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  اإلهداء

  .إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} وِإنَّك لَعلى خُلُق عظيمٍ{ قال اهللا فيهإلى من 
  

لمني وأنار دذََل وأعطى من أجلي، ربي،إلى من عإلى أبي الحاني وب.  
،  إلى من الرأفة والحنان لها،  لمن ال حياةَ لي بِدونها،  لمن الجنةُ تحت أقدامها

  .إلى أمي الحنون
 } با راِلحَل صمَأع َأنو ياِلدلَى وعو لَيتَ عمي َأنْعالَّت تَكمعن َأشْكُر ي َأننزِعَأو

 ينملسالْم نِإنِّي مو كتُ ِإلَيي ِإنِّي تُبتيي ذُرِلي ف حلَأصو اهضتَر{  
  
  .أخواتي األعزاءو ، إلى إخوانيإلى  من أشدد بهم أزري وأشركهم في أمري 
  

  .أصدقائي األحباب إخوانيإلى  ، ومازال لي من األصحاب،إلى كل من كان
  

شعين إلى الذين يتمنون صالة خا قوا من أجل هذه القضية المقدسة،إلى الذين ارت
 م الجبري،، إلى الذين أطاحوا ويطيحون بحكام الحكمطمئنين في المسجد األقصى

  .حكم اهللا في األرض يقةً إلقامةإلى الذين يسعون حق
  
  .هدي لهم هذا العمل المتواضعأ

  
  
  

  عيسى إمطير
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  الشكر والعرفان

  

الحمد هللا الخالق المنان، خالق اإلنس والجان، ذو الجالل واإلكرام، والصالة والسالم على 
أما . اًمنير سراجاً، وداعياً إلى اهللا بإذنه وونذيراً اًللعالمين بشيرالنبي المصطفى، الذي بعثَ 

  بعد،،،،
ذي الغالي المحمل بأجمل باقات الورد والياسمين ألستا ،أتوجه بالشكر الجزيليسعدني أن 

محمد عبد اهللا عمران، على توجيهاته الحكيمة، وإرشاداته القيمة،  ومعلمي الكبير الدكتور
  .هي عليه أالن الذيوالتي ساعدتني في انجاز هذه الرسالة بالشكل 

  
محمود  الدكتور ،كما وأتقدم بالشكر والعرفان إلى األستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة

قراءة هذه الرسالة ومناقشتها وإغنائها  اللذين تحمال عبءأبو سمرة، والدكتور محمد شعيبات، 
  .بالمالحظات القيمة

  
وأتقدم بأحر عبارات الشكر والتقدير إلى المحكمين الذين شاركوا في تحكيم اإلستبانة، ولكل 

  .المعلمين الذين شاركوا في تعبئتها
  

واألستاذ صابر زيادة، وإلى ، عبد الجبار آلش ذيابكما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور 
  .حسب تخصصه هذه الدراسة كٌل أولئك الذين ساعدوني فياألخت أمل الجهالين 

  

  

  

  

  

 عيسى إمطري: الباحث

  



 ج 
 

  :التعريفات

شخص عين رسمياً من قبل سلطة معينة ليتفاعل مع أعضاء نظام "هو : المشرف التربوي
 ).33، ص2002، مدانات وكمال( "السلوك التعليمي بغية تحسين نوعية تعلم الطلبة

 هنييوتم تع تتوافر فيه العديد من الكفايات والمهارات، شخص :ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه
؛ للتأكد من العملية التعليمية التعلميةسير رسمياً من قبل وزارة التربية بهدف اإلشراف على 

 .نحو األفضلتحسينها وقيادتها مدى تحقيقها ألهدافها، ويعمل جاهداً من أجل 

  

هو اإلداري األول في المدرسة، ويقف على راس التنظيم فيها، ويتحمل فيها ": مدير المدرسة
، 2001عابدين، ( "والمجتمع) الرؤساء(المسؤولية األولى، بل الكاملة، أمام السلطة التعليمية

 ).89ص

توجيهها نحو ى يعمل علالمدرسة و إلدارةبأنه ذلك الشخص المؤهل : ويعرفه الباحث إجرائيا
  .تحقيق أهدافها

  

عملية حصول المعلمين على مهارات ومعلومات ومعارف مختلفة من ": النمو المهني للمعلم
خالل البرامج التدريبية التي تهيئ لهم من الندوات واللقاءات والمؤتمرات التربوية التي 

في رفع سويتهم العلمية  يشاركون فيها، ومن األبحاث والدراسات العلمية المستمرة، والتي تزيد
 ).144،ص2010نحيلي، ( "والمهنية في مجال عملهم التربوي والتعليمي

ونمو ، بأنه أي نشاط أو جهد ينتج عنه زيادة في مستوى فاعلية المعلم: ويعرفه الباحث إجرائيا
 .اتعرض له، ويسهم في حل المشكالت التي قد يفي خبراته ومعارفه
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  الُملَخص

دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلم مهنيـاً   الدارسة التعرف إلىهدفت هذه 
في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة نظر المعلمين، حيث تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع   

) 4430(م، والبالغ عـددهم  2011/2012المعلمين العاملين في محافظة رام اهللا للعام الدراسي
معلمـاً ومعلمـة   ) 466(ر العينة الطبقية العشوائية، حيث بلغ عـدد أفرادهـا  معلماً، وتم اختيا

فقرة، موزعة على ستة مجاالت، وتـم  ) 66(وأعد الباحث إستبانة، تضمنت %). 10.5(بنسبة
  .توزيعها على عينة الدراسة بعد التأكد من صدقها وثباتها

  
في تنمية المعلم مهنيـاً مـن   أظهرت نتائج الدراسة أن دور مدير المدرسة والمشرف التربوي 

للدرجة الكلية، وفـق  ) 3.27(، بمتوسط حسابي بلغ "متوسطة"وجهة نظر المعلمين كان بدرجة 
. وأظهرت النتائج أن دور المدير كان أعلى من دور المشرف التربوي. مقياس ليكر الخماسي

 )>(0.05لـة  وأظهرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال
لدور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلم مهنياً من وجهة نظر المعلمين تعـزى  

في حين أظهرت النتائج وجود فـروق  . الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي: لمتغيرات
لدور مدير المدرسة والمشرف التربـوي   )>(0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .تنمية المعلم مهنياً تعزى لمتغير الجهة المشرفةفي 
  

إشراك المديرين والمشرفين وفي ضوء النتائج، أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات،أهمها 
في لجان وضع المناهج كل حسب اختصاصاته حتى يكونوا قادرين على مساعدة المعلمين في 

ضرورة اختيار مدراء المدارس، و .مجال تحليلها ونقدها وكيفية وضع الخطط المناسبة لها
 .والمشرفين التربويين، حسب الكفاءة والخبرة والتقارير السنوية المرتفعة التقدير
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The Role of School principals and Supervisors in the professional 
development of Teachers professionally in Ramallah and Al-Bireh 

governorate from the point of View of Teachers. 
Prepared by: Issa Mohammad 
Supervised by: Mohammad Amran 
ABSTRACT 

The aim of this study is to identify the role of the school principal and 
educational supervisor in the development of teacher profesiolism in the 
governorate of Ramallah and Al-Bireh from the perspective of teachers, 
The study population consisted of all teachers working in Ramallah for 
the academic year 2011/2012, which totalled (4430) teachers. Astratified 
random sample was choosen consisted of (466) teachers and in the 
percentage  of (10.5%). The researcher built a questionnaire to measure 
the role of school principals and supervisors in the professional 
development of teachers professionally from the point of View of 
Teachers. The questionnaire consisted of (66) items distributed over six 
domains, and distributed to the sample after making sure of its sincerity 
and persistence. 
The results showed that the role of the school principal and educational 
supervisor in the development of a professional teacher from the 
perspective of teachers was of "medium"degree, and with a mean of 
(3.27) of the total degree, according to liker scale Quintet. The results 
showed that the role of Director was higher than the role of educational 
supervisor. The results also showed no statistically significant differences 
at the level of significance ( <0.05) to the role of the school principal 
and educational supervisor in the development of a professional teacher 
from the perspective of teachers is found, due to the variables: sex, years 
of experience, and qualifications. While the results showed the presence 
of statistically significant differences at the level of significance ( <0.05) 
in the role of the school principal and educational supervisor in the 
development of a professional teacher, attributed to the supervising 
authority. 
 
In light of the results, the researcher recommends that: 
Managers and supervisors are to be more involved in curriculum 
development committees, each according to its terms of reference so as to 
be able to help teachers in the field of analysis and criticism and how to 
develop appropriate plans to them. The necessity of selecting school 
administrators, supervisors, in hight of efficiency, experience and annual 
reports as reported by higher authoritis. 
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  الفصل األول

___________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  : المقدمة 1:1

ينظر إلى مهنة التعليم على أنها أطهر وأشرف وأجل المهن على اإلطالق، فهي العملية التي 
اس الذي يبنى عليه يتم من خاللها بناء اإلنسان والحفاظ على تراثه وثقافته وحضارته، والمقي

  . جل االهتمام لهذه المهنةلذلك أولت كافة الحضارات واألمم تقدم األمم من تخلفها، 

وتأتي طبيعة يعتبر المعلم أحد أهم عناصر عملية التعليم في مدخالت العملية التربوية، و  
لتربوية عملية افهو ركيزة ال ،ولمستواه وكفاءته ،ن كنتيجة إلعدادهيمستوى الطلبة الخريج
المعلم هو حجر الزاوية في أن  )2003( مطاوعويرى  .)2006عبيد،(وعليه يبنى نجاحها

وهو . ةبالطل علىيؤثر بأقواله وأفعاله وسائر تصرفاته حيث إنه العملية التعليمية والتربوية، 
بقدر بمثابة الدعامة األولى لقوة الوطن ومجده، وبقدر ما يبذل من جهد وإتقان في أداء رسالته 

لميها وعن صانعي نشأتها قبل أن تفتش عن أمة فتش عن مع: (ما ينهض الوطن، حيث قيل
الصالح هو الذي يخرج المواطن الصالح، ولهذا فان أضخم مسؤولية يلقيها  علمفالم) وشبابها

  .علمينائه إنما يلقها على عاتق المالوطن على أبن

بناء التعليم وتطويره، فعلى عاتقه تقع  وينظر إلى المعلم على انه الركيزة األساسية في 
مسؤولية تربية النشء وإعداد األجيال ورعايتها وتوجيهها، وال بد له من أن يأخذ دوره في 

ن نجاح العملية التربوية بمحتواها العام وأبعادها المختلفة وما إحيث عملية اإلصالح والبناء، 
مة والمباني المدرسية واإلدارة المدرسية لن تنطوي عليه من العناصر كالمناهج والوسائل التعلي

لها معلم كفؤ معد إعداداً جيداً ومجهز علمياً وثقافياً ومهنياً يوجه  يهيأتؤتي ثمارها ما لم 
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مسارها ويضعها في إطارها الصحيح، فالمعلم هو الذي يهيئ الخبرات والمهارات لتالميذه 
ويؤثر في  ،ويختار وسيلة التعليم المناسبة ،ةوهو الذي يترجم أهداف المنهاج إلى مواقف تعليمي

وبالتالي فهو العنصر األهم في تكوين شخصياتهم وتوجيه قيمهم  ،وسلوكهم الطلبةتفكير 
المهمة الموكلة بالمعلم بأنها تعهد ) 1976( حسين وزيدانويلخص ). 1987النوري،( ومثلهم

  .النمو العقلي والجسمي والوجداني والروحي للتالميذ

يصبح في أمس الحاجة إلى من يعتني به . كي يستطيع المعلم القيام بعمله على أكمل وجهول 
ويعمل على توفير حاجاته وزيادة قدراته واالستمرارية في تنميته، خصوصاً مع التقدم العلمي 

فتعمل تنمية المعلمين أثناء الخدمة على تحقيق النمو . والتكنولوجي وزيادة دور المعلم حديثاً
تمر للمعلمين لرفع مستوى أدائهم المهني، واالرتقاء بالمستوى العلمي والمهني والثقافي المس

نتاجية، ومواكبة المعلمين للتطورات الحديثة في التعليم، الا كفاءتهملهم، وزيادة فعاليتهم ورفع 
فضالً عن تالفي أوجه النقص والقصور في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة وتقديم تغذية 

اإلضافة إلى أنه يعمل ب). 2001شوق وسعيد،(اجعة لها، وتعريف المعلم بدوره في المجتمع ر
الحفاظ على النظام واالنضباط، وتشجيع وتعزيز انجازات الطلبة، ويسمح لهم  على تحقيق

التعليمات بشكل صحيح، والتنويع في  إتباعتطبيق أساليب التقويم المناسبة، ويساعدهم على 
ة المختلفة، تعليمات وأساليب تتالءم مع المستويات اإلدراكي واتباعئل التعليمية، استخدام الوسا

التصال وعمليات ا ،كعملية صنع القرار ،لتداخل بين عوامل المدرسةوفهم أفضل للتفاعل وا
 & Wiles & Jon)الجيدة من تحضير االمتحانات واالختبارات  والتواصل، كما يمكنهم

Joseph, 1981).  

لمعلم إلى جهد كبير من الدعم والمساعدة التربوية والنفسية، خصوصاً في السنوات ويحتاج ا
وذلك من أجل العمل على إدماجه وبشكل فاعل في البيئة التعليمية . القليلة األولى من عمله

المعقدة، حيث يشعر بالصعوبة جراء ممارسته لمهامه، والتي يجد فيها مستويات مختلفة من 
التوازن والتكامل  وال بد من إيجاد. (Moir & Stobbe, 1995)والمعرفة الخبرة والمهارة 

ألنه األساس المعتمد في إعداد في برامج تنمية المعلم إلعداده علمياً وثقافياً ومهنياً؛  والشمول
   ).1987النوري،(المعلم وتهيئته لمهنة التعليم 
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لمهارات التي تنطلق من برامج مجموعة من الخبرات وا" أنهايقصد ببرنامج تنمية المعلم و 
إعداده، وتهدف إلى تنمية الكفايات التعليمية التربوية للمعلمين الموجودين فعالً في المهنة ورفع 
طاقتهم اإلنتاجية الحالية إلى حدها األقصى، وتأهيلهم لمواجهة ما يستهدف من تطورات تربوية 

والتقويم  ؤلمي، والتنفيذ الكفوعلمية في مجاالت تخصصاتهم وذلك من خالل التخطيط الع
حيث يساعد على تنمية المهارات والخبرات ). 213، ص2001شوق وسعيد،( "المستمر

ت زيادة قدرتهم في مواجهة المشكالأنه يعمل على واالتجاهات لدى المعلمين باإلضافة إلى 
ة إلعدادهم وتبرز أهمية إعداد المعلم في كونها مرحلة مكمل )1994الفقي،(التي قد يواجهونها

أمر أساسي لمالحقة كل ما هو جديد في مجال العمل ورفع  وأن االستمرار فيه. بل الخدمةق
  ). 1995وبيومي، البوهي(كفاية اإلنتاج 

وكون أن . إن العملية التربوية عملية تشاركيه يشترك فيها المعلمون والمشرفون والمدراء 
أصبح من الضروري  ،والمهاراتوالمعارف المشرفين والمدراء يمتلكون العديد من الخبرات 

وحفز  ،يتطلب التعاون الفعال فيما بينهم هم في تطوير نفسه مهنياً، وهذاالمعلم علي اعتماد
م على النمو المهني لمساعدتهواإلشراف عليهم بشكل فاعل المعلمين وتوفير الظروف االيجابية 

ما بين المشرفين التربويين ومديري التوافق ) 2009(ويعتبر الدعيلج  ).1997،دنالبفيفر و(
يرى و. المدارس على أنه من الجوانب المهمة لتوحيد الجهود في اإلشراف التربوي

عدم وجود تعارض بين ما يقوم به مدير المدرسة من مهمات إشرافية وبين ) 1976(األفندي
التربية، ويكمل  حيث إنهما يؤديان عمالً تعاونياً لخدمة أهداف. المشرف التربوي ما يقوم به

أن عملية اإلشراف التربوي لم تعد تقتصر ) 2002(يرى عبد الهاديفيما  .كل منهما اآلخر
برز  دور إشرافييبل توسعت حتى أصبح لمدير المدرسة  ،على المشرف التربوي فحسب

ن مدير المدرسة هو األقدر على توفير إحيث . ع بروز فكرة المشرف المقيمتدريجياً م
األولويات داخل المدرسة، وهو األكثر إطالعاً على بيئة المدرسة وما يجري الحاجات و

  . داخلها، ولديه اتصال دائم مع المعلمين والطلبة فيعرف مشكالتهم وحاجاتهم وإمكاناتهم

ولويات لحل مشكالت التدريس، ووضع حوافز العديد من األ على وضعمدير المدرسة يعمل  
 ،فرصة لهم وللفئات األخرى المشاركة في عملية صناعة القرار، فضالً عن إتاحة الللمعلمين

مما ينعكس ايجابياً على أداء المدرسة، فضالً عن متابعة انجازاتهم وأعمال الطالب بشكل 
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وذلك من خالل عقد اللقاءات بينهم، إضافة إلى تقديم التغذية الراجعة لهم لتحسين  ،مستمر
أن المدير الجيد يعمل على تنمية العالقات ) 2009(فيما يرى هور. )OToole, 1999( أداءهم

وحث المعلمين  ،تاإلنسانية داخل المدرسة من خالل بناء جسور الثقة والتفويض بالصالحيا
  .، وتشجيعهم على تنمية أنفسهم باستمرارلالستماع لبعضهم البعض بما يحقق أهداف المدرسة

تشجيعهم على : لمهني لدى المعلمين من خاللبالمتابعة والتخطيط للنمو االمدرسة مدير  ويقوم 
استكمال تأهيلهم التربوي، وعقد اللقاءات معهم للتعرف على المشكالت التي يواجهونا في سير 

هم بحاجة إلى دورات تدريبية، والعمل على عقد  وحصر مناحتياجاتهم،  إلىالعمل، والتعرف 
ي تكون مراعيه الهتماماتهم، وتدريب العديد من الندوات المبنية على حاجات المعلمين والت

المعلمين على استخدام التقنيات التربوية الحديثة، وتنظيم زيارات تبادلية بين المعلمين 
ليستفيدوا من خبرات بعضهم البعض، وتزويد المعلمين بنشرات تربوية، وتقديم تغذية راجعة 

ن للمدرسة، وتعريف المعلمين ألعمالهم الكتابية، ومتابعة تنفيذ ملحوظات المشرفين الزائري
 الدليل اإلجرائي لمدير المدرسة،. (واالقتصادية والوطنيةبحاجات المجتمع االجتماعية والثقافية 

2005.(  

التربوي يعمل على تشخيص واقع العملية التعليمية التعلمية من بين  يرى الباحث أن المشرفو
وتطويرها بما يتالءم مع متطلبات على تحسينها  ويسعى، هاومخرجات هاوعمليات هامدخالت

  .المجتمع للنهوض بالمؤسسات التربوية لتؤدي دورها بفاعلية

  :أن المشرف التربوي يعمل على مساعدة المعلمين على) 2005الطعاني،(ويرى  

استيعاب وظيفتهم واإليمان بها إيماناً يدفعهم إلى اإلخالص في أدائها على خير وجه  )1
  .يستطيعونه

  .التربوية ومراجعتها واختيار المناسب منهافهم األهداف  )2
وضع الخطط السليمة القائمة على أسس علمية مناسبة للموقف التعليمي الذي توضع من  )3

 .أجله

متابعة كل جديد ومتطور في الميدان التربوي ومتابعة الخطط الموضوعة والعمل على  )4
  .تحسين الظروف المؤثرة في التعليم والتعلم
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ذاتياً وتوجيه هذا النمو إلى السمو بمهنة التعليم واالرتفاع بمستوى الداء  تنمية أنفسهم نمواً )5
 .فيها

أن المشرف التربوي يعمل على مساعدة المعلمين في تنمية قدراتهم ) 2008(ويرى عطيوي 
نقل األفكار واألساليب ونتائج التجارب : وكفاياتهم لبلوغ األهداف التربوية المعلنة من خالل

ربوية إليهم، وتدريبهم على أداء بعض المهارات التعليمية، وزيارتهم في صفوفهم واألبحاث الت
ومساعدتهم على إيجاد الحلول لبعض المشكالت التي يواجهونها، ومساعدة المعلمين على 
تقويم نشاطاتهم ذاتياً بما يساعدهم على تطوير أدائهم باستمرار، ومساعدتهم على إجراء 

  .إعدادها وتحليل نتائجها وطرقاإلختبارات الحديثة 

دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة للتعرف على 
، إلطالع المسئولين المعلمين وجهة نظر منفي محافظة رام اهللا والبيرة  تنمية المعلم مهنياً

  .وأصحاب القرار على نتائجها وتوصياتها وفعل ما يلزم بناء على ذلك
  

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها   2:1

إلشراف على أهمية الدور الذي يلعبه ا ،يوجد اتفاق عام في الدراسات واألبحاث التربوية  
من المشرف التربوي ومدير المدرسة في سير وتحسين وتطوير  والذي يمارسه كٌل ،التربوي

لمعلم، وتعدد مهماته، وذلك مع توسع دور ا. العملية التربوية، وفي تنمية المعلمين مهنياً
  .ومسؤولياته في العصر الحديث

وبالرغم من وجود اإلشراف في جميع المؤسسات والتنظيمات إال أن أهميته تزداد بشكل   
من خالل . نها تستهدف رعاية جهود عملية تعليم اإلنسانإمضطرد في العملية التربوية؛ حيث 

إلرشاد المعلمين  ،مبنياً على أسس سليمة هونفك. تحسين الموقف التعليمي وتطوير العاملين فيه
وتوجيههم، وتفهمهم؛ وذلك لرفع مستوى أداء المعلمين حتى يزاولوا مهنة التدريس بنجاح 

 ). 2010العبيدي،(وفاعليه، مع تقديم تغذية راجعة لهم عن أعمالهم
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بإعدادهم، أوجدت وزارات التربية والتعليم المشرف التربوي ومدير المدرسة واهتمت بهم و  
وتدريبهم، ووضعت العديد من الشروط عند تعيينهم؛ وذلك للتأكد من مدى قدرتهم على القيام 

وبالرغم من كثرة الجهود المبذولة  .بأعمالهم، وتحقيق األهداف التي وجدوا من أجل تحقيقها
 التربوي في تنمية المعلمين مهنياً وكيفية تطبيقه وتحقيقاإلشراف دور على ضرورة فهم 

أهدافه وفقاً إلجراءات معينة، من قبل المدير والمشرف التربوي، إال انه يوجد تباين واختالف 
وللتعرف على واقع دورهما، ومدى . ومدى األثر الذي يؤثره على المعلم ،في نتائج اإلشراف

، وطبيعة المخرجات التي تسفر عنها  هذه في العمل اإلشرافي الذي يمارسانه وجود تباين
دور مدير  إلىضرورة التعرف  -  ومن واقع عمله كمعلم -يرى الباحث . ءاتاإلجرا

والذي ينعكس إيجاباً في تحسين العملية . المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلم مهنياً
والكشف . المعلمينالتعليمية مما يتجسد بشكل ايجابي في رفع مستوى الطالب من وجهة نظر 

وكون أن نظام التعليم في فلسطين  .ي أرائهم تبعاً لمتغيرات الدراسةعما إذا كان هناك تباين ف
نظام مركزي تخضع جميع محافظاته لنفس اللوائح والقوانين اختار الباحث محافظة رام اهللا 
والبيرة كمجتمع للدراسة؛ ألنها تعتبر مركز المحافظات الفلسطينية، وما ينطبق على هذه 

  .محافظات الفلسطينية األخرىالمحافظة قد ينطبق على باقي ال

  

  :أسئلة الدراسة 3:1

  :السؤالين التاليينتم تحديد مشكلة الدراسة في 

ما دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً من وجهة نظر  .1
 ؟والبيرة في محافظة رام اهللا المعلمين

بين متوسطات  )>(0.05الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية 

 تعزى لمتغيرات الدراسة؟ والبيرة رام اهللا في محافظةالمعلمين مهنياً 
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  :الفرضيات 4:1

 :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية

بين متوسطات  )>(0.05الداللة لة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات دال )1
استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية 

 .تعزى لمتغير الجنس والبيرة رام اهللا في محافظةالمعلمين مهنياً 

بين متوسطات  )>(0.05الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  )2
استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية 

  .تعزى لمتغير الخبرة والبيرة رام اهللا في محافظةالمعلمين مهنياً 
 بين متوسطات )>(0.05الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  )3

د عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية استجابات أفرا
 .المؤهل العلميتعزى لمتغير  والبيرة رام اهللا في محافظةالمعلمين مهنياً 

بين متوسطات  )>(0.05الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  )4
مدرسة والمشرف التربوي في تنمية استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير ال

 .الجهة المشرفةتعزى لمتغير  والبيرة رام اهللا في محافظةالمعلمين مهنياً 

 

  : أهداف الدراسة 5:1

 : هذه الدراسة إلى هدفت

  .المعلمين التعرف على دور مدير المدرسة في تنمية المعلمين مهنياً من وجهة نظر .1
 .المعلمين ية المعلمين مهنياً من وجهة نظرالتعرف على دور المشرف التربوي في تنم .2

التعرف على أي فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة  .3
 لدور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً من وجهة نظر

 .تعزى لمتغيرات الدراسة المعلمين
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  :أهمية الدراسة 6:1

  :ة في أنهاأهمية الدراس تكمن

  .يستفاد منها في دراسات الحقة د علميهتعتبر هذه الدراسة بمثابة ج .1
يمكن تقديمها لصانعي القرار في وزارة التربية والتعليم وذلك لتحسين إجراءات  .2

  .بناء على نتائج الدراسة كونها تعتمد على أسلوب علمي التربوي اإلشراف
التنمية درسة والمشرف التربوي في يمكن أن تقدم خارطة مفاهيمية لدور مدير الم .3

 . المهنية

قد تقدم هذه الدراسة عالقة تكاملية لما يجب أن تكون عليه الممارسات اإلشرافية من  .4
 .قبل مدير المدرسة والمشرف التربوي

  

  : محددات الدراسة 7:1

  .والبيرة تم إجراء هذه الدراسة في مدارس محافظة رام اهللا: المحددات المكانية .1
تم تطبيق اإلستبانة على أفراد عينة الدراسة خالل الفصل الثاني من : ات الزمنيةالمحدد .2

  .م2011/2012العام الدراسي 
العاملين في مدارس محافظة المعلمين اقتصرت هذه الدراسة على : المحددات البشرية .3

  .نتائج الدراسة بالعينة المستهدفة تحددلذلك ت. والبيرة رام اهللا
  .تهابداللة مصطلحا ت هذه الدراسةحددت: ةالمحددات المفاهيمي .4
هذه الدراسة باألداة المستخدمة لجمع البيانات  تحددت): المنهجية(المحددات اإلجرائية  .5

باإلضافة إلى ماهية  .من حيث صدقها وثباتها، واستجابة أفراد العينة على األداة
  .اإلحصاء المستخدم وسمات العينة

في محافظة رام اهللا المعلمين  على وجهات نظرالتعرف  تم: عيةالمحددات الموضو .6
 .حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً والبيرة
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  لفصل الثانيا

___________________________________________________  

  .والدراسات السابقة الخلفية النظرية

  .مقدمة 1.2

للدراسة وما تضمنته من اإلطار النظري والذي  خلفية النظريةالعرض الباحث في هذا الفصل 
، هداف اإلشراف التربوي، وأالتربوي مفهوم اإلشراف: احتوى عدداً من العناوين وهي

، اإلشراف التربوي ، وأنواعمجاالت اإلشراف التربوي، وخصائص اإلشراف التربويو
النمو المهني ، وراف التربويأساليب اإلش، واإلشراف التربوي واالتجاهات الحديثة في

. دور مدير المدرسة في تنمية المعلم مهنياً، ودور المشرف في تنمية المعلم مهنياًو، للمعلمين
كما تضمن هذا الفصل العديد من الدراسات السابقة باللغة العربية واألجنبية، ومن ثم تم 

  .عليهاالتعليق 

  

 .اإلطار النظري 2.2

 .بويالتر مفهوم اإلشراف 1.2.2

والعوامل المؤثرة فيها  ،يركز مفهوم اإلشراف على االعتناء بكافة عناصر العملية التربوية
 أن التعريفاتووجد الباحث . وبما يخدم أهدافها ،والعمل بشكل مخطط على تحسينها ،وتقييمها
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إليه  تبعاً التجاهات ومفاهيم التربويين إليه من زوايا مختلفة نظرت لإلشراف التربوي المتعددة
يسعى إلى تحقيق أفضل من نظر إليه على انه  فمنها. وإلمامهم بجوانبه، وتحليلهم لمضمونه

عملية قيادية "بأنه  )12، ص2002( عبد الهاديحيث يعرفه . عملية التعلم والتعليمألهداف 
ئل ديمقراطية تعاونية منظمة، تعنى بالموقف التعليمي، بجميع عناصره من مناهج ووسا

وتهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقييمها، وبيئة ومعلم وطالب، وأساليب، 
  ."للعمل على تحسينها وتنظيمها، من أجل تحقيق أفضل ألهداف التعلم والتعليم

لهلوب  حيث يعرف .على انه تطوير للعملية التربوية إلى اإلشراف التربوي ونظر آخرون
مجموعة من الجهود المخططة والمنظمة : "انهاإلشراف التربوي على ) 46، ص2010(

والموجهة نحو مدخالت العملية التعليمية والبشرية والمادية، بهدف تحسين العملية التعليمية 
وتطويرها ورفع مستواها، وذلك عن طريق تحسين ممارسات المعلم التدريسية وتنمية قدراته 

وية ايجابية تحقق نمواً متكامالً لدى وكفاياته التعليمية مما يساعد على تحقيق مخرجات ترب
العمل مع المعلمين بأساليب مختلفة، ) "27ص ،2007( السميدأبو ويعرفه عبيدات و ".الطلبة

لتطوير التعليم من خالل إيجاد بيئة صفية مثيرة للتعلم الممتع النشط المبني على التعليم 
على انه تحقيق  ف التربويإلى اإلشرا وينظر". المتمايز وفق ذكاءات الطالب المتنوعة
عملية تفاعل منظمة يسعى "بأنه ) 283، ص2009(ألهداف المدرسة حيث يعرفه عطيوي 

المدير من خاللها إلى إحداث تغييرات مرغوب فيها في سلوك المعلمين وممارستهم 
  ".واتجاهاتهم لتعميق رسالة المدرسة وتحسين أدائها وتمكينها من بلوغ أهدافها

الوارد في ) Wiles, 1983(التربوي على حل مشكالت المعلمين فيعرفه ويلز اإلشرافيعمل و
 من يعترضهم ما حل في ومساعدتهم المعلمين لخدمة يوجه نشاط "بأنه) 12،ص2008(الديراوي

الوارد في سالمة ) ,1993Cogan(كوجان  ويعرفه ".وجه أكمل في بواجباتهم للقيام مشكالت
في  يهتم باألنشطة الخاصة بالمنهج" هلمنهاج حيث يرى أنمن خالل عالقته با) 87، ص2001(

 ."إعداد وتطوير الوحدات والمواد الدراسية واإلجراءات الخاصة بالتقويم

حسين وعوض اهللا فيعرفه . على تحقيق النمو المهني للمعلميناإلشراف التربوي يعمل و
ة العاملين بالمدرسة الجهود الدائمة المنظمة التي ترمي إلى مساعد" بأنه )18، ص2006(

وتوجيههم وتشجيعهم على تنمية ذاتهم التنمية التي تتحقق بعملهم الدائم المتواصل على أسس 
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 فيعرفه )19،ص2005( الطعاني أما . "سليمة مع التالميذ لتحقيق األهداف التربوية المطلوبة
تعلمي بجميع عناصره عملية تعاونية قيادية ديمقراطية منظمة، تعنى بالموقف التعليمي ال" بأنه

من مناهج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلم وطالب وإدارة وتهدف دراسة العوامل المؤثرة في 
جل تحقيق أهداف العملية التعليمية أللعمل على تحسينها وتنظيمها من  ذلك الموقف وتقييمها

  ". التعلمية

  

ن اإلشراف التربوي يعمل ومن خالل النظر إلى التعريفات السابقة يجد الباحث أنها تتفق بأ
  :على

توفير ستمرارية في ذلك من خالل مهنياً وثقافياً وأكاديمياً، واإلاالهتمام بتنمية المعلمين  )1
  .اطالعهم على كل ما هو جديد في مجال العملية التعليميةاحتياجاتهم المهنية و

اتهم والفروق التعامل مع المعلمين بطرق إنسانية تكفل احترام أفكارهم وشخصياتهم وتوجه )2
  .الفردية فيما بينهم

ها، ونقاط نقاط الضعف لعالجها وتالشي عرفةالعمل على تشخيص واقع العملية التربوية وم )3
  .عملية التعلم والتعليمألهداف تحقيق أفضل القوة لدعمها ورعايتها بما يكفل 

عاد عن االبتبما يكفل االعتماد على أساليب علمية موضوعية والتخطيط الواضح السليم  )4
 .العشوائية والتخبط

فهم األهداف التربوية، ودراسة المناهج وتحليلها،  مساعدة المعلم على السعي الحثيث في )5
  .وإثارة نشاط المعلمين لتحسين العملية التعليمية ،التربوية المستجداتواالستفادة من أحدث 

تعليمية محببة للطلبة العمل على توفير األدوات والوسائل التعليمية الالزمة لتوفير بيئة  )6
  .تتميز بالفعالية والسهولة

االهتمام بتفعيل دور محاور العملية التعليمية من طالب ومعلمين ومشرفين وتنسيق الجهود  )7
  .فيما بينهم

دية اإلنسانية المخططة ويرى الباحث أن اإلشراف التربوي هو عبارة عن تلك العملية القيا
عمل وتمدخالت وعمليات ومخرجات العملية التعليمة،  إلى دراسة جميع تهدفالتي المنظمة، 
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وزيادة فاعليتها، وذلك من أجل تحقيق أهداف العملية التربوية بصورة وتنميتها على تطويرها 
  .أكثر فعالية

 

 .هداف اإلشراف التربويأ 2.2.2

مهما كثرت هذه  إال أن الباحث يجد أنه. تحقيقها لإلشراف التربوي أهداف عديدة يسعى إلى  
العملية تحسين وتطوير ورفع كفاءة هداف وتعددت إال أنها تبقى تتمحور حول اإلهتمام باأل

  .التعليمة

تطوير المنهج المدرسي، : العديد من األهداف منها تحقيق إلىاإلشراف التربوي فيسعى  
وتنظيم وتطوير الموقف التعليمي التعلمي، وتحسين الظروف والبيئة المدرسية، وتطوير 

مساعدة المعلمين على التنمية المهنية وامة عالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي، وتشجيع إق
ختيار المعلمين، وتوفير إضافة إلى إ .)2008، عطيوي(ليتسنى لهم تحقيق األهداف التربوية 

التسهيالت التعليمية، وإعداد المواد التعليمية والتعريف بالموجود منها، وتنظيم الدورات، 
مين الجدد وإعدادهم لعملهم، واإلفادة من خبرات البيئة في عملية التعليم والتعلم، وتهيئة المعل

ويجمل ) 2007األسدي وإبراهيم،(وتطوير العالقات العامة الجيدة، وتقويم العملية التعليمية 
  : مهام اإلشراف التربوي على أنها) 2002(اإلبراهيمي

  . تطوير المنهاج .1
  .التعلمي وتنظيمه اإلشراف على الموقف التعليمي .2
  .اإلشراف على طرق التعليم وأساليبه .3
  .االهتمام بالمعلم المبتدئ في التدريس .4
  .تقويم العملية التعليمية .5
 . اإلشراف على النمو المهني للمعلمين .6

مجموعة من األهداف والتي تحقق اإلشراف ) 2006(فيما يستخلص حسين وعوض اهللا 
وقف التعليمي بجميع جوانبه وعناصره الفنية، وتنفيذ تحسين وتطوير الم: التربوي الجيد وهي

خطط وزارة التربية والتعليم للتدريب بصورة ميدانية، ومساعدة المعلمين على النمو المستمر 
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ومعالجة األخطاء في األداء، وتحسين  ،من خالل العالقات اإلنسانية، وتقديم الخبرات الناجحة
والكفاءة  ،تعليمي نحو تحقيق مزيد من الفاعليةعملية التدريس، وتحسين أداء النظام ال

واإلنتاجية، باإلضافة إلى تحسين مواقف التعليم لصالح التلميذ بطريقة مخططة مبينة على 
أساس التقويم السليم، وتعزيز مفاهيم المشاركة والتعاون والتشاور والعمل الجماعي بروح 

لعليا للعملية التربوية وربط نشاطاتها الفريق، وإمعان النظر في غايات التربية واألهداف ا
تجاه العام للحركة العلمية والثقافية والتربوية في مجتمعهم، وتقييم أداء المؤسسات التعليمية باإل
 .قتراح خطط التعديل والتوجيه والتطوير في ضوء األهداف العامة للتربية في المجتمعإو

  :قيق األغراض الرئيسية التاليةأن اإلشراف التربوي يستهدف تح) 1977(ويذكر مرسي 

  .ظار المدارس ومعلميهاتحسين العملية التربوية من خالل القيادة المهنية لكل من نّ .1
  .تقويم عمل المؤسسات التربوية وتقديم المقترحات البناءة لتحسينها .2
  .تطوير النمو المهني للمعلمين وتحسين مستوى أدائهم وطرق تدريسهم .3
  .مكانيات البشرية والمادية وحسن استخدامهاالعمل على حسن توجيه اإل .4

التي من ال بد منها لرسم الطرق والخطوات ويرى الباحث أن اإلشراف التربوي ضرورة  
وما تتطلبه من رفع كفاءة شأنها تحقيق األهداف التربوية المرسومة، فنجاح العملية التعليمية 

تتميز بسمات وخصائص  ة وفاعلةيعتمد على وجود عملية إشرافية ناجح المعلمين وتنميتهم
  .تحقق لها ذلك

  

 .خصائص اإلشراف التربوي 3.2.2

بين  والديمقراطي اإلنسانييتميز اإلشراف التربوي الحديث بأنه يعتمد على التفاعل   
النمو المتكامل للتالميذ، تحقيق األهداف التربوية، ووالمعلمين بهدف  والمديرين المشرفين

دهم بكل جديد بما يساعدهم على النمو الشخصي والمهني، وتحسين وتوجيه المعلمين وإرشا
ومن خصائص . الخدمات التعليمية ورفع مستوى العملية التربوية مع التركيز على المعلم

  :هأنالحديث اإلشراف التربوي 
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عملية تعاونية في المراحل المختلفة من التخطيط والتنسيق والتنفيذ والتقويم والمتابعة  .1
تالف وجهات النظر، مما يقضي على العالقات السلبية بين المشرف والمعلم، وترحب باخ

الدليل (وينظم العالقة بينهم في سبيل مواجهة المشكالت التربوية وإيجاد الحلول المناسبة 
عملية تعاونية في اإلشراف التربوي و). 17ص ،2011المرجعي في اإلشراف التربوي،

مهنة يتعاونان معاً في العمل لتحقيق أهداف المدرسة كون المشرف والمعلم زميالن في ال
  ).1976 األفندي،( حترام والحب المتبادلفي جو من اإل

يجابية عملية مرنة متطورة تتحرر من القيود الروتينية، وتعمل على تشجيع المبادرات اإل .2
ونشر الخبرات الجيدة والتجارب الناجحة، وتتجه إلى مرونة العمل وتنويع األساليب 

  .)2010لهلوب،(
نقضاء تلك إعملية مستمرة في سيرها نحو األفضل، ال تبدأ عند زيارة مشرف وتنقضي ب .3

دليل المشرف (الزيارة، بل يتمم المشرف الالحق مسيرة المشرف السابق 
 ).1999التربوي،

الدرجات  أرفععملية تفاعل إنسانية اجتماعية تهدف إلى رفع مستوى المعلم المهني إلى  .4
  ). 1993قزازة،(كما تهدف أيضاً إلى تطوير التعليم ليحقق أهدافه بفاعلية سليمة الممكنة 

يجابية والعمق اللتان تعتمدان على نموذج التواصل المفتوح في عملية تتميز بصفتي اإل .5
 سلوك التعليمي الصفيالحوار المشرفين والمعلمين وتفاعلهم والذي يؤدي إلى تغيير 

  ).1998الدويك وآخرون،(
ة قيادية تتمثل في القدرة على التأثير في المعلمين والطالب وغيرهم ممن لهم عالقة عملي .6

حسين ( بالعمليات التعليمية، لتنسيق جهودهم من اجل تحسين تلك العملية وتحقيق أهدافها
 ).2006 وعوض اهللا،

عملية فنية تهدف إلى تحسين التعليم والتعلم من خالل رعاية وتوجيه وتنشيط النمو  .7
ستمر لكل من الطالب والمعلم والمشرف وأي شخص آخر له اثر في تحسين العملية الم

 ). 2006حسين وعوض اهللا،( التعليمية فنياً كان أم إدارياً

الدليل المرجعي (عملية تعتمد على الواقعية المدعمة باألدلة الميدانية والدراسات العلمية  .8
 ).2011في اإلشراف التربوي،



16 
 

حسين (بتكار والتجريب بما يخدم تحسين العملية التربوية داع واإلعملية تشجع على اإلب .9
 ).1976وزيدان،

تنمية المعلم مهنياً وتحسين أدائه عن طريق اإلرشاد والتوجيه، في عملية تساعد  .10
 ).2010وآخرون،  بستان(وتزويده باألفكار الجديدة واألساليب التربوية الحديثة 

عمل على تحسينها وتطويرها تية التربوية ول جميع عناصر العملعملية شاملة تشم .11
  ).2002البدري،(وتغييرها في االتجاه االيجابي 

تنسيق وتنظيم للجهود واألعمال لتحاشي التضارب والتكرار وتالشي إضاعة عملية  .12
 ).2005،مساد( الوقت والجهد

واقع العملية التعليمية ومعرفة نقاط القوة  إلىعملية عالجية تعمل على التعرف  .13
 .اومستلزماته اوتوفير متطلباته اوالعمل على حل مشكالته ا،الضعف فيهو

عملية وقائية تعمل على تدريب المعلمين على كيفية مواجهة المشكالت التي قد  .14
 .يتعرضون لها في المستقبل

عملية تحترم الفروق الفردية بين المعلمين وتعرف كيفية التعامل معها بشكل فعال،  .15
سواء أكان المعلم قديماً أو جديدأ، مبدعاً أو ضعيفاً، متذمراً أو  ،تهموفق قدراتهم وإمكانا

 .نشيطاً

 

 .مجاالت اإلشراف التربوي 4.2.2

عتناء به، وتناوله في العديد من الدراسات واألبحاث التربوية تم إيجاد اإلشراف التربوي واإل
في مجاالت  فةمختلثف؛ وذلك لما يقع على عاتقه من مهام عديدة ومسؤوليات بشكل مك
على مجاالت اإلشراف التربوي ) 1999(دليل المشرف التربوي السعودي  ويبرز. متعددة
 : أنها

يتوقف على  برمتهإن نجاح نشاط اإلشراف التربوي : مجال االتجاهات والقيم التربوية .1
ودون هذا اإليمان ينعدم . إيمان المعلمين والمشرفين بأهمية الجهد التربوي الذي يبذلونه
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فهذا . ال روح فيه و ال أمل في أن يتطور ويرقى التعاون، ويصبح النشاط التعليمي نشاطاً
 . هو المجال الدائم الثابت لوظيفة اإلشراف التربوي

تحقيق النمو  والتي تهدف إلى ،المحور األساس للعملية التربوية يعتبر الطالب: طالبال .2
ام بنواحي التربية المختلفة، فعليهم يبنى ة وتكوين شخصياتهم من خالل االهتمالكامل للطالب

على المشرف التربوي أن يعنى بتوجيه المعلمين، وتزويدهم بالوسائل و، تقدم المجتمعات
 الناجحة والتي تضمن تقديم العون والمساعدة للطالب في سبيل حل مشكالتهم

  ).2005الطعاني،(
 مومعرفة قدراته ينعلمعلى المشرف التربوي اإلطالع على جميع أعمال الم: المعلم .3

على كل ما هو جديد في  ممهنيا، وإطالعه م؛ وذلك من أجل العمل على تطويرهمهوإمكانات
الن المعلم هو سيد الموقف التعليمي وأقدر الناس على إدراك . مجال التربية والتعليم

في عملية  ينيشترك المشرف مع المعلمف ).2005الطعاني،(الظروف المحيطة به 
، ويشجعهم على متابعه األبحاث فيما بينهم ويعمل على مراعاة الفروق الفردية التخطيط،

 ).  Starret, 1991 & Sergiovanni(التربوية بما يخدم رفع مستواهم العلمي والمهني 

فيعمل المشرف التربوي . جاتعتبر طرق التدريس ركن من أركان المنه: طرق التدريس .4
تسهم في تحقيق وتجريب طرق تدريس جديدة ومتنوعة  بتكارإوبالتعاون مع المعلمين على 

 ).2006حسين وعوض اهللا، (أفضل ألهداف المنهاج 

 ءنظراً لألهمية البالغة التي تعود على العملية التعليمية جرا: مجال النشاط المدرسي .5
التربوي إعطاء الفرصة فان هذا يوجب على المشرف االستغالل األمثل للنشاط المدرسي 

تحسين  األنشطة المختلفة والتي تؤدي إلىلممارسة  ين وتشجيعهمكافي للمعلملوقت الوا
 . برنامج التعليم في المدرسة

إن للوسائل التعليمية دوراً مهماً جداً في زيادة فعالية العملية التعليمية  :الوسائل التعليمية .6
هيم المجردة فهي تعمل على تقريب المفا. وسهولة فهمها واالنجذاب نحوها من قبل الطالب

والمعلومات الجديدة إلى الطالب من خالل االنتقال التدريجي من المحسوس إلى شبه 
ومن هنا يقع على المشرف التربوي مسؤولية توفير الوسائل . المحسوس إلى المجرد

على كيفية هم وتدريب ا وتشجيع المعلمين على ابتكار وسائل جديدة،التعليمية وتطويره
 ).2007، األسدي وإبراهيم(ر فعالية استخدامها بشكل أكث
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وأصبح بمفهومه الحديث . يعتبر المنهاج مادة التفاعل ما بين المعلم والطالب: جاالمنه .7
فعلى . تحت إشراف المدرسة وبتوجيه منها الطالبيشمل جميع الخبرات التي يمر بها 

 ،ف فيهي، ومعرفة نقاط القوة والضعالمشرف التربوي دراسة واقع المنهاج التعليم
وعلى  )1986عدس وآخرون،( ن الطالبيوالتركيز على احترام الفروق الفردية ب

أيضاً االهتمام بالمناهج الدراسية والعمل على تطوير محتواها وأسلوبها بما  المشرف
والتعرف على . يتالءم مع حاجات المجتمع والتالميذ، والتطورات التربوية والعلمية

  ).Starret, 1991 & Sergiovanni( اهج وتحقيق أهدافهاطرق المناسبة لتنفيذ المنال
عادة القراءة والبحث  الطلبةفي إكساب هام للمكتبة المدرسية دور  : المكتبات المدرسية .8

فعلى المشرف التربوي اإلطالع على محتويات هذه . واإلطالع وهي وسيله لنشر الثقافة
لك ليتسنى لها تحقيق أهدافها على المكتبات والعمل على توفير أي مستلزمات تحتاجها وذ

  . أكمل وجه
إطالع المشرف على واقع العملية التعليمية يمكنه من تقويمها بكل عناصرها  إن: التقويم .9

وذلك لتقديم تغذية راجعة تسهم في تطوير . من مناهج ومعلمين وطلبة وأبنية مدرسية
  .العملية التعليمية

ي بتوجيه المعلمين إلى أسس وقواعد تنظيم يقوم المشرف التربو: التخطيط للتدريس .10
ئة البرنامج اليومي، ووضع الخطة الدراسية اليومية والفصلية، مع مراعاة الظروف البي

لضمان حسن التنفيذ واالبتعاد عن العشوائية في  وذلك الطبيعية واالجتماعية المحيطة
 .العمل

مته ئناء المدرسي ومدى مالعلى المشرف التربوي أن يهتم بواقع الب: البناء المدرسي  .11
وعلى المشرف أن يعمل على . لتنفيذ المنهج ومدى استخدامه استخداماً سليماً وناجحاً

تزويد البناء المدرسي باألدوات والتجهيزات الالزمة له، وأن يوجه المعلمين لالستفادة منه 
  .والمحافظة عليه

بهذه المجاالت، وأن يحرص م هتمااالالمشرف التربوي على يعمل أن ضرورة ويرى الباحث 
االتصال، وإقامة عالقات  :، مثلفعالةاإلشرافية الك العديد من أبعاد الممارسات متلعلى أن ي

، والتنويع في األساليب القدرة على تنمية نفسه واآلخرين مهنياً، وإنسانية مع اآلخرين
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حتى يستطيع  التربوي اإلشراف، والقدرة على التعامل مع مختلف أنواع اإلشرافية المستخدمة
  .القيام بعمله على أكمل وجه

  

 :اإلشراف التربوي أنواع 5.2.2

إن تطور فلسفة التربية والفكر التربوي ألقى بظالله على التقدم في اإلشراف التربوي، مما 
 :وهي ر العديد من األنواع المتعددة له،أدى إلى ظهو

التي وجهت إلى اإلشراف التفتيشي إن اإلعتراضات واإلنتقادات : اإلشراف الديمقراطي )1
نه يقوم على أساس التعاون والتفكير إحيث . ظهور هذا المفهوم لإلشراف أدت إلى

فيحترم شخصية المعلم ويمنحه حرية التفكير . المشترك البناء في حل المشكالت التعليمية
مفهوم على ويقوم هذا ال. بطريقته الخاصة، فضالً على انه يتيح له فرصة النمو والتطوير
مستخدماً الطريقة العلمية . مبدأ التعاون مع من يهمهم أمر العملية التربوية ويتأثرون بها

 ). 2002البدري، (في دراسة الوضع المدرسي وحل المشكالت التعليمية والمدرسية 

اني نتيجة التقدم العلمي في مختلف مجاالت النشاط اإلنسهذا النمط  أنش: اإلشراف العلمي )2
يهتم باستخدام االختبارات والمقاييس في دراسة وهو . ال التربية بشكل خاصوفي مج

ية الظواهر والمواقف التعليمية المختلفة، األمر الذي يتطلب من المشرف امتالك كفا
قد يجعل المشرف أكثر ثقة بإحكامه وأكثر تمسكاً وهذا  استخدام االختبارات والمقاييس

لمعلم وهذا يقيد حرية ا. ضوع له من قبل المعلمبرأيه، مما يزيد فرص الطاعة والخ
  .)2006،بد الهاديع( ويضيق فرص تنميته وابتكاره

أن اإلشراف البنائي ال يقتصر  )1976( حسين وزيدانيرى كالً من  :اإلشراف البنائي )3
يأخذ و. يعمل على بناء الجديد وإحالله محل القديم هعمله على مرحلة التصحيح بل أن

من المشرف والمعلم  كٌل تركيزيجعل و. رية في تحسين أعمال المعلميناالستمرابمبدأ 
د فيشتركون معا في وضع رؤيا إلى ما ينبغي أن يكون عليه التدريس الجي. على المستقبل

  .وكيفية تطوير العملية التربوية
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 مهمة اإلشراف البنائي في) 22ص ،2011(التربوي اإلشرافالمرجعي في دليل الويلخص 
  :انها

  .ستخدام أفضل اإلمكانات المدرسية والبيئية في خدمة التدريسا" .1
  .القديمةالعمل على تشجيع النشاطات االيجابية وتطوير الممارسات  .2
  .إشراك المعلمين في رؤية ما يجب أن يكون عليه التدريس الجيد .3
  ." تشجيع النمو المهني للمعلمين وإثارة روح المنافسة الشريفة بينهم .4

ظهر اإلشراف اإلبداعي ليقوم بخلط بعض عناصر اإلشراف : ياإلشراف اإلبداع )4
عن  طالبالديمقراطي واإلشراف العلمي؛ وذلك لتهيئة فرص النمو المهني لكل معلم وكل 

تشجيع وتوجيه مهني علمي يقوم به خبير  في ظلطريق تنمية مهاراته وقدراته، 
  ). 2005الطعاني، (

نتاج األحسن، وتقديم أعلى نوع من النشاط ال يقتصر اإلشراف اإلبداعي على مجرد إو
الهمم، ويحرك القدرات الخالقة لدى المشرف؛ لتخرج أحسن ما يستطيع  الجمعي، وإنما يشحد

 المعلمينويسعى إلى تحرير العقل، واإلرادة وإطالق طاقات  .في مجال العالقات اإلنسانية
األسدي (يق األهداف التربوية لالستفادة من مواهبهم وقدراتهم إلى أقصى حد ممكن في تحق

  ).2007، وإبراهيم

يمتلك المشرف التربوي خبرة كبيرة جراء اشتغاله بمهنة التدريس : اإلشراف الوقائي )5
وبذالك  .علمين واإلطالع على أعمالهم وأساليبهم في التدريسوأثناء زيارته اإلشرافية للم

المعلمين  تي يمكن أن تواجهالعلى أن يتنبأ بالصعوبات  قادراًالمشرف التربوي يكون 
فيعمل على وضع الحلول لها قبل حدوثها لتالشي وقوعها  .وخصوصاً حديثي التعيين منهم

 .على مواجهة المواقف الجديدة بكل ثقة ومعرفة ينقادر واأن يكون مما يساعدهم على

إن خير ما يفعله المشرف هو أن يعمل على أن تستقر في ) 1986( عدس وآخرونويرى  
بعض المبادئ التي يؤمن بها ويثق فيها، وعن طريقها يستطيع أن يعمل على توقى  المعلمس نف
اتخاذ العديد من  منال بد انه  )2010( بستان وآخرونويرى . متاعب، وتجنب الوقوع فيهاال

التدابير التي تكفل تحقيق ذلك، كاإلجتماعات بالمعلمين في بداية العام لمناقشة المنهاج والكتاب 
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مدرسي ودليل المعلم، وتقديم الدروس التطبيقية، وتوزيع النشرات التوضيحية، والمداوالت ال
  .المعلمين الذين يحتاجون لمساعدة خاصةالفردية مع بعض 

يتمثل اإلشراف التصحيحي أن الهدف من  )1976( األفندييرى : اإلشراف التصحيحي )6
تشكيك في قدرة المعلم وفعاليته  تصحيح الخطأ الذي يقع فيه المعلم دون أي إساءة أوفي 

  .مشرف بالخطأ بمقدار ما له من خطرفيعتني ال. على التدريس

يدفع الباحث إلى التعرف على أهم . ان سرد أنواع اإلشراف التربوي المتعددة وتوضيحها
  .االتجاهات الحديثة في اإلشراف التربوي

 

 .اإلشراف التربوي االتجاهات الحديثة في 6.2.2

مع الهدف النهائي لإلشراف التربوي والذي يتمثل في تحسين العملية التعليمية من  تماشياً 
خالل اإلعتناء بمدخالتها وعملياتها ومخرجاتها، ظهر العديد من اإلتجاهات الحديثة في 

  :اإلشراف التربوي، ومن هذه اإلتجاهات

العالقة بالعملية كل من له هو أسلوب يعتمد على مشاركة ): التكاملي( اإلشراف التشاركي .1
ويهتم المشرف التربوي  ،وضع أهدافهفي  وطالبمن مشرفين ومعلمين  التعليمية التعلمية

ويتعلق هذا . بسلوك المعلم وذلك لرعاية سلوك الطالب باعتباره الهدف األساسي لإلشراف
شرافية من عدة أنظمة جزئية لمفتوحة والتي تتناول العملية اإلبنظرية النظم ا األسلوب
ويتميز هذا النوع من اإلشراف بروح ). 2005 ،الطعاني( يتأثر بعضها ببعض مستقلة

والقدرة الزائدة للمشرف التربوي على  ،نفتاح والتعاون المستمر بين المشرف والمعلماإل
والتركيز على تحسين نوعية التعليم في  ،التنسيق بين المعلمين ودعم قيمهم وتبنيها

  ).2006عبد الهادي، (ازنة للمعلم والمشرف  وبناء شخصية متو ،المدارس
هو نظام يشارك فيه المشرفون التربويون والمعلمون والمديرون : اإلشراف باألهداف .2

. بتحديد أهداف تربوية مشتركة وتحديد مسؤولية كل طرف في تحقيق هذه األهداف
ل العمل بشك تحقيق األهداف المرسومة من خالل بالتركيز على النمط ويتصف هذا

مشترك من قبل المعلم والمشرف، وذلك من خالل وضع األهداف، وتحديد المعايير، وما 
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ينبغي توافره في المعلم من شروط تكفل تحقيق ذلك، والعمل على توفير المتطلبات 
هذا النوع من و. والوسائل الالزمة، والعمل على ضبط سير العملية اإلشرافية وتنظيمها

تكون األهداف المراد تحقيقها قابلة للقياس ويمكن مالحظتها  عندما مجدياًيكون اإلشراف 
 ).2006، حسين وعوض اهللا(

من قبل المشرفين التربويين لمراقبة أداء المعلمين هذا األسلوب يتبع  :اإلشراف اإلكلينيكي .3
وتحسينه، وذلك من خالل تسجيل كل ما يحدث داخل غرفة الصف من أقوال  وتقويمه

لم أو الطلبة أثناء تفاعلهم في عملية التدريس، ثم تحليل ذلك السلوك وأفعال تصدر عن المع
ويهدف اإلشراف  )2010لهلوب،(في ضوء عالقة الثقة والزمالة بين المشرف والمعلم 

االيجابي في ، والتغيير اإلكلينيكي إلى تطوير أداء المعلمين، وزيادة فعالية أدوارهم
في  لجديد النافعا ةممارستهم لإثارة دافعيلى كما أنه يعمل ع. نحو اإلشراف هماتجاهات

، بستان وآخرون(األمر الذي يؤدي إلى تحسين تعلم الطلبة  المجاالت التربوية المختلفة
2010(.  

ومما دعا إلى اللجوء إلى هذا األسلوب عدم كفاية إعداد المعلمين قبل الخدمة وفشل  
يبها وطرقها وأدواتها، باإلضافة إلى الممارسات السائدة في برامج اإلشراف التربوي بأسال

تالحق المستحدثات التعليمية والتجديدات وكثرتها كماً ونوعاً وعدم توافر اإلشراف الفعال 
  ).2006 وعوض اهللا، حسين(

ان ظهور اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي دفع المشرفين للتعامل مع المعلمين بأساليب 
  .عامل مع كافة هذه االتجاهاتمتعددة ومتنوعة حتى يستطيعوا الت

 

 .أساليب اإلشراف التربوي 7.2.2

التي يستخدمها المشرف في سبيل تطوير المعلمين وتنميتهم،  د بأساليب اإلشراف الطرقيقص 
اإلشراف التربوي تعددت أساليب  أن) 2010(العبيديويرى . بما يخدم العملية التربوية

رة الميدانية الزيا: ومن هذه األساليب. هاً لطبيعة العمل وظروفه والغاية منتبعوتنوعت 
 االجتماعاتو ،شرافية بين المشرف الفني والمعلمالمداوالت اإلو ،للمعلمين في فصولهم
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المالحظات و ،عقد الندوات الفنية، وإلقاء الدروس النموذجية، وأو جماعيةكانت فردية  دوريةال
البرامج التوضيحية والتكميلية و ،تإلقاء المحاضراو ،عرض األفالم التعليميةو ،والتعليمات
   .والتجديدية

  

  : أن أساليب اإلشراف تقسم إلى قسمين) 2002(ويرى اإلبراهيمي 

 ،وزيارة المعلم في الصف ،زيارة المدرسة: ومن أمثلتها. األساليب اإلشرافية الفردية .1
توجيه من وزيارة المعلم لزميل في صفه وبإشراف أو  ،والمقابلة الفردية بعد زيارة الصف

 .واإلشراف بدعوة من المعلم ،المشرف التربوي

 ،جتماع بالهيئة التعليميةاإلو ،الدروس التدريبية: ومن أمثلتها. األساليب اإلشرافية الجماعية .2
والمؤتمرات  ،والبحوث العلمية ،واجتماع المشرف بمعلمي مادة معينة أو صف معين

والندوات  ،للجان العلمية المتخصصةوا ،والحلقات الدراسية ،والمحاضرات ،التربوية
 .والدورات التدريبية ،والنشرات اإلشرافية ،التربوية

والمقابلة  ،الزيارة الصفية: أن أساليب اإلشراف التربوي هي) 2000(يذكر األغبريفيما 
وإلقاء  ،وعرض األفالم التعليمية ،وعقد الندوات الفنية ،وإلقاء الدروس النموذجية ،الفردية

  .اتالمحاضر

 يرى الباحث أنمن خالل اإلطالع على األدب التربوي المتعلق بأساليب اإلشراف التربوي و
 :تتمثل فيأساليب اإلشراف التربوي 

اإلشراف التربوي المختلفة، فهي تعطي  أنواعتعتبر من أهم وهي : الزيارات الصفية .1
أن  )2002(ريويرى البد. فرصة للمشرف التربوي على اإلطالع على واقع تعلم الطلبة

والوسائل التي يستعملها المعلم لتوجيه هذه  طلبةعملية تعلم الة الهدف منها هو دراسة طبيع
في تقدير الجوانب تسهم الزيارة الصفية  أن )2006( حسين وعوض اهللاويرى  .العملية

فضالً على ، لتعديلهاية االيجابية من عمل المعلم وتطويرها، والتعرف على المظاهر السلب
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المناهج ووضع الحلول تطبيق رض التعرف على الصعوبات التي تعت في تسهمنها أ
 .لتجاوزها

يقوم المشرف التربوي بعقد عدة لقاءات دورية بينه وبين المعلم، حيث : اللقاء الفردي .2
تعليمية مع الحرص على توفير التربوية واألساليب البهدف المناقشة والحوار حول األمور 

االستثمار األمثل وذلك بهدف . نسانية واالحترام والثقة المتبادلةجو من العالقات اإل
وتبادل األفكار والخبرات بين . هئلمواهب المعلم ولكفاياته وقدراته من اجل تحسين أدا

بكيفية  ر معاًيومناقشة القضايا والمشكالت التي يواجهها المعلم للتفك لم والمشرف،المع
 ).2005الطعاني،(حلها 

احد أساليب اإلشراف "على انه  )78، ص2007( نبهانيعرفه : ارات الصفيةتبادل الزي .3
التربوي الذي يقصد به أن يقوم نفر من المعلمين بزيارة زميل لهم في الصف، أو خارجه 

  ".في مدرستهما أو في مدرسة مجاورة لتحقيق أهداف محددة ضمن خطة واحدة

لمون في سبيل زيادة خبراتهم والحفاظ ن هذا األسلوب يستخدمه المعأ) 2010(ويرى لهلوب  
على نموهم المهني وذلك عن طريق تبادل الخبرات في جو من الثقة واالحترام المتبادلين، 

وهذا ما يسمح . ومن خالل التخطيط المشترك وتنظيم الزيارات الصفية المتبادلة بين المعلمين
المعلمين على  يشجع جوٍ بخلق (Moir & Stobbe, 1995)موير وستوبي   من كٌل برأي
 يحتاج هذا األسلوبو. التقييمالتفكير، واالستفسار، والمهنية، و قواعد ومعايير الزمالة تطوير

بما يسمح مع بعضهم بعضاً  لهمإلى تدريب المعلمين على كيفية تعام) 2005( حنانياكما ترى 
ين؛ ليستمعوا إلى وهذا يشمل إرساء عالقة ثقة بين المعلم. لهم االستفادة من بعضهم البعض

وهذا  .بعضهم البعض ويتقبلوا أفكارهم ضمن عالقة الزمالة، كما يشمل تقديم تغذية راجعة
األسلوب يزيد من ثقة المعلم بنفسه، ويطلق إبداعه، ويتيح له اإلطالع على المشكالت 
والصعوبات التي تعترض اآلخرين وكيفية حلها، باإلضافة إلى انه يطلع على العديد من 

أشارت دراسة نيوبرت وقد . ه مع الطلبةية تعامل زمالئ، وكيفاليب التدريس المختلفةأس
يسهل مع بعضهم البعض  األقرانإلى أن تدريب  (Neubert &  Stover , 1994)وستوفر  

الزمالة المهنية بين ، ويعزز روح التدريس واستراتيجيات مهارات استدعاء ويساعد في
أن ) 2002(ويرى سليم .التدريس التفكير والتأمل في جع علىفضالً على انه يش، المعلمين
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تبادل المعلومات بين المعلمين والزيارات التبادلية فيما بينهم تعتبر من أهم أساليب التنمية 
 .المهنية التي يستفيد منها المعلمون

 وتعد من وسائل االتصال غير المباشر والتي من خاللها يقوم المشرف: النشرات التربوية .4
باالتجاهات التربوية هم بهدف تزويد. معلمينبنقل خبراته وممارساته واقتراحاته إلى ال

هم وبين على العمل لحل المشكالت التي يواجهونها، وتوثيق الصلة ما بين همالحديثة، وحفز
تقدم خدمة لعدد كبير من المعلمين تتميز النشرات التربوية في أنها ، والمشرفين التربويين

 ).2005الطعاني،( م في أماكن متعددةرغم وجوده

الدرس التطبيقي هو نشاط عملي يهدف لتوضيح فكرة أو طريقة أو : الدروس التطبيقية .5
وسيلة، أو أسلوب تعليمي يرغب المشرف التربوي في إقناع المعلمين بفعاليته وأهمية 

حد المعلمين استخدامه، فيقوم المشرف بتطبيق الفكرة أمام عدد من المعلمين أو قد يكلف ا
 ).2003،الخطيب والخطيب(بتطبيق هذه الفكرة أمام زمالئه 

ويقصد به استخدام منهج البحث العلمي أو طريقة التفكير العلمي في : البحث والتجريب .6
 .البحث وحل المشكالت التربوية

وهو أسلوب إشرافي مكثف يمارسه مجموعة من المعلمين : المشاغل التربوية التدريبية .7
 ، وذلكقالتطبيوالحوار، والمحاضرة، مثل ة تربوية، وينفذ في عدة أساليب شكللدراسة م

 ).2005،المساد(حسب ما يتطلبه الموقف ب

نشاط يقوم به عدد من القادة التربويين لقضية تربوية أو موضوع وهو : الندوات التربوية .8
ل النقاش الهادف يتفع: وذلك بهدف. فتح المجال بعد ذلك للمناقشة الهادفةيتم تربوي ما، و

حول ما يتم عرضه من أفكار، وتناول المواضيع والقضايا التربوية من جوانبها المختلفة 
 ).2005الطعاني،( والمساعدة في رفع النمو المهني للمعلمين المشاركين في الندوة

ل مهام وأساليب اإلشراف التربوي هدفت إلى تحلي) Johns,1995(وفي دراسة أجراها جونز 
بينت الدراسة أن  ،مدارس األساسية في والية فرجينيامارسها المشرفون التربويون في الالتي ي

مهام وأساليب المشرف التربوي تنحصر في تنظيم عملية التعليم وتقويم المعلمين من خالل 
ويعتقد المشرفون أن عليهم أن يقضوا وقتاً . أسلوب الزيارة الصفية وإعداد برامج التدريس

 .م وتقييم عملية التعليم ونشر المعلوماتأطول في تنظي
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يرى الباحث أن الهدف النهائي من العملية اإلشراف يتمثل في تحسين العملية التعليمية 
  .التعلمية، ورفع مستوى تحصيل الطلبة، وتحقيق النمو المهني للمعلمين

   

 . النمو المهني للمعلمين 8.2.2

العاملين في المهن  لية ضرورية لكافةعبارة عن عمهي يرى الباحث أن التنمية المهنية  
إدخال التغيير والنشاط والحيوية في نشاطاتهم وأعمالهم واالبتعاد بتطوير كفاءتهم ل ،المختلفة

ونظراً ألهمية الدور الذي يقوم به المعلم وحاجة المادة التعليمية إلى التغيير . عن الروتينية
تطوير قدراته ومعارفه  س الحاجة إلىوالتجديد المستمرين فان هذا يجعل المعلم في أم

برامج إعداد المعلم قبل الخدمة تعاني من كثرة أكدت العديد من الدراسات أن حيث  .وتنميتها
جوانب القصور والضعف فيها وهي ال تلبي المطلوب منها وينقصها الكثير من مقومات 

  ).2005حماد،، و2004، والعاجز وجبر،2003،نصر(النجاح 

ضرورة العمل على تطوير المعلم وتنميته مهنيا أمام االنفجار المعرفي، والنمو  ولقد ازدادت 
وإدخال التكنولوجيا في  ،ادة الطلب على الخدمات التعليميةالسكاني المتزايد وما صاحبه من زي

بية ومحتواها أصبحت سريعة التعليم، وحاجة المعرفة الجديدة للتطبيق واإلتقان، وان مادة التر
فال بد من التأكيد على ضرورة أن يكون . ما رافق ذلك من تغيير وتطوير للمناهجو التغير

وسيلة وهدف إلعداد المعلمين كماً  إنهحيث  ،إعداد المعلمين وتدريبهم قبل وأثناء الخدمة
مبررات عامة  ومن هنا تبرز أهمية تنمية المعلمين والتي لها ).1987النوري،(ونوعاً 

فال بد  ) 2004العاجز وجبر،(ررات خاصة تفرضها مهنة التعليم تفرضها طبيعة العصر ومب
مواجهة حل المشكالت  في مساعدتهم وتمكينهمتحديث خبرات المعلمين وتجديدها من اجل  من

  .الصفية والتدريسية التي يواجهونها أثناء العمل

اً ثقيالً ئيئاً وعبالذي ال ينمو في مهنته يعتبر مثالً س المعلمأن ) 1998( دويك وآخرونالويرى  
بينما المعلم الذي ينمو في مهنته ويتحسس المشكالت التي تواجهه . يسيء إلى العملية التعليمية
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ويحاول دراستها والتغلب عليها، ويجرب أساليب جديدة يعطي فكرة حسنة عن التدريس 
  .ويعتبر قدوة صالحة لغيره

على ) Perron,1991,p193( رونعند بي ضرورة ملحة فهو ال يقتصر النمو المهنيأصبح  
على انه عملية وجزء من التعليم المستمر  إليهعالج القصور في التدريب األولي، ولكن ينظر 

مجموعة متنوعة من األنشطة والممارسات التي يستخدمها المعلمون وذلك من أجل "فهو 
  .)Lera & Cela, 1999("وتقييم وضع نهج حياتهم المهنية توسيع معارفهم وتحسين مهاراتهم

 تحسين طريق عن المعلمين عمل فعالية زيادة أن النمو المهني يعمل على) 2008(ويرى علي  

 معلوماتهم وإنعاش وإمكاناتهم قدراتهم وتنمية الوظيفي، مستوى أدائهم ورفع اإلنتاجية، كفايتهم

. المرجوة دافاأله لتحقيق حولهم ما كل التعليمية واستغالل المواقف لمواجهة خبراتهم وتجديد
إلضفاء الطابع المهني للتعليم، وتحسين جودة وكفاءة النظم التعليمية،  ةًأداأيضاً يعتبر و

وتشجيع االبتكارات والتقدم العلمي والتكنولوجي، وهو األداة التي تربط بين الخصائص الحالية 
 ).Lera & Cela, 1999( للمجتمع والتغيرات المستمرة والتكيف مع التكنولوجية الجديدة

اإليجابية عند المعتقدات المهارات وزيادة المعرفة، وإيجاد وسيلة فعالة ل ويعتبر النمو المهني
، فهو بمثابة جهد منظم لتحسين وتطوير تعليم المعلمين ويستخدم لمواصلة عملية ،معلمينلا

 .فعاليةأكثر  لتعليم المعلم من أجل تمكين والمعرفة،تعزيز المهارات فيعمل على  .المعلمين
 المعلمين الموجودة عند المعتقدات أخذفال بد من ناجحة وفعالة  المهنية تكون التنميةولكي 

 احتياجات، ومشاركة المعلمين في التخطيط لها واخذ الشخصية في الحسبان واحتياجاتهم
من  مفروضة عليهمأنها  ابعين االعتبار لكي ال يشعرو وتوقعاتهم من النمو المهني المعلمين

  ).Bayrakcı, 2009(على أ

 والوسائل التدريس طرائق أحدث على المعلمين وقوف: ويهدف النمو المهني للمعلمين إلى

واألساليب،  التقويم وسائل من الجديد ، ومعرفةميدانياً تطبيقها وكيفية التعليم وتكنولوجيا التعليمية
 المهنية لهم، وتنمية القيم جديدة نيةمه معارف وثقافياً، وإضافة أكاديمياً ومهنياً وتنمية المعلمين

لديهم،  اإلبداعية الجوانب لطالبهم، وتنمية ناجحة تربية تحقيق من لسلوكهم، وتمكينهم الداعمة
ويرى الباحث أن الهدف النهائي . )2008، علي( والعالمي المحلي ومجتمعه ببيئته المعلم وربط
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هنته بما يمكنه من البذل والعطاء والتضحية من عملية النمو المهني هو زيادة إنتماء المعلم لم
  .في سبيل تطويرها ورفع مكانتها

على أن تنمية قدرات المعلمين يكون بشكٍل أفضل عندما تعطى الفرص لبناء  الدراساتوتدل  
، وتطبيق ما يتعلمونه وما فيما بينهمالمعرفة الخاصة بهم، وتبادل الخبرات والمعلومات 

اكتساب معرفة جديدة تصب في  وهذا يساعد في ،ر في صفوفهمدربون عليه بشكل مباشيت
 .(Moir & Stobbe, 1995)وتطوير المهنة ككل  موإمكاناته موقدراته  اتهمنمية شخصيت

، وان المعلمينانه ال بد من انطالق برامج التنمية المهنية من حاجات ) 2005(ويرى مساد 
رامج، والعمل على إيجاد جو من العالقات تكون تعاونية يشترك بها كل من له صلة بهذه الب

  .هموا التعبير عن آرائاإلنسانية ليستطيع

أكبر  دور ينللمعلم يكون أن: لكي تنجح برامج التنمية المهنية فال بد منيرى الباحث انه وو 
لما في ذلك من  مساعدة أقرانهم من خالل المعلمين في التخطيط لبرامج النمو المهني، وتدريب

 ,Bayrakcı(حيث تشير دراسة . تعاونية، والعمل ضمن مجموعات وبناء الثقة تمكينشعور بال

يقوم على ، وموضوع واحد يركز علىأن  تدريب المعلمين أثناء الخدمة ينبغي إلى أن) 2009
في ، والعمل بشكل تعاوني مع المعلمين مطردبشكل مستمرة و أن تكونهم، واالعتناء باحتياجات

مجدية أنها  المشاركين وتشعر، التي يتعرضون لها الفعلية لمشاكلا إجابات على إيجاد
، على تعزيز العالقات التعاونية فيما بينهم مساعدة المشاركين ، وتساهم فيويستفيدون منها

   .تدريسهم التفكير في تشجيع المشاركين علىو

شرفين التربويين المعلم بحاجة مستمرة لتنمية نفسه مهنياً وهذا يتطلب منه االعتماد على الم
  .ومن هنا جاءت ضرورة التعرف على دوريهما. ومدراء المدارس لتحقيق ذلك

  

 .دور المشرف في تنمية المعلم مهنياً 9.2.2

يعمل اإلشراف التربوي على تطوير المعلم مهنياً، وتحسين مستوى أدائه، وطرق تدريسه بما  
أن اإلشراف الناجح ) 2002(حيث يرى اإلبراهيمي. يخدم تحسين وتطوير العملية التعليمية
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يراعي حاجات المعلمين ومشكالتهم، ويعمل على دراستها والتخطيط لحلها والتعرف على 
وعلى المشرف . بشكل يدفع على إثارة المعلمين على رفع كفاءتهم في المهنة. أسبابها وتحليلها

مع . م شامالًأن يتعرف على المشكالت الفردية والجماعية للمعلمين لكي يكون التخطيط له
البحث عن سبل تطوير المعلمين ليتمكنوا من تطبيق التعليم وإتاحة الفرصة لهم للبحث 

 .والتجريب

إحداث التغيير والتطوير التربوي، وتحسين الظروف  إلىاإلشراف التربوي ويسعى  
خالقية المدرسية، وتوضيح أهداف التربية، والربط بين المواد الدراسية المختلفة، وبناء قاعدة أ

وتتمثل أبرز . مساعدة المعلمين على النمو المهنيو ،المدرسين، وتقويم نتائج التدريس بين
نقل األفكار واألساليب : أهدافه في العمل على مساعدة المعلمين على النمو المهني من خالل

مية، ونتائج األبحاث إلى المعلمين وإثارة اهتمامهم، وتدريبهم على أداء بعض المهارات التعلي
تدريبية؛ وذلك لرفع مستوى أدائهم في العديد من المهارات، الوعقد العديد من الدورات 

ومساعدة المعلمين على تحليل المناهج ووضع االستراتيجيات الالزمة لتحقيقها، ومساعدتهم 
على ابتكار وسائل تعليمية، وتدريبهم على إجراء االختبارات وتحليل نتائجها، والربط بين 

حسين (لدراسة مع المواد األخرى، وتشجيع المعلمين على التفكير والتجريب المهني مواد ا
 ). 2006وعوض اهللا،

المقيم  التربوي دور المشرف إلىالتعرف  والتي هدفت) 2005(بها الرميح وفي دراسة قام   
يم المق توصلت نتائج هذه الدراسة على أن المشرف. للمعلمين في الرياض المهنية التنمية في

 للدرس التخطيط مجال: وهي) بدرجة متوسطة(مجاالت عديدة  في المعلمين تنمية في يسهم

الذاتي  المهني النمو الصف، ومجال إدارة التقويم، ومجال الدرس، ومجال تنفيذ وإعداده، ومجال
  .للمعلم

  

  . دور مدير المدرسة في تنمية المعلم مهنياً 10.2.2

الل اإلمكانات المادية والبشرية للسير بالمدرسة نحو تحقيق تعمل اإلدارة المدرسية على استغ
جل نجاح عليها تعلق اآلمال والتطلعات من أف، أمال المجتمع المتجدد والمتطورطموحات و
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حامد حيث يعرف . )2001مرسي،(اح العملية التربوية المدرسة التي هي بمثابة األساس لنج
عة من العمليات التنفيذية والفنية التي يتم مجمو"اإلدارة المدرسية بأنها ) 27ص ،2009(

تنفيذها عن طريق العمل اإلنساني الجماعي التعاوني بقصد توفير المناخ الفكري والنفسي 
والمادي الذي يساعد على حفز الهمم وبعث الرغبة في العمل النشط المنظم، فردياً كان أم 

أهداف المدرسة التربوية جماعياً من أجل حل المشكالت وتذليل الصعاب حتى تتحقق 
  ". واإلجتماعية كما ينشدها المجتمع

بالعديد من المهام  والذي يتمثل ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي يقوم به مدير المدرسة 
األعمال ولقد توسعت وتطورت هذه  .في سبيل تحسين العملية التعليميةالتي ينجزها  واألعمال

ته مجرد تسيير شؤون المدرسة سيراً روتينياً والتأكد مهمفلم تعد  ،عما كانت عليه في الماضي
من سير العمل فيها بل أصبح محور العمل يدور حول الطالب وتوفير كل الظروف 

يهتم بعمليتي التعلم مدير المدرسة  وبدأ). 2008محمد،(واإلمكانات التي تساعد على نموه 
ية بحيث يتفرغ للتعليم والتعلم، صالحياته للمرؤوسين في األمور الروتين ويفوضوالتعليم 

مهنياً، وتجميع كل الطاقات واإلمكانات المتوفرة لإلبتكار واإلبداع مع العمل  وتنمية المعلمين
وأصبح باإلضافة الى  ).2001عابدين،(على تنمية المدرسة، وترغيبها في نفس المعلم والطالب

ووضع الموظف في الوظيفة  ذلك يعمل على تنظيم وتسهيل وتطوير نظام العمل بالمدرسة،
التي تتناسب مع قدراته وخبراته ومؤهالته الدراسية، وتطوير المناهج الدراسية، ورعاية 
الموهوبين، وتطوير العالقة مع المجتمع المحلي واالستفادة من هذه العالقة بما يخدم العملية 

  ).2002ى،مصطف(التعليمية التعلمية، والعمل أيضاً على تنمية المعلمين مهنياً 

أن مدير المدرسة يعتبر عنصراً ) Smith & Andrews, 1989(ويرى سميث وأندرس 
حيث انه المسئول األول عن إدارة المدرسة، وعن دعم وتطوير . فاعالً وحيوياً في المدرسة

المعلمين، ووضع األهداف ومراقبة مدى تحقيقها باستمرار، عالوة على إقامة عالقات إنسانية 
ألمور بما يتناسب مع الحفاظ على رفع كفاءة البيئة التعليمية والعمل على توفيرها مع أولياء ا

ويذكر  .بمستوى مناسب، ويعتبر المدير بمثابة الدليل المباشر للمعلمين وكل العاملين بالمدرسة
تعلميه مالئمة  - توفير بيئة تعليمية: أن من مهام مدير المدرسة) 2007(عبيدات وأبو السميد 

األمن والمغامرة والتجريب، وتوفير ثقافة مدرسية تتسم باإلثارة والتحدي والتسامح تتسم ب
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والحب، والعمل على تطوير البرامج واألنشطة التعليمية في المدرسة وخارجها، وتنمية 
  . المعلمين وأعضاء الهيئة اإلدارية مهنياً

بلوغ األهداف ليتهم الخاصة ويستطيع مدير المدرسة مساعدة المعلمين على تنمية قدراتهم وكفا 
  : التربوية المعلنة من خالل 

 . نقل األفكار واألساليب ونتائج التجارب واألبحاث التربوية إلى المعلمين .1

تدريب المعلمين على أداء بعض المهارات التعليمية وذلك عن طريق التعليم المصغر  .2
نهم على مهارة معينة أو لتوسيع الذخيرة التربوية لعدد من المعلمين ولمجموعة كبيرة م

  . عدد محدد من المهارات
زيارة المعلمين في صفوفهم ومساعدتهم على إيجاد الحلول لمواجهة بعض المشكالت  .3

  .التي يواجهونها
  .   تطوير أدائه باستمرار بما يسمح لهمالمعلمين على تقويم نشاطاتهم ذاتياً  تدريب .4
  .الحديثة وطرق إعدادها وتحليل نتائجهاإجراء االختبارات  كيفية المعلمين على اطالع .5
  .      واختيار المناسب منها  مساعدة المعلمين على فهم األهداف التربوية ومراجعتها .6
  .على فهم وسائل التعليم وطرقه وأدواته وتوفيرها لتكون في خدمة المتعلمين العمل .7
. رتقاء بمهنة التدريسفي مهنتهم نمواً ذاتياً من أجل اإل المعلمونالمساعدة على أن ينمو  .8

 .)2002الهادي،عبد (

: أن المدير يعمل على تنمية المعلمين مهنياً من خالل) 1987(وآخرون ويذكر الخطيب  
تصميم برامج لتطوير المعلمين، وتشجيعهم على العمل واالبتكار والتجديد، وتحسين ممارستهم 

ع معهم ومناقشتهم، واستخدام التعليمية، والتعرف على احتياجات النمو المهني، واالجتما
  .لهم ربويٍتَ ينهم، وتنظيم يومٍأسلوب الزيارات المتبادلة فيما ب

، يرى الباحث أن للمدير دوراً فاعالً في تنمية أداء المعلمين وتحسين أدائهم المهني وتطويرهو 
) 2010(قام نحيلي  ففي دراسة. فهو أحد أهم العناصر المشجعة أو المحبطة للمعلم في ذلك

، دور مديري المدارس في رفع كفاية المعلمينإلى هدفت التعرف والتي في أبها  هائبإجرا
: دراسة أهمية دور مدير المدرسة في رفع كفاية المعلمين في مجاالت عديدةالأظهرت نتائج 
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العلمية واالجتماعية واإلدارية، وغرس الثقة بالنفس، واإلعتزاز واالفتخار بالمهنة، وإكساب 
مين المهارات الالزمة في معالجة المشكالت التي تعترضهم، وفي مجال استخدام طرائق المعل

 Reed(با اانوأكدت الدراسة التي قام بها ريد ودافس ونياب. التدريس والوسائل التعليمية الحديثة

& Davis & Nyabanyaba,2002 ( في شمال إفريقيا والتي هدفت إلى تطوير قدرات
أكدت على ضرورة استمرارية الدعم . في سبيل تطوير المعلمين مهنياُ المعلمين على التأمل

  .المدرسي للمعلم ألنه يحقق له مزيدا من النمو المهني

دورا بالغ  أن لمدير المدرسة )DuFour & Timot, 1995( من دافور وتايموت ويرى كل 
 التي تضمن تهيئة الظروف وذلك من خالل في المدرسة، تغيير حقيقي في تسهيلاألهمية 

قدرة رغبة و هوتحسين المدارس لفالمفتاح . ثقافة المدرسة وجعله جزءاً من النمو المهني
، الممارسات المهنيةتغيير  مهمتهم يجعلون الذين ينالمطور دور لتولي مديري المدارس

ويتأكدون من أن الموظفين يدركون العالقة بين أهداف البرنامج التنموية وأهداف التحسين 
  .مل للمدرسةالشا

فال  ،والنمو االيجابي واإلبداعي ،في عملية التجديد والتطورالمشاركة المدرسة  ولكي تستطيع 
برنامج فعال الستقطاب : وجودلعديد من الشروط والتي تسمح بذلك، مثل مراعاة ا بد من

رين قابلة ة مدرسية منفتحة ألفكار اآلخبيئتوفير وتنمية مهارات المعلمين وتدريبهم للمستقبل، و
نظام اتصال وتواصل فعال بين أفراد المدرسة، والعمل على إيجاد نظام داخلي  وإيجادلنقد، ل

 & Wiles). مرن لحل المشكالت، وأن تعمل المدرسة بجهود مكثفة لتطبيق أنظمتها وقوانينها

Jon & Joseph, 1981)  

من األمور لكي يستطيع مراعاة العديد مدير المدرسة انه ينبغي على  )2001( احمديرى و 
  :وهي مدرستهفي  المعلمينخبرات  تنمية العمل على

  .ة الفرد، وجماعية القيادة مع ترشيد العملماإليمان بقي .1
  حسن التخطيط والتنظيم والتنسيق، ثم المتابعة والتقويم .2
  .اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة العمل في المدرسة بأسلوب سليم .3
  .ة في حل مشكالت العمل المدرسيإتباع األساليب االيجابي .4
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  .اإلدراك التام ألهداف المرحلة التعليمية، ومكانتها بين السلم التعليمي .5
  . اإلدراك التام لخصائص نمو التالميذ وما يستلزمهم .6
   .هدف إليهبمناهج المرحلة التعليمية وما تاإللمام  .7
  .الوقوف على الصعوبات التي تعترض العمل داخل المدرسة .8
 .تياجات البيئة، ومشكالتها، واقتراح الحلول لهامعرفة اح .9

 
) 2007(ودراسة الدليمي ) 2001(وبالرغم مما أكدته العديد من الدراسات مثل دراسة شافي 

في تنمية  هناك العديد من المعيقات التي تحد من قدرة المدير على القيام بدورهعلى أن 
لباحث يرى ضرورة القيام بمراعاة العديد من أن ا إال ،باألعمال الروتينية هانشغالك ،المعلمين

راء تأهيل مدو في إدارة المدارس، الالمركزيةإتباع نظام : الخطوات التي تعالج ذلك ومنها
رفع شروط و ،لنائب المديراألمور الروتينية  وتفويض، الضعفاء منهماستبعاد و المدارس

  .لحصص األسبوعيةوتقليل نصاب المعلمين من ا، المدرسية االلتحاق باإلدارة
  

بناء على ما سبق سرده من موضوعات تطرقت الى أهمية العملية اإلشرافية، والتي يقوم بها 
يرى الباحث أن . كٌل من مدير المدرسة والمشرف التربوي، ودورهما في تنمية المعلم مهنياً

جاباً في تحسين لالشراف التربوي بالغ اآلهمية في تحقيق النمو المهني للمعلم، والذي ينعكس اي
وبما أن المعلم بحاجة ماسة الى دعم ومساندة مستمرين في هذا المجال . العملية التعليمية

جاءت هذه الدراسة للتعرف على الواقع الحقيقي لدور مدير المدرسة والمشرف التربوي في 
 . تنمية المعلم مهنياً في محافظة رام اهللا من وجهة نظر المعلمين
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  :اسات السابقةالدر 3.2

وتم تقسيمها إلى . المتعلقة بموضوع الدراسةقسم العديد من الدراسات السابقة هذا ال تناول
وهي على . وقد تم ترتيبها زمنياً من األحدث إلى األقدم. دراسات عربية ودراسات أجنبية

  :النحو التالي

 :الدراسات العربية: أوالً 1.3.2

  :)2011(دراسة معمر 

ور المشرف التربوي ومدير المدرسة واألقران في دعم المعلم د إلىالتعرف هدفت الدراسة 
وتكون مجتمع الدراسة من  الجديد كما يراه المعلمون الجدد في المحافظات الشمالية الفلسطينية،

تم . معلماً جديداً) 1590(، والبالغ عددهم 2009/2010جميع المعلمين الجدد للعام الدراسي 
) 296( من مجتمع الدراسة بلغ عدد أفرادها )%19(بقية العشوائية بنسبة اختيار العينة الط

  . معلماً

ور المشرف التربوي ومدير المدرسة واألقران في دعم المعلم دأظهرت نتائج الدراسة أن 
الجديد كما يراه المعلمون الجدد كان بدرجة متوسطة على الدرجة الكلية، وبمتوسط حسابي 

المشرف التربوي ومدير المدرسة للمعلم الجديد كان أعلى من دعم ، وان دعم )3.30(قدره 
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات . األقران

ور المشرف التربوي ومدير المدرسة واألقران في دعم المعلم الجديد دأفراد عينة الدراسة ل
في حين أظهرت النتائج وجود فروق . المدرسة الجنس، التخصص، وموقع :تعزى لمتغيرات

ور المشرف التربوي ومدير دذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ل
المدرسة واألقران في دعم المعلم الجديد تعزى لمتغير المنطقة الجغرافية، لصالح منطقتي 

  .أقصى الشمال والشمال

 

 :)2010(األشقر واللوح و العاجزدراسة 

الخدمة  أثناء الثانوية المرحلة ومعلمات معلمي تدريب واقع إلى التعرف الدراسة هدفت 
الوصفي  المنهج الباحثون استخدم وقد والمعلمات، المعلمين نظر وجهة من غزة، بمحافظات
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 فقرة )46(من  مكونة إستبانة الغرض لهذا أعدوا وقد الدراسة، أسئلة عن لإلجابة التحليلي

 المرحلة ومعلمات معلمي جميع من الدراسة مجتمع تكًون وقد محاور، خمسة على موزعة

 ) ٥٨٠(من  الدراسة عينة تكونت وقد الست، المديريات على موزعين غزة الثانوية بمحافظات
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد معلماً ومعلمة،

 هذه وجود ألن؛ سلفاً محددة هدافأ وجود إلى والمعلمات المعلمين تدريب برامج حاجة .١

 المشاركين والمعلمات المعلمين أداء تطوير وبالتالي البرامج، هذه نجاح على األهداف يساعد

  .فيها
ية لمالع واقع مناً منطلق ويكون لها، التخطيط إلى والمعلمات المعلمين تدريب برامج حاجة. 2

البرنامج  عمليات كافة في المعلمين مشاركة ةوأهمي المختلفة، المتدربين احتياجات ومن التعلميية
  .والمتابعة التقويم في ومشاركة التنفيذ في ومشاركة تخطيط من
 تقديرات متوسطات بين )>(0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد. 3

 تعزى غزة بمحافظات الثانوية بالمدارس الخدمة أثناء المعلم تدريب حول واقع  الدراسة عينة

 مؤهل حملة لصالح والفروق العلمي المؤهل ولمتغير الذكور، لصالح والفروق الجنس لمتغير

 10- 6 من خدمة سنوات لديهم من لصالح والفروق الخدمة سنوات ولمتغير البكالوريوس،
 . فأكثر دورتان لدية من لصالح والفروق الدورات ولمتغير عدد سنوات،

 يجب للمعلمين التدريبية للبرامج تطوير سبل إلى الوصول يمكن كي أنه الدراسة أظهرت. 4

 المعلمين على تعرض التي الموضوعات تناسب :أهمها من االعتبارات من األخذ بعدد

 أنشطة وإيجاد وخبراتهم، المختلفة، المعلمين ومناسبتها لمؤهالت عناصرها، وتكامل والمعلمات،

 .ومشكالتهم احتياجاتهم تعالج التي التدريبية البرامج ديهم لحضورل الدافعية يثير وذلك اختيارية،

 
 :)2009(دراسة تيم 

واقع الممارسات اإلشرافية لدى المشرف التربوي في  إلىتعرف الهدفت هذه الدراسة 
) 391(تكونت عينة الدراسة من . محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

طبق الباحث إستبانة على أفراد عينة الدراسة . ن على أربع محافظاتمعلماً ومعلمة، موزعي
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخرج النسب المئوية . وصدقهابعد أن تأكد من ثباتها 
بينت نتائج . واختبار شيفيه للفروق البعيدة) One Way ANOVA(والمتوسطات الحسابية، و
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ى المشرف التربوي في المدارس الحكومية في الدراسة أن واقع الممارسات اإلشرافية لد
محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين كانت ضعيفة، وان واقع الممارسات 

وقام الباحث . اإلشرافية يختلف باختالف المؤهل العلمي والمرحلة التعليمية ومكان السكن
التدريب المستمر،  توجيه المشرفين التربويين من خالل: بوضع العديد من التوصيات منها

  .وتطوير معايير اختيار المشرف التربوي
 

  :)2009( دراسة الحلو

درجة ممارسة المشرفين التربويين لألنماط اإلشرافية في  إلىتعرف الهدفت هذه الدراسة 
وتحديد الفروق في درجة الممارسة في ضوء . المدارس الثانوية الحكومية في فلسطين

والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، باإلضافة إلى التعرف إلى أكثر متغيرات النوع االجتماعي، 
األنماط شيوعاً عند أفراد عينة الدراسة، وللتعرف على ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي 

معلمات المدارس الثانوية في مديريات وذلك للتعرف على وجهات نظر معلمين و. حيالمس
 معلماً ومعلمة، من أصل) 565(لدراسة منمحافظات شمال فلسطين حيث تكونت عينة ا

تقريباً من مجتمع الدراسة، وبعد جمع البيانات عولجت %) 20(، ما يشكل ما نسبته)2850(
 ). SPSS( إحصائياً باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

. جة متوسطةوأظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الممارسة العامة لإلشراف التربوي كانت بدر
وان الممارسة الكلية للنمط األتوقراطي والنمط الديمقراطي والنمط السلبي والنمط التعاوني 

 )>(0.05 الداللة مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند وأنه  .كانت بدرجة متوسطة
   .وسنوات الخبرة. المؤهل العلمي. النوع االجتماعي: تعزى لمتغير

  
 :)2008(  ألغادراسة ا

مرحلة في  رفع فعالية المعلماإلشراف التربوي في  دورهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
، وتكون التعليم األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين

مكونة من معلماً ومعلمة وتم تطبيق اإلستبانة على عينة الدراسة ال) 2407(مجتمع الدراسة من 
معلماً ومعلمة يعملون في مدارس وكالة الغوث الدولية، وقام الباحث بإعداد إستبانة ) 321(
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فقرة موزعة على ثمانية مجاالت، وقد تم استخدام المعالجات اإلحصائية ) 94(مكونة من
لحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية وتحليل التباين األحادي 

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من . SPSSباستخدام البرنامج) ت(ر شيفيه واختبارواختبا
أن عناصر اإلشراف التربوي تقوم بالممارسة المطلوبة بنسبة مئوية : النتائج منها

وان االستجابات لمدى ممارسة عناصر اإلشراف التربوي . ، وهي نسبة جيدة%)64،97(
، التقويم %)68،93(، القيادة %)69,79(القات اإلنسانية الع: لمجاالت الدراسة كانت كالتالي

، %)64،65(، المادة العلمية %)64،82(، التخطيط %)65(، شئون التالميذ %)65،42(
 %).60،27(، النشاط المدرسي %)60،99(األساليب اإلشرافية 

 

  :)2008( الديراويدراسة 

 الجدد في المعلمين أداء حسينت في الوقائي اإلشراف دور إلىتعرف الهدفت هذه الدراسة 

 ماًمعل  (293)عددهم والبالغ عينة الدراسة نظر وجهة من غزة بمحافظات الحكومية المدارس

 .مجاالت أربعة على إستبانة موزعةب مستعيناً. الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد .ومعلمة
 :إلى العديد من النتائج منها الدراسة وتوصلت

الوقائية  اإلشرافية الممارسات درجة في األولى المرتبة على الصفي الضبط مجال حصل )1
إلى  ترتقي ال متوسطة نسبة وهي )%63.92( النسبة بلغت حيث الجدد المعلمين تجاه

 .المشرفين من المطلوب الدور مستوى

 مما )%62.82(نسبي  بوزن الثانية المرتبة على التعلمية التعليمية اإلجراءات مجال حصل )2

 . الجدد تجاه المعلمين التربويين المشرفين قبل من المجال هذا في االهتمام من اًمزيد يستدعى

 ضعفاً من يعكس مما )%60.66(نسبي  بوزن الثالثة المرتبة على التقويم مجال حصل كما )3

  .المختلفة التقويم أنواع على تدريبهم في الجدد المعلمين تجاه التربويين المشرفين قبل

 المشرفين اهتمامات في واألخيرة الرابعة المرتبة على لدروسل التخطيط مجالحصل  )4
 غير العمل صورة يعكس مما %)59.71( بوزن نسبي الجدد المعلمين تجاه التربويين

 .للعشوائية أقرب هو الذي المخطط
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 والمنطقة لجنس،ا"دراسة ال متغيرات إلى تبعًا يًاإحصائ دالة فروق وجود عدم الدراسة بينت  )5
 وخانيونس الوسطى محافظتي بين فروق وجود باستثناء "ةالدراسي والمرحلة التعليمية،

 . التعليمية المنطقة متغير في خانيونس محافظة لصالح

  
  :)2007( دراسة الدليمي

هدفت الدراسة الكشف عن فعالية مدير المدرسة االبتدائية بصفته مشرفاً مقيماً في تطوير 
حيث استخدم الباحث المنهج . اسي بمدارس مملكة البحرينالكفاية المهنية لمعلمي التعليم األس
وتكون . محاور رئيسية) 6(مهمة إشرافية موزعة على ) 80(الوصفي، ووضع إستبانة شملت 

) 4240(مجتمع الدراسة من جميع معلمي التعليم األساسي في مملكة البحرين والبالغ عددهم 
وتم تحليل . معلماً ومعلمة) 412( رادهاوقد اختيار عينة عشوائية عدد أف. معلماً ومعلمة

 .)SPSS(البيانات باستخدام برنامج 

  :ومن أهم النتائج ما يلي
بين متوسطات  )>(0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )1

استجابات المعلمين والمعلمات بالمدارس االبتدائية، فيما يتعلق بدرجة ممارسة المدير 
بة لمهامه تعزى إلى متغير المؤهل العلمي والجنس بالنسبة لكل المحاور، وكذالك بالنس

التخصص لالستجابات على اإلستبانة ككل، في حين توجد فروق تعزى إالى متغير 
  .وسنوات الخبرة

مهمة،  )28(عدد المهام غير المقبولة من وجهة نظر معلمين ومعلمات عينة الدراسة هي  )2
المدير بصفته مشرفاً مقيماً في تطوير كفاياتهم المهنية، أي أن البنود التي والتي يمارسها 

  .من المهام التي تضمنتها اإلستبانة ككل )%35( لم تحقق نسبتها هي
انشغال معظم المديرين في عملهم بالجوانب التنظيمية اإلدارية، أبعدهم عن التفكير  )3

  .شرفين مقيمينواالهتمام بالجانب الفني والتعليمي والتربوي كم
   

  ):2007(دراسة عيسان والعاني 

شراف التربوي في سلطنة عمان من خالل إلالكشف عن واقع ممارسات إلى االدراسة  هدفت
ومن أجل الكشف عن واقع الممارسات اإلشرافية، تم . األدوار التي يقوم بها ومعيقات أدائها
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يمثلون مشرفا، ) 70(بلغ عددهم إجراء دراسة ميدانية على عينة من المشرفين التربويين 
وتكونت من  ،كأداة رئيسية لجمع البيانات اإلستبانةتم استخدام . من المجتمع الكلي%) 11.4(

والمشكالت  ،المبادئ اإلشرافية، وخصائص اإلشراف التربوي، واهتماماته: خمسة محاور هي
دقها وثباتها حيث بلغ وقد تم التحقق من ص. ومعيقات تطويره ،التي تواجه اإلشراف التربوي

   ).0.88(معامل الثبات الكلي 

أظهرت نتائج الدراسة أن أقل المتوسطات الحسابية في استجابات عينة الدراسة سجلت في  
محوري المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي ومعيقات تطويره، في حين أن أعلى 

كما . بوي ومبادئهالمتوسطات الحسابية سجلت لصالح محوري خصائص اإلشراف التر
بين  )>(0.05 الداللةأظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة في محور مبادئ اإلشراف التربوي، لصالح 
ظهرت نتائج كما أ). أعلى من بكالوريوس( المشرفين التربويين من ذوي المؤهل العلمي فئة

الدراسة، أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في محور اهتمامات المشرفين التربويين لصالح 
أما في محوري مشكالت اإلشراف ). سنوات 5أكثر من ( فئة عدد سنوات الخبرة في اإلشراف

التربوي ومعيقات تطويره، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية 
 ).سنوات فاقل 5(الح فئة المشرفين ذوي خبرة لص

  

 :)2007( مسلطدراسة 

 الرياض بمدينة الحكومية الثانوية المدرسة إدارة فاعلية درجة عن الكشفإلى هدفت الدراسة 

 والعالقة الطالب، ورعاية للمعلمين، والتنمية المهنية العمل وتنظيم القيادي، بالسلوك يتعلق فيما

 إستبانة استخدم كما المسحي، الوصفي المنهج الباحث استخدمولتحقيق ذلك  .المحلي تمعلمجا مع

 المدارس، لمديري األصلي المجتمع أفراد جميع من الدراسة عينة وتكونت المعلومات، لجمع أداة

حيث بلغت  بطريقة عشوائية، معلمين،الو التربويين المشرفين من ممثلة عينة أخذ تم حين في
 :أهمها من كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلتو .ومعلماً مشرفاً )٥٦٥(عينة الدراسة 
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 وتنظيم القيادي، السلوك مجاالت في الرياض بمدينة الحكومية الثانوية المدرسة إدارة فاعلية .1

 حسابي بمتوسط. متوسطة بدرجة كانت الطالب، للمعلمين ورعاية المهنية والتنمية العمل،

 المجتمع مع بالعالقة يتعلق فيما تهافاعلي درجةفي حين أن  .)3.26- 2.88( بين ما يتراوح

  ).2.49(حسابي  بمتوسط ضعيفة، بدرجة كانت المحلي،
 إدارة فاعلية درجة نحو )>(0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد .2

 المشرفين بين دراسةال بمجاالت يتعلق فيما الرياض بمدينة الحكومية الثانوية المدرسة

 . المديرين لصالح المدارس، وكانت ومديري التربويين،

 إدارة فاعلية درجة نحو )>(0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد .3

 الخبرة، لمتغير تعزى العمل، بتنظيم يتعلق فيما بمدينة الرياض الحكومية الثانوية المدرسة

 . سنوات 10 من أكثر خبراتهم لذينا لصالح وكانت

 استجابات متوسطات بين )>(0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد .4

 في الرياض بمدينة الحكومية الثانوية المدرسة إدارة درجة فاعلية نحو والمعلمين المديرين

  .المديرين لصالح للمعلمين، وكانت ةالمهني والتنمية العمل، وتنظيم القيادي، السلوك مجاالت
 استجابات متوسطات بين )>(0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد .5

 بمدينة الحكومية الثانوية المدرسة إدارة فاعلية درجة نحو والمعلمين التربويين المشرفين

 والمجتمع ورعاية الطالب، للمعلمين المهنية والتنمية القيادي، السلوك مجاالت في الرياض

 .المعلمين لصالح وكانت المحلي،

 

  :)2006( السحيبانيدراسة 

دور التدريب التربوي في النمو المهني لمعلمي المواد العلمية  إلىتعرف الهدفت هذه الدراسة 
من اجل و .في مدينة الرياض ةمن وجهة نظر مديري المدارس الثانوي ةفي المرحلة الثانوي

، وتم توزيعها على مديري المدارس ذات أربعة أبعاد إستبانةاستخدم الباحث  قيق ذلكتح
  :ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي. مديراً) 85(الثانوية الحكومية في مدينة الرياض وعددهم 

  :يسهم التدريب التربوي بدرجة كبيرة في .1
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التوجيهات العلمية من  تنمية الوعي المعرفي لدى معلمي المواد العلمية لالستفادة .أ 
 .والتربوية

اد العلمية التي يقومون تنمية معرفتهم باألساليب المختلفة لعرض وتقديم وتبسيط المو .ب 
  . بتدريسها

  .األداء التدريسي لهؤالء المعلمين، مما يحسن اكتساب المعلمين لمعلومات حديثة .ج 
للمزيد من األفكار يسهم التدريب التربوي لمعلمي المواد العلمية، في اكتساب المعلمين  .2

 . البناءة لتطوير وتحسين العملية والتعليمية 

دي التدريب التربوي إلى تنمية مهارات التجديد والتنويع في أساليب وطرق التدريس ؤي .3
 . وتحسين نوعية األداء التدريسي لمعلمي المواد العلمية 

ذل جهد فعال في األداء يساعد التدريب التربوي في تنمية استعداد معلمي المواد العلمية لب .4
 .التدريسي من خالل تنمية روح المبادأة لدى المعلمين 

  

  :)2006(سمور دراسة 

 القوة نقاط إلى التعرفو .تدريب وحدة المدرسة برنامج واقع إلىتعرف الهدفت هذه الدراسة  

 وحدة المدرسة لبرنامج مستقبلية رؤية تصورو .تدريب وحدة المدرسة برنامج في والضعف

وتم توزيع فقرات  ،المسحي الوصفي المنهج البحث هذا في الباحث اعتمدحيث  .دريبت
 تقييم .المعلمين تقييم :يهو رئيسة مجاالت أربعة علىفقرة ) 36(اإلستبانة والبالغ عددها

 من الدراسة عينة في حين تكونت .المستخدم البرنامج تقييمو. المقيم المشرف تقييم. المدربين

  . المجتمع نفسه وهم ومعلمة اًمعلم (224)
 ن،والمدربي التدريبية الموضوعات اختيار فياً فعلي يشارك المعلم أن: على البحث نتائج دلت وقد 

 ويجب اًجد قليلة فضع نقاط ، كما يوجدودعمها عليها التركيز يجب متعددة قوة نقاط وأنه يوجد

 ين،المعلم احتياجات لتحديد عةمتنو طرائق استخدام، وانه تم تالفيها على والعمل تقليلها

 . المختلفة والتقويم التدريس وطرائق أساليب استخدامو
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  :)2006(دراسة الشاعر 

الممارسات اإلشرافية التي يمارسها المشرفون التربويون في  واقعإلى  التعرفهدفت الدراسة 
) 275(من حيث تكونت عينة الدراسة . مدارس وزارة التربية والتعليم بمحافظة اإلحساء

فقرة لقياس استجابات المعلمين على فقرات ) 36(معلماً، واعد الباحث استبانه مكونة من 
وقد أظهرت . الدراسة، وقام بالتحقق من صدقها وثباتها باستخدام الطرق اإلحصائية المناسبة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين على فقراتأنه الدراسة 
 ،مستوى العلميمتغير المستوى التعليمي، والتعزى ل)>(0.05 الدراسة عند مستوى الداللة 

  .لخبرة العمليةوا ،لمؤهل العلميوا
. ضرورة اهتمام المسئولين التربويين باإلشراف التربوي :هامنوأوصى الباحث بعدة توصيات 

  .عتماد على أسلوب واحد في اإلشرافتنويع المشرفين في األساليب اإلشرافية، وعدم اال
  

  :)2005( جمالدراسة 

 جدة بمدينة االجتماعية المواد لمعلمات المهني النمو تطوير واقعإلى  التعرفهدفت الدراسة  

 من المعلمات استفادة مدىإلى  التعرف اللخ من وذلك ؛المعلمات نظر وجهة من التعليمية

 الباحثة استخدمت ولتحقيق ذلك. الخدمة أثناء تدريبوال التربوي اإلشراف وأساليب المكتبات،

 : أن إلى الدراسة توصلتو .المسحي الوصفي المنهج

 ،)متوسطة( بدرجة كانت المهني نموهن تطوير في المكتبات من المعلمات استفادة )1

 . مجملها في) عالية( بدرجة كانت االستفادة دون تحول التي والمعوقات

 ،)متوسطة( بدرجةكانت  المهني نموهن تطوير في اإلشراف بأسالي من المعلمات استفادة )2
 .مجملها في) عالية( بدرجة كانت االستفادة دون تحول التي والمعوقات

 بدرجة كانت المهني نموهن تطوير في الخدمة أثناء التدريب من المعلمات استفادة )3
 .مجملها في) عالية( بدرجةكانت  االستفادة دون تحول التي ، والمعوقات)متوسطة(

 التربوي اإلشراف أساليب جميع بتفعيل التربويات المشرفات اهتمام ضرورةوأوصت الباحثة ب

 الدراسة بين ما تجمع التدريبية الدورات برامج في توازن هناك يكون أنو .بتطبيقها واالهتمام

 . الميدان في العملي والتطبيق النظرية
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  :)2005(دراسة الحسين 

ى تقويم معلم الفصل للمهام اإلشرافية التي يقوم بها المشرف التربوي في هدفت هذه الدراسة إل
حيث . الحلقة األولى بمرحلة التعليم األساسي بمدارس مملكة البحرين، وإستراتيجية تطويرها

) 6(مهمة إشرافية موزعة على ) 50(استخدم الباحث المنهج الوصفي، واعتمد إستبانة شملت 
مع الدراسة من جميع معلمي مدارس مملكة البحرين للعام وتكون مجت. محاور رئيسية

وتم . معلماً ومعلمة) 294( وقد اختيار عينة عشوائية عدد أفرادها. م2003/2004الدراسي
  ).SPSS(تحليل البيانات باستخدام برنامج 

مهمة تمارس بدرجة ) 40(ووجود . مهام تمارس بدرجة كبيرة) 5(ومن أهم النتائج وجود  
وان مجال تقويم المشرف للمعلم يمارس . مهام تمارس بدرجة قليلة) 5(ووجود . متوسطة

بدرجة كبيرة، وباقي المجاالت تمارس بدرجة متوسطة، ودرجة ممارسة المهام ككل كانت 
مهام إشرافية، ) 6(فيما اظهر متغير المؤهل العلمي فروقا ذات داللة إحصائية في  .متوسطة

ين ذوي مؤهل البكالوريوس، وواحدة لصالح فئة المعلمين ذوي خمساً منها لصالح فئة المعلم
  .مؤهل دبلوم

  
  :)2005( والقادري شديفاتدراسة 

التدريسية  الممارسات تحسين في التطوري التربوي اإلشراف هدف هذا البحث إلى تحديد أثر
م في المفرق في األردن، باالعتماد على وجهات نظر مشرفي العلو محافظة في العلوم لمعلمي
ولتحقيق ذلك تم إعداد إستبانة تألفت في صورتها . ية التربية والتعليم في المحافظةمدير

فقرة بعد أن تم التأكد من صدقها وثباتها، موزعة على خمسة مجاالت، ) 40(النهائية من 
  .أهداف التدريس، والمحتوى، واألنشطة، وطرق التدريس، والتقويم: تتعلق بكل من

حيث م، 2002/2003معلماً ومعلمة للعلوم في العام الدراسي ) 122( لىطبقت اإلستبانة ع
معلماً ومعلمة، ) 64(تجريبية تألفت من : جرى اختيارهم وتوزيعها عشوائياً على مجموعتين

معلماً ومعلمة واستخدم  )58(واستخدم فيها اإلشراف التربوي التطويري، وضابطة تألفت من 
تم تحليل بيانات الدراسة . ت التجربة عاما دراسياً واحداًفيها اإلشراف التقليدي، واستمر

  .للبيانات المستقلة) ت(باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار 
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اإلشراف التربوي التطويري أكثر فعالية في تحسين  أنوقد دلت نتائج الدراسة على 
التقليدي، على األداة ككل، وعلى مجاالتها  من اإلشرافالممارسات التدريسية لمعلمي العلوم 

  ).0.01>( الخمسة، وبداللة إحصائية مرتفعة
  

  :)2005( الرميحدراسة 

المهنية  التنمية في المقيم التربوي المشرف مساهمة مدى إلى التعرف الدراسة هذه هدفت 
 المقيم للمعلمين التربوي فالمشر تنمية من تحد التي الصعوبات على التعرف وكذلك للمعلمين،

 مساهمة المشرف نحو الدراسة أفراد استجابة على الدراسة متغيرات تأثير إلى إضافة ،اًمهني

 اعتمد األهداف تلك ولتحقيق .ذلك من تحد التي والصعوبات للمعلمين المهنية التنمية في المقيم

 . للدراسة أداة اإلستبانة اًمستخدم الوصفي المنهج الباحث

تكون والتي ت الدراسة عينة أفراد على تطبيقها وتم مجاالت ةخمس على اإلستبانة اشتملت دوق 
 في أربعة الثالث الدراسية المراحل جميع في )مشرفاً مقيماً 27مديراً و16معلماً و522(من 

 .الرياض بمدينة حكومية تعليمية مجمعات

 :أهمها من النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت وقد

 التخطيط :بدرجة متوسطة في المجاالت التالية المعلم تنمية في المقيم لمشرفا يسهم .1

 .الذاتي المهني النمو ،الصف إدارة ،التقويم، الدرس تنفيذ ،للدرس

 .متوسطة بدرجه مهنيا المعلمين تنميه في عام بوجه المقيم التربوي المشرف يسهم .2

 في المشرف المقيم مساهمة مدى في سةالدرا أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود تبين .3

 .التعليمي معلمجا الختالف تبعا للدرس التخطيط مجال في ياًمهن المعلم تنمية

 في المشرف المقيم مساهمة مدى في الدراسة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود تبين .4

المرحلة  الخبرة، الوظيفة،(الختالف  تبعا الدراسة مجاالت جميع في ياًمهن المعلم تنمية
 ).الدراسية

 مساهمة المشرف مدى في الدراسة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم تبين .5

 .التخصص الختالف تبعا الدراسة مجاالت جميع في ياًمهن المعلم تنمية في المقيم
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 منتحد  التي الصعوبات تحديد في الدراسة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود تبين .6

 ).الدراسية المرحلة الوظيفة،(الختالف  تبعا مهنيا للمعلمين المقيم التربوي المشرف تنمية

  

  :)2005(دراسة أبو شريعة 

ويين في محافظة الجنوب في التعرف إلى دور مديري المدارس كمشرفين ترب هدفت الدراسة 
مديري ومديرات  حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات، ومن جميع. األردن

اد وقام الباحث بإعد. م2003/2004المدارس الحكومية في محافظات الجنوب للعام الدراسي 
  .إستبانة لتحقيق أهداف الدراسة مستخدماً العينة الطبقية العشوائية

أن جميع المتوسطات الحسابية لتقديرات : أظهرت نتائج الدراسة العديد من النتائج منها
ممارساتهم لمهامهم اإلشرافية على جميع مجاالت أداة الدراسة كانت المديرين عن درجة 

 المعلمين عن درجة ممارسات المديرينوأن جميع المتوسطات الحسابية لتقديرات . عالية
  .لمهامهم اإلشرافية على جميع مجاالت أداة الدراسة كانت عالية

  
  :)2004(مدخلي دراسة 

التي  هاإلشراف التربوي المنفذة بتعليم جدة ألهداف ليةآمدى تحقيق  إلىهدفت الدراسة التعرف  
في تطوير مهارات  إسهامهاوضعت من اجلها، وواقع تنفيذ األساليب اإلشرافية فيها، ومدى 

ومن أجل تحقيق ذلك  .المعلمين التدريسية، واهم المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافها
  .لجمع بياناتهإستبانة  ءث ببناالباححيث قام . استخدم الباحث المنهج الوصفي

  :توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج نذكر منها 

جلها؛ قد أالتربوي من  اإلشراف آليةالتي وضعت  األهدافهناك اثني عشر هدفاً من  أن .1
بين المشرفين  اإلنسانية العالقاتتدعيم : األهدافبرز هذه أتحققت بدرجة عالية ومن 

في تحقيق  اإلسهامعزيز انتماء المعلمين لمهنة التربية والتعليم، التربويين والمعلمين، ت
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ي ينما تم تحقيق هدف واحد بدرجة متوسطة والمتمثل فب. المقررات الدراسية أهداف
  .اإلبداعتشجيع المعلمين على 

التربوي نُفذت  اإلشراف آليةالتي احتوتها  اإلشرافية األساليبمن  أساليبهناك ثالثة  أن .2
 لإلفادة تزويد المعلمين بنشرات تربوية هادفة، تنفيذ الدروس التطبيقية: ية وهيبدرجة عال

الجديدة، تنظيم برامج تبادل الزيارات بين المعلمين  واألفكارالتربوية الحديثة  األساليبمن 
نفذت بدرجة متوسطة من  أساليبمن خبرات بعضهم البعض، بينما هناك سبعة  لإلفادة
ربوية تعالج مشكالت واقعية من الميدان التربوي، تنفيذ زيارات عقد لقاءات ت: أبرزها

ميدانية تكسب المعلمين خبرات جديدة، عقد مشاغل تربوية تكسب المعلمين خبرات 
  .ومهارات جديدة

التربوي في تطويرها لدى  اإلشراف آلية أسهمتهناك سبعاً وعشرين مهارة تدريسية  أن .3
السلوكية بطريقة سليمة، صياغة  األهدافياغة ص: أبرزهاالمعلمين بدرجة عالية من 

للسبورة من حيث تنظيمها والكتابة  األفضلمتنوعة، االستخدام  بأساليبالصفية  األسئلة
 .عليها

دون تحقيق أهداف آلية اإلشراف التربوي من  يحوُل وعشرين عائقاً أربعةهناك  أن .4
تعلقة بأعمال التدريس، كثرة نصاب المعلم من الحصص واألعباء األخرى الم: أبرزها

المكان المناسب الذي تتوفر فيه كافة األجهزة والوسائل الالزمة المعينة على  إيجادصعوبة 
اإلشراف التربوي، عدم وجود الحوافز المادية والمعنوية  آليةالتنفيذ الجيد لفعاليات وبرامج 

مجها، ضعف والتفاعل مع برا اآلليةأدى إلى تهاون بعض المعلمين في الحضور إلى 
  .المهارات التدريبية عند بعض المشرفين التربويين

  
  :)2003(العنزي دراسة 

واقع إسهام المشرف التربوي في تحسين أداء معلمي اللغة  إلىلتعرف اهدفت هذه الدراسة 
استخدم الباحث المنهج حيث  .في منطقة الحدود الشمالية من المملكة العربية السعودية العربية

 )103( والذي تكون منمجتمع الدراسة أفراد من  البياناتلجمع  انةاستب بإعدادام الوصفي، وق
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والمتوسطات  ،ويةئوالنسب الم ،، ولمعالجة البيانات استخدم الباحث التكراراتاًومشرف اًمعلم
   .واالنحرافات المعيارية ،الحسابية

علمي اللغة العربية كان أن إسهام المشرف التربوي في تحسين أداء مإلى وقد توصلت الدراسة 
تحسين أداء و ،تقويموال ،تنفيذ الدرسو ،تخطيط الدرس :ت التاليةمجاالالبدرجة متوسطة في 

 .المعلم

  

  :)2002(األغا والديب دراسة 

هدفت الدراسة إلى تحديد مهام ودور المشرف التربوي في تطوير أداء المعلم وتقويم مدى  
 .كل من المعلمين والمديرين والمشرفين في محافظة غزةممارساته لهذا الدور من خالل آراء 

مديراً  )50(مشرفاً ومشرفة، و )45(معلماً ومعلمة، و )98(تكونت عينة الدراسة من و
فقرة  )91(بإعداد إستبانة تتضمن  وقاما. استخدم الباحثان المنهج الوصفيحيث  .ومديرة

العلمية، طرق وأساليب التدريس، ، والمادة للدروسالتخطيط  :موزعة على ستة مجاالت هي
  . والتقويم ،والزيارات اإلشرافية، والعالقات اإلنسانية
أن المشرفين والمدراء والمعلمين يتفقون بان : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة

لمعالجة بعض المشرفين يحثون المعلمين على تخطيط الدروس ويزودونهم بمادة إثرائية 
ويتفقون  .ويرشدونهم إلى طرق التدريس الالزم إتباعها في الموقف الصفي، مفاهيم المنهاج

  .أيضاً في أن المشرفين يساعدون المعلمين على تنمية قدراتهم في حل المشكالت التربوية
  

  :)2000(أبو هويدي دراسة 

كفاياتهم اإلشرافية من وجهة ل ينيد درجة ممارسة المشرفين التربويهدفت هذه الدراسة تحد 
 معلماً )192(تكونت عينة الدراسة من  .ي وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربيةمعلم ظرن

البالغ  من مجتمع الدراسة%) 15( ، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية بنسبةومعلمة
واستخدم الباحث إستبانة  ).1998/1999(في العام الدراسةومعلمة معلماً ) 1268(عددهم 
  :الدراسة النتائج التالية ومن نتائج. دراستهكأداة ل



48 
 

درجة ممارسة المشرفين التربويين لكفاياتهم اإلشرافية على مجمل األداة كانت بدرجة  أن )1
كفاية بدرجة  )62( بينما يمارسون. كفايات بدرجة متوسطة فقط) 8( قليلة، فهم يمارسون

رجة متوسطة ويمارسون المجاالت وبالنسبة للمجاالت فهم يمارسون مجاالً واحداً بد. قليلة
 .الباقية بدرجة قليلة وكذالك كانت الدرجة الكلية لممارسة مجمل المجاالت قليلة

، مجال %)63.2(مجال القيادة  :وكان ترتيب المجاالت حسب درجة ممارستها كالتالي )2
، %)55.8(، مجال النمو المهني %)57.4(، مجال التخطيط %)57.8(العالقات اإلنسانية 

، مجال إدارة الصفوف %)54.4( ، مجال االختبارات المدرسية%)55.4(جال المناهج م
، مجال التقويم التربوي %)53.8(التعليم والتعلّم  إستراتيجية، مجال %)54.2(
)52.4.(%  

في ممارسة المشرفين  )>(0.05 الداللة ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )3
نس المعلم أو خبرته التعليمية على مجاالت الدراسة أو على مجمل لكفاياتهم تعزى لج

 .األداة

ال توجد فروق دالة إحصائياً على مجمل األداة تعزى لمؤهل المعلم، لكن توجد فروق دالة  )4
 .أعلىفى لخبرة المعلم لصالح بكالوريوس إحصائياً على مجال االختبارات المدرسية تعز

  

  :)2000(دراسة الجنازرة 
ت الدراسة إلى معرفة عالقة السلوك اإلشرافي للمشرفين التربويين باتجاهات المعلمين هدف 

  .لمدارس الحكومية في محافظ الخليلنحو اإلشراف التربوي في ا
وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات العاملين في مديريتي الخليل وجنوب  

ل حتى الرابع األساسي في العام الدراسي يدرسون الصفوف من األو نذيلاوالخليل، 
وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية عددها . معلماً ومعلمة )1496(م، وعددهم 1998/1999

وقد استخدم الباحث . تقريباً من المجتمع األصلي للدراسة )%20(معلماً ومعلمة بنسبة  )290(
لمشرف س نوعية السلوك اإلشرافي لأداتين لتحقيق أغراض الدراسة حيث قام ببناء إستبانة تقي

وإستبانة أخرى تقيس . مباشر مصنفة إلى ستة مجاالتالغير التربوي ببعديه المباشر و
  .اتجاهات المعلمين نحو اإلشراف التربوي
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  : ومن النتائج التي أظهرتها هذه الدراسة 
راء المعلمين في آبين  )>0.0(5 الداللةدالة إحصائياً عند المستوى ذات فروق  ال توجد )1

 . للجنسالسلوك اإلشرافي للمشرفين التربويين تعزى 

راء المعلمين في آبين  )>(0.05 الداللةدالة إحصائياً عند المستوى ذات فروق  توجد )2
 . السلوك اإلشرافي للمشرفين التربويين تعزى للمؤهل العلمي، وهي لصالح المؤهل األعلى

وجود عالقة ارتباطيه بين السلوك اإلشرافي للمشرفين التربويين واتجاهات أظهرت النتائج  )3
المعلمين نحو اإلشراف التربوي، حيث ارتبطت االتجاهات االيجابية بسلوك إشرافي عاٍل 

  .التربوي حول المتوسطحسب رأي المعلمين، وكانت االتجاهات نحو اإلشراف 
 

  :)2000(الزهراني دراسة 

كل من مدير المدرسة والمشرف التربوي المنسق  إسهامدرجة  إلىرف هدفت الدراسة التع 
، اإلنسانيةالتخطيط، الوسائل التعليمية، العالقات : في النمو المهني للمعلمين في مجاالت

وتكونت عينة الدراسة من . استخدم الباحث المنهج الوصفيومن اجل تحقيق ذلك   .والتقويم
مكتب التربية ( محافظة جدة التعليمية: البتدائية في كل منمن معلمي المرحلة ا معلماً )340(

وتمثلت . لدراسته كأداة اإلستبانةواستخدم الباحث . ومحافظة المخواة التعليمية) والتعليم بالنسيم
  :نتائج الدراسة في التالي أهم

يسهم مدير المدرسة في النمو المهني للمعلمين في مجالي التخطيط، الوسائل التعليمية  .1
على الترتيب، وفي مجالي العالقات  )3.34( ،)3.38( درجة متوسطة وبمتوسط حسابيب

 .على الترتيب )3.53( ،)3.72(، التقويم بدرجة كبيرة وبمتوسط اإلنسانية

التخطيط، الوسائل : يسهم المشرف التربوي المنسق في النمو المهني للمعلمين في مجاالت .2
 ،)2.89(،) 3.05(يم بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي ، التقواإلنسانيةالتعليمية، العالقات 

 .على الترتيب )3.07( ،)2.92(

مدير  إسهامالعينة تجاه  أفرادبين متوسطات استجابات  إحصائية داللةتوجد فروق ذات  .3
 .المدرسة في النمو المهني للمعلمين تعزى لدرجة المؤهل، وسنوات الخدمة
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المشرف  إسهامالعينة تجاه  أفرادات استجابات بين متوسط إحصائية داللةتوجد فروق ذات  .4
التربوي المنسق في النمو المهني للمعلمين تعزى لدرجة المؤهل، وسنوات الخدمة، 

 .والمحافظة التعليمية

مدير المدرسة والمشرف التربوي المنسق في النمو  إسهامودالة بين  ارتباطيهتوجد عالقة  .5
 .المهني للمعلمين

مدير المدرسة : العينة تجاه كل من أفرادبين استجابات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .6
والمشرف التربوي المنسق في النمو المهني للمعلمين لصالح مدير المدرسة في جميع 

 . المجاالت التي تضمنتها الدراسة

 

  :)1998(دراسة نشوان ونشوان 

الغوث الدولية بغزة في هدفت هذه الدراسة إلى تقويم نظام اإلشراف التربوي بمدارس وكالة  
وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين . وء الفكر اإلداري التربوي الحديثض

والمديرين والمعلمين العاملين داخل نظام اإلشراف التربوي بوكالة الغوث الدولية بغزة للعام 
) 5021(مديرة، ومديرا و) 162(مشرفاً تربوياً و)33(م والبالغ عددهم 1997/1998الدراسي 

جميع المشرفين التربويين وجميع المديرين بينما اشتملت عينة الدراسة علىو .معلماً ومعلمة
. اختيروا عن طريق العينة العشوائية%) 10(ومعلمة أي بنسبة  اًمعلم) 250( اشتملت على

لين في واستخدم الباحثان إستبانة موجهة لكل من المشرفين ومديري المدارس والمعلمين العام
أن جميع مجاالت الدراسة دالة إحصائياً : ، ومن أهم نتائج الدراسةالدولية بغزة وكالة الغوث

وبدرجة عالية من وجهة نظر المديرين والمعلمين ولكنها غير دالة من وجهة نظر المشرفين 
ى وانه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين أفراد عينة الدراسة في استجاباتهم عل. التربويين

فقرات اإلستبانة وفقاً للمرحة التعليمية طبقاً لوجهة نظر كل من المشرفين أو المديرين أو 
وانه ال توجد فروق دالة إحصائياً من وجهة نظر المشرفين في إجاباتهم على فقرات . المعلمين

  .اإلستبانة طبقاً لمتغير الجنس
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  :)1997(السادة دراسة 

راء مديري المدارس بالنسبة لمدى تقبلهم ألدوارهم في آ التعرف إلىهدفت هذه الدراسة  
التي يؤدونها في  الفعليةالتطوير المهني لمعلميهم، ورأيهم في األداء الفعلي والممارسات 

مدارسهم بالنسبة لهذا الدور من ممارساتهم لإلدارة المدرسية من خالل عملهم اليومي 
مدير ) 100(معدة لهذا الغرض على عينة من قام الباحث بتطبيق اإلستبانة ال حيث .بالمدرسة

  .م1994/1995ومديرة مدرسة ابتدائية وإعدادية في البحرين بالعام الدراسي 

موافقة المديرين وتقبلهم ألداء دورهم بالتطوير  أن :وقد أظهر تحليل البيانات النتائج التالية 
، )%90(األدوار بنسبة  عالية، حيث تمت موافقتهم على هذهكانت بدرجة المهني لمعلميهم 

، كما أظهرت النتائج اتفاق اآلراء بين )%64(األدواربينما كانت استجاباتهم ألدائهم لهذه 
المديرين الذكور واإلناث العاملين في المدارس االبتدائية واإلعدادية واألكثر خبرة، واألقل 

لم ) كا(اختبارات  خبرة على أدائهم ألدوارهم في تطوير النمو المهني لمعلميهم، حيث إن
  .تظهر أي فروق دالة بين درجات استجاباتهم

  

   :)1997( الغامديدراسة 

أهم العوامل التي تساهم في زيادة النمو المهني لمعلمي المواد إلى التعرف هدفت الدراسة  
علمي تكون مجتمع الدراسة من جميع محيث .من وجهة نظر المعلمين االجتماعية أثناء الخدمة

. معلماً )226(المواد االجتماعية بالمرحلة المتوسطة في مدينة جدة التعليمية، وعددهم 
  :وأظهرت نتائج الدراسة

حب المعلم ( :أهمهامن والتي أن هناك عوامل تساهم بدرجة متوسطة في النمو المهني  -1
نت نتائج الدراسة كما بي .)الرغبة والطموح الذاتي في مواصلة النمو المهني، ومهنة التدريسل

االستعانة بالمراجع :( أهمهاأن هناك عوامل تساهم بدرجة متوسطة في النمو المهني من 
مواصلة الدراسات العليا في ، والخارجية عند اإلعداد الذهني والكتابي للدروس اليومية

كذلك بينت الدراسة أن هناك عوامل تساهم بدرجة ضعيفة في النمو ). المجاالت التربوية
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والزيارات الصفية ، االستماع للبرامج التربوية والثقافية في اإلذاعة( :لمهني للمعلم منهاا
  .)المتبادلة بين المعلمين

هناك عوامل تعوق معلم المواد االجتماعية عن مواصلة نموه المهني  أنأظهرت الدراسة  -2
ة األعمال الكتابية كثر، وزيادة نصاب المعلم من الحصص الدراسية( :بدرجة عالية ومن أهمها

كما بينت نتائج الدراسة أن هناك عدد من العوامل تعوق المعلم بدرجة  ).الملقاة على عاتقه
المشاكل االجتماعية والنفسية ، وعزوف المعلم عن القراءة واإلطالع( :متوسطة من أهمها

قصر مدة ( :كذلك أظهرت الدراسة أن هناك عوامل تعوق المعلم بدرجة ضعيفة منها. )للمعلم
  ).قلة البرامج المهتمة بالشؤون التربوية في اإلذاعة، والدورات التدريبية

بينت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تشير إلى اختالف وجهات نظر  -3
حول العوامل المساهمة في زيادة ) باختالف تخصصاتهم، وخدماتهم(معلمي المواد االجتماعية 

  .لمعلمي المواد االجتماعية وكذلك العوامل المعيقة النمو المهني

بأن يشجع المعلم على زيادة نموه المهني أثناء الخدمة، وربط الترشيحات  وأوصى الباحث
تخفيض نصاب المعلم من  والعمل على .واألفضلية في النقل ونحوه بزيادة ذلك النمو المأمول
يتسنى له مواصلة نموه المهني وهو على الحصص الدراسية واألعمال الكتابية للمعلم حتى 

  .رأس العمل

  

  ):1996( الحبيبدراسة 

 دراسته طبق حيث. التأكيد على دور مدير المدرسة تجاه النمو المهني للمعلمهدفت الدراسة 
 )112(على عينة من مديري مدارس المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية، البالغ عددهم 

كة العربية السعودية المختلفة، وبعد إجراء العمليات اإلحصائية شخصاً من مناطق الممل
يقوم مدير المدرسة بدور رئيس وأساسي في نمو  :المناسبة، توصل البحث إلى النتائج التالية

العالقات . المنهج الدراسي وطرق التدريس وهي المجاالتهذه المعلم المهني وذلك من خالل 
األهداف . واجبات المدير ذاتياً تجاه المعلم مهنياً. يسية وتنظيمهاإدارة العملية التدر. اإلنسانية
  .التربوية
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االبتدائية (وبتفسير النتائج ومناقشتها نبين أن هناك اتفاقاً بين مديري المراحل الثالث 
. هذه المجاالت في سعيهم نحو نمو المعلم المهني ألهميةحول ترتيبهم ) والمتوسطة والثانوية

ئج كذلك أن كل مجال من هذه المجاالت احتل أهمية من قبل أفراد الدراسة بغض وكشفت النتا
  .النظر عن الترتيب، مما يؤكد على اهتمام مديري المدارس بنمو المعلم مهنياً

  

  :)1994(الصبحي دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور التوجيهي التربوي في مهام عمل مدير المدرسة الثانوية 
دوره كموجه تربوي مقيم، والتعرف على أراء المعلمين حول مدى ممارسة مديري وتأكيد 

المدارس الثانوية بمدينة جدة لمسؤولياتهم تجاه مجاالت العمل التربوي داخل المدرسة 
كانت هناك فروق ذات  إذا ومعرفة ما. وخارجها وذلك بوصفهم موجهين تربويين مقيمين

د عينة الدراسة تعزى إلى اختالف مؤهل مدير المدرسة، أو داللة إحصائية بين استجابات أفرا
وقد قام الباحث ببناء إستبانة تم تحكيمها والتحقق من . اختالف مدة خدمته في اإلدارة المدرسية

معلماً وتم معالجة المعلومات باستخدام أسلوب تحليل ) 264(ثباتها، وتكونت عينة الدراسة من 
  :رتباط، حيث تم التوصل إلى النتائج التالية، ومعامل اال)ف(النسب، واختبار

شئون المتعلقة المديري المدارس الثانوية بمدينة جدة يمارسون مسؤولياتهم بنسبة عالية ب إن )1
 .تقويم العملية التعليميةو ،إدارة المباني والتجهيزات المدرسية، والطالب، والمعلمينب

شئون الب متوسطةسؤولياتهم بنسبة مديري المدارس الثانوية بمدينة جدة يمارسون م إن )2
  .تنظيم العالقات بأولياء األمور والمجتمع المحلي، والمتعلقة بتنفيذ المنهج المدرسي

مؤهل  راد عينة الدراسة تعزى إلىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أف )3
 .مدير المدرسة

نة الدراسة تعزى إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عي )4
شئون : اختالف مدة خدمة مدير المدرسة في اإلدارة المدرسية وذلك في المجاالت التالية

المعلمين، شئون الطالب، تنفيذ المنهج المدرسي، إدارة وصيانة المباني والتجهيزات 
 .المدرسية، تقويم العملية التعليمية
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بين استجابات أفراد عينة  )a=0.05( لةالدالتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   )5
الدراسة تعزى إلى اختالف مدة خدمة مدير المدرسة في اإلدارة المدرسية وذلك في مجال 

 .تنظيم العالقات بأولياء األمور والمجتمع المحلي

 
  :)1989( الجبردراسة 

ى النمو المدرسة االبتدائية في مساعدة المعلمة عل ناظرةإلى دور  تعرفالهدفت الدراسة 
اإلدارة : المهني ولتحقيق ذلك صممت إستبانة خاصة لهذا الغرض وزعت على البنود التالية

المدرسية واألهداف التربوية، اإلدارة المدرسية والمنهاج الدراسي، اإلدارة والتنظيم المدرسي، 
 )66(عدده  لبالغاالدراسة مجتمع ت عينة الدراسة من جميع وتكون .اإلدارة والعالقات اإلنسانية

  .مديرة
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

على  المعلمات المديراتاحتلت األنشطة التالية المكان األول بين األنشطة التي تساعد فيها  )1
تدارس أساليب معالجة الطلبة ) 2. (مناقشة األهداف العامة للتربية) 1: (النمو المهني

تشجيع االتصال المباشر بين ) 4. (الدراسة زيارة المدرسات في حجرات) 3. (الضعاف
  .المديرة والمعلمة

) بعد الثانوية العامة(المرحلة االبتدائية الحاصالت على دبلوم دار المعلمات  مديرات )2
يعقدن اجتماعات دورية لمناقشة الشؤون في مناقشة األهداف العامة و المعلماتيساعدن 
حاصالت ال المديراتعمل أكثر من  قكفريعلى أن يعملن  المعلماتيساعدن و ،المدرسية

  .والحاصالت على المؤهل الجامعي). بعد المرحلة المتوسطة(على شهادة معهد معلمات 
) بعد المرحلة المتوسطة(بتدائية الحاصالت على دبلوم معهد المعلمات االمرحلة ال مديرات )3

بلوم دار الحاصالت على د المديراتفي حل مشكالتهن من  للمعلماتأكثر مساعدة 
 .، أو الحاصالت على المؤهل الجامعي)بعد المرحلة الثانوية( المعلمات

  

  :)1989(السعودة دراسة 

واقع الممارسات اإلشرافية لمديري المدارس االبتدائية كما  إلىهدفت هذه الدراسة التعرف 
سبعة  ، وهي تشملمن صدقها وثباتها وتأكدقام الباحث ببناء إستبانة  .نيتصورها المعلمو
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مجال التخطيط، ومجال االتصال، ومجال العالقات اإلدارية، والمجال الفني، : مجاالت هي
  .ومجال المنهاج، ومجال النمو المهني للمعلمين، ومجال التقويم

مجتمع الدراسة  من %)60( مديرة، يشكلون )93(و مديراً )37( تألفت عينة الدراسة من
  .لحكومية في مديرية التربية والتعليم لعمان الكبرىلمديري ومديرات المدارس االبتدائية ا

  :وأشارت النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى ما يلي

وصف المعلمون الممارسات اإلشرافية لمديريهم بأنها في معدلها تقع بين الدرجة  .1
لتي يولونها جل اهتمامهم هو المتوسطة والدرجة العالية، وان أهم المجاالت اإلشرافية ا

المجال اإلداري، يليه مجال االتصال ثم مجال التقويم، ومجال النمو المهني للمعلمين، 
 .ومجال المنهاج، والمجال الفني، وآخرها مجال التخطيط

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الممارسات اإلشرافية لمديري المدارس االبتدائية  .2
 لجنسوا ،لعمر، والتأهيل التربويوا ،لعلميلمؤهل اا: إلىتعزى 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الممارسات اإلشرافية لمديري المدارس االبتدائية  .3
 .تعزى للخبرة اإلدارية
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  :األجنبية الدراسات: ثانياً 2.3.2

  ).Antonio & Morales, 2011(دراسة أنطونيو و مورالز 

حيث  .مبررات اإلنفاق المالي على تطوير المعلمين مهنياً إلىرف هدفت هذه الدراسة التع 
لمادة الرياضيات يدرسون الصف السادس  معلماً) 50(في الفلبين وتكونت من  جرت الدراسة

  .األساسي، والتي كانت مدارسهم األقل تحصيالً في هذه المادة

ومجموعة . علماً ومعلمةم) 25(وتكونت الدراسة من مجموعة تجريبية تم تدريبها مكونة من 
حيث عملت الدورات . أسابيع) 5(واستمرت الدراسة لمدة . معلماً ومعلمة) 25(ضابطة من 

التدريبية بالعديد من األنشطة التي من شأنها زيادة معرفة المعلمين بالمحتوى، وزيادة التزامهم 
و جديد في طرق بالمتطلبات المهنية، وتطوير ممارسة أدائهم الصفي، وإطالعهم على ما ه

وأساليب التدريس لموادهم، والعمل على زيادة قدراتهم على مراقبة تطور وتقدم طلبتهم من 
من النتائج التي أظهرتها هذه كان و .خالل استخدام المعلمين الستراتيجيات تعليمية جيدة

  :الدراسة

ى إلى رفع أن المعلمين المشتركين في الدورة زادت فعاليتهم في عملية التدريس مما أد .1
  .مستوى تحصيل طلبتهم بأكثر من الطالب الذين لم يتدرب معلميهم

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى استفادة المعلمين من الدورة تعود إلى متغير  .2
  .الجنس

اظهر غالبية المعلمين عن رضاهم بالتدريب الذي تعرضوا له وانه عمل على زيادة ثقتهم  .3
  .بأنفسهم

الدراسة أن مستوى استفادة المعلم العادي من هذه الدورة كان أكثر من أظهرت نتائج  .4
 .مستوى استفادة المعلم الخبير

 

  .)Sakamoto, 2011(دراسة ساكاموتو 

مدى النمو المهني الذي تحصل عليه احدى المعلمات جراء  إلىهدفت هذه الدراسة التعرف  
فهم ظاهرة إما بطريقة الصدفة أو بطريقة وهي كلمة يابانية تعني ) kizuki(استخدامها لنظرية 
  .منظمة ومخطط لها
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وذلك من خالل مراقبة المعلمة أثناء إعطائها اللغة ) 2009(جرت الدراسة في اليابان سنة 
حيث . شهر) 19(االنجليزية كمادة أجنبية للطالب في إحدى المدارس الثانوية اليابانية لمدة 

ل أنشطة جماعية، ومناقشة عدة مواضيع ضمن قامت المعلمة باستخدام اللغة من خال
  .مجموعات، والقيام بسرد القصص وإعطاء واجبات بيتية

ومن خالل االطالع على هذه الواجبات البيتية ومتابعة الطالب وتوجيه استبيانات لهم 
أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق المعلمة لهذه . باستمرار وإجراء مقابالت مع المعلمين والطلبة

  :ظرية في الغرف الصفية أدى إلى تطوير إدراكها من ثالث نواحيالن

حيث أكدت المعلمة على أنها . تطور في إدراكها ألسلوب طرحها وطريقة تعليمها .1
أصبحت تحث الطلبة على استخدام القاموس، وتشجعهم على التعلم، وطورت في طريقة 

  .عرضها للمادة، وعززت ثقتها بنفسها
طفي وعالقتها بالطالب، والتواصل مع المعلمين ذوي التحصيل تطور في إدراكها العا .2

والشخصيات الضعيفة لتعمل على تقويتهم وتعزيز نشاط القوة لديهم مع احترام شخصيات 
  .اآلخرين

تطور في إدراك أن التعليم عالقة زمالة بين المعلمين في سبيل التعاون لرفع قيمة العملية  .3
 .التعليمية

 

  .)(Blackman, 2010دراسة بالكمان  

هدفت الدراسة إلى التحقق من أن تدريب المعلمين هو أداة من أدوات تطوير القيادة بالنسبة  
وذلك ألن بعض المعلمين يتركون مهنة التعليم ويتجهون لمهنة أخرى لفقدانهم إلى . للمعلمين

  .أهم مهارات القيادة كضبط الصف وإدارته والتحكم فيه

لشرقي من استراليا حيث تم العمل على تدريب المعلمين في ورشة جرت الدراسة في الشمال ا
عمل استمرت ليوم واحد يتم تطبيق ما جاء فيها لمدة شهرين ثم يعودون مرة أخرى ألخذ 

  .ومطوري مناهج. معلماً، ومساعدي مدير) 13(وتكونت العينة من . ورشة عمل ثانية
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د الهوة بين الواقع الحالي والواقع الذي يرغب حيث تم التركيز في تدريب المعلمين على إخما
ومن خالل طرح األسئلة عليهم بعد المشروع . المعلمين في الوصول إليه بعد استطالع أرائهم

أظهرت النتائج أن هذا المشروع كان بمثابة الطريقة الفعالة في تطوير المعلمين تربوياً 
وأتاح لهم فرصة . المهارات القيادية لديهمكما عمل على تطوير العديد من . وتعليمياً ومهنياً

وعزز . وساعدهم في حل التحديات التي يواجهونها في قطاع التعليم. التواصل مع الزمالء
  .ثقتهم بأنفسهم من خالل جلسات المتابعة

  

 .)(Davies, 2010دراسة دافيس  

  .لمادة العلومثر التطوير المهني للمعلمين في تدريسهم أ إلىهدفت هذه الدراسة التعرف  

المملكة  الواقعة في بريستولمنطقة مدارس ابتدائية ذات أداء جيد في  )7(حيث تم اختيار 
تم العمل على تطوير المعلمين مهنياً وتحسين مستوى معرفتهم و .م2007المتحدة سنة 

وتم إخضاعهم للعديد من ورشات العمل . وإلمامهم لمادة العلوم من خالل عدة نشاطات
دريبية في مادة العلوم، وأخذهم لزيارة العديد من مراكز العلوم، كما تم تقديم وجلسات ت

  .االستشارات والدعم لهم

ومن خالل االطالع على تقارير المعلمين، ومالحظتهم ومراقبتهم من قبل المشرف التربوي، 
ج اعتبر أظهرت نتائج الدراسة أن هذا البرنام ،وإجراء العديد من المقابالت معهم ومع طلبتهم

بمثابة النقلة النوعية في تعليم العلوم، حيث كان لتطوير المعلمين عظيم األثر في زيادة 
  .فاعليتهم ونشاطهم لصالح مادة العلوم وتم اعتماد هذه األنشطة في التعليم

  

  .)Sullivan, 2007)  & Glanz & Shuman  كالنز وشامن وسلفن دراسة

جرت . بالشراف التعليمي على اإلشراف وعلى أداء الطهدفت الدراسة التعرف إلى تأثير اإل
 الدراسة في مدارس نيويورك، وكان المنهج الوصفي منهج الدراسة وتم استخدام االستبانات

أن اإلصالح التربوي المركزي له نتائج أظهرت نتائج الدراسة  .لجمع البيانات والمقابالت
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إلى أن مديري المدارس في كثير من  وأشارت النتائج. هامة بالنسبة لإلشراف التعليمي
اإلشراف بالحاالت، يطلب منهم انجاز عدة أعمال غير تعليمية، ولم يكن لديهم الوقت للقيام 

في كثير من األحيان، كان يعهد هذا اإلشراف إلى مدربين غير  وانه. مغزىالذي له المستمر و
مكنهم من تفعيل اإلصالحات وال يمتلكون السلطة التنظيمية التي ت ،مؤهلين على اإلشراف

  .الالزمة لضمان جودة التعليم

وخلص . ةوتقييمي ةفي كثير من الحاالت روتينيتكون  ينالمعلم في رأي اإلشراف وان عملية
كما تبين الدراسة . الباحثون إلى أن النظام المركزي أضاف مسؤوليات إضافية على المشرفين

  .تحصيل الطلبة أهمية أعمال المعلمين والمدراء على مستوى
 

   (Ovando & Huckestein & Luis, 2003).اوفاندو وهاكستين وليز دراسة

فيما يتعلق بالممارسات . تصورات المشرفين في المكتب المركزي إلىهدفت الدراسة التعرف 
كذلك سعت الدراسة إلى معرفة أداء المشرفين في . اإلشرافية الناشئة في سياق الالمركزية

هم في المناطق التعليمية المثالية، فضال عن معرفة مساهماتهم في تعزيز نجاح المكتب ألدوار
. لهذه الدراسة خصيصاً ةمصمم استبانةوقد تم جمع البيانات لهذه الدراسة من خالل . الطالب

مشرفاً  )59(وتألفت عينة الدراسة من . بعداً من أبعاد الممارسات اإلشرافية )12(شمل على ت
وأشارت النتائج إلى وجود مستوى عال من االتفاق . وذجية في والية تكساسفي المدرسة النم

باإلضافة إلى ذلك، برزت . بشأن أبعاد الممارسات اإلشرافية الواردة في الممارسات الحالية
مخطط المناهج الدراسية، والميسر، : أربعة أدوار من ردود المشاركين للمشرف التربوي وهي

وكشفت البيانات أيضا إلى أن المشرفين في . توفير المواردلى يعمل عويطور الموظفين، و
المكتب المركزي يساهمون في نجاح الطالب من خالل االنخراط في مجموعة واسعة من 

ويخلص التقرير إلى أن الممارسات . اإلجراءات الرامية إلى مساعدة المدارس والمعلمين
وانه ال يوجد فروق ذات داللة  .مركزيةاإلشرافية الناشئة في الواقع تنعكس في سياق الال

  .احصائية بين استجابات المبحوثين تعزى للجنس والمؤهل العلمي
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   ).(Ruhland & Bremer, 2002دراسة رهالند وبريمر 

احتياجات المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم في الواليات المتحدة  إلىهدفت الدراسة التعرف 
تكونت عينة الدراسة . من أجل العمل على تطويرهم مهنياًوذلك ) 2002(األمريكية قبل عام

للتعرف على خلفياتهم التربوية وخبراتهم . معلماً ومعلمة تم االتصال معهم هاتفياً) 14(من 
  . ومشاركتهم في فرص النمو المهني وأرائهم التي لها عالقة بالتطور المهني

للمعلمين وذلك ألثره على تحسين نوعية وجاءت آرائهم بأهمية التحضير لبرامج النمو المهني  
التعليم، وضرورة زيادة الدعم المقدم لهم ألنه يسهم في نموهم المهني والذي يضمن بقاءهم في 

  . السنوات األولى واستمرارهم في التدريس

  

  ).(Boothe & Bulach & Pickett, 1998 بوث وبالك وبيكت دراسة

ة لمشرفي الكلية والمعلمين أي مدى كانت السلوكيات السلبي إلىهدفت الدراسة التعرف  
  . المشرفين يمكن أن تؤثر على المناخ اإلشرافي للطالب المعلمين

. استغرقت الدراسة عامين في جمع البيانات من مجموعتين مختلفتين من المعلمين للطالب
طالب  )22(، وشارك  1997- 1996طالب معلم خالل السنة الدراسية  )21(حيث شارك 

  .1998- 1997راسية معلم خالل السنة الد

عن تجارب . حيث استخدام اإلستبانة كأداة لجمع البيانات. وقد تم استخدام المنهج الوصفي
وركزت اإلستبانة على . المعلمين الطالب مع المشرف في الصف والمشرف الجامعي

  .مجموعة متنوعة من السلوكيات المشرفين

السلوكيات اإلشرافية للمجموعتين ترتبط  يوجد فروق دالة إحصائياً فيرت النتائج أنه ال وأشا 
ويوجد فروق دالة إحصائياً في السلوكيات المرتبطة . بالعالقات اإلنسانية ومهارات االتصال

بالرؤية والمعرفة، ولكن هناك اختالفات ظهرت إلدارة الصراع، والقدرة اإلدارية، والحسم، 
  .واتخاذ القرار
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  )(Siens &  Ebmeier, 1996دراسة سينس ويبمير 

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر استخدام اإلشراف التطويري في مهارات التفكير التأملي عند 
سة من خالل حيث تمت الدرا .المعلمين في والية كنساس، ومدى قدرته على تنمية قدراتهم

وتم وضعهم في . معلماً) 120( طالباً من طالب الدراسات العليا، و )30(إجراء مقابالت مع 
  .مجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة

أظهرت نتائج الدراسة أن اإلشراف التطويري يزيد إلى حد كبير وبفروق دالة إحصائيا التفكير 
  .التأملي عند المعلمين

  

  )(Bennett, 1995 بينيت دراسة

للمحتوى  لمشرفينا امتالك ألهمية المعلمين تصورات إلىالتعرف  هذه الدراسة هدفت 
  .يشرفون عليها مناطق التيال المعرفي في

وتم . واستخدم الباحث المنهج الوصفي. معلماً ومعلمة )120(تكونت عينة الدراسة من  
ومن أهم نتائج  .المستجيبينمن  )20(مقابالت مع  إجراء اإلستبانة، باإلضافة إلىاستخدام 

الدراسة أن المعلمين يشعرون بأن المشرفين الذين يمتلكون المحتوى المعرفي يقدمون 
 مساعدات جيدة وتغذية راجعة، ويقترحون أفضل االستراتيجيات التعليمية، ويقدمون تقويماً

دراسة أيضاً أن المعلمين عادالً ألداء المعلم داخل الصف، ولذالك يحترمهم المعلمون، وبينت ال
ذوي الخبرة كانوا أكثر تركيزاً على أهمية المحتوى المعرفي للمشرف التربوي أكثر من األقل 

  .خبرة

 

  ).(Ormston, 1995دراسة اورمستون 

هدفت الدراسة إلى التحقق من أن عملية اإلشراف التربوي تكون عائقاً أو مانعاً لتطوير أداء 
وتم استخدام المنهج . معلماً ومعلمة في بريطانيا) 800(الدراسة من  حيث تكونت عينة. المعلم

  :ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة. الوصفي واالستبيان كأداة للدراسة



62 
 

أن بعض المشرفين متعاونين ويساعدون المعلمين في تطوير أداءهم، وأن عدداً قليالً منهم 
  .ضعف التغذية الراجعة التي يتلقونها من المشرفين ويؤكد المعلمون أيضاً على. إنتقاديون

  

  )(Sandell & Sullivan, 1992ساندل وسلفن  دراسة

 المهني النمو عملية وأثر المعلمين، يوجد عند الذي اإلحباط أسباب إلى التعرف الدراسة هدفت

من  ةالدراس عينة حيث تكونت. ذلك حل في التربوي المشرف عمل كوظيفة من وظائف للمعلمين
. المهني النمو عملية من مراحل وتم إخضاعهم إلى عدة االبتدائية، المدارس في معلماً) 42(

ء انتما وتعزيز التنمية المهنية، في دفع عجلة مهماً أن لإلشراف دوراً أظهرت نتائج الدراسة
  .لمهنتهم المعلمين

  

  ).(Obladek, 1992دراسة اوبالدك 

. مشرفين في مدارس نيجيريا الثانوية كما يراه المعلمونهدفت الدراسة إلى معرفة سلوك ال 
معلماً اختيروا عن طريق العينة العشوائية، وبعد توزيع ) 300(وتكونت عينة الدراسة من 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي . إستبانة صالحة لالستعمال) 250(اإلستبانة عليهم تم إعادة 
بينت الدراسة ان المشرف يتصيد . ي تحليل البياناتوالنسب المئوية ف) t(وتم استخدام اختبار

األخطاء وال يراعي العالقات اإلنسانية مع المعلمين، وكشفت الدراسة أيضا أن العالقة بين 
المشرفين والمعلمين ال تزال غير ودية، وان الثقة والتواصل بين المعلمين والمشرفين هي 

  .اقرب ما تكون إلى االنعدام

  

  .)Pajak,1990(باجاك  دراسة

هدفت الدراسة إلى تحديد أهمية المهام اإلشرافية والتعرف إلى األساليب المفضلة لدى األفراد 
حيث جرت في الواليات المتحدة وتكونت عينة الدراسة . والتي تؤدي إلى تقويم إشرافي مميز

 مختص في مجال اإلشراف التربوي، واستخدم استبانه كأداة لدراسته، وأظهرت) 300(من 
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، االتصال، وإقامة عالقات بين أفراد المجتمع :النتائج أن أبعاد الممارسات اإلشرافية هي
التغيير، والعمل على تنمية شخصياتهم، والقدرة على التخطيط و، وتنمية قدرات الموظفينو

المدرسين، فضالً  خدمةو، تنظيم العملتحفيز و، والتعليمي تحسين البرنامجو المناهج،تطوير 
وبينت الدراسة أيضاً أنه  .تقييم البرامجبحث وصنع القرار، والاءة في حل المشكالت وعن الكف

. توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين تعود للمؤهل العلمي
وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين تعود لسنوات 

  .الخبرة والجنس

  

  ) (Melucci, 1990ملكسي سةدرا

هدفت الدراسة إلى التعرف على ما إذا كان استخدام المشرف التربوي لنمط إشرافي واحد هو 
ألنماط إشرافية متنوعة أثناء تعامله مع المعلمين بغض النظر عن  هأكثر فاعلية من استخدام

  .مستوياتهم

دم أنواعاً إشرافية متنوعة مع وكان من أبرز نتائج الدراسة أن المشرف التربوي الذي يستخ
معلميه هو أكثر فعالية من المشرف التربوي الذي يستخدم نوعاً إشرافياً واحداً مع كل 
المعلمين، وان المشرفين التربويين الذين يغلب عليهم استخدام النمط التشاركي هم أكثر فعالية 

ط المباشر أو النمط غير مع معلميهم من المشرفين التربويين الذين يغلب على سلوكهم النم
بين مستويات المشرفين على التكيف ) 0.839(وإن ثمة عالقة إيجابية عالية جدا . المباشر

ومدى فعاليتها، وتبين أن المشرفين الذين تتسم أساليبهم اإلشرافية بالمرونة والتكيف مع 
نفس النهج مستويات نضج من مرؤوسيهم ستكون أكثر فعالية من المشرفين الذين يستخدمون 

       .مع جميع المرؤوسين بغض النظر عن مستوياتهم من النضج

         

  ).(Dewalt, 1987دراسة ديوالت  

 التدريسية، وكفاياتهم الخدمة، أثناء المعلمين تدريب بين ما العالقة إلىالدراسة التعرف  هدفت

 موزعين معلماً، )٣٠( من ةالدراس عينة تكونت وقد األمريكية فرجينيا والية فيالدراسة  وأجريت

 المعلمين نأ إلى الدراسة توصلتو. ةالوالي مدارس من أساسية مدرسة )١٤٠( من يقارب ما على

  .تدريباً يتلقوا لم الذين أقرانهم من كفاية أكثر كانوا الخدمة، أثناء تدريباً تلقوا الذين
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  .التعليق على الدراسات السابقة 3.3.2

وذلك . على بعض الدراسات السابقة بفرعيها العربية منها واألجنبية لقد قام الباحث باإلطالع 
بهدف االستفادة منها في تفسير نتائج هذه الدراسة، وكذالك في بناء فكرة الدراسة، وتحديد 

وتم االستفادة أيضاً في بناء اإلستبانة وتحديد محاورها، واختيار . هيكل عام لإلطار النظري
  . ساليب اإلحصائية المناسبةمنهج الدراسة، وتحديد األ

وهذه الدراسة تريد التعرف على نتيجة العملية اإلشرافية ودورها في تنمية المعلمين مهنياً من  
حيث تم التركيز على النمو المهني وأهميته ودور مدير المدرسة والمشرف . وجهة نظرهم
ور المشرف التربوي دواتفقت هذه الدراسة مع دراسات أخرى في التعرف على . التربوي فيه

الزهراني ودراسة  ،)2011(ومدير المدرسة في تنمية المعلم مهنياً مثل دراسة معمر 
واتفقت أيضاً مع الدراسات التي تنظر إلى مدير المدرسة بوصفه مشرفا مقيماً وأنها ). 2000(

شريعة  ، دراسة أبو)2007( دراسة الدليمي: تريد التعرف على واقع مساهماته اإلشرافية مثل
دراسة  ،)1994(الصبحي دراسة  ،)1996( الحبيبدراسة  ،)1997(السادة دراسة  ،)2005(

  العمراتودراسة  ،)1989(السعودة دراسة  ،)2004( الرميحدراسة  ،)1989( الجبر
إلى تحديد مهام ودور المشرف التربوي في تطوير أداء وان هذه الدراسة تهدف ). 2010(

  .)2002(األغا والديب ودراسة  ،)2004(ي مدخلدراسة  مثل المعلم

حيث إن محافظة رام اهللا والبيرة . وهذه الدراسة تختلف مع الدراسة السابقة في مجتمعها 
وفي حين اهتمت بعض الدراسات لمتغير . تتميز بموقعها وأهميتها على المستوى الفلسطيني

وتتميز . د الجهات المشرفةالمرحلة أخذت هذه الدراسة جميع المراحل، مع التطرق إلى تعد
ووجد الباحث في الدراسات السابقة أنه تم التركيز في معظمها . في أنها تدرس دورين معاً

كما الحظ الباحث من خالل  .على المنهج الوصفي، وكانت اإلستبانة أكثر األدوات استخداماً
  :إطالعه على الدراسات ما يلي

 العاجزدراسة : مثل المعلم بهدف تطويره تدريب واقع إلى التعرف إلى تطرقت دراسات )1
ودراسة  ،)2003(العنزي دراسة  ،)2006( السحيباني، دراسة )2010(األشقر واللوح و

  ).2005( جمال
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هدفت دراسات التعرف إلى درجة ممارسة المشرفين التربويين لألنماط اإلشرافية  )2
دراسة  ،)2009( الحلودراسة  ،)2009(دراسة تيم : مثل: وامتالكهم لكفايات ممارستها

دراسة اليافعي  ،)2008(  ، دراسة األغا)2005(دراسة الحسين  ،)2007(عيسان 
 ).(Obladek,1992دراسة اوبالدك و ،)2000(أبو هويدي دراسة  ،)2005(

دراسة  :مثل المعلمين أداء تحسين في ركزت دراسات إلى معرفة اثر أساليب اإلشراف )3
 & Siensودراسة سينس ويبمير  ،)2005( والقادري تشديفا، دراسة )2008( الديراوي

 Ebmeier, 1996)(  ودراسة دافيس ،Davies, 2010)(.  
رون وتطرقت دراسات إلى تقويم نظام اإلشراف التربوي مثل دراسة نشوان وآخ )4

  ).(Ormston,1995دراسة اورمستون ، و)1998(
التعرف على أهم العوامل التي تساهم في زيادة النمو  )1997( الغامديأرادت دراسة  )5

  .نلمعلمياالمهني 
التعرف إلى احتياجات  )(Ruhland & Bremer,2002وهدفت دراسة رهالند وبريمر  )6

  .االمعلمين الجدد وذلك من أجل العمل على تنميتهم مهني
انطلقت دراسات من واقع رؤيتها لإلحباط الذي يصيب بعض المعلمين لمعرفة دور النمو  )7

 & Sandellالمهني في عالج ذلك، وزيادة انتمائهم للمهنة مثل دراسة ساندل وسلفن 

Sullivan, 1992)( .  ودراسة بالكمانBlackman, 2010).( 

التعرف إلى ) Antonio & Morales, 2011(وهدفت دراسة أنطونيو و مورالز  )8
  .مبررات اإلنفاق المالي على تطوير المعلمين مهنياً
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  الفصل الثالث 

___________________________________________________  

   هاإجراءاتالدراسة و منهجية

  

  .المقدمة 1.3

ة البحث وكيفية تناول هذا الفصل وصفاً لمجتمع الدراسة، وعينتها، والمنهج المستخدم، وأدا
بنائها، والتحقق من صدقها وثباتها، ومتغيرات الدراسة التابعة والمستقلة، وإجراءاتها 

  . والمعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج

  

  :المنهج المستخدم 2:3

والذي  .مسحية؛ لمناسبته طبيعة هذه الدراسةدراسة : الباحث المنهج الوصفي، أسلوب استخدم
أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم؛ لوصف ظاهرة أو مشكلة " أنه عريفه على يمكن ت

مقننة عن الظاهرة أو المشكلة  محددة وتصويرها كمياً عن طريق جمع بيانات ومعلومات
  .)370، ص2010ملحم،( "وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة



67 
 

  : المجتمع 3:3

ة والتابعة لوكالة الحكومية والخاصمدارس معلمي ومعلمات اليع تكون مجتمع الدراسة من جم
حيث بلغ . م2011/2012العام الدراسي  في. والبيرة اهللا محافظة رامفي  الغوث الدولية

معلماً ومعلمة حسب آخر إحصائية صادرة عن مديرية التربية والتعليم في ) 4430(عددهم 
توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجهة ) 1.3(والبيرة ويبين الجدول  اهللا محافظة رام

  .المشرفة على الجنس

  

  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجهة المشرفة والجنس) 1.3(جدول 

  المجموع  أنثى  ذكر  الجهة المشرفة

 3112  1716 1396  حكومة

  1054  765 289  خاصة

  264  171 93  وكالة

 4430  2652 1778  المجموع

  

  : العينة 4:3

الطبقية حيث اشتملت العشوائية اختيار العينة ب قام الباحثنظراً للحجم الكبير إلفراد المجتمع،  
معلماً ) 4430(من أصل معلماً ومعلمة في محافظة رام اهللا والبيرة) 466(عينة الدراسة على

توزيع أفراد العينة حسب ) 2.3(جدول رقم الويوضح  .%)10.5(ومعلمة أي ما يشكل نسبته
  .يرات الدراسةمتغ
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  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة) 2.3(جدول 

 المجموع  الجهة المشرفة  المؤهل العلمي  الجنس  

ماجستير   بكالوريوس  دبلوم  أنثى  ذكر  سنوات الخبرة

  فأكثر

  وكالة  خاصة  حكومة

 91  4  30  57  7  84  0  48  43  5أقل من 

إلى أقل من  5

10  
65  67  18  106  8  77  42  13  

132 

 243  34  40  169  18  142  83  137  106  فأكثر 10

  466  51  112  303  33  332  101  252  214  المجموع

 %10.95100%24.03%65.02% 7.09% 71.24%21.67%54.08%45.92%  النسبة

  

  

  :األداة  المستخدمة 5:3

السابقة المتعلقة  بعد أن أطلع على األدب التربوي، والدراساتببناء إستبانة قام الباحث 
دراسة : وتم االستفادة من بعض فقرات األدوات المستخدمة في الدراسات التاليةبالموضوع، 

 إلىوذلك للتعرف . )2002( األغا والديب، ودراسة )2002( الجنازرة، ودراسة )2006( شيخ
من وجهة  رةوالبي دور المدير والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً في محافظة رام اهللا

في اإلستبانة  تشتملاو. كما استفاد الباحث من خبرته الشخصية في مجال التعليم المعلميننظر 
 التخطيط،والمنهاج، : وهي. عدة مجاالتفقرة موزعة على ) 69(صورتها األولية على 

  ).1(ملحق رقم . والعالقات اإلنسانية ،طرق وأساليب التدريس، والوسائل التعليميةو ،التقويمو

  
  : صدق األداة المستخدمة 6:3

 انبعد أن قام الباحث ببناء اإلستبانة في صورتها األولية، وللتأكد من صدقها، من حيث 
الدراسة، لمجاالت موضوع والفقرات ل مةءمالإنتماء وومدى  ،تقيس ما وضعت ألجله فقراتها

ة من المحكمين من ووضوح صياغتها اللغوية ومدى قابليتها للقياس، تم عرضها على مجموع



69 
 

حكماً، كما هو مبين في م) 15(ذوي الخبرة واالختصاص في المجال التربوي والبالغ عددهم 
  ).2(ملحق رقم

  :االستناد إلى اقتراحات وتوصيات المحكمين بحذف الفقرات التاليةقام الباحث ب

  يساعد على شبكة المفاهيم المكونة للمحتوى في المنهاج .1
  .ت في خدمة المنهاجيوظف الرحالت والزيارا .2
  .خطط توجيهية لمعالجة نقاط الضعف لدى التالميذ إجراءيحرص على  .3
  .يبني جسورا من العالقات اإلنسانية الحسنة إليجاد الثقة المتبادلة .4
 أثناءعند استخدام الوسيلة التعليمية المعلم  قع فيهاييساعد في تالفي األخطاء التي قد  .5

  .استخدامها

  :ت التاليةكما تم إضافة الفقرا

  .يبني ثقافة التقييم الموضوعي لذات األقران .1
  .يخطط لنشاطات تدريبية تعمل على تنميتي مهنياً .2

  :وتم تعديل الفقرات التالية

  .صحيحة بطرقاألهداف  يؤكد لي على أهمية تحقيق .1
  .في تنويع األنشطة نييساعد .2
  .الصف بشكل صحيحوتنظيم  إدارةنحو كيفية  ني يوجه .3
  .في اللجان المدرسيةمع المعلمين اآلخرين اركة مشالعلى  نييحث .4
  .والعوامل المؤثرة فيها التدريس عملية حول يومقترحاتآلرائي يستمع  .5
 .لعالج الضعف لدى الطلبة إعداد خطط عالجيةب نيلبايط .6

  

  :وهما. تشتمل على قسمينوأصبحت اإلستبانة في صورتها النهائية 

  .، المؤهل العلمي، الجهة المشرفةنس، سنوات الخبرةالج: بيانات أولية عن أفراد العينة  - أ
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)) 3(ملحق رقم (شتملت اإلستبانة في صورتها النهائية احيث . فقرات اإلستبانة ومجاالتها -2
- 1( فقرة وهي من) 14(ويتضمن  المنهاج: وهي. عدة مجاالتفقرة موزعة على ) 66(على 

وهي  فقرات) 10(ويتضمن  تقويمال ،)27- 15(فقرة وهي من) 13(ويتضمن  ، التخطيط)14
، طرق وأساليب )45-38( وهي من فقرات) 8(ويتضمن  ، الوسائل التعليمية)37- 28(من

فقرة ) 11(ويتضمن  ، والعالقات اإلنسانية)55-46( وهي من فقرات) 10(ويتضمن  التدريس
وذلك . الفقرات وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي االستجابات على تدريجتم و .)66- 56( وهي من

بإعطاء الدرجة الخامسة تقدير عالي جداً، والدرجة الرابعة تقدير عالي، والدرجة الثالثة تقدير 
  .نخفض، والدرجة األولى منخفض جداًمتوسط، والدرجة الثانية تقدير م

  

  : المستخدمة ثبات األداة 7:3

وذلك من  .)test-retest(وإعادته  ختباراالطريقة التأكد من ثبات األداة من خالل استخدام  تم 
) 30(مكونة من من خارج عينة الدراسة خالل توزيع اإلستبانة مرتين على عينة استطالعية 

. معلماً ومعلمة يعملون في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة الغوث بفارق أسبوعين
الثبات عن مل معاوبلغ ). 0.90(حيث بلغ معامل االرتباط حسب معادلة بيرسون فيما بينهما 

، وهي نسبة مقبولة )0.98(لمجمل األداة ) Cronbach Alpha(كرومباخ ألفا طريق 
  .ألغراض الدراسة

  
  :متغيرات الدراسة 8:3

  :إشتملت الدراسة على المتغيرات التالية

  :وهي. مستقلةالالمتغيرات : أوالً

  . الجنس -1

  : مستويات ةولها ثالث. سنوات الخبرة -2

  .فأكثر سنوات 10 - ج  . سنوات 10 أقل من إلى 5من  - ب.  واتسن 5أقل من  - أ
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  .ماجستير فأعلى - ج.  بكالوريوس -ب.   دبلوم -أ: مستويات ةثالثوله . المؤهل العلمي -3

  .وكالة الغوث- ج.  خاصة -ب   حكومة -أ: مستويات ةا ثالثوله. الجهة المشرفة -4

  

حول دور مدير والبيرة في محافظة رام اهللا المعلمين وجهات نظر : تابعالالمتغير : ثانياً
  .المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً

  

  : إجراءات الدراسة 9:3

  :قام الباحث بالخطوات التالية في تنفيذ إجراءات الدراسة

  .االطالع على األدب التربوي والدراسات التربوية المتعلقة بموضوع الدراسة .1
، وتم عرضها على مجموعة من )1(بصورتها األولية أنظر الملحق رقمتم إعداد اإلستبانة  .2

 .المحكمين؛ وذلك للتأكد من صدقها

بعد االنتهاء من صدق المحكمين تم توزيع اإلستبانة على عينة استطالعية للتأكد من ثبات  .3
 .اإلستبانة

دس الحصول على كتاب تسهيل مهمة من منسق برنامج اإلدارة التربوية في جامعة الق .4
  ).4(موجهاً إلى مدير التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا والبيرة الملحق

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مدير التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا والبيرة  .5
  ).5(موجهاً إلى مدراء المدارس الملحق

  .تم التعرف على حجم أفراد المجتمع، ومن ثم اختيار العينة المناسبة .6
تعانة ببريد مديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة لتوزيع اإلستبانة تم اإلس .7

  .على المدارس الحكومية
 اإلستباناتتم التوجه إلى المدارس الخاصة، والمدارس التابعة لوكالة الغوث لتوزيع  .8

  .عليها
اسوب بإعطائها ، قام الباحث بترميزها وإدخال البيانات إلى الحاإلستباناتبعد أن تم جمع  .9

 )3(الرقم ، وةتقدير عاليل )4(الرقم جداً، و ةتقدير عاليل )5(فتم إعطاء الرقم  أرقاماً معينة،
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؛ وذلك جداً ةتقدير منخفضل )1(الرقم ، وةتقدير منخفضل )2(الرقم ، وةتقدير متوسطل
 .إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة إلستخراج النتائج

 .ستبيانات، واستخراج النتائج، والتعليق عليهاقام الباحث بتحليل اال .10

  

  : التحليل اإلحصائي 10:3

تمت معالجة التحليالت اإلحصائية بالحاسوب من خالل استخدام برنامج الرزم اإلحصائية 
حيث تم حساب   Statistical Package For Social Science (SPSS)للعلوم االجتماعية 

 Cronbach(ألفا المعيارية ومعامل الثبات كرونباخ المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

Alpha.( تحليل التباين األحاديو )ANOVA (One Way Analysis of Variance  .
  :وكان استخدامهم كالتالي

  ).إحصاء وصفي. (معالجة السؤال األول بمتوسطات حسابية وانحرافات معيارية تم )1
  :كما يلي ياإلستداللباإلحصاء   الثانيمعالجة السؤال  تم )2

 .للجنس  t-testاستخدام اختبار .1

  :استخدام تحليل التباين األحادي لكل من .2
 10سنوات،  10 أقل من إلى 5سنوات، من  5أقل من : (سنوات الخبرة •

  .)فأكثر سنوات
 ).دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فأعلى: (المؤهل العلمي •

 .  )خاصة، وكالة الغوث حكومة، : (الجهة المشرفة •

  

في محافظة رام  مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلم مهنياًدرجة دور  ولتحديد
  :اعتمد الباحث المقياس التالي. المعلمين من وجهة نظراهللا والبيرة 

  درجة الممارسة  متوسط االستجابة

  عالية فأعلى  3.67
  متوسطة 3.66–2.34

  منخفضة فما دون2.33
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  الفصل الرابع

___________________________________________________  

  نتائج الدراسة

  

  :المقدمة 1.4
دراسة تناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصل إليها الباحث، من خالل استجابات عينة ال 

في  مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلم مهنياً دور على األداة والتي تتعرف إلى
 ترتيب وقد تم ترتيب العرض بناء على. المعلمين من وجهة نظرهللا والبيرة محافظة رام ا
  .وفرضياتها أسئلة الدراسة

  

  النتائجعرض 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة والذي نصه 1.2.4

 المعلمينما دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً من وجهة نظر  

  ؟والبيرة رام اهللافي محافظة 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات  
كما هو مبين في . على فقرات أداة الدراسة ومجاالتها والدرجة الكليةعينة الدراسة  أفراد

  ).1.4(جدول رقم 



74 
 

عينة  أفراد لتقديرات ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري) 1.4(الجدول رقم 

  .على مجاالت الدراسة مرتبة تنازلياًالدراسة 

رقم   الترتيب

  المجال

االنحراف  المتوسط الحسابي  المجال

  المعياري

  الدرجة

  متوسطة  0.91  3.32  المنهاج  1  1

  متوسطة  0.93  3.30  التخطيط  2  2

  متوسطة  0.87  3.28  العالقات اإلنسانية  6  3

  متوسطة  0.94  3.27  الوسائل التعليمية  4  4

  متوسطة  0.90  3.26  طرق وأساليب التدريس  5  5

  متوسطة  0.92  3.17  التقويم  3  6

  متوسطة  0.91  3.27  الدرجة الكلية

  

مدرسة والمشرف من مدير ال كٍللدور عينة الدراسة  أفرادتقديرات  أن )1.4( يظهر الجدول 
للدرجة ) 3.27(وبمتوسط حسابي ظهرت بدرجة متوسطة  مهنياً ة المعلمينالتربوي في تنمي

 أما .وجميع المجاالت جاءت بدرجة متوسطة ،)0.91( مقداره وبانحراف معياري ،الكلية
 ،)3.32( المتوسطات الحسابية أعلىوحصل على  أوالبالنسبة لترتيبها فقد جاء مجال المنهاج 

بمتوسط حسابي  اإلنسانية، ومجال العالقات )3.30(بمتوسط حسابي بلغ  تاله مجال التخطيط
، ومجال طرق وأساليب )3.27(بمتوسط حسابي بلغ  ، ومجال الوسائل التعليمية)3.28(بلغ 

  ).3.17( ، وأخيراً مجال التقويم بمتوسط حسابي)3.26(بمتوسط حسابي بلغ  التدريس

  

عينة  أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ) 2.4(ويبين الجدول رقم  
  .لدور مدير المدرسة في تنميتهم مهنياً من خالل مجاالت الدراسةدراسة ال
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 أفراد آراء لتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 2.4(الجدول رقم 

  .على مجاالت الدراسة مرتبة تنازلياًعينة الدراسة لدور مدير المدرسة 

رقم   الترتيب

  المجال

النحراف ا المتوسط الحسابي  المجال

  المعياري

  الدرجة

  متوسطة  0.93  3.43  المنهاج  1  1

  متوسطة  0.90  3.43  العالقات اإلنسانية  6  1

  متوسطة  0.93  3.40  التخطيط  2  3

  متوسطة  0.96  3.36  الوسائل التعليمية  4  4

  متوسطة  0.93  3.36  طرق وأساليب التدريس  5  4

  متوسطة  0.93  3.24  التقويم  3  6

  متوسطة  0.93  3.37  الدرجة الكلية

  

 ة المعلمينتنميلدور مدير المدرسة في عينة الدراسة  أفرادتقديرات  أن) 2.4(يظهر الجدول 
 وبانحراف معياري ،للدرجة الكلية) 3.37(وبمتوسط حسابي  ،"متوسطة"ظهرت بدرجة  مهنياً
 يمجال بالنسبة لترتيبها فقد جاء أما .وجميع المجاالت جاءت بدرجة متوسطة ،)0.93( مقداره
 المتوسطات الحسابية أعلىعلى  وحصال ومجال العالقات اإلنسانية في المرتبة األولى المنهاج

الوسائل التعليمية،  يمجالثم ، )3.40(بمتوسط حسابي بلغ  مجال التخطيط ماتالهثم  ،)3.43(
وأخيراً مجال التقويم بمتوسط  ،)3.36( بمتوسط حسابي بلغ طرق وأساليب التدريسو

  ).3.24(حسابي

  

عينة  أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات )  3.4(ويبين الجدول رقم  
  .من خالل مجاالت الدراسة مهنياً ة المعلمينتنميفي  المشرف التربويلدور الدراسة 
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عينة  أفراد لتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 3.4(الجدول رقم 

  .مرتبة تنازلياً المشرف التربوي على مجاالت الدراسةسة لدور الدرا

رقم   الترتيب

  المجال

االنحراف  المتوسط الحسابي  المجال

  المعياري

  الدرجة

  متوسطة  0.88  3.21  المنهاج  1  1

  متوسطة  0.92  3.20  التخطيط  2  2

  متوسطة  0.92  3.18  الوسائل التعليمية  4  3

  متوسطة  0.87  3.16  طرق وأساليب التدريس  5  4

  متوسطة  0.84  3.13  العالقات اإلنسانية  6  5

  متوسطة  0.90  3.10  التقويم  3  6

  متوسطة  0.88  3.16  الدرجة الكلية

ة تنميفي  المشرف التربويلدور عينة الدراسة  أفرادتقديرات  أن )3.4(يظهر الجدول 
وبانحراف  ،الكلية للدرجة) 3.16(وبمتوسط حسابي  ،"متوسطة"ظهرت بدرجة  مهنياً المعلمين
المنهاج  ، فقد جاء مجال"متوسطة"وجميع المجاالت جاءت بدرجة . )0.88( مقداره معياري

مجال ، ثم )3.20(بمتوسط حسابي بلغ تاله مجال التخطيط ، )3.21( بلغ بمتوسط حسابيأوالً 
 بمتوسط حسابي ومجال طرق وأساليب التدريس ،)3.18(الوسائل التعليمية بمتوسط حسابي 

وأخيراً مجال التقويم بمتوسط ، )3.13(بمتوسط حسابي  العالقات اإلنسانية، ومجال )3.16(
  ).3.16(حسابي

الدراسة لدور مدير المدرسة والمشرف مجاالت وللتعرف على درجة كل فقرة من فقرات  
لكل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم استخراج  مهنياً المعلمينالتربوي في تنمية 

  ).9.4(إلى جدول ) 4.4(جدول  فقرة ضمن مجاالتها كما هو مبين في

  .مجال المنهاج: المجال األول 2.2.4

أفراد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ) 4.4(الجدول رقم  يظهر 
في محافظة  مهنياً ة المعلمينتنميفي  والمشرف التربوي مدير المدرسةمن  كللدور  الدراسة

  .رام اهللا والبيرة لفقرات مجال المنهاج مرتبة تنازلياً
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عينة  أفراد لتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 4.4(جدول 

مدير المدرسة والمشرف التربوي على فقرات مجال المنهاج مرتبة الدراسة لدور 

  .تنازلياً

رقم 

الفقرة

المتوسط   الفقرة  الترتيب

  بيالحسا

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  متوسطة  0.90  3.55  .يؤآد لي على أهمية تحقيق األهداف التربوية  1  1

  متوسطة  0.91  3.48  .يحثني على ربط األهداف بمحتوى المنهاج  2  3

داف      3  2 مولية األه ى ش ل عل و العم وجهني نح ي
  .السلوآية

  متوسطة  0.85  3.42

  متوسطة  0.91  3.42  .يحثني على تحليل المحتوى  3  4

  متوسطة  0.90  3.39  .على إثراء المنهاجني يشجع  5  9

 يوصيني بإتباع التسلسل المنطقي في المنهاج بين  6  5
  .الوحدات

  متوسطة  0.86  3.38

  متوسطة  0.91  3.36  .يوصيني باعتماد تكاملية المنهاج  7  6

  متوسطة  0.89  3.35  .يساعدني في تنويع األنشطة التعليمية  8  7

  متوسطة  0.94  3.33  .على ربط المنهاج بواقع التالميذ نيعيشج  9  11

استراتيجيات ووسائل علمية لتطبيـق   لي يقترح  10  10

  .المنهاج

  متوسطة  0.89  3.27

  متوسطة  0.97  3.20  .على استخدام دليل المعلم لالستفادة منه نييحث  11  12

يساعدني على مواجهة الصعوبات التـي تـواجهن  12  14

  تطبيق 

  .لمنهاجا

  متوسطة  0.95  3.17

خدمـة  لعلى توظيف المكتبة المدرسـية   نييحث  13  13

  .المنهاج

  متوسطة  0.95  3.14

ول     14  8 ة ح ين والطلب ن المعلم ات م ع معلوم يجم
  .مالءمة المنهاج للمستوى العمري للطالب

  متوسطة  0.88  3.02

  متوسطة 0.91 3.32 الدرجة الكلية
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حول  أفراد عينة الدراسةلتقديرات المتوسطات الحسابية ن أ) 4.4(الجدول رقم  يظهر من 
في مجال المنهاج  مهنياً ة المعلمينتنميفي  والمشرف التربوي مدير المدرسةمن  كلدور 

، )3.32( لجميع الفقرات، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية" متوسطة"جاءت بدرجة 
 يؤكد لي على أهمية تحقيق "والتي نصها الفقرة األولىوأحتلت . )0.91(وانحراف معياري

 هاانحراف، و)3.55(حيث بلغ متوسطها الحسابي أعلى المتوسطات الحسابية  "التربويةاألهداف 
يجمع معلومات من المعلمين والطلبة حول "والتي نصها ) 8(أما فقرة رقم . )0.90(معياري ال
، )3.02(قل متوسط حسابي بلغ حصلت على افقد " للمستوى العمري للطالب مة المنهاجءمال

  ). 0.88(وانحرافها المعياري مقداره 

  

  .مجال التخطيط: المجال الثاني 3.2.4

عينة  أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ) 5.4(يبين الجدول رقم  
جال لفقرات مفي تنميتهم مهنياً  والمشرف التربوي مدير المدرسةمن  كللدور الدراسة 

  .التخطيط مرتبة تنازلياً
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عينة  أفراد لتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 5.4(الجدول رقم 

مدير المدرسة والمشرف التربوي على فقرات مجال التخطيط مرتبة الدراسة لدور 

   .تنازلياً

رقم 

الفقرة

المتوسط   الفقرة  الترتيب

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  متوسطة  0.92  3.54  .إعداد خطط عالجيةب نيلبايط  1  24

  متوسطة  0.97  3.52  .أهمية التخطيط للمادة الدراسية لييبين   2  15

ضرورة التوافق بـين الخطـة ودفتـر     لي يبين  3  23

  .التحضير

  متوسطة  0.91  3.49

  متوسطة  0.93  3.42  .بتنفيذ الخطةااللتزام يتابع مدى   4  22

  متوسطة  0.88  3.40  .خطط العالجيةلل يتنفيذ يتابع  5  25

وحمستويات لتتالءم مع  على تنويع األهدافني يحث  6  18

  .الطلبة 

  متوسطة  0.95  3.34

  متوسطة  0.89  3.32  .في إجراءات تحقيق أهداف المادةني يناقش  7  19

  متوسطة  0.93  3.23  .في صياغة األهداف بشكل صحيح نييساعد  8  17

  متوسطة  0.91  3.22  .تطبيق المنهاجلالتخطيط  في ينيساعد  9  16

يقدم لي تغذية راجعة بناءة بعد إطالعـه علـى     10  26

  .خططي

  متوسطة  0.93  3.19

  متوسطة  0.98  3.09  .في إعداد الخطط اليومية والسنويةني يساعد  11  20

  متوسطة  0.92  3.09 .يخطط لنشاطات تدريبية تعمل على تنميتي مهنياً  11  27

على نمـاذج تخطـيط لخطـط يوميـة     ني يطلع  13  21

  .وسنوية

  متوسطة  0.94  3.04

  متوسطة 0.93 3.30  الدرجة الكلية

  

حول دور عينة الدراسة  أفرادلتقديرات المتوسطات الحسابية أن ) 5.4(الجدول رقم يظهر  
ت جاءفي مجال التخطيط  مهنياً ة المعلمينتنميفي  والمشرف التربوي مدير المدرسةمن  كل

، )3.30( لجميع الفقرات، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية "متوسطة"بدرجة 
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 نيلبايط"والتي نصها ) 24( وقد حصلت الفقرة رقم. )0.93(وانحراف معياري مقداره 
 وانحراف معياري بلغ) 3.54( على أعلى متوسط حسابي وقدره" إعداد خطط عالجيةب
" على نماذج تخطيط لخطط يومية وسنويةني يطلع"نصها  والتي) 21(أما فقرة رقم ). 0.92(

  . )0.94(، وانحرافها المعياري مقداره )3.04(فقد حصلت على اقل متوسط حسابي حيث بلغ 

  

  .مجال التقويم: المجال الثالث 4.2.4

عينة  أفرادلتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )  6.4(يبين الجدول رقم  
لفقرات مجال  مهنياً ة المعلمينتنميفي  والمشرف التربوي مدير المدرسةمن  كللدور ة الدراس

  .التقويم مرتبة تنازلياً
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عينة  أفراد لتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 6.4(جدول رقم 

تبة مدير المدرسة والمشرف التربوي على فقرات مجال التقويم مرالدراسة لدور 

  .تنازلياً

رقم 

  الفقرة

المتوسط   الفقرة  الترتيب

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  متوسطة

  متوسطة  0.91  3.45  .تقويمعملية ال أهمية لييبين   1  28

 على توظيف التقويم التكويني والختـامي  نييحث  2  32

  .بشكل مناسب

  متوسطة  0.92  3.30

  متوسطة  0.95  3.26  .في طرح أسئلة تثير اهتمام الطالب نييساعد  3  33

على استخدام طرق متنوعة فـي عمليـة    نييحث  4  36

  .التقويم

  متوسطة  0.91  3.25

  متوسطة  0.95  3.12  .يوجهني نحو عمل جدول مواصفات لألسئلة  5  37

في بناء اختبـارات تتصـف بالصـدق     نييساعد  6  30

  .والثبات

  متوسطة  0.91  3.11

في تحسين  ني على توظيف نتائج االختباراتيدرب  7  35

  .ئيأدا

  متوسطة  0.90  3.10

 ببرامج تربوية تعنـى بتقـويم المـادة   ني يزود  8  29

  .التعليمة

  متوسطة  0.89  3.06

  متوسطة  0.93  3.05  .االختبارات تحليل نتائج على ني يدرب  9  34

فــي وضــع اختبــارات تشخيصــية  نييســاعد  10  31

  .وتحصيلية

  متوسطة  0.94  3.01

  متوسطة 0.92 3.17  الدرجة الكلية

  

 كل عينة الدراسة لدور أفراد لتقديراتالمتوسطات الحسابية أن ) 6.4(الجدول رقم  يظهر من
ت بدرجة في مجال التقويم كان مهنياً ة المعلمينتنميفي  مدير المدرسة والمشرف التربوي من

). 0.92(وانحراف معياري مقداره ) 3.17(وبمتوسط حسابي بلغ لجميع الفقرات " متوسطة"
على أعلى متوسط " تقويمعملية ال أهمية لييبين "والتي نصها ) 28(حصلت الفقرة رقم و
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والتي ) 31(أما فقرة رقم . )0.91(وانحراف معياري مقداره ) 3.45(حسابي بلغ 
فقد حصلت على اقل متوسط " في وضع اختبارات تشخيصية وتحصيلية نييساعد"نصها

  .)0.94(داره وانحرافها المعياري مق) 3.01(حسابي بلغ 

  

  .مجال الوسائل التعليمية: المجال الرابع 5.2.4

عينة  أفراد لتقديراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )  7.4(يبين الجدول رقم  
لفقرات مجال  مهنياً ة المعلمينتنميفي  والمشرف التربوي مدير المدرسةمن  كللدور الدراسة 

  .زلياًالوسائل التعليمية مرتبة تنا
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عينة  أفراد لتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 7.4(الجدول رقم 

مدير المدرسة والمشرف التربوي على فقرات مجال الوسائل التعليمية الدراسة لدور 

  .مرتبة تنازلياً

رقم 

  الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  طةمتوس

  متوسطة  0.95  3.58  .الوسائل التعليميةاستخدام أهمية  لي يبين  1  38

  متوسطة  0.93  3.42  .المصادر التعليميةعلى تنويع ني يحث  2  41

يحثني على استخدام الوسـائل األكثـر فعاليـة      3  44

  .للتعلم

  متوسطة  0.94  3.29

 بصـورة الوسـيلة   توظيـف كيفية ني إلى يرشد  4  42

  .ةمناسب

  متوسطة  0.93  3.27

يرشدني إلى كيفية استخدام الوسـائل التعليميـة     5  40

  .بطرق فعالة

  متوسطة  0.91  3.22

 كيفية إعداد الوسائل وفقاً لشروطها يدربني على  6  39

  .ومواصفاتها

  متوسطة  0.94  3.14

كيفية االعتناء بالوسيلة بعد االنتهاء ني إلى يرشد  7  45

  .من استخدامها

  متوسطة  0.96  3.13

 وتكنولوجيا التعليمية الوسائل أحدث علىيطلعني   8  43

  .التعليم

  متوسطة  0.94  3.11

  متوسطة  0.94  3.27  الدرجة الكلية

  

حول عينة الدراسة  أفراد لتقديراتالمتوسطات الحسابية أن ) 7.4(الجدول رقم  يظهر من 
ل الوسائل في مجا مهنياً ة المعلمينتنميفي  والمشرف التربوي مدير المدرسةمن  دور كل

 ، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكليةلجميع الفقرات" متوسطة"التعليمية كانت بدرجة 
 لي يبين"والتي نصها ) 38(وكانت الفقرة رقم . )0.94(، وانحراف معياري مقداره )3.27(

، )3.58(بلغ  حصلت على أعلى متوسط حسابي بدرجة قد" الوسائل التعليميةاستخدام أهمية 
 أحدث علىيطلعني "والتي نصها ) 43(أما فقرة رقم . )0.95(حراف معياري مقداره وان
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) 3.11(فقد حصلت على اقل متوسط حسابي بلغ " التعليم وتكنولوجيا التعليمية الوسائل
  .)0.94(وانحرافها المعياري مقداره

  

  .طرق وأساليب التدريسمجال : المجال الخامس 6.2.4

عينة  أفرادلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ا) 8.4(يبين الجدول رقم  
لفقرات مجال  مهنياً ة المعلمينتنميفي  والمشرف التربوي مدير المدرسةمن كل لدور الدراسة 

  .مرتبة تنازلياًطرق وأساليب التدريس 
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عينة  أفراد قديراتلت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 8.4(جدول رقم 

وأساليب  مدير المدرسة والمشرف التربوي على فقرات مجال طرقالدراسة لدور 

  .التدريس مرتبة تنازلياً

رقم 

  الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  متوسطة

  متوسطة  0.86  3.43  .أهمية التقسيم الزمني للحصة لي يبين  1  54

تبادل الزيـارات مـع    ستفادة منني على االيحث  2  52

  .المعلمين

  متوسطة  0.90  3.36

تـدريس   وأسـاليب على استخدام طرق  نييشجع  3  47

  .تناسب الوقف التعليمي متنوعة

  متوسطة  0.91  3.34

  متوسطة  0.92  3.32  .مراعاة الفروق الفردية للطالب يبين لي كيفية  4  51

  متوسطة  0.93  3.30  .الصف بشكل صحيح إدارةنحو كيفية  ني يوجه  5  49

استخدام طرق تنمي التفكير لـدى   يبين لي كيفية  6  50

  .الطلبة

  متوسطة  0.88  3.23

على التحكم في نبرات الصوت حسـب   نييشجع  7  53

  .محتوى الدرس

  متوسطة  0.88  3.22

يحثني على توظيف النظريات التربوية الحديثـة    8  48

  .بطرق التدريس

  متوسطة  0.91  3.19

 واسـتراتيجيات على ما يستجد من طرق  نييطلع  9  46

  .معاصرة

  متوسطة  0.94  3.15

  متوسطة  0.87  3.10  .تدريسية صحص نماذجعلى ني يطلع  10  55

  متوسطة  0.90 3.26  الدرجة الكلية

  

افراد عينة الدراسة حول لتقديرات المتوسطات الحسابية أن ) 8.4(الجدول رقم  يظهر من 
في مجال الوسائل  مهنياً ة المعلمينتنميفي  ف التربويوالمشر مدير المدرسةمن دور كل 

 ، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكليةلجميع الفقرات" متوسطة"التعليمية كانت بدرجة 
 يبين"والتي نصها ) 54(وقد حصلت فقرة رقم  .)0.90(، وانحراف معياري مقداره )3.26(
وانحراف ) 3.43(متوسط حسابي بلغ  حصلت على أعلى" أهمية التقسيم الزمني للحصة لي
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 صحص نماذجعلى ني يطلع"والتي نصها ) 55(أما فقرة رقم ). 0.86(معياري مقداره 
وانحرافها المعياري مقداره ) 3.10(فقد حصلت على اقل متوسط حسابي بلغ " تدريسية

)0.87 .(  

  

  .مجال العالقات اإلنسانية: المجال السادس 7.2.4

 عينة أفراد لتقديراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 9.4(يبين الجدول رقم  
مجال لفقرات في تنميتهم مهنياً  والمشرف التربوي مدير المدرسةمن  لكلدور الدراسة 

  .مرتبة تنازلياًالعالقات اإلنسانية 
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عينة  أفراد اتلتقدير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )9.4(جدول رقم 

مدير المدرسة والمشرف التربوي على فقرات مجال العالقات اإلنسانية الدراسة لدور 

  .مرتبة تنازلياً

رقم 

  الفقرة

المتوسط   الفقرة  الترتيب

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

على أهمية التواصل االيجابي بين جميع لي يؤكد   1  56

  .واألهالي معاً العاملين وبين الطلبة

  متوسطة  0.89  3.51

  متوسطة  0.88  3.34  .مشاركة في اللجان المدرسيةالعلى  نييحث  2  61

يساعد المعلمين الجدد على التكيف مـع مهنـة     3  66

  .التدريس

  متوسطة  0.87  3.31

  متوسطة  0.90  3.30  .حول التدريس يومقترحاتآلرائي يستمع   4  65

سـامح  التبيعمل على توفير ثقافة مدرسية تتسم   5  58

  .والحب

  متوسطة  0.90  3.29

يوجهني نحو اإلشراف الذاتي على أدائي داخـل    6  59

  .الحصة الدراسية

  متوسطة  0.86  3.29

في إعطاء النشاط المناسب المتفق مـع   نييشجع  7  60

  .الرغبة والقدرة الخاصة

  متوسطة  0.81  3.27

 المعلمـين  مـن قبول النقد البناء  ني علىيشجع  8  62

  .اآلخرين

  متوسطة  0.85  3.24

يوفر لي الظروف التي تشجعني علـى االنتمـاء     9  64

  .لمهنة التعليم

  متوسطة  0.84  3.22

القـرارات   صـناعة على المشاركة في  نييشجع  10  57

  .المتعلقة بإدارة المدرسة

3.18 

  

  متوسطة  0.93

  متوسطة  0.84  3.16  .يبني ثقافة التقييم الموضوعي لذات األقران  11  63

  متوسطة  0.87 3.28  ليةالدرجة الك

  

الدراسة حول  عينة أفرادلتقديرات المتوسطات الحسابية أن ) 9.4(الجدول رقم  يظهر من 
في مجال العالقات  مهنياً ة المعلمينتنميفي  والمشرف التربوي مدير المدرسةمن  كلدور 
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رجة الكلية لجميع الفقرات، حيث بلغ المتوسط الحسابي للد" متوسطة"جاءت بدرجة اإلنسانية 
لي يؤكد "والتي نصها ) 56(وجاءت فقرة رقم  ).0.87(، وانحراف معياري مقداره )3.28(

متوسط  بأعلى" واألهالي معاً على أهمية التواصل االيجابي بين جميع العاملين وبين الطلبة
والتي نصها ) 63(أما فقرة رقم . )0.89(انحراف معياري مقداره بو) 3.51(حسابي بلغ 

) 3.16(فقد حصلت على اقل متوسط حسابي بلغ " ثقافة التقييم الموضوعي لذات األقرانيبني "
  . )0.84(وانحرافها المعياري مقداره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



89 
 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه 3.4
بين متوسطات  )>(0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية 

  تعزى لمتغيرات الدراسة؟ والبيرة رام اهللا في محافظةالمعلمين مهنياً 

  

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  
 ة المعلمينتنميدور مدير المدرسة والمشرف التربوي في فراد عينة الدراسة حول الستجابات أ

إذا كان هناك فروق ذات  والتحقق. ظة رام اهللا والبيرة حسب متغيرات الدراسةفي محاف مهنياً
، وذلك من خالل فحص الفرضيات الصفرية )>(0.05مستوى الداللة داللة إحصائية عند 

الجهة والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والجنس، : ن السؤال الثاني تبعاً لمتغيراتالمنبثقة ع
  .المشرفة

  

  :نتائج الفرضية األولى والتي نصها 1.3.4

بين متوسطات  )>(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

ة والمشرف التربوي في تنمية استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرس

  .تعزى لمتغير الجنس والبيرة رام اهللا في محافظةالمعلمين مهنياً 

 

) Independent t-test" (ت"ولفحص هذه الفرضية الصفرية قام الباحث باستخدام اختبار
للعينات المستقلة لقياس داللة الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مدير المدرسة 

نتيجة ) 10.4(تبعاً لمتغير الجنس، ويبين جدول  مهنياً ة المعلمينتنميشرف التربوي في والم
 .فحص الفرضية الصفرية األولى
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" ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار) 10.4(جدول رقم 

)Independent t-test ( عينة الدراسة لدور مدير  أفرادللفروق بين تقديرات

تبعاً  في محافظة رام اهللا والبيرةمهنياً  ينالمدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلم

 .لمتغير الجنس

االنحراف   المتوسط  العدد  الجنس  المجال
  المعياري

درجات 
  الحرية

مستوى  tقيمة 
  الداللة

  0.092  - 1.687  464  0.67  3.27  214  ذآر  المنهاج
  0.57  3.36  252  أنثى

  0.101  - 1.644  464  0.66  3.24  214  ذآر  التخطيط
  0.59  3.34  252  أنثى

  0.366  - 0.905  464  0.72  3.14  214  ذآر  التقويم
  0.65  3.20  252  أنثى

  0.722  - 0.356  464  0.75  3.26  214  ذآر  الوسائل التعليمية
  0.67  3.28  252  أنثى

  0.281  - 1.079  464  0.67  3.23  214  ذآر  طرق وأساليب التدريس
  0.62  3.29  252  أنثى

  0.315  - 1.005  464  0.61  3.25  214  ذآر  العالقات اإلنسانية
  0.61  3.31  252  أنثى

  0.212  1.250  464  0.60  3.23  214  ذآر  الكلي
  0.54  3.30  252  أنثى

  .)>0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  انه )10.4(يستدل من الجدول رقم  
بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف  )>(0.05

حيث بلغت . الجنستعزى لمتغير  في محافظة رام اهللا والبيرةالتربوي في تنمية المعلمين مهنياً 
، ومستوى الداللة اإلحصائية )464(ند درجة حرية ، ع)1.250(المحسوبة " ت"قيمة 

، وعليه )>(0.05للدرجة الكلية وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) 0.212(
  .تقبل الفرضية الصفرية األولى

  

  :نتائج الفرضية الثانية والتي نصها 2.3.4

متوسطات بين  )>(0.05لة الدالال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية 

  .لمتغير الخبرة عزىت والبيرة رام اهللا في محافظةالمعلمين مهنياً 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات ولفحص نتائج هذه الفرضية الصفرية تم استخرج  
ستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في ال ةالمعياري

كما هو مبين في . لمتغير الخبرة عزىتفي محافظة رام اهللا والبيرة تنمية المعلمين مهنياً 
  .)11.4(الجدول 

  
  

ستجابات أفراد عينة ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )11.4(جدول 

ل دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً تعزى الدراسة حو

  .لمتغير الخبرة
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  المجال
  المنهاج

  
  0.55  3.35  91  سنوات 5أقل من 

  0.70  3.28  132  سنوات 10إلى أقل من  5من 
  0.60  3.33  243  فأعلىسنوات  10

  0.61  3.32  91  سنوات 5أقل من   يطالتخط
  0.65  3.31  132  سنوات 10إلى أقل من  5من 
  0.62  3.28  243  فأعلىسنوات  10

  التقويم
  

  0.65  3.21  91  سنوات 5أقل من 
  0.72  3.17  132  سنوات 10إلى أقل من  5من 
  0.68  3.15  243  فأعلىسنوات  10

  0.64  3.27  91  سنوات 5أقل من   الوسائل التعليمية
  0.73  3.30  132  سنوات 10إلى أقل من  5من 
  0.72  3.26  243  فأعلىسنوات  10

طرق وأساليب 
  التدريس

  0.60  3.30  91  سنوات 5أقل من 
  0.63  3.31  132  سنوات 10إلى أقل من  5من 
  0.67  3.22  243  فأعلىسنوات  10

  0.54  3.37  91  سنوات 5أقل من   العالقات اإلنسانية
  0.57  3.23  132  سنوات 10أقل من إلى  5من 
  0.65  3.27  243  فأعلىسنوات  10

  0.51  3.30  91  سنوات 5أقل من   الكلي
  0.58  3.27  132  سنوات 10إلى أقل من  5من 
  0.58  3.25  243  فأعلىسنوات  10
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وجود فروق بين هذه  )11.4(تبين من خالل قيم المتوسطات الحسابية في جدول رقم  
أم ال، المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائياً  وللتحقق من أن الفروق بين .متوسطاتال

  .)12.4(، في جدول )One Way ANOVA(استخدم الباحث تحليل التباين األحادي 

  

للفروق ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  )12.4(جدول 

المدرسة والمشرف التربوي في استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير بين 

 .تنمية المعلمين مهنياً تعزى لمتغير الخبرة

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  الداللة  قيمة ف

  المنهاج
  

  0.662  0.412  0.161  2  0.323  بين المجموعات
  0.391  463  181.178  داخل المجموعات

    465  181.500  المجموع
  0.815  0.204  0.081  2  0.162  بين المجموعات  التخطيط

  0.397  463  184.005  داخل المجموعات
    465  184.167  المجموع

  التقويم
  

  0.804  0.218  0.104  2  0.209  بين المجموعات
  0.478  463  221.512  داخل المجموعات

    465  221.721  المجموع
  0.867  0.143  0.072  2  0.144  اتبين المجموع  الوسائل التعليمية

  0.504  463  233.324  داخل المجموعات
    465  233.468  المجموع

طرق وأساليب 
  التدريس

  0.377  0.976  0.415  2  0.829  بين المجموعات
  0.425  463  196.565  داخل المجموعات

    465  197.394  المجموع
  0.215  1.544  0.582  2  1.164  بين المجموعات  العالقات اإلنسانية

  0.377  463  174.411  داخل المجموعات
    465  175.574  المجموع

  0.780  0.248  0.081  2  0.163  بين المجموعات  الكلي
  0.328  463  151.757  داخل المجموعات

    465  151.920  المجموع

  .)>(0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه  )12.4(لجدول رقم يظهر من ا 
بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف  )>(0.05

المحسوبة " ف"حيث بلغت قيمة . الخبرةالتربوي في تنمية المعلمين مهنياً تعزى لمتغير 
للدرجة الكلية وهي قيمة غير دالة إحصائياً، ) 0.780(الداللة اإلحصائية ، ومستوى )0.248(

  .وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية الثانية

  

  :نتائج الفرضية الثالثة والتي نصها 3.3.4

بين متوسطات  )>(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

سة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية استجابات أفراد عينة الدرا

  .المؤهل العلميتعزى لمتغير  والبيرة رام اهللا في محافظةالمعلمين مهنياً 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ولفحص نتائج هذه الفرضية استخرج الباحث 
التربوي في تنمية المعلمين  ستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرفال

كما هو مبين في . المؤهل العلميتعزى لمتغير في محافظة رام اهللا والبيرة والتي مهنياً 
  .)13.4(الجدول 
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ستجابات أفراد عينة ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )13.4(جدول 

وي في تنمية المعلمين مهنياً تعزى الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف الترب

  .المؤهل العلميلمتغير 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجال
  المنهاج

  
  0.59  3.24  101  دبلوم

  0.63  3.34  332  بكالوريوس
  0.63  3.43  33  ماجستير فأآثر

  0.64  3.21  101  دبلوم  التخطيط
  0.62  3.33  332  بكالوريوس

  0.63  3.27  33  ماجستير فأآثر
  التقويم

  
  0.71  3.08  101  دبلوم

  0.68  3.19  332  بكالوريوس
  0.66  3.20  33  ماجستير فأآثر

  0.73  3.20  101  دبلوم  الوسائل التعليمية
  0.70  3.29  332  بكالوريوس

  0.67  3.26  33  ماجستير فأآثر
طرق وأساليب 

  التدريس
  0.70  3.13  101  دبلوم
  0.64  3.30  332  ريوسبكالو

  0.56  3.28  33  ماجستير فأآثر
  0.64  3.24  101  دبلوم  العالقات اإلنسانية

  0.61  3.28  332  بكالوريوس
  0.51  3.38  33  ماجستير فأآثر

  0.58  3.18  101  دبلوم  الكلي
  0.57  3.29  332  بكالوريوس

  0.53  3.30  33  ماجستير فأآثر

  

وجود فروق بين هذه  )13.4(لحسابية في جدول رقم تبين من خالل قيم المتوسطات ا 
أم ال، المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائياً  بينوللتحقق من أن الفروق . المتوسطات

  .)14.4(، في جدول )One Way ANOVA(استخدم الباحث تحليل التباين األحادي 
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للفروق ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  )14.4(جدول 

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في بين 

 .المؤهل العلميتنمية المعلمين مهنياً تعزى لمتغير 

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  الداللة  قيمة ف

  المنهاج
  

  0.226  1.491  0.581  2  1.162  بين المجموعات
  0.390  463  180.339  داخل المجموعات

    465  181.500  المجموع

  0.281  1.274  0.504  2  1.008  بين المجموعات  التخطيط
  0.396  463  183.159  داخل المجموعات

    465  184.167  المجموع
  التقويم

  
  0.333  1.102  0.525  2  1.050  بين المجموعات
  0.477  463  220.671  داخل المجموعات

    465  221.721  المجموع
الوسائل 
  التعليمية

  0.505  0.685  0.344  2  0.689  بين المجموعات
  0.503  463  232.779  داخل المجموعات

    465  233.468  المجموع
طرق وأساليب 

  التدريس
  0.077  2.574  1.085  2  2.170  بين المجموعات
  0.422  463  195.223  داخل المجموعات

    465  197.394  جموعالم
العالقات 
  اإلنسانية

  0.517  0.660  0.249  2  0.499  بين المجموعات
  0.378  463  175.075  داخل المجموعات

    465  175.574  المجموع
  0.252  1.384  0.451  2  0.903  بين المجموعات  الكلي

  0.326  463  151.017  داخل المجموعات

    465  151.920  المجموع

 .)>(0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة دال*

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه ال  )14.4(يتضح من الجدول  
بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف  )>(0.05

" ف"حيث بلغت قيمة . المؤهل العلميمتغير التربوي في تنمية المعلمين مهنياً تعزى ل
للدرجة الكلية وهي قيمة غير دالة ) 0.252(، ومستوى الداللة اإلحصائية )1.384(المحسوبة 

  .إحصائياً، وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية الثالثة
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  :نتائج الفرضية الرابعة والتي نصها 4.3.4

بين متوسطات  )>(0.05اللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد 

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية 

  .الجهة المشرفةتعزى لمتغير  والبيرة رام اهللا في محافظةالمعلمين مهنياً 

 ياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع ولفحص نتائج هذه الفرضية استخرج الباحث 
ستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين ال

كما هو مبين في الجدول . الجهة المشرفةتعزى لمتغير في محافظة رام اهللا والبيرة مهنياً 
)15.4(.  
  

ستجابات أفراد عينة ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )15.4(جدول 

الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً تعزى 

   .الجهة المشرفةلمتغير 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجال
  المنهاج

  
  0.64  3.21  303  حكومة
  0.51  3.43  112  خاصة

  0.50  3.72  51  وآالة الغوث

  0.65  3.20  303  حكومة  التخطيط
  0.52  3.40  112  خاصة

  0.48  3.64  51  وآالة الغوث

  التقويم
  

  0.71  3.05  303  حكومة
  0.56  3.27  112  خاصة

  0.55  3.67  51  وآالة الغوث

  0.73  3.15  303  حكومة  الوسائل التعليمية
  0.61  3.40  112  خاصة

  0.55  3.69  51  وآالة الغوث

طرق وأساليب 
  التدريس

  0.65  3.16  303  حكومة
  0.57  3.37  112  خاصة

  0.60  3.65  51  وآالة الغوث

  0.60  3.17  303  حكومة  العالقات اإلنسانية
  0.57  3.43  112  خاصة

  0.60  3.59  51  وآالة الغوث

  0.59  3.16  303  حكومة  الكلي
  0.44  3.38  112  خاصة

  0.47  3.66  51  وآالة الغوث
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وجود فروق بين هذه  )15.4(ة في جدول رقم تبين من خالل قيم المتوسطات الحسابي 
أم ال، المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائياً  بينوللتحقق من أن الفروق . المتوسطات

  .)16.4(، في جدول )One Way ANOVA(استخدم الباحث تحليل التباين األحادي 

  

روق للف )One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي نتائج اختبار  )16.4(جدول 

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في بين 

 .الجهة المشرفةتنمية المعلمين مهنياً تعزى لمتغير 

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى    قيمة ف

  الداللة

  المنهاج
  

  *0.001  18.203  6.616  2  13.231  بين المجموعات
  0.363  463  168.269  داخل المجموعات

    465  181.500  المجموع
  *0.001  13.412  5.043  2  10.086  بين المجموعات  التخطيط

  0.376  463  174.081  داخل المجموعات
    465  184.167  المجموع

  التقويم
  

  *0.001  20.681  9.092  2  18.183  بين المجموعات
  0.440  463  203.538  داخل المجموعات

    465  221.721  المجموع
الوسائل 
  التعليمية

  *0.001  16.005  7.549  2  15.097  بين المجموعات
  0.472  463  218.371  داخل المجموعات

    465  233.468  المجموع
طرق 

وأساليب 
  التدريس

  *0.001  15.527  6.204  2  12.407  بين المجموعات
  0.400  463  184.986  داخل المجموعات

    465  197.394  المجموع
العالقات 
  اإلنسانية

  *0.001  15.093  5.373  2  10.746  بين المجموعات
  0.356  463  164.828  داخل المجموعات

    465  175.574  المجموع
  *0.001  21.745  6.522  2  13.045  بين المجموعات  الكلي

  0.300  463  138.875  داخل المجموعات
    465  151.920  عالمجمو

  .)>(0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه  )16.4(يتضح من الجدول  
بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف  )>(0.05

" ف"حيث بلغت قيمة . الجهة المشرفةمعلمين مهنياً تعزى لمتغير التربوي في تنمية ال
للدرجة الكلية وهي قيمة دالة ) 0.001(، ومستوى الداللة اإلحصائية )21.745(المحسوبة 

إحصائياً، وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية الرابعة ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على 
بين متوسطات  )>(0.05عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية "أنه 

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين 
ولمعرفة مصدر الفروق بين المتوسطات استخدم الباحث " الجهة المشرفة مهنياً تعزى لمتغير 

  .)17.4(الجدول ن يللمقارنات البعدية كما يب  LSDاختبار
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بين متوسطات استجابات أفراد  للمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار )17.4(جدول 

عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً 

  .الجهة المشرفةلمتغير  تبعاً

  الجهة المشرفة  المجال

  وكالة الغوث  خاصة  حكومة  

  المنهاج

  

 *0.51085-  *0.22063-   حكومة

 *0.29022-    *220630. خاصة

    *290220.  *510850.  وكالة الغوث

 *0.44280- *0.19774-   حكومة  التخطيط

 *0.24506-   *0.19774 خاصة

   0.24506* *0.44280  وكالة الغوث

  التقويم

  

 *0.62054-  *0.21648-    حكومة

 *0.40406-   *0.21648 خاصة

   0.40406* *0.62054 وكالة الغوث

 *0.53706-  *0.24901-   حكومة  الوسائل التعليمية

 *0.28804-   *0.24901 خاصة

    *0.28804 *0.53706 وكالة الغوث

طرق وأساليب 

  التدريس

 *0.49320- *0.21606-   حكومة

 *0.27714-   *0.21606  خاصة

   0.27714* *0.49320 وكالة الغوث

 *0.41183- *0.25754-   حكومة  ت اإلنسانيةالعالقا

 0.15430-   *0.25754  خاصة

    154300. *0.41183 وكالة الغوث

  *0.50271- *0.22624-   حكومة  ةكليدرجة الال

 0.27647-*   *0.22624  خاصة

   0.27647* *0.50271 وكالة الغوث

  ).>0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

 )>(0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروق  )417.(يتضح من الجدول  
بين المدارس التابعة للحكومة من طرف والمدارس الخاصة ومدارس الوكالة من طرف آخر 

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة مدارس الخاصة والوكالة، كما توجد فروق اللصالح 
بين المدارس الخاصة والمدارس التابعة لوكالة الغوث لصالح المدارس التابعة ) >0.05(

 .لوكالة الغوث
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  الفصل الخامس

___________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  مقدمة 1.5

 لتربوي في تنمية المعلم مهنياًدور مدير المدرسة والمشرف ا هدفت هذه الدراسة التعرف إلى
يتناول مناقشة النتائج ل وجاء هذا الفصل. المعلمين من وجهة نظرفي محافظة رام اهللا والبيرة 

مع إبراز . ات المنبثقة عنهاالتي توصلت إليها هذه الدراسة مرتبة حسب األسئلة والفرضي
  .من الدراسات التي اتفقت واختلفت معها بعضٍ

  .التوصيات التي ظهرت بناء على نتائجها الفصلتناول كما  

  

  :والذي نصه النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسةمناقشة  2.5

ما دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً من وجهة نظر المعلمين 

  في محافظة رام اهللا والبيرة؟
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حسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ولإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات ال 
  ).1.4(جدول رقم . المعلمين على جميع فقرات أداة الدراسة ومجاالتها والدرجة الكلية

من  كللدور  أفراد عينة الدراسةأن تقديرات ) 1.4(أظهرت النتائج الواردة في جدول رقم  
لجميع " متوسطة"ت بدرجة مهنياً ظهرتنمية المعلمين مدير المدرسة والمشرف التربوي في 

وبانحراف . )3.27(مجاالت أداة الدراسة جميع ل حسابيالمتوسط ال مجاالت الدراسة حيث بلغ
من المدير المدرسة  كلانشغال هذه النتيجة إلى  ويعزو الباحث. )0.91(معياري بلغ 

ي يقوم بها حيث ينشغل المدير باألعمال الروتينية الت. والمشرف التربوي باألعمال الروتينية
وتعتمد الزيارات . من متابعة أعمال المعلمين، ومتابعة الحضور والغياب في مدرسته

اإلشرافية على تصيد األخطاء بدالً من التعامل وبكل ثقة مع المعلمين في ظل عالقات إنسانية 
كما يعزو الباحث هذه النتيجة إلى المعوقات التي تحول دون قيام مدير المدرسة . طيبة
شرف التربوي بتنمية المعلم مهنياً وذلك لزيادة أعداد المعلمين الذين يشرف عليهم، والم

ويعزو الباحث هذه النتيجة أيضاً إلى عدم وجود . واختالف تخصصاتهم وقدراتهم الفردية
  . الخبرة الفاعلة التي تمكنهم من المساهمة في تنمية قدرات ومهارات المعلمين

  

المنهاج جاء أوالً وحصل على أعلى المتوسطات الحسابية  كما أظهرت النتائج أن مجال
)3.32.(  

اهتمام المشرفين والمدراء بالمنهاج العتقادهم أنه يتجسد في المادة المكتوبة  ويعزو الباحث
ويعزو الباحث . والتي يمكن قياس مدى تمكن المعلم واستفادة الطلبة منها بشكل أكثر سهولة

لكبرى للمنهاج حيث أنه يرتبط بواقع حياة الطالب وأنه يعبر عن أيضاً هذه النتيجة لألهمية ا
  .فلسفة التعليم وأهدافه

  ).3.17(بلغ  وجاء في المرتبة األخيرة مجال التقويم بمتوسط حسابي

هذه النتيجة إلى أن قلة الزيارات اإلشرافية المعتمدة قد تقلل من مستوى استفادة  ويعزو الباحث
من  أن مجال التقويم بحاجة إلى مزيدوالمشرف التربوي وخصوصاً  المعلم من مدير المدرسة
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ويمكن أن يعزو الباحث هذه النتيجة أيضاً إلى ضعف القدرة لدى المشرف . االطالع والتدريب
  .التربوي ومدير المدرسة في بناء ووضع اختبارات تشخيصية مقننة

  

يؤكد لي على . الوسائل التعليمية استخدامأهمية  لي يبين(وهما ) 38،1(وحصلت الفقرتين رقم 
على ) 3.58،3.55( بتقديرعلى أعلى المتوسطات الحسابية ) التربويةاألهداف  أهمية تحقيق

إلى األهمية الكبرى التي يوليها مدير المدرسة والمشرف  ويعزو الباحث هذه النتيجة. الترتيب
لتي تتمثل في توضيح المفاهيم لها العديد من الفوائد وا إنالتربوي للوسائل التعليمية حيث 

ويعزو الباحث االهتمام بتحقيق األهداف التربوية . وترسيخها في أذهان الطلبة بأيسر الطرق
  .بأنها المقياس الفعلي لمدى قدرة وفاعلية المعلم في تدريس المادة

  

مة ءيجمع معلومات من المعلمين والطلبة حول مال(وهما ) 8،31( ن رقماوحصلت الفقرت
على ) في وضع اختبارات تشخيصية وتحصيلية نييساعدو للمستوى العمري للطالب، هاجالمن

إلى  ويعزو الباحث هذه النتيجة. على الترتيب) 3.02،3.01( بتقديرأقل المتوسطات الحسابية 
عدم قدرة مدير المدرسة والمشرف التربوي على إحداث أي تغير في المنهاج بسبب سطوة 

ويعزو الباحث قلة قيام مدير المدرسة . ؤلفي المنهاج، وارتفاع تكاليفهالمركزية الشديدة من م
إلى زيادة  في وضع اختبارات تشخيصية وتحصيليةوالمشرف التربوي في مساعدة المعلمين 

نصاب مدير المدرسة والمشرف التربوي من المعلمين وقلة عدد الزيارات اإلشرافية، وتعدد 
  .ت المعلمين والطلبةالمواد الدراسية، واختالف مستويا

. )2003(ودراسة العنزي ) 2005(الرميح  وفي الدرجة الكلية لألداة اتفقت الدراسة مع دراسة
   .)2000(ودراسة أبو هويدي ) 2009(ودراسة تيم ) 2005(أبو شريعة  واختلفت مع دراسة

) 2008(غا األ في أن مجال المنهاج احتل المرتبة األولى مع دراسةهذه الدراسة  اختلفتكما  
 مع دراسة واختلفت أيضاً. )Pajak, 1990(ودراسة باجاك ) 2002(ودراسة األغا والديب 

 ،(Ovando & Huckestein & Luis, 3003)ودراسة أوفاندو وآخرون  ).1989(السعودة 
  .األخيرةاحتل المرتبة  التقويم في أن مجال
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  :الذي نصهو للدراسة الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة  3.5

بين متوسطات ) >0.05(الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية 

  تعزى لمتغيرات الدراسة؟ والبيرة رام اهللا في محافظةالمعلمين مهنياً 

الجنس، : حص الفرضيات الصفرية المنبثقة عنه تبعاً لمتغيراتولمناقشة هذا السؤال تم ف
  .سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الجهة المشرفة

  

  :والتي نصها نتائج الفرضية األولىمناقشة  1.3.5

بين متوسطات استجابات ) >0.05(الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً  أفراد عينة الدراسة

  .تعزى لمتغير الجنس والبيرة رام اهللا في محافظة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند أنه ) 10.4(أشارت النتائج الواردة في جدول رقم 
حول دور مدير المدرسة كلية لحسابية للدرجة المتوسطات االبين ) >0.05(الداللة مستوى 

في جميع المجاالت وفي . والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً تعزى لمتغير الجنس
وهي قيمة غير ) 0.212(الدرجة الكلية والتي بلغ مستوى الداللة اإلحصائية المحسوبة فيها 

  .وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية األولى .دالة إحصائياً

أنه لم يعد لمتغير الجنس أي ميزة بالعصر الحديث في عملية لباحث هذه النتيجة إلى ويعزو ا
فكال الجنسين خضع لنفس المعايير والشروط عند التحاقه بمهنة المهنية للمعلمين، التنمية 

التدريس، وكالهما يخضع لنفس القوانين واألوامر الصادرة عن وزارة التربية، وكالهما 
. واالقتصادية والسياسية حد تحكمه نفس الظروف واإلمكانات االجتماعيةموجود في مجتمع وا

أن ويعزو الباحث أيضاً هذه النتيجة إلى تساوي درجة اإلقبال للمهنة من قبل الجنسين، و
  .  كالهما يأخذ نفس الدورات التدريبية، ويعمل بعضهم في مدرسة واحدة دون أي تمييز بينهما
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، ودراسة أبو )1989(، ودراسة السعودة )2011(معمر راسةالدراسة مع دنتيجة واتفقت 
 & Ovando)، ودراسة )(Antonio & Morales, 2011، ودراسة )2000(هويدي 

Huckestein & Luis, 3003)،  ودراسةAntonio & Morales, 2011)( ، ودراسة
والتي نصت على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ) Pajak, 1990(باجاك 

على  تنصوالتي ) 2007(ومع دراسة الدليمي . متوسطات استجابات المبحوثين تعزى للجنس
بين متوسطات ) >0.05(الداللة مستوى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

هذه واختلفت  .استجابات المعلمين فيما يتعلق بدرجة ممارسة المدير لمهامه تعزى إلى الجنس
والتي نصت على وجود ) 2005(، ومع دراسة الحسين )2008(األغا  مع دراسةالنتيجة 

بين المعلمين في تحديد درجة ) >0.05(الداللة مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند 
  .ممارسة مهام المشرف التربوي تعزى إلى الجنس

  

  :والتي نصها نتائج الفرضية الثانيةمناقشة  2.3.5

بين متوسطات استجابات ) >0.05(الداللة وق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فر

أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً 

  .تعزى لمتغير الخبرة والبيرة رام اهللا في محافظة

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  الأنه ) 12.4(أشارت النتائج الواردة في جدول رقم 
حول دور مدير المدرسة لحسابية للدرجة الكلية متوسطات االبين ) >0.05(الداللة مستوى 

في جميع المجاالت وفي  ،علمين مهنياً تعزى لمتغير الخبرةوالمشرف التربوي في تنمية الم
وهي قيمة غير ) 0.780(المحسوبة فيها الدرجة الكلية والتي بلغ مستوى الداللة اإلحصائية 

  .وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية الثانية ،دالة إحصائياً

تكون ثابتة في ذهنه عن ربما كون صورة  قد يكونأن المعلم ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 
 ،خصوصاًدور المدير والمشرف التربوي من بداية التحاقه بالمهنة تالزمه طيلة حياته المهنية 

ويرى الباحث أن عدم . إلى تعدد السنوات وكأنها عملية تراكمية روتينية لما قبلها ينظروانه 
وجود تغيير حقيقي في اللوائح والقوانين التي تبين دور المعلم تجاه مهنته من جهة، ودور 
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 .مدير المدرسة والمشرف التربوي تجاه المعلم من جهة أخرى يقلل من فائدة عامل الخبرة
مع أصحاب  اب الخبرة الحديثة تتساوى معلوماتهمويرى الباحث أيضاً أن المعلمين أصح

للمعلمين الجدد والذين االطالع على ما هو جديد في مجال التعليم  إنالخبرة القديمة حيث 
ويعزو الباحث هذه النتيجة أيضاً . القدماء تخرجوا حديثاً من الجامعات تساوي معرفتهم خبرة

من مدير المدرسة والمشرف التربوي مع المعلمين بنفس التعامل مع عدم  كلإلى تعامل 
إلى يعود عدم وجود فروق بين مستويات الخبرة أيضاً ويرى الباحث . لعامل الخبرة التمييز

  .لنمو المهني بين مختلف المؤهالتالحاجة المستمرة ل

دراسة الشاعر ، و)2000(، ودراسة أبو هويدي )1997(السادة  واتفقت الدراسة مع دراسة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  والتي تنص على أنه )2006(

واختلفت  .للخبرة العمليةتعزى  )>0.05(المعلمين على فقرات الدراسة عند مستوى الداللة 
ة العجز وآخرون ، ودراس)2005(، ودراسة الحسين )2005(الرميح  مع دراسةهذه الدراسة 

، ومع دراسة )2008(ودراسة األغا ، )(Antonio & Morales, 2011ودراسة ، )2010(
الداللة مستوى والتي نصت على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 2007(الدليمي 

لمهامه تعزى إلى بين متوسطات استجابات المعلمين بدرجة ممارسة المدير  )>0.05(
  .الخبرةسنوات 

  

  :والتي نصها نتائج الفرضية الثالثةمناقشة  3.3.5

بين متوسطات استجابات ) >0.05(الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً 

  .عزى لمتغير المؤهل العلميت والبيرة رام اهللا في محافظة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند أنه ) 14.4(أشارت النتائج الواردة في جدول رقم 
حول دور مدير المدرسة لحسابية للدرجة الكلية متوسطات االبين  )>0.05(الداللة مستوى 

جميع المجاالت  في ،هل العلميهنياً تعزى لمتغير المؤوالمشرف التربوي في تنمية المعلمين م
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وهي قيمة  )0.252(وفي الدرجة الكلية والتي بلغ مستوى الداللة اإلحصائية المحسوبة فيها 
  .وبناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية الثالثة .غير دالة إحصائياً

 أن مدير المدرسة والمشرف التربوي يتعامالن مع المعلمين ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى
تركيز  ويرى الباحث أيضاً أن ييز بين أصحاب المؤهالت المختلفة،دون تم األسلوببنفس 

المؤهالت العلمية المختلفة على الجوانب النظرية أكثر من الجوانب التطبيقية يقلل من 
أن أصحاب المؤهالت المختلفة بحاجة إلى  ويعزو الباحث هذه النتيجة أيضاً إلى. فاعليتها

حملة الدبلوم بحاجة إلى رفع أدائهم ومعارفهم، وأصحاب لنمو المهني فاالستمرار في ا
الدراسات العليا أتيح لهم التعرف على مجاالت أخرى يرون أنهم بأمس الحاجة للتعرف عليها 

  .وإتقانها

ودراسة أبو شريعة   ،)2006(دراسة الشاعر و ،)1989(السعودة  واتفقت الدراسة مع دراسة 
 Ovando & Huckestein)أوفاندو وآخرون ودراسة ، )2005(سين ، ودراسة الح)2005(

& Luis, 3003)،  والتي نصت على انه ال يوجد فروق ذات داللة ) 2007(ودراسة الدليمي
بين متوسطات استجابات المعلمين بدرجة ممارسة  )>0.05(الداللة مستوى إحصائية عند 

، ودراسة العاجز )1997(السادة  واختلفت مع دراسة .لميالمدير لمهامه تعزى إلى المؤهل الع
 ,Pajak(دراسة باجاك ، واختلفت أيضاً مع )2009(، ومع دراسة تيم )2010(وآخرون 

والتي نصت على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات ) 1990
  .المبحوثين تعزى للمؤهل العلمي

  

  :بعة والتي نصهاالرانتائج الفرضية مناقشة  4.3.5

بين متوسطات استجابات ) >0.05(الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

أفراد عينة الدراسة حول دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلمين مهنياً 

  .تعزى لمتغير الجهة المشرفة والبيرة رام اهللا في محافظة
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فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود) 16.4( الواردة في جدول رقم أشارت النتائج 
حول دور مدير المدرسة لحسابية للدرجة الكلية متوسطات االبين  )>0.05(الداللة 

في جميع المجاالت  ،هنياً تعزى لمتغير الجهة المشرفةوالمشرف التربوي في تنمية المعلمين م
   .وفي الدرجة الكلية

في وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى ) 17.4(الواردة في جدول رقم كما أظهرت النتائج  
بين المدارس التابعة للحكومة من طرف  )>0.05(الداللة عند مستوى الدرجة الكلية 

الخاصة ومدارس الوكالة من طرف آخر لصالح الخاصة والوكالة، كما توجد  والمدارس 
بين المدارس الخاصة والمدارس  )>0.05(الداللة اللة إحصائية عند مستوى فروق ذات د

  .الوكالةإلى وكالة لصالح المدارس التابعة لالتابعة ل

لوكالة والمدارس الخاصة يتمتعون لأن مدراء المدارس التابعة ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 
. ما هو عليه في المدارس التابعة للحكومةمفضل بصالحيات تمكنهم من قيادة مدارسهم بشكل أ

ويرى الباحث أيضاً أن المشرف التربوي في المدارس التابعة للوكالة يشرف على عدد قليل 
أكثر  لديهممن المعلمين بالمقارنة مع المدارس الخاصة األمر الذي يجعل العملية اإلشرافية 

  . استمرارية وفاعلية
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  التوصيات
  :ائج الدراسة يوصي الباحث بما يليفي ضوء نت

العمل على تدريب مدراء المدارس والمشرفين التربويين على مجاالت هذه الدراسة حتى  )1
 .يستطيعوا تنمية المعلمين بشكل أفضل

إعادة تأهيل جميع مديري المدارس والمشرفين التربويين، وتدريبهم على استخدام  )2
. التربوي، كالتعلم التعاوني، والدروس التطبيقيةاألساليب اإلشرافية الحديثة في اإلشراف 

 .وإستبعاد الضعفاء منهمبما يتناسب مع المهام الموكلة إليهم، 

إشراك المديرين والمشرفين في لجان وضع المناهج كل حسب اختصاصاته حتى يكونوا  )3
 .اقادرين على مساعدة المعلمين في مجال تحليلها ونقدها وكيفية وضع الخطط المناسبة له

أن تعمل وزارة التربية والتعليم على التخطيط لبرامج تدريبية مستمرة تسهم في رفع كفاءة  )4
 .المعلمين كلما زادت سنوات عملهم في مهنة التعليم

الجامعات الفلسطينية على الجوانب التطبيقية في تدريسها أكثر من الجوانب أن تركز  )5
 .مستوى المعلمينالنظرية حتى يكون للمؤهل العلمي عظيم األثر في 

أن تعمل الجهات المسؤولة على زيادة فاعلية مدير المدرسة والمشرف التربوي في  )6
 .من الحكومة والخاصة والوكالة لكٍلالمدارس التابعة 

، والمشرفين التربويين، حسب الكفاءة والخبرة والتقارير ضرورة اختيار مدراء المدارس )7
 .السنوية المرتفعة التقدير

لتحاق بمهنة مدير مدرسة، ومهنة مشرف تربوي، حتى تصبح درجة رفع شروط اال )8
  .ماجستير إدارة وإشراف تربوي على األقل

  .أن تعمل وزارة التربية على تهيئة البيئة المناسبة التي تسمح بتطوير المعلم مهنياً )9
نقل صالحية انجاز األعمال الروتينية من مدير المدرسة إلى نائبه حتى يتسنى للمدير  )10

  .رغ لتنمية المعلمين مهنياًالتف
 .إجراء دراسات مشابهة في بيئات أخرى، وذات متغيرات مختلفة )11
إجراء دراسات حول المشكالت التي تحول دون قيام مدير المدرسة والمشرف  )12

  .التربوي في تنمية المعلمين مهنياً بشكل فعال
نحو النمو  إجراء دراسات للكشف عن المعيقات التي تحول دون توجه المعلم ذاتياً )13

 .المهني
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  اإلستبانة قبل التحكيم): 1(ملحق رقم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .ة/المحترم........................................... ة/حضرة السيد

  

  ة، تحية طيبة وبعد،،،،،،،،،،،/السيد

دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلم "الباحث بإجراء دراسة بعنوان  يقوم  
وذلك ضمن متطلبات الحصول على ". مهنيًا في محافظة رام اهللا من وجهة نظر المعلمين
قام  ،ومن أجل التعرف على هذا الدور. درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة القدس

المنهاج، التخطيط، التقويم، الوسائل : وهي. بانة مكونة من عدة مجاالتالباحث ببناء إست
  .التعليمية، طرق وأساليب التدريس، والعالقات اإلنسانية

  

تكم التكرم اأتمنى من حضر ،ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ومعرفة في المجال التربوي  
فقراتها  ةرائكم ومالحظاتكم حول صحوذلك بقراءة فقراتها بتمعن ثم إبداء آ. بتحكيم اإلستبانة

 أو تعديٍل حذٍف من ثم إجراء ما ترونه مناسبًا منو. وضعت فيه الذيومدى مالئمتها للمجال 
  . أو إضافة

  

 

  مع جزيل الشكر والعرفان لكم لحسن تعاونكم

  

  

  محمدعيسى : الباحث

 جامعة القدس
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  .عن أفراد العينة البيانات األولية: القسم األول

   ذكر               أنثى         :   الجنس )1

  فأكثر سنوات 10       سنوات 10 اقل من إلى 5من         سنوات 5أقل من        :سنوات الخبرة )2

   فأعلىبكالوريوس              ماجستير          دبلوم             :   المؤهل العلمي )3

     خاصة             وكالة الغوث                حكومة          : الجهة المشرفة )4
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  .مجاالت اإلستبانة وفقراتها: القسم الثاني

  التعديل المقترح  تعديل  حذف موافق فقرات اإلستبانة

 .المنهاج: المجال األول
        .بطرقة صحيحةاألهداف  يؤكد لي على أهمية تحقيق )1

        .السلوكية شمولية األهداف يوجهني نحو العمل على )2

        .ربط األهداف بمحتوى المنهاجيحثني على  )3

        .على تحليل المحتوى نييحث )4

 التسلسل المنطقي في المنهاج بينيوصيني بإتباع  )5

  .الوحدات
      

 يساعد على شبكة المفاهيم المكونة للمحتوى في )6

  المنهاج
      

        .تكاملية المنهاج يوصيني باعتماد )7

        .في تنويع األنشطة نييساعد )8

مـة  ءيجمع معلومات من المعلمين والطلبة حول مال )9

  .للمستوى العمري للطالب المنهاج
      

        .على إثراء المنهاجني يشجع )10

استراتيجيات ووسـائل علميـة لتطبيـق     لي يقترح )11

  .المنهاج
      

        .يوظف الرحالت والزيارات في خدمة المنهاج )12

        .على ربط المنهاج بواقع التالميذ نييشجع )13

        .على استخدام دليل المعلم لالستفادة منه نييحث )14

       .خدمة المنهاجلعلى توظيف المكتبة المدرسية  نييحث )15

 يساعدني على مواجهة الصعوبات التي تواجهني عند )16

  .تطبيق المنهاج
      

  .التخطيط: المجال الثاني
        .أهمية التخطيط للمادة الدراسية لييبين  )17

        .تطبيق المنهاجلالتخطيط  في نييساعد )18

        .في صياغة األهداف بشكل صحيح نييساعد )19

 مستويات لتتالءم مع  على تنويع األهدافني يحث )20

  .الطلبة وحاجات
      

        .في إجراءات تحقيق أهداف المادةني يناقش )21

        .والسنوية في إعداد الخطط اليوميةني يساعد )22
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  التعديل المقترح  تعديل  حذف موافق فقرات اإلستبانة

        .على نماذج تخطيط لخطط يومية وسنويةني يطلع )23

        .بتنفيذ الخطةااللتزام يتابع مدى  )24

        .ضرورة التوافق بين الخطة ودفتر التحضير لي يبين )25

لعالج الضـعف لـدى    إعداد خطط عالجيةب نيلبايط )26

  .الطلبة
      

        .خطط العالجيةلل ييتابع تنفيذ )27

        .يقدم لي تغذية راجعة بناءة بعد إطالعه على خططي )28

خطط توجيهية لمعالجـة نقـاط    إجراءيحرص على  )29

  .الضعف لدى التالميذ
      

  .التقويم: لمجال الثالثا
        .تقويمعملية ال أهمية لييبين  )30

        .التعليمة ببرامج تربوية تعنى بتقويم المادةني يزود )31

        .في بناء اختبارات تتصف بالصدق والثبات نييساعد )32

        .في وضع اختبارات تشخيصية وتحصيلية نييساعد )33

 بشكل على توظيف التقويم التكويني والختامي نييحث )34

  .مناسب 
      

        .في طرح أسئلة تثير اهتمام الطالب نييساعد )35

         .االختبارات تحليل نتائج على ني يدرب )36

فـي تحسـين   ني على توظيف نتائج االختبارات يدرب )37

  .ئيأدا
      

على استخدام طـرق متنوعـة فـي عمليـة      نييحث )38

  .التقويم
      

        .يوجهني نحو عمل جدول مواصفات لألسئلة )39

  .الوسائل التعليمية: المجال الرابع
        .الوسائل التعليميةاستخدام أهمية  لي يبين )40

كيفية إعداد الوسائل وفقـاً لشـروطها    يدربني على )41

  .ومواصفاتها
      

يرشدني إلى كيفية استخدام الوسائل التعليمية بطرق  )42

  .فعالة
      

        .المصادر التعليميةعلى تنويع ني يحث )43

        .ةمناسب بصورةالوسيلة  توظيفكيفية ني إلى يرشد )44
       .التعليم وتكنولوجيا التعليمية الوسائل أحدث علىيطلعني  )45
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  التعديل المقترح  تعديل  حذف موافق فقرات اإلستبانة

        .يحثني على استخدام الوسائل األكثر فعالية للتعلم )46

كيفية االعتناء بالوسيلة بعد االنتهاء من ني إلى يرشد )47

  .استخدامها
      

المعلـم   قع فيهـا ييساعد في تالفي األخطاء التي قد  )48

  .استخدامها أثناءعند استخدام الوسيلة التعليمية 
      

  .طرق وأساليب التدريس: المجال الخامس
 واسـتراتيجيات على ما يستجد مـن طـرق   ني يطلع )49

  .معاصرة
      

تـدريس   وأسـاليب على اسـتخدام طـرق    نييشجع )50

  .تناسب الوقف التعليمي متنوعة
      

يحثني على توظيف النظريات التربوية الحديثة بطرق  )51

  .التدريس
      

الصـف بشـكل   وتنظـيم   إدارةنحو كيفية  ني يوجه )52

  .صحيح
      

استخدام طرق تنمـي التفكيـر لـدى     يبين لي كيفية )53

  .الطلبة
      

        .مراعاة الفروق الفردية للطالب يبين لي كيفية )54

تبـادل الزيـارات مـع     ني على االستفادة مـن يحث )55

  .المعلمين
      

على التحكم فـي نبـرات الصـوت حسـب      نييشجع )56

  .محتوى الدرس
      

        .أهمية التقسيم الزمني للحصة لي يبين )57

        .تدريسية صحص نماذجعلى ني يطلع )58

  العالقات اإلنسانية: المجال السادس
على أهمية التواصل االيجابي بـين جميـع   لي يؤكد  )59

  .العاملين وبين الطلبة واألهالي معاً
      

يبني جسورا من العالقات اإلنسانية الحسنة إليجـاد   )60

  .المتبادلةالثقة 
      

القرارات المتعلقة  صناعةعلى المشاركة في  نييشجع )61

  .بإدارة المدرسة
      

التسـامح  بيعمل على توفير ثقافة مدرسـية تتسـم    )62

 .والحب
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  التعديل المقترح  تعديل  حذف موافق فقرات اإلستبانة

يوجهني نحو اإلشراف الذاتي علـى أدائـي داخـل     )63

  .الحصة الدراسية
      

في إعطاء النشاط المناسـب المتفـق مـع     نييشجع )64

  .الرغبة والقدرة الخاصة
      

فـي  مع المعلمـين اآلخـرين   مشاركة العلى  نييحث )65

  .اللجان المدرسية
      

 المعلمـين  مـن قبول النقـد البنـاء    ني علىيشجع )66

  .اآلخرين
      

يوفر لي الظروف التي تشجعني على االنتماء لمهنة  )67

  .التعليم
      

 التـدريس  عمليـة  حـول  يومقترحاتآلرائي يستمع  )68

  .والعوامل المؤثرة فيها
      

يساعد المعلمين الجدد علـى التكيـف مـع مهنـة      )69

  .التدريس
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   .أسماء المحكمين :) 2( ملحق رقم 

الدرجة اسم المحكم
العلمية

 طبيعة العمل/ مكان

.جامعة القدس.دآتوراه.سمرة أبومحمود  .1
.جامعة القدس.دآتوراه.محمد شعيبات .2
  .طولكرم/ جامعة القدس المفتوحة .دآتوراه.عبد الجبار آلش ذياب .3
 .رام اهللا/  آلية العلوم التربوية.دآتوراه .رائد اسعد .4
 .طولكرمالتربية والتعليم مديرية / تربويمرشد .دآتوراه.ربيع شفيق لطفي عطير .5
  .جامعة الخليل  .دآتوراه  آمال مخامرة .6
  .جامعة الخليل  .دآتوراه  عقيل أبو إبراهيم .7
 .وزارة التربية والتعليم/ مشرفة تربوية.دآتوراه.ميمة نعيراتأ .8
دير .دآتوراه .نهى عطير .9 دريب   م وطني للت د ال ي المعه دريب ف رة الت دائ

.الوطني
 .وزارة التربية والتعليم.ماجستير.زيد أبوعلي يوسف  .10
دارس    .ماجستير.ختام سكر .11 ديري الم دريب م م ت يس قس وزارة / رئ

 .التربية والتعليم العالي
افظ  .12 د الح ي عب مرع

.سليم الصوص
وطني   .ماجستير د ال ي المعه دريب ف م الت يس قس دريب رئ للت

.الوطني
دريب    .ماجستير.خليل أبوثائر  .13 وطني للت د ال ي المعه دريب ف رف ت مش

.الوطني
دريب .ماجستير.حنان جبريل .14 رفة ت دريب     مش وطني للت د ال ي المعه ف

.الوطني
يم في محافظة     ةمشرف.ماجستير.نهى محمد غبن .15 تربوي مديرية التربية والتعل

رام اهللا والبيرة
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  اإلستبانة بعد التحكيم): 3(ملحق رقم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  يالعمادة الدراسات الع

  جامعة القدس

  

  إستبانة 

  

  تحية طيبة وبعد،،،،،،،،،،،. اإلخوة واألخوات

دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تنمية المعلم مهنيًا "بإجراء دراسة بعنوان  الباحُث يقوُم  
وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة ". من وجهة نظر المعلمين والبيرة في محافظة رام اهللا

قام الباحث  ،ومن أجل التعرف على هذا الدور. الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة القدس
المنهاج، التخطيط، التقويم، الوسائل : وهي ،ه اإلستبانة والتي تتكون من عدة مجاالتببناء هذ

  .التعليمية، طرق وأساليب التدريس، والعالقات اإلنسانية

ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ومعرفة في المجال التربوي أرجو منكم قراءة فقراتها بتمعن، ثم   
نتائج الدراسة وتوصياتها واقتراحاتها ستبنى على طبيعة  حيث أن. واقعيةدقة ووبكل  هاإجابِت

تعكس الواقع الذي تتضمنه  أنها بوضع إشارة حول الدرجة التي ترون وتتم إجابتكم .إجاباتكم
  .عالية جدًا، عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدًا: آالتاليالدرجات حيث رتبت  ،العبارة

ولكم . فقط ألغراض البحث العلمي ستكونة تامة، وأنها ستعامل بسريأن هذه المعلومات  علمًا  
  .جزيل الشكر والعرفان لحسن تعاونكم

  محمدعيسى : الباحث

 جامعة القدس
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  .عن أفراد العينة البيانات األولية: القسم األول

   ذكر               أنثى         :   الجنس )1

  فأعلى سنوات 10       سنوات 10 ل منأق إلى 5من         سنوات 5أقل من        :سنوات الخبرة )2

   فأعلىبكالوريوس              ماجستير          دبلوم             :   المؤهل العلمي )3

     خاصة             وكالة الغوث                حكومة          : الجهة المشرفة )4

 

  

  

  

  

 

  ....مثال توضيحي

  .......: التاليآ  .لدور آًال من مدير المدرسة والمشرف التربوي تحت الدرجة المناسبة)    ( تكون بوضع إشارة  اإلجابة  

 
  فقرات اإلستبانة 

  المشرف التربوي دور  دور مدير المدرسة
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  .المنهاج: المجال األول
  .التربويةاألهداف  يؤكد لي على أهمية تحقيق .1

  .السلوكية شمولية األهداف يوجهني نحو العمل على .2

  .ربط األهداف بمحتوى المنهاجيحثني على  .3
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  .مجاالت اإلستبانة وفقراتها: القسم الثاني

 

  فقرات اإلستبانة 

  المشرف التربوي دور  المدرسةدور مدير 
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طة  
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مت

ضة  
خف
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ة 
ض
خف
من

  

جداً
ة 
الي
ع

  

ة 
الي
ع

طة  
وس
مت

ة   
ض
خف
من

جداً  
ة 
ض
خف
من

  

  .المنهاج: المجال األول
  .التربويةاألهداف  يؤكد لي على أهمية تحقيق )1

  .السلوكية شمولية األهداف يوجهني نحو العمل على )2

  .ربط األهداف بمحتوى المنهاجيحثني على  )3

  .على تحليل المحتوى نييحث )4

  .الوحدات التسلسل المنطقي في المنهاج بينيوصيني بإتباع  )5

  .تكاملية المنهاج يوصيني باعتماد )6

  .التعليمية في تنويع األنشطة نييساعد )7

 مة المنهاجءيجمع معلومات من المعلمين والطلبة حول مال )8

  .للمستوى العمري للطالب

  .على إثراء المنهاجني يشجع )9

  .استراتيجيات ووسائل علمية لتطبيق المنهاج لي يقترح )10

  .على ربط المنهاج بواقع التالميذ نييشجع )11

  .على استخدام دليل المعلم لالستفادة منه نييحث )12

  .خدمة المنهاجلعلى توظيف المكتبة المدرسية  نييحث )13

 يساعدني على مواجهة الصعوبات التي تواجهني عند تطبيق )14

  .المنهاج 

 .التخطيط: المجال الثاني
  .أهمية التخطيط للمادة الدراسية لييبين  )15

  .تطبيق المنهاجلالتخطيط  في نييساعد )16

  .في صياغة األهداف بشكل صحيح نييساعد )17

 وحاجاتمستويات لتتالءم مع  األهدافتنويع على ني يحث )18

  .الطلبة 

  .في إجراءات تحقيق أهداف المادةني يناقش )19

  .في إعداد الخطط اليومية والسنويةني يساعد )20

  .على نماذج تخطيط لخطط يومية وسنويةني يطلع )21

  .بتنفيذ الخطةااللتزام يتابع مدى  )22
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  فقرات اإلستبانة 

  المشرف التربوي دور  دور مدير المدرسة
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  .ضرورة التوافق بين الخطة ودفتر التحضير لي يبين )23

  .إعداد خطط عالجيةب نيلبايط )24

  .خطط العالجيةلل ييتابع تنفيذ )25

  .يقدم لي تغذية راجعة بناءة بعد إطالعه على خططي )26

  .يخطط لنشاطات تدريبية تعمل على تنميتي مهنياً )27

 .التقويم: المجال الثالث
  .تقويمعملية ال أهمية لييبين  )28

  .التعليمة ببرامج تربوية تعنى بتقويم المادةني يزود )29

  .في بناء اختبارات تتصف بالصدق والثبات نييساعد )30

  .في وضع اختبارات تشخيصية وتحصيلية نييساعد )31

  .بشكل مناسب على توظيف التقويم التكويني والختامي نييحث )32

  .في طرح أسئلة تثير اهتمام الطالب نييساعد )33

   .االختبارات تحليل نتائج على ني يدرب )34

  .ئيفي تحسين أداني على توظيف نتائج االختبارات يدرب )35

  .في عملية التقويم على استخدام طرق متنوعة نييحث )36

  .يوجهني نحو عمل جدول مواصفات لألسئلة )37

 .الوسائل التعليمية: المجال الرابع
  .الوسائل التعليميةاستخدام أهمية  لي يبين )38

  .مواصفاتهاة إعداد الوسائل وفقاً لشروطها وكيفي يدربني على )39

  .كيفية استخدام الوسائل التعليمية بطرق فعالة إلىيرشدني  )40

  .المصادر التعليميةعلى تنويع ني يحث )41

  .ةمناسب بصورةالوسيلة  توظيفكيفية ني إلى يرشد )42

  .التعليم وتكنولوجيا التعليمية الوسائل أحدث علىيطلعني  )43

  .فعالية للتعلميحثني على استخدام الوسائل األكثر  )44

كيفية االعتناء بالوسيلة بعد االنتهاء من  إلىني يرشد )45

  .استخدامها
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  فقرات اإلستبانة 

  المشرف التربوي دور  دور مدير المدرسة
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 .طرق وأساليب التدريس: الخامس المجال
  .معاصرة واستراتيجياتعلى ما يستجد من طرق ني يطلع )46

تناسب  تدريس متنوعة وأساليبعلى استخدام طرق  نييشجع )47

  .الوقف التعليمي

  .يحثني على توظيف النظريات التربوية الحديثة بطرق التدريس )48

  .الصف بشكل صحيح إدارةنحو كيفية  ني يوجه )49

  .استخدام طرق تنمي التفكير لدى الطلبة يبين لي كيفية )50

  .مراعاة الفروق الفردية للطالب يبين لي كيفية )51

  .تبادل الزيارات مع المعلمين ني على االستفادة منيحث )52

  .محتوى الدرس على التحكم في نبرات الصوت حسب نييشجع )53

  .أهمية التقسيم الزمني للحصة لي يبين )54

  .تدريسية صحص نماذجعلى ني يطلع )55

 العالقات اإلنسانية: المجال السادس
على أهمية التواصل االيجابي بين جميع العاملين وبين لي يؤكد  )56

  .الطلبة واألهالي معاً

القرارات المتعلقة بإدارة  صناعةعلى المشاركة في  نييشجع )57

  .المدرسة

  .التسامح والحببيعمل على توفير ثقافة مدرسية تتسم  )58

يوجهني نحو اإلشراف الذاتي على أدائي داخل الحصة  )59

  .الدراسية

في إعطاء النشاط المناسب المتفق مع الرغبة والقدرة  نييشجع )60

  .الخاصة

  .مشاركة في اللجان المدرسيةالعلى  نييحث )61

  .اآلخرين المعلمين منقبول النقد البناء  ني علىيشجع )62

  .يبني ثقافة التقييم الموضوعي لذات األقران )63

  .تشجعني على االنتماء لمهنة التعليميوفر لي الظروف التي  )64

  .حول التدريس يومقترحاتآلرائي يستمع  )65

  .يساعد المعلمين الجدد على التكيف مع مهنة التدريس )66
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  . جامعة القدس/ كتاب تسهيل مهمة ) 4(ملحق رقم 
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  .مديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة/ كتاب تسهيل مهمة ) 5(ملحق رقم 
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 مدير المدرسة أفراد عينة الدراسة لدور لتقديراتالمتوسطات الحسابية  :)6(ملحق رقم 

  . المشرف التربوي عن فقرات اإلستبانة مرتبة تنازلياًو
  

  الترتيب
  
رقم 
 الفقرة

  
  الفقرات

  
مدير 
 المدرسة

  
المشرف 
  التربوي

  
  الكلي

 3.58 3.49 3.68 .الوسائل التعليميةاستخدامأهمية لي يبين  38 1

  3.55  3.40  3.70 .التربويةاألهدافيؤكد لي على أهمية تحقيق  1 2

 3.54 3.44 3.63 .إعداد خطط عالجيةب نيلبايط  24 3

 3.52 3.41 3.63 .أهمية التخطيط للمادة الدراسية لييبين   15 4

 3.51 3.30 3.72  .معاًواألهالي  على أهمية التواصل االيجابي بين جميع العاملين وبين الطلبةلي يؤكد   56 5

 3.49 3.38 3.6 .ضرورة التوافق بين الخطة ودفتر التحضير لي يبين  23 6

  3.48  3.36  3.60 .ربط األهداف بمحتوى المنهاجيحثني على  3 7

  3.45 3.34 3.57 .تقويمعملية الأهمية لييبين   28 8

 3.43 3.34 3.52 .أهمية التقسيم الزمني للحصة لي يبين  54 9

  3.42  3.28  3.57 .السلوكيةشمولية األهدافيوجهني نحو العمل على  2 10

  3.42  3.29  3.54 .على تحليل المحتوى نييحث  4 11

 3.42 3.29 3.56 .بتنفيذ الخطةااللتزاميتابع مدى   22 12

 3.42 3.31 3.52 .المصادر التعليميةعلى تنويعني يحث  41 13

  3.40 3.27 3.53 .العالجيةخططللييتابع تنفيذ  25 14

 3.39 3.30 3.48 .على إثراء المنهاجني يشجع  9 15

  3.38  3.33  3.43 .الوحدات التسلسل المنطقي في المنهاج بينيوصيني بإتباع  5 16

  3.36  3.27  3.45 .تكاملية المنهاجيوصيني باعتماد  6 17

 3.36 3.23 3.49 .تبادل الزيارات مع المعلمينني على االستفادة منيحث  52 18

 3.35 3.25 3.44 .التعليميةفي تنويع األنشطة نييساعد  7 19

 3.34 3.24 3.43 .الطلبةوحاجاتمستوياتلتتالءم مععلى تنويع األهدافني يحث  18 20

 3.34 3.23 3.45  .تناسب الوقف التعليميتدريس متنوعةوأساليبعلى استخدام طرق نييشجع  47 21

 3.34 3.12 3.56 .مشاركة في اللجان المدرسيةالعلى نييحث  61 22

 3.33 3.23 3.44 .على ربط المنهاج بواقع التالميذ نييشجع  11 23

 3.32 3.20 3.43 .في إجراءات تحقيق أهداف المادةني يناقش  19 24

 3.32 3.23 3.41 .مراعاة الفروق الفردية للطالبيبين لي كيفية  51 25

 3.31 3.74 3.45 .يساعد المعلمين الجدد على التكيف مع مهنة التدريس  66 26

  3.3 3.25 3.34 .بشكل مناسبعلى توظيف التقويم التكويني والختامي نييحث  32 27

 3.30 3.15 3.45 .الصف بشكل صحيحإدارةنحو كيفية ني يوجه  49 28

 3.30 3.16 3.44 .حول التدريسيومقترحاتآلرائييستمع   65 29

 3.29 3.22 3.37 .يحثني على استخدام الوسائل األكثر فعالية للتعلم  44 30

 3.29 3.13 3.45 .التسامح والحببيعمل على توفير ثقافة مدرسية تتسم  58 31

  
  الترتيب

  
رقم 

    
مدير 

  
المشرف 

  
  الكلي
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  التربوي المدرسة  الفقرات الفقرة

 3.29 3.13 3.44 .اإلشراف الذاتي على أدائي داخل الحصة الدراسيةيوجهني نحو  59 32

 3.27 3.17 3.38 .استراتيجيات ووسائل علمية لتطبيق المنهاج لي يقترح  10 33

 3.27 3.18 3.36 .ةمناسببصورةالوسيلةتوظيفكيفيةني إلىيرشد  42 34

 3.27 3.15 3.39  .في إعطاء النشاط المناسب المتفق مع الرغبة والقدرة الخاصة نييشجع  60 35

  3.26 3.2 3.33 .في طرح أسئلة تثير اهتمام الطالب نييساعد  33 36

  3.25 3.19 3.32 .على استخدام طرق متنوعة في عملية التقويم نييحث  36 37

 3.24 3.10 3.38 .اآلخرينالمعلمينمنقبول النقد البناءني علىيشجع  62 38

 3.23 3.16 3.29 .في صياغة األهداف بشكل صحيح نييساعد  17 39

 3.23 3.15 3.32 .استخدام طرق تنمي التفكير لدى الطلبةيبين لي كيفية  50 40

 3.22 3.09 3.34 .تطبيق المنهاجلالتخطيطفي نييساعد  16 41

 3.22 3.17 3.28 .التعليمية بطرق فعالةيرشدني إلى كيفية استخدام الوسائل  40 42

 3.22 3.15 3.28 .على التحكم في نبرات الصوت حسب محتوى الدرس نييشجع  53 43

 3.22 3.09 3.35 .يوفر لي الظروف التي تشجعني على االنتماء لمهنة التعليم  64 44

 3.20 3.14 3.27 .على استخدام دليل المعلم لالستفادة منه نييحث  12 45

  3.19 3.11 3.28 .يقدم لي تغذية راجعة بناءة بعد إطالعه على خططي  26 46

 3.19 3.12 3.25 .يحثني على توظيف النظريات التربوية الحديثة بطرق التدريس  48 47

 3.18 3.02 3.34  .القرارات المتعلقة بإدارة المدرسةصناعةعلى المشاركة في نييشجع  57 48

  3.17 3.05 3.28  .الصعوبات التي تواجهني عند تطبيق المنهاجيساعدني على مواجهة  14 49

 3.16 3.05 3.27 .يبني ثقافة التقييم الموضوعي لذات األقران  63 50

 3.15 3.02 3.27 .معاصرةواستراتيجياتعلى ما يستجد من طرقني يطلع  46 51

 3.14 3.00 3.29 .خدمة المنهاجلعلى توظيف المكتبة المدرسية نييحث  13 52

 3.14 3.09 3.19 .كيفية إعداد الوسائل وفقاً لشروطها ومواصفاتهايدربني على  39 53

 3.13 3.00 3.27 .كيفية االعتناء بالوسيلة بعد االنتهاء من استخدامهاني إلىيرشد  45 54

 3.12 3.06 3.19 .يوجهني نحو عمل جدول مواصفات لألسئلة  37 55

 3.11 3.04 3.19 .في بناء اختبارات تتصف بالصدق والثبات نييساعد  30 56

 3.11 3.02 3.20 .التعليم وتكنولوجيا التعليمية الوسائل أحدث علىيطلعني   43 57

  3.10 3.02 3.18 .ئيفي تحسين أداني على توظيف نتائج االختباراتيدرب  35 58

 3.10 3.04 3.16 .تدريسيةصحصنماذجعلىني يطلع  55 59

  3.09 2.98 3.19 .في إعداد الخطط اليومية والسنويةني يساعد  20 60

  3.09 2.99 3.19 .يخطط لنشاطات تدريبية تعمل على تنميتي مهنياً  27 61

  3.06 2.98 3.14 .التعليمةببرامج تربوية تعنى بتقويم المادةني يزود  29 62

  3.05 2.99 3.10 .االختباراتتحليل نتائجعلىني يدرب  34 63

  3.04 2.91 3.15 .على نماذج تخطيط لخطط يومية وسنويةني يطلع  21 64

 3.02 2.93 3.11  .للمستوى العمري للطالبمة المنهاجءيجمع معلومات من المعلمين والطلبة حول مال  8 65

  3.01 2.95 3.07 .في وضع اختبارات تشخيصية وتحصيلية نييساعد  31 66
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الَ يكَلِّف اللَّه نفْسا إِالَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا {
 هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحالَ تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِن نذْناخؤالَ ت

الَ تا ونبا رنلن قَبم ينلَى الَّذع راغْفا ونع فاعو ا بِها الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمح
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصالنوم ا أَنتنمحارا ولَن{   
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