إلى رقابة أكثر على اإلشراف،نة في تطبيق القوانين واألنظمةوالى المرو
 ومدارس وكالة الغوث في ضواحي القدس مع ،قد يعزى إلى وجود عدد كبير من المدارس الخاصة
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 وهذا األمر من شانه أن يدفع بالمتميزين من المعلمين والمشرفين إلى ،مديرية رام اهللا والبيرة
  .حاق بتلك المدارس بسب ارتفاع األجورااللت

  
 واأليوب ،)1995 (عيده و،)1995(العنوز :اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 

 ودراسة ،)Hismanoglu,2010( ودراسة ،)2002(النخالة  و،)2001 (ومحمد ،)1990(
)Healey, 2008 ( على واقع المديريةلمتغير  أثر وجودوقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى 

  .عملية اإلشراف التربوي
  

  الرابعمناقشة نتائج سؤال الدراسة  5.5

  
 في متوسط استجابات العينة a )≥ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل

 المعلم أداءرفع  ورام اهللا والبيرة ضواحي القدس تيمديري  اإلشراف التربوي فينحو دور عملية
 ، الوصف الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الجنس،لمتغير التخصص تعزى يفيالوظ

  المديرية؟

  

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمو 
دس ومديرو المدارس الحكومية األساسية لدور عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي الق

. ورام اهللا والبيرة في رفع أداء المعلم الوظيفي كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية األساسية
ومن ثم التحقق فيما إذا كانت الفروق بين قيم المتوسطات الحسابية دالة إحصائيا من خالل فحص 

  :الفرضيات الصفرية التالية

  

  السابعةالفرضية  مناقشة 1.5.5 

  

 في متوسط استجابات العينة a )≥ (0.05ات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذ
 في رفع أداء المعلم ورام اهللا والبيرةاإلشراف التربوي في مديرية ضواحي القدس عملية  دورنحو 

  . تعزى إلى الجنسالوظيفي
ند مستوى  فروق ذات داللة إحصائية عإلى وجود) 15.4(أشارت المعطيات الواردة في الجدول 

اإلشراف التربوي في مديرية عملية  دور في متوسط استجابات العينة نحو a )≥ (0.05الداللة
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 وكانت الفروق . تعزى إلى الجنس في رفع أداء المعلم الوظيفيورام اهللا والبيرةضواحي القدس 
  . أي تم رفض الفرضية الصفرية،لصالح اإلناث 

 المشرفين بين القائمة التفاعل طبيعة أن من ( 2000 ) نازرةالج ذكره ما إلى النتيجة هذه تعزى وقد
 التربويين المشرفين بين القائمة التفاعل طبيعة وأن ،وتساهالً رفقاً أكثر هي والمعلمات التربويين
 ذلك في السبب يعود وربما .اإلشرافية العملية لمتطلبات أكثر وتحمل أكثر، بجدية تتصف والمعلمين

  .اإلشرافية باألساليب المتعلقة المهام تنفيذ في المعلمين عند منه أكثر المعلمات دىل االهتمام أن إلى
  

 ،)1990( واأليوب ،( 2000 ) الجنازرة دراسة :اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 
ودراسة  ،)Caires & Almeida,2007( ودراسة ،)2001( والحارثي،)2004(والجالد 

)Hart,2003 ( عملية دور  على لمتغير الجنس أثر وجودأشارت نتائج هذه الدراسات إلى وقد
  .اإلشراف التربوي

  
  

  الثامنةالفرضية  مناقشة 2.5.5

  

 في متوسط استجابات نحو a )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 في رفع أداء المعلم لبيرةورام اهللا وااإلشراف التربوي في مديرية ضواحي القدس عملية  دور

  . تعزى إلى التخصصالوظيفي
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى عدم وجود) 16.4(أشارت المعطيات الواردة في الجدول 

اإلشراف التربوي في مديرية عملية  دور نحو  العينة في متوسط استجاباتa )≥ (0.05الداللة 
 وكانت الفروق . تعزى إلى التخصص أداء المعلم الوظيفي في رفعورام اهللا والبيرةضواحي القدس 

  . أي تم قبول الفرضية الصفرية،لصالح العلوم اإلنسانية
وتفسر الباحثة عدم وجود فروق تعزى لمتغير التخصص أن الجامعات تقوم بدور ايجابي في إعداد 

التي تقدمها للطالب وخاصة المعلمين وتأهيل الطلبة المعلمين من خالل البرامج التربوية والتعليمية 
 وأيضا إلى حدوث نوع من التنافس بين الجامعات ،خالل مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية

  .للحصول على أفضل الخريجين والحصول على رضا المجتمع المحلي بنوعية الخريجين
لكونها ويعزى أيضا عدم وجود فروق الن األساليب اإلشرافية ال تتأثر بالموضوعات الدراسية 

واستراتجيات التقويم واستراتجيات التدريس والمحتوى التعليمي والمناخ  تتحدث عن التخطيط و
 والن األساليب اإلشرافية تنطبق على كل األقسام العلمية واألدبية  وهي ال تتأثر ،الصفي

  .بالتخصص
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 ،)2001(لحارثي  و ا،)2002( دراسة النخالة :اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 
وقد ) Bean,2001( ودراسة ،)Hart,2003( ودراسة ،)2010( والعبد ،)2011(وسليمان 

 عملية اإلشراف التربويدور  على لمتغير التخصص أثر وجودأشارت نتائج هذه الدراسات إلى 
  .حيث كان لصالح العلوم االنسانية

 
  التاسعةالفرضية  مناقشة 3.5.5

  

 في متوسط استجابات العينة a )≥ (0.05 إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة
 في رفع أداء المعلم ورام اهللا والبيرةاإلشراف التربوي في مديرية ضواحي القدس عملية  دورنحو 

  . تعزى إلى الخبرةالوظيفي
 مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند إلى عدم وجود) 17.4(أشارت المعطيات الواردة في الجدول 

اإلشراف التربوي في مديرية عملية  دور نحو  العينة في متوسط استجاباتa )≥ (0.05الداللة 
 كما يراه معلمو ومديرو المدارس  في رفع أداء المعلم الوظيفيورام اهللا والبيرةضواحي القدس 
فرضية أي تم قبول ال.  وكانت لصالح اقل من خمس سنوات.الخبرة تعزى إلى الحكومية اآلساسية

  .الصفرية

أن  جميع المعلمين والمدراء يسعون إلثبات جدارتهم حيث يالحظ من خالل ما أشارت إليه الدراسة 
ويعزى أيضا إلى أن التركيز في األساليب اإلشرافية . وقدراتهم وأنهم يملكون دافعية نحو التطوير

 ، الجانب الميداني التطبيقيعلى الجوانب النظرية بينما الدورات التدريبية في المدارس تركز على
وأكثر هذه الدورات تكون من نصيب معلمين لم يمضي على تعيينهم مدة طويلة فيكتسبون أساليب 
ومعرفة وإلمام باألساليب اإلشرافية التي تمارس في مديرياتهم اللتقائهم المستمر مع المشرفين في 

 التربوي اإلشراف  دور عمليةمساهمة مدى على األحكام إصدار من مكنتهم وبالتالي. هذه الدوارات
  .زمالئهم من أعلى بدرجة برفع أداء المعلم الوظيفي

  

  ،)1995(وحسن  ،)2004(دراسة الجالد  :اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 

 وقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى ) Caires & Almeida,2007( ودراسة ،)2002(والخوالده 
  . برفع أداء المعلم الوظيفيعملية اإلشراف التربويدور  على لمتغير الخبرة  أثر دوجو عدم 
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  العاشرةالفرضية  مناقشة 4.5.5

  

 في متوسط استجابات العينة a )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 في رفع أداء  والبيرةورام اهللاإلشراف التربوي في مديرية ضواحي القدس عملية  دورنحو و 

  . تعزى إلى الوصف الوظيفيالمعلم الوظيفي
 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى إلى وجود) 19.4(أشارت البيانات الواردة في الجدول 

اإلشراف التربوي في مديرية عملية  دور في متوسط استجابات العينة نحو a )≥ (0.05الداللة
 .لمتغير الوصف الوظيفي تعزى  في رفع أداء المعلم الوظيفيورام اهللا والبيرةضواحي القدس 

  . أي تم رفض الفرضية الصفرية،وكانت الفروق لصالح المدراء 
وتعزو الباحثة السبب في ذلك لمعرفة المدراء بأهداف اإلشراف التربوي ووظائفه من خالل قيامهم 

 باعتبار المدير مشرف مقيم ،الوظيفيباإلشراف على المعلمين وكتابة التقارير الدورية حول أدائهم 
عملية  والستخدامه معايير خاصة بتقويم أداء المعلمين تجعله أكثر معرفة وفهم لدور. في المدرسة 

 (0.05) الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ةالباحث عزوت و.اإلشراف التربوي

 والى بكليهما، المحيطة الظروف تشابه إلى والمعلم، المدرسة مدير بين الوظيفي المسمى لمتغير تبعا
 إلى المشرف ينظر فهو وبذلك مدرسة، كمدير عمله سبقت التي السنوات في كمعلم المدرسة مدير عمل

 أمام الجيدة آرائهم على ويوافق معلميه، عمل ثمن يالمدرسة مدير أن كما المعلم، زاوية من التربوي

 ،له نجاحا العمل في يعتبر نجاحه الذي المعلم لصالح المدير جانب نم تحيز وهناك التربوي، المشرف
 األفكار نفس يحمالن وبالتالي واحدة، مدرسة في يعمالن كليهما أن كما مقيما، مشرفًا باعتباره

   .والرؤية
  

 ،)2001( و الحارثي ،)2002(دراسة النخالة  :اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 
وقد ) Bean,2001(ودراسة  ،)Hart,2003( ودراسة ،)2010( والعبد ،)2011(ان وسليم

عملية اإلشراف دور  على لمتغير الوصف الوظيفي  أثر  وجودأشارت نتائج هذه الدراسات إلى
  . برفع أداء المعلم الوظيفيالتربوي

  
  الحادية عشرةالفرضية  مناقشة 5.5.5

  

 في متوسط استجابات العينة a )≥ (0.05مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
 في رفع أداء المعلم ورام اهللا والبيرةاإلشراف التربوي في مديرية ضواحي القدس عملية  دورنحو 

  . تعزى إلى المؤهل العلميالوظيفي
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فروق ذات داللة إحصائية عند  إلى عدم وجود )22.4(أشارت المعطيات الواردة في الجدول 
اإلشراف التربوي في عملية  دور في متوسط استجابات العينة نحو a )≥ (0.05 الداللة مستوى

 ، تعزى إلى المؤهل العلمي في رفع أداء المعلم الوظيفيورام اهللا والبيرةمديرية ضواحي القدس 
 وبناء عليه تم رفض الفرضية ،س لصالح البكالوريوسوكانت الفروق بين الدبلوم والبكالوريو

  .ةالصفري

  
 أسلوبا يتغير ال التربوي اإلشراف أن في ، العلمي المؤهل لمتغير تبعا فروق وجود عدم الباحثة وتفسر

 هو الدبلوم يحمل الذي المعلم مع التربوي المشرف يتبعه الذي فاألسلوب للمعلم، العلمي المؤهل مع

 إلى ذلك ويعود ستير،الماج أو البكالوريوس يحمل الذي المعلم مع به يتعامل الذي األسلوب نفس

 الدورات حيث من المعلمين قدرات تقارب إلى ذلك يعود وربما التربوي، اإلشراف أسلوب مرآزية

 بإلغاء مؤخًرا المناهج تغيير ساهم آما ومتباينة، مختلفة تخصصات من أنهم رغم والتدريبية التأهيلية

  .الفروق تلك
  

 ،)1995(وحسن  ،)2004( دراسة الجالد  :اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من
 & Caires( ودراسة ،)Bean,2001(ودراسة  ،)Hart,2003( ودراسة ،)2002(والخوالده 

Almeida,2007 ( لمتغير المؤهل العلمي  أثر وجود  عدم وقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى 
  . برفع أداء المعلم الوظيفيعملية اإلشراف التربويدور  على 

  

  الثانية عشرةالفرضية  مناقشة 6.5.5

  

 في متوسط استجابات العينة a )≥ (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 في رفع أداء المعلم ورام اهللا والبيرةنحو دور عملية اإلشراف التربوي في مديرية ضواحي القدس 

  .الوظيفي تعزى إلى المديرية
  

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 23.4( رقم الجدول في الواردة القيم تشير
 في متوسط استجابات العينة نحو دور عملية اإلشراف التربوي في مديرية a )≥ (0.05الداللة 

وبناء عليه تم .  في رفع أداء المعلم الوظيفي تعزى إلى المديريةورام اهللا والبيرةضواحي القدس 
  .رفض الفرضية الصفرية
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 واإلشرافية سواء في اإلدارية األمور للقائمين على اإلدارية األساليب إلىالباحثة هذا االختالف  عزوتو
والى .  لمسؤولياتهمإدارتهم المدارس والى الفلسفات التي ينطلقون منها في أومديريات التربية والتعليم 

 أكثر وجود رقابة إلى أدىالذي  األمر ،لقوانين واألنظمةهم والى المرونة في تطبيق ان كل مأسلوب
 عدد المدارس حيث تكون اقل إلى  وكذلك قد يعزى ، في محافظة ضواحي القدساإلشرافعلى 

   مديرية رام اهللا والبيرة مما يساعد على وجود ممارسة مهنية من المشرفين بدرجة اكبرإلىبالنسبة 
 

  ،)1995( وحسن ،)2004(الد دراسة الج :اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 
 ودراسة ،)Hart,2003( ودراسة ، )Caires & Almeida,2007( ودراسة ،)2002(والخوالده 

)Bean,2001 ( على  دور عملية المديريةوقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى وجود أثر لمتغير  
  .اإلشراف التربوي برفع أداء المعلم الوظيفي

  

  الخامسلدراسة مناقشة نتائج سؤال ا 6.5

 بين واقع عملية اإلشراف a )≥ (0.05هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 
كما يراه ودوره في رفع أداء المعلم الوظيفي التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة 

    ؟معلمو ومديرو المدارس الحكومية األساسية
  : تم فحص الفرضية التاليةالخامسجاية عن السؤال  ولإل

  
  الفرضية الثالثة عشر 1.6.5

  
 بين متوسطات استجابات a )≥ (0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

اإلشراف التربوي ودور اإلشراف التربوي في تحسين أداء المعلم الوظيفي عملية العينة نحو واقع 
  .اهللا والبيرةفي مديرية ضواحي القدس ورام 

  
وبلغ , )0,87(أن معامل االرتباط بيرسون للدرجة الكلية ) 24.4(حيث يالحظ من الجدول رقم 

أي انه . مرتفعة أي العالقة طردية ،وهي قيمة دالة إحصائيا) 0.000(مستوى الداللة اإلحصائية 
 الملحوظ في  والدور الحالي له ويعزى ذلك إلى التطوراإلشرافيوجد عالقة بين واقع عملية 

ساليب وطرائق اإلشراف والتوجيه المتنوعة أولمحاولة المشرفين تطبيق األساليب اإلشرافية الحديثة 
 ويلبي ما بينهم من فروق فردية في ،كي يختار من بينها ما يناسب المعلمين الذين يشرف عليهم 

يمتلك المشرف التربوي  ولما كانت األساليب والطرائق اإلشرافية تحتم أن ،التلقي واالستجابة 
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 األمر الذي يجعل واقع ،مجموعة من الكفايات ألداء مهماته ووظائفه اإلشرافية بشكل متميز
    . يرتبط ارتباطاً كبيرا مع الدور الذي يقوم به اإلشراف التربوياإلشراف

  
  :اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 

  
  الدراسةنتائج  7.5

  

 . بدرجة متوسطة جاءتدراء لواقع اإلشراف التربوي وممعلميإدراك  -

 الوظيفي جاءت بدرجة أدائهم التربوي في رفع اإلشرافإدراك المعلمين والمدراء لدور عملية  - 
 .متوسطة

وجود عالقة بين واقع اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة ودورها  - 
 .مرتفعةلعالقة طردية في رفع أداء المعلم الوظيفي وكانت ا

عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات العينة نحو واقع عملية اإلشراف التربوي في  - 
 وكانت هناك ، الجنس والخبرة يمديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة تعزى إلى متغير

   .لمؤهل العلمي والمديرية والتخصص والوصف الوظيفيلمتغيري افروق تعزى 
وق بين متوسطات استجابات العينة نحو دور عملية اإلشراف التربوي في رفع عدم وجود فر - 

 :اتأداء المعلم الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة تعزى إلى متغير
 الوصف الوظيفي :ات وكانت هناك فروق تعزى لمتغير، والمؤهل العلمي ،التخصص والخبرة
  .والجنس والمديرية

 
  

  تالتوصيا 8.5
  :بناءاً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يلي

 مع عرض األدوات التي سيتم بها تحقيق هذه ،تجسيد فلسفة إشراف تربوي واضحة ومعلنة -1
 . بحيث يكون تكامل بين الفلسفة واألدوات المستخدمة،الفلسفة

 لعمليـة  األهـداف  ةواضـح  محـددة  خطـة  بوضـع  والمـديرين  التربويين المشرفين إرشاد -2
 قبـل  مـن  المعلمـين،  مـع  ومناقـشتها  الدراسي، العام بداية من ونماذجها وخطواتها التقويم،
 .والمدير التربوي المشرف

 المعلمـين  علـى  باإلشـراف  خاصـاً  تـأهيالً  مؤهلين مختصين مشرفين تعيين أهمية إلى النظر -3
 المرحلـة  طـالب  مـع  المعلـم  تعامـل  طبيعة الن األساسية، وذلك المرحلة في يعملون الذين
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 حـل االمر طـالب  مـع  التعامـل  طبيعـة  عـن  تختلـف  واالتجاهات الجوانب كل في األساسية
 بكـل  مختـصين  مـشرفين  مـن  توجيهـات  إلـى  يحتـاج  التعامل في االختالف وهذا األخرى

 التـي  والتـساؤالت  للـصعوبات  المـشرف  توقـع  مـن  يزيـد  ذلـك  أن إلى مرحلة، إضافةً

 .تخصصه بمجال متعلقة أنها ةخاص المعلم سيواجهها

 الدافعيـة  وزيـادة  اإلبـداعي  الجانـب  بتنمية والمديرين التربويين المشرفين اهتمام ضرورة -4
 .تعزيز مناسبة بأساليب وتعزيزهم إبداعاتهم إلطالق لهم المجال بفتح وذلك ،للمعلمين

 .العمل على بناء محتوى اإلشراف على ضوء تكامل األهداف والمخرجات -5

ـا المعل                 رصد سي  -6 ن مـو اسات تربوية واضحة لعملية اإلشـراف تعمـم علـى المـدارس ليطلـع عليه
 . والمدراء

  
  

  : مقترحات عامة 9.5

  

 مهنيا تنميتهم على ذلك تأثير ىومد التربويين المشرفين نحو المعلمين اتجاهاتعلى  التعرف -1
  .لمرحلتي التعليم األساسية العليا والثانوية

 فـي  المعلمـين  نظـر  وجهـة  مـن  فلسطين في التربوي اإلشراف علواق تقويمية دراسة إجراء -2

 .حدة على كل المختلفة المباحث

ـاء عملهـم اإلشـرافي،                      -3 إجراء بحوث علمية من قبل المشرفين لحـل المـشكالت التـي تـواجههم أثن
 .واعتماد نتائجها في تطوير مستوى األداء المهني للمعلمين وألنفسهم
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محافظة  في المعلمين نظر وجهة من التربوي اإلشراف واقع .( 1995 ): شحادة العنوز، .60
 ).منشورة غير ماجستير رسالة (.األردن ،اليرموك جامعة .أربد

 في المدارس الدنيا األساسية المرحلة في التربوي اإلشراف نظام تقويم .( 1995 ): محمد عيدة، .61

 ).منشورة غير ماجستير رسالة  (.األردن. األردنية الجامعة .األردنية

دور المشرف التربوي ومعيقات أدائه من وجهة ): 2007.( وجيهة، صالحة والعاني،عيسان .62
 ،مجلة الخليج العربي .وء بعض المتغيرات في سلطنة عماننظر المشرفين أنفسهم في ض

 ).106(العدد

 المرحلة تطوير متطلبات ضوء في التربوي لإلشراف جديدة رؤية .( 2007 ): نورة الغتم، .63
 .المنامة .التربوي اإلشراف مديرية منشورات . اإلعدادية
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لية التعليمية من وجهة دور اإلشراف التربوي العام في دعم العم): 2007. ( انتصار،غريب .64
 ،جامعة القدس. نظر مديري المدارس الحكومية والمشرفين التربويين في الضفة الغربية

 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (فلسطين

الجامعة : ، الطبعة الثانية ، طرابلساإلدارة المدرسية : )1997. (أبو فـروة، إبراهيم محمد .65
  . المفتوحة

 النجاح جامعة .فلسطين في التربوي المشرف اجه تو التي المعوقات ( 2000 ): .رقية القاسم، .66

  . )منشورة غير ماجستير رسالة( .فلسطين .نابلس .الوطنية

 ماجستير رسالة ( .زيت، فلسطين بير جامعة .التربية في العدالة (2001 ): .شلبي مي كفري، .67

 ).منشورة غير

م المصطلحات التربوية المعرفة في معج: )  هـ1416.( أحمد حسين وعلي الجمل،اللقاني  .68

 .القاهرة. عالم الكتب. المناهج وطرق التدريس
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  .ات الجديدة، اإلسكندريةالمطبوع

وزارة .  تقويم أداء التوجيه في ضوء المهام المطلوبة).2001.(محمد، طاهر حامد الحاج .71

 .مركز البحوث التربوية والتطوير :التربية والتعليم، الجمهورية اليمنية 

 .  القاهرة،عالم الكتب. اإلدارة المدرسية الحديثة ):2001. (محمد منير، مرسى .72

 في التربويين المشرفين آراء 1992): . (محمد وصوالحة، محمد؛ وصباريني، ؛توفيق مرعي، .73

 دراسات مجلة  .لها استخدامهم ومدى األساسية األدائية الكفايات من تمكنهم مدى في األردن

 .45 ع ،7 مج ، ) ص .(  132-159تربوية 

ربويون معوقات اإلشراف التربوي كما يراها المشرفون الت). 2001.(مساعده، وصفي .74
 .كلية التربية والفنون، جامعة اليرموك، إربد. بمديريات التربية والتعليم في محافظات الشمال

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(
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 حديثي أداء المعلمين تحسين في التربويين المشرفين دور (1997 ):  .محمود انتصار مصطفى، .75

 ).منشورة غير جستيرما رسالة (.اليرموك، إربد جامعةجرش محافظة في التعين

. معوقات اإلشراف التربوي في محافظة اإلحساء التعليمية: )1997.(المغيدي، الحسن محمد .76

 .104 – 67، )12(،6، مجلة مركز البحوث التربوية

 ،  اإلشراف التربوي بدول الخلـيج العربـي      ) . 1985(مكتب التربية العربي لدول الخليج       .77
  .واقعه وتطويره ، الرياض 

المجلـد   . لسان العرب ): ه1410 (. ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم          ابن منظور  .78
  . بيروت ، دار صادر.1العاشر ، ط 
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الغوث  وكالة بمدارس التربوي اإلشراف نظام .( 1998 ):  جميل،ونشوان يعقوب ،نشوان .81
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الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في ضوء التقويم ): 2000.(دهالل، علي أحم .85
كلية التربية، بغداد، / جامعة بغداد. البديل وبناء برنامج تدريبي لتنميتها في دولة البحرين

 ).رسالة دكتوراه غير منشوره( .العراق



 124

 وجهة نظر معلمي واقع الممارسات اإلشرافية للمديرين من: )2006(. فوزي أبو هليل، .86
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 ). غير منشورة ماجستير رسالة(

دراسة ميدانية للتعرف على أهم المشكالت : اإلشراف التربوي): 1983.(وهبي، السيد إسماعيل .88
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. ياسين، حسين والدويك، تيسير وعدس، محمد عبد الرحمن والدويك، محمد فهمي .89
دار الفكر للنشر . 1، طأسس اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف التربوي): 1984(

 .عمان. والتوزيع 

ية مدى ممارسة مديري المدارس اإلعداد): 1998.(اليحمدي، حمد بن هالل بن حمود .90
والثانوية في سلطنة عمان لدورهم كمشرفين تربويين مقيمين ، جامعة السلطان قابوس، عمان، 

 ).رسالة ماجستير غير منشورة. . (مسقط
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  قائمة أسماء محكمي أداة الدراسة: )1(ملحق رقم 
  

  اسم المحكم  الرقم

  

  مكان العمل

  ديس أبو/امعة القدسج  األستاذ الدكتور أحمد فهيم جبر  1
  ديس أبو/جامعة القدس  الدكتور محسن عدس  2
  ديس أبو/جامعة القدس  الدكتور محمود أبو سمرة  3
  ديس أبو/جامعة القدس  الدكتور عفيف زيدان  4
  ديس أبو/جامعة القدس  الدكتور إبراهيم عرمان  5
 الكلية الجامعية للعلوم التربوية  الدكتور ناصر سعافين  6
 الكلية الجامعية للعلوم التربوية  ر نبيل منصورالدكتو  7
 الكلية الجامعية للعلوم التربوية  الدكتور نبيل رمانة  8
 الكلية الجامعية للعلوم التربوية  الدكتور رائد شماسنة  9

 الكلية الجامعية للعلوم التربوية  الدكتور نبيل محفوظ   10
رئيس / مديرية التربية والتعليم  األستاذ عماد معالي  11

ضواحي /قسم اإلشراف 
  القدس
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  كتاب تحكيم أداة الدراسة في صورتها األولية للسادة المحكمين: )2(ملحق رقم 
  

  .المحترم........................................................ األستاذ /حضرة الدكتور
  

  .جامعة القدس/ ارة التربويةاستكماال لمتطلبات الحصول على رسالة الماجستير في اإلد
  :تقوم الباحثة بدراسة بعنوان

واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة ودوره في رفع أداء " 
  " األساسية المدارس الحكوميةيروالمعلم الوظيفي كما يراه معلمو ومد

  
اف التربوي في مديريتي ضواحي القدس واقع عملية اإلشروتهدف  هذه الدراسة إلى الكشف عن 

 ورام اهللا والبيرة ودوره في رفع أداء المعلم الوظيفي كما يراها معلمو ومدراء المدارس الحكومية
  .األساسية

أرجو التكرم بقراءة بنود هذه االستبانة والتفضل بتحكيمها وإبداء الرأي حول مناسبتها وقدرتها على 
  .قياس ما أعدت من اجله

  
, فقرة ) 51(مكون من ) واقع اإلشراف التربوي(المجال األول , بانة  موزعة على مجالين االست

اإلشراف التربوي ) آليات ( عمليات , موزعة على ثالثة أقسام هي فلسفة اإلشراف التربوي ومدخالته 
) لوظيفيرفع أداء المعلم اوأما المجال الثاني دور اإلشراف التربوي في . ومخرجات اإلشراف التربوي

 ) بالتّخطيط والمتابعة(فقرة موزعة على أربعة أقسام هي األداء الوظيفي المتعلق ) 35 (مكون من
 داءواأل)  باستراتيجيات التدريس(ق المتعل الوظيفي األداءو) بالمحتوى التعليمي(واألداء الوظيفي المتعلق

كبيرة : "  تكون من خمس درجات هي علما أن سلم اإلجابة. )باستراتيجيات التقويم( المتعلق الوظيفي
  ".جدا وكبيرة ومتوسطة وقليلة ونادرا 

  .مع خالص شكري وتقديري على حسن تعاونكم
  :                                                                         الباحثة

       نداء محمد خليل فرحان                                                                    
                                                                           جامعة القدس
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  .أداة الدراسة في صورتها النهائية بعد التحكيم: )3(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  .األخت مديرة المدرسة/ األخ مدير المدرسة
  .المعلمةاألخت / األخ المعلم

  
واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي ("  بعنوان ميدانيةتقوم الباحثة بإجراء دراسة

 المدارس يروالقدس ورام اهللا والبيرة ودوره في رفع أداء المعلم الوظيفي كما يراه معلمو ومد

  )".  األساسيةالحكومية

  

,  جامعة القدسمن في اإلدارة التربوية وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
يتناول الجزء األول منها توفير  :جزأين أداة الدراسة وهي مكونة من  الباحثة على ذلك أعدتوبناء

بعض المعلومات الشخصية، أما  الجزء الثاني فيتكون من مجموعٍة من الفقرات تحتوي على بعض 
 ،أداء المعلم الوظيفيالتربوي في رفع مجاالت تخص واقع اإلشراف التربوي ودور اإلشراف 

فأرجو التكرم بتعبئة  هذه االستبانة بكل موضوعيٍة علماً بأن االستجابات ستعامل بسريٍة تامٍة وأنها 
 على كل فقرة بوضع م درجة موافقتكإبداء م منكأرجوذا ل, تستخدم ألغراض البحث العلمي

  . في المربع المناسب ) ×(إشارة
  .لكم على حسن تعاونكممع شكري وتقديري 

  نداء فرحان: الباحثـة                                                                   
  :العامةالمعلومات :  األولالقسم

  
  علوم طبيعيةعلوم إنسانية           :                 التخصص 

  أنثىذكر                      :                   الجنس 

   سنوات 10   أكثر من   سنوات        10 -5 سنوات         5اقل من :           سنوات الخبرة

  سوأكثر من بكالوريدبلوم                      بكالوريوس                :            المؤهل العلمي 

  مدير                       معلم:           الوصف الوظيفي

  ضواحي القدس           رام اهللا والبيرة:                  المديرية  
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  : فقرات االستبانة :  القسم الثاني من االستبانة 

   :مجالينوتأتي ضمن 

  مجاالت االستبانة وفقراتها

اف التربويوذلك بناءاً على درجة إدراكك لواقع اإلشر, أمام كل فقرة من الفقرات اآلتية ) ×(يرجى وضع إشارة 
  .وشعورك بمساهمة اإلشراف التربوي في رفعها وتطويرها لديك

     درجة وجودها

قم
لر
ا

   
   

   
  

  الفقرات
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  :اإلشراف التربوي) آليات( عمليات -ب
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 133

قم  درجة وجودها  
لر
ا

  الفقرات  

جدا
ة 
ير
كب

  

رة
بي ك

طة  
وس
مت

  

لة
لي ق

لة  
قلي

جدا
 

  

    .الطالب مع المحاباة ال المساواة منهج اعتماد إلى يرشدني  .40
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  .لمحتوىدرتي في بناء تسلسل سيكولوجي ليعزز ق .18

  
  
  



 135

     درجة وجودها
  

قم
لر
ا

  

  لفقراتا

جدا
ة 
ير
كب

رة
كبي

طة  
وس
مت

 

لة
لي ق

لة  
قلي

جدا
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   .في التدريس جديدة طرائق توظيف على يعزز قدرتي .27

  .التالميذ وىمست تقويم في متنوعة أساليب استخدام إلى يرشدني .28
  . المختلفة  التقويم أنواع الستخدام يرفع جاهزيتي .29
  .وأنقحها أعدها التي االختبارات أسئلة يرفع قدرتي في بناء  .30

  .  العملية التعليمية تحسين في التقويم نتائج من لإلفادة يعزز قدرتي .31
  . الخاصة ذوي  الحاجات التالميذ تناسب تقويم أدوات يرفع كفايتي الستخدام .32
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  كتاب تسهيل من وزارة التربية والتعليم: )5(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 138

  ضواحي القدس/والتعليم كتاب موافقة مديرية التربية ): 6(ملحق رقم
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  68  .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات   )1.3(

)2.3(  
صفوفة لم) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون

  .واقع عملية اإلشراف التربويارتباط فقرات 
70  

)3.3(  
) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون 
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71  
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  اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا والبيرة
73  

)2.4(  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 

واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي لمجاالت الدراسة 
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واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي لالدراسة 
  القدس ورام اهللا والبيرة
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)4.4(  
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  دس ورام اهللا والبيرة الق
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 
الدراسة لواقع أداء المعلم الوظيفي  في مديريتي ضواحي القدس 

  ورام اهللا والبيرة

78  

)6.4(  
للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لواقع " ت"نتائج اختبار 

التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا عملية اإلشراف 
  والبيرة يعزى لمتغير التخصص

81  

)7.4(  

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لواقع " ت"نتائج اختبار 
عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام اهللا 

  . لمتغير الجنستبعاًوالبيرة 
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)8.4( 
نحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة طات الحسابية واالسالمتو
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واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي ل الدراسة
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   لمتغير المؤهل العلميتبعاًوالبيرة 
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ) LSD(نتائج اختبار   )12.4(
  العلميمتغير المؤهل ل تبعاًالستجابات أفراد عينة الدراسة 
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)13.4(  
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)16.4(  
لعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لواقع أداء ل" ت"نتائج اختبار 
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  متغير المؤهل العلميل تبعاًالستجابات أفراد عينة الدراسة 
95  

)22.4(  
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