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  الشكر والعرفان
 

  . وصحبه أمجعني، سيد�ا حممد م على رسولنا األمنيلصالة والسال رب العاملني وااحلمد 
  

الذي أشرف على هذه يطيب لي ويسعدني أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى الدكتور محمود أبو سمرة 

جها اخر  وإ  في تطوير الرسالة وٕاثرائهاتالرسالة، الذي قدم التوجيهات واإلرشادات الضرورية التي ساعد

  . مشجعًا وناصراً ،ه وجهده الكثيري من وقت، وأعطانإلى حيز الوجود

متنان إلى عضوي لجنة المناقشة لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة والعمل  كما وأتقدم بالشكر واال

والشكر موصول إلى جميع أساتذتي .  كمال مخامرة والدكتور شعيباتالدكتور محمد على إثرائها

ة القدس، وٕالى أعضاء لجنة تحكيم استبانة الدراسة من ضل في كلية العلوم التربوية في جامعااألف

  .أساتذة الجامعات ورؤساء أقسام اإلشراف ومديري المدارس

وأخص بالذكر مديرها الّتربوّي  إلى زمالئي في اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل وامتنانيوأقدم شكري 

ام رؤساء أقسحثين التربويين، كما وأشكر ودعم الباالّتربوّي العام األستاذ ثروت زيد الهتمامه بالبحث 

اإلشراف والمشرفين التربويين في المديريات، وٕالى جميع المعلمين ومديري المدارس في المحافظات 

  .الشمالية، وٕالى كل من ساهم بفكرة أو عبارة أو كلمة

 أكون قادرًا على  اهللا أناً  حق التقدير وواجب العرفان داعيهؤالء جميعًا خالص الشكر ولهم عليّ  فإلى 

  .رد الجميل

  



ج  

  الملخص
  

فــي دعــم المعلــم الجديــد ومــدير المدرســة واألقــران الّتربــوّي لــى دور المــشرف إ هــذه الدراســة التعــرف تهــدف

تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع ، و فـــي المحافظـــات الـــشمالية الفلـــسطينيةكمـــا يـــراه المعلمـــون الجـــدد، 

، والبـالغ عـددهم 2009/2010فـصل األول مـن العـام الدراسـي المعلمين الجدد الذين تـم تعيـنهم خـالل ال

مـــن % 19معلمـــًا جديـــدا، تـــم اختيـــار عينـــة طبقيـــة عـــشوائية، وفـــق متغيـــرات الدراســـة، وتمثـــل ) 1590(

ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث بتطــوير اســتبانة . معلمــاً ) 296(مجتمــع الدراســة، بلــغ عــدد أفرادهــا 

وتــم التحقــق مــن صــدق االســتبانة وثباتهــا بــالطرق . علــى ســتة مجــاالتفقــرة، موزعــة ) 47(مكونــة مــن 

  .التربوية واإلحصائية المناسبة
  

في دعم المعلم الجديد كما يراه ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي دور المشرف ن أأظهرت نتائج الدراسة 

 وان دعم ،)3.30(، وبمتوسط حسابي قدره على الدرجة الكليةمتوسطةالمعلمون الجدد كان بدرجة 

كما أظهرت النتائج عدم  .ومدير المدرسة للمعلم الجديد كان أعلى من دعم األقرانالّتربوّي المشرف 

الّتربوّي المشرف بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدور وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 ،، والتخصص، وموقع المدرسةالجنس :ات لمتغير ىتعز د يومدير المدرسة واألقران في دعم المعلم الجد

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدارسة في حين أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ى لمتغير المنطقة الجغرافية، تعز د يومدير المدرسة واألقران في دعم المعلم الجدالّتربوّي المشرف لدور 

  . والشمالأقصى الشمالمنطقتي لصالح 
  

 لــدعم المعلــم برنـامجتطــوير ضـرورة منهــا  ، مــن التوصـياتمجموعــةب، أوصــى الباحـث نتـائجالوء ضــوفـي 

اســـتحداث برنـــامج و ، هالجديـــد وتأهيـــل المـــشرفين التربـــويين ومـــديري المـــدارس واألقـــران بمـــا يتطلـــب تطبيقـــ

ل تفعيـل وٕادماجه في نظام اإلشـراف التربـوي، وأوصـى الباحـث بـإجراء دراسـات حـو ) القرين(المعلم المرشد

 .دور األقران في تحسين نوعية التعليم
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ABSTRACT 

This study aimed at recognizing the role of  supervisors, school principals, and 
peer  teaching  in  supporting  novice  teachers,  from  the  viewpoint  of  novice 
teachers  during  the  first  year  of  choosing  them  as  teachers  in  the  north 
governorates of Palestine. The population of the study represented all novice  
teachers  who  were  appointed  during  the  first  semester  of  the  year 
2009/2010  (1590),  The  researcher  used  a  random  stratified  sample 
technique, which represented 19% of the population of the study(296 novice 
teachers). 

To  achieve  the  purpose  of  this  study,  the  researcher  designed  a 
questionnaire containing 47  items distributed over six domains. The validity 
and reliability of  the questionnaire were examined through educational and 
statistical methods. 

The results of the study revealed that the degree of the role of supervisors, 
school  principals,  and  peer  teaching,  in  supporting    novice  teachers  is 
medium, with average of(3.30).  

The results also revealed that there were no statistical significant differences 
between the means of estimation of the individuals in the sample due to sex, 
specialization, and school location, while the results revealed that there were 
significant differences between  the means of estimates of  individuals  in  the 
sample due to the geographical area variable, in favor of the far.       

In  the  light  of  the  results,  the  researcher  suggested  a  number  of 
recommendations, some of which are: 

• There  is  a  need  to  develop  a  special  program  that  supports  novice 
teachers,  and  rehabilitate  supervisors,  school  principals  and  peer 
teachers according to the program. 

• There  is  a  need  to  develop  a  new  program  for  the  peer  teachers  and 
integrate it in the supervising system. 

• There  is a need to conduct   further studies on activating the role of the 
peer teachers in improving the quality of education. 
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  أهميتها مشكلة الدراسة و :الفصل األول
 

  ةمقدم 1.1

 وقــد بــدأ التعلــيم منــذ بــدأ مهنــة التعلــيم مــن المهــن التــي يعتــز بهــا اإلنــسان علــى مــّر العــصور واألجيــال،

ختلــف مــن عــصر آلخــر، وتــشهد التغيــرات علــى يتطــور و يخــتص بــزمن دون آخــر، ولكنــه يالخليقــة، فلــم 

، والــذي يعــد مــن أكثــر األنظمــة أ مــن نظــام تربــوي عــامءًا ال يتجــز المــستوى العــام والخــاص، فــالتعليم جــز 

أهمية وحساسية في المجتمع، ألنه المصنع البشري الذي يقوم على بناء األجيال، فنجـاح أو إخفـاق هـذا 

   .الضرورة النجاح أو الفشل لكافة مؤسسات المجتمع ونظمه األخرىبالنظام يعني 

فـالمعلم مربــي أجيـال وناقــل ثقافـة مجتمــع مـن جيــل الراشــدين ، قــديرتم هـي مهنــة جـديرة باليعلــتإن مهنـة ال

 كمــا أن وظيفتــه وظيفــة ســامية ومقدســة تحــدث عنهــا الرســل واألنبيــاء ورجــال الــدين ،إلــى جيــل الناشــئين

إن أعظـم هبـة يمكـن أن "منـذ أكثـر مـن ألـف عـام قـال سيـسترو ، فوالفالسفة على مـر العـصور واألجيـال

، ويبــدو أن كلماتــه مازالــت تعبــر عــن مــشاعر إنــسانية رفيعــة، فــالمعلم "علــيم أبنائــهنقــدمها للمجتمــع؛ هــي ت

منــذ أن وجــد التعلــيم، مــازال يقــدم خدمــة مهنيــة ألمتــه مــن خــالل تمكــين الطلبــة مــن اكتــساب المعــارف 

والمثل العليا، وتذوق معنى الحرية، والمسؤولية، من خالل تمكيـنهم مـن اكتـساب مهـارات التفكيـر الناقـد، 

والمواطنــة الــصالحة، وٕاذا مــا قيــل بــأن مــستقبل األمــة ومــصيرها إنمــا يكــون فــي أيــدي أولئــك الــذين يربــون 

أجيالها الناشئة، فلن يكون ذلك القول بعيدًا عن الصحة، إن لـم يكـن مطابقـًا لهـا، ومـن هنـا كانـت مكانـة 

، وهــي مــا قررتــه الثقافــة المعلــم بــين األمــم مكانــة رفيعــة جــدًا، ولعــل أرفــع مــا وصــلت إليــه هــذه المكانــة

العربيــة عبــر تاريخهــا تجــاه المعلــم، فكانــت مكانــة المعلــم فــي التــراث العربــي اإلســالمي مكانــة تعبــر عــن 

 والقــيم الدينيــة التــي تنتمــي إليهــا األمــة ةديــعظــم تقــدير األمــة للمعلــم، كمــا أنهــا مكانــة مــستمدة مــن العق

الترتــوري (ال تقتــصر علــى عــرق أو جــنس أو لــونارية العربيــة، وتفخــر بهــا، باعتبارهــا قيمــًا إنــسانية حــض

  .)2006، ةوالقضا

فــالمعلم هــو رائــد اجتمــاعي ُيــسهم فــي تطــوير المجتمــع وتقدمــه عــن طريــق تربيــة الطــالب تربيــة صــحيحة 

، ين والعـشر قرن الحـاديتتسم بحب الوطن والحفاظ عليه ولذلك تتضح الحاجة إلى معلم لمجتمع وأجيال 

، ب رسالة مقدسـة وشـريفة فـال بـد مـن إعـداده حتـى يـؤدي الرسـالة علـى أكمـل وجـهوألن المعلم هو صاح

عملية التعلم والتعلـيم، ويتعـدى دوره ذلـك إلـى العمليـة التربويـة  عب دورًا بالغ األهمية والخطورة فيفهو يل

 رز العنايـةعمليات التنشئة االجتماعية، ومن هنا تأتي أهمية المعلم في المجتمـع، وتبـ كلها، وبالتالي إلى

 . ه وتقديره كإنسان وكمواطن وكمهني، بالدرجة األولىب
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 يبرز دور وزارة التربية والتعليم في العناية بـه وتقـديره كإنـسان ومـواطن مهنـي، لـذا تقـوم الـوزارة فال بد أن

  . بإعداد المعلمين وتهيئتهم للعمل كمعلمين وٕاكسابهم المهارات الالزمة للعمل بشكل جيد

و أحـــد المكونـــات الرئيـــسة فـــي العمليـــة التعليميـــة، والعامـــل المـــؤثر فـــي جعلهـــا كائنـــًا حيويـــًا أن المعلـــم هـــ

متطــورًا وفــاعًال، وهــو حجــر الزاويــة فــي تطويرهــا، ويتوقــف هــذا األثــر علــى مــدى كفايتــه ووعيــه بعملــه 

 .)2007سيسالم وآخرون، (وٕاخالصه 

 ُيوجهـه وُيرشـده وُيـشرف عليـه، حتـى ُيـتقن وحتى يقوم المعلم بدوره علـى أكمـل وجـه فإنـه يحتـاج إلـى مـن

أساليب التعامل مع الطـالب، ويـزداد خبـرة بمهنـة التـدريس وطرائقهـا، وحتـى يـستطيع أن يحقـق األهـداف 

  .التي تعمل المدارس على بلوغها، لتكوين شخصية األبناء وٕاعدادهم للحياة

إلــى أن المعلــم يــستحق فــي ظــل  )2008( إعــداد وتأهيــل المعلمــين فــي فلــسطينإســتراتيجية توقــد أشــار 

المنظومـــة التعليميـــة، اهتمامـــًا يليـــق بمكانتـــه، ويرفـــع مـــن ســـوية عملـــه لتنفيـــذ المنهـــاج الفلـــسطيني األول، 

خاصة وأنـه هـو الـذي يحـدد طريقـة إيـصال محتـوى هـذا المنهـاج إلـى الطلبـة، وعلـى عاتقـه تقـع عمليـات 

ين، وأن ات، فالبــد ألن يكــون لــدينا أفــضل المعلمــغــرس القــيم وبنــاء الــذات وٕانتــاج الــسلوك وتنميــة المهــار 

نحــصل علــى أفــضل مــا لــديهم، مــن خــالل برنــامج تهيئــة مــنظم ومحــدد األهــداف والمحتــوى واألســلوب، 

والذي يهدف إلى مساعدة المعلم الجديد على تحسين تعليمه، وٕالـى مـساعدته ويمتد على فترة عام واحد، 

م مرشـد لكـل معلـم جديـد مـن معلمـي المدرسـة يـدرب للقيـام على التطـوير الشخـصي والمهنـي، فيعـين معلـ

 بمهــام اإلرشــاد، فيــتح الفرصــة للمعلــم الجديــد لمالحظــة تعلــيم المعلــم المرشــد ومعلمــين آخــرين، ويــشاهد

المعلم الجديد في غرفة الـصف مـن قبـل المعلـم المرشـد، ويقـدم التغذيـة الراجعـة حـول أداء المعلـم الجديـد 

ى آليات لكيفية حل المشاكل التي يواجهها، ويتح أيـضًا الفرصـة للمعلـم الجديـد داخل الصف واالتفاق عل

  .المشترك مع المرشد ومع معلمين آخرين، لتعليم المباحث التي يعلمهاللتخطيط 

 خــالل العــام تهم وتهيئــهمونظــرا لخــصوصية المعلمــين الجــدد، تحــرص المؤســسات التربويــة علــى إعــداد

ب على نجاحها وضع المعلم على أول درجة في تطـوره المهنـي وانخراطـه األول من خدمتهم، والتي يترت

فـــي مهنـــة التعلـــيم، ومـــن اجـــل ذلـــك تراعـــى المؤســـسات التربويـــة المعلمـــين الجـــدد فـــي الـــسنة األولـــى مـــن 

   .ه في التعليمئومدير المدرسة وزمالالّتربوّي  من دعم المشرف مالخدمة بما يقدم له

ومـدير المدرسـة فـي دعـم المعلـم الجديـد، والـذي يتطلـب الّتربـوّي مـشرف هذا باإلضافة إلـى دو كـل مـن ال

نحــو المعلــم الجديــد، وتكامــل الــدور بيــنهم فــي تقــديم إعــداد كــل مــنهم ضــمن بــرامج تــأهلهم للقيــام بــدورهم 

 علــــى طــــرق علميــــة فــــي تقيــــيم احتياجــــات المعلــــم المهنيــــة مبنيــــةأفــــضل دعــــم ومــــساندة للمعلــــم الجديــــد 
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الخطط التطويريـة لرفـع كفـاءة المعلمـين لقيـامهم بمهـامهم الوظيفيـة علـى أكمـل وجـه، ووضع والتطويرية، 

  . ومتابعتهم داخل الغرف الصفية والمدرسة وتوجيههم بما يحقق تعليم أفضل للطلبة

ومــدير المدرســة واألقــران فــي دعــم الّتربــوّي وفــي هــذا الــسياق تــأتي الدراســة للتعــرف إلــى دور المــشرف 

ــيم العــالي الفلــسطينية، علــى الطــالع،  المعلمــون الجــددى ذلــكا يــر المعلــم الجديــد كمــ  وزارة التربيــة والتعل

  . إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطينإستراتيجيةنتائجها واإلفادة منها في وضع الخطة اإلجرائية لتنفيذ 

 

  مشكلة الدراسة 2.1

فـي كثيـر مـن جوانبـه، سـواء فـي ّي الّتربـو على الرغم مـن كثـرة البحـوث والدراسـات التـي تناولـت اإلشـراف 

اإلشــراف علــى المعلمــين الجــدد وتقــديم الــدعم والمــساندة لهــم الــدول األجنبيــة أم فــي الــدول العربيــة، فــإن 

حــظ باالهتمــام نفـــسه، علــى الــرغم مــن أهميتـــه فــي تطــوير التعلـــيم ي، لــم خــالل العــام األول مــن تعييـــنهم

ومــدير المدرســة واألقــران الّتربــوّي مــن المــشرف  لمــساندةبحاجــة ماســة للــدعم واالجديــد فــالمعلم وتحــسينه، 

 فــي مهنــة الحتفــاظ بــهواتــؤثر علــى نــشاطه الــوظيفي و ليواجــه صــعوبات وتحــديات قــد تــصيبه باإلحبــاط 

  .التعليم

 لبرنامج تهيئة المعلم الجديد في وزارة اً  ومنسق، الباحث في مجال اإلشراف التربويمن خالل عملف

 لدى الباحث الرغبة في التعرف على الدور الذي يقدمه نشأت،  الفلسطينيةليالتربية والتعليم العا

ومدير المدرسة واألقران في دعم المعلم الجديد، فقد الحظ الباحث من خالل زياراته الّتربوّي المشرف 

متباينة نحو دور المشرف هم ءأراللمدارس ولقاءاته المتكررة مع عدد كبير من المعلمين الجدد، أن 

ومدير المدرسة واألقران في دعم المعلمين الجدد، وفي ضوء ما تقدم فقد تحددت مشكلة ربوّي التّ 

ى ر ومدير المدرسة واألقران في دعم المعلم الجديد كما يالّتربوّي  دور المشرف إلى التعرف الدراسة في

  .يةفلسطينية الشمالالمحافظات ال في الجدد  المعلمونذلك

  

  أهداف الدراسة 3.1

دور حـــول الفلـــسطينية  المعلمـــين الجـــدد فـــي المحافظـــات الـــشمالية راءآ لـــىإهـــذه الدراســـة التعـــرف هـــدف 

ومـــدير المدرســـة واألقـــران فـــي دعمهـــم خـــالل العـــام األول مـــن التعيـــين، وذلـــك محاولـــة الّتربـــوّي المـــشرف 

دد مــن جهــة  المعلمــين الجــراءآ ومــديري المــدارس واألقــران مــن جهــة و ين التربــويينللــربط بــين دور المــشرف

ودور مـدير المدرسـة ودور األقـران وربطهـا الّتربـوّي أخرى، لهذا تبنـى الدراسـة علـى تحليـل دور المـشرف 
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 باالحتياجــات المهنيــة للمعلــم الجديــد مــن أجــل تعميــق دور كــل مــنهم فــي دعــم ومــساندة المعلمــين ةمباشــر 

  .الجديد خالل العام األول من تعيينهم

  

 أهمية الدراسة 4.1

  :ية هذه الدراسة فيما يليتبرز أهم

ـــشمالية راءآ عـــن الكـــشف .1  دعـــم المـــشرف حـــولالفلـــسطينية  المعلمـــين الجـــدد فـــي المحافظـــات ال

ومـدير المدرسـة واألقـران لهـم خـالل العـام األول مـن تعينـيهم، والـذي قـد يـسهم فـي تلبيـة الّتربـوّي 

 .احتياجات المعلمين الجدد المهنية

ومــدير المدرســة واألقــران فــي دعــم ومــساندة الّتربــوّي شرف  فــي توضــيح الــدور الفنــي للمــاإلســهام .2

المعلمين الجدد، فمن المـأمول أن تـسهم نتائجهـا فـي توجيـه وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي لتطـوير 

 عنــد تنفيــذ إســتراتيجية أداء المــشرفين ومــديري المــدارس واألقــران لــدعم ومــساندة المعلمــين الجــدد

  .سطينإعداد وتأهيل المعلمين في فل

تـــساعد نتـــائج هـــذه الدراســـة وزارة التربيـــة والتعلـــيم العـــالي الفلـــسطينية فـــي تطـــوير برنـــامج تهيئـــة  .3

المعلم الجديد، بحيث يكون البرنامج مبني على حاجات المعلمـين الجـدد الواقعيـة ممـا يـسهم فـي 

 .رفع كفايتهم الوظيفية

ضــوع الدراســة ونتائجهــا، كونهــا مــن خــالل مو الّتربــوّي تــضيف هــذه الدراســة شــيئًا جديــدًا لــألدب  .4

  .-حسب علم الباحث– في هذا المجال في المحافظات الشمالية ى األولالدراسةتمثل 

  

  أسئلة الدراسة 5.1

  : السؤالين اآلتيننتحاول الدراسة اإلجابة ع

الّتربــوّي  المــشرف تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة مــن المعلمــين الجــدد لــدور كــل مــنمــا : الــسؤال األول

  ير المدرسة واألقران في دعم المعلم الجديد؟ومد

هل تختلف تقـديرات أفـراد عينـة الدراسـة مـن المعلمـين الجـدد لـدور كـل مـن المـشرف :  السؤال الثاني

الجــنس، : ومــدير المدرســة واألقــران فــي دعــم المعلــم الجديــد بــاختالف متغيــرات الدارســةالّتربــوّي 

  " ية؟والتخصص، وموقع المدرسة، والمنطقة الجغراف
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   الدراسةياتفرض 6.1

  :انبثقت عن سؤال الدراسة الثاني الفرضيات الصفرية التالية

بـين تقـديرات أفـراد عينـة ) α≥05.0(ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة  - 1

 ىتعــز د يــجدومــدير المدرســة واألقــران فــي دعــم المعلــم الالّتربــوّي المــشرف   كــل مــنالدارســة لــدور

 .لمتغير الجنس

بـين تقـديرات أفـراد عينـة ) α≥05.0(ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة  - 2

 ىتعــز د يــومــدير المدرســة واألقــران فــي دعــم المعلــم الجدالّتربــوّي المــشرف   كــل مــنالدارســة لــدور

 .لمتغير التخصص

بـين تقـديرات أفـراد عينـة ) α≥05.0( مـستوى الداللـة ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد - 3

 ىتعــز د يــومــدير المدرســة واألقــران فــي دعــم المعلــم الجدالّتربــوّي المــشرف   كــل مــنالدارســة لــدور

 .لمتغير موقع المدرسة

 أفـراد عينـة بـين تقـديرات) α≥05.0(ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة  - 4

 ىتعــز  يــددالجومــدير المدرســة واألقــران فــي دعــم المعلــم الّتربــوّي المــشرف   كــل مــنالدارســة لــدور

 .المنطقة الجغرافيةلمتغير 

  

  حدود الدراسة 7.1

 :بالتاليتحددت هذه الدراسة وٕامكانية تعميم نتائجها 

ات الــــشمالية المــــدارس الحكوميــــة فــــي المحافظــــ هــــذه الدراســــة فــــي أجريــــت: الحــــدود المكانيــــة . 1

  .الفلسطينية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي

فـــي المـــدارس الحكوميـــة فـــي الدراســـة علـــى المعلمـــين الجـــدد هـــذه  اقتـــصرت: الحـــدود البـــشرية . 2

  .الذين مر على تعينهم عام دراسي كاملالمحافظات الشمالية الفلسطينية و 

العــــام الدراســــي اســــي الثــــاني مــــن  الفــــصل الدر هــــذه الدراســــة خــــاللطبقــــت : الحــــدود الزمانيــــة . 3

2009/2010.  

  . الدراسة هذه فيالواردةالمصطلحات اقتصرت الدراسة على المفاهيم و : الحدود المفاهيمية . 4

تحـــددت الدراســـة بـــاألداة المـــستخدمة، وصـــدقها، وثباتهـــا، واإلجابـــة عنهـــا، : الحـــدود اإلجرائيـــة . 5

  .ومجتمع الدراسة وعينتها
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  مصطلحات الدارسة 8.1

 هــو المعلــم الــذي يتــولى مهمــة التعلــيم ولــم يمــض علــى تعيينــه ســنة دراســية كاملــة: الجديــدالمعلــم  . 1

   .للتثبيت مرشح ومصنف

والتعليمــي الّتربــوّي  هــو المــسؤول األول أمــام الجهــات الرســمية عــن تــسير العمــل :مــدير المدرســة . 2

ة العـاملين والطلبـة واالجتماعي واإلداري واإلبداعي داخل المدرسة، ويعتبر المرجعية األولـى لكافـ

 ).1، ص2007فلسطين، وزارة التربية والتعليم العالي، ( .وأولياء األمور فيها

هــم المعلمــون فــي المدرســة التــي يعمــل بهــا المعلــم الجديــد مــن نفــس التخــصص أو مــن : األقــران . 3

 . للمعلمين الجدد والدعم الفني وبإمكانهم تقديم المساعدة األكاديمية والتربويةتخصصات أخرى

والـذي كـان  ، ذلك الجزء من فلسطين الواقـع تحـت إشـراف الـسلطة الوطنيـة:المحافظات الشمالية . 4

فلــسطين، وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي، (اإلســرائيليخــالل فتــرة االحــتالل " الــضفة الغربيــة" يــسمى

 ).5، ص2004

حافظــات الــشمالية هــي مــديريات التربيــة والتعلــيم فــي الم: مــديريات التربيــة للمحافظــات الــشمالية . 5

جنــين، قباطيــة، (وهــي  مديريــة) 16(وعــددها   تحــت إشــراف الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية ةالواقعــ

، رام اهللا، أريحــا، ضــواحي القــدس، القــدس، قلقيليــة، نــابلس، جنــوب نــابلس، ســلفيتطوبــاس، طــولكرم، 

 ).بيت لحم، شمال الخليل، الخليل، جنوب الخليل

المحافظــات الــشمالية إلــى أربعــة مــديريات التربيــة والتعلــيم فــي احــث الب قــسم :المنــاطق الجغرافيــة . 6

تــضم كــل منطقــة أربعــة  و وفــق مــا هــو شــائع فــي وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي الفلــسطينية،منــاطق 

قلقيليـة، نـابلس، جنـوب (، الـشمال)جنـين، قباطيـة، طوبـاس، طـولكرم(أقـصى الـشمال : مديريات وهي

بيـــت لحـــم، شـــمال (، الجنـــوب ) اهللا، أريحـــا، ضـــواحي القـــدس، القـــدسرام(، الوســـط )نـــابلس، ســـلفيت

 .)الخليل، الخليل، جنوب الخليل

 لمــــساعدة العــــالي والتعلــــيم التربيــــة وزارة مــــن رســــمّياً  المعــــّين الــــشخص هــــو :الّتربــــويّ  المــــشرف . 7

حـسين ( أهـدافها لتحقيـق الّتعليمّيـة العملّيـة وتطـوير المهنـي ونمـوهم أدائهـم تحـسين ىعلـ المعّلمين

 .)2006وعوض اهللا، 
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة :الفصل الثاني

  مقدمة 1.2

وأهميته، الّتربوّي تناول هذا الفصل عرضًا لإلطار النظري من خالل التعرف على مفهوم اإلشراف 

ين وخصائصه، ووظائفه، وأنواعه، وأساليبه، ومجاالته، والتعرف على النمو المهني للمعلموأهدافه، 

ٕاقليميًا وعالميًا، واستخالص مجاالت الدعم والمساندة، للمعلمين محليًا و المهنية وعرض معايير األداء 

ومدير المدرسة واألقران في التنمية المهنية للمعلمين وخاصة الجدد الّتربوّي ودور كل من المشرف 

في السلطة الّتربوّي شراف تطور اإلمراحل منهم، والصعوبات والتحديات التي تواجه المعلم الجديد، و 

  .ية والتعليق عليهاب الفصل عرضًا للدارسات السابقة العربية واألجنهذاكما تناول . الوطنية الفلسطينية

  

  اإلطار النظري 2.2

  :الّتربويّ  مفهوم اإلشراف 1.2.2

  القادر على ،الذي ُيعنى ببناء اإلنسان الّصالحالّتربوّي جزءًا من الّنظام الّتربوّي يعتبر اإلشراف 

، ذلك النظام الذي يّتسم بالّتكامل والّشمولّية لجميع عناصر العملّية الّتعليمّية وتقّدمهالّنهوض بالمجتمع 

البيئة المدرسّية واألبنّية ( ومادية...) طلبة ومعلمين ومديري مدارس،(الّتعّلمية من كوادر بشرية 

، واختلفت تعريفاتهم الّتربويّ ت والبحوث مفهوم اإلشراف وقد تناولت الّدراسا...). والوسائل الّتعليمّية،

  :حسب فلسفة ووجهة نظر كل منها،  ويمكن تناول بعض منها على الّنحو

ــــعمليــــة فنيــــة قياديــــة إنــــسانية شــــاملة غايتهــــا تطــــوير العمليــــة التعليميــــة و الّتربــــوّي إلشــــراف ا • ة الّتربوّي

 مــن أجــل تحــسين الظــروف التعليميــة وزيــادة )مــشرف، معلــم، مــتعلم، بيئــة تعليميــة(بمحاورهــا كافــة 

فلـــسطين، وزارة " (فاعليتـــه وتحقيـــق أهدافـــه مـــن حيـــث تنميـــة قـــدرات الطلبـــة فـــي المجـــاالت المختلفـــة

 ).9، ص2009، التربية والتعليم العالي

عملّية تعاونيـة قياديـة ديمقراطيـة منّظمـة، ُتعنـى بـالموقف الّتعليمـّي بجميـع عناصـره الّتربوّي اإلشراف  •

ن مناهج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلم وطالـب وٕادارة وتهـدف إلـى دراسـة العوامـل المـؤثرة فـي ذلـك م

" الموقف وتقييمها للعمل على تحـسينها وتنظيمهـا مـن أجـل تحقيـق أهـداف العملّيـة التعليمّيـة الّتعلمّيـة

 ).231، ص 2008؛ عطوي، 19، ص2005الطعاني، (

ديمقراطيــــة تعاونيــــة منظمــــة، ُتعنــــى بــــالموقف التعليمــــي، بجميــــع عملّيــــة قياديــــة : "الّتربــــويّ اإلشــــراف  •

عناصره من مناهج ووسائل وأساليب، وبيئة ومعلـم وطالـب، وتهـدف إلـى دراسـة العوامـل المـؤثرة فـي 
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م ذلـــك الموقـــف وتقييمهـــا، للعمـــل علـــى تحـــسينها وتنظيمهـــا، مـــن أجـــل تحقيـــق أفـــضل ألهـــداف الـــتعلّ 

 .)12، ص2002عبد الهادي، " (والتعليم

ــــالنــــشاطات : "الّتربــــويّ اإلشــــراف  • ة المنظمــــة التعاونيــــة المــــستمرة، التــــي يقــــوم بهــــا المــــشرفون الّتربوّي

ون ومـــديرو المـــدارس واألقـــران والمعلمـــون أنفـــسهم بغيـــة تحـــسين مهـــارات المعلمـــين التعليميـــة الّتربوّيـــ

 .)22، ص2002، السعود(" وتطويرها، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية

 عملية التفاعل التـي تـتم بـين فـرد أو األفـراد وبـين المعلمـين بقـصد تحـسين أدائهـم: "الّتربويّ اإلشراف  •

 ).24، ص1997فيفر ودنالب، (

عملية تعاونية يقوم بها أشخاص خبراتهم متنوعـة، يعملـون كفريـق ويـشاركون فـي  ":الّتربويّ اإلشراف  •

 .)Ovando, 1995, P145(" تعليمااللتزام بتحقيق أهداف ال

"  فـــــي تحقيــــق أهـــــداف المدرســـــةمـــــساعدةأنــــه عمليـــــة يـــــستخدمها المــــسؤولون لل ":الّتربـــــويّ اإلشــــراف  •

)Sergiovanni & Starratt, 1991, P14(. 
 

هـــو العملّيـــة الفنّيـــة الّتربـــوّي مـــن خـــالل اســـتعراض الّتعريفـــات الـــّسابقة نجـــد أنهـــا تتفـــق فـــي أّن اإلشـــراف 

معلـم، مـتعلم، (ة بمحاورهـا كافـة الّتربوّيـاملة التـي تـسعى لتطـوير العملّيـة الّتعليمّيـة و القيادية اإلنسانّية الـشّ 

 بغرض تحسين الظـروف التعليميـة وزيـادة فاعليـة وتحقيـق أهدافـه لتنميـة قـدرات الّطلبـة فـي )بيئة تعليمية

  :المجاالت المختلفة، وفما يلي ابرز ما اتفقت عليه التعريفات السابقة

الموقف التعليمي بشكل كامل، وليس مقتـصرًا علـى المعلـم وزيارتـه فقـط، بـل يتعـدى يهتم بعناصر  •

 .ذلك، إلى الطالب، والمنهاج، والمدرسة، والجهات المؤثرة في العملية التعليمية كافة

لــيس المقــصود منــه تــصيد األخطــاء بــل هــو للتطــوير والتحــسين، مــن أجــل رفــع كفايــة العــاملين،  •

 . الطلبةوزيادة قدرتهم على تعليم

الغاية منه تحسين تحصيل الطلبة، وعليه، فإن الممارسات اإلشرافية كافـة، ينبغـي أن يظهـر أثرهـا  •

إيجابيـــًا عنـــد الطلبـــة، مـــن خـــالل زيـــادة مـــستوى امـــتالكهم للمهـــارات التعليميـــة والـــسلوكية الحـــسنة، 

 علـى تطـوير أداء وبالتالي، فإن أية جهود إشرافية مهما بلغ أثرها لن تكون ذات شأن مـا لـم تعمـل

 .الطلبة

ــأنــه يــسير وفــق أصــول مهنيــة، ويراعــي نتــائج الدراســات  • ة، لــذا فهــو عمــل مخطــط ومــنظم الّتربوّي

وواضح الهدف، وال بد للعملية اإلشرافية من البعد عن االرتجال والعشوائية سـواء فـي التخطـيط أو 

 .التنفيذ أو التقويم



 9

 .ية تقوم على احترام النفس اإلنسانيةيركز على البعد اإلنساني، ويقيم عالقات مهن •

يقــوم علـــى أســـاس تكامــل األدوار، ومـــا دامـــت العناصـــر المــؤثرة فـــي التعلـــيم متعــددة، فـــال بـــد مـــن  •

 .إسهام هذه العناصر جميعًا في تحسين التحصيل أوًال، ثم تكاملها في العمل ثانياً 

  

  الّتربوّي  أهمية اإلشراف 2.2.2

ـــدريسس يتعلـــق بتحـــسين غـــرض رئـــيالّتربـــوّي إن لإلشـــراف  ، وبوجـــه عـــام فـــإن العمـــل مـــع اآلخـــرين الّت

لتحقيق أهداف محددة هو الغاية من اإلشراف خاّصة أنه قد أصـبح فـي العـصر الحـالّي عمليـّة منّظمـة 

ذات نظريات ومدارس فكريـة متعـددة، تـسعى للّرقـي باإلنـسان الـذي يحتـاج بطبيعتـه للمـساعدة والّتعـاون 

ـــم تعـــد عـــشوائّية، وهنـــا تنبـــع أهميتـــه والحاجـــة إليـــه؛ فـــالمعّلم بحاجـــة مـــع اآلخـــرين، وعمليـــة ا إلشـــراف ل

إضــافة إلـــى أن . كمستــشار وداعـــم خاّصــة فــي ظــل االنفجـــار المعرفــّي والّتكنولــوجيّ الّتربــوّي للمــشرف 

لمعلمـين اوعنـد الحـديث عـن حاجـات . يكمـل فـي الكثيـر مـن جوانبـه أداء المعّلـمالّتربـوّي عمل المـشرف 

يرتبط بالمعلمين على اختالف مراحل تطّورهم المهنـّي سـواء علـى مـستوى مرحلـة الّتربوّي شراف فإن اإل

 ).1997فيفر ودنالب، (البقاء أو الطمأنينة أو فترة اإلدماج أو التجديد 

يم العمليـة التعليميـة التعليمـة مـن أجـل التأكـد مـن و مـن أجـل تقـالّتربـوّي كذلك تدعو الحاجة إلى اإلشراف 

ة المرجــوة، ومــن أجــل مــساعدة المعلمــين علــى النمــو المهنــي مــن خــالل أســاليب الّتربوّيــألهــداف تحقيــق ا

الفعال الشامل من خالل وظائفه المتعـددة، ومنهـا تطـوير األهـداف الّتربوّي معينة، وتنبع أهمية اإلشراف 

 Wiles & Lovell(والتطــوير المهنــي للمعلمــين، والتنــسيق، والرقابــة، والدافعيــة، وحــل المــشكالت

1975.(  

الّتربـوّي في إبراز أهمية اإلشراف ) 2009 (فلسطين/الّتربويّ وهذا يتفق مع الدليل المرجعي في اإلشراف 

  :من خالل اآلتي

باعتبــاره مستــشارًا مــشاركًا وداعمــًا؛ إضــافة إلــى أن تتــابع  نتــائج الّتربــوّي المعلــم بحاجــة للمــشرف  •

 .حاجة للمشرف لمساعدته على تطوير أدائهة أشارت إلى أن المعلم بالّتربويّ البحوث 

 .يكّمل في الكثير من جوانبه الفنية عمل المعلم وأدائهالّتربوّي عمل المشرف  •

التحاق عدد من المعلمين غيـر المـؤهلين تربويـًا للعمـل فـي مهنـة التـدريس يتطلـب وجـود مخطـط  •

 .الّتربويّ ومدّرب ومرشد، وذلك ما يتحقق في المشرف 

هلين على المستوى النظري فقط، ممـا يتطلـب تـوفير تأهيـل تربـوي تطبيقـي لهـم وجود معلمين مؤ  •

 .الّتربويّ وذلك يكون بفعل اإلشراف 
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نقص المعرفة واألساليب عند بعض المعلمين إما بسبب حداثـة التعيـين، أو ضـعف التأهيـل، أو  •

، وتمكينـه حتى بسبب االنفجار المعرفي؛ ومـن هنـا تظهـر أهميـة المـشرف فـي رفـع كفايـة المعلـم

 .ةالّتربويّ من مواكبة التطورات العلمية و 

الحاجــــة إلــــى نقــــل الخبــــرات واألفكــــار مــــن مدرســــة ألخــــرى، وتعمــــيم النجاحــــات والتجــــارب بــــين  •

  .المعلمين

ن عــددًا غيــر قليــل مــن المعلمــين أ) 2008(فــي وزارة المعــارف الــسعودية الّتربــوّي وذكــر دليــل المــشرف 

صطدمون بواقع ربما يختلف في صفاته وٕامكاناته عما تعلموه فـي مؤسـسات القدامى المؤهلين تربويًا قد ي

إعـــــداد المعلمـــــين، وتـــــشير المالحظـــــة اليوميـــــة والخبـــــرة إلـــــى أن المعلـــــم المبتـــــدئ مهمـــــا كانـــــت صـــــفاته 

  :الشخصية، واستعداده وتدريبه، يظل في حاجة ماسة إلى التوجيه والمساعدة وذلك من أجل

  .يد، وتقبل العمل بجميع أبعاده ومسؤولياتهالتكيف مع الجو المدرسي الجد - 

  .تنمية اتجاهات وعالقات إنسانية طيبة مع إدارة المدرسة، ومع الطالب، ومع زمالئه في العمل - 

  .تعرف الصورة الكلية للمنهج الذي سيدرسه، واألهداف المطلوب منه تحقيقها - 

ل والعمل استثارة التغلب على مشكالت المحافظة على النظام وضبط الطلبة وعالجها، ب - 

  .اهتمامهم وحفزهم إلى اإلقبال على الدراسة

المساعدة على تشخيص مشكالت الطلبة، وٕايجاد حلول للمعوقات األخرى التي تعترض سبيل  - 

  .العملية التعليمية

تعرف وسائل التقويم المناسبة، وتبين أهمية التقويم المستمر في التدريس، والتأكد من مدى تحقيق  - 

  .يسأهداف التدر 

للمعلـــم القـــديم فـــي تلبيـــة حاجتـــه للتـــدريب علـــى االتجاهـــات المعاصـــرة الّتربـــوّي وتظهـــر أهميـــة اإلشـــراف 

والطــرق الحديثــة فــي التــدريس وذلــك لتوضــيح فلــسفة التطــوير األدائــي ومبرراتــه أمــام المعلــم الــذي مــازال 

 الـذي مـا يـزال يقـاوم كـل تغييـر متمسكًا باألساليب التقليدية التي اعتاد عليها في عملية للتدريس، فالمعلم

  . وتطوير في البرامج التعليمية حتى يعي أهدافه ومبرراته وتقنياته

وحتـى المعلــم المتميــز فـي أدائــه، الــذي يحتـاج، فــي بعــض األحيـان، إلــى اإلشــراف، ال سـيما عنــد تطبيــق 

م األقـل خبـرة ألنـه أفكار جديدة، حيث يرحب دائمـًا بمقترحـات المـشرف وبزياراتـه الـصفية أكثـر مـن المعلـ

إعطــاء درس (اســتثمار كفايــة المعلــم المتميــز بطــرق مختلفــة الّتربــوّي ال يخــشى نقــده، ويــستطيع المــشرف 

، أو توضـــيح إجـــراء عملـــي أمـــام المعلمـــين األقـــل اقتـــدارًا أو خبـــرة، حيـــث يـــسر هـــذا )توضـــيحي نمـــوذجي
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عاليتــه، ويــؤدي درســه بمتعــة تظهــر المعلـم عــادة بهــذا التكليــف الــذي يهيــئ لــه الفرصـة إلظهــار مقدرتــه وف

  .)2009فلسطين، وزارة التربية والتعليم العالي، (آثارها في تعاونه مع المشرف ومع أقرانه المعلمين

، للتوجيـه واإلشـراف علـى جميـع العمليـات التـي يقـوم بهـا الّتربـويّ ضرورة ملحـة للنظـام الّتربوّي فاإلشراف 

 واالرتقــــاء بالكفايــــات المهنيــــة والشخــــصية للمعلــــم، عــــن طريــــق هــــذا النظــــام لتحــــسين العمليــــة التعليميــــة،

للتربيــة والمنهــاج والمبحــث الــذي يدرســه، ووضــع الخطــط التعليميــة،  ةالّتربوّيــمــساعدته فــي فهــم األهــداف 

ة وحــسن اســتغاللها، وتنــوع، أســاليب التقــويم، الّتربوّيــة، واالختيــار األمثــل للتقنيــات الّتربوّيــوٕاعــداد البــرامج 

 الظروف الالزمة لنموه المهني، ومساعدته في التغلب على ما يتعرض له مـن صـعوبات، وٕايجـاد وٕاعداد

  .)2007وزميليها، سالم يس( البدائل والحلول المناسبة لها

 

  الّتربويّ  أهداف اإلشراف 3.2.2

 إلــــى تحــــسين عمليتــــي التعلــــيم والــــتعلم، والنهــــوض بمــــستوى التعلــــيم وأســــاليبهالّتربــــوّي يهــــدف اإلشــــراف 

العوامــل المــؤثرة فيهمــا، ومحاولــة التغلــب علــى التحــديات بللحــصول علــى تعلــم نــوعي مــن خــالل االرتقــاء 

التــي تواجههــا، وتطــوير العمليــة التعليميــة فــي ضــوء األهــداف التــي تــضمنتها سياســة وفلــسفة التعلــيم فــي 

  :وأهمهاالّتربوّي أهداف اإلشراف ) 2002(الوزارة، وبين عبد الهادي 

من خـالل دراسـة واقـع المنهـاج ) المحتوى، األسلوب، التقويم وآلياته(هاج بأبعاده الثالثة تطوير المن - 

التعليمــي وربــط المــادة الدراســية التــي يتعلمهــا الطلبــة وتعــديل أســاليب التــدريس وطرقــه بمــا يناســب 

 .فئات الطلبة ومراعاة الفروق الفردية بينهم

 .التربية والتعليم العالي وخططهاتنفيذ الخطط فعليًا انطالقًا من فلسفة وزارة  - 

تنظــــيم المواقــــف التعليميــــة التعلميــــة مــــن خــــالل تنظــــيم الطلبــــة وتنظــــيم الــــصفوف وتــــشجيع الــــتعلم  - 

 ...التعاوني،

مساعدة المعلمين على تنمية قدراتهم وكفاياتهم من خالل نقـل األفكـار وتـدريبهم علـى أداء مهـارات  - 

 .تعليمية

للمواقــف الطارئــة إضــافة لتقــويم أنــشطتهم ذاتيــًا ومــساعدتهم مــساعدة المعلمــين علــى إيجــاد حلــول  - 

 .على التخطيط وٕاعداد الوسائل واالختبارات وتحليل نتائجها

المشاركة في تحسين البيئة المدرسية من خالل تحسين عالقات المعلمـين والطلبـة وتـشجيعهم علـى  - 

 .اليب تربوية فاعلةاتخاذ القرارات التي تخص إدارة المدرسة، واستخدام وتجريب طرق وأس

 .تنمية االنتماء لمهنة التربية والتعليم واالعتزاز بها، وٕابراز دورها في المدرسة والمجتمع - 
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التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العالقة في التخطيط وتنفيذ بـرامج التعلـيم، والتـدريب،  - 

 .والكتب، والمناهج، وطرق التدريس، ووسائل التدريس المعنية

 .، وفنيًا، وماديًا، وماليًا، واستثمارهال لإلمكانات المتاحة بشرياً تخدام األمثاالس - 

 .المشاركة في تدريب العاملين في الميدان على التقويم الذاتي وتقويم اآلخرين - 

كعنــصر مــن عناصــر العمليــة التعليميــة الّتربــوّي تحقيــق فهــم للمعلمــين للــدور الــذي يلعبــه اإلشــراف  - 

 .التعلمية

تعاون مع اآلخرين للوصول إلى تحقيق أهداف محددة في ميـادين كثيـرة كـالتعليم والتجـارة العمل وال - 

والصناعة والتمريض وغيرها، حيث إّن العاملين يحتاجون إلى مرشد وموجه وداعـم كـل فـي مجالـه 

 .وفي كل مرحلة

م خاصـة أن توفير أساليب تدريس تربوية لفئات المعلمين وفق حاجاتهم المختلفة تمكـنهم مـن اإللمـا - 

المعلمــين يواجهــون مواقــف صــفّية مختلفــة ومتغيــرات مختلفــة كــالمقررات الدراســية فــي ضــوء التقــدم 

 .العلمي والتكنولوجي

فـــي تقـــديم خـــدمات فنيـــة خبيـــرة منظمـــة مـــن خـــالل الّتربـــوّي هـــدف اإلشـــراف ) 2008(ولخـــص عطـــوي 

  :العمل التعاوني في المجاالت التالية

 .لمهنموه وتع): الطالب(المتعلم  . 1

 .وضعه، تحليله، تغييره، وتقييمه: المنهاج والكتاب المدرسي . 2

 .تقبله لمهنته، تحسين أدائه: المعلم . 3

  .التهيئة وحسن االستفادة منها: البيئة والتسهيالت المدرسية . 4

  

  الّتربويّ  خصائص اإلشراف 4.2.2

 اإلنـــسانّية والمـــشاركة خـــصائص متعـــددة، فباإلضـــافة إلـــى أّنـــه ُيعنـــى بتنميـــة العالقـــاتالّتربـــوّي لإلشـــراف 

، بحيـث تتحقـق الّترجمـة الفعلّيـة لمبـادئ العدالـة واإلخـالص والمحبـة، وجدّيـة الّتربويّ الوجدانّية في الحقل 

ـــوّي العطـــاء، وفـــي ضـــوء المفهـــوم الحـــديث لإلشـــراف  ـــوليالّترب خـــصائص اإلشـــراف ) 1983(لخـــص مت

 :فيما يليالّتربوّي 

ـــوّي اإلشـــراف  . 1 ـــة يـــستهدالّترب ـــة الظـــروف خدمـــة تربوي ـــم وٕارشـــاده والعمـــل علـــى تهيئ ـــه المعل ف توجي

-عمليــة تعليميــةالّتربــوّي المالئمــة لنمــوه ونمــو التالميــذ فــي االتجاهــات الــسليمة كمــا أن اإلشــراف 
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 تهـدف إلـى مـساعدة المعلمـين الكتـساب الكفايـة الذاتيـة والمهـارة الفنيـة -ليست غاية فـي حـد ذاتهـا

 .ت التعليميةالتي تمكنهم من تقديم أحسن الخدما

يهــتم بكــل مــا يــؤثر فــي عمليــة التربيــة والتعلــيم فهــو لــيس قاصــرًا علــى توجيــه الّتربــوّي اإلشــراف   . 2

العناية بالمدرس وطريقة التدريس، وٕانما يتعدى ذلـك إلـى دراسـة العوامـل التـي تـسهل عمليـة الـتعلم 

 .مل على تحسينهافي موقف معين سواء ما يتصل منها بالتلميذ أم بالمدرسة أم بالبيئة والع

عمليــة تعاونيــة يــؤمن بالتعــاون واألخــذ والعطــاء والتــشاور وتبــادل وجهــات النظــر الّتربــوّي اإلشــراف  . 3

 .ةالّتربويّ فيما يساعد تحقيق األهداف 

وســـيلة لتحـــسين العمليـــة التعليميـــة فهـــو يهـــتم بحـــل مـــشاكل المعلمـــين والتالميـــذ الّتربـــوّي اإلشـــراف   . 4

وتـــوفير ، ائل الـــسمعية والبـــصرية وتنميـــة خدمـــة البيئـــة والمجتمـــعوتطـــوير المنـــاهج وتحـــسين الوســـ

 .ة لتنسيق جهود المعلمين وتسيير نجاحهم في تحقيق رسالتهمالّتربويّ القيادة 

وسيلة لتحقيق أهداف التربية عن طريق االهتمام بنمـو المعلمـين وٕاثـارة اهتمـامهم الّتربوّي اإلشراف  . 5

ســاليب األداء، وممارســة أوجــه النــشاط المختلفــة، وتــدعيم بالتقــدم المهنــي، ومــساعدتهم فــي تفهــم أ

الجانــب اإلنــساني مـــن العالقــات االجتماعيـــة فيمــا بيــنهم وتنميـــة التالميــذ كمـــواطنين قــادرين علـــى 

  .المشاركة في تقدم المجتمع

فـــــي الّتربـــــوّي التـــــي ذكرهـــــا الـــــدليل المرجعـــــي لإلشـــــراف الّتربـــــوّي وهـــــذا يتفـــــق مـــــع خـــــصائص اإلشـــــراف 

  :والذي اعتبره عملية) 2009(فلسطين

تهدف إلى تحسين الّتعليم والّتعّلم من خالل رعاية وتوجيه وتنشيط النمو المستمر لكل من : فنّية

الطالب والمعّلم والمشرف، وأي شخص آخر له أثر في تحسين العملّية الّتعليمّية الّتعلمّية فنيًا كان 

  .أم إدارياً 

ير في المعّلمين، والّطلبة، وغيرهم، ممن لهم عالقة بالعملّية تتمثل في المقدرة على التأث: قيادّية

  .الّتعليمية لتنسيق جهودهم من أجل تحسين تلك العملّية أو تحقيق أهدافها

وتهدف بصورة رئيسة إلى االعتراف بقيمة الفرد بصفته إنسانًا، كي يتمكن المشرف من بناء : إنسانية

، وليتمكن من معرفة الطاقات الموجودة لدى كل فرد يتعامل صرح الثقة المتبادلة بينه وبين المعّلم

  .معه في ضوء ذلك

  .تفاعلّية تتغير ممارستها بتغير الموقف والحاجات التي تقابلها ومتابعة كل جديد
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 وترّحـب بـاختالف وجهـات النظـر، ممـا )مـن تخطـيط وتنـسيق وتنفيـذ وتقـويم ومتابعـة(تعاونّية في مراحلها المختلفـة

ـــنّظم العالقـــة بينهمـــا لمواجهـــة المـــشكالت يقـــضي علـــى ا ـــم، وي ـــين المـــشرف والمعّل ـــسلبية ب ـــة ال لعالق

  .ة وٕايجاد الحلول المناسبةالّتربويّ 

مرنـــة متطـــورة تتحـــرر مـــن القيـــود الروتينيـــة، وتـــشجع المبـــادرات اإليجابيـــة، وتعمـــل علـــى نـــشر الخبـــرات 

  .والّتجارب الّناجحة

د زيارة مـشرف وتنقـضي بانقـضاء الزيـارة، بـل ُيـتمم المـشرف مستمرة في سيرها نحو األفضل، ال تبدأ عن

  .الالحق مسيرة المشرف الّسابق

تحترم الفروق الفردية بين المعّلمين وتقّدرها، فتقبل المعّلم الضعيف أو المتذمر، كما تقبل المعّلـم المبـدع 

  .والنشيط

 وتطويرهـــا ضـــمن اإلطـــار العـــام تعنـــى بجميـــع العوامـــل المـــؤثرة فـــي تحـــسين العملّيـــة الّتعليمّيـــة: شـــاملة

  . ألهداف الّتربّية والّتعليم

  .تشجع البحث والتجريب واإلبداع، وتوّظف نتائجها لتحسين التعليم: علمية

  .ةالّتربويّ هدفها تبصير المعّلم بما يجنبه الخطأ في أثناء ممارسته العملية : وقائية وعالجية

مع الدليل المرجعي في اإلشراف ) 1983(ي األردنية ويتفق ما طرحته وزارة التربية والتعليم العال

. إنسانية، وقيادية، وشاملة، وعلمية، و فنية، ومرنة: عمليةالّتربوّي من أن اإلشراف الفلسطيني الّتربوّي 

له دور الّتربوّي على ما ورد في الدليل المرجعي أن اإلشراف ) 1987(كما زادت الخطيب وزميالها 

  .ي الذاتي للمعلمينفي تحقيق النمو المهن

  

  الّتربويّ  وظائف اإلشراف 5.2.2

الفعــال وظــائف ويمــارس مهــام متعــددة بإقامــة اتــصال إيجــابي مــع العــاملين فــي الّتربــوّي يــؤدي اإلشــراف 

إلثارة دافعيتهم وتشجيعهم على النمو المهني، كما يهيئ لهم الظـروف المناسـبة إلحـداث الّتربوّي الميدان 

دور الّتربـوّي ة ويعمـل علـى تقـويم عمليـة الـتعلم ويمـارس فيـه المـشرف الّتربوّيـم العملية التغير الالزم لتقوي

 ســلطة التــأثير الشخــصي اســتخدامالــذي يعمــل مــع المعلمــين ومــديري المــدارس مــن خــالل الّتربــوّي القائــد 

  .التي تقوم على النزاهة والصراحة والثقة

ادر عــــن وزارة التربيــــة والتعلــــيم العــــالي الفلــــسطينية الــــصالّتربــــوّي وأتفــــق الــــدليل المرجعــــي فــــي اإلشــــراف 

علــى )  1999(الــصادر عــن وزارة المعــارف الــسعودية الّتربــوّي  المــشرفمــع مــا ورد فــي دليــل ) 2009(

  :وظائف اإلشراف اآلتية
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 ، والّتعــاون مــع إدارة المدرســةالّتربــويّ وتتمّثــل بتحمــل مــسؤولّية القيــادة فــي العمــل : وظــائف إدارّيــة: أوالً 

ـــة توزيـــع الـــّصفوف والحـــصص بـــين المعّلمـــين وحمايـــة مـــصالح الّطلبـــة، واإلســـهام فـــي حـــل  .فـــي عملّي

إضافة إلعداد تقرير شامل مع نهاية كـل عـام . المشكالت الّطارئة التي تخّص كًال من الّطالب والمعّلم

معّلمـــين، دراســـّي؛ يتـــضّمن مختلـــف الفعاليـــات المتعلقـــة بالمبحـــث، وطـــرق تدريـــسه، ومـــستويات أداء ال

  .ومدى تعاونهم، والخطط المستقبلّية لتطوير أدائهم في ضوء نتائج الّتقويم

، الّتربــــويّ وتهــــدف إلــــى تــــشجيع المعّلمــــين وحــــثّهم علــــى اإلنتــــاج العلمــــّي و : وظــــائف تنــــشيطّية: ثانيــــاً 

ساعدة ة القائمــة فــي المدرســة ولــدى مــديريات التربيــة والتعلــيم، ومــالّتربوّيــوالمــشاركة فــي حــل المــشكالت 

المعّلمين على الّنمّو الّذاتي، وتفّهم طبيعة عملهم وأهـدافهم، مـع تنـسيق جهـودهم ونقـل خبـرات وتجـارب 

ة والوسـائل الّتعليمّيـة، وطريقـة اإلفـادة منهـا والمـشاركة الفاعلـة الّتربوّيـبعضهم بعضا، وتوظيف الّتقنيات 

  .في ابتكار وسائل جديدة أو بديلة

وتقـوم علـى تـدريب المعّلمـين، مـن أجـل نمـوهم، ورفـع مـستوى أدائهـم، لتحـسين : وظـائف تدريبّيـة: ثالثاً 

ويمكــن مــساعدة المعّلمــين ). الــورش، وحلقــات البحــث، والنــشرات: ويمكــن أن يتحقــق ذلــك عــن طريــق(الموقــف التعليمــيّ 

  .التي ُتشبع ميول المتعلمين وحاجاتهمالّتربوّي في وضع البرامج، وأساليب الّنشاط 

 وتنبــع تلــك الوظــائف مــن اإلحــساس بالمــشكالت والقــضايا التــي تعــوق مــسيرة :ئف بحثّيــةوظــا: رابعــاً 

ة، وتحقيــق نمــو التالميــذ المــستمر ومــشاركتهم الفعلّيــة فــي المجتمــع، والــسعي إلــى تحديــد الّتربوّيــالعملّيــة 

  .تلك المشكالت والّتفكير الجاّد في حلها وفق برنامج ُيعّد لهذا الغرض

ـــةوظـــائف تقو : خامـــساً  ـــم مـــع أهـــداف المؤســـسة :يمّي ـــ وتهـــتّم بقيـــاس مـــدى توافـــق عمـــل المعّل ة الّتربوّي

ـــم والعمـــل علـــى تعزيزهـــا، واكتـــشاف نقـــاط  ـــّوة فـــي أداء المعّل ومناهجهـــا وتوجيهاتهـــا، وتعـــرف مراكـــز الق

  .الّضعف والعمل على عالجها وتداركها، بغرض تقويم العملّية الّتعليمّية بصورة شمولّية

 وتعمـــل علـــى تزويـــد المعّلمـــين بكيفيـــة تحليـــل المنـــاهج وفـــق نمـــاذج نظرّيـــة :حليلّيـــةوظـــائف ت: سادســـاً 

 فـي ضـوء ) التقـويم-التـدريس  أسـاليب- المحتـوي-األهـداف(لتحليل المناهج وتطويرها، وتحليل المناهج الدراسـّية 

اس مـــدى النمــاذج النظرّيـــة الــّسابقة، وتحليـــل أســـئلة االختبــارات مـــن خــالل مواصـــفات فنّيـــة محــددة وقيـــ

  .مطابقتها لتلك المواصفات، ووضع الّنماذج الالزمة لها

ة، الّتربوّيـ وتقوم على ابتكار أفكار جديدة، وأسـاليب تُـسهم فـي تطـوير العملّيـة :ابتكاريهوظائف : سابعاً 

ووضـــعها األفكـــار موضـــع االختبـــار والتجريـــب، ومـــن ثـــّم تعمـــيم هـــذه األفكـــار واألســـاليب بعـــد تجريبهـــا 

  .هاوثبوت صالحيت
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  الّتربويّ  أنواع اإلشراف 6.2.2

جــــزء ال يتجــــزأ مــــن اإلدارة الّتربــــوّي واإلشــــراف ، ة بالّنظريــــات اإلداريــــة وتطوراتهــــاالّتربوّيــــتــــأثرت اإلدارة 

. تبعـًا لهـذه التطـوراتالّتربـوّي األمر الذي جعله يتـأّثر؛ ممـا أظهـر أنواعـًا عديـدة فـي اإلشـراف ، ةالّتربويّ 

واتجاهاته المختلفة ال يعني أن المـشرف ال بـّد أن يتقنهـا، الّتربوّي نواع اإلشراف وأهمية اإلطالع على أ

ـــيم بـــل المقـــصود أن يطلـــع المـــشرف علـــى اتجاهـــات . أو أن أحـــدها هـــو الحـــل األمثـــل لمـــشكالت الّتعل

. ة التــي كانــت ســببّا فــي ظهورهــاالّتربوّيــ، ويتعــرف األســس الفكرّيــة و الّتربــويّ مختلفــة فــي حقــل اإلشــراف 

هــي مرنــة ومفتوحــة للّتطــوير والّتعــديل بمــا يتناســب والموقــف التعليمــّي مراعيــًا حجــم الــصف وموضــوع و 

فلــــسطين، وزارة التربيــــة والتعلــــيم العــــالي، (.ةالّتربوّيــــالحــــصة، وقــــد يتــــأثر بشخــــصية المــــشرف أو بيئتــــه 

2011(  

ين بدارسـته، فقـد صـنفه من خالل وجهات نظر المهتمالّتربوّي تصنيف اإلشراف الّتربوّي وتناول األدب 

البعض إلى أنماط، وصنفه البعض األخر إلى أنواع، ومن خـالل االطـالع علـى هـذه التـصنيفات تبـين 

، ولكــن يمكــن االخــتالف فــي األســاس الــذي تــم علــى الّتربــويّ أنــه ال فــرق بــين أنمــاط وأنــواع اإلشــراف 

فقـد . الّتربـويّ ى مفهـوم اإلشـراف ة إلـالّتربوّيـضوئه هـذا التـصنيف، والـذي يعكـس تطـور نظريـة األنظمـة 

علــى أســاس األســلوب الّتربــوّي  اإلشــراف) 2007سيــسالم وآخــرون،(عنــد صــنف كيمبــال ويلــز كمــا ورد 

والمعلمـــين، لتحقيـــق الّتربـــوّي ، والـــذي يعكـــس العالقـــة بـــين المـــشرف الّتربـــويّ الـــذي يـــستخدمه المـــشرف 

  :، إلىالّتربويّ أهداف اإلشراف 

 .اإلشراف االستبدادي . 1

 .شراف الدبلوماسياإل . 2

 ).السلبي (ألترسلياإلشراف  . 3

 .اإلشراف الديمقراطي . 4

على أساس النتائج المتوقعة منه، وكيفية معالجة تلك النتـائج لتحقيـق أغـراض ) 1976(وصنفه األفندي 

  :اإلشراف إلى

 .اإلشراف التصحيحي . 1

 .اإلشراف الوقائي . 2

 .اإلشراف البنائي . 3

 .اإلشراف اإلبداعي . 4



 17

وظـائف ومهـام اإلشـراف الّتربـوّي على أساس الطريقة التي يؤدي فيها المشرف ) 1988(كما صنفه ريان

  :إلىالّتربوّي 

  .اإلشراف على مستوى التفتيش . 1

 .اإلشراف على مستوى تقديم العون والمساعدة . 2

 .اإلشراف على مستوى التعاون . 3

 .اإلشراف على مستوى القيادة االجتماعية الديمقراطية . 4

، وتوجيــه الّتربــويّ أســاس اإلجرائيــة التــي يمكــن بهــا تنفيــذ اإلشــراف علــى ) 1992(كمــا صــنفه حمــدان

  :التربية المدرسية، إلى

  .اإلشراف بأسلوب الفريق . 1

 .ةالّتربويّ اإلشراف بأسلوب األهداف  . 2

 .اإلشراف بأسلوب الكفايات الوظيفية . 3

 .اإلشراف باألسلوب العيادي . 4

 .اإلشراف بأسلوب النظام . 5

 .اإلشراف بأسلوب النظام والعيادة . 6

، وذلـك علـى أسـاس الفلـسفة القـائم عليهـا الّتربـويّ إلى اتجاهات في اإلشـراف ) 1991(كما صنفه نشوان 

  :، إلىالّتربويّ ، ودور المشرف الّتربويّ اإلشراف 

  .نظير التعليمالّتربوّي اإلشراف  . 1

 .الشاملالّتربوّي اإلشراف  . 2

 .ألتشاركياإلشراف  . 3

 .اإلشراف العيادي أو العالجي أو اإلكلينيكي . 4

  .اإلشراف باألهداف . 5

 

علـــى ضـــرورة أن يطلـــع المـــشرف ) 2011 (فلـــسطين/الّتربـــوّي المرجعـــي فـــي اإلشـــراف أكـــد الـــدليل وقـــد 

علـى بعـض أنـواع اإلشـراف وركـز الـدليل ، الّتربـويّ على االتجاهـات المختلفـة فـي حقـل اإلشـراف الّتربوّي 

  :أهمهاالمستخدمة في فلسطين، الّتربوّي 
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  )العيادي(كي اإلشراف اإلكليني) 1

هو أسـلوب إشـرافي موجـه نحـو تحـسين أداء المعلمـين الـصفي، وممارسـتهم الـصفية، عـن طريـق تـسجيل 

  .الموقف التعليمي بكامله، وتحليل أنماط التفاعل الدائرة فيه بهدف تحسين تعلم التالميذ

وزيـادة فاعليـة دور ويهدف إلى نقل المعلمين إلى مستوى أعلى في األداء وترك أثر إيجابي في التعلـيم، 

، التغييـر اإليجـابي فــي اتجاهـات المعلمـين نحــو الّتربـويّ المعلـم مـن خـالل التفاعــل الحقيقـي مـع المــشرف 

ة المختلفـــة، الّتربوّيـــ، وٕاثـــارة دافعيـــه المعلمـــين وممارســـتهم للجديـــد النـــافع فـــي المجـــاالت الّتربـــويّ اإلشـــراف 

  .وتطوير تعلم التالميذ وسلوكهم

لهــذا النــوع مــن اإلشــراف لــضعف بــرامج التــدريب قبــل الخدمــة، وضــعف الممارســات وقــد ظهــرت الحاجــة 

ة وتنوعهـا، وعـدم الّتربوّيـالتعليمية الصفية للمعلمين المبتدئين بشكل عام، وكثرة التجديدات والمـستحدثات 

ألدائيـة توافر النظام اإلشرافي الفاعل والقادر على اسـتيعابها، وتـدريب المعلمـين علـى امـتالك الكفـاءات ا

  .المرتبطة بها

وتمـــر عمليـــة اإلشـــراف فـــي هـــذا النـــوع بخطـــوات محـــدد تبـــدأ بـــالتخطيط المـــشترك بـــين المـــشرف والمعلـــم 

والمشاركين اآلخرين للوحدة التدريسية، ثم مـشاهدة الحـصة وتـسجيلها عـن طريـق الـصورة أو الـصوت أو 

مــن قبــل المــشاركين علــى حــد الكتابــة، ثــم تحليــل الحــصة تحلــيال موضــوعيا شــامال مــن قبــل المــشرف و 

  .سواء، وتقويمها لمعرفة مواطن القوة لتعزيزها، ومواطن الضعف لتالفيها

ويميز هذا النوع أن المعلم طرف فاعل في العملية اإلشرافية، يسهم في تقديم التغذية الراجعـة الـضرورية 

الــسلوك التعليمــي الــصفي لتعــديل وتطــوير الخطــة اإلشــرافية، كمــا ويعــد أســلوبا فــاعًال فــي تغييــر أنمــاط 

للمعلمين تغييـرا إيجابيـا ولـنقلهم إلـى مـستوي أعلـى فـي األداء، يـؤدي بـدوره إلـى إحـداث آثـار إيجابيـة فـي 

العملية التعليمية، وأن طبيعة العالقة بين المشرف والمعلـم فـي ضـوء أسـلوب اإلشـراف اإلكلينيكـي تتميـز 

 يؤثر بدوره فـي العالقـة بـين المعلـم والطلبـة، حيـث تتجـه بروح الثقة والتعاون اإليجابي بين الطرفين، مما

عطــوي،  (هــذه العالقــة نحــو مزيــد مــن التواصــل المفتــوح وتزيــد مــن مبــادرات الطلبــة فــي العمليــة التعليميــة

  ).1991؛ نشوان، 2008

  

  :اإلشراف الّتصحيحيّ ) 2

قدرتــه علـى التّــدريس، فــإذا هـو نمــط إشـرافّي ُيعنــى بتـصحيح الخطــأ دون إسـاءة إلــى المعّلـم أو الــّشك فـي 

صــفًا، وفــي نيتــه اكتــشاف أخطــاء المعّلــم ســيعثر عليهــا؛  وقــد يكــون الخطــأ يــسيرًا الّتربــوّي دخــل المــشرف 

إذا كــان الخطــأ ال يترتــب عليــه آثــار ضــارة، وال يــؤثر فــي  -الّتربــوّي وقــد يكــون جــسيمًا، إال أن مــن واجــب المــشرف 
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ا الخطــأ أو أن يــشير إليــه إشــارة عــابرة، وبأســلوب لطيــف، حيــث ال  أن يتجــاوز عــن هــذ-العمليــة الّتعليميــة 

يسبب حرجًا لمن أخطأ، وبعبارات ال تحمـل أي تأنيـب أو تجـريح أو سـخرية، أمـا إذا كـان الخطـأ جـسيمًا 

ة التـي خطـط لهـا، الّتربوّيـيؤدي إلـى توجيـه الّطلبـة توجيهـًا غيـر سـليم، أو يـصرفهم عـن تحقيـق األهـداف 

بحاجة الستخدام لباقته وقدراته في معالجة الموقف سواء بطرق مناسبة تُـوفر جـوًا مـن وّي الّتربفالمشرف 

الثّقة والمودة بينه وبين المعّلم، عن طريـق اإلشـارة إلـى المبـادئ واألسـس التـي تـدّعم وجهـة نظـره، وتبـين 

 ص مـن هـذه األخطـاءالضرر الّناجم عن الخطأ التي وقع فيها المعّلم، ليصال معًا لقناعة بـضرورة الـّتخل

  .)1987الخطيب وزميليها، ؛ 2007وزميليها،  سالمسي(

  

  :اإلشراف الوقائيّ ) 3

رجل اكتسب خبرة في أثناء ممارسته للّتعليم مسبقًا وقيامه بزيـارة معلمـين ووقوفـه علـى الّتربوّي المشرف 

ــــم ا. أســــاليب تدريــــسهم ــــّصعوبات التــــي قــــد تواجــــه المعّل لجديــــد عنــــد مزاولتــــه ولديــــه القــــدرة أن يتنبــــأ بال

يتمّيز بقوة مالحظتـه وقـدرة علـى أن يستـشّف الّتربوّي إضافة إلى أن المشرف . )2006علي، (الّتدريس

روح الّطلبــة، وأن يــدرك األســاليب التــي تــؤدي إلــى إحــراج المعّلــم، وٕازعاجــه، وقلقــه، وهنــا تــأتي مهمــة 

على تالفيها والتقليل مـن أثارهـا الـّضارة وأن في توّقع الّصعوبات والعراقيل، وأن يعمل الّتربوّي المشرف 

عبـد الهـادي،  (يأخذ بيد المعّلم ويساعده على تقويم نفسه ومواجهة هذه الصعوبات والّتغلب عليهـا ذاتيـاً 

2006.(  

  

  :اإلشراف البنائيّ ) 4

 أنظـار ة وللوسائل التـي تحققهـا ألبعـد مـدى، لـذا ينبغـي أن تنـصبّ الّتربويّ هو الرؤية  الواضحة لألهداف 

المــشرف والمعّلــم علــى المــستقبل، ال علــى الماضــي، إذ إن الغايــة مــن اإلشــراف البنــائي ال تقتــصر علــى 

األفـــضل، وٕانمـــا تتجـــاوز إلـــى المـــستقبل بإشـــراك المعّلمـــين فـــي رؤيـــة مـــا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه التّـــدريس 

مهمـــة اإلشـــراف البنـــائّي و . الجّيـــد، وأن يـــشّجع نمـــوهم وأن يـــستثير المنافـــسة بيـــنهم مـــن أجـــل أداء أفـــضل

ــــدريس، والعمــــل علــــى تــــشجيع  ــــة لخدمــــة الّت تــــتلخص فــــي اســــتخدام أفــــضل اإلمكانــــات المدرســــّية والبيئّي

الّنشاطات اإليجابّية، وٕاشراك المعّلمين في رؤية ما يجـب أن يكـون عليـه التّـدريس الجّيـد، وتـشجيع الّنمـو 

  .)1987الخطيب وزميليها،  (المهنّي للمعّلمين
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  :شراف اإلبداعيّ اإل) 5

ــشاط الجمعــّي وهــو نــادر التّنفيــذ، حيــث ال يقتــصر علــى إنتــاج األحــسن، بــل   يعتمــد هــذا النــوع علــى الّن

يتطلـــب مـــن المـــشرف أن يـــشحذ الهمـــة، ويحـــرك مـــا عنـــده مـــن قـــدرات خّالقـــه إلخـــراج أحـــسن مـــا يمكـــن 

ويعمـل اإلشـراف . قـران  معـاً وبيـنهم وبـين األ. إخراجه في مجـال العالقـات اإلنـسانية بينـه وبـين المعّلمـين

اإلبـــداعي علـــى تحريـــر العمـــر واإلرادة وٕاطـــالق الطاقـــة عنـــد المعّلمـــين الســـتثمار قـــدراتهم ومـــواهبهم إلـــى 

  .ةالّتربويّ أقصى مدى ممكن في تحقيق األهداف 

 مرونـة الّتفكيـر، والـّصبر واللياقـة،: مبدعًا عليه أن يتصف بـصفات، أهمهـاالّتربوّي ولكي يكون المشرف 

والثقـــة بقدراتـــه المهنيـــة، والّتواضـــع، والبعـــد عـــن الفوقّيـــة واالســـتعالء، والرغبـــة فـــي الـــّتعّلم مـــن اآلخـــرين 

  ).2008عطوي، (واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم

  

  : اإلشراف باألهداف والنتائج) 6

 مـسؤولية كـل هو نظام ُيشارك فيه المعلمون والمشرفون والمديرون بتحديد أهداف تربوّية مشتركة وتحديد

وهـذا الّنـوع نـشط إذا مـا  .طرق في تحقيق هده األحداث بحيث يدرك كل منهم النتائج المتوّقعة من عمله

  .ويشعر الفريق بروح الفريق الواحد يعرف دوره وعمله حيث أّن كل طرف أو جهة استُثمر بفاعلّية

  

  الّتكامليّ / ألتشاركياإلشراف ) 7

المتخـصص؛ الّتربـوّي بـصفته الخبيـر الّتربـوّي شرفًا مقيمـًا مـع المـشرف يتـشارك مـدير المدرسـة باعتبـاره مـ

مما يوّلد أجواًء من الثّقة والّتعاون ما بينهما؛ فيقوم كل منهمـا بمـساندة اآلخـر ومتابعـة المعلـم وفـق خطـة 

إّن هــذا الّتوجــه يــساعد المعّلــم فــي اكتــساب طــرق وأســاليب فاعّلــة وُيــسهم . واضــحة وممنهجــة مــن كليهمــا

  .)2008عطوي، ( في تحقيق تعّلم فاعل

  

 الّتربويّ  أساليب اإلشراف 7.2.2

عمليتــي فــي ضــوء المفهــوم الحــديث يعتبــر برنــامج عمــل متكامــل، يهــدف إلــى تحــسين الّتربــوّي اإلشــراف 

 وذلـــك التعلـــيمالتربيـــة و ، مـــن خـــالل تقـــديم الـــدعم والمـــساندة لجميـــع العـــاملين فـــي مجـــال التعلـــيم والـــتعلم 

، )2002البـدري، (تتطـور فـي أسـاليبهالّتربـوّي ، وقد رافق التطـور فـي اإلشـراف ساليب متنوعةباستخدام أ

  .سوء تطور األساليب القائمة أو ظهور أساليب جديدة متنوعة
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نــشاط تعــاوني منــسق ومــنظم ومــرتبط : "بأنــهاألســلوب اإلشــرافي ) 60، ص2002(وعــرف عبــد الهــادي 

ــ فــي اتجــاه األهــداف بطبيعــة الموقــف التعليمــي ومتغيــر بتغيــره ، وال نــستطيع القــول أن "ة المنــشودةالّتربوّي

أسلوب واحـدًا منهـا أفـضل األسـاليب مـع كـل المعلمـين وفـي كـل المواقـف وفـي جميـع المـدارس وفـي كـل 

نفسه أمـام أكثـر مـن متغيـر ممـا يطـره إلـى اسـتخدام هـذا األسـلوب أو الّتربوّي الظروف، وسيجد المشرف 

 أو المزاوجـــة بـــين عـــدة أســـاليب ليواجـــه متطلبـــات المواقـــف التعليميـــة التـــي يـــشرف ذاك أو المـــزج بينهمـــا

  .عليها

األســلوب المناســب عليــه االعتمــاد علــى مقومــات أساســية منهــا مــا ذكــره الّتربــوّي وحتــى يختــار المــشرف 

  ):1983(متولي 

ة ونمـو ّتربوّيـالشمول األسلوب اإلشرافي في الخبرات تسهم في تحـسين وتطـوير العمليـة التعليميـة و  . 1

 .المعلمين المهني

 .مالءمة األسلوب اإلشرافي لنوعية المعلمين من حيث الخبرات والقدرات واإلعداد والخصائص . 2

 .مالئمة األسلوب اإلشرافي للمواقف التعليمي وتحقيقه للهدف الذي يستخدم من أجله . 3

 .شرفينأن يتم التخطيط لألسلوب اإلشرافي وتقويمه بالتعاون بين المعلمين والم . 4

 .مرونة األسلوب اإلشرافي ليراعي ظروف المعلم والمشرف والبيئة المحلية . 5

أن يكون المحور الرئيسي التي تدور حوله أسـاليب اإلشـراف فـي المـشكالت التـي تواجـه المعلمـين  . 6

 .واإلسهام في حلها

جمــاعي أن يــؤدي تطبيــق أســاليب اإلشــراف المختــارة إلــى المــشاركة اإليجابيــة للمعلمــين والعمــل ال . 7

 .والعالقات االجتماعية

  ):2002(والبدري ) 1987(الخطيب وزميليها كل من ويضيف البزاز كما ورد عند 

مـــن خبـــراء وٕاداريـــين فـــي اختيـــار األســـلوب اإلشـــرافي الّتربـــوّي إشـــراك بعـــض العـــاملين فـــي الحقـــل  . 8

 .وتخطيطه وتنفيذه

لوب اإلشـــرافي الـــذي يختارونـــه ثقـــة المـــشرفين بقـــدرة المعلمـــين علـــى النمـــو وٕادراكهـــم ألهميـــة األســـ . 9

 .وقدرتهم على استخدامه

أن يكون مدركًا لكافة األساليب والطرق التي يمكـن أن تـساعد المعلمـين الّتربوّي ويفترض في المشرف 

ر والتطـــوير والـــسير نحـــو األفـــضل وأن يكـــون منطلـــق اختيـــار األســـلوب المعـــين مـــا يـــستلزمه يـــعلــى التغي

إنــسان مبــدع قــادر علــى اســتعمال األســاليب والوســائل الّتربــوّي المــشرف الموقــف اإلشــرافي بكــل أبعــاده ف

التـــي يراهـــا مناســـبة فـــي ظـــروف معينـــة مـــع أشـــخاص معينـــين ولديـــه إمكانيـــة التبـــديل والتعـــديل فـــي هـــذه 
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الــذي يقــود عمليــة إحــداث الّتربــوّي ويــستطيع المــشرف الّتربــوّي األســاليب بالــشكل الــذي يتطلبــه الموقــف 

أن يمارس األساليب الجديدة تبعًا للمواقـف التعليميـة الطارئـة مـا دام هـدف هـذه الّتربوّي ر التغيير والتطوي

  .األساليب هو تحسين البرنامج التعليمي من ناحية وتحسين أداء المعلمين من ناحية أخرى

ث وتتــداخل، ويمكــن تقــسيمها إلــى أســاليب فرديــة وأخــرى جماعيــة، فالبحــالّتربــوّي تتعــدد أســاليب اإلشــراف 

قــد يقــوم بــه فــرد، وقــد تقــوم بــه جماعــة؛ إذ لــيس ثمــة حــد فاصــل بــين األســاليب الفرديــة ) مــثًال ( الّتربــوّي 

ويمكـن تقـسيم األسـاليب اإلشـرافية إلـى أسـاليب مباشـرة وأسـاليب غيـر مباشـرة، ، كمـا واألساليب الجماعيـة

نــا ال نجــد حــدودًا واضــحة بــين الــدور الــرئيس فــي األســلوب غيــر المباشــر، فإنالّتربــوّي فــإذا كــان للمــشرف 

ة يعد أسـلوبًا غيـر مباشـر؛ ألن فاعليتهـا تتوقـف علـى الّتربويّ األساليب المباشرة وغير المباشرة، فالنشرات 

الّتربـوّي مدى إيجابية المعلم في قراءتها وتنفيذ مضامينها بنفسه ، وتعد أسلوبًا مباشرًا لمـا يبذلـه المـشرف 

 مـــع المعلمـــين ، وهـــذا التقـــسيم بـــين األســـاليب الفرديـــة والجماعيـــة ، مـــن جهـــد فـــي متابعتهـــا ومناقـــشتها

  . المباشرة وغير المباشرة ، يستخدم من أجل الدراسة التحليلية ليس إال

أن أهـــم األســـاليب اإلشـــرافية تتمثـــل فـــي الزيـــارات ) 2007(ويـــرى كلـــج وبلنجتـــون فـــي سيـــسالم وزميليهـــا 

 واالجتمـاع بـالطالب ومناقـشتهم، وفحـص أعمـال الطـالب، الصفية، واالجتماعات بالمعلمين ومناقـشتهم،

  . ويوضح أنه مع تعدد األساليب الفردية والجماعية ال يمكن الفصل بينهما

) 1987(مــع كـل مــن تومـاس برجـز وجوزيــف جاسـتمان عنــد الخطيـب وزميليهــا ) 2008(وأتفـق عطـوي 

ة، واجتماعـــات المعلمـــين الّتربوّيـــرات هـــي الزيـــارات الـــصفية، والمـــؤتمالّتربـــوّي أن أهـــم أســـاليب اإلشـــراف 

ـــــالفرديـــــة والجماعيـــــة، والقـــــراءات المواجهـــــة، والمـــــشاغل  ة، والـــــدروس التطبيقيـــــة، والمحاضـــــرات، الّتربوّي

ة، والتــشجيع علــى البحــث والتجريــب، وأضــاف عليهــا تــشارلز بوردمــان أســلوبًا أخــر وهــو الّتربوّيــوالنــشرات 

 جملــــة مــــن األســــاليب تتــــراوح مــــا بــــين التعلــــيم الــــصفي، علــــى) 1991(ركــــز نــــشوان و . تبــــادل الزيــــارات

ـــيم المـــصغر، والمنحـــى التكـــاملي ـــاء الخدمـــة، والتعل ـــا بعـــض هـــذه األســـاليب  .والتـــدريب أثن وســـنتناول هن

  .اإلشرافية

  :الزيارة المدرسية .1

هـــي إحـــدى األســـاليب المـــستخدمة لإلشـــراف علـــى المـــدارس وتعـــرف مـــشكالتها واحتياجاتهـــا وأنـــشطتها 

عتبــر الخطيــب ت، و ومــن ثــم تقــديم المــشورة الفنيــة إن وجــدت لهيئــة المدرســة، واالجتمــاعيلّتربــوّي اوواقعهــا 

أن أهميتها تأتي من كونها إحدى الوسائل أو الطرق المتبعة لالرتقـاء بمـستوى التعلـيم ) 1987(وزميليها 

، تتـضمن نتظمـة وفـق خطـة مرنـة وم الزيـارة المدرسـيةأن تـتم) 2002(في معظم األقطار، وبـين البـدري 

المدرســة علــى إدارة ، واالتفــاق مــع ن الزيــارة فــي ضــوء ظــروف كــل مدرســةد الهــدف أو األهــداف مــيــحدت
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أن يحصل على معلومات كافية عن معلمي المدرسـة بهـدف توجيـه االهتمـام نحـو ، و موعد الزيارة وهدفها

 .من هو أحوج إليه من المعلمين

  :م األمور التي يجب على المشرف مالحظتها في الزيارة أه)1987(وحدد البزاز في الخطيب وزميليها

 .مدى مساهمة المدرسة في خدمة المجتمع المحلي ورفع مستواه -1

 وتغييـر تفكيـرهم وسـلوكهم بمـا يـتالءم واألهـداف الطلبـةتأثير المدرسة فـي تحـسين ظـروف مدى  -2

  .ةالّتربويّ 

ة والثقافيـة والـصحية واإلداريـة فـي ّيـالّتربو طبيعة العالقات القائمة بين المدرسة وبقية المؤسـسات  -3

 .المنطقة

 .النشاطات المدرسية كالفعاليات الرياضية والثقافية والفنية وغيرها -4

 :مالحظتها أهمهاالّتربوّي  اإلدارية التي يتوجب على المشرف هذا باإلضافة إلى بعض األمور

  .م وكفاءتهم العلميةتوزيع الصفوف على المعلمين بما يتوافق مع إمكانياتهم وميولهتناسب  . 1

 .ةالّتربويّ توزيع الجدول المدرسي ومدى مراعاته لألصول الفنية واألهداف  . 2

  .اللجان المدرسية ومدى قيامها بتنفيذ مشاريعها وخططها . 3

 .مدى دقة السجالت والملفات المدرسية وتنظيمها والعناية بها . 4

  ). تها دالال- تدوين درجاتها- أسئلتها-طبيعتها(االختبارات المدرسية  . 5

  .طلبةصة بالمدرسة و المعلمين والمعالجة المشكالت المدرسية الملحة الخا . 6

 . طبية العالقة السائدة بين أعضاء الهيئة التدريسية بما فيهم مدير المدرسة . 7

طبيعـــة الفعاليـــات وطـــرق التـــدريس التـــي يمارســـها المعلمـــون ومـــدى مالئمتهـــا لتحقيـــق األهـــداف  . 8

 ).1987 الخطيب وزميليها،(ة الّتربويّ 

  : ومدير المدرسة يراعي ما يليالّتربوّي قة بين المشرف وفي مجال العال

التشاور المتبادل بين المشرف ومدير المدرسة في كل القضايا التي يشعر أحدهما بـأن لهـا عالقـة  -1

 . بواجبات اآلخر وصالحياته

ـــوّي إطـــالع مـــدير المدرســـة للمـــشرف  -2 ـــة علـــى األعمـــال المبتكـــرة التـــي قـــام بهـــالّترب ا المعلمـــون بغي

 .تشجيعهم

  .اإلشراك في وضع الخطط الكفيلة بتقويم إدارة المدرسة ونشاطات المدير -3

 . ة الناجحة في مجال اإلشراف واإلدارة وأساليب التعلم ومشكالتهالّتربويّ تبادل الخبرات  -4

  .إشراك مدير المدرسة في عمل تقويم المعلمين -5
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 لتقــــويم و اقتــــراح العــــالج المناســــببالنــــشاط و االمــــشاركة فــــي وضــــع البــــرامج والخطــــط المتــــصلة  -6

 ).2008وزارة المعارف، السعودية، (

  

  :الزيارات الصفية .2

، وال تزال تعد من أهمها الّتربويّ هي أكثر األساليب اإلشرافية شيوعًا، وهي من أقدم أساليب اإلشراف 

الّتربوّي المشرف مي، فيقوم ما دام الهدف الرئيسي منها جمع المعلومات لدراسة الموقف التعليمي التعل

 الصف في أثناء عمله، بهدف رصد النشاطات التعليمية، ومالحظة التفاعل غرفةلمعلم في بزيارة ا

  .تعلم الطلبةلم، والوقوف على أثره في الصفي، وتقويم أداء المع

التقارير فبدال من تركيزها على كتابة ، وقد تغيرت النظرة إلى الزيارة الصفية في اإلشراف الحديث

واالتجاهات التي تحققت ، والمعارف، وقياس المهارات، أصبحت تركز على تقويم الطلبة، التقويمية فقط

والضعف من أجل وضع ، ومعرفة نقاط القوة، ةالّتربويّ و ، واكتشاف احتياجات المعلم العلمية، لديهم

  ).2008، عطوي(ومعالجة نقاط الضعف لدى المعلمين، خطة لتعزيز مواطن القوة

  : األهداف اآلتية للزيارة الصفية) 2009 (فلسطين/الّتربويّ حدد الدليل المرجعي في اإلشراف و 

  .ة بصورة طبيعيةالّتربويّ مالحظة الموقف التعليمي والفعاليات  . 1

  .مالحظة أثر المعلم في تالميذه والوقوف على مدى تقدمهم . 2

  .لوقوف على مدى صالحيتها ومالءمتهاتقويم أساليب التعليم، والوسائل التعليمية واألنشطة، وا . 3

التحقـــق مـــن تطبيـــق المنـــاهج الدراســـية، والوقـــوف علـــى مـــدى مالءمتهـــا لقـــدرات التالميـــذ وتلبيـــة  . 4

  .حاجاتهم، وما يعترض ذلك من صعوبات

معرفــة مــدى اســتجابة المعلمــين، ومــدى تــرجمتهم األفكــار المطروحــة فــي الزيــارات الــسابقة ســواء  . 5

فـــسه هـــو الزائـــر أم كـــان الزائـــر زمـــيال آخـــر لـــه، أو مـــن خـــالل الـــورش نالّتربـــوّي أكـــان المـــشرف 

  .التدريبية أو االجتماعات

  .الوقوف على حاجات الطلبة والمعلمين الفعلية والتخطيط لتلبيتها . 6

ـــامج الّتربـــوّي توثيـــق عالقـــة المـــشرف  . 7 بالميـــدان ألخـــذ الواقـــع بعـــين الحـــسبان عنـــد تخطيطـــه لبرن

  .ما يفيد المعلمين في تأدية واجباتهماإلشراف بغية إغناء البرنامج ب

مــن المعرفــة، وٕاغنــاء خبراتــه بمــا يطلــع عليــه مــن أســاليب جديــدة الّتربــوّي زيــادة رصــيد المــشرف  . 8

  .وتجارب مبتكرة ونشاطات فاعلة

  :وتصنف الزيارة الصفية إلى
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مين من إدارة تنشأ الحاجة إليها عندما يكثر التذمر من أحد المعل: الزيارة المفاجئة للمعلم        .1

المدرسة أو الطلبة وأولياء األمور، وهي ال تخدم المعلم كما ال تخدم عملية التعليم بصورة 

  .مباشرة
وتخدم غرضين أولهما حق المعلم في الحصول على خدمة اإلشراف، : الزيارة المبرمجة        .2

  .وثانيهما تقويم عمل المعلم
ر المدرسة بسبب حاجة المعلم للمساعدة في موقف تعذر زيارة بناء على طلب المعلم أو مدي        .3

  .على المعلم إيجاد حل له
زيارة بناء على طلب المشرف بسبب حاجة المشرف لالطالع على أسلوب مميز يتبعه         .4

  ).أ- 2007نبهان، . (بة إلى مدارس أخرىالمعلم بغرض نقل التجر 
  

 ):اللقاء الفردي(المداوالت اإلشرافية .3

وأحـــد المدرســـين حـــول بعـــض الّتربـــوّي  مـــا يـــدور مـــن مناقـــشات بـــين المـــشرف ي اإلشـــرافية هـــالمـــداوالت

ة العامـة التـي يـشترك فـي ممارسـتها سـواًء كانـت هـذه المناقـشات مـوجزة الّتربوّيـالمسائل المتعلقة بـاألمور 

  ).1976 ،األفندي (.أم مفصلة، عرضية أو مرتبًا لها

  :والمعلم حسب الحاجة إليهاالّتربوّي شرف وتتنوع المداوالت اإلشرافية بين الم 

  .أن لديه خبرة أو تجربة جديدة يريد أن يدلى بهاالّتربوّي فقد تكون في وقت يرى فيه المشرف   . أ 

  . وقد تتم بناء على طلب معلم يرى أن استمراره في العطاء يتطلب مثل هذا اللقاء  . ب 

ــ(للمعلــم الّتربــوّي  وقــد تــتم قبــل زيــارة المــشرف   . ج  وذلــك لطمأنتــه ، فــي غرفــة الــصف) دخاصــة الجدي

  .وتبديد دواعي الرهبة والخوف لديه وبناء جسور من المودة والثقة بينهما

لمناقـشة بعـض المـستجدات التـي طـرأت ) خاصة مـع المعلـم القـديم( وقد تكون بعد الزيارة الصفية   .د 

  .في أثناء عرض الحصة، أو إلتمام مناقشة قضية تمت إثارتها في مداولة سابقة

  :فيالمداوالت اإلشرافية أهداف ) 2002(دد البدري وح

 .التعرف على الجوانب الشخصية والمهنية للمعلم .1

نفسه فيكشف نقاط القوة ونقاط الضعف، فينمي مواهبه وقدراته مساعدة المعلم على معرفة  .2

 .ويعمل على تالفي نقاط الضعف

 .تنمية الثقة بالنفس وغرس الطموح وقوة اإلرادة لدى المعلمين .3

 .مساعدة المعلمين على وضع خطة طويلة األمد للنمو والتقدم .4
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 .إزالة المخاوف والشكوك وتوضيح األمور الغامضة .5

 .مساعدة المعلمين في التطلع إلى النقد وٕابداء الرغبة في مزاولته لبناء الصيغ السليمة للعمل .6

 .تبادل اآلراء واألفكار بين المشرف والمعلم .7

  :عاة األمور التالية عند إجراء المداوالت اإلشرافيةمراالّتربوّي وعلى المشرف 

 .أن تتم المداولة بين المشرف والمعلم في وقت مناسب لكليهما  .أ 

 .أن تعقد بعد فترة وجيزة من الزيارات الصفية بحيث تتيح للمشرف فرصة ليعد لها اإلعداد المناسب  .ب 

 .لمقاطعات أن تكون في مكان هادئ يرتاح إليه المعلم ويأمن فيه من كثرة ا  .ج 

 . أن تتم مناقشة المعلم في لقاء فردى  .د 

 .  أن يكون النقاش موضوعيا قائما على تبادل الرأي و االحترام المتبادل  .ه 

 باإليجابيات؟ ألن ذلك أدعى إلى تعزيز ثقة المعلم بنفسه  اللقاءالّتربوّي  أن يستهل المشرف   .و 

 .وتقبل ملحوظات المشرف وتنفيذ توجيهاته

لطرف عن األخطاء اليسيرة التي يمكن أن يتخلص منها المعلم بعد أن  أن يغض المشرف ا  .ز 

 .يشتد عوده في الميدان

 أن يهتم المشرف في أثناء النقاش بربط أداء المعلم بالنواتج التعليمية، بغرض التوصل إلى   .ح 

 .أفضل األساليب التعليمية وأكثرها فاعلية في تحقيق األهداف

 .ة البعيدة عن التطبيق في الواقع الميدانيالّتربويّ ن بالنظريات أن يتجنب المشرف إلزام المعلمي   .ط 

وزارة السعودية، ( المعلم بأهمية النقد الذاتي من أجل تعزيز ثقته بنفسهالّتربوّي أن يقنع المشرف   .ي 

  ).1999، المعارف

   

  :النشرة اإلشرافية .4

اللها أن ينقل إلى المعلمين والمعلمين، يستطيع المشرف من خالّتربوّي هي وسيلة اتصال بين المشرف 

بعض خبراته وقراءاته ومقترحاته ومشاهداته بقدر معقول من الجهد والوقت، ورغم النقد الذي يوجه إلى 

أسلوب النشرة اإلشرافية الذي ينصب على كونها ال توفر عنصر االتصال والتفاعل اإلنساني، إال أنها 

تأثيرا حيث إنها تصل المشرف بجميع المعلمين الذين الّتربوّي مع ذلك تعد من أوسع أساليب اإلشراف 

واتفق عبد الهادي الستمرار واالنتظام،  جيدا واكتسبت صفة ا وزعت عليهم خاصة إذا ما أعدت إعدادا

  :اإلشرافية على أهداف النشرة) 2008(وعطوي) 2002(

 .تساعد على توثيق الصلة بين المشرف والمعلمين .1
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  .مين في أماكن متباعدةتخدم أعدادا كبيرة من المعل .2

  .توفر للمعلمين مصدرا مكتوبا ونموذجا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة ومحاكاته .3

ة الحديثة على المستوين المحلي الّتربويّ تعرف المعلمين ببعض األفكار والممارسات واالتجاهات  .4

 .والعالمي

  .راح الحلول المالئمة لهاتثير بعض المشكالت التعليمية لحفز المعلمين على التفكير فيها واقت .5

 .تساعد في تعميم الخبرات المتميزة التي يشاهدها المشرف .6

  .توضح أهداف خطة المشرف للمعلمين وتحدد بعض أدوارهم فيها .7

 .بإحصاءات ومعلومات ووسائل تعليمية حديثةتزود المعلمين  .8

  :ويجب مراعاة األمور اآلتية عند إعداد النشرة

 ).والناتج التعليمي المتوقع تحقيقه( األهداف،  أن تضمن مقدمة واضحة تبرز -1

 . أن تكون قصيرة ذات لغة سهلة واضحة، وأن تتضمن حقائق ومعلومات دقيقة وحديثة -2

 . أن تتناول موضوعا واحدا ما أمكن، وأن يلبي هذا الموضوع حاجة مهمة لدى المعلمين -3

لة من واقع المعلمين  أن تكون عملية بعيدة عن اإلغراق في التنظير، ومشتملة على أمث -4

 .وخبراتهم وظروفهم

 . أن تثير دافعية المعلم لنقد ما يقرأ -5

 أن يتناسب توقيت إرسالها مع ظروف المعلمين المدرسية والخاصة، حتى يتسنى لهم قراءها  -6

 .واستيعابها

 . أن تعزز بأساليب إشرافية أخرى -7

 ).1999وزارة المعارف، ية، السعود ( أن تؤثر في تغيير سلوك المعلمين وممارساته العملية - 8

  

  :القراءة الموجهة .5

هي أسلوب إشرافي هام يهدف إلى تنمية كفايات المعلمين أثناء الخدمة من خالل إثارة اهتمامهم 

 .بالقراءات الخارجية، وتبادل الكتب واقتنائها، وتوجيهم إليها توجيها منظما ومدروسا

  :إلىالقراءة الموجهة  وتهدف )2007الجواريش،(

 .الّتربويّ قيق أسباب النمو األكاديمي والمسلكي في مجال عمل المعلم تح -1

 ).المستمر(اكتساب المعلم مهارات التعلم الذاتي  -2

 .ةالّتربويّ تطوير معلومات المعلم وتحسين أساليب عملـه وحل مشكالته  -3
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 .لمالذي يعيشه المعالّتربوّي تكييف وتطوير الخبرات العالمية المتنوعة لتتالءم مع واقع  -4

 ،وزارة المعارف السعودية، (ة بما يفيد في تحصيل التالميذ وتقديمهمالّتربويّ مواكبة التطورات  -5

1999.( 

في تغيير اتجاهات المعلمين نحو القراءة وتوظيفها بما يحقق األهداف الّتربوّي ويكون دور المشرف 

 قراءات تتعلق بالمشكالت المرجوة منها في الطرق أو األساليب، فيوجه المعلمين من وقت آلخر إلى

ة التي يواجهونها، كما يعرفهم بالكتب والمجالت المهنية التي تظهر من وقت آلخر، ويقرأ الّتربويّ 

فقرات من هذه الكتب والمجالت ويناقشها في اجتماعات المعلمين، وقد تظهر من الّتربوّي المشرف 

مين، ويمكن طبع هذه المقاالت وتوزيعها وقت آلخر مقاالت في مجالت تربوية تناقش مسائل تهم المعل

كما ويثير اهتمام المعلمين بالكتب الجديدة مع كتابة تعليقات . على المعلمين تمهيدا لمناقشتها معهم

مدى إفادة المعلمين مما قرءوه بتطبيق نتائج هذه الّتربوّي عن أهميتها ومحتواها، ويتابع المشرف 

  الصفية والمدرسية واالجتماعات الدورية مع المعلمينالقراءات في عملهم من خالل الزيارات

  .)1999 ،وزارة المعارفالسعودية، (

  

  :ةالّتربويّ الندوات  .6

عرض الجوانب ) ثالثة إلى ستة(نشاط جمعي هادف يتولى فيه عدد من المختصين أو الخبراء هي 

ة نقاش هادف حول ويتبع العرض عاد. المختلفة لمشكلة أو موضوع محدد على مجموعة من المعلمين

  :تهدف إلىو ). 2002عبد الهادي، (ما تم عرضه من أفكار وآراء 

  .إثراء خبرة معينة وموضوع محدد بأكثر من رأي وأكثر من رافد -1

  .إتاحة الفرصة لنقاش هادف ومثمر حول ما يتم عرضه من أفكار -2

ربوية تتم تحقيق التواصل بين المشاركين وتوفير فرص يتفاعل فيها المعلمون مع قضايا ت -3

  .مناقشتها وٕاثراؤها

 ، وزارة المعارفالسعودية،( ةالّتربويّ المساعدة على تحقيق النمو المهني وتحقيق األهداف  -4

1999.(  

    

  :اجتماعات المعلمين .7

مع مجموعة من المعلمين الذين يقومون بتدريس المبحث، الّتربوّي هي لقاءات تربوية يعقدها المشرف 

لوب للمعلمين الجدد أو المعلمين الذين يدرسون مبحثًا غير تخصصهم، أو وغاليًا ما يتم هذا األس
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المعلمين الذين يقومون بتدريس مبحث لمنهاج جديد، ويتم في هذه اللقاءات مناقشة الخطط الفصلية 

والسنوية للمبحث، أو مناقشة قضايا تهم المعلمين، كالتخطيط السنوي، وٕاجراءات تقويم الطالب، وٕاثراء 

  ).2007سيسالم وزميليها،  (المناهج

  :أن األهداف التي يسعى هذا األسلوب اإلشرافي لتحقيقها هي) 2002(أشار البدري 

 .بتصور عام عن معنى التربية وبالوظائف الخاصة بالمدرسةتزويد المعلمين  -1

 .ةالّتربويّ ة التي يؤمل أن تؤدي إلى تحسين العملية الّتربويّ االتفاق على بعض الوسائل  -2

 .معلمين على مساعدة أنفسهم في التعرف على حاجاتهم وتحليل مشكالتهمحث ال -3

ة والعمل على مواجهتها واالشتراك في اقتراح الحلول المناسبة لها الّتربويّ إدراك المشكالت  -4

 .وتحقيق التكامل بين المعلمين والمدرسين

 .  النمو المهنيزيادة فاعلية المهارات المهنية وٕاتاحة الفرصة أو الفرص الكثيرة لتحقيق -5

 ):2008( السعودية وزارة المعارفلالّتربوّي وزاد عليها دليل المشرف 

  .طرح بعض التجارب الريادية وٕاثراؤها بالمناقشة والتحليل والتطبيق -6

  .مساعدة المعلمين الجدد، أو من تنقصه الثقة بالنفس على المشاركة وتحمل المسؤولية -7

   

  ):ةالتوضيحي(الدروس التطبيقية  .8

أو معلم ذو خبرة بتطبيق أساليب تربوية جديدة، الّتربوّي  أسلوب علمي عملي حيث يقوم المشرف هو

أو شرح أساليب تقنية فنية، أو استخدام وسائل تعليمية حديثة، أو توضيح فكرة، أو طريقة يرغب 

 )2002هادي، عبد ال(.إقناع المعلمين بفعاليتها وأهمية تجريبها، ومن ثم استخدامهاالّتربوّي المشرف 

  :والتي تهدف إلى

 .تعطي الدروس التطبيقية الدليل على إمكانية تطبيق األفكار واألساليب التي يتحدث عنها المشرف -1

 .تتيح مناقشة األفكار والصعوبات التي تعترض عملية التطبيق وٕامكانياته في مختلف الظروف -2

 .تزيد من ثقة المعلم بنفسه -3

 .ساليب مبتكرة مما يساعد بالتالي على تطوير وتحسين أدائهماكتساب المعلمين مهارة أستخدم أ -4

 .تتيح مناقشة األفكار والصعوبات التي تعترض عملية التطبيق وٕامكانياته في مختلف الظروف -5

توثيق الصلة بين المعلمين والمشرفين من خالل التعاون المشترك بين التخطيط والتنفيذ والتقويم  -6

 .جابي بين المشرف والمعلمينمما يتيح الفرصة للتواصل اإلي
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الختيار فعالية أفكاره وٕامكانية تطبيقها في الظروف المتاحة الّتربوّي إتاحة الفرصة للمشرف  -7

 ).2008 عطوي،(

  

  :الزيارات المتبادلة بين المعلمين .9

أسلوب إشرافي فعال مرغوب فيه يترك أثرًا في نفس المعلم ويزيد من ثقته بنفسه ويطلق إبداعه خاصة 

عند استخدامه لهذا الّتربوّي  ويمكن للمشرف ، تمت العملية وفق ضوابط مناسبة ومخطط لهاإذا

األسلوب أن يلعب دورًا مهمًا في نقل الخبرات بين المعلمين الذين يشرف عليهم حيث يحتفظ بسجل 

رف للمعلمين المتميزين الذين يمكن االعتماد عليهم للمساعدة في تنمية زمالئهم، فإذا الحظ المش

 في أداء بعض المعلمين بسبب نقص في معرفتهم أو مهاراتهم فيمكن ترتيب زيارة لهم إلى أحد اً قصور 

المعلمين المتميزين بالتنسيق معه وبيان أهدافها واألساليب التي يرغب في تقديمها وعرضها للمعلمين 

  ).2008عطوي، (الزائرين 

  :وتهدف الزيارات المتبادلة بين المعلمين إلى

ل الخبرات بين معلمي المادة الواحدة في أساليب التعليم، وطرائق معالجة بعض تباد -1

  الخ...الموضوعات، وتوظيف بعض المهارات فيها طرح األسئلة والتقويم والوسيلة التعليمية

  .تقويم المعلم عمله من خالل مقارنة أدائه بأداء اآلخرين -2

  .لمين بوجه عامبقريب وجهات النظر بين معلمي المادة الواحدة والمع -3

  .تعميق فهم المعلمين واحترام بعضهم بعضا -4

  .تشجيع المعلمين المبدعين وتطوير ممارستهم -5

  .تشجيع المعلمين على إبداء آرائهم وطرح مشكالتهم -6

  :ويشترط لتحقق هذه األهداف مراعاة األمور اآلتية

 .أن يكون الهدف من الزيارة واضحًا ومحدداً   -  أ

بتوعية المعلمين بأهمية وأهداف البرنامج وأهدافه قبل البدء في الّتربوّي  أن يقوم المشرف   -  ب

 .استخدامه

أن يوافق المعلم المزار على زيارة زمالئه له دون أن تتسيب هذه الزيارة في عرقلة البرنامج   -  ت

 .المدرسي اليومي

 .أن تتم الزيارة ويخطط لها وفق خطة معدة سلفا بحيث تراعي حاجات المعلمين الزائرين  -  ث

  .ون دخول المعلمين الزائرين مع بداية الحصة وخروجهم مع نهايتهاأن يك  -  ج
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  .أن يعقب برنامج الزيارة مناقشة حول فعاليات الحصة ومدى تحيق أهدافها  -  ح

 إلى ضرورة مراعاة الفروق في الظروف تجنبا للنقد الجارحالّتربوّي أن يتنبه المعلمون والمشرف   -  خ

 ).1999 ، وزارة المعارفالسعودية،(

  

  ):ةالّتربويّ الورشة  (الّتربوّي ل المشغ . 10

هو نشاط تعاوني عملي يقوم به مجموعة من المعلمين تحت إشراف قيادات تربوية ذات خبرة مهنية 

: على سبيل المثال .واسعة بهدف دراسة مشكلة تربوية مهمة أو إنجاز واجب أو نموذج تربوي محدد

إعداد اختبارات، أو إنتاج وسائل  اسية، أوإعداد خطة سنوية أو يومية، أو تحليل محتوي وحدات در 

  .تعليمية معينة، أو إعداد مواد عالجية لبطيئي التعليم

  :إلىالّتربوّي ويهدف المشغل 

  .إزالة الحواجز وتزيد من حسن التفاهم فيما بينهمعلى وضع المعلمين في مواقف تساعد  .1

  . تهمهم توفير فرص أمام المعلمين لمواجهة المشكالت التي .2

  .اب المعلمين خبرة في العمل التعاونيإكس .3

  .تعريف المعلمين بطرق وأساليب جديدة يستطيعون استخدامها عند العودة إلى مدارسهم .4

  .توفير الفرص أمام المعلمين إلنتاج تقنيات ووسائل تعليمية تفيدهم في عملهم المدرسي .5

  .هم وأعمالهمأيجاد المواقف المناسبة التي يقوم المعلمون من خاللها بتقويم جهود .6

 السعودية،( تنمية قدرات المعلمين عن طريق العمل التعاوني من أجل تحقيق أهداف مشتركة .7

 ).1999 ،وزارة المعارف

  

  :البحث اإلجرائي . 11

ة، وتلبيـة الحاجـات المختلفـة الّتربوّيـ تـشاركي يهـدف إلـى تطـوير العمليـة -البحث اإلجرائي نـشاط إشـرافي

 الموضــــوعية للمــــشكالت المباشــــرة التــــي -ل المعالجــــة العلميــــةألطــــراف هــــذه العمليــــة خاصــــة مــــن خــــال

. يقـوم بـه أكثـر مـن شـخص واحـد يقوم به شـخص واحـد، وقـد يكـون جمـاعي يواجهونها، وقد يكون فردي

  :ويهدف إلى

  .ةالّتربويّ الحصول على نتائج يمكن االعتماد عليها، واإلفادة منها في تحسين العملية  .1

  . األساليب العلمية في التفكير وحل المشكالتتدريب المعلمين على استخدام .2

  . التعاوني بين المعلمين- تنمية طريقة عمل الفريق أو العمل الجماعي .3



 32

  .تشجيع المعلمين على التغيير في أساليبهم وممارساتهم نحو األفضل .4

مما يؤدى إلى زيادة احتمال قيامهم بإجراء ) الميداني(إكساب المعلمين مهارات البحث العلمي  .5

  .حوث ودراسات فردية ورمزية بمبادرات ذاتيةب

 تقبل وجهات نظر - النقد البناء: تنمية اتجاهات إيجابية لدى المعلمين لعل من أبرزها .6

 ).1999 ، وزارة المعارفالسعودية،(  االنفتاح على أفكار اآلخرين وآرائهم- اآلخرين

 :خطوات البحث العلمي فيما يلي) 2008(عطوي خص ول

 .لة وتحديد مجالهاالشعور بالمشك .1

 .صياغة المشكلة وتحديد أبعادها بشكل محدد .2

 .وضع فرضيات العمل الالزم لحل المشكلة .3

 .تصميم خطة تنفيذ العمل واختبار الفرضيات .4

 .تسجيل النتائج وتفسيرها .5

 .وضع التوصيات والمقترحات .6

 

  :التعليم المصغر . 12

ية محددة، في موقف صفي مصغر التعليم المصغر أسلوب في تدريب المعلمين على مهارات تعليم

، مع إخضاع أداه المتدرب للتقويم المضبوط ثم ) دقائق10- 5(، ولحصة مصغرة ) طالب6 - 4(

 المستوي المرضي عنه من حيث - تكرار األداء المتبوع بالتقويم مرة أخرى إلى أن يبلغ المتدرب

رة إلى استخدام األسلوب اكتساب المهارة، ويرتبط به أيضًا تعبير آخر هو الصف المصغر باإلشا

 أكثر تعقيدا وأطول - ف تعليميقنفسه، ولكن للتدريب على استخدام عدد من المهارات المرتبطة في مو 

  :ويهدف إلى. مع االحتفاظ بقلة عدد الطالب)  دقيقة25 - 20(زمن

  .تدريب المعلمين أثنـاء الخدمة على المهارات التعليمية وأساليب التعليم الحديثة  -1

  .الّتربويّ  التعليم المصغر بصفته تقنية إشرافية إبداعية في مجال اإلشراف استخدام -2

اإلفادة من التغذية الراجعة أكثر من الممارسة نفسها ،ألن المعلمين المتدربين يستفيدون من نقد  -3

  ..نفسهالّتربوّي زمالئهم المعلمين المشاهدين أكثر مما يستفيدون من المشرف 

  .رة دافعيتهم للموقف التعليمي ومشاركة المعلمتعزيز بواعث الطالب وٕاثا -4

  ).1999 ، وزارة المعارفالسعودية،( دة التي تدخل في الموقف التعليميقتيسير العوامل المع -5
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  :الّتربويّ المنحنى التكاملي في اإلشراف  . 13

رف يهدف هذا األسلوب إلى استخدام جملة مـن األدوات اإلشـرافية لتحقيـق غايـات إشـرافية محـدد، والمـش

هنــا يكــون لديــه بعــض األهــداف المحــددة تلجــأ إلــى تحقيقهــا مــن خــالل توظيــف مجموعــة متكاملــة مــن 

والمعلـــم الّتربـــوّي األدوات واألســـاليب اإلشـــرافية، ويـــوفر هـــذا األســـلوب فرصـــًا جيـــدة لكـــل مـــن المـــشرف 

مة هامــة كونــه للتفاعــل تفــوق مــا تــوفره األســاليب اإلشــرافية األخــرى إذا مــا اســتخدمت منفــردة، ويتميــز بــس

 إلـــى اهتمامـــه بـــالمعلم، يهـــتم أيـــضًا فباإلضـــافةيتنـــاول جميـــع العناصـــر فـــي الموقـــف التعليمـــي التعلمـــي، 

كمـا أنـه يهـتم . بالمنهاج وعناصره المكونة له األهداف،  والمحتوى، والخبرات التعليمية التعلمية، والتقويم

الذي يجيش األدوات اإلشرافية فـي منظومـة وهذا األسلوب هو اإلشراف الشامل . بمعالجة مشاكل الطلبة

  ).1991نشوان،(واحدة لخدمة أهداف إشرافية محددة 

  

  الّتربويّ مجاالت اإلشراف  8.2.2

حـد جعـل  اتـساع مجاالتهـا، وتـشعبها إلـىالّتربـوّي لعل من أبرز الـصعوبات التـي تواجـه عمليـة اإلشـراف 

فــي (، إال أنــه الّتربــويّ هتمــين مباشــرة باإلشــراف االتفــاق علــى مجــاالت محــددة أمــرًا صــعبًا، حتــى بــين الم

فـــي مجـــاالت رئيـــسة مـــع الّتربـــوّي يمكـــن تحديـــد مجـــاالت اإلشـــراف ) ة المتاحـــةالّتربوّيـــضـــوء األدبيـــات 

مالحظـــة أن هـــذه المجـــاالت المحـــددة تنـــسجم إلـــى حـــد كبيـــر جـــدا مـــع تـــصورات المعلمـــين و المـــشرفين 

 .وتلتقي مع طبيعة الدور اإلشرافي ومجاالته

) 2009(فلــسطين/الّتربــوّي وفيمــا يلــي قائمــة بالمجــاالت التــي ذكــرت  فــي الــدليل المرجعــي فــي اإلشــراف 

مــع ) 1999( فــي المملكــة العربيــة الــسعودية المعــارففــي وزارة الّتربــوّي  المــشرفوالتــي تتفــق مــع دليــل 

  :شرح موجز للمهمات الفرعية التي تندرج تحت كل منها

يتوقـــف علـــى إيمـــان المعلمـــين بأهميـــة الّتربـــوّي نجـــاح نـــشاط اإلشـــراف : ةالّتربوّيـــاالتجاهـــات والقـــيم  -1

ودون هـذا اإليمـان ينعـدم التعـاون، ويـصبح النـشاط التعليمـي نـشاطا ال . الـذي يبذلونـهالّتربوّي الجهد 

 .الّتربويّ هذا هو المجال الدائم الثابت لوظيفة اإلشراف . روح فيه وال أمل في أن يتطور ويرقى

ــة  -2 ، والطــرف األصــيل فيــه، وكــل موقــف تعليمــي يعــده الّتربــويّ هــم المحــور األســاس للعمــل و : الطلب

وســيلة لتحقيــق نمــوه الكامــل، وكــل إشــراف تربــوي البــد أن يــدور حولــه، فــالتعليم لــم يعــد مجــرد تلقــين 

المعرفــة، بــل أصــبح تغييــرًا فــي طبيعــة المــتعلم وســلوكه مــن خــالل تعــرف تحــصيله وأحوالــه وٕايقــاظ 

لية وتنميتها وتطوير المهارات واالتجاهات نحـو اكتـساب المعرفـة، لتحقيـق النمـو المتكامـل القوى العق

حيــث أن تقــدم المجتمعــات رهــن بتفــتح شخــصيات أفرادهــا، لــذلك كــان البــد . فــي شخــصية الطالــب
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مــن االهتمــام بتوطيــد الــصلة بــين الطالــب ومعلمــه ليتقبــل نــصحه وٕارشــاده، ويركــز الّتربــوّي لإلشــراف 

 .المعلم أن هدف التربيةفي ذهن 

 .مساعد الطالب على النمو السليم - 

 .دراسة سلوك الطلبة وتصرفاتهم وٕاعداد السجالت المناسبة لذلك - 

تعرف حاجات الطلبة في المدرسة والبيت وميولهم وتنمية اتجاهاتهم نحو القيم االجتماعية  - 

 .وٕاكسابهم األخالق الحميدة

فردية بينهم ومعرفة أسباب التأخر الدراسي عند تقييم أعمال الطلية ومراعاة الفروق ال - 

 .بعض الطلبة

المعلم سيد الموقف التعليمي وأقدر الناس على إدراك الظروف المحيطـة بـه؛ لـذلك البـد مـن : المعلم -3

أن يهتم المشرفون بمالحظة معلمـيهم فـي بعـض المواقـف التعليميـة بغيـة التحقـق مـن معـرفتهم بمـادة 

واســتخدام الوســائل التعليميــة المناســبة، وتوظيفهــا فــي المواقــف التعليميــة الــدرس، وأســاليب التــدريس، 

وممارسـتهم ألسـاليب ، وعلى المشرف تعرف كفايات معلميـه فـي التعلـيم، وٕادراكهـم ألهدافـه. المختلفة

  .السليمة في أدائهم

زون علــى أن يلــم المعلمــون بطبيعــة المعرفــة وتــصنيفاتها الرئيــسة فيميــالّتربــوّي ويعمــل المــشرف 

بــــين المعلومــــات والحقــــائق، وبــــين المبــــادئ والمفــــاهيم وبــــين مجــــاالت العمــــل والتطبيــــق ويجعلهــــم 

يميــزون بــين عمليــات الحفــظ واالســتظهار، واإلبــداع واالبتكــار، واالســتقراء والقيــاس، ليتمكنــوا مــن 

  . ممارسة تلك المبادئ والعمليات جميعاً 

المـتعلم، وقـد أصـبح بمفهومـه الحـديث يعنـي بجميـع يشكل مادة التفاعل بـين المعلـم و  وهو: المنهاج  -4

ة التــي تخطــط لهــا المدرســة داخــل جــدرانها وخارجهــا، بقــصد مــساعدة تالميــذها علــى الّتربوّيــالخبــرات 

والمـنهج تبعـًا لـذلك يتـضمن . ةالّتربوّيـالنمو الشامل في جميع النواحي لتعـديل سـلوكهم طبقـًا ألهدافـه 

كمـا . ية والفنية والمعلومات والحقائق والخبرات، ومختلف أوجـه النـشاطالمواد الدراسية العلمية والنظر 

  :الّتربويّ يتضمن القيم واالتجاهات وطرق التفكير، ويمكن حصر مهام المشرف 

االهتمام بالمناهج الدراسية والعمل على تطوير محتواها وطريقتها وأسـلوب تقويمهـا لـتالئم  

 . حاجات الطلبة ومتطلبات المجتمع

للمنهـــاج مـــن حيـــث تحقيقـــه لألهـــداف التعلـــيم واألهـــداف الخاصـــة ومـــدى مواكبتهـــا النظـــر  

 .ة واالجتماعية ورح العصرالّتربويّ للتطورات 
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تعــرف مناســبة الكتــاب المدرســي للمــادة ومنهاجهــا وتحقيقــه لألهــداف الخاصــة بكــل مرحلــة  

 .تعليمية

 لّتربوّي اتعرف الطرق المناسبة لتنفيذ المنهاج وتحقيقها ألهداف المنهاج  

اإلســهام فــي صــياغة محتــوى المــنهج ومعلوماتــه ومــساعدة المعلمــين علــى دراســته بعمــق  

  .لتعرف أهدافه و أركانه

التأكد من خالل الزيارات الميدانيـة واجتماعاتـه مـع المعلمـين لمناقـشة المـشكالت المتعلقـة بـالمواد، 

المنطقيــة للتنظــيم المعرفــي، يتمــشى مــع طبيعــة المتعلمــين، (فــي توضــيح محتــوى المــنهج للمعلمــين 

  )التنمية المتكاملة

ركــن مــن أركــان المــنهج يعتمــد علــى الدراســة، و البحــث، و التجريــب، واالبتكــار،  : طرائــق التــدريس -5

وعملية التعليم مهنة فنية، وطـرق التـدريس وسـائل تلـك العمليـة لتوصـيل محتـوى التعلـيم إلـى الطلبـة، 

مـن أن يحـث الّتربـوّي الطلبـة وأعمـارهم، لـذلك البـد للمـشرف والبد أن تتناسب الطريقة مـع مـستويات 

ــــول للمــــشكالت التعليميــــة، والقيــــام  معلميــــه علــــى البحــــث واإلطــــالع، ومناقــــشة النتــــائج، واقتــــراح حل

 .بدراسات ميدانية عنها

يــضع المفهــوم الحــديث النــشاط المدرســي فــي مرتبــة ال تقــل أهميــة عــن البرنــامج  : النــشاط المدرســي -6

 يــشغل حــصص الدراســة، علمــا أن بعــض المــشرفين لــم يتعــودوا النظــر إلــى النــشاط لــذيالتعليمــي ا

 مــن -المدرســي كونــه نــشاطا تعليميــا فــاعًال يــستوجب أن يلقــي مــنهم كــل عنايــة، وقــد يجــد المــشرف

 أن تحسين الموقف التعليمي العام يمكن أن يتم باستخدام القـدرات الخاصـة للمعلمـين –ناحية أخرى 

اط المدرســي المختلفــة، ولهــذا يجــب أن تعطــي الفرصــة للمــتعلم لممارســة هوايــة أو فــي جوانــب النــش

تأديــة خدمــة خاصــة بالعمــل المدرســي، بقــدر مــا يمكــن أن تــؤدي إليــه تلــك الممارســات مــن نهــضة 

كــــذلك فــــإن شــــعور المعلــــم باالرتيــــاح فــــي اتــــصاالته غيــــر الرســــمية بالطلبــــة وبغيــــره مــــن . بالتــــدريس

مــًا فــي تكيفــه مــع الموقــف التعليمــي الــذي يعمــل فيــه، كمــا أن الخبــرة التــي المعلمــين، يعــد عــامال مه

يكتسبها من العمل مع الطلبة قد تفيد الموقف التعليمي في الصف حيث إنها تنقل إلـى الـصف روح 

الـــصداقة التـــي يلـــزم توافرهـــا فـــي أي نـــشاط مدرســـي، ولهـــذا يعـــد النـــشاط المدرســـي بابـــا مفتوحـــا أمـــام 

لـــذا عليـــه أن ينطلـــق مـــن أســـس . يقـــه تحـــسين برنـــامج التعلـــيم فـــي المدرســـةالمـــشرف يمكنـــه عـــن طر 

 :محددة على النحو

 .موجه نحو هدف محدد - 

 .المالحظة المستمرة - 
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 .توثيق الصلة بين النشاط المدرسي والدراسة - 

  .التنوع والتعدد في األنشطة بحيث يجد جميع الطلبة فرصة إلشباع حاجاتهم - 

 الحديثة تعتمـد علـى مبـادئ أساسـيه لتحقيـق أهـدافها منهـا الـتعلم عـن إن التربية : الوسائل التعليمية -7

طريـــق العمـــل واالنتقـــال مـــن المحـــسوس إلـــى المجـــرد والوســـيلة التعليميـــة تـــساعد التلميـــذ علـــى إدراك 

خطتـه العنايـة الّتربوّي الحقائق والمفاهيم المجردة بأيسر الطرق وأقصرها، وال بد أن يضمن المشرف 

ا ويوضح للمعلمين قيمتهـا ويـشجعهم علـى االسـتفادة مـن الخامـات المحليـة ويـدربهم بالوسائل وٕانتاجه

 .على حسن استخدامها

يعد الكتاب المدرسـي أساسـًا مـن أسـس الـتعلم ووسـيلة ذات قيمـة فـي نمـو الطلبـة  : الكتاب المدرسي -8

اب المدرســي ألنــه أداة تمكــنهم مــن دراســة الحقــائق والمعلومــات، وقــد تغيــرت الــصورة التقليديــة للكتــ

أن يعتنـي الّتربـوّي لتناسب مستوى التلميذ واهتماماته وأغراض التربية وحاجات البيئة وال بّد للمـشرف 

بدراسـة الكتـاب المدرسـي ليكـون علــى بينـه مـن محتوياتـه ويـتمكن مــن إرشـاد المعلمـين إلـى مــضمونه 

 .واإلسهام في تقويمه وتحليله

 لتنفيـذ المقـرر المدرسـي ومـدى اسـتخدامه اسـتخدامًا سـليمًا مـدى مالءمتـه: البناء والمرافق المدرسية -9

وناجحــًا، بحيــث يكــون هنــاك تــوازن بــين قاعــات الــصفوف والقاعــات العلميــة، مــن مالعــب ومــسارح 

وعلى المشرف أن يعمل علـى تزويـد البنـاء المدرسـي بـاألدوات والتجهيـزات الالزمـة، وأن . ومختبرات

 .افظة عليهيوجه المعلمين لالستفادة منه والمح

ومــن خاللــه يمكــن معرفــة مـــدى كفايــة الوســائل واألســاليب واألجهــزة التعليميــة، ومـــدى  : التقــويم - 10

، لــذا الّتربــويّ فاعليــة المنهــاج فــي تحقيــق األهــداف، والتقــويم مجــال مهــم مــن مجــاالت عمــل المــشرف 

 ينبغي عليه أن يستعين بوسائل قياس مناسبة لإلفادة منها في بناء خطط العمل

بتوجيـــه المعلمـــين إلـــى أســـس وقواعـــد تنظـــيم البرنـــامج الّتربـــوّي  يقـــوم المـــشرف :خطـــيط للـــدرسالت - 11

اليــومي، ووضــع الخطــة الدراســية األســبوعية وتوزيــع المنهــاج علــى أشــهر الــسنة، بحيــث تراعــي هــذه 

  .القواعد واألسس ظروف البيئة الطبيعية واالجتماعية

  

   النمو المهني للمعلمين 9.2.2

 مهاراتــه طــوال حياتــه المهنيــة؛ وٕانعــاشلمهنــي للمعلمــين اســتمرار تــدريب المعلــم وتأهيلــه يقــصد بــالنمو ا

لــذلك تعــد هــذه المرحلــة أطــول مراحــل إعــداد المعلــم، وربمــا تعتبــر أهمهــا علــى أســاس أن عمليــة إعــداد 

 يعـد المعلمين هي عملية مستمرة، وال يشكل اإلعداد األولي قبـل الخدمـة سـوى المرحلـة األولـى منهـا، لـذا
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ـــم،  ـــر المـــستمر فـــي دور المعل ـــًا اســـتجابة للتغيي ـــه عليهـــا أمـــرًا حيوي ـــة واســـتمرار تدريب إعـــداد المعلـــم للمهن

واستكماًال للنقص في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة، ومتابعة التطـور المـستمر فـي المعرفـة العلميـة، 

ي وتعلـــيم الطلبـــة بطيئـــي الـــتعلم، إضـــافة إلـــى تطـــوير كفايـــات المعلـــم فـــي الـــتعلم الـــذاتي والعمـــل التعـــاون

جامعـــة القـــدس المفتوحـــة، . (ويـــساعد المعلمـــين علـــى الـــربط بـــين النظريـــة والتطبيـــق ربطـــًا واقعيـــًا تطبيقيـــاً 

1992(  

فاالهتمــام بــالمعلم وتنميتــه وتأهيلــه هــو انعكــاس ألهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه فــي العمليــة التعليميــة هــذا 

حــور األساســي والرئيــسي والــذي ال غنــي عنــه فــي العمليــة التعليميــة، الــدور الــذي أكــد أن المعلــم هــو الم

ومما عظم دور المعلم تطور الحيـاة االجتماعيـة واالقتـصادية فأصـبحت المدرسـة مركـزًا هامـًا مـن مراكـز 

اإلصالح، وجعل المعلم عامًال هامًا من عوامل النهضة، تعتمد عليـه الدولـة فـي تحقيـق أغراضـها وبلـوغ 

البـــذل علـــى معلـــم كـــفء يتمتـــع بشخـــصية مـــستقرة منفتحـــة، قـــادرة علـــى وقـــف تحقيـــق ذلـــك فيت. غاياتهـــا

والعطــــاء واالبتكــــار والتجديــــد، يتــــصف بثقافــــة عامــــة، وٕاعــــداد أكــــاديمي متنــــوع وكــــاف، مــــتفهم لحاجــــات 

تـوجيههم وٕارشـادهم، علـى الطالب، وخصائص نموهم، مهيئـا الكتـشاف مـشكالتهم ونقـاط ضـعفهم، قـادرًا 

  .م لهموتيسير التعل

 أن تعلـــيم المعلمـــين وتطـــويرهم واســـتمرار نمـــوهم، يجـــب أن يكـــون بـــؤرة )Sykes,1996(ويــرى ســـايكس 

ــم الطــالب الّتربــويّ اهتمــام  ين أثنــاء ســعيهم لتحــسين ظــروف التربيــة والتعلــيم فــي مجتمعــاتهم، ذلــك أن تعّل

للمعلمـــين أمـــرًا بـــصورة أفـــضل يتوقـــف علـــى قـــدرات وٕامكانيـــات معلمـــيهم، وٕان مـــا يجعـــل النمـــو المهنـــي 

  .ضروريًا وملحًا ارتباطه الوثيق بتحسين مخرجات العمل التعليمي الذي يمارسه المعلم مع طلبته

عبــارات أو جمــل تحــدد مــا ة بتطــوير معــايير مهنيــة للمعلمــين، والمعــايير هــي الّتربوّيــلــذا تهــتم المؤســسات 

حديــد مهــام ومــسؤوليات المعلمــين، وآليــة ، فتــساعد هــذه المعــايير فــي تاينبغــي علــى المعلــم أن يعرفــه ويفعلهــ

، وتــأهيلهم، وتـدريبهم، وتقــديم الــدعم لهـم، وتنميــتهم مهنيـًا، ومتــابعتهم خــالل عملهـم داخــل غرفــة هماختيـار 

كمـــا يـــستفيد منهـــا المعلـــم فـــي التطـــوير الـــذاتي وتحديـــد . ، وتقـــيم أداءهـــم علـــى أساســـهااالـــصف وخارجهـــ

  .احتياجاته المهنية

 المعـايير INTASC, 1992)(المتحـدة األمريكيـة  بـين الواليـات الجـدد المعلمـينيـيم فقـدم اتحـاد دعـم وتق

  :التالية للمعلم

يفهــم المعلــم المفــاهيم الرئيــسة، وأســاليب التحقــق منهــا وأســس مــا ُيعلمــه، وهــو يــستطيع أن يخلــق  -1

 .خبرات تعلم تجعل من هذه الجوانب من الموضوع أو تلك مفيدة للطالب
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علم األطفـــال ويتطـــورون؟ ويـــوفر فـــرص الـــتعلم التـــي تـــدعم نمـــوهم العقلـــي يفهـــم المعلـــم كيـــف يـــت -2

 .واالجتماعي والشخصي

يفهم المعلم كيف تختلف مداخل التعلـيم المناسـبة للطـالب؟ ويخلـق فرًصـا تعليميـة تكـون مالئمـة  -3

 .لمختلف المتعلمين

الناقــد وحــل يفهــم المعلــم ويــستخدم اســتراتيجيات تــدريس متنوعــة لتــشجيع الطــالب علــى التفكيــر  -4

 .المشكالت واألداء الماهر

ــم تــشجع التفاعــل االجتمــاعي  -5 يفهــم المعلــم الــدوافع والــسلوك الفــردي والجمــاعي ليــصمم بيئــة تعل

 .اإليجابي، والمشاركة النشطة في التعلم، والدافعية الذاتية

رات يــستخدم المعلــم التواصــل اللفظــي، وغيــر اللفظــي، ووســائل التواصــل التقنيــة ليعــزز االستفــسا -6

 .النشطة، والتعاون، ودعم التفاعل داخل الفصل

الموضـــوع، والطـــالب، والمجتمـــع، وأهـــداف  ب للمواقـــف التـــي تعتمـــد علـــى المعرفـــةيخطـــط المعلـــم -7

 .المنهج الدراسي

يفهــم المعلــم ويــستخدم اســتراتيجيات التقــويم الرســمي وغيــر الرســمي ليقــّوم المتعلمــين ويتأكــد مــن  -8

 .جتماعية والبدنية للمتعلميناستمرار التنمية العقلية واال

 -الطـالب(المعلم هو مشارك تأملي ويقـّوم باسـتمرار تـأثير االختيـارات واألحـداث علـى اآلخـرين  -9

 .وهو يسعى بنشاط لتحقيق فرص النمو المهني)  وغيرهم من الزمالء في المهنة-اآلباء 

تمــع ليــدعم تعلــم ينــشئ المعلــم عالقــات مــع الــزمالء فــي المدرســة، واآلبــاء، وآخــرين فــي المج - 10

  .الطالب ويجعله أكثر متعة

، وثيقــة معــايير معلــم المــواد )2009(وقــدمت الهيئــة القوميــة لــضمان الجــودة واالعتمــاد بمــصر فــي عــام 

  : على النحو اآلتياألساسية، تضمنت خمسة مجاالت

هــــداف كبــــرى ولــــيس لمعلومــــات التخطــــيط أل، و د االحتياجــــات التعليميــــة للتالميــــذتحديــــ :التخطــــيط -1

 .تصميم األنشطة التعليمية المالئمة، و فصيليةت

، تعليميــــة اســــتجابة لحاجــــات التالميــــذاســــتخدام اســــتراتيجيات : تراتيجيات الــــتعلم وٕادارة الفــــصلاســــ -2

، شكالت والتفكيـــر الناقـــد واإلبـــداعيٕاشـــراك التالميـــذ فـــي حـــل المـــ، و تيـــسير خبـــرات الـــتعلم الفعـــالو 

إدارة ،  متنوعــة إلثــارة دافعيــة المتعلمــينال ألســاليباالســتخدام الفعــ، و تــوفير منــاخ ميــسر للعدالــةو 

 .وقت التعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد
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 من طـرق البحـث فـي المـادة التمكن، و نية المادة العلمية وفهم طبيعتهاالتمكن من ب :لمادة العلميةا -3

 .إنتاج المعرفةالقدرة على ، و  مادته العلمية مع المواد األخرىتمكن المعلم من تكامل، و العلمية

 .التغذية الراجعة، و تقويم التالميذ، و التقويم الذاتي :مجال التقويم -4

 .التنمية المهنية، و أخالقيات المهنة: مجال مهنية المعلم -5

  

  )New South Wales Institute of Teachers, 2010 ( للمعلمين نيو سوث ويلز معهدأما معايير

  :نها سبعة معايير وذلك كما يليتصف المعايير في ثالثة مجاالت، انبثق ع

  .Professional Knowledgeالمعارف المهنية : المجال األول

  .يعرف المحتوى العلمي، وكيف يعلمه لطالبه -1

  . يعرف خصائص الطالب الذين يعلمهم، وكيف يتعلمون-  -2

  .Professional Practiceالممارسة المهنية : المجال الثاني

  .يخطط ويقوم التعلم الفعال -3

 .اصل بفعالية مع الطالبيتو  -4

 .يصمم ويحافظ على بيئة تعلم آمنة من خالل استخدام مهارات اإلدارة الصفية -5

  .Professional Commitmentااللتزام المهني : المجال الثالث

  .ينمي باستمرار معارفه وممارساته المهنية -6

 . يشجع بحماس أعضاء مهنته والمجتمع الكبير -7

مــسودة المعــايير المهنيــة للمعلمــين جــاءت علــى ) 2010(لــيم العــالي الفلــسطينية وأطلقــت وزارة التربيــة والتع

  : وهي على النحو،ن معياراً يثالثة مجاالت وثالث وعشر 

  :، أي أن يمتلك المعلم معرفةالمعرفة والفهم: المجال األول

  .بفلسفة المنهاج الفلسطيني، وأهدافه، وخطوطه العريضة . 1

  .لة التي يدرسها، وطرائق إثرائهوفهمًا بالمحتوى الدراسي للمرح . 2

  .وفهمًا بطرائق تعلم الطلبة، وفق قدراتهم وخصائصهم النمائية . 3

  .وفهمًا بكيفية تدريس التخصص، وفق قدرات الطلبة واحتياجاتهم . 4

  .وفهمًا بمتطلبات تعليم التخصص العمودية واألفقية . 5

  . من سياقات متعددةوفهمًا بكيفية ربط التخصص بمواضيع وحقول مختلفة وبشكل تكاملي، ض . 6

  .الّتربويّ  بأسس القياس والتقويم اً وفهم . 7
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  ). ICT(بأساسيات اللغة العربية، والمعرفة الرياضية والعلمية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . 8

  .يمتلك معرفة بظروف الطلبة على تنوعها، وطرائق التعامل معها . 9

  المهارات المهنية : المجال الثاني

  .مية واضحة المعالم واألهداف ويطورها، مراعيا الفروق الفردية بين الطلبةيعد الخطط التعلي . 10

  .يوفر بيئة تعلميه تعليمية آمنة وداعمة لعملية التعلم والتعليم . 11

  .يوفر مناخًا  تعليميًا يمتاز بالمرونة واالبتكار والتحفيز المستمر على التفكير الناقد واإلبداع . 12

  .  التعلمية في العملية التعلمية التعليميةيوظف المصادر التعليمية، والوسائل . 13

يــربط موضــوع تخصــصه بموضــوعات مختلفــة، وبــسياق اجتمــاعي وثقــافي مــرتبط بحيــاة الطالــب  . 14

  . وواقعه

ييسر عملية التعلم والتعليم لتمكين الطلبة من بناء المعرفة وتقييمها وتأملها بطرائـق تـساعدهم فـي  . 15

  .أن يكونوا متعلمين مستقلين

  .بأنواعه بشكل مستمر باعتباره جزءا أساسيا من عملية التعلم والتعليمالّتربوّي م يوظف التقوي . 16

م ممارساته التعليمية وفق تغذية راجعة واردة من العناصر البشرية ذات العالقة . 17   . ُيَقوِّ

  . يوظف االتصال والتواصل في العملية التعلمية التعليمية . 18

 . في العملية التعلمية التعليمية)ICT(يوظف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  . 19

  االتجاهات المهنية والقيم: المجال الثالث

  . يلتزم بتيسير عملية التعلم لجميع الطلبة . 20

  .يلتزم بمساعدة الطلبة على إبراز قدراتهم ومواهبهم المختلفة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم . 21

  . تياجاته المهنيةيتأمل بصورة ذاتية وجماعية في ممارساته المهنية، ويقيمها لتلبية اح . 22

 . يلتزم بالتعاون والتواصل مع ذوي العالقة لتطوير نوعية التعليم . 23

 .يلتزم بقواعد السلوك وأخالقيات مهنة التعليم . 24

  

ومــن خــالل مراجعــة معــايير المعلــم المختلفــة فقــد ركــزت علــى مهــام ومــسؤوليات المعلــم، والتــي توضــح 

ا، والسعي الدائم لتلبيتها ما يـؤدي إلـى تطـوره المهنـي الخصائص المهنية التي ينبغي للمعلم الحفاظ عليه

المــستمر، وتكــون الــدافع وراء ســعيه لالرتقــاء بنفــسه، وتطــوير قدراتــه وٕابداعاتــه، وبالتــالي حــدوث التقــدم 

المتوقع للمعلم في ممارساته المهنية، وقدراته المعرفيـة، واتجاهاتـه ومعتقداتـه نحـو التعلـيم، حيـث يـنعكس 

ة لبنـاء أدوات قيـاس وتقـويم تتـوافر الّتربوّيـوتعتبـر المرجعيـة . التعليم ومستواه فـي الـوطنذلك على نوعية 
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فيها درجة مناسبة من الصدق، والثبـات، والموضـوعية، فتتحقـق العدالـة والمـساواة، مـا يجعلهـا تمثـل تحـدٍّ 

شراكة بـــين وهـــي فرصـــة للتعـــاون والـــ. للمعلـــم لبـــذل قـــصارى جهـــده  للتميـــز والتطـــور المـــستمر فـــي أدائـــه

ة مــن جهــة، وبــين المجتمــع المحلــي مــن جهــة أخــرى، حيــث أنهــا ســتكون دافعــا الّتربوّيــعناصــر المؤســسة 

للمعلــم إلــى تعزيــز هــذه العالقــة، وٕاشــراك األهــل والعناصــر البــشرية ذات العالقــة بعمليــة التعلــيم باعتبارهــا 

هيئــة تطــوير لــسطين، ف (مين عليهــاة والقــائالّتربوّيــمــسؤولية مــشتركة، مــا يعــزز ثقــة المجتمــع بالمؤســسة 

  .)2010، مهنة التعليم

  

وبعــد مراجعــة هــذه المعــايير نجــد أنهــا قــد ركــزت علــى الكفايــات التــي يجــب أن يــضطلع بهــا المعلــم 

هــي "للقيــام بالمهــام والمــسؤوليات الملقــى علــى عاتقــه بكفــاءة وفعاليــة بهــدف تحقيــق األهــداف، والكفايــة 

 ديـسمبر عبيـدات،" (ى معين من اإلتقان يضمن تحقيـق النتاجـات المطلوبـةالقدرة على أداء المهام بمستو 

  :، ويمكن تصنيف هذه الكفايات حسب اآلتية)1987

ـــويّ التخطـــيط : أوالً  ـــم :الّترب ـــة للعمـــل التدريـــسي، يتحمـــل المعل  يعـــد التخطـــيط بمثابـــة نقطـــة البـــدء المنطقي

نويًا وفـــصليًا ويوميـــًا علــى أســـس مـــن مــسؤولية رئيـــسة فــي التخطـــيط للمـــواد الدراســية التـــي يدرســـها ســ

والتخطـــيط لـــه أهميـــة فـــي تخفـــف العـــبء عـــن المعلـــم وخاصـــة فـــي ظـــل . الترتيـــب والتنظـــيم والرقابـــة

فيساعده على تحديد األهـداف التـي يتمنـى تحقيقهـا لطالبـه علـى المـدى  االستراتيجيات الحديثة للتعلم

كــذلك تــساعده علــى توزيــع وتنظــيم ، صويمكنــه مــن االســتفادة مــن الوقــت المخــص القريــب أو البعيــد

واختيــار أنــسب ، وتجعلــه أكثــر ثقــة بنفــسه وأدق تقويمــا لطالبــه األنــشطة الالزمــة، وتبعــده عــن التخــبط

  .وفق اإلستراتيجية التي سيختارها في أثناء التدريس الوسائل التعليمية المعينة

القــدرة علــى تحليــل محتــوى المــنهج  ضمنوكفايــات المعلــم المتــصلة بالمنــاهج تــ: الّتربــويّ المنهــاج : ثانيــاً 

ة فيه، وقدرته علـى رصـد مـدى تحقـق أهـداف المنهـاج، القـدرة علـى الّتربويّ المدرسي وتحديد األهداف 

التفاعل مع مراحل التطوير في المادة التي يدرسها، وتوظيف البيئة المحلية إلثراء المـنهج، ومـساعدة 

هـــا ونـــشاطاتها وأســـاليب تقويمهـــا، وتقـــديم المقترحـــات الطـــالب للتعـــرُّف علـــى أهـــداف المنـــاهج ومحتوا

  .التحسينية التي تسهم في إثراء المناهج وتطويرها

أن الهدف األساسي من عملية التقـويم هـو تتبـع نمـو الطلبـة والتغييـر الـذي يحـدث : الّتربويّ التقويم : ثالثاً 

ل الـــسلوك التعليمـــي لهـــم، وفحـــص مـــدى مالئمـــة جميـــع األنـــشطة التعليميـــة ومـــدى نجاحهـــا فـــي تعـــدي

أهمهــا الّتربــوّي التعلمــي فــي االتجــاه الــسليم، والــذي يتطلــب مــن المعلــم مجموعــة كفايــات فــي التقــويم 

اســتخدام أســاليب تقــويم متنوعــة تبعــًا لتنــوع األهــداف مــن بنــاء اختبــارات متنوعــة األغــراض واألشــكال 
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واسـتخدام جميـع أنـواع األسـئلة ضمن مواصـفات االختبـار الجيـد وكيفيـة التحقـق مـن صـدقها وثباتهـا، 

فــي النقــاش الــصفي التــي تثيــر تفكيــر الطلبــة وتظهــر مــستوى ســلوكهم المــدخلي فــي موضــوع الــدرس، 

وبنــاء واســتخدام أدوات التقــويم لتــشخيص نقــاط القــوة والــضعف وتحليــل نتائجهــا بمــا يــسهم فــي عــالج 

  .يم أنفسهم تقويمًا ذاتياً جوانب الضعف لدى الطلبة، وتنمية قدرات الطلبة تدريجيًا على تقو 

 اإلمكانيــات اإلفــادة مــنونقــصد بــإدارة الــصف تلــك المنظومــة التــي تهــدف إلــى : اإلدارة الــصفية: رابعــاً 

المتاحة لتحقيق التربية المتكاملة لشخصية الطالب داخـل بيئـة الـصف بمعنـاه الواسـع، ويتـضمن عـدد 

الترتــوري ( تقــويم للعمــل واألداء واألفــرادمــن العمليــات اإلداريــة مــن تخطــيط وتنظــيم وتوجيــه وتــسير و 

، وتتطلــب اإلدارة الفعالــة للــصف مــن المعلــم مجموعــة مــن الكفايــات ال بــد مــن لــه )2006، القــضاةو 

امتالكها والتدرب عليها حتى يـوفر لطلبتـه بيئـة تعليميـة مناسـبة، منهـا قدرتـه علـى تـوفير جـو تعليمـي 

موضــوع الــدرس وٕاثــارة حــب االســتطالع لــديهم تجاهــه، نــشط، وممتــع، وشــائق، وٕاثــارة اهتمــام الطلبــة ب

 فـي عاليـةوٕاثارة الدافعية لمزيد من البحـث واالستقـصاء لـدى الطلبـة، الـذي يتطلـب مـن المعلـم قـدرات 

التخطـــيط والتنظـــيم والمتابعـــة وقيـــادة العمليـــة التعليميـــة داخـــل غرفـــة الـــصف ســـواء كـــان فـــي المـــوارد 

 فعاليــات الــدرس وتنظــيم التفاعــل اللفظــي بينــه وبــين الطلبــة مــن تنظــيم مــشاركة الطلبــة فــي: البــشرية

وبــين الطلبــة أنفــسهم، ومراعاتــه للفــروق الفرديــة بــين الطلبــة وتوزيــع األســئلة بعدالــة بيــنهم، واســتخدام 

وسـواء كـان ذلـك فـي . أساليب الثواب والعقاب مراعيًا النمو السليم للطلبة وتنمية االلتزام الـذاتي لـديهم

  .من توفير جو صحي في غرفة الصف وتنظيمها، وتنظيم الزوايا الصفية: ديةالموارد الما

 إذا كانت المادة الدراسية من أهم الوسـائل لتحقيـق األهـداف :ةالّتربويّ طرق التدريس والتقنيات : خامساً 

لتعليميـة ة ال تقـل شـأنًا عنهـا، فـتمكن المعلـم مـن المـادة االّتربوّيـة، فأن طرق التدريس والتقنيات الّتربويّ 

ة أسهل والذي يسهم في تحقيق أهداف المـادة الدراسـية، الّتربويّ يجعل اختيار طرق التدريس والتقنيات 

ـــذا ينبغـــي علـــى المعلـــم أن يمتلـــك سلـــسلة مـــن الكفايـــات التـــي تمكنـــه مـــن االســـتخدام الفعـــال للمـــادة  ل

شطة تعليميـة متنوعـة قابلـة قدرته على تحويل المحتوى التعليمي إلـى أنـ: الدراسية، واهم هذه الكفايات

للتشكيل بحسب طبيعـة مرحلـة النمـو التـي يمـر فيهـا الطلبـة وقـدراتهم، وتثيـر دافعيـتهم وتثيـر حماسـهم 

نحـــو الـــتعلم، وقدرتـــه علـــى ربـــط المحتـــوى التعليمـــي بالحيـــاة وجعـــل المـــادة الدراســـية ذات معنـــى لـــدى 

ياتهم وقـــدراتهم ومهـــاراتهم، وتـــدريب الطلبـــة باســـتخدام طـــرق الـــتعلم الـــذاتي لـــدى الطلبـــة لتنميـــة شخـــص

الطلبة على المالحظة الشخـصية للبيئـة والمجتمـع المحليـة وتوظيفهـا فـي التعلـيم، وقدرتـه علـى تحديـد 

ة، وقدرتــه علــى الّتربوّيــالمناســبة للمحتــوى التعليمــي وتوظيفهــا بمــا يحقــق األهــداف الّتربــوّي التقنيــات 
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ة وتوظيفهــا الّتربوّيــفــي المحتــوى التعليمــي أو فــي التقنيــات االســتفادة مــن خبــرات الطلبــة الــسابقة ســواء 

  .في تعلمهم الجديد

ين والمدرســين متــى تــستخدم طريقــة التــدريس تــساعد علــى معرفــة اختيــار أو فحــص الّتربــويّ فمعرفــة 

نــواتج التــدريس وأثــر كــل طريقــة، وقــد تــم التوصــل إلــى أن نفــس الطريقــة يمكــن أن توصــل إلــى أثــار 

طبيعــة المحتــوى والمهمــة التعليميــة، وطبيعــة : الــشروط والمتغيــرات والتــي تتــضمنمختلفــة الخــتالف 

، وآخـــرون جامعـــة بيرزيـــت.(المتعلمـــين، وطبيعـــة الموقـــف التعليمـــي، والـــزمن، واإلمكانيـــات الماديـــة

2010(  

  

  أدوار المعلم حديثًا وقديماً  10.2.2

لعلميـــة والتكنولوجيـــة، وأضـــافت هـــذه شـــهد العـــالم المعاصـــر سلـــسلة مـــن التغيـــرات والتطـــورات المعرفيـــة وا

التغيرات مسؤوليات وواجبات جديدة على أدوار المعلـم التـي تتجـدد وتتغيـر بـشكل كبيـر، فـدور المعلـم لـم 

يعد قاصرًا على تلقين الطلبة وحشو أدمغتهم بالمعلومـات، بـل أصـبح منظمـًا للتعلـيم وميـسرًا لـه، وأصـبح 

 علــى إحــداث التغييــرات المرغوبــة فــي ســلوك الطلبــة، علــى دوره منــصبًا علــى تــوفير الظــروف المــساعدة

نحــــو يكفــــل نمــــوهم المتكامــــل والمتــــوازن مــــن جميــــع النــــواحي الجــــسمية والعقليــــة واالجتماعيــــة والنفــــسية 

  ).2006الترتوري والقضاة، (

فقـديمًا أي مــا قبـل عــصر التربيـة الحديثــة كـان ينظــر للمعلـم علــى أنـه مّلقــن وناقـل معرفــة فقـط ومــا علــى 

كمـا أن المعلـم يعتبـر المـسؤول . الطالب الذين يعلمهم إال حفظ المعارف والمعلومات التي يوصلها إليهم

 الفــرح( لبيــت فــي التنــشئة والتربيــة الــسليمالوحيــد عــن تأديــب األوالد وتــربيتهم دونمــا أهميــة لــدور األســرة وا

   .)2006، دبابنهو 

طلـــق ممـــا أصـــطلح عليـــه اليـــوم بإســـتراتيجية المدرســـة أن أدوار المعلـــم فـــي المدرســـة التقليديـــة القديمـــة تن

، 2006الترتـوري والقـضاة،" (تنشئة الطلبة علـى سـلوكية تالئـم الرضـوخ للـسلطة"الكالسيكية، وتقوم على 

Cox,1971 .(عمــل المعلــم ويتقبلــه، وتــرى هــذه المدرســة أن الطالــب الــسوي هــو ذلــك الــذي يفهــم نظــام 

واعتمــادًا علــى وجهــة نظــر . افــق هــو الــذي ال يفهــم ذلــك وال يتقبلــهبينمــا الطالــب غيــر الــسوي وغيــر المتو 

هــذه، أن أســلوب المعلــم واالســتراتجيات والتقنيــات التــي يــستخدمها فــي إدارة الــصف تــؤدي دورًا كبيــرًا فــي 

: فاعلية إدارته للطلبة الذين يشرف عليهم، ويجب أن يتصف المعلم بـصفتين أساسـيتين ال بـد مـن منهمـا

 الوعي والحذر واالنتباه الـدائم، والـصفة الثانيـة الحـزم والتـصميم بـأن المعلـم ال يتراجـع عـن الصفة األولى

  .خطته أو رأيه وأنه مستعد الستخدام كل قوته من أجل هذه الغاية
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وفــي ضــوء التوقعــات لمالمــح التعليمــي الجديــد، تتــضح الحاجــة إلــى معلــم جديــد لمجتمــع جديــد وألجيــال 

، فــإن معلــم اليــوم ال يمكــن أن يكــون كمعلــم األمــس يقــف لــيلقن الطــالب منعــزًال "أبنــاء المــستقبل" جديــدة 

). 2006 عبيـد،( عن زمالئه المعلمين أو عن التيارات الفكرية والتكنولوجية التي تحيطـه خـارج المجتمـع

أما في عصر العولمة، وفي وقت تتضاعف فيه المعرفة مرة واحدة كل ثمانية عـشر شـهرًا، فهـذا يتطلـب 

لمعلــم مهــارات جديــدة لمواجهــة هــذه التحــديات، أبرزهــا الحاســوب، ومهــارات االتــصال الــسليمة، كمــا مــن ا

يتطلــب منــه أن يعــي التغيــر الــذي طــرأ علــى دوره بحيــث أصــبح مرشــدًا ومــسهًال للــتعلم، وعليــه أن يتقبــل 

لقــضاة،  واالترتــوري( وجــود طلبــة فــي الــصف ربمــا يكونــون قــد امتلكــوا مهــارات ومعلومــات تفــوق قدرتــه

2006.(  

وســوف تفــرض التكنولوجيــا علــى المعلــم أن يتحــول إلــى مــتعلم يــشارك طلبتــه فــي الــتعلم، وأن يغيــر مــن 

معتقداته حول المعرفة، كما سـوف تفـرض عليـه أن يـدرك أنـه لـم يعـد يحتكـر المعرفـة، وأن فـي المجتمـع 

ن يتــدرب علــى كيفيــة مــن يملكــون معرفــة تخصــصية أكثــر منــه، فــال بــد لــه أن يعــرف هــذه المــصادر، وأ

. تحقيق التكامل بـين المـصادر المعرفيـة المجتمعيـة والمدرسـية ممـا يـؤدي إلـى دعـم تعلـم طلبتـه وتنميـتهم

فبعــد أن كــان المعلــم هــو كــل شــيء فــي العمليــة ). 1986،والــشيخ، المــساد 2006 والقــضاة، الترتــوري(

ستخدم الوســائل التعليميــة وهــو التعليميــة هــو يحــضر الــدروس وهــو الــذي يــشرح المعلومــات وهــو الــذي يــ

الذي يضع االختبارات لتقييم الطلبـة، فقـد أصـبح دوره يتعلـق بـالتخطيط والتنظـيم واإلشـراف علـى العمليـة 

  ).2000دروزة، (التعليمية أكثر من كونه شارحًا لمعلومات الكتاب المدرسي

أنـه معلــم ومـرٍب فــي آن تطـور هـذا المفهــوم فـي عــصر التربيـة الحــديث، أصـبح ينظـر إلــى المعلـم علــى ف

واحــد فعلــى عاتقــه تقــع مــسؤولية الطــالب فــي الــتعّلم والتعلــيم والمــساهمة الموجهــة والفاعليــة فــي تنــشئتهم 

روحيـًا وعقليـًا وجـسميًا "التنشئة السليمة من خـالل الرعايـة الواعيـة والـشاملة للنمـو المتكامـل للفـرد المـتعلم 

لمعلـم فـي مجـال التفاعـل مـع البيئـة وخدمـة المجتمـع والمـساهمة هـذا إضـافة إلـى دور ا "ومهاريًا ووجدانياً 

  .)2006دبابنه، و الفرح ( في تقدمه ورقّيه

لقــد أصــبح دور المعلــم دورًا يتــيح للطلبــة فرصــة المــشاركة فــي الــتعلم والتعلــيم والتعبيــر عــن نفــسه بحريــة، 

ج الطالــب فــي األنــشطة يركــز علــى إكــساب الطلبــة مهــارات البحــث الــذاتي واالتــصاالت، ودورًا فــي دمــ

الطالبية لبلورة مواهبه وتفجير طاقاته وتنمية قدراته وتكامل شخصيته، ودورًا يتيح للطالـب التعـرف علـى 

الوسائل التقنية واالتصاالت وكيفية استخدامها في التعليم والتعلم، ودورًا يـساعد الطالـب علـى الرجـوع إل 

ليميــة ووســائل اإلعــالم المختلفــة واســتخراج المعلومــة مــصادر المعرفــة المختلفــة مــن مكتبــات ومراكــز تع

  ).2000دروزة، (بأقل وقت وجهد
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واسعة ال بد له من تطوير نفسه مهنيـًا فيهـا، وعلـى  مجاالت أربعويمكن تلخيص أدوار المعلم حديثًا في 

 لــــذلك،  تيــــسر هــــذه المهمــــة بتــــوفير القــــدرات والخبــــرات واإلمكانيــــات الالزمــــة أنوزارات التربيــــة والتعلــــيم

  :هيواألدوار 

 . ( Designing instruction Competencies) تصميم التعليم  .1

 . ( Using technology Competencies ) توظيف التكنولوجيا .2

 (Encouraging students interaction Competencies)  لطالباتشجيع تفاعل  .3

 Promoting students self regulation Competencies ) ( تطوير التعلم الذاتي للطالب .4

  

   في التنمية المهنية للمعلمينالّتربوّي  دور المشرف 11.2.2

ــــــــأف نحو السليم التوجيه ويوجهه بيده يأخذ من إلى التربوي عمله لخال المعلم يحتاج  ءألدا لالسب لضـ

ـــاءة مهامه ـــال الدور على الحديثة البحوث تكـــدأ ولقد. عالية بكف ـــيلعب ذيـ ـــاإلش هـ  ذاه في التربوي رافـ

ين يمثلـون مركـزًا مهمـًا الّتربـويّ أن المشرفين إلى ) Carol Crews(كارول كروس  حيث أشارت ل،المجا

تتجــه إلـيهم باعتبــارهم خبـراء ومستــشارين الّتربـوّي فـي األنظمـة التعليميــة، وأن أنظـار العــاملين فـي الحقــل 

ة عــن الّتربوّيــ العمليــة ومتخصــصين فــي المنهــاج وطــرق التــدريس الحديثــة وينبغــي أن يطــوروا ويحــسنوا

هم ليعطـوا انجـاز أفـضل طريق مساعدة وتوجيه المعلمين نحو السبل التي تزيد من فعاليتهم وتنمي كفـاءت

أهميـة العالقـات اإلنـسانية التـي ) Lucille. G. Jorden(ج جـودن . أكـد لوسـيلفـي حـين ،  في عملهم

بـدًال مـن االقتـصار علـى جانيهـا اللفظـي فقـط، عندما يترجمها إلى واقع عملـي الّتربوّي يقوم بها المشرف 

بـــوعي دور العالقـــات اإلنـــسانية وتأثيرهـــا فـــي تطـــوير قابليـــة المعلمـــين عـــن الّتربـــوّي وأن يـــدرك المـــشرف 

 A Wم ســتروجز . أ(أمــا . طريــق التعــرف علــى مــشكالت ومــشاعرهم ورغبــاتهم وســلوكهم وأمنيــاتهم

Stucrgcs ( ون ينبغــي أن تركــز فــي اتجــاهين، الّتربوّيــالمــشرفون فقــد أكــد أن النــشاطات التــي يمارســها

األولــى مهــارات االتــصالية بيــنهم وبــيم العــاملين معهــم ســواء فــي العمليــة التعليميــة اإلداريــة، والثــاني علــى 

استخدام التقنيات الحديثة في حل المشكالت التي يصادفها المعلمون وٕاحباط كـل المعوقـات التـي تعرقـل 

   .)2007، األسدي وٕابراهيم( سة، وخلق المناخ التعليمي الجيدسير التدريس في المدر 

ويقــوم برنــامج اإلشــراف النــاجح علــى أســاس مراعــاة حاجــات المعلمــين ومــشكالتهم، فهــدف النمــو المهنــي 

للمعلم هو مـساعدة المعلمـين  علـى مواجهـة مـشكالتهم، وتلبيـة احتياجـاتهم التـي تختلـف عادتـًا الخـتالف 

اإلضــافة إلــى قــدراتهم وميــولهم واســتعداداتهم الجــسمية وظــروفهم العامــة، فالمــشرف إعــدادهم، وخبــراتهم ب

يبـــدأ العمـــل مـــن حيـــث يقـــف المعلمـــون، ويبـــدأ مـــع حاجـــاتهم المـــشتركة والفرديـــة، والـــذي يتطلـــب الّتربـــوّي 
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معرفــة مــؤهالتهم العلميــة وخبــراتهم والظــروف التــي يعملــون بهــا، واتجاهــاتهم المهنيــة والشخــصية، وهــذا 

مـــع المعلـــم الجديـــد بتقـــديم صـــورة الّتربـــوّي معلمـــين الجـــدد والقـــدامى علـــى الـــسواء، حيـــث يبـــدأ المـــشرف لل

واضــحة لــه عــن مهنتــه وعــن المدرســة التــي ســيعمل فيهــا، وعــن طبيعــة البيئــة التــي تقــع فيهــا المدرســة، 

مــع اآلخــرين ونمــط التفكيــر الــذي يــسير المجتمــع المحلــي وذلــك يــستطيع المعلــم التعامــل والتفاعــل بنجــاح 

من حوله، والتخطيط لزيارة المعلـم فـي مدرسـته ليـساعده فـي مباشـرة عملـه بأقـل درجـة ممكنـة مـن التـوتر 

البحــث عــن ســبل مــن شــأنها الّتربــوّي ضــمانًا لالنــسجام بــين المعلــم وعملــه الجديــد، ومــن مهــام المــشرف 

جـــر المعرفـــي وخاصـــة فـــي  تطـــوير المعلمـــين واســـتمرار نمـــوهم، حتـــى يتمكنـــوا مـــن مواجهـــة متطلبـــات التف

مجـــال مهنـــة التربيـــة والـــتعلم، ويمكـــن أن يكـــون ذلـــك عـــن طريـــق النظريـــة المـــصحوبة بالممارســـة الفعليـــة 

الخطيـــب (والتطبيـــق العملـــي الهـــادف إلـــى زيـــادة كفايـــة المعلمـــين وٕاتاحـــة الفرصـــة لهـــم للبحـــث والتجريـــب 

  .)1987وزميليها، 

  

الفنــي أنــه يهــتم بتحــسين أداء المعلمــين الّتربــوّي ف فــي مجــال عمــل المــشر ) 2006(وبــين عبــد الهــادي 

 من خالل إتباعه ألسـاليب إشـرافية متعـددة، باإلضـافة إلـى مـساعدة المعلمـين فـي اإلنتاجيةورفع كفايتهم 

  :حل مشكالتهم الفعلية مما يعزز ثقتهم بالمشرفين ويزيد قناعتهم بأهمية دورهم وتتمثل المساعدة في

  .الت المعلمين الفعليةتقديم حلول واقعية لمشك - 

 .مشاركة المعلمين في معالجة قضاياهم بصورة مباشرة - 

 .تقديم نماذج منوعة وأوراق عمل وملخصات واختبارات وأدوات ووسائل تعليمية وبطاقات عمل ذاتي - 

 .القيام بتجارب عملية وٕادارة ورشات تربوية في المكتبة والمختبر - 

 .عالقةالقيام ببحوث إجرائية ودراسة حاالت ذات  - 

إيجــاد قنــوات مــن االتــصال ســواء بــين المعلمــين فــي المدرســة الواحــدة أم فــي المــدارس األخــرى يقــوم  - 

 .بدور منسق بين المعلمين

  .يساعد المشرف المعلمين لتقبل بعضهم بعضاً  - 

يــتلخص فــي مجــالين أساســيين األول هــو الّتربــوّي أن عمــل المــشرف ) 2002(وأشــارت مــدانات وكمــال 

بالعمـــل مباشـــرة مـــع المعلمـــين فـــي تخطـــيط . ك التعلـــيم بطريقـــة لتحـــسين نوعيـــة التعلـــيمالتـــأثير فـــي ســـلو 

ووصـــف وتحليـــل وتقيـــيم التعلـــيم وفـــي تطـــوير وتنفيـــذ أســـاليب جديـــدة للتعلـــيم مبينـــة علـــى التقيـــيم، ويعمـــل 

المـــشرفون أيـــضًا مـــع المعلمـــين علـــى تطـــوير أهـــداف عامـــة لألنظمـــة المدرســـية التـــي يـــستخلص منهـــا 

تعليميــة، وتطــوير فــرص تفاعــل الطــالب، وتــشجيع المعلمــين علــى تــأمين الوســائل التعليميــة األهــداف ال
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مطالــب أن يطــور مجموعــة مــن نــشاطات التأهيــل الّتربــوّي وكيفيــة اســتعمالها داخــل الــصف، والمــشرف 

أثنــاء الخدمــة لمــساعدة المعلمــين علــى تحــسين التقــويم والقيــاس وبنــاء االختبــار ووضــع العالمــات وكتابــة 

لتقــارير، ومــساعدة المعلمـــين  علــى إدارة الـــصف ألنهــا المهمـــة الــصعبة إذ أن عمـــل المعلــم ال يقتـــصر ا

والثاني تطوير المنهاج وال يتطلب تطوير المنهاج تعريفًا فقط بل يجـب أن تؤخـذ بعـين . على التعليم فقط

  .االعتبار الوظيفية األساسية للسلوك اإلشرافي

ي لمساعدة المعلم لتطوير أدائه الصفي، بما أوتـي مـن خبـرة وتأهيـل فـي هو السعالّتربوّي فدور المشرف 

المـادة العلميــة وأسـاليب تدريــسها ومـا لديــه مـن مهــارات فـي المالحظــة والتحليـل وحــل المــشكالت، وأن ال 

تقتـصر علــى التغذيـة الراجعــة فقـط، بــل يحتـاج مــع هـذا إلــى أنـواع أخــرى مـن أنــشطة النمـو المهنــي التــي 

ين أداء المعلــم الــصفي، وخاصــة  أن مهنــة التــدريس مهنــة متطــورة وناميــة بطبيعتهــا، وأن تــسهم فــي تحــس

المعلم ال بد أن يسعى في تطوير نفسه بما يجد من مهارات أدائية أو معـارف أكاديميـة، ممـا يحـتم علـى 

 تنظــــيم بــــرامج نمــــو مهنــــي متنوعــــة يحقــــق بهــــا حاجــــات المعلمــــين التنمويــــة، ويتعــــاونالّتربــــوّي المــــشرف 

مــع مــدير المدرســة علــى إيجــاد بيئــة تربويــة فــي المدرســة تــدعم النمــو وتــشجع التطــوير الّتربــوّي المــشرف 

الذاتي، فالنمو المهني عمليـة تتـآزر فيهـا عوامـل عـدة ال بـد مـن وجودهـا وتآلفهـا إليجـاد بيئـة تـدفع للنمـو 

  .وتشجع عليه

ين فـــي تهيئـــة المعلمـــين الجـــدد، والتـــي يّ الّتربـــو علـــى مـــسؤولية المـــشرفين ) 2007( وٕابـــراهيموأكـــد األســـدي 

تــشمل علــى تعــريفهم بمدارســهم التــي ســوف يعلمــون فيهــا والظــروف االجتماعيــة واالقتــصادية المحيطــة 

بالبيئة المدرسة، باإلضافة إلى الواجبات المناطة بهـم كالمناوبـة وتربيـة الـصف والنظـام المدرسـي بـصورة 

بــة المدرســة ومختبرهــا وبجميــع مرافقهــا المختلفــة، خاصــة أن عامــة وأســاليب المــادة التــي يدرســونها وبمكت

نــسبة مــن هــؤالء المعلمــين لــم يكونــوا قــد أعــدوا مهنيــًا لهــذا الغــرض، فتكــون معظــم دراســتهم نظريــة، وفــرق 

  .كبير بين النظرية والتطبيق

  

   المدير مشرف مقيم ودوره في التنمية المهنية للمعلمين12.2.2

مدرســة مــشرف تربــوي مقــيم، نتيجــة لتطــور التربيــة بوجــه عــام وتطــور بــدأت تــشيع فكــرة أن مــدير ال

وأخذ المربون يولون هذا الموضوع أهمية كبيـرة، باعتبـار أن المـدير . وظيفة مدير المدرسة بشكل خاص

الـذي يعـيش فـي المدرسـة ويعـرف مـشكالتها الّتربـوّي هو المسؤول األهم فـي هـذه العمليـة، فهـو المـشرف 

. درات ومـشكالت وحاجـات المعلمـين، ويعـرف أيـضًا حاجـات الطلبـة والبيئـة المحليـةوحاجاتها، ويعرف قـ
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لذا فإن هذا كله يتطلب مهارات وكفايات خاصة في مـدير المدرسـة ممـا يقتـضي إعـداده وتدريبـه بـصورة 

  .مستمرة للقيام بمثل هذا العمل

ميــة فــي مدرســته وتطويرهــا بمــا أن دور المــدير اإلشــرافي يهــدف إلــى تحــسين العمليــة التعليميــة التعل

بــشتى الوســائل المتاحــة، فــإن مجــال عملــه هــذا يتنــاول جميــع مــدخالت هــذه العمليــة وعملياتهــا ونتاجاتهــا 

  .)2007عبد الهادي، (

مـــن خـــالل الّتربـــوّي فمـــدير المدرســـة هـــو قائـــد تربـــوي، ينبغـــي أن يـــشارك فـــي عمليـــة تنميـــة المنهـــاج 

ة وتحقيـــق التربيـــة الّتربوّيـــالبـــشرية، والماديـــة لخدمـــة العمليـــة : ةاإلفـــادة مـــن جميـــع الطاقـــات المتـــوافرة لديـــ

المتكاملـــة لألطفـــال، فيحـــرص علـــى نمـــوه المهنـــي المـــستمر ليـــتمكن مـــن تزويـــد العـــاملين معـــه باألفكـــار 

ة ودفعها لألمام، والنزوع نحـو التطـوير واإلبـداع، فـال تقـف عنـد الّتربويّ والمعارف الالزمة لتطوير العملية 

 التعليمات التي تصدر إليه، ويحافظ على كيان كل عمل أو طالـب فيحترمـه ويقـدره، فـال يـضع حد تنفيذ

نفـــسه فـــي بـــرج عـــاج، بـــل يعمـــل علـــى تحـــسس مـــشكالتهم واالســـتماع إلـــيهم ليعمـــل علـــى حلهـــا، ويحقـــق 

  .)2004الخواجا، (المطالب التي بوسعه تحقيقها 

) 2005(رة التربيــة والتعلــيم العــالي الفلــسطينية وأشــار الــدليل اإلجرائــي لمــدير المدرســة الــصادر عــن وزا

  :إلى مهام مدير المدرسة كمشرف مقيم وفيما يلي هذه المهام

  .زيارة الصفوف وتبادل وجهات النظر فيما يتصل بعناصر الموقف التعليمي . 1

 .الّتربويّ متابعة مالحظات المشرف  . 2

 .تحسس مشاكل الطالب . 3

 .جوانب القوة والضعفبحث مستويات التحصيل لدى الطلبة وتشخيص  . 4

 .وضع خطط عالجية لمواجهة مشكالت التحصيل والمشكالت ذات العالقة . 5

 .توفير األجهزة واألدوات التعليمية . 6

 .تزويد المديرية بأسماء المعلمين الذين يحتاجون إلى تطوير . 7

ابعـــة وأشـــار الـــدليل أيـــضًا إلـــى آليـــة متابعـــة مـــدير المدرســـة للمعلمـــين مـــن خـــالل الزيـــارات الـــصفية، ومت

ــــى احتياجــــاتهم  ــــديهم مــــن خــــالل التعــــرف عل ــــارات التبادليــــة، ومتابعــــة النمــــو المهنــــي ل التحــــضير، والزي

ـــأهيلهم  ـــدريب الّتربـــويّ وتـــشجيعهم علـــى اســـتكمال ت ـــى حاجـــات المعلمـــين، وت ـــة عل ـــد النـــدوات المبني ، وعق

ديـد بـدًا باسـتقباله وتقديمـه الحديثة، وآليـة التعامـل مـع المعلـم الجالّتربوّي المعلمين على استخدام التقنيات 

إلى زمالئه، وعمل لـه جولـة داخـل المدرسـة ومرافقهـا، وتعريفـه بالمـسؤوليات والواجبـات المهنيـة، وتدريبـه 

  . شرافيةاإلعلى األعمال الكتابية، وضع برنامج زيارات خاص به سواء كانت تبادلية أو زيارة المدير 
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  :أنه يكون ذلك من خالل) 2004(بين الخواجا وفي حديثه عن دور اإلشرافي لمدير المدرسة، 

  .زيارة المعلمين وٕابراز مالحظاته وتقديم التغذية الراجعة لهم . 1

 . مساعدة المعلمين على تقويم جهودهم . 2

 .مساعدة المعلمين على التخطيط لالختبارات المدرسة . 3

 .تدريب المعلمين وعقد الورش التدريبية لهم وفقًا لحاجاتهم التدريبية . 4

 .ة منهم وٕاليهمالّتربويّ فكار والخبرات نقل األ . 5

 . لديهم من خالل تجربتهم ألساليب جديدة في إيصال المعلومةالّتربوّي إحداث التغيير والتطوير  . 6

حــــث المعلمــــين علــــى إجــــراء بحــــوث إجرائيــــة ودراســــات ميدانيــــة علميــــة علــــى المــــشكالت التــــي  . 7

 .تواجههم ومتابعة أعمالهم وما توصلوا إليه

  :في سياق الدور اإلشراف لمدير المدرسة المهام اآلتية التي تتعلق بالمعلمين) 2004(وبين الخواجا 

  .أن يوزع المسؤوليات والواجبات المدرسة على المعلمين . 1

 .أن يناقش خطط المعلمين ويتابع تنفيذها . 2

 .أن يتابع دوام المعلمين والتزامهم بالعمل والواجبات المطلوبة منهم . 3

 .قة االجتماعية واإلنسانية بين أسرة المدرسة معلمين وطالبأن يشارك في تدعيم العال . 4

أن يقــوم بزيــارات الــصفية لالطــالع علــى التفاعــل القــائم بــين المعلــم وطالبــه ومالحظــة األهــداف  . 5

 .التي حددتها المناهج الدراسية والخطط التي وضعها المعلمون

 أن يهيئ للمعلمين فرص النمو األكاديمي والمهني من خالل . 6

 .اعات والندوات والمحاضراتاالجتم •

 .توجيه المعلمين لالطالع على مصادر المعلومات النافعة في مجال عملهم، ووفق تخصصاتهم •

 .ةالّتربويّ ين وغيرهم من أفراد البيئة المحلية واإلدارة الّتربويّ إتاحة الفرصة اللتقاء المعلمين بالمشرفين  •

 .)ل الزيارات الصفيةتباد(تنظيم برامج لتبادل الخبرات بين المعلمين  •

 .ة الالزمة لعمل المعلم وضمان نجاحه فيهالّتربويّ توفير األدلة والمناهج والنشرات  •

أن يــساعد المعلمــين علــى إنتــاج واســتخدام الوســائل التعليميــة مــن خــالل تــوفير الخامــات والمــواد  . 7

 .المطلوبة

اول جميـع مـدخالت العمليـة أشار إلـى أن مجـال عمـل مـدير المدرسـة اإلشـرافي يتنـ) 2008 (يأما عطو 

  :التعليمة وعملياتها ونتاجاتها، ويمكن أن يشتمل ذلك مجاالت متعددة من أهمها
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ـــى احتياجـــات : التخطـــيط الفعـــال . 1 ـــه بالتعـــاون مـــع المعلمـــين، وأن يتعـــرف عل أن يعـــد خطـــة لعمل

  .معلمي المدرسة،  ويساعدهم على إعداد خططهم

ســبة تــساعد فــي تعزيــز المنهــاج وتبــسيطه، ويقتــرح فيــصمم نــشاطات منا: إغنــاء المنهــاج وتقويمــه . 2

اســتراتيجيات ووســائل عمليــة لتطبيــق المنهــاج، ويعمــل تكيــف بعــض محتويــات المنهــاج لتناســب 

 .طلبة مدرسته وبيئتهم، ويجمع معلومات حول مدى مالئمة المناهج

ة ّيـــــالّتربو يـــــوفر مـــــصادر للمعلومـــــات حـــــول الموضـــــوعات : التنميـــــة المهنيـــــة لنفـــــسه وللمعلمـــــين . 3

ــوالمدرســية، ويطلــع علــى كــل مــا هــو جديــد فــي مجــال  ، وأن يوصــل الّتربــويّ ة واإلشــراف الّتربوّي

المعلومـــات الحديثـــة للمعلمـــين بأســـاليب اإلشـــراف المختلفـــة، ويعمـــل علـــى تبـــادل الخبـــرات فـــي 

 .مدرسته ومع مدارس أخرى

حـــــصيلية، يـــــساعد المعلمـــــين علـــــى وضـــــع اختبـــــارات تشخيـــــصية وت: االمتحانـــــات واالختبـــــارات . 4

ويــــساعدهم علــــى تفــــسير نتــــائج اختبــــاراتهم وتوظيــــف نتائجهــــا لتحــــسين أدائهــــم وأداء طلبــــتهم، 

 .وتدريبهم على استخدام أنماط جديدة من االمتحانات

فيــساعد المعلمـــين علــى التخطـــيط الفعــال إلدارة صــفوفهم، ويرشـــدهم إلــى لحـــل : إدارة الــصفوف . 5

 الــصف،ويدربهم علــى اســتخدام أنمــاط مختلفــة مــشكالت االنــضباط والنظــام التــي تــواجههم داخــل

لتجلــــــيس الطلبــــــة داخــــــل الــــــصف وتــــــوزيعهم إلــــــى فــــــرق ومجموعــــــات لتنويــــــع أســــــاليب التعلــــــيم 

 .واستراتيجياته

فـيقم عالقـة إنـسانية مـع المعلمـين وأن يعمـل معهـم بـروح : العالقة مع الزمالء والمجتمـع المحلـي . 6

لالستفادة من الطاقـات البـشرية والماديـة فيـه الفريق، ويوثق الصلة مع المجتمع المحلي ويخطط 

 .لزيادة فاعلية دور المدرسة

فيقوم أداء المعلمين وفق معـايير محـددة، وتقـويم أداء الطلبـة : ة في مدرستهالّتربويّ تقويم العملية  . 7

وتحــصيلهم ونمــوهم االنفعــالي واالجتمــاعي والجــسمي والعقلــي،  ويجــري البحــوث اإلجرائيــة لحــل 

، ويقـيم عملـه ذاتيـًا وفـق معـايير خاصـة ويـشجع المعلمـين علـى القيـام بمثـل هـذا مشكالت معينـة

  .التقويم

الّتربـوّي رض ما يقوم به من إشراف وبين ما يقوم بـه المـشرف افمدير المدرسة مشرف تربوي مقيم ال يتع

 أن يكــون بــل إنهمــا يؤديــان عمــًال تعاونيــًا، لخدمــة أهــداف التربيــة، ويكمــل كــل مــنهم صــاحبه، فــال ننتظــر

مدير المدرسة ملمًا بتفاصيل جميع المواد الدراسية، التي يقـوم بتدريـسها معلمـو مدرسـته، وال أن يمـد يعـد 

العــون إلــى كــل مــدرس فيمــا يــصادفه مــن مــشكالت تتعلــق بتفــصيالت أي مــادة دراســية، ولكــن المــشرف 
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 مقيمـًا يـستطيع أن يقـدم المختص يستطيع أن يقدم هذا النـوع مـن العـون، ومـدير المدرسـة بوصـفه مـشرفاً 

 قـدراتهم، واختيـار الوسـائل المناسـبة للتعـاون واكتـشافالكثير لمساعدة المعلمين، في الحكم على طالبه، 

إلى غير ذلك مـن النـواحي التـي ... معهم، ووضع إمكانات المدرسة تحت تصرف المعلم لخدمة الطلبة،

األســدي وٕابــراهيم، (ج المدرســة وقــد ال تكــون قــد تكــون المــساعدة فيهــا، متاحــة للمــشرف القــادم مــن خــار 

2007(.  

عينــة لــبعض القــدرات والكفايــات التــي أجمــع خبــراء التربيــة علــى ضــرورة توفرهــا ) 2001(وقــدم كــاربنتر 

  :لمدير المدرسة في مجال التنمية المهنية

لتـي ينسق مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين اآلخرين من خارج المدرسة للتعرف على النـواحي ا . 1

  .تحتاج إلى تطوير وتغيير داخل المدرسة

يحرص على عملية التقييم المستمر ألداء العاملين معه داخـل وخـارج هيئـة التـدريس، لـيس بهـدف  . 2

 .اتخاذ إجراءات عقابية، ولكن بهدف التعرف على نقاط القوة والضعف في أداء المعلمين

رســة إلــى تحقيقهــا، وبقــدر االحتياجــات يــستطيع أن يحــدد بدقــة األهــداف التعليميــة التــي تــصبو المد . 3

 المالئمــة وييــسر ةالتدريبيــالالزمــة لكــي تــضمن لــه تحقيــق هــذه األهــداف، مــن أجــل تنظــيم البــرامج 

لجميــع المعلمــين االشــتراك فيهــا، حتــى يــستطيعوا التعامــل مــع المــستجدات وتطبيــق الهــدف المرجــو 

 .منها

 .لحاجة إلى مساعدة كبيرة من أحديشجع المعلمين من أجل تنمية أنفسهم ذاتيًا، دون ا . 4

  :ويمكن تلخيص دور مدير المدرسة فيما يلي

تــذليل العقبــات التــي تواجــه المعلمــين، ومــّدهم بكــل أنــواع الــدعم التــي قــد يحتاجونهــا، وتزويــدهم  •

 .للعمل لديهم بالوسائل الالزمة أو غير ذلك، للمحافظة على الدافعية

ين للمعلمـــين، واالطـــالع علـــى التحـــضير واألعمـــال ويّ الّتربـــ  متابعـــة تنفيـــذ توصـــيات المـــشرفين •

الكتابية للطلبة، ومتابعـة العمـل علـى االرتقـاء فـي تحـصيل الطلبـة وتقـّدمهم، ومـساعدة المعلمـين 

 .في ذلك بالطرق المناسبة

 .اإلشراف على المعلمين وزيارتهم في الصفوف واالطالع على أعمالهم ونشاطهم ومشاركاتهم •

لمهنـي للمعلـم مـن خـالل تلمـس احتياجاتـه التدريبيـة واقتـراح البـرامج المناسـبة اإلسهام في النمـو ا •

لــه، ومتابعــة التحاقــه بمــا يحتــاج إليــه مــن البــرامج داخــل المدرســة وخارجهــا وتقــويم آثارهــا علــى 

  .المختصالّتربوّي أدائه، والتعاون في ذلك مع المشرف 
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وطــرق تدريــسه والوســائل واألجهــزة وضــع خطــة لتــدريب المعلمــين لكــي يتــدربون علــى المنهــاج   •

  .ة التي يتطلبهاالّتربويّ والتقنيات  التعليمية

والمعلـم هـو  صـف منـاخ خـاصلكـل فدارة الصف، إلتباع الطرق الحديثة يشجع المعلمين على إ •

والقـدرة العقليـة  الفـروق الفرديـة القائـد فـي الغرفـة الـصفية ويعمـل علـى تـوفير بيئـة صـحية مراعيـاً 

 .  النمو للطلبةوالنضج ومرحلة

 .مالحظاته يتابع الهيئة التدريسية على تنفيذ •

  

ويتمثــل دور مــدير المدرســة فــي تطــوير المعلمــين الجــدد بتعزيــزهم مــن أجــل االرتقــاء بمــستوى أدائهــم 

داخل غرفة الصف وضمن النجاح األكاديمي لكـل الطلبـة، وتـشجيعهم علـى توظيـف طـرق وأسـاليب 

هم وتـــــوجيههم مـــــن خـــــالل فهـــــم واســـــتيعاب قـــــضاياهم، وتبنـــــي جديـــــدة، فالمـــــدير باســـــتطاعته بـــــدعم

استراتيجيات تلبى حاجاتهم، فمدير المدرسة هو العامل الحاسم فـي نجـاح المعلمـين الجـدد أو فـشلهم 

)Roberson & Roberson,2009(.  

ـــرًا مـــا ينتـــاب المعلمـــين الجـــدد ) 2002( وبـــين العمـــايرة  ـــد، فكثي ـــم الجدي ـــات المـــدير تجـــاه المعل واجب

قدمــه يعور بــأن أحــدًا ال يهــتم بوجــودهم فــي المدرســة، فيقــوم المــدير بالترحيــب بــالمعلم الجديــد و الــش

عــضاء الهيئــة التدريــسية، ويدلــه علــى المــساعدة التــي يــستطيع أن يــستمدها مــن كــل مــنهم، ويقــدم أل

يجعلـه المدير كل ما يتعلق بظروف عمـل المعلـم الجديـد اليوميـة، واألمـور والتعليمـات اإلداريـة، وأن 

المدير يشعر بالثقة بالنفس، وأن يفتخر النتسابه إلى المدرسة، وتعريفه بالمجتمع المحلـي، وٕاشـراكهم 

  .في اتخاذ القرار

  

  ودوره في التنمية المهنية للمعلمين)  الزمالء( إشراف األقران 13.2.2

ــم، يــسعى لمــساعدتالّتربــوّي اإلشــراف  ه علــى تطــوير المعاصــر يتميــز بكونــه عمليــة نمــو مهنــي للمعل

عمليـة مـستمرة، ولـيس نـشاًطا آنًيـا سـرعان الّتربـوّي نفسه وتهيئة البيئـة المناسـبة لنمـوه المهنـي، فاإلشـراف 

ما ينتهي، فليس المهم من يقوم بعمليـة اإلشـراف بقـدر مـا تهـم فاعليـة اإلشـراف نفـسه وأثـره علـى تحـسين 

  .العملية التعليمية التعلمية

جهـون صـعوبة فـي العمـل مـع كـل المعلمـين فـي المـدارس، ويفـسر ذلـك العـدد ين يواالّتربـويّ فالمشرفين 

الكبير من المدارس مع األعداد الضخمة للمعلمـين وقلـة عـدد المـشرفين، باإلضـافة إلـى تواجـد المـشرفين 
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 في مكان وزمان محددين لبذل الجهـود بكفـاءة عاليـة والعمـل إلشـباع حاجـات المعلمـين المهنيـة المختلفـة

  ).2002،كمالنات و امد(

وقد أدت التخفيضات في ميزانيات المدارس إلى إلغاء الجهـاز اإلشـرافي، ممـا أجبـرت بعـض المـربين 

بالحاجــة إلــى تنظــيم لتعزيــز وســائل للنمــو المهنــي، فــالمعلمون ال يبقــون فــي المــستوى المهنــي نفــسه، فهــم 

 أن يهبطــوا فــي مــستواهم، إمــا أن يتحــسنوا مــن خــالل تطــوير مهــارات واهتمامــات ونــشاطات جديــدة، وٕامــا

ولكي يشعر المعلم بالتجديد المهني فأن ذلك يتطلب أكثر مـن مجـرد إلقـاء خطبـة ملهمـة فـي بدايـة العـام 

جعـل التركيـز " إشـراف الـزمالء"الدراسي أو االشتراك في لجنة انتقاء الكتب المدرسية، ويمكن مـن خـالل 

 بالتعـاون مـع أسـاتذة -واشـنطن– العاصـمة وقـد بـادرت مـدارس. بشكل خاص يدور علـى تحـسين التعلـيم

الجامعــات بتطبيــق برنــامج إلعــداد الكــوادر اإلداريــة، والمعلمــين للقيــام باإلشــراف العيــادي، واشــتركوا فــي 

تدريب الزمالء على مهارات اإلشراف العيادي، فقد عمـل هـؤالء المربـون المتـدربون كمـصادر ُمقيمـة فـي 

  .)1997فيفر ودنالب، ( اح البرنامج إلى التزام المشاركين به المدرسة لخدمة زمالئهم، وقد عزي نج

بمــسميات الّتربــوّي لتحــسين مهــارات المعلمــين، وقــد ورد فــي األدب ) الــزمالء(يــسعى إشــراف األقــران 

وتقيـيم  والمالحظـة مـن قبـل الـزمالء،. اإلشـراف مـن قبـل الـزمالء، والتـدريب مـن قبـل الـزمالء: عـدة هـي

 هـــو الزيـــارات سميات تـــداوالً تـــولعـــل أكثـــر هـــذه ال، متبادلـــة، والنمـــو المهنـــي المـــشتركوالزيـــارات ال، الرفـــاق

    . وٕاشراف األقرانالمتبادلة

 إجــراء موثــوق يقــوم مــن خاللــه زمــيالن أو بأنــه"إشــراف األقــران )  Robbins, 1991(عــرف روبنــز

ديـدة، والمـشاركة فـي أكثر مـن زمـالء المهنـة بالعمـل معـا للتأمـل فـي ممارسـاتهم وصـقل وبنـاء مهـارات ج

إجـراء يقـوم بـه فريـق مـن المعلمـين  "  وهـو ." وتنفيذ البحوث وحل مشكالت العمل،األفكار وتعليم بعض

   .(Ackland,1991)لمالحظة بعضهم باستمرار وتقديم الدعم والزمالة والتغذية الراجعة

 ويتعـــاون معـــه يعنـــي أن المعلـــم يـــشاهد زميلـــه المعلـــم" بأنـــه  (Hasbrouk, 1997)كـــذلك يعرفـــه 

ليـــستخدم نتيجـــة هـــذه المالحظـــة فـــي تحديـــد األهـــداف المرجـــوة لتطـــوير وتحـــسين مهـــارات واســـتراتيجيات 

  .وطرق التدريس

 ذا جودة عالية في تطوير عمليتي التعليم والتعلم وتمنيـة الكفايـات المهنيـة للمعلـم  إشراف األقرانويعتبر 

مـل معـًا لتبـادل المنفعـة والخبـرات، ويعمـل علـى تقـديم ألنه عبارة عـن تجمعـات مـن الـزمالء أو الرفـاق تع

فيـستخدمه المعلمـون لزيـادة خبـراتهم .  التغذيـة الراجعـة الداعمـة مـن خـالل المناقـشة التـي تـتم بعـد الزيـارة

ونمـــوهم المهنـــي عـــن طريـــق تبـــادل تلـــك الخبـــرات فـــي جـــو مـــن الثقـــة واالحتـــرام المتبـــادلين، ومـــن خـــالل 

لزيــارات الــصفية المتبادلــة بــين المعلمــين حيــث يالحــظ أحــد المعلمــين زميلــه التخطــيط المــشترك وتنظــيم ا
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أثناء التدريس بهدف تقديم المساعدة له، ومن خصائصه أنه ال يهدف إلى إصـدار أحكـام تقويميـة، ويـتم 

بناء على حاجة المعلم وباختيـاره، ويتميـز بـسرعة نتائجـه، وتتبـع فيـه أسـس الزيـارة الـصفية اإلشـرافية مـن 

مـــاع قبلـــي وآخـــر بعـــدي وعـــدم التـــدخل أثنـــاء الحـــصة، ويـــؤدي اســـتخدام هـــذا األســـلوب إلـــى تنميـــة اجت

العالقــات المهنيــة بــين المعلمــين وٕالــى اســتثمار طاقــات المعلمــين وخبــراتهم، والمــساعدة فــي حــل بعــض 

فــي المــشكالت التعليميــة، وٕاتاحــة الفرصــة للتجريــب واإلبــداع ونقــل  الخبــرات الناجحــة، ويــساعد المعلــم 

  .الربط بين المباحث وتحقيق التكامل في تعلم الطلبة

ويعتبر نظام الزمالة نوع من أنـواع إشـراف الـزمالء والـذي فيـه يـالزم معلـم جديـد معلمـًا ذا خبـرة، يقـدم لـه 

معلومات ومساعدة ذات صلة بعمل المعلم المدرسي بصفته خبيرًا، فإذا كانـت هـذه المطابقـة مبنيـة علـى 

كــون هنــاك اتفــاق وانــسجام بــين الــزميلين، كانــت العالقــة القائمــة اتفــاق وانــسجام بــين أســس ســليمة، كــأن ي

الــزميلين، كانــت العالقــة القائمــة بينهمــا مفيــدة لكليهمــا، فأفــضل توجيــه يتلقــاه المعلــم الجديــد عــن المدرســة 

ـــيم  ـــدة مـــن التعل ـــه مـــواد وافكـــار جدي ـــدم ل ـــذي يمكـــن أن يق ـــم الزميـــل، ال ـــأتي مـــن المعل ـــ( ي الب، فيفـــر ودن

1997(.  

تــصور لبرنــامج تهيئــة مــنظم تقدمــه ) 2008( إســتراتيجية تأهيــل وٕاعــداد المعلمــين الفلــسطينية تووضــع

المـدارس، محـدد األهـداف والمحتـوى واألسـلوب، ويمتـد علـى فتـرة عـام واحـد، والـذي يهـدف إلـى مــساعدة 

ي، يعــين معلـم مرشــد المعلـم الجديـد علــى تحـسين تعلميــه، وٕالـى مــساعدته علـى التطـور الشخــصي والمهنـ

لكــل معلــم جديــد فــي المدرســة يــتم اختيــاره ضــم مواصــفات محــددة، يجــري تدريبــه للقيــام بمهــام اإلرشــاد، 

وجعــل التعلــيم نــشاطًا عامــًا يتطلــب التعــاون مــع الــزمالء، فيعطــى المعلــم الجديــد المجــال لمالحظــة تعلــيم 

 المعلــم الجديــد فــي غرفــة الــصف، ويــتم المعلــم المرشــد ومعلمــين آخــرين، ويتــولى المعلــم المرشــد مــشاهدة

التــداول حــول أدائــه، ويعطــى التغذيــة الراجعــة ويخطــط مــع المعلــم لكيفيــة حــل المــشاكل التــي تواجههــا، 

  :  ولهذا األسلوب إيجابيات عدة وفوائد كثيرة منها.ولتعليم المباحث التي يعلمها

 مـــن غيـــرهم، وخـــصوصاً  يميـــل معظـــم المعلمـــين إلـــى طلـــب النـــصح واإلرشـــاد مـــن زمالءهـــم أكثـــر . 1

 .ينالّتربويّ المشرفين 

، دونمـا ، مفيـدة جـداً )التغذيـة الراجعـة( يستطيع المعلمين أن يزودوا بعـضهم بعـضا بـآراء ومعلومـات  . 2

   معقدةتقيميهحاجة لتدريب طويل ومركز ودونما حاجة الستخدام نماذج أو أدوات 

 المهنيـــة داخـــل المدرســـة، ويقويهـــا كمـــا إن أســـلوب التقـــويم مـــن خـــالل األقـــران يـــدعم عالقـــة الزمالـــة . 3

 . وينمي بين الزمالء حب التعاون والمنافسة والبناء
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ن المعلمــين غيــر المــدربين لــن يــستطيعوا القيــام بعمليــة أولهــذا األســلوب مجموعــة مــن المحــددات أهمهــا 

تدريبا جيـدًا، كمـا ون أو المدربون الّتربويّ إشرافية أو تقويمية ذات مستوى عال، كالتي يقوم بها المشرفون 

بعــض الوقــت لزيــارة بعــضهم بعــضا أثنــاء التــدريس، وقــد تثــار ) المعلــم المرشــد(وينبغــي تفريــغ المعلمــين 

حساسية خاصـة عنـد بعـض المعلمـين المـزارين، ولكـن يقـضى عليهـا مـن خـالل توضـيح أهـداف الزيـارة، 

 .)ب-2007نبهان، (لثقة وقد يبالغ المعلم المرشد في تجسيم األخطاء، والسخرية، وٕاظهار عدم ا

ومـدير المدرسـة لتنظـيم عمـل إشـراف األقـران، مـن الّتربوّي وتظهر أهمية التنسيق المشترك بين المشرف 

 فيعطـى مـدير المدرسـة مـسؤولية بنـاء البرنـامج اليـومي أجل تحقيق األهداف المنشودة وتفادي المحاذير،

معلمـــو المـــادة الدراســـة : رة ، مـــن أهمهـــاومتابعـــة تقدمـــه، والـــذي يمكـــن أن يتحقـــق علـــى مـــستويات كثيـــ

الواحــدة، ومعلمــو الــصف الواحــد، ومعلمــو الــصفوف المجمعــة، ومعلمــو المرحلــة التعليميــة، ومــستويات 

معلمـو المدرسـة الواحـدة لغيرهـا، : أخرى يلزمها التنـسيق علـى مـستوى المنطقـة التعليميـة أو الـوزارة ومنهـا

، معلمــو منطقــة وزيــارات المعلمــين القــدامى الجــدد وبــالعكس ،وزيــارات حــسب الحاجــات الفرديــة للمعلمــين

  .تعليمية لغيره

  

 الصعوبات والمشاكل التي تواجه المعلمين الجدد 15.2.2

يعتقد كثير من المعلمين أنه باستالمهم كتاب التعيين أنهم وصلوا إلى نهاية  المطاف، فما أن يبدأ 

بسكة حديد في مدينة ها يمكن وصفداية الطريق، و  بأنهايومه األول في التعليم حتى يكتشف أحدهم 

والخوف، وما بين االبتهاج بمشاعر متضاربة ما بين  تلتوي وتنخفض وترتفع وتمتلئ للمالهي،

 في الهيئة اً  فالمعلم انضم إلى مجتمع المدرسة عضو . والقلقاالضطراب، وما بين االنهماك واالنشغال

 تالمدرسة بمنظومة خاصة متنوعة الخبرات ومتعددا وهي خبرة غير مسبوقة لتفرد ،التدريسية

المجاالت، فيعمل المعلم الجديد على استكشاف هذا المجتمع ويحاول التعامل معه، ويواجه في ذلك 

صعوبات وتحديات قد تصيبه باإلحباط تؤثر على نشاطه الوظيفي، وقد تكون أبرز صعوبة تواجه 

 مسؤوًال عن كل صف ممتلئ بالطلبة هود نفسه فجأة أمام يجفدور الذي يؤديه المعلم الجديد صعوبة ال

) 2006( والقضاةالترتوري ه، وأطلق عليها ن بداية العام الدراسي إلى نهايتكبيرة وصغيرة فيه م

  . الواقع أو صدمة الحقيقةبصدمة

أن مشاكل المعلم الجديد تتلخص في أمرين األول التكيف وخاصة مع الزمالء ) 2006(وأشارت عبيد 

ومدير المدرسة، ومع الطلبة ومعرفة خصائص نموهم، أما األمر الثاني فهو المهام اإلدارية والفنية، 

فالمهام اإلدارية تتلخص في سجالت أحوال الطالب، وسجالت عالماتهم، وسجل المتابعة، والسجل 
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ملية التعليمية التراكمي، أما المهام الفنية تتلخص في التحضير اليومي، والمعرفة الجيدة بعناصر الع

ة الحديثة، واستخدام طق التقويم الّتربويّ التعلمية، وٕادارة وقت الحصة وتنظيمه، واستخدام الطرائق 

المختلفة،  وٕاعداد االختبارات التحصيلية والتشخيصية بحسب جدول المواصفات، واإللمام بأساليب 

رة غلق الدرس، ومهارة استخدام األسئلة الفعالين، وتنمية ذاته مهنيًا وأكاديميًا، ومهاالتعلم والتعلم 

  .وتنويعها

 ثالثة؛محاور  في تواجه المعلم الجديد أبرز المشكالت التي )2006(  والقضاةوأجمل الترتوري

م الصف بعدد ازدحاو أعمال الشغب والسلوكيات غير المنضبطة من : ة مشكالت تتعلق بالطلبهاأول

عدم وجود نظام ردع مناسب أو قانون ، و ند كثير منهمدافعية التعلم ع انعدامو كبير من الطالب، 

 اإلهمال واالستهتار وعدمو ، المشاغب أو المقصر ويحفظ للمعلم مكانته وهيبته يعاقب الطالب

الطلبة إلى عدم  االكتراث، والالمباالة من قبل الطلبة، لعدم تفعيل سياسات الرسوب، وهذا ما يدفع

  .  تحصيل مستويات تعليمه أعلىاالجتهاد أو االنضباط أو الحرص على

 الخوف من عدم اهتمام اإلدارة المدرسية بالمعلم الجديدك :ةباإلدارة المدرسي تتعلق ف المشكالتثانيأما 

اإلدارية الشكلية على  اهتمام اإلدارة المدرسية بالنواحي و .وعدم تقديم الحوافز المعنوية لعمله ونشاطه

، ومساندته في مواجهة الطلبة المشاغبين ، فال تهتم بأمور المعلمةالّتربويّ حساب اهتمامها بالعملية 

المدرسية في اتخاذ القرارات وتأثير ذلك على دور المعلم في  المركزية الشديدة التي تنتهجها اإلدارةو 

 افتقاد اإلدارة المدرسية لصالحية ردع الطلبة أو المساعدة في دفعه إلى، و الطلبة ضبط سلوكيات

  . وسهاالهتمام بدر 

افتقاد بعض الموجهين والمشرفين للعدالة في التعامل مع ك: تعلق باإلشراف والتوجيهي ما هاثالثو 

يؤدون  ين الالّتربويّ بعض المشرفين ، و وخاصة المعلمين الجدد قليلي الخبرة في التدريس المعلمين

ون المعلمين المشرف يطالب، و عملهم بروح المشرفين، بل في شخص المفتش الذي يتصيد األخطاء

مهام خارج نطاق العمل المدرسي، في  مطالبة المعلم الجديد، و الجدد بأعمال تفوق قدراتهم وأوقاتهم

دم منح المعلم الجديد صالحية ، وعوممارستهم النشاط الوقت الذي ال تتوفر فيه إمكانيات التدريس

  .ةالتعليم أو تجريب الجديد في مجال التربي تنفيذ طرق تربوية جديدة في

في دارسته المشاكل التي تواجه المعلمين في السنة األولى من تعينهم، ) 1984(وأستعرض فينمان

والتي ضمت العديد من الدراسات من دول مختلفة، حيث تركزت المشاكل في االنضباط الصفي، 

 والتنظيم وتحفيز الطلبة، ومراعاة الفروق الفردية، وتقييم أعمال الطلبة، والعالقة مع أولياء األمور،
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الصفي، وقلة الموارد التعليمية أو عدم كفايته، والتعامل مع مشاكل الطلبة الفردية، كما أشارت الدراسة 

  . بين مشاكل المعلمين في المرحلة األساسية والمعلمين في المرحلة الثانويةاً  كبير اً أن هناك تطابق

 مجموعـة مـن إلـى، أشار لمعلم الجديدحول المشكالت التي تواجه ا) 2002(ها سليمان افي دراسة أجر و 

  :هذه المشكالت، ومنها

  .عن أداء عمله بفاعليه يعيقه  بالحصص مماجديدازدحام اليوم الدراسي للمعلم ال . 1

 .غرفة الصف في الطلبة كثره إعداد  . 2

 . األسريةالطلبةعدم معرفة المعلم الكافية بخلفيات  . 3

 . وضعف مستواهم الدراسيالطلبةعدم جدية بعض  . 4

 .متابعة أولياء أمور أبنائهم دراسياً عدم  . 5

قلــة المخصــصات الماليــة المتاحــة للمــدارس والــنقص فــي عــدد الغــرف والقاعــات والمرافــق الخاصــة  . 6

 .لممارسة النشاطات غير الصفية

  ). مختبرات،مكتبه، وسائل تعليمية(التجهيزات المدرسية المساعدة لنجاح عملية التعليم  توفر قله . 7

  :تتمثل فيو  ،جديد المعلم اليشعر بهاأقل المشكالت التي  الدارسة إلى  هذه نتائجتكما أشار 

باألعمــال اإلداريـــة الكتابيـــة مـــن قبــل مـــدير المدرســـة باإلضـــافة إلـــى جديـــد إثقــال كاهـــل المعلـــم ال . 1

  .معلماً  عمله

 .جديدوالطرق الحديثة التي ينتهجها المعلم ال لألساليب عدم تشجيع مدير المدرسة . 2

 . مع معلمي المدرسة القدامىجديد م الصعوبة تكيف المعل . 3

  . واستقالليتهجديدعدم احترام مدير المدرسة لرأي المعلم ال . 4

 . جديعدم تعاون معلمي المدرسة القدامى مع المعلم ال . 5

  . في سبيل الرقي بالعملية التعليميةجديدللجهود التي يبذلها المعلم ال المدرسة رعدم تشجيع مدي . 6

  

  في السلطة الوطنية الفلسطينيةّتربوّي ال تطور اإلشراف 16.2.2

 مهـــام التعلـــيم فـــي فلـــسطين، تولـــت وزارة التربيـــة 1994منـــذ تـــسلمت الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية عـــام 

ــيم العــالي مهمــة اإلشــراف علــى التعلــيم فــي الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة، فوضــعت فــي أولويــات  والتعل

ل اإلســـرائيلي علـــى العمليـــة التعليميـــة، وعلـــى تلبيـــة عملهـــا إزالـــة اآلثـــار الـــسلبية الناتجـــة عـــن االحـــتال

ة، حتى يكون الـسير فـي العمليـة التعليميـة باتجـاه الهـدف الّتربويّ االحتياجات الملحة لمختلف القطاعات 

الــــوطني الفلــــسطيني، وكــــان غيــــاب التأهيــــل والتــــدريب الالزمــــين للمعلمــــين واإلداريــــين فــــي المــــدارس 
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تي واجهة وزارة التربية والتعليم العالي الفلـسطينية، باإلضـافة إلـى البنيـة والمديريات من أهم التحديات ال

ـــة، وارتفـــاع  ـــيم، وتفـــشي األمي ـــة التعل ـــدني مـــستوى نوعي ـــصفوف، وت ـــة المـــدمرة، واالكتظـــاظ فـــي ال التحتي

  . معدالت التسرب الطالبي، والفصل التعسفي للمعلمين بحجج أمينة، وتشويه المناهج المعمول بها

ـــوّي ظـــرة إلـــى عمليـــة اإلشـــراف كنظـــرة شـــمولية، مـــن أجـــل اإلصـــالح فاتجهـــت الن وتحـــسين نوعيـــة الّترب

، فـشهدت العمليـة اإلشـرافية مـن خـالل برنـامج تطـوير الّتربـويّ التعليم، وتنمية القوى البـشرية فـي النظـام 

وفير الكــوادر تطــورًا واضــحًا، بإنــشاء المؤســسات التعليميــة الحكوميــة التابعــة للــوزارة وتــالّتربــوّي اإلشــراف 

البــشرية المؤهلــة، وتــم العمــل مــن خــالل مجموعــة مــن األجهــزة واإلدارات الفنيــة واإلداريــة بــشكل يــسهل 

مهمـة تطــوير الّتربـوّي ة وتطويرهـا، فقـد أنـيط بـاإلدارة العامـة للتـدريب والتأهيـل واإلشـراف الّتربوّيـالعمليـة 

مــن خــالل تطــوير نظــام الّتربــوّي كــز للتطــوير فــي فلــسطين، والتركيــز علــى المدرســة كمر الّتربــوّي النظــام 

الّتربـوّي والتدريب المستمر للمعلمين أثناء لخدمـة، والـذي تطلـب تطـوير دور المـشرف الّتربوّي اإلشراف 

مــن مــشرف للمبحــث الواحــد إلــى مــشرف ذي نظــرة تكامليــة لمبحثــه، ومــا يحــيط بــه، ويــؤثر ويتــأثر فــي 

ة ماديــة وتعليميــة وبــشرية، ويتناســب مــع األهــداف العامــة للتربيــة ة، مــن بيئــالّتربوّيــجميــع أبعــاد العمليــة 

  )2007سيسالم وزميليها، . (والتعليم وخطط الوزارة ومشاريعها

فــي الّتربــوّي مراحــل تطــور اإلشــراف  )2009(فلــسطين /الّتربــويّ الــدليل المرجعــي فــي اإلشــراف  وقــسم 

  :ظل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ثالثة مراحل وهي

   ):1996-1994(مرحلة األولى ال

اتسمت بالدعم والمساندة وتقديم خدمات فنية تنم عن خبرة فـي مجـاالت المعلـم والمـتعلم والمنهـاج والبيئـة 

المدرسـية، وأصــبح المـشرف والمعلــم شــريكان رئيـسيان فــي إنجـاح الموقــف التعليمــي وتقـديم حلــول وبــدائل 

ومــن أبــرز مالمــح هــذه المرحلــة إنَّ ُجــّل اهتمــام . ف تــذليلهاة التــي يواجههــا المعلــم بهــدالّتربوّيــللمــشكالت 

وبالتالي يظهر اهتمامًا ذاتيـًا فـي حـصة صـفية واحـدة، " المفتش" المعلمين ينصب على إرضاء المشرف 

وفــــي الحــــصص األخــــرى يتــــصرف بفرديــــة مطلقــــة خاصــــة أن عــــدد الزيــــارات قليلــــة نظــــرة لقلــــة أعــــداد 

القــوانين والتعليمــات بحرفيتهــا وذلــك يكــون علــى حــساب جــودة التعلــيم المــشرفين، ويهــتم المعلمــون بتنفيــذ 

  .، مما يؤدي إلى سحب المعلم لعيوبه قدر طاقتهالّتربويّ ونوعيته، وعدم الثقة بين المعلم والمشرف 

  

  ):2005-1996(المرحلة الثانية 

ن الــصفية بحيــث فــي تغييــر ســلوكات المعلمــيالّتربــوّي لقــد تغيــرت طبيعــة العمــل المطلــوب مــن المــشرف 

أصـــبح يتـــشارك كـــل منهمـــا فـــي زيـــادة فـــرص نجـــاح األســـلوب اإلشـــرافي المناســـب فـــي تحقيـــق األهـــداف 
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وقـد غلـب علـى هـذه المرحلـة . المنشودة بعد اقتناع المعلم بدوره وتنفيذه في النشاطات التعليميـة المختلفـة

 المحببــة للمعلــم باعتبــاره قائــدًا التغذيــة الراجعــةالّتربــوّي طــابع الــصداقة مــع المعلــم حيــث يقــدم المــشرف 

تربويــًا يهــتم بنمــو المعلــم وتطــويره ومــساعدته فــي حــل مــشاكله، واالهتمــام بالتــدريب بــشكل كبيــر، وتنظــيم 

العملية اإلشرافية وفـق تعليمـات مكتوبـة، وتطـوير أداء مـديري المـدارس للقيـام بـدورهم كمـشرفين مقيمـين، 

  .ر بما ينسجم والتطور في العملية اإلشرافيةوالعمل على إحداث تطوير في شكل التقاري

الفلــسطيني فقــد تــم اســتحداث مراكــز الّتربــوّي وتعتبــر هــذه المرحلــة مــن المراحــل الحاســمة فــي اإلشــراف 

أدواتهمــــا، وتطــــوير دور مــــدير و التخصــــصي والعــــام الّتربــــوّي إشــــرافية جديــــدة وتطــــوير فلــــسفة اإلشــــراف 

  :في فلسطين ضمن هذه المرحلةالّتربوّي تطور اإلشراف  ليالمدرسة، وفيما يلي التسلسل التاريخ

اقتصر النظـام اإلشـرافي علـى الـدعم فقـط، ولكـن هـذا التوجـه لـم يكلـل بالنجـاح بـسبب : 1996-1997

ـــتق(حاجـــة النظـــام اإلداري إلـــى التقـــويم  ـــسنويي ـــة بعـــض ). يم األداء ال ولكـــن ظهـــرت فـــي هـــذه المرحل

، واســـتحداث نمـــط اإلشـــراف الّتربـــويّ س قـــسم اإلشـــراف اســـتحداث مركـــز رئـــي :التطـــورات، مـــن أبرزهـــا

دعـــم مـــدير المدرســـة كمـــشرف مقـــيم، معالجـــة تـــدني : رو  وتمثـــل فـــي تقريـــر واحـــد متعـــدد المحـــا:العـــام

وٕاصـدار أول تعليمـات مكتوبـة لتنظـيم العمـل اإلشـرافي، وتـصميم . تحصيل الطلبة، المـشاريع الرياديـة

والخطـــة اإلجرائيـــة، ونمــوذج المعلـــم التطـــويري، والتـــي اإلشـــراف الفنــي التخصـــصي، : نمــاذج إشـــرافية

  .بعد ذلكالّتربوّي كانت نواة دليل اإلشراف 

فيمـا الّتربـوّي  تم استحداث مركز مشرف التدريب ليقـوم بمـساعدة رئـيس قـسم اإلشـراف :1998-1999

 شــقين األول العــام ليــصبح مــنالّتربــوّي وتطــوير تقريــر اإلشــراف . يتعلــق بالتــدريب والــدورات التدريبيــة

خاص بمتابعة الخطة التطويرية لمدير المدرسـة، وٕاعـدادها، واآلخـر خـاص بمتابعـة مـا تـم تنفيـذه مـن 

واســتحداث نظـــام إشــراف المرحلـــة األساســية األولـــى، ومــا تبعـــه مــن تنفيـــذ برنـــامج . الخطــة اإلجرائيـــة

  .التعليم التكاملي

 : يركـــز علـــى خمـــسة محـــاور وهـــي أخـــذ اإلشـــراف العـــام مركـــز االهتمـــام حيـــث أصـــبح:2000-2001

. التخطــــيط، والتعلــــيم والــــتعلم، والعالقــــات داخــــل المدرســــة، والمــــصادر البــــشرية، والمــــشاريع الرياديــــة

باإلضــافة إلــى تطــوير البطاقــة اإلشــرافية للمعلــم، حيــث تــتم متابعــة المعلــم مــن قبــل المــشرفين وتثبــت 

. لمعلمــين فــي الــسنة الواحــدة وعبــر الــسنيننتــائج الزيــارات فيهــا، لتكــون بمثابــة ســجل تراكمــي ألداء ا

صارت الوزارة تركز على دور مدير المدرسة الفني كمشرف مقيم تم إعـداد تقريـر خـاص يـتم متابعتـه 

مــن خــالل اإلشــراف العــام، يقــوم المــدير بتزويــد قــسم اإلشــراف بنــسخة عنــه، وكــان يتوقــع مــن المــدير 

  .زيارة إشرافية لكل معلم في الفصل
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م إرجاء تقويم المعلم إلى نهاية العام؛ من أجـل الحكـم علـى المعلـم بنـاء علـى مجمـل ت: 2002-2003

أعماله، وكان التركيز في هذه الفترة على الدعم، وأصبح تقرير اإلشراف العام تقريرًا واحـدًا، ومحـاوره 

تـم  2002وفـي نهايـة العـام . التخطيط، ودعم مدير المدرسة كمـشرف مقـيم، والمـشاريع الرياديـة: هي

إزالــة التقــدير فــي نهايــة تقريــر الزيــارة اإلشــرافية وتعــديل بــسيط فــي بنــوده وذلــك ضــمن توجــه عــام فــي 

الــوزارة لتكــون الزيــارة اإلشــرافية داعمــة للمعلــم، وليــست زيــارة تقيميــه، وهــذا أدى فيمــا بعــد إلــى العمــل 

  .على تغيير شكل التقرير بالكامل

لى غاية الزيارة اإلشـرافية وأهـدافها، والتوجـه نحـو الـدعم  بناًء على التطور في النظرة إ:2004-2005

والمساندة للمعلم كـان البـد مـن تعـديل آليـات الزيـارة وأدواتهـا، فـتم تطـوير تقريـر الزيـارة اإلشـرافية لكـل 

ومــدير المدرســة اعتمــاد مرجعيــة واحــدة للتقريــرين، وتــم تطــوير نمــوذج خــاص الّتربــوّي مــن المــشرف 

  .لسنوي بحيث يكون نصفه للمشرف والنصف اآلخر لمدير المدرسةلتقويم أداء المعلم ا

  

   ):حتى اآلن-2006(المرحلة الثالثة 

 خاصـــة ،الّتربـــويّ شـــهدت هـــذه المرحلـــة تحـــوالت ملموســـة وانتهـــاج أنمـــاط جديـــدة علـــى صـــعيد اإلشـــراف 

ه فــي الفتــرة  بــبرنــامج المتابعــة الــشاملة التــي كانــت نمــط جديــد يختلــف شــكًال ومــضمونًا عمــا كــان معمــوالً 

  :السابقة، والتركيز على فكرة فصل التقييم عن الدعم، ويمكن الحديث عن فترتين في تلك المرحلة

  :وهي التي تّم فيها تعزيز دور اإلشراف الصفّي، حيث تم إبراز دور البرامج اآلتية: الفترة األولى

ليميـة التعلمّيـة مـن مـصادر والتي تقوم على تشخيص كل ما يتعلق بالعملية التع: المتابعة الشاملة . 1

ماديـــة وبـــشرية، مـــن خـــالل النظـــر للمدرســـة باعتبارهـــا وحـــدة مـــستقلة للوقـــوف علـــى مـــدى تحقيقهـــا 

 .ة والتعليمية، وتم تطوير أدواتها بطرقة علمية ميدانيةالّتربويّ لألهداف 

مـنهم فـي  الذي ُيعنى بتقديم الدعم والمساعدة لمعلمي المدرسـة أو فئـة )التعاوني(المشرف الصديق . 2

موضوعات أظهرت المدرسة حاجة إليها، وذلـك بنـاء علـى زيـارة المتابعـة الـشاملة أو حاجـة بعـض 

 .المعلمين ذوي األداء المتدني

ــام . 3 ، ومتابعــة "مــشرف تربــوي مقــيم"واقتــصر العمــل فيــه علــى مرافقــة مــدير المدرســة : اإلشــراف الع

دية في المدرسة، والوقوف على مـدى تحقيـق النمو المهني للهيئة التدريسية، ومتابعة المشاريع الريا

  .األهداف المرجوة
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، حيـث تـم تطـوير ضـر الحاالوقـت وحتـى 2008 وهي الفترة التي تقع بـين منتـصف عـام  :الفترة الثانية

بهــدف االنتقــال مــن مرحلــة التركيــز علــى اإلشــراف الــصفّي التخصــصّي فقــط الّتربــوّي نظــام اإلشــراف 

مـشرفًا الّتربـوّي رسـي الـشامل، واسـتحداث متخـصص فيمـا يتعلـق بالمـشرف المدالّتربـوّي إلى اإلشـراف 

كــان ال بــّد : وقــد كــان لــذلك التحــول مــسّوغات أهمهــا. مقيمــًا والمتابعــة الــشاملة واإلشــراف التخصــصي

بوضوح، ليقوم بدور الداعم أو  المقـّيم، وعـدم كفايـة الزيـارة الـصفية الّتربوّي من تحديد عمل المشرف 

وٕاطــالق إســتراتيجية إعــداد وتأهيــل المعلمــين والخطــة الخمــسّية الثانيــة، دعــا .أداء المعلــمللحكــم علــى 

، والعمـــل علـــى الحـــّد مـــن خـــروج المعلمـــين مـــن المـــدارس بغـــرض حـــضور الّتربـــويّ لتطـــوير اإلشـــراف 

لقــاءات وورش تدريبيــة عــن طريــق عقــدها فــي المدرســة أو داخــل المجموعــة العنقوديــة، ممــا يــنعكس 

  . العملية التعليمية التعلمّية، وذلك من شأنه تخفيف تكاليف مالية للدوراتإيجابًا على

 

فـــي فلـــسطين متنّوعـــة كالّزيـــارة الـــّصفّية، وتبـــادل الّزيـــارات بـــين المعّلمـــين فـــي الّتربـــوّي وأســـاليب اإلشـــراف 

 مـن يكّلـف المدرسة الواحدة والمدارس المجاورة، إضافة إلـى الـّدروس التطبيقّيـة التـي يتـولى المـشرفون أو

وهنــاك . بتنفيــذها أمــام مجموعــات مــن المعلمــين، ُيــضاف إليهــا اللقــاءات اإلشــرافّية والّنــشرات والقــراءات

ــة، وهــي عبــارة عــن بــرامج شــمولّية تهــدف إلحــداث  آليــات جديــدة وهــي قيــد الّتطــوير فــي الــسنوات الحالّي

 :ت الّدعم والمساندة، أهمهاعلى اختالف مستوياالّتربوّي الّتكامل والّشمولّية في أداء المشرف 

  :في المدارس) الُمقيم(الّتربوّي اإلشراف : أوالً 

هو أحد األساليب المستخدمة لإلشراف على المدارس وتعّرف مشكالتها واحتياجاتهـا وأنـشطتها وواقعهـا 

فــي المــدارس أطــول فتــرة ممكنــة؛ للنهــوض الّتربــوّي واالجتمــاعّي، مــن خــالل تواجــد المــشرف الّتربــوّي 

ــــة داخــــل المدرســــة، ومتفرغــــّا للعمــــل  لواقع الّتعليمــــّي، بحيــــث يكــــونبــــا ــــة الّتعليمّي أكثــــر التــــصاقًا بالعملّي

اإلشــرافّي، وبالتّــالي فإنــه األقــدر علــى المتابعــة ومالحظــة التغيــرات فــي المدرســة، فيتــولى مهمــة تنفيــذ 

مالحظـــة التفاعـــل الزيـــارات اإلشـــرافية للمعلمـــين فـــي قاعـــة الـــصف بهـــدف رصـــد النـــشاطات التعليميـــة و 

الــصفي والالصــفي وتقــويم أداء المعلــم والوقــوف علــى أثــره فــي التالميــذ، كمــا ويتــولى مهمــة دعــم مــدير 

ن االنــــضباط المدرســــي، وفــــي آليــــة الكــــشف عــــن أداء يالمدرســــة فــــي تحقيــــق المتابعــــة الفاعلــــة، وتحــــس

مدرسـة وتفعيـل الـسجالت المعلمين، وفي متابعة الخطط العالجيـة، وفـي متابعـة التعلـيم وكـصادره فـي ال

  .المدرسية الفنية، كما أن المشرف المقيم يالحظ سير العمل اليومي للمدرسة والمناخ المدرسي

ويالحظ أن مهام المشرف المقيم في المدرسة شملت مهام اإلشراف العـام الـذي كـان معمـول بـه سـابقًا، 

يـــست ضـــمن مـــدارس اإلشـــراف ل-وبهـــذا يقتـــصر اإلشـــراف العـــام فـــي المـــدارس التـــي ال تنتمـــي لعنقـــود
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ون ممن لم يعملوا في اإلشراف المقـيم أو المتابعـة الّتربويّ ، ويشرف عليها إشراف عام المشرفون -المقيم

  .الشاملة

  المتابعة الّشاملة: ثانياً 

يقــصد بالمتابعــة الــّشاملة قيــاس مــا نــصل إليــه فــي عمــل مــن األعمــال ســواء كــان القيــاس خــالل القيــام 

نتهــاء منــه، ويمكــن بوســاطتها تجنــب االنحــراف والخطــأ وصــوًال إلــى تحقيــق األهــداف بالعمــل أو بعــد اال

  .المنشودة

وتفعيل دور المتابعة في تطوير وتحديث منظومة الّتعليم بهدف تحقيق االنضباط داخل كل عنـصر مـن 

عناصـــر المنظومـــة الّتعليمّيـــة مـــن جهـــة وبـــين هـــذه العناصـــر كافـــة مـــن جهـــة أخـــرى، ممـــا يحمـــل أركـــان 

نظومة الّتعليم بمهام ومسئوليات تتطلب وجود نظـام متابعـة بـين الحـين واآلخـر بهـدف التحقـق مـن قيـام م

التقسيمات الوظيفّية لمختلف الوظائف التعليمّيـة بتلـك المهـام والمـسئوليات وإلعـادة النظـر فـي كـل محـور 

ـــذي  ـــم والطالـــب، وال ـــدءًا مـــن اإلدارة والمعّل ـــة ب ـــة التعليمّي يتطلـــب نظـــام متابعـــة شـــاملة مـــن محـــاور العملّي

  .للمدرسة

فالمتابعـــة الـــّشاملة تقـــوم علـــى تـــشخيص كـــل مـــا يتعلـــق بالعملّيـــة الّتعليمّيـــة الّتعلمّيـــة مـــن مـــصادر بـــشرية 

 .وماديــة بــالنظر إلــى المدرســة باعتبارهــا وحــدة مــستقلة للوقــوف علــى مــدى تحقيقهــا لألهــداف المنــشودة

طــة تحــسين األداء الهادفــة إلــى الّنهــوض بالمــستوى الّتعليمــّي فــي وتعــّد بهــذا المفهــوم الّركيــزة األساســّية لخ

  .ةالّتربويّ مدارس الوطن، من خالل تركيزها على تحصيل الّطلبة وعلى الكفايات التعليمية والّنتاجات 
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  : الدراسات السابقة3.2

: يمها إلـى قـسمينبعـد تقـسالّتربـوّي  التي أجريت حول اإلشراف  السابقةتناول هذا القسم بعض الدراساتي

  :الدراسات العربية، والدراسات األجنبية

  

  : الدراسات العربية1.3.2

  ):2009 (تيمدراسة 

فـي محافظـات شـمال الّتربـوّي  واقـع الممارسـات اإلشـرافية لـدى المـشرف إلـى تعـرفالهدفت هـذه الدراسـة 

لمـًا ومعلمـة، مـوزعين مع) 391(تكونت عينة الدراسـة مـن . فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

صــــممت اســــتبانة غطــــت الممارســــات ). نــــابلس، طــــولكرم، قلقيليــــة، جنــــين(علــــى أربــــع محافظــــات هــــي 

الّتربـوّي  أشارت نتـائج الدراسـة بـصورة عامـة إلـى أن واقـع الممارسـات اإلشـرافية لـدى المـشرف .اإلشرافية

ن كانـت ضـعيفة، وأن واقـع في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين مـن وجهـة نظـر المعلمـي

وفـي ضـوء تلـك . الممارسات اإلشرافية يختلف باختالف المؤهل العلمي والمرحلة التعليمية ومكان السكن

فـي محافظـات الّتربـوّي النتائج اقترح الباحث عدة توصـيات لتحـسين الممارسـات اإلشـرافية لـدى المـشرف 

 المــشرفين إشــغالل التــدريب المــستمر، وعــدم ين مــن خــالالّتربــويّ شــمال فلــسطين، منهــا توجيــه المــشرفين 

ــــويّ  ــــار المــــشرف الّترب ــــويّ ين بالعــــبء اإلداري، وتطــــوير معــــايير اختي ، وٕاجــــراء دراســــة مــــشابهة فــــي الّترب

 .محافظات فلسطين األخرى، وٕاجراء دراسات مشابهة تشتمل على متغيرات أخرى

  

  ):2009 (حمددراسة 

ين ومعلمــــي المــــدارس الحكوميــــة الثانويــــة فــــي الّتربــــويّ ن هــــدفت الدراســــة التعــــرف إلــــى تقــــديرات المــــشرقي

وتكــون مجتمــع . ين فــي ضــوء االتجاهــات اإلشــرافية الحديثــةالّتربــويّ المحافظــات الــشمالية ألداء المــشرفين 

ين للمرحلــة الثانويــة الّتربــويّ الدراســة مــن جميــع معلمــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة ومعلماتهــا، والمــشرفين 

أمـا عينـة الدراسـة فتكونـت مـن عينـة عنقوديـة عـشوائية شـملت جميـع . 2007/2008سـي في العـام الدرا

ولتحقيـــق أهـــداف . ، ورام اهللا والبيـــرةوقلقيليـــة معلمـــُا ومعلمـــة فـــي محافظـــات بيـــت لحـــم، 463المــشرفين و

  .الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة تم التحقيق من صدقها وثباتها

ين كانــت الّتربــويّ ت معلمــي المــدارس الحكوميــة الثانويــة ألداء المــشرفين أظهــرت نتــائج الدراســة أن تقــديرا

، كمـا أظهـرت عـدم وجـود فـروق دالـة "مرتفعـة"بينمـا جـاءت تقـديرات المـشرفين ألدائهـم بدرجـة " متوسطة"

 فـي تقـديرات المعلمـين تعـزى لمتغيـر الجـنس، والمؤهـل العلمـي ومـع وجـود فـروق لمتغيـر الخبـرة إحصائيا
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 فـــي تقـــديرات المـــشرفين إحـــصائياكمـــا وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة . فـــةداخـــل الوظي

 ووجـودين تعزى لمتغير الجنس، وعدد سنوات الخبرة، ووجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمـي، الّتربويّ 

  .ينيّ الّتربو فروق بين تقديرات المعلمين والمشرفين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ولصالح المشرفين 

فــي ضــوء نتــائج الدراســة أوصــت الباحثــة عــددًا مــن التوصــيات أهمهــا توضــيح فلــسفة اإلشــراف وأهدافــه 

  .للمعلمين

 

  ):2008(دراسة الحماد 

، وتحديـد أهـم تلـك المعوقـات اإلشـرافية الّتربـويّ  معوقات فاعليـة اإلشـراف لىإهدفت هذه الدراسة التعرف 

 الريـاض وكـذلك تقـديم بعـض المقترحـات التـي يمكـن أن تـسهم فـي ون بمدينـةالّتربوّيـكما يراهـا المـشرفون 

اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي معتمـدًا علـى االسـتبانة  .ينالّتربويّ زيادة فاعلية أداء المشرفين 

عبـارة تـصف المعوقـات اإلشـرافية وتـم تطبيقهـا علـى أفـراد ) 95(كأداة رئيسة للدراسة حيث احتوت علـى 

أوضحت نتـائج الدراسـة أن أكثـر المعوقـات تـأثيرًا فـي فاعليـة و . مشرفًا تربوياً ) 230(ون من الدراسة المك

وكثــرة األعبــاء ، زيارتهــاالّتربــوّي كثــرة عــدد المــدارس التــي يجــب علــى المــشرف : أهمهــاالّتربــوّي اإلشــراف 

مـن النـشاط الّتربـوّي  وكثرة نصاب المـشرف.الّتربوّي اإلدارية التي تؤثر سلبًا على النشاط الفني للمشرف 

وقلــة الــدورات التدريبيــة المخصــصة لرفــع . اإلشــرافي الــذي يــشتمل علــى زيــارة أعــداد كبيــرة مــن المعلمــين

 .وتـــدني مـــستوى المعلمـــين فـــي أســـاليب التقـــويم والقيـــاس. ينالّتربـــويّ الكفـــاءة اإلشـــرافية لـــدى المـــشرفين 

المعلمـين غيـر المـؤهلين تربويـًا خاصـة فـي وكثـرة . وضعف التأهيل األكـاديمي والمهنـي لـبعض المعلمـين

وعـدم وضـوح . ضعف مستوى إدارة المدرسة فـي مجـال اإلشـراف والمتابعـة والتقـويمو .  المرحلة االبتدائية

والـشعور بـالقلق والتـوتر النفـسي لـدى بعـض المعلمـين نتيجـة . الحـديث للمعلمـينالّتربـوّي مفهوم اإلشراف 

  . رسةداخل المدالّتربوّي لوجود المشرف 

ضــرورة تقليــل عــدد المــدارس : وأوصــى الباحــث بمجموعــة توصــيات مبنيــة علــى نتــائج الدراســة أبرزهــا

وضـــرورة إقامـــة دورات تدريبيـــة . وتخفـــيض نـــصابه اإلشـــرافي مـــن المعلمـــينالّتربـــوّي التابعـــة للمـــشرف 

لـم األول وذلــك وضـرورة إحــداث وظيفـة المع. ين للرفـع مــن مـستواهم العلمـي واإلشــرافيالّتربـويّ للمـشرفين 

الّتربــوّي تبــصير المعلمــين بمفهــوم اإلشــراف ضــرورة و . ينالّتربــويّ لتخفيــف العــبء عــن كاهــل المــشرفين 

ين حتى يزول ما رسخ في أذهانهم من نظرة تقليدية قديمة عن اإلشـراف الّتربويّ الحديث وبدور المشرفين 

 دور مــدير المدرســة كمــشرف تربــوي تفعيــلو . الــذي يعتمــد علــى التفتــيش فــي كثيــر مــن جوانبــهالّتربــوّي 

  .مقيم
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  )2007 (دارسة الحلو

لتعرف إلى مستوى ممارسة مديري المدارس لكفايتهم اإلشرافية في مديريات ا هذه الدراسة تهدف

محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين، إضافة إلى تحديد الفروق في مستوى ممارسة 

لنوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمديرية التي الكفايات اإلشرافية تبعًا لمتغيرات ا

معلمًا ومعلمة، وهي ) 250(ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها . يدرس فيها المعلمون

معلمًا في العام الدراسي ) 4913(من مجتمع الدراسة البالغ %) 5(عينة تعادل ما نسبته 

) 9(كفاية موزعة على ) 80(اف الدراسة أعّد الباحث استبانة من من أجل تحقيق أهد. 2005/2006

 في - وعلى التوالي-  أن أكثر الكفايات ممارسة كانت  وقد بينت نتائج الدراسة.مجاالت إشرافية

، في حين كان أقلها ممارسة مجال الّتربويّ العالقات اإلنسانية، وٕادارة البيئة الصفية، والتقويم  :مجاالت

كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث . ئق التدريسالمناهج وطرا

في كل المجاالت ولصالح الذكور، فيما عدا مجال العالقات اإلنسانية والذي كان لصالح اإلناث، وبين 

 اتواالختبار التخطيط والتطوير، والعالقات اإلنسانية، :أصحاب سنوات الخبرة المختلفة في مجاالت

) 10- 5(المدرسية، والنمو المهني للمعلمين، والمناهج وطرائق التدريس ولصالح أصحاب الخبرة من 

وفي ضوء نتائج الدراسة، . سنوات، ومديرية المعلم في كل المجاالت ولصالح مديرية محافظة سلفيت

ث وتنظيم استحدا: خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات ألغراض المتابعة والممارسة ومن أهمها

 .برامج تدريبية خاصة لمديري المدارس في المجاالت المتعلقة بالممارسات اإلشرافية
   

  ):2006(دراسة أبو سمرة وزميليه 

ممارسات اإلشـرافية لمـديري المـدارس الحكوميـة الثانويـة فـي محافظـات الهدفت هذه الدراسة التعرف إلى 

رحلــة الثانويــة فــي محافظــة الخليــل للعــام الدراســي وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي الم. الخليــل

معلمــــًا ومعلمــــة، ممــــن يدرســــون الفــــرعين العلمــــي واألدبــــي، أمــــا عينــــة ) 1269( والبــــالغ 2005/2006

ومـــن أهــم النتـــائج التـــي . معلمـــًا ومعلمـــة، تــم اختيـــارهم بالطريقــة العـــشوائية) 228(الدراســة فتكونـــت مــن 

ات اإلشـرافية للمـديرين مـن وجهـات نظـر معلمـي المرحلـة الثانويـة توصلت إليها الدراسة أن واقع الممارسـ

فــي محافظــة الخليــل كانــت بدرجــة مرتفعــة، ووجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين تقــديرات أفــراد عينــة 

الدراســـة مـــن المعلمـــين لواقـــع الممارســـات اإلشـــرافية للمـــديرين تعـــزى لمتغيـــرات المديريـــة وســـنوات الخبـــرة 

وق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين تقـــديرات أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن المعلمـــين لواقـــع للمعلـــم، وعـــدم وجـــد فـــر 

  .الممارسات اإلشرافية للمديرين تعزى لمتغيرات جنس المعلم، وتخصصه، والمؤهل العلمي
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فــي الّتربــوّي التنــسيق بــين مــديري المــدارس وأقــسام الميــدان واإلشــراف الدراســة علــى أهميــة  توقــد أوصــ

شــــرافية مــــن حيــــث وضــــوح اإلرشــــادات والتوجيهــــات والتعليمــــات، وتزويــــد مــــديري مجــــال الممارســــات اإل

  .المدارس بنشرات دورية إلطالعهم على آخر المستجدات لتحسين وتطوير ممارساتهم وأدائهم

  

  ):2006(دراسة الديلمي 

ايـــة هـــدفت الدراســـة الكـــشف عـــن فعاليـــة مـــدير المدرســـة االبتدائيـــة بـــصفته مـــشرفًا مقيمـــًا فـــي تطـــوير الكف

المهنية لمعلمي التعليم األساسي بمدارس مملكة البحـرين، اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي، 

محـاور رئيـسية، تــم ) 6(مهمـة إشـرافية علــى ) 80(ولجمـع البيانـات والمعلومــات وضـعت اسـتبانة شــملت 

التعلــيم األساســي تحديــد درجــة ممارســة المهــام اإلشــرافية علــى مقيــاس خماســي التــدريج، وجهــت لمعلمــي 

معلمـــًا ومعلمـــة، تـــم اختيـــار عينـــة عـــشوائية عـــدد أفرادهـــا ) 4240(فـــي مملكـــة البحـــرين والبـــالغ عـــددهم 

مهمـــة إشـــرافية مقبولـــة مـــن وجهـــة نظـــر ) 52(وكانـــت أبـــرز نتـــائج الدراســـة أن . معلمـــًا ومعلمـــة) 412(

مهمــة كانـت غيــر ) 28(وأن المعلمـين يمارسـها مــدير المدرسـة كمــشرف مقـيم فــي رفـع كفايــاتهم المهنيـة، 

وان معظــــم مــــديري المــــدارس فــــي عملهــــم بالجوانــــب التنظيميــــة اإلداريــــة، أبعــــدهم عــــن التفكيــــر . مقبولــــة

وخلــــصت الدراســــة إلــــى العــــدد مــــن . كمــــشرفين مقيمــــينالّتربــــوّي واالهتمــــام بالجانــــب الفنــــي والتعليمــــي و 

مدرســة كــشرف مقــيم لعــل مــن أبرزهــا التوصــيات والمقترحــات لمواجهــة المــشاكل التــي يعنــي منهــا مــدير ال

تطبيــــق مبــــدأ المــــسائلة مــــن الجهــــات المختــــصة علــــى المــــديرين الــــذين يهملــــون تطــــوير الكفايــــة المهنيــــة 

للمعلمــين، والقيــام بزيــارات ميدانيــة مــن قبــل المــسئولين للتعــرف علــى واقــع مــدير المــدارس واألدوار التــي 

هـم فـي تطـوير كفايـات المعلمـين المهنيـة أو نقلهـم إلـى استبعد المـديرين المقـصرين فـي أداء أدوار . يؤدنها

وظـــائف أخـــرى، وٕالحـــاق المـــديرين الـــذين أثبـــت الواقـــع عـــدم قـــدرتهم وكفايـــاتهم بـــدورات تدريبيـــة، تقليـــل 

المركزيــة وٕاعطــاء مــدير المدرســة حريــة فــي اختيــار بــرامج تطــوير المعلمــين مهنيــًا، حيــث أنــه علــى درايــة 

  . ير نوع البرامج التي هم بحاجة لهاو بمعلميه ومدى حاجتهم إلى تط

  

  ):2004(دراسة العموش 

هــدفت الدراســة التعــرف إلــى مــدى ممارســات مــشرفي التربيــة الفنيــة لمهــامهم اإلشــرافية مــن وجهــة نظــر 

وقــد أجريــت هــذه الدراســة علــى . معلمــي التربيــة الفنيــة فــي مــديريات التربيــة والتعلــيم فــي محافظــة المفــرق

معلمــًا معلمــة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة ) 55(راد مجتمــع الدراســة والبــالغ عــددهم جميــع أفــراد مجتمــع أفــ

وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة . فقرة موزعة على ثمانية مجاالت) 56(استخدام الباحث استبانة  مكونة من 
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أن درجــة ممارســة مــشرفي التربيــة الفنيــة لمهــامهم اإلشــرافية هــي درجــة متوســطة فــي جميــع المجــاالت، 

كمــا أظهــرت نتــائج . ثناء مجــال الفــن والتكنولوجيــا حيــث كانــت درجــة ممارســة هــذا المجــال منخفــضةباســت

الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية تعــزى لمتغيــر الجــنس، ومتغيــر المؤهــل العلمــي، ومتغيــر 

 3 أقــل مــن(فــي حــين يوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية تعــزى لمتغيــر الخبــرة لــصالح الخبــرة . المديريــة

 نتائج الدارسة أوصى الباحـث بـضرورة التركيـز علـى اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة إلىواستنادًا ). سنوات

فــــي العمليــــة الفنيــــة، وعمــــل ورش تدريبيــــة مــــشتركة بــــين مــــشرفي ومعلمــــي التربيــــة الفنيــــة أثنــــاء العطلــــة 

 .الصيفية، وزيادة عدد الحصص األسبوعية لمادة التربية الفنية

  

  ):2004(شيد دراسة أبو ر 

واإلدارة المدرسية في تطوير األداء المهني لمعلمي الّتربوّي هدفت الدراسة إلى معرفة دور اإلشراف 

 بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خالل دراسة الفروق في استجابات التربية البدنية المعينين حديثاً 

ومدير الّتربوّي روق بين استجابات المشرف المعلمين تبعا لسنوات خبرتهم وتأهيلهم العلمي، وكذلك الف

المدرسة في الجوانب التي تسهم في التطوير المهني للمعلم حديث التعيين، وتكونت عينة الدراسة من 

) 150(ين الّتربويّ مدير وقد بلغ عدد المشرفين ) 300(معلمًا بينما بلغت عينة مديري المدارس ) 550(

استخدم الباحث االستبانة كوسيلة لجمع البيانات وتم توزيع استمارة و . مشرفًا تربويًا في تلك المناطق

 . ين ومديري المدارسالّتربويّ استبيان على المعلمين حديثي التعيين واستبانة أخرى للمشرفين 

اتفقت آراء المعلمين والمشرفين ومديري المدارس على أهمية التطوير المهني الدراسة نتائج أظهرت 

اتفقت آراء المعلمين والمشرفين ، و ومديري المدارسالّتربوّي يين من خالل اإلشراف للمعلم حديث التع

ومدير المدرسة الّتربوّي ين ومديري المدارس على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المشرف الّتربويّ 

 . في تنمية المعلمين المعينين حديثًا مهنياً 

امل يهتم بالمعلم وخاصة حديث التعيين يعتمد على كل وأوصت الدراسة أن يتم بناء نظام تقويمي متك

ومدير المدرسة والتعاون بينهم لتطوير أداء المعلم من خالل كل الوسائل الّتربوّي من المشرف 

  .المتاحة
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  ):2002(دراسة سليمان 

يـــة، بـــرز المـــشكالت التـــي تواجـــه المعلـــم المبتـــدئ فـــي المرحلـــة االبتدائأهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحديـــد 

فــي حــل تلــك المــشكالت، وكــذلك تقــديم بعــض المقترحــات التــي الّتربــوّي والتعــرف علــى أســهام المــشرف 

يمكــــن أن تــــسهم فــــي حــــل أبــــرز المــــشكالت التــــي تواجــــه المعلــــم المبتــــدئ فــــي المرحلــــة االبتدائيــــة فــــي 

لدراســــة كــــأداة رئيــــسة ل االســــتبانة اســــتخدم الباحــــث المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي معتمــــدًا علــــى .المــــستقبل

عبــارة تـصف أبــرز المــشكالت التـي تواجــه المعلـم المبتــدئ، وتـم تطبيقهــا علــى ) 67(علـى  احتــوت حيـث

وأهـم النتـائج التـي توصـلت . مـشرفًا تربويـاً ) 95(معلمـًا مبتـدئًا و ) 368(أفراد عينة الدراسـة المكـون مـن 

المـشكالت التـي تواجـه المعلـم وأقـل   المـشكالت أبـرزتصنيف مشاكل المعلم المبتدئ إلـى : إليها الدراسة

فــي الّتربــوّي كمــا أوضــحت نتــائج الدراســة أن المــشكالت التــي نالــت أســهامًا مــن قبــل المــشرف  جديــد،ال

  .احله

 من الحصص حتـى يـتمكن مـن الجديدنصاب المعلم  تخفيض وأوصى الباحث بعدد من التوصيات منها

 راســــية بحيــــث ال يتجــــاوز فــــي المــــدارسأعــــداد الطــــالب فــــي الــــصفوف الد تقليــــل و .أداء عملــــه بفاعليــــة

العمـــل علـــى االهتمـــام  و .، حتـــى يـــتمكن المعلـــم مـــن متابعـــة طالبـــه متابعـــة دقيقـــةاً طالبـــ) 25(الحكوميـــة 

 .طلبـةبمجالس اآلباء والمعلمـين كوسـيلة لتوعيـة أوليـاء أمـور التالميـذ بـدور المدرسـة ودورهـم فـي تعلـيم ال

ين، حتـى يـزول مـا الّتربـويّ الحديث وبدور المشرفين الّتربوّي ف المعلمين المبتدئين بمفهوم اإلشرا تبصيرو 

الـذي يعتمـد علـى التفتـيش فـي كثيـر مـن الّتربـوّي رسخ في أذهانهم من نظرة تقليدية قديمـة عـن اإلشـراف 

ون وبالـــذات فيمـــا يتعلـــق الّتربوّيـــالمـــشرفون  بهـــا تحديـــد المهـــام والوظـــائف التـــي ينبغـــي أن يقـــوم و .جوانبـــه

  .ديدالجبالمعلم 

  

 ):2001(دراسة التميمي 

هــدفت الدراســة  التعــرف إلــى توقعــات معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا فــي المرحلــة الثانويــة مــن الــدور 

، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمـي اللغـة العربيـة ومعلماتهـا الـذين يحملـون الّتربويّ الفني للمشرف 

ــــــي كــــــل مــــــ ــــــل، ف ــــــى األق ــــــى عل ــــــة األول ــــــشهادة الجامعي ــــــل للعــــــام ال ــــــوب الخلي ــــــل وجن ن مــــــديريتي الخلي

معلمـــًا ومعلمـــة، وكانـــت عينـــة الدراســـة جميـــع أفـــراد مجتمـــع ) 110(، وعـــددهم )2000/2001(الدراســـي

: فقـرة تمثـل مجـاالت العمـل اإلشـرافي التـسعة) 74(واستخدمت الباحثة أداة قيـاس تحتـوي علـى . الدراسة

ختبـــــارات والقيـــــاس والتقـــــويم، واإلدارة الـــــصفية، التخطـــــيط، والنمـــــو المهنـــــي، والمـــــسمى التحـــــصيلي، واال

  .ة، وطرق التدريس وأساليبه، وتقويم أداء المعلمالّتربويّ والوسائل والتقنيات 
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 .كانــت بدرجــة عاليــةالّتربــوّي توقعــات المعلمــين مــن الــدور الفنــي للمــشرف أن وقــد توصــلت الدراســة إلــى 

 تعــزى لمتغيــر الجــنس فــي مجــال اإلدارة الــصفية يوجــد اخــتالف فــي تقــديرات أفــراد مجتمــع الدراســةوأنــه 

لصالح الذكور، أما باقي المجاالت فكانت لصالح اإلناث، كما يوجـد اخـتالف فـي تقـديرات أفـراد مجتمـع 

الدراســة تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي لــصالح حملــة الــشهادة الجامعيــة األولــى، ولمتغيــر الخبــرة ولــصالح 

 .سنوات) 5-1(الخبرة القصيرة 

ــاًء علــى نتــائج الدراســة أهمهــاوأو  تطــوير : صــت الباحثــة فــي نهايــة الدراســة بمجموعــة مــن التوصــيات بن

الممارســـات اإلشـــرافية وتعميقهـــا باتجـــاه احتياجـــات المعلمـــين وتوقعـــاتهم، زيـــادة تفعيـــل دور بـــرامج تأهيـــل 

ـــاء الخدمـــة، تـــشجيع المـــشرفين  ـــويّ المعلمـــين وتـــدريبهم أثن ـــدة، ين علـــى تجريـــب أســـاليب إشـــالّترب رافية جدي

  .تصميم برامج تدريبية للمعلمين حيث تلبي االحتياجات التدريسية

  

  ):2000(دارسة أبو هويدي 

ين لكفايـاتهم اإلشـرافية مـن وجهـة نظـر معلمـي وكالـة الّتربـويّ هدفت الدراسة إلى تحديد ممارسـة المـشرفين 

 والمؤهـــل العلمـــي، والمنطقـــة الغـــوث الدوليـــة فـــي الـــضفة الغربيـــة، وبيـــان أثـــر كـــل مـــن الجـــنس، والخبـــرة،

وتكـــون مجتمـــع . ين لكفـــايتهم اإلشـــرافيةالّتربـــويّ التعليميـــة فـــي تقـــدير المعلمـــين لدرجـــة ممارســـة المـــشرفين 

وتكونـت عينـة الدراسـة . معلمـًا ومعلمـة، مـوزعين علـى المنـاطق التعليميـة المختلفـة) 1268(الدراسة مـن 

كفايـــة موزعـــة علـــى مجـــاالت ) 70(نة مكونـــة مـــن معلمـــًا ومعلمـــة، واســـتخدم الباحـــث اســـتبا) 192(مـــن 

ين لكفايــاتهم اإلشــرافية الّتربــويّ وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن درجــة ممارســة المــشرفين . اإلشــراف التــسعة

) 62(كفايـات بدرجـة متوسـطة، بـين يمارسـون ) 8(على مجمل األداة كانت بدرجـة قليلـة، فهـم يمارسـون 

القيـــادة، والعالقـــة : االت حـــسب درجـــة ممارســـتها تنازليـــًا كـــاآلتيوكـــان ترتيـــب المجـــ. كفايـــة بدرجـــة قليلـــة

اإلنــــسانية، التخطــــيط، والنمــــو المهنــــي، المنهــــاج، واالختبــــارات المدرســــية، وٕادارة الــــصف، اســــتراتيجيات 

د فــروق دالــة إحــصائيًا تعــزى لمتغيــر و  وجــ عــدمالأشــارت نتــائج أيــضًا و . الّتربــويّ التعلــيم والــتعلم، والتقــويم 

و الخبــرة، أو المؤهــل العلــم، أو المنطقــة التعليميــة، باســتثناء مجــال العالقــات اإلنــسانية لــصالح الجــنس، أ

 .منطقة القدس

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدارسة فقد أوصـى الباحـث بمجموعـة مـن التوصـيات أهمهـا زيـادة 

ي األساليب اإلشـرافية المـستخدمة مـع ين في المناطق التعليمية المختلفة، والتنويع فالّتربويّ عدد المشرفين 

ـــعـــن اإلدارة الّتربـــوّي المعلمـــين، واســـتحداث تخـــصص مـــستقل لإلشـــراف  ة فـــي برنـــامج الدراســـات الّتربوّي

  . العليا
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  ):2000(دراسة أبو حسب اهللا 

هــدفت الدراســة إلــى بيــان واقــع دور مــدير المدرســة وأثــره فــي النمــو المهنــي لمعلمــي المــدارس الحكوميــة 

، قـام البحـث بتطـوير اسـتبانة مكونـة 1999/2000زة مـن وجهـة نظـرهم، خـالل العـام الدراسـي بقطاع غ

األهـداف، واألنـشطة التعليميـة، والتقـويم والتحـصيل، والمـادة : فقرة موزعة على أربعـة مجـاالت) 60(من 

نــسبة مئويــة معلمــًا ومعلمــة وب) 494(وتكونــت عينــة الدراســة مــن . العلميــة وٕاثراؤهــا، والعالقــات اإلنــسانية

وأشـــارت نتـــائج الدراســـة أن درجـــة دور مـــدير المدرســـة فـــي النمـــو المهنـــي لمعلميـــه %). 85.5(مقـــدراها 

، وأشــارت النتــائج أيــضًا إلــى عــدم وجــود فــروق %)87.17(تقتــرب مــن جيــد جــدًا وبنــسبة مئويــة مقــدراها 

زى للجــنس، ماعـــدا ذات داللــة إحــصائية حــول واقــع دور مـــدير المدرســة فــي النمــو المهنـــي لمعلميــه تعــ

  . مجال األهداف واألنشطة التعليمية حيث كانت الفروق لصالح الذكور

  

  ):1999(دراسة مطر 

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الممارسات اإلشرافية الفنيـة لمـديري مـدارس الخليـل التابعـة لوكالـة الغـوث 

هــل العلمــي والخبــرة اإلداريــة فــي الدوليــة كمــا يراهــا المــديرون، ومعلمــو الــصف، وبيــان أثــر الجــنس والمؤ 

التخطـــيط، والمنهـــاج، وأســـاليب : الممارســـات فـــي ضـــوء معـــايير محـــددة لمجـــاالت اإلشـــراف الفنيـــة وهـــي

اإلشــراف الفرديــة والجماعيــة، وطــرق التــدريس، و الوســائل التعليميــة، والمعلــم والنمــو المهنــي، والطــالب، 

واســتخدم . معلمــًا هــم مجتمــع الدراســة نفــسه) 110(مــديرًا، و) 24(وتكونــت عينــة الدراســة مــن . والتقــويم

  . فقرة موزعة على سبعة مجاالت) 55(الباحث استبانًا مكونة من 

 واقع الممارسـات اإلشـرافية الفنيـة ة أن مديري المدارس يصفون التي توصلت إليها الدراسوأشارت النتائج

فــي  بينمــا جــاءت بدرجــة متوســطة .التــي يمارســونها مــن وجهــة نظــرهم بدرجــة عاليــة فــي جميــع المجــاالت

 ةمعلمــيهم، كمــا أشــارت نتــائج الدراســة فــي مجــال واحــد فقــط مــن وجهــة نظــر ســتة مجــاالت وبدرجــة عاليــ

 سـنوات 10(لمـن خبـرتهم ووجـود لمتغيـر الخبـرة  ، غير الجـنس والمؤهـل العلمـيإلى عدم وجود حسب مت

 ).فأكثر

ات أهمهــا التركيــز علــى رفــع كفايــات المــديرين وأوصــى الباحــث فــي نهايــة الدراســة بمجموعــة مــن التوصــي

  .في مجاالت التقويم والتخطيط والمنهاجالّتربوّي والمديرات في اإلشراف 
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  ):1998(دراسة المساعيد 

فـــي تطـــوير النمـــو المهنـــي لمعلمـــي ومعلمـــات الّتربـــوّي هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى دور المـــشرف 

ديــة الــشمالية فــي األردن، تبعــًا لمتغيــر جــنس المعلــم وخبرتــه فــي المرحلــة األساســية فــي مــدارس لــواء البا

فقــرة موزعــة علــى ) 74(التــدريس ومؤهلــه العلمــي، وإلبــراز هــذا الــدور طــور الباحــث اســتبانة تكونــت مــن 

معلمـــًا ومعلمـــة، وأشـــارت نتـــائج الدراســـة أن أعلـــى ) 205(ســـبعة مجـــاالت، وزعـــت علـــى عينـــة الدراســـة 

ين بالبيئــــة الــــصفية الّتربــــويّ  الــــصفية والــــذي يعــــزى إلــــى اهتمــــام المــــشرفين متوســــط كانــــت لمجــــال اإلدارة

ومــساعدة المعلــم علــى إدارة الــصف أكثــر مــن المجــاالت األخــرى، حيــث جــاء فــي المرتبــة الثانيــة مجــال 

األســـاليب وطـــرق التـــدريس ثـــم مجـــال التقـــويم االختبـــارات، ثـــم المـــنهج والكتـــاب المدرســـي، ثـــم التخطـــيط 

ولــم تظهــر نتــائج الدراســة . القــة اإلنــسانية، وأخيــرًا مجــال الوســائل التعليميــة فــي التــدريسللتــدريس، ثــم الع

وفـي ضـوء نتـائج . فروق دالة تعزى لمتغير جنس المعلم أو متغير خبرة المعلم أو متغير المؤهـل العلمـي

ت علـــى الدراســـة أوصـــى الباحـــث بـــضرورة التنويـــع فـــي األســـاليب اإلشـــرافية، وتـــدريب المعلمـــين والمعلمـــا

  . الوسائل التعليمية وتوظيفهاإنتاج

  

  ):1998(دراسة اليحيى 

 الممارسات اإلشرافية لمديري المدارس الثانوية العامة أثناء الزيارة الصفية لىإهدفت الدراسة التعرف 

ولتحقيق أهداف . ومدى أهميتها ومدى تطبيقهم لتلك الممارسات اإلشرافية بمنطقة الرياض التعليمية

كأداة رئيسة لجمع البيانات  االستبانة  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي معتمدًا علىالدراسة 

مديرًا من مديري المدارس الثانوية العامة ) 194(والمعلومات وقد طبقها على عينة مكونة من 

ة مديرًا لمدارس أهلية، وطبقت كذلك على عينة مكون) 31(بمنطقة الرياض، منهم ) بنين(الحكومية 

) 583(بمنطقة الرياض منهم ) بنين(معلمًا من معلمي المدارس الثانوية العامة الحكومية ) 3380(من 

أن أهداف  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اتفاق عينة الدراسة على. معلمًا في التعليم األهلي

وآداب . ألهمية ومتوسطة التطبيقالزيارة الصفية وأنواع الزيارة الصفية و تقويم الزيارة الصفية عالية ا

وأنه يوجد فروق بين المعلمين . الزيارة الصفية و تنفيذ الزيارة الصفية متوسطة األهمية والتطبيق

المديرين، وأنه يوجد فروق بين  اإلشرافية ولصالح والمديرين في مدى أهمية وتطبيق تلك الممارسات

وأنه . األهلي اإلشرافية ولصالح التعليم تلك الممارساتالتعليم الحكومي والتعليم األهلي في مدى أهمية 

اإلشرافية ولصالح المعلمين في    المعلمين في مدى أهمية ومدى تطبيق تلك الممارساتبينيوجد فروق 

  .األهلي التعليم
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وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصى الباحث بتحسين مستوى ممارسات مديري 

إلشرافية في مجال الزيارات الصفية من خالل التدريب العملي على تطبيق المدارس الثانوية ا

توحيد الممارسات اإلشرافية التي توصلت إليها الدراسة لمديري المدارس ليرجع إليها  و .الممارسات تلك

عقد مزيد من برامج التدريب والورش العملية التي تساهم في رفع  و .الصفية مدير المدرسة أثناء الزيارة

البعد كل البعد ستوى المديرين في تطبيق تلك الممارسات اإلشرافية مع التركيز على الجانب العملي و م

توفير هيئة إدارية متكاملة في المدارس الحكومية مع التقليل من األعمال  و .عن الجانب النظري

قة بتحسين العملية اإلدارية والكتابية حتى يتفرغ مديرو المدارس الحكومية لألعمال اإلشرافية والمتعل

  .المدارس التعليمية داخل

  

  )1997(دراسة مصطفى

ين في تحسين أداء المعلمين حديثي التعيين في الّتربويّ  دور المشرفين إلىالتعرف هدفت الدراسة 

وطورت الباحثة استبانه . معلمًا ومعلمة) 75(محافظة جرش باألردن، وتكونت عينة الدراسة من 

تقديرات المعلمين ترتيب مجاالتها لوتوصلت نتائج الدراسة إلى . ت إشرافيةمجاالاشتملت على أربعة 

التخطيط، التقويم، تنفيذ : وفق اآلتيتنازليًا والمعلمات الجدد لممارسة المشرفين ألدوارهم اإلشرافية 

   . كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة.الدروس، توجيه وٕارشاد الطالب

  

  ):1996(لعوض دراسة ا

وتحديـد درجـة ممارسـته لهـا، ومعرفـة الّتربـوّي هدفت الدراسة إلى وضع قائمة بالكفايات الالزمة للمـشرف 

لهــا بــاختالف الجــنس والمؤهــل الّتربــوّي مــدى اخــتالف آراء المعلمــين فــي تحديــد درجــة ممارســة المــشرف 

فـــي المـــدارس الحكوميـــة التابعـــة وتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع معلمـــي المباحـــث المختلفـــة . والخبـــرة

ــــشمالية للعــــام الدراســــي  ــــة، واألغــــور ال ــــواء الكــــورة، وبنــــي كنان ــــيم فــــي كــــل مــــن ل ــــة والتعل ــــة التربي لمديري

معلمـــًا ومعلمـــة، تـــم اختيـــارهم بطريقـــة العينـــة العـــشوائية ) 364(وتكونـــت عينـــة الدراســـة . 1995/1996

وقــد توصــلت .  موزعــة علــى ثمانيــة مجــاالتفقــرة) 97(واســتخدم الباحــث اســتبانة مكونــة مــن . البــسيطة

ــــالدراســــة إلــــى أن المــــشرفون  بدرجــــة ) 26(كفايــــة، ويمارســــون ) 53(ون يمارســــون بدرجــــة كبيــــرة الّتربوّي

: وممارســة المــشرفين لمجـاالت الدراســة مرتبــة تنازليــاً . دراســة حـددتها الدراســة) 79(متوسـطة، مــن أصــل 

 الـــــذاتي، والقيـــــادة، والتخطـــــيط، والتقـــــويم، واالختبـــــارات، العالقـــــات اإلنـــــسانية، وٕادارة الـــــصفوف، والنمـــــو
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وأظهـــرت النتـــائج أنـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائية فـــي درجـــة ممارســـة . والمنـــاهج، والكتـــب المدرســـية

 .ين تعزى إلى الجنس أو الخبرة أو المؤهل لدى المعلمينالّتربويّ المشرفين 

ة مفهـوم الكفايـات اإلشـرافية الّتربوّيـتبنـي المؤسـسة وقد أوصى الباحث بنـاًء علـى نتـائج الدراسـة بـضرورة 

  . عند تصميم برامج تدريب المشرفين، والتركيز على مجال المنهاج ومجال الكتب المدرسية

  

  ) 1993(دراسة الحارثي

فـي تطـوير كفايـات معلمـي المـواد االجتماعيــة الّتربـوّي  فاعليـة المــشرف لـىإهـدفت هـذه الدارسـة التعـرف 

وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى . توســطة مــن وجهــة نظــر المعلمــين بمنطقــة الطــائف التعليميــةبالمرحلــة الم

ين بدرجــة عاليــة ومــن أهــم الّتربــويّ وجــود كفايــات تدريــسية تنــال تطــويرًا لــدى المعلمــين مــن قبــل المــشرفين 

تـــدوين أهـــداف فـــي دفتـــر التحـــضير، واســـتخدام الـــسبورة، وربـــط المـــواد بعـــضها بـــبعض، : هـــذه الكفايـــات

. وتعويــد الطــالب علــى النظــام والهــدوء فــي الــصف، ومتابعــة أعمــال الطلبــة التحريريــة بدقــة وموضــوعية

كفايــة صــياغة : ين ومــن أهمهــاالّتربــويّ ووجــود كفايــات تدريــسية نالــت درجــة متوســطة مــن قبــل المــشرفين 

لطريقـة اإللقائيـة األهداف السلوكية ذات مستويات معرفيـة ومهاريـة ووجدانيـة، وكفايـة االسـتخدام األمثـل ل

واالســــتقرائية وكميــــة اســــتخدام األجهــــزة والمــــواد التعليميــــة وتنويــــع نبــــرات الــــصوت أثنــــاء عــــرض الــــدرس 

وكــشفت الدراســة عــن قــصور فاعليــة . واســتخدام أســاليب مختلفــة لتعزيــز الــسلوك اإليجــابي لــدى الطلبــة

اإللمـــام بطـــرق تـــدريس المـــواد : فـــي تطـــوير وتنميـــة بعـــض الكفايـــات التدريـــسية وأهمهـــاالّتربـــوّي المـــشرف 

االجتماعية الحديثة واستخدام الجداول واإلحصاءات والرسوم البيانية واستخدام أساليب مختلفة فـي تقـويم 

وأنه ال توجد فروق دالة إحـصائيًا بـين وجهـات نظـر . الطلبة كالمقابلة والفردية ودراسة الحالة والمالحظة

فـي تطـوير كفايـاتهم التدريـسية يعـزى لمتغيـرات الدراسـة باسـتثناء الّتربـوّي المعلمين حول فاعليـة المـشرف 

يـستخدم الّتربـوّي كما وكشفت الدراسـة أن المـشرف . متغير التخصص ولصالح المتخصصين في التاريخ

ة، ونــادرًا مــا يــستخدم أســلوب الّتربوّيــأســلوب الزيــارة الــصفية وأحيانــًا المقابلــة الفرديــة والجماعيــة والنــشرات 

 .ةالّتربويّ ة والورشة الّتربويّ  الموجهة والبحوث القراءات

ون اســــتخدام األســــاليب اإلشــــرافية المختلفــــة والمتنوعــــة، الّتربوّيــــ الباحــــث أن يــــستخدم المــــشرفون وأوصــــي

وتقــــديم الــــدروس النموذجيــــة، وتنظــــيم عمليــــة تبــــادل الزيــــارات بــــين المعلمــــين، وتــــشجيع المعلمــــين علــــى 

  .القراءات الموجهة
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  سات األجنبية الدرا2.3.2

  

  )Lufti) 2009دراسة 

جـه معلمـي العلـوم للمرحلـة الثانويـة خـالل العـام الدراسـي ا الـصعوبات التـي تو إلـىالتعـرف هدفت الدراسة 

  شاركوا فـي برنـامج التهيئـة الخـاص بهـمممنمعلمًا ) 144(نهم، تكونت عينة الدراسة من ياألول من تعي

الحظــة والمقابلــة فــي جمــع المعلومــات، واســتخدم التحليــل ، ووظــف الباحــث أســلوب المفــي واليــة أرزونــا

رائهــم آ والتــي أظهــرت تغيــرًا كبيــرًا فــي معتقــدات المعلمــين و ،الكمــي والكيفــي للوصــول إلــى نتــائج الدراســة

تجــاه التــدريس إضــافة إلــى توظيــف طرائــق مختلفــة داخــل غرفــة الــصف، والوجــود الطبيعــي للــزمالء فــي 

 لتهيئـة برنـامجتطـوير وأوصـى الباحـث بـضرورة بدايـة جيـدة فـي التعلـيم، المدرسة كان له أثر واضح فـي 

  .المعلمين الجدد ينفذ خالل العام األول من التعيين

  

  )Sadler & Klosterman)2009دراسة 

ومرحلـة االنتقـال مـن طالـب  ،غاينـسفيل فلوريـدافـي هدفت هذه الدراسة معرفـة واقـع معلمـي العلـوم الجـدد 

ــم خبيــر  ــم إلــى معل بعــد التحــاقهم فــي برنــامج التأهيــل خــالل العــام األول مــن تعينــيهم، تكونــت عينــة معل

معلمــين جــدد ) 8( دراســة الحالــة، إضــافة إلــى  مــنهج الدراســةتمعلمــين جــدد، اســتخدم) 6(الدراســة مــن 

اســـتمرار بقـــاء المعلمـــين فـــي وظيفـــتهم، تـــم جمـــع البيانـــات مـــن عينـــة بآخـــرين لفحـــص المـــسائل المتعلقـــة 

راء المعلمـــين حـــول آ مـــدار عـــامين كـــاملين، وأشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى وجـــود فجـــوة بـــين الدراســـة علـــى

التدريس والممارسات الحقيقية في التدريس، والتدريب قبل الخدمـة، واحتفـاظ المعلمـين الجـدد فـي المهنـة، 

ن خــالل  الدراســة أن مــ نتــائجوبينــت. كمــا أظهــرت نتــائج الدراســة أهميــة المرشــد المعلــم للمعلمــين الجــدد

إكساب المعلمين الجدد مهارات وخبرات عملية لها عالقة وثيقة بالتدريس والتنويع فـي مـستويات اإلرشـاد 

  .المقدم لهم، فأنه ينعكس إيجابيا على تحسين أدائهم ورفع كفاياتهم المهنية بما يحقق أهداف المدرسة

  

  )Huntly)2008دراسة  

تكونـت عينـة الدراسـة ، اسـتراليا فـي كوينزالنـد  فـين الجـددهدفت الدراسة إلى الكشف عن كفايات المعلمـي

وكانـت أهـم نتـائج الدراسـة أن على تعيينهم عام دراسـي مـن إقلـيم كوينزالنـد، مر معلمًا جديدًا  ) 18(من 

ـــى التـــدريب  ـــزالالمعلمـــين الجـــدد بحاجـــة ماســـة إل ـــاج إلـــى اإلعـــداد والتجهيـــز المناســـبين، ،متمي  ممـــا يحت

ة الصفية الفعالة، إضافة إلى اهتمـام المـسؤولين بهـم بهـدف االرتقـاء بالتوعيـة الذاتيـة والتركيز على اإلدار 
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، وأوصـــت الباحـــث إجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات ألدوار المعلمـــين الجـــدد نحـــو مهنـــتهم العمليـــة والتعليميـــة

  .حول المعلمين الجدد

  

  )Wynn & Brown) 2008دراسة 

بقيمـــة دورهـــم الفاعـــل فـــي فـــي الواليـــات المتحـــدة الجـــدد  وعـــي المعلمـــين لـــىإهـــدفت الدراســـة  التعـــرف 

مدرسـة كـان فيهـا ) 12(المدرسة، إضافة إلى دور مدير المدرسة في دعمهم ومساندتهم، شملت الدراسـة 

ن الجـدد أشـاروا إلـى أهميـة دور مـدير يوأشـارت نتـائج الدراسـة أن المعلمـ. معلمين جدد، خضعوا للدراسة

  . وضرورة وجود برنامج تأهيلي خاص بهمالمدرسة في دعمهم ومساندتهم،

  

  )Lee & Feng) 2007دراسة 

 المرشـد المعلـم للمعلمـين الجـدد فـي العـام  يقدمـه أنـواع الـدعم والمـساندة الـذيلـىإهدفت الدراسة التعـرف 

، والعوامـــل الرئيـــسية التـــي تـــؤثر علـــى الـــدعم، مـــدارس قوانغتـــشو جنـــوب الـــصيناألول مـــن تعييـــنهم فـــي 

معلمــين جــدد،  وتركــز الدراســة علــى التطــور المهنــي للمعلمــين فــي العــام ) 8(ارســة مــن تكونــت عينــة الد

معلومـات سـابقة، المالحظـة : وكشفت نتائج الدراسة عن أربع أشكال من الـدعم وهـي. األول من تعيينهم

وأن العوامــل . الــصفية فــي الزيــارات التبادليــة، التخطــيط المــشترك للــدرس، ومناقــشة الحــصة فــي المكتــب

لمــؤثر علــى دعــم المعلــم المرشــد نــصابه مــن الحــصص، والمرحلــة التعليميــة وتخــصص المعلــم الجديــد، ا

  .وتوصي الدراسة إلى تدريس المحتوى بدال من المناهج وطرق التدريس. ومنح المعلم المرشد حوافز

  

  ) Salladino) 2004دراسة 

داء المعلــم الُمــزار، حيــث تكــون  هــدفت الدراســة إلــى معرفــة أثــر أســلوب إشــراف الــزمالء علــى تحــسين أ

مجتمــع الدراســة مــن جميــع المعلمــين والمعلمــات الــذي يعملــون فــي المــدارس المتوســطة فــي جنــوب شــرق 

معلمــين، حيــث يقــوم كــل واحــد مــنهم ) 8(أمــا عينــة الدراســة فقــد تكونــت مــن . واليــة بنــسلفانيا األمريكيــة

  .دون القيام بعملية تقييم للمعلم المزاربزيارة صف لمعلم آخر ثالثة مرات على مدى ستة أسابيع، 

األولى استبانة وزعت علـى المعلمـين المـزارين، والثانيـة إجـراء مقـابالت : واستخدم الباحث أداتين للدراسة

ن غالبيـة المعلمــين المـزارين يعتقــدون أن أسـلوب إشــراف أوتوصــلت الدراسـة إلــى . مـع المعلمــين المـزارين

مــن % 94وأن . حــسين أدائهــم التعليمــي، وعلــى النمــو المهنــي الــذاتيالــزمالء يــساعدهم علــى تطــوير وت

الذين أجابوا علـى االسـتبانة يؤكـدون علـى أهميـة مـنحهم فـرص مـشاهدة غيـرهم مـن الـزمالء أثنـاء العمـل 
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كمــا توصــلت الدراســة إلــى وجــود جوانــب متعــددة تحتــاج إلــى تطــوير أو تحــسين فــي أداء المعلــم . الــصفي

 االتـصال والتواصـل بـين المعلمـين المـزارين واإلداريـين، وعـدم وجـود فكـرة ثابتـة المزار، ووجود نقـص فـي

  . لفلسفة اإلشراف بين اإلداريين والمعلمين

وقــد أوصــت الدراســة بــضرورة تفعيــل نظــام إشــراف الــزمالء فــي جميــع مــدارس واليــة بنــسلفانيا لمــا لــه مــن 

 .أهمية في تطوير وتحسين أداء المعلمين

  

  )Dobbins)2002دراسة 

 فـي الواليـات )2000(لمعلمـين الجـدد الـذين تـم تعيـنهم قبـل عـام اهدفت الدراسة إلـى تفحـص احتياجـات 

 استخدم الباحث المقابلة عبر الهاتف لجمع المعلومـات، حيـث شـارك ،من أجل تطورهم المهني ،المتحدة

امج النمــو المهنــي رائهــم بأهميــة التحــضير لبــر آ، وجــاءت واليــات) 8( مــوزعين فــي معلمــةو  اً معلمــ) 14(

 يــسهم فــي  كونــهللمعلمــين لــم لــه مــن أثــر علــى تحــسين نوعيــة التعلــيم، وضــرورة زيــادة الــدعم المقــدم لهــم

وأوصــى الباحــث بــضرورة . يــساعد علــى بقــاء المعلمــين فــي التعلــيم فــي ســنواتهم األولــىو نمــوهم المهنــي 

ودراسـات أخـرى علـى دور األقـران عمل دراسات أخرى تركز على عالقة المعلم المرشد بـالمعلم الجديـد، 

  .في حل المشاكل التي تواجه المعلمون الجدد حيث أظهرت نتائج الدراسة تباين بهذا الخصوص

  

  )Ali) 2000دراسة 

هدفت الدراسة إلى إيجاد نموذج إشرافي يساعد في تطوير المعلم في الباكستان من خالل مقارنة 

الّتربوّي يم المقدم للطلبة، وكان رأي المعلمين أن اإلشراف نموذجين إشرافيين بما يؤثر في نوعية التعل

في الباكستان أنه تفتيشي ورقابي، وتصيد أخطاء المعلمين أثناء عرضهم للدروس، وان المشرفين 

في حين أن . ين تقليدين في عملهم بما يؤثر في قدرتهم على تقديم خبرات جديدة للمعلمينالّتربويّ 

وا أن كثرة األعمال الكتابية المطلوبة منهم تعيق وتحد من فعالية عملهم اإلشرافي ين رأالّتربويّ المشرفين 

في دعم المعلمين، وعدم القدرة على اتخاذ قرار إداري بحق المعلمين، وكثرة عدد المدارس التي يشرف 

اخلي، إشراف خارجي، إشراف د(وقدم الباحث نموذجًا إشرافيًا ثالثيًا يركز على تطوير المعلم . عليها

  )إشراف معلم على معلم
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  ) Ormston & etal) 1995دراسة 

تحـسن مـن ممارسـات المعلـم الـصفية، الّتربـوّي  إذا كانت عمليـة اإلشـراف فحص فيماهدفت هذه الدراسة 

أم تكــون عائقــًا ومانعــًا، والتعــرف علــى العوامــل التــي تقــف عائقــًا ومانعــًا أمــام عمليــة التحــسين، اســتخدم 

، حيـــث قـــام  ثانويـــة ومتوســـطةمدرســـة) 35( مـــوزعين علـــى اً معلمـــ) 800(انة وزعـــت علـــى الباحــث اســـتب

ن يعتقـدون أن يأشـارت نتـائج الدراسـة أن المعلمـ. المعلمون بتعبئتها مباشـرة بعـد الزيـارة اإلشـرافية الـصفية

صيدون  مــنهم يتــقلــيالً  داً ين يــساعدونهم فــي تحــسين ممارســاتهم الــصفية، وأن عــدالّتربــويّ بعــض المــشرفين 

ين، الّتربــويّ األخطــاء، وأن غالبيــة المعلمــين ال يتلقــوا تغذيــة راجعــة حــول ممارســتهم الــصفية مــن المــشرفين 

وأن . ن أدائهـــميتـــساعدهم فـــي تحـــسلـــم نهـــا غيـــر كافيـــة و إن قـــدمت لـــبعض المعلمـــين التغذيـــة الراجعـــة فإ و 

 الحديثــــة، غيــــر أن المعلمــــين يتوقعــــون أن يقــــدم نمــــاذج لــــدروس تطــــور ممارســــاتهم فــــي طــــرق التــــدريس

  .ن يميلون إلى مساعدة المعلم في التحضير اليومي ومناقشة الخطط والدروس معهميالّتربويّ ن يالمشرف

  

  )Ovando) 1995دراسة 

 التعليميـة وعلـى  المعلـم علـى ممارسـاتألتـشاركي أثر استخدام نمط اإلشـراف لىإهدفت الدراسة التعرف 

معلمـًا نـصفهم مـن المعلمـين الجـدد والنـصف األخـر مـن ذوي ) 30( شـملت الدراسـة ثالتعلم الـصفي حيـ

 استخدم الباحث أسلوب المالحظة كما اعتمد على تقارير المـشرفين لجمـع المعلومـات ،الخبرة في التعليم

 كمـا ،وبعد تحليل المعلومات تبين وجود تغيرات إيجابيـة فـي التعلـيم الـصفي أدى إلـى زيـادة التـزام الطلبـة

  . وزاد رضا المعلمين والمشرفين عن العمل،ن المعلمين والطلبةتحسنت العالقة بي

  

  في دراسة التميمي) Slagher) 1988دراسة 

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى حاجــات المعلمــين الجــدد، ومــا هــي المــساعدة التــي تقــدم لهــم فــي بدايــة 

نـــت حاجـــات ومـــشكالت ولقـــد كا ،)ميرالنـــد(وزعـــت االســـتبانة علـــى المعلمـــين الجـــدد فـــي . العـــام الدراســـي

ال الطرفين احتـاجوا إلـى كالمبتدئين، و معلمي الخبرة الجديدة متشابهة، ولكنها أقل حساسية من المعلمين 

 كمـــا كـــانوا بحاجـــة إلـــى صـــفوف صـــغيرة وٕالـــى التحـــدث مـــع المعلمـــين القـــدامى وتنـــاول الخبـــرات معهـــم،

رق التقييم ومساعدتهم فـي تزويـدهم معلومات عن المنهاج، وعن السياسات وإلجراءات التعليمية، وعن ط

 قدرات التالميذ  وحاجاتهم وميولهم واعتبارهـا جـزء مـن ىبالمواد التعليمية، والدوافع والحوافز والتعرف عل

حاجـــات المعلـــم واالنـــضباط الـــصفي، ومـــساعدة فـــي إدارة الـــصف، واالختبـــارات، والـــدرجات والتخطـــيط، 

ت خالل السنة األولى باستثناء المساعدة في إثـارة دافعيـة وأظهرت الدراسة أن مستوى حاجة المعلمين قل
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التالميذ واالنضباط الصفي، حيث ازدادت حاجة المعلمـين لهمـا، وأفـاد المعلمـون الجـدد أن مـا يـساعدهم 

ون من خـالل النـدوات القـصيرة والمعلمـون القـدامى، حيـث الّتربويّ في التدريب أثناء الخدمة هم المشرفون 

لخبـرة وخاصـة إذا كـانوا مـن نفـس التخـصص، ودليـل المعلـم، ودليـل المنهـاج، والنـشاطات يتبادلوا معهـم ا

التي تنظم في أثناء الخدمة وتسمح بتبـادل الخبـرات، وأظهـرت الدراسـة أنـه لـم يكـن هنـاك أثـر للجـنس أو 

  .العرق على حاجات المعلمين

  

  )Coleman) 1986دراسة 

هـــم ء والمـــساعدة التـــي تقـــدم للمعلمـــين الجـــدد علـــى أدائ أثـــر إشـــراف الـــزماللـــىإهـــدفت الدراســـة التعـــرف 

، والفــرق بــين المــساعدة اإلشـرافية التــي يقــدمها مــدير المدرســة، اها ومـستو التعليمـي، وقيمــة هــذه المــساعدة

) 218(معلمـًا مـن فلوريـدا، و) 240( لذلك عينة مـن  الباحثواختار. الّتربويّ وبين التي يقدمها المشرف 

أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود اخـتالف بـين .  أتموا السنة األولى في التدريسمن، ممعلمًا من جورجيا

مــصادر هــذه المــساعدة اإلشــرافية، وأن تقــديم المعلمــين المــساعدة اإلشــرافية لبعــضهم بعــضًا، هــي أكثــر  

 كمـا لـوحظ، مما يقدمه المـديرون أو المـشرفون مـن مـساعدة، ألنهـا مـساعدة متدنيـة  كمـا يراهـا المعلمـون

أن المعلمين يرون أن اإلشراف من قبل المديرين أو المشرفين يكون نسبيًا أقل من اإلشراف الـذي يقدمـه 

وطالــب المعلمــون بــضرورة تــدريبهم . الــزمالء القــدامى، حيــث أن مــا يقدمــه الــزمالء يكــون أكثــر إنتاجيــة

  .لتعيينعلى أساليب إشرافية فاعلة، الستخدامها في تدريب زمالئهم حديثي الخبرة أو ا

  

  تعقيب على الدراسات السابقة

ـــسابقة بأنهـــا تناولـــت دور المـــشرف  ـــة عـــن الدراســـات ال ومـــدير المدرســـة الّتربـــوّي اختلفـــت الدراســـة الحالي

واألقران في دعم المعلم الجديد كما يراه المعلمون الجدد في المحافظات الشمالية الفلسطينية، إذ لـم يكـن 

مجتمـع مـن قبـل، ومـن ناحيـة أخـرى لـم تتنـاول الدراسـات الـسابقة دور هناك دراسات سابقة تناولت هـذا ال

ومــدير المدرســة واألقــران مجتمعــين فــي دارســة واحــدة، إال أن بعــض محــاور الدراســة الّتربــوّي المــشرف 

ن إ مـــع العلــم أن الدراســات الــسابقة كانــت فـــي بيئــات مختلفــة وبالتــالي فـــ.تتقــاطع مــع الدراســات الــسابقة

تهــا كــل دراســة كانــت تختلــف فــي عــدد مــن الجوانــب فــي حــين أنهــا التقــت فــي جوانــب النتــائج التــي حقق

  :ومن النقاط التي كانت هناك اتفاق عام عليها ما يلي.  أخرى
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حمــد ، و )2009( كــل مــن الحمــاد أشــارعلــى المعلمــين،  كمــا الّتربــوّي حــددت مجــاالت اإلشــراف  . 1

،  )2000(، وهويـدي )2001(لتميمي وا ،)2006(أبو سمرة وزميليه  ،)2007(والحلو ، )2009(

 .Ali(2000)، وOrmston(2002)و

، )2004(، والعموشــي )2009(ين اإلشــرافية، كمــا أشــار كــل مــن تــيم الّتربــويّ ممارســات المــشرفين  . 2

Ormston(2002) 1996(، والعوض )2001(، والتميمي.( 

ــــو  كــــلأشــــارممارســــات مــــديري المــــدارس اإلشــــرافية ودرهــــم فــــي دعــــم المعلمــــين، كمــــا  . 3  مــــن الحل

ــــــــو، )2007( ــــــــهأب ــــــــديلمي و ، )2006( ســــــــمرة وزميلي ، والمــــــــساعيد )1999(، ومطــــــــر)2006(ال

 .)1998(، اليحيى )1998(

 كــــــل مــــــن أشــــــارفــــــي تنميــــــة المعلمــــــين مهنيــــــًا، كمــــــا الّتربــــــوّي دور مــــــدير المدرســــــة واإلشــــــراف  . 4

)2008(Wynn & Brown أبـــو رشـــيد ، و)مـــصطفى و ، )2000(و حـــسب اهللا بـــأو ، )2004

 ).1993(والحارثي  ،)1997(

 Lee كـل مـن أشـار، كمـا وٕاشـراف الـزمالء  دور المعلم الزميل في دعم ومساندة المعلمين الجـدد . 5

&Feng(2007)و ،Salladino(2004)و ،Ovando(1995)و ،Coleman(1986). 

  كـل مـنأشـار مـن أجـل التطـور المهنـي، كمـا واحتياجـاتهمالمـشاكل التـي تواجـه المعلمـين الجـدد  . 6

، Sadler & Klosterman(2009)، وLufti(2009)، و)2002(ســـــــــليمان 

  .Slagher(1988)، وDobbins(2002)و
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   والمنهجيةالدراسةإجراءات  :لثالثالفصل ا
  

  : المقدمة1.3

تناول هذا الفصل وصفًا مفصًال لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيـذ هـذه الدراسـة، مـن حيـث مـنهج 

وعينتها، كما يتضمن وصفًا لكيفية إعـداد األداة، وٕاجـراءات التحقـق مـن الدراسة، وتحديد مجتمع الدراسة 

صـــدقها وثباتهـــا، إضـــافة لإلجـــراءات التـــي اتبعهـــا الباحـــث فـــي تطبيـــق وٕاخـــراج هـــذه الدراســـة، وعـــرض 

متغيـــرات الدراســـة، وكـــذلك وصـــفًا للمعالجـــة اإلحـــصائية التـــي اســـتخدمت فـــي اســـتخالص نتـــائج الدراســـة 

  .وتحليلها

  

  :لدراسة امنهج 2.3

  .اتبع الباحث المنهج الوصفي لمناسبة هذا المنهج لمثل هذه الدراسات

  

  :مجتمع الدراسة 3.3

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين الجدد الذين تـم تعيـنهم خـالل الفـصل األول مـن العـام الدراسـي 

أفــــراد مجتمــــع توزيــــع ) 1.3(معلمــــًا جديــــدًا، ويبــــين الجــــدول ) 1590(، والبــــالغ عــــددهم 2009/2010

  .الدراسة حسب متغير المنطقة الجغرافية
  

  جتمع الدراسة حسب متغير المنطقة الجغرافيةتوزيع أفراد م): 1.3(جدول 

 العدد المديريات التعليمية ضمن المنطقة الجغرافية المنطقة الجغرافية الرقم

 366 طوباس، جنين، طولكرم، قباطية أقصى الشمال 1

 396  جنوب نابلس، سلفيت،بلسقلقيلية، نا الشمال 2

 313  ضواحي القدس،  أريحا،رام اهللا، القدس الوسط 3

 515 بيت لحم، شمال الخليل، الخليل، جنوب الخليل الجنوب 4

 1590 المجموع

  

  :عينة الدراسة 4.3

مــن مجتمــع الدراســة، بلــغ عــدد % 20 وتمثــل  الدراســة،تــم اختيــار عينــة طبقيــة عــشوائية، وفــق متغيــرات

معلمـًا ومعلمـة، أرسـلت أداة الدراسـة إلـى جميـع أفـراد العينـة، وبلـغ عـدد االسـتبانات التـي ) 316(رادها أف

 صــالحة للتحليــل اإلحــصائي، وبهــذا تــصبح عينــة اســتبانة) 296(ســتبانة منهــا ا) 301(تــم اســترجاعها 
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 تعمــيم النتــائج مــن مجتمــع الدراســة، وهــي نــسبة يمكــن%) 19(الدراســة التــي تــم  تحليــل اســتباناتها تمثــل 

  .بناًء عليها

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدراسة): 2.3(جدول 
 المجموع مدينة قرية معلم الصف علوم تطبيقية علوم إنسانية ذكور إناث المنطقة الجغرافية موقع المدرسة التخصص الجنس

 76 29 47 16 30 30 36 40 أقصى الشمال
 72 27 45 16 30 26 36 36 الشمال
 63 34 29 15 24 24 30 33 الوسط
 85 41 44 19 34 32 42 43 الجنوب

 296 131 165 66 118 112 144 152 المجموع
 %100.0 %44.3 %55.7 %22.3 %39.9 %37.8 %48.6 %51.4 النسبة

  

  : الدراسةاةأد 5.3

اء المعلمـــين الجـــدد فـــي  آر إلـــىاســـتخدم الباحـــث فـــي دراســـته أداة بحـــث واحـــدة وهـــي االســـتبانة، للتعـــرف 

ومـدير المدرسـة واألقـران فـي دعمهـم خـالل الّتربـوّي المحافظات الشمالية الفلـسطينية حـول دور المـشرف 

، الّتربــويّ العــام األول مــن التعيــين، واالســتبانة مــن إعــداد الباحــث، وقــد تــم تطويرهــا باالســتعانة بــاألدب 

ودراســة أبــو ، )2007(ودراســة الحلــو ، )2009(والدراســات الــسابقة ذات العالقــة، خاصــة دراســة حمــد 

 باإلضــــافة إلــــى خبــــرة )1993(، ودراســــة صــــالح )2000(، ودارســــة هويــــدي )2006(ســــمرة وزميليــــه 

  .الّتربويّ الباحث العملية في مجال اإلشراف 

، وأعطيــت كــل فقــرة مــن فقــرات )1(فقــرة ملحــق) 49(وقــد اشــتملت االســتبانة فــي صــورتها األوليــة علــى 

ومــدير المدرســة واألقــران، الّتربــوّي وزنــًا مــدرجًا وفــق ســلم ليكــرت الخماســي، لكــل مــن المــشرف االســتبانة 

، وغطت هذه الفقـرات سـتة )دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، مطلقاً (لتقدير درجة دعم كل منهم للمعلم الجديد 

  :مجاالت، هي

  .الّتربويّ التخطيط  .1

 .الّتربويّ المنهاج  .2

 .الّتربويّ التقويم  .3

 .إلدارة الصفيةا .4

 .ةالّتربويّ طرق التدريس والتقنيات  .5

 .النمو المهني واألكاديمي .6
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  :صدق األداة  6.3

الختبار صـدق االسـتبانة، اعتمـد الباحـث صـدق المحكمـين، إذ قـام الباحـث بعرضـها علـى مجموعـة مـن 

 أجــل إبـــداء ، مـــن)2(لحــقمحكمـــًا م) 13(، والبــالغ عــددهم الّتربـــويّ المحكمــين والمختــصين فـــي الميــدان 

الــرأي فــي هــذه الفقــرات مــن حيــث انتمــاء الفقــرات إلــى مجاالتهــا، وكونهــا تقــيس مــا وضــعت مــن اجلــه، 

  .وتعديل وحذف وٕاضافة ما يرونه مناسبًا، ويخدم أهداف الدراسة

وبعــد تجميــع االســتبانات مــن المحكمــين، راجــع الباحــث جميــع الملحوظــات التــي أبــداها المحكمــون، وقــام 

 فـي أغلـب األحيـان، وأصـبح مـن المحكمـين% 80يل المطلوب والذي أجمع عليـه أكثـر مـن بإجراء التعد

حيـــث كر، فقـــرة، موزعـــة علـــى المجـــاالت الـــسالفة الـــذ) 47(عـــدد فقـــرات االســـتبانة بعـــد إجـــراء التعـــديالت

يطلعنـي علـى  "والفقـرة ."  يساعدني علـى تـصميم أنـشطة تـسهم فـي تنميـة الثّقـة مـع الّطلبـة"حذفت الفقرة 

  .فقرات) 8 (صياغة ، وتعديل".رق تدريس تحقق تعلم الطلبة كٌال حسب قدرتهط

 بحـساب مـصفوفة ارتبـاط الفقـرات مـع مجاالتهـا، وذلـك كمـا فـي من ناحية أخـرى تـم التحقـق مـن الـصدق

  ).3.3(الجدول رقم 

داة لمـصفوفة ارتبـاط فقـرات أ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتبـاط بيرسـون ): 3.3(جدول 

  .الدراسة مع الدرجة الكلية للمجال
رقم   المجال

الداللة   قيمة ر  الفقرة
  اإلحصائية

1  0.80  0.000  
2   0.84  0.000  
3  0.84  0.000  
4  0.86  0.000  
5  0.86  0.000  
6  0.83  0.000  

  .الّتربويّ التخطيط 

7  0.77  0.000  
8 0.81 0.000 
9 0.79 0.000 

10 0.83 0.000 
11 0.76 0.000 
12 0.80 0.000 

 الّتربويّ المنھاج 

13 0.75 0.000 
14 0.77 0.000 
15 0.86 0.000 
16 0.85 0.000 
17 0.85 0.000 
18 0.87 0.000 
19 0.85 0.000 
20 0.87 0.000 

 .الّتربويّ التقويم 

21 0.82 0.000 
22 0.92 0.000 
23 0.91 0.000 
24 0.90 0.000 
25  0.90  0.000  
26 0.91 0.000 

 .اإلدارة الصفية

27 0.89 0.000 
  

رقم   المجال
الداللة   قيمة ر  الفقرة

  اإلحصائية
28 0.84 0.000 
29 0.83 0.000 
30 0.75 0.000 
31 0.83 0.000 
32 0.83 0.000 
33 0.84 0.000 
34 0.72 0.000 
35 0.84 0.000 

دريس  رق الت ط
 .ةالّتربويّ والتقنيات 

36 0.80 0.000 
37  0.76  0.000 
38  0.78  0.000 
39  0.75  0.000 
40  0.65  0.000 
41  0.81  0.000 
42  0.79  0.000 
43  0.70  0.000 
44  0.60  0.000 
45  0.75  0.000 
46  0.78  0.000 

ي  و المھن النم
  واألكاديمي

47  0.73  0.000   
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 قـــيم معامـــل االرتبـــاط جميعهـــا أنتبـــاط والداللـــة االحـــصائية للفقـــرات ويظهـــر مـــن خـــالل قـــيم معامـــل االر 

  .اإلستبانة لجميع فقرات إحصائيامرتفعة ودالة 

فقـرة موزعـة علـى ) 47(مكونـة مـن ، بعـد التحقـق مـن صـدقها، بهذا تكون االستبانة في صـورتها النهائيـة

  ). 3(ة ملحقستة مجاالت، هي ذات المجاالت التي تم اقتراحها في الصورة األولي

  

  : ثبات أداة الدراسة7.3

لفحــص ثبــات أداة الدراســـة، تــم حـــساب معامــل ثبــات األداة بطريقـــة االتــساق الـــداخلي، بحــساب معامـــل 

 ).4.3(كما يظهر في الجدول ، )Cronbach Alpha(الثبات كرونباخ ألفا

  .داة الدراسةأل) Cronbach Alpha(معامل الثبات كرونباخ ألفا ): 4.3( جدول              

 Alphaقيمة   عدد الفقرات  المجال  الرقم

  0.92  7  .الّتربويّ التخطيط   .1

 6 0.90 .الّتربويّ المنهاج  .2

 8 0.95 .الّتربويّ التقويم  .3

 6 0.94 .اإلدارة الصفية .4

 9 0.94 .ةالّتربويّ طرق التدريس والتقنيات  .5

  0.94  11  النمو المهني واألكاديمي  .6

  0.98  47  لكليةالدرجة ا

ويتبين من خالل الجدول  أن جميع مجـاالت الدراسـة تتمتـع بدرجـة مرتفعـة مـن الثبـات، وقـد بلغـت قيمـة 

  .، وهذه القيم مقبولة تربويًا ألغراض البحث العلمي)0.98(الثبات للدرجة الكلية لألداة 

  

  :متغيرات الدراسة  8.3

  : المتغيرات المستقلة-أوالً 

    .الجنس -

  .معلم صف. 3  .العلوم اإلنسانية. 2   .العلوم التطبيقية. 1  :وله ثالثة مستويات: صالتخص -

  .مدينة. 2قرية       . 1        :موقع المدرسة وله مستويان -

  .الجنوب. 4. الوسط. 3. الشمال. 2. أقصى الشمال. 1  :  مستوى) 4(وله : المنطقة الجغرافية -
  

  : المتغير التابع-ثانياً 

  .ومدير المدرسة واألقران في دعم المعلم الجديدالّتربوّي رات المعلمين الجدد لدور المشرف تقدي
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  :إجراءات الدراسة 9.3

  -:وفق الخطوات اآلتية إجراء الدراسة لقد تم

، ثـم الحـصول علـى )4(حصل الباحث على كتاب تسهل المهمة من جامعة القدس، ملحق رقم  . 1

العــــالي الفلــــسطينية لتوزيــــع أداة الدراســــة علــــى أفــــراد العينــــة،  وزارة التربيــــة والتعلــــيماإلذن مــــن 

  .)5(ملحق

قام الباحث بالتعاون مـع وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي والمـديريات بتوزيـع أداة الدراسـة علـى أفـراد  . 2

 . 2009/2010العينة بواسطة بريد الوزارة، وذلك مع نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 

العــالي الفلــسطينية اســتجابة عينــة وزارة التربيــة والتعلــيم قــسم التعلــيم العــام فــي تــابع الباحــث مــع  . 3

ــيم العــالي حــال  الدراســة علــى أداة الدراســة، واســتالم االســتبانات الجــاهزة مــن وزارة التربيــة والتعل

 .وصولها من المديريات

 .ات الشماليةحصر الباحث االستبانات التي تم جمعها من جميع مديريات التربية في المحافظ . 4

 الصالحة للتحليل اإلحصائي ورمزها وٕادخالها البيانات إلـى الحاسـوب االستباناتحصر الباحث  . 5

 .لتحليلها

 .SPSSالمعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية قام الباحث ب . 6

  

  :المعالجة اإلحصائية 10.3

  .ية واالنحرافات المعيارية الحسابلإلجابة على السؤال الرئيس يتم استخدام المتوسطات . 1

متعلقــــــة بــــــالجنس يــــــتم اســــــتخدام المتوســــــطات الحــــــسابية للعينــــــات المــــــستقلة لفحــــــص الفرضــــــية ال . 2

)Independent t‐ test.( 

 يتم استخدام تحليل التبـاين  والتخصصلفحص الفرضيات المتعلقة بسنوات الخبرة والمؤهل العلمي . 3

 .بعديةلتعرف على الفروق ال  لLSD وكذلك اختيار ،) One Way ANOVA(األحادي

ومــــدير الّتربــــوّي المــــشرف  واعتمــــد الباحــــث المعيــــار التــــالي لتحديــــد الدرجــــة التــــي تعبــــر عــــن دور . 4

المدرســة واألقــران فــي دعــم المعلــم الجديــد مــن خــالل قــيم المتوســطات الحــسابية الســتجابات أفــراد 

  :عينة الدراسة على أداة الدراسة وهو

  ).انحراف معياري+ 3(ط الحسابي أعلى من إذا كان المتوس: درجة مرتفعة

  ).انحراف معياري± 3(إذا كان المتوسط الحسابي محصورًا بين : درجة متوسطة

  ). انحراف معياري-3(إذا كان المتوسط الحسابي أقل من : درجة منخفضة
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  نتائج الدراسة : الرابعالفصل 
  

   المقدمة1.4

 الدراســة مــن خــالل اســتجابات أفــراد العينــة علــى إليهــايتنــاول هــذا الفــصل عرضــًا للنتــائج التــي توصــلت 

ومــدير المدرســة واألقــران فــي دعــم المعلــم الّتربــوّي  المــشرف  كــل مــنفقــرات أداة الدراســة المتعلقــة بــدور

  .الجديد كما يراه المعلمون الجدد، وقد تم تصنيف النتائج تبعًا ألسئلة الدراسة

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول2.4

ومـدير المدرسـة الّتربـوّي  المـشرف تقديرات أفراد عينة الدراسة مـن المعلمـين الجـدد لـدور كـل مـن ما"

  "واألقران في دعم المعلم الجديد؟

ـــة  ـــم إيجـــاد المتوســـطات الحـــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة والنـــسب المئوي  ولإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال، ت

  :دراسة وكذلك المجاالت الفرعية والدرجة الكليةعينة الدراسة على فقرات أداة الأفراد الستجابات 

 أفــراد لتقــديراتالمتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة والنــسب المئويــة ) 1.4(يبــين الجــدول رقــم و 

مـن خـالل  ومدير المدرسة واألقران فـي دعـم المعلـم الجديـد،الّتربوّي  لدور كل من المشرف عينة الدراسة

  . الدراسة أداةمجاالت

  

 أفراد عينة لتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية )1.4(دول ج

  . مجاالت الدراسةلىالدراسة ع

المتوسط  المجالالرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  الترتيب الدرجة المئوية

  2متوسطة %67.4 0.85 3.37 الّتربويّ التخطيط  1

  6متوسطة %63.6 0.88 3.18 الّتربويّ المنهاج  2

  5متوسطة %64.8 0.92 3.24 الّتربويّ التقويم  3

  1 متوسطة %69.0 0.90 3.45 اإلدارة الصفية 4

  3 متوسطة %65.8 0.90 3.29 ةالّتربويّ طرق التدريس والتقنيات  5

  4 متوسطة %65.6 0.91 3.28 النمو المهني واألكاديمي 6

   متوسطة %66.0 0.90 3.30 الدرجة الكلية

ـــديراتأن ) 1.4(يظهـــر الجـــدول  ـــدورتق ـــوّي  المـــشرف  كـــل مـــن المعلمـــين الجـــدد ل ومـــدير المدرســـة الّترب

للدرجـة ) 3.30 ( جـاء بدرجـة متوسـطة، وبمتوسـط حـسابي قـدرهديـفـي دعـم المعلـم الجد) الـزمالء(واألقران

جــــاالت جميعهــــا وكانــــت درجــــة الم ،%)66.0(وبنــــسبة مئويــــة ) 0.90(الكليــــة، وبــــانحراف معيــــاري 



 86

 وحـــصل علـــى أعلـــى ،، أمـــا بالنـــسبة لترتيـــب المجـــاالت، فقـــد جـــاء مجـــال اإلدارة الـــصفية أوالً "متوســـطة"

ة، ومجــال الّتربوّيــ، تــاله مجــال التخطــيط، ومجــال طــرق التــدريس والتقنيــات )3.37(المتوســطات الحــسابية

  .)3.28(بمتوسط حسابي قدرهلمنهاج و ، وأخيرًا مجال االّتربويّ النمو المهني واألكاديمي، ومجال التقويم 
 

 أفــراد لتقــديراتالمتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة والنــسب المئويــة ) 2.4(يبــين الجــدول رقــم و 

  . مجاالت الدراسة في دعم المعلم الجديد من خاللالّتربوّي دور المشرف ل عينة الدراسة 

  

أفراد عينة  لتقديرات والنسب المئويةعيارية الم االنحرافاتو  المتوسطات الحسابية )2.4(جدول 

  . مجاالت الدراسةمن خاللالّتربوّي الدراسة لدور المشرف 

المتوسط  المجالالرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النسبة
  الترتيب الدرجة المئوية

  2 متوسطة %72.5 0.92 3.63 الّتربويّ التخطيط  1

  4 متوسطة %69.1 0.92 3.45 الّتربويّ المنهاج  2

  5 متوسطة %68.9 0.99 3.45 الّتربويّ التقويم  3

  1 متوسطة %73.3 1.03 3.67 اإلدارة الصفية 4

  3 متوسطة %70.7 0.95 3.53 ةالّتربويّ طرق التدريس والتقنيات  5

  6 متوسطة %68.9 0.92 3.44 النمو المهني واألكاديمي 6

   متوسطة 70.4% 0.96 3.52 الدرجة الكلية

د يــفــي دعــم المعلــم الجدالّتربــوّي دور المــشرف  لــ أفــراد عينــة الدراســة تقــديراتأن ) 2.4( الجــدول  يظهــر

 ،"متوسـطة"وهو بدرجـة  %)70.6(وبنسبة مئوية ) 0.96(للدرجة الكلية، وبانحراف معياري ) 3.52(هو 

اإلدارة أمـــا بالنـــسبة لترتيـــب المجـــاالت، فقـــد جـــاء مجـــال ، "متوســـطة"وكانـــت درجـــة المجـــاالت جميعهـــا 

، ومجال طـرق التـدريس طات الحسابية، تاله مجال التخطيطالصفية أوًال حيث حصل على أعلى المتوس

ـــويم ، الّتربـــويّ ل المنهـــاج ومجـــا، ة وبدرجـــةالّتربوّيـــوالتقنيـــات  ـــرًا النمـــو المهنـــي  ،الّتربـــويّ ومجـــال التق وأخي

  .واألكاديمي

  

 أفـراد لتقـديراتنحرافـات المعياريـة والنـسبة المئويـة المتوسطات الحسابية واال) 3.4(يبين الجدول رقم كما 

  . مجاالت الدراسةمن خالل  في دعم المعلم الجديدعينة الدراسة لدور مدير المدرسة
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 أفــراد عينـــة لتقـــديراتوالنــسبة المئويــة االنحرافــات المعياريـــة و  المتوســطات الحـــسابية (3.4)جــدول 

  . الدراسة أداة مجاالتلجديد من خاللفي دعم المعلم االدراسة لدور مدير المدرسة 

المتوسط  المجالالرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيبالدرجة المئوية

 2متوسطة %72.2 0.87 3.61 الّتربويّ التخطيط  1

 6متوسطة %66.5 0.82 3.33 الّتربويّ المنهاج  2

 5متوسطة %69.0 0.90 3.45 الّتربويّ التقويم  3

 1متوسطة %73.9 0.96 3.69 دارة الصفيةاإل 4

 4متوسطة %69.2 0.86 3.46 ةالّتربويّ طرق التدريس والتقنيات  5

 3متوسطة %71.8 0.77 3.59 النمو المهني واألكاديمي 6

 متوسطة %70.4 0.87 3.52 الدرجة الكلية

د هـو يـرسة فـي دعـم المعلـم الجد لدور مدير المد عينة الدراسةأفرادتقديرات أن ) 3.4(يتبين من الجدول 

، "متوســطة"وهــو بدرجــة  %)70.4(وبنــسبة مئويــة) 0.87(للدرجــة الكليــة، وبــانحراف معيــاري ) 3.52(

أمـــا بالنـــسبة لترتيـــب المجـــاالت، فقـــد جـــاء مجـــال اإلدارة ، "متوســـطة"وكانـــت درجـــة المجـــاالت جميعهـــا 

جـال التخطـيط، ومجـال النمـو المهنـي الصفية أوًال حيث حصل على أعلى المتوسطات الحـسابية، تـاله م

وأخيــرًا ومجــال المنهــاج ، الّتربــويّ  ومجــال التقــويم ة،الّتربوّيــرق التــدريس والتقنيــات  ومجــال طــواألكــاديمي،

  .الّتربويّ 

 

  .)4.4( الجدول رقم هايبين عينة الدراسة لدور األقران في دعم المعلم الجديد فأفرادأما بالنسبة لتقديرات 
  

أفراد عينة لتقديرات والنسبة المئوية االنحرافات المعيارية و لمتوسطات الحسابية  ا)4.4(جدول 

  . مجاالت الدراسة في دعم المعلم الجديد من خالل)الزمالء(الدراسة لدور األقران 

المتوسط  المجالالرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة  
 الترتيبالدرجة المئوية

 3متوسطة %57.2 0.88 2.86 الّتربويّ التخطيط  1

 6متوسطة %55.5 0.93 2.77 الّتربويّ المنهاج  2
 4متوسطة %56.6 0.96 2.83 الّتربويّ التقويم  3

 1متوسطة %59.7 1.00 2.97 اإلدارة الصفية 4
 2متوسطة %57.6 0.90 2.88 ةالّتربويّ طرق التدريس والتقنيات  5

 5متوسطة %56.3 0.84 2.81 النمو المهني واألكاديمي 6

   متوسطة %57.1 0.92 2.85  الدرجة الكلية

) الــزمالء( لــدور األقــران أفــراد عينــة الدراســة مــن المعلمــين الجــدد  تقــديراتأن) 4.4( يتبــين مــن الجــدول 

 %)57.2(وبنسبة مئوية ) 0.92(للدرجة الكلية، وبانحراف معياري ) 2.85(د هو يفي دعم المعلم الجد
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، أمــــا بالنــــسبة لترتيــــب "متوســــطة"، وكانــــت درجــــة المجــــاالت جميعهــــا يــــضاً  أ"متوســــطة"وهــــو بدرجــــة 

المجــاالت، فقــد جــاء مجــال اإلدارة الــصفية أوًال حيــث حــصل أعلــى المتوســطات الحــسابية، تــاله مجــال 

، ومجـــال النمـــو الّتربـــويّ ، ومجـــال التقـــويم الّتربـــويّ ة، ومجـــال التخطـــيط الّتربوّيـــطـــرق التـــدريس والتقنيـــات 

  .الّتربويّ ، وأخيرًا مجال المنهاج الّتربويّ كاديمي، ومجال التقويم المهني واأل

ويالحــظ أن تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة لــدور األقــران فــي دعــم المعلــم الجديــد جــاءت أقــل مــن تقــديراتهم 

) 2.85(لكــل مــن المــشرف والمــدير،) 3.52. (ومــدير المدرســة، وبفــارق ملمــوسالّتربــوّي لــدور المــشرف 

  . الدراسة جميعهاأداةذلك بالنسبة لمجاالت وك. لألقران
  

، مـن خـالل تقـديرات أفـراد عينـة وللتعرف على درجة األهمية لكل فقرة من فقـرات األداة بـصورة تفـصيلية

ومــدير المدرســة واألقــران فــي دعــم المعلــم الّتربــوّي الدراســة مــن المعلمــين الجــدد لــدور كــل مــن المــشرف 

حـسابية واالنحرافـات المعياريـة والنـسب المئويـة لفقـرات كـل مجـال مـن  تم استخراج المتوسطات الالجديد،

  ).10.4(إلى ) 5.4(  كما هو مبين في الجداول من ، االستبانةمجاالت

 

  الّتربويّ التخطيط : المجال األول

 أفــراد عينــة لتقــديراتالمتوســطات الحــسابية االنحرافــات المعياريــة والنــسب المئويــة ) 5.4(يبــين الجــدول 

مرتبـة الّتربـوّي  مجـال التخطـيط لفقـرات) الـزمالء(ومدير المدرسة واألقـران الّتربوّي سة لدور المشرف الدرا

  .تنازلياً 

  

أفــراد عينـــة  لتقـــديراتوالنــسبة المئويــة االنحرافــات المعياريـــة و  المتوســطات الحـــسابية )5.4(جــدول 

  .مرتبة تنازلياً الّتربوّي الدراسة على فقرات مجال التخطيط 
رقم 

المتوسط  الفقرات فقرةال
 الحسابي

االنحراف 
الدرجة النسبة المعياري

متوسطة %71.4 0.83 3.57 .يدعمني في بناء الخّطة الفصلّية للمحتوى التعليمي1

متوسطة %70.8 0.84 3.54 .يرشدني لكيفية صياغة األهداف السلوكّية2

متوسطة %67.6 0.91 3.38 .يدّربني على كيفية الّتحضير اليوميّ 3

متوسطة %67.2 0.84 3.36 .يقدم لي ملحوظات حول خططي4

متوسطة %66.0 0.80 3.30 .يتابع معي تنفيذ خططي7

متوسطة %64.6 0.83 3.23 .يرشدني لكيفّية توزيع الوقت على أنشطة الخطة6

متوسطة %63.6 0.82 3.18 .ةالّتربويّ يدربني على كيفّية التخطيط لألنشطة 5

متوسطة %67.4 0.85 3.37  الكليةالدرجة

 المعلمين الجدد لتقديرات أفراد عينة الدراسة منأن المتوسطات الحسابية ) 5.4(يظهر من الجدول 

 في مجال التخطيط  لدعم المعلم الجديد)الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي لدور المشرف 
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، وقد )3.18(و) 3.57( وتراوحت متوسطاتها بين ،جميعها لفقراتل "متوسطة"بدرجة كانت الّتربوّي 

ونسبة ) 0.83(وبانحراف معياري ) 3.57(وقدره  حسابي على أعلى متوسط) 1(حصلت الفقرة رقم 

) 5(، أما بخصوص الفقرة "يدعمني في بناء الخّطة الفصلّية للمحتوى التعليمي"وهي %) 71.4(مئوية 

ونسبة مئوية ) 0.82(وبانحراف معياري ) 3.18(وقدره حصلت على أقل متوسط حسابي فقد 

، ويالحظ أن المتوسط الحسابي "ةالّتربويّ  لألنشطة التخطيط كيفّية على يدربني"وهي %) 63.6(

) 0.85(وانحراف معياري ) 3.37(وقدره لهذا المجال وبمتوسط حسابي " متوسط"للدرجة الكلية بتقدير 

  %).67.4(ونسبة مئوية 

  

 أفراد عينة لتقديراتمتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية والنسب المئوية ال) 6.4(يبين الجدول و 

 من خالل في دعم المعلم الجديد ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي لدور المشرف الدراسة 

  .مرتبة تنازلياً الّتربوّي مجال المنهاج 

  

أفراد عينة  لتقديراتوالنسب المئوية ة االنحرافات المعياريو  المتوسطات الحسابية )6.4(جدول 

   .مرتبة تنازلياً الّتربوّي الدراسة على فقرات مجال المنهاج 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 النسبة
الدرجة المئوية

متوسطة %68.6 0.86 3.43 .الّتربويّ يرشدني لكيفية الّتغلب على الّصعوبات التي تواجهني في تنفيذ المنهاج  12
متوسطة %65.6 0.84 3.28 .الّتربويّ يرشدني إلى كيفّية توظيف البيئة المحلية إلثراء المنهاج  10
متوسطة %64.0 0.77 3.20 .ة في المنهاجالّتربويّ يساعدني على تحديد األهداف  9
متوسطة %61.6 0.82 3.08 .كيفّية تحليل المحتوى الّتعليميّ على يدربني  8
متوسطة %61.2 1.03 3.06 .يرشدني لكيفّية اإلفادة من دليل المعّلم 13
متوسطة %60.8 0.88 3.04 .الّتربويّ ُيشركني في تقويم المنهاج  11

متوسطة %63.6 0.88 3.18 الدرجة الكلية

  

د  المعلمين الجدلتقديرات أفراد عينة الدراسة منأن المتوسطات الحسابية ) 6.4(يظهر من الجدول 

 مجال  دعم المعلم الجديد من خاللفي) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي لدور المشرف 

) 3.04( وتراوحت متوسطاتها بين ها،للفقرات جميع" متوسطة"كانت بدرجة الّتربوّي المنهاج 

وبانحراف معياري ) 3.43(وقدرهعلى أعلى متوسط حسابي ) 12(، وقد حصلت الفقرة )3.43(و

يرشدني لكيفية الّتغلب على الّصعوبات التي تواجهني في تنفيذ "وهي %) 68.6(ونسبة مئوية ) 0.86(

وبانحراف معياري ) 3.04(وقدره على أقل متوسط حسابي ) 11(، وحصلت الفقرة "الّتربويّ المنهاج 

وسط ، ويالحظ أن المت"الّتربويّ ُيشركني في تقويم المنهاج "وهي %) 60.8(ونسبة مئوية) 0.88(
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وانحراف معياري ) 3.18(وقدره لهذا المجال بمتوسط حسابي " متوسطة"الحسابي للدرجة الكلية بتقدير 

 %).63.6(ونسبة ) 0.88(

  

 أفراد عينة لتقديراتالمتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية والنسب المئوية ) 7.4(يبين الجدول و 

  في دعم المعلم الجديد من خالل) الزمالء(واألقران ومدير المدرسة الّتربوّي لدور المشرف الدراسة 

  .مرتبة تنازلياً الّتربوّي مجال التقويم 
  

  

 عينة لتقديرات أفرادوالنسب المئوية االنحرافات المعيارية و  المتوسطات الحسابية )7.4(جدول 

   .مرتبة تنازلياً الّتربوّي الدراسة على فقرات مجال التقويم 

رقم 
متوسط ال  الفقرات الفقرة

الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 النسبة
الدرجة المئوية

متوسطة %68.6 0.89 3.43 .ُيعرفني بمواصفات االختبار الجيد16

متوسطة %66.6 0.87 3.33 .يرشدني إلى إستراتيجيات الّتقويم التي تسهم في تنمية مهارات الّطلبة17

متوسطة %65.4 0.94 3.27 . لتقويم الّطلبةيرشدني إلى كيفّية تنظيم سجالت مختلفة األنماط20

متوسطة %65.2 0.93 3.26 .يساعدني في بناء اختبارات تتصف بالّصدق والثّبات15

متوسطة %63.8 0.89 3.19 .يدربني على صياغة األسئلة التي تثير الّتفكير19

متوسطة %63.6 0.88 3.18 .لمنهاجيشاركني في تحديد أدوات قياس مناسبة لقياس المهارات التي يتضّمنها ا18

متوسطة %63.2 0.98 3.16 .يساعدني في تحليل نتائج الّطلبة21

متوسطة %62.6 0.95 3.13 .يساعدني في بناء جداول مواصفات لالختبارات14

متوسطة %64.8 0.92 3.24 الدرجة الكلية

المعلمين الجدد عينة الدراسة من لتقديرات أفراد أن المتوسطات الحسابية ) 7.4(يظهر من الجدول 

 مجال  دعم المعلم الجديد من خاللفي) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي لدور المشرف 

، )3.43(و) 3.13( وتراوحت متوسطاتها بين ،للفقرات جميعها" متوسطة"كانت بدرجة الّتربوّي التقويم 

ونسبة ) 0.89(وبانحراف معياري ) 3.43(دره وقعلى أعلى متوسط حسابي ) 16(وقد حصلت الفقرة 

على أقل متوسط ) 14(، وحصلت الفقرة "ُيعرفني بمواصفات االختبار الجيد"وهي %) 68.6(مئوية 

يساعدني في بناء "وهي %) 62.6(ونسبة مئوية ) 0.95(وبانحراف معياري ) 3.13(وقدره حسابي 

لهذا " متوسطة"حسابي للدرجة الكلية بتقدير ، ويالحظ أن المتوسط ال."جداول مواصفات لالختبارات

  %).64.8(ونسبة مئوية ) 0.92(وانحراف معياري ) 3.24(وقدره المجال بمتوسط حسابي 
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 أفراد لتقديراتالمتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية والنسب المئوية ) 8.4(يبين الجدول كما 

   في دعم المعلم الجديد من خالل)الزمالء(سة واألقران ومدير المدر الّتربوّي لدور المشرف عينة الدراسة 

  .مجال اإلدارة الصفية مرتبة تنازلياً 

   

أفراد عينة  لتقديراتوالنسب المئوية االنحرافات المعيارية و  المتوسطات الحسابية )8.4(جدول 

   .الدراسة على فقرات مجال اإلدارة الصفية مرتبة تنازلياً 

رقم 
سط المتو الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 النسبة
الدرجة المئوية

متوسطة %70.6 0.89 3.53 .يرشدني إلى كيفّية توزيع الوقت على فعاليات الحّصة الّصفّية 27
متوسطة %70.4 0.87 3.52 .يرشدني إلى كيفية مراعاة الفروق الفردّية بين الّطلبة 24
متوسطة %69.6 0.85 3.48 .المشاركة الفاعلةيرشدني إلى أنشطة تحّفز الّطلبة على  23
متوسطة %68.8 0.93 3.44 .يوضح لي مفهوم اإلدارة الّصفية 22
متوسطة %67.6 0.96 3.38 .يرشدني إلى كيفّية ضبط الّسلوك الّصفي 26
متوسطة %66.8 0.86 3.34 .يطلعني على استراتيجيات إدارة الغرفة الّصفية 25

متوسطة %69.0 0.90 3.45 الدرجة الكلية

 المعلمين الجدد تقديرات أفراد عينة الدراسة منأن المتوسطات الحسابية ل) 8.4(يظهر من الجدول 

 مجال اإلدارة  دعم المعلم الجديد من خاللفي) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي لدور المشرف 

، وقد )3.53(و) 3.34(متوسطاتها بين  وتراوحت للفقرات جميعها،" متوسطة" بدرجة الصفية كانت

ونسبة ) 0.89(وبانحراف معياري ) 3.53(وقدره على أعلى متوسط حسابي ) 27(حصلت الفقرة 

 أما الفقرة ،."يرشدني إلى كيفّية توزيع الوقت على فعاليات الحّصة الّصفّية"وهي %) 70.6(مئوية 

ونسبة مئوية ) 0.86( معياري وبانحراف) 3.34(وقدره أقل متوسط حسابي حصلت على ) 25(

، ويالحظ أن المتوسط الحسابي للدرجة " إلى كيفّية ضبط الّسلوك الّصفييرشدني"وهي %) 66.8(

ونسبة ) 0.90(وانحراف معياري ) 3.45 (وقدره لهذا المجال بمتوسط حسابي" متوسطة"الكلية بتقدير 

  %).69.0(مئوية 

  

 أفراد عينة لتقديراتالنحرافات المعيارية والنسب المئوية المتوسطات الحسابية ا) 9.4(يبين الجدول و 

 في دعم المعلم الجديد من خالل) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي لدور المشرف الدراسة 

  . مرتبة تنازلياً ةالّتربويّ طرق التدريس والتقنيات مجال 
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أفراد عينة الدراسة  لتقديراتلنسب المئوية وااالنحرافات المعيارية و  المتوسطات الحسابية )9.4(جدول 

   . مرتبة تنازلياً ةالّتربويّ  والتقنيات التدريس طرقعلى فقرات مجال 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 النسبة
 الدرجة المئوية

متوسطة %69.4 0.82 3.47 .يعرفني بطرق التدريس المختلفة 28
متوسطة %68.6 0.94 3.43 .الّتربويّ اد الوسائل الّتعليمّية المناسبة لتحقيق أهداف المنهاج يشجعني على إعد 33
متوسطة %66.8 0.96 3.34 . وفق متطّلبات المنهاج)المختبرات، المكتبة(يرشدني الستثمار المرافق الّتعليمّية  36
متوسطة %66.4 0.80 3.32 .ةالّتربويّ يساعدني في تطوير طرق تدريسّية وفق الّتغيرات  29
متوسطة %65.2 0.95 3.26 .يوجهني لتوظيف خامات البيئة في إنتاج وسائل تعليمّية 35
متوسطة %65.0 0.86 3.25 .يرشدني لطرق تدريس تنّمي الّتفكير لدى الّطلبة 31
متوسطة %64.4 0.96 3.22 .يرشدني لكيفّية اإلفادة من الحاسوب واالنترنت في الّتعليم 34
متوسطة %64.2 0.93 3.21 .يرشدني لطرق تدريس تنّمي مهارات الّتعلم الّذاتّي لدى الّطلبة 32
متوسطة %62.4 0.84 3.12 .ة الحديثة بطرق الّتدريسالّتربويّ يساعدني في ربط الّنظريات  30

متوسطة %65.8 0.90 3.29 الدرجة الكلية

 المعلمين الجدد  عينة الدراسة منأفرادلتقديرات أن المتوسطات الحسابية ) 9.4(يظهر من الجدول 

  مجال طرقمن خالل  في دعم المعلم الجديد)الزمالء(المدرسة واألقران ومدير الّتربوّي لدور المشرف 

) 3.12( وتراوحت متوسطاتها بين ، للفقرات جميعها"متوسطة"ة كانت بدرجة الّتربويّ  والتقنيات التدريس

وبانحراف معياري ) 3.47 ( وقدرهعلى أعلى متوسط حسابي) 28(ة ، وقد حصلت الفقر )3.47(و

على ) 30(، وحصلت الفقرة "يعرفني بطرق التدريس المختلفة"وهي %) 69.4(ونسبة مئوية ) 0.82(

يساعدني في وهي %) 62.4(ونسبة مئوية ) 0.84(وبانحراف معياري ) 3.12(أقل متوسط حسابي 

، ويالحظ أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية بدرجة ".بطرق الّتدريسة الحديثة الّتربويّ ربط الّنظريات 

ونسبة مئوية ) 0.90(وانحراف معياري ) 3.29 (وقدره لهذا المجال بمتوسط حسابي" متوسطة"

)65.8.(% 
  

المتوسطات الحسابية ) 10.4( يبين الجدول أما المجال السادس، مجال النمو المهني واألكاديمي، ف

ومدير المدرسة الّتربوّي لدور المشرف  أفراد عينة الدراسة لتقديراتمعيارية والنسب المئوية االنحرافات ال

  . مرتبة تنازلياً في دعم المعلم الجديد من خالل فقرات هذا المجال )الزمالء(واألقران 
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ينة  علتقديرات أفرادوالنسب المئوية االنحرافات المعيارية و  المتوسطات الحسابية )10.4( جدول 

   . مرتبة تنازلياً واألكاديميّ  المهني الّنموالدراسة على فقرات مجال 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 النسبة
الدرجة المئوية

متوسطة %71.8 0.90 3.59 .يشّجعني على الّتطور الّذاتي 46
متوسطة %71.6 0.79 3.58 .يناقش معي أدائي موضحًا نقاط القّوة والّضعف 43
متوسطة %70.8 0.97 3.54 .يراعي ظروفي الّنفسية واالجتماعّية واإلنسانّية 47
متوسطة %69.8 0.86 3.49 .يساعدني على التكّيف مع الجّو المدرسيّ  45
متوسطة %67.6 0.77 3.38 .يوجهني للمشاركة في دورات تدريبّية 39
متوسطة %67.2 0.83 3.36 .تي تواجهنية الالّتربويّ يسهم في حّل المشكالت  41
متوسطة %63.4 0.76 3.17 . يرصد احتياجاتي الّتدريبية 38
متوسطة %63.2 0.88 3.16 .يعرفني بفلسفة الّتربية والّتعليم وأهدافها العاّمة 37
متوسطة %62.6 0.91 3.13 .يقّدم لي نماذج دروس واقعّية 42
متوسطة %58.2 0.93 2.91 .بويةيشّجعني على القيام بأبحاث تر  44
متوسطة %56.2 1.00 2.81 .ةالّتربويّ يطلعني على نتائج البحوث والّدراسات  40

متوسطة %66.0 0.91 3.30 الدرجة الكلية

 المعلمين الجدد لتقديرات أفراد عينة الدراسة منأن المتوسطات الحسابية ) 10.4(يظهر من الجدول 

 الّنمو مجال  دعم المعلم الجديد من خاللفي) الزمالء(دير المدرسة واألقران ومالّتربوّي لدور المشرف 

) 2.81(وتراوحت متوسطاتها بين  للفقرات جميعها، "متوسطة"كانت بدرجة  واألكاديميّ  المهني

وبانحراف معياري ) 3.59(وقدره على أعلى متوسط حسابي ) 46(، وقد حصلت الفقرة )3.59(و

على ) 40(، وحصلت الفقرة ".يشّجعني على الّتطور الّذاتي"وهي %) 71.8(ونسبة مئوية ) 0.90(

يطلعني "وهي %) 56.2(ونسبة مئوية ) 1.00(وبانحراف معياري ) 2.81(وقدره أقل متوسط حسابي 

" متوسطة"، ويالحظ أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية بدرجة ".ةالّتربويّ على نتائج البحوث والّدراسات 

 %).66.0(ونسبة مئوية ) 0.91(وانحراف معياري ) 3.30(وقدره ل بمتوسط حسابي لهذا المجا
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني3.4

ومـدير الّتربـوّي  المـشرف  كـل مـن لـدور مـن المعلمـين الجـددهل تختلف تقديرات أفـراد عينـة الدراسـة"

الجــنس، والتخــصص، وموقــع : دارســةد بــاختالف متغيــرات اليــالمدرســة واألقــران فــي دعــم المعلــم الجد

  " المدرسة، والمنطقة الجغرافية؟

 المنبثقة عنه والمتعلقة بأفراد عينة  الصفريةولإلجابة عن هذا السؤال، تم فحص فرضيات الدراسة

  .الجنس، والتخصص، وموقع المدرسة، والمنطقة الجغرافيةالدراسة تبعًا لمتغيرات 

  

  : نتائج الفرضية األولى1.3.4

بــين تقــديرات أفــراد عينــة ) α≥05.0(توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة ال "

تعـزى لمتغيـر د يـومدير المدرسة واألقران فـي دعـم المعلـم الجدالّتربوّي المشرف   كل منالدارسة لدور

  ".الجنس

تقديرات للفروق بين ) Independent t-test" (ت"اختبار الباحث ستخدم ا ولفحص هذه الفرضية، 

وفقًا  في دعم المعلم الجديد) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي أفراد عينة الدراسة لدور المشرف 

  .ىاألولالصفرية نتائج فحص الفرضية  )11.4(لمتغير الجنس، ويوضح جدول 
  

-Independent t(" ت"ار  ونتائج اختبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )11.4(جدول 

test(ومدير المدرسة الّتربوّي دور المشرف ل  بين تقديرات أفراد عينة الدراسة للفروق

  .في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغير الجنس) الزمالء(واألقران

المتوسط العددالجنس  المجال
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجات 
مستوى  tقيمة  الحرية

 الداللة
 0.71 1443.37 ذكور

 الّتربويّ  التخطيط
 0.70 1523.36 إناث

294 0.051 0.843 

 0.69 1443.20 ذكور
 الّتربويّ المنهاج 

 0.69 1523.17 إناث
294 0.379 0.787 

 0.80 1443.26 ذكور
 الّتربويّ التقويم 

 0.76 1523.26 إناث
294 0.151 0.380 

 0.83 1443.44 ذكور
 اإلدارة الصفية

 0.80 1523.46 إناث
294 -0.144 0.363 

 0.75 1443.31 ذكور
 ةالّتربويّ طرق التدريس والتقنيات 

 0.70 1523.27 إناث
294 0.433 0.350 

 0.70 1443.30 ذكور
 النمو المهني واألكاديمي

 0.58 1523.27 إناث
294 0.403 0.011 

  الكليةةالدرج 0.69 1443.31 ذكور
 0.61 1523.29 إناث

294 0.232 0.066 
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 عند مستوى الداللة إحصائية داللة ذات فروق وجدتال  بأنه )11.4(يتضح من الجدول 

)05.0≤α (ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي المعلمين الجدد حول دور المشرف  بين تقديرات
 اإلحصائية الداللة مستوى قيمة بلغت حيث ، الجنسلمتغير د تبعاً يفي دعم المعلم الجد) الزمالء(

وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية إحصائيًا،  دالة  للدرجة الكلية وهي قيمة غير)0.066 (المحسوبة
   .األولى

  

  : نتائج الفرضية الثانية2.3.4
بــين تقــديرات أفــراد عينــة ) α≥05.0(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة "

تعـزى لمتغيـر د يـومدير المدرسة واألقران فـي دعـم المعلـم الجدالّتربوّي المشرف   كل منالدارسة لدور
  ".التخصص

االنحرافات المعيارية والنسب المئوية و المتوسطات الحسابية الباحث بحساب قام ولفحص هذه الفرضية، 
في دعم المعلم ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي لدور المشرف لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

  ).12.4(كما يوضح  جدول التخصص متغير ل وفقاً الجديد 
  

أفراد عينة  لتقديرات والنسب المئويةالمعيارية  االنحرافاتو المتوسطات الحسابية  )12.4(جدول 
  .وفقًا لمتغير التخصصالدراسة 

وسط المت العدد المؤھل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النسبة
 المئوية

 %64.8 0.61 3.24 118 علوم تطبيقية
 %69.8 0.75 3.49 112 علوم إنسانية

 الّتربويّ التخطيط 

 %67.8 0.73 3.39 66 معلم صف
 %61.6 0.59 3.08 118 علوم تطبيقية
 %66.6 0.74 3.33 112 علوم إنسانية

 الّتربويّ المنهاج 

 %62.4 0.73 3.12 66 فمعلم ص
 %63.4 0.71 3.17 118 علوم تطبيقية
 %67.8 0.77 3.39 112 علوم إنسانية

 الّتربويّ التقويم 

 %63.2 0.87 3.16 66 معلم صف
 %68.2 0.76 3.41 118 علوم تطبيقية
 %70.2 0.82 3.51 112 علوم إنسانية

 اإلدارة الصفية

 %68.2 0.88 3.41 66 معلم صف
 %65.2 0.68 3.26 118 علوم تطبيقية
 %67.6 0.73 3.38 112 علوم إنسانية

 والتقنيات التدريس طريقة

 ةالّتربويّ 
 %63.6 0.78 3.18 66 معلم صف
 %65.6 0.61 3.28 118 علوم تطبيقية
 %67.6 0.64 3.38 112 علوم إنسانية

 النمو المهني واألكاديمي

 %62.8 0.68 3.14 66 معلم صف
 %64.8 0.60 3.24 118 علوم تطبيقية
 %68.2 0.66 3.41 112 علوم إنسانية

 ت الكليةالدرجا

 %64.4 0.71 3.22 66 معلم صف
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دالـــة إحـــصائيًا ) 12.4(وللتأكـــد فيمـــا إذا كانـــت الفـــروق فـــي المتوســـطات الحـــسابية الـــواردة فـــي جـــدول 

  ). 13.4(يوضح جدول وذلك كما ، )One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  الباحثاستخدم

  

 بين تقديرات  للفروق)One Way ANOVA(تحليل التباين األحادينتائج اختبار  )13.4(جدول 

في دعم المعلم الجديد ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقرانالّتربوّي أفراد عينة الدراسة لدور المشرف 

  .وفقًا لمتغير التخصص

مجموع  مصدر التباين  المجال
المربعات 

ات درج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.82 2 3.64 بين المجموعات
 0.48 293 141.50  داخل المجموعات

 الّتربويّ التخطيط 

  295 145.14  المجموع

3.765 0.024 

 1.98 2 3.96 بين المجموعات
 0.46 293 135.72  داخل المجموعات

 الّتربويّ المنهاج 

  295 139.69  المجموع

4.279 0.015 

 1.76 2 3.53 بين المجموعات
 0.59 293 173.35  داخل المجموعات

 الّتربوّي التقويم 

  295 176.88  المجموع

2.979 0.052 

 0.38 2 0.75 بين المجموعات
 0.66 293 193.35  داخل المجموعات

 اإلدارة الصفية

  295 194.10  المجموع

.569 0.567 

 0.90 2 1.80 بين المجموعات
 0.52 293 153.11  داخل المجموعات

 التدريسطريقة 

 ةالّتربويّ والتقنيات 
  295 154.91  المجموع

1.726 0.180 

 1.15 2 2.29 بين المجموعات
 0.41 293 118.83  داخل المجموعات

النمو المهني 

 واألكاديمي
  295 121.13  المجموع

2.828 0.061 

 1.12 2 2.24 بين المجموعات
 0.42 293 122.27  داخل المجموعات

 الدرجات الكلية

  295 124.50  المجموع

2.678 0.070 

استجابات المعلمين الجدد  في إحصائية داللة ذات فروق وجدتال  بأنه )13.4(يتضح من الجدول 

 لمتغيرفي دعم المعلمين الجدد تبعًا ) ءالزمال(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي حول دور المشرف 

 للدرجة الكلية وهي قيمة )0.070 (المحسوبة اإلحصائية الداللة مستوى قيمة بلغت التخصص، حيث

، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية )α≥0.05( الداللة مستوى عند فروق وجود على إحصائياً  دالة غير

  . الثانية
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  : نتائج الفرضية الثالثة3.3.4

بــين تقــديرات أفــراد عينــة ) α≥05.0(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة "

د يــ فــي دعــم المعلــم الجد) الــزمالء(ومــدير المدرســة واألقــرانالّتربــوّي  المــشرف  كــل مــندورلــالدارســة 

  ".تعزى لمتغير موقع المدرسة

 Independent(" ت"ولفحــص هــذه الفرضــية، اســتخدم الباحــث اختبــار  t‐test ( تقــديرات للفــروق بــين

 وفقـًا في دعم المعلـم الجديـد) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي لدور المشرف أفراد عينة الدراسة 

  .الثالثةنتائج فحص الفرضية الصفرية  )14.4(لمتغير موقع المدرسة، ويوضح جدول 

  

-Independent t( "ت" ونتائج اختبارحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالن )14.4(جدول 

test(ومدير المدرسة الّتربوّي  بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور المشرف  للفروق

  .وفقًا لمتغير موقع المدرسةفي دعم المعلم الجديد ) الزمالء(واألقران

المتوسط  العددالجنس  المجال
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجات 
مستوى  tقيمة  حريةال

 الداللة
 0.71 1313.26 مدينة

  الّتربويّ التخطيط 
 0.69 1653.45 قرية

294 2.294-  0.582 

 0.68 1313.15 مدينة
 0.69 1653.22 قرية الّتربويّ المنهاج 

294 0.857-  0.555 

 0.77 1313.19 مدينة
 0.79 1653.30 قرية الّتربويّ التقويم 

294 1.281-  0.424 

 0.81 1313.36 مدينة
 0.80 1653.52 قرية اإلدارة الصفية

294 1.662-  0.812 

 0.73 1313.23 مدينة
 0.72 1653.33 قرية ةالّتربويّ طرق التدريس والتقنيات 

294 1.154-  0.601 

 0.62 1313.25 مدينة
 0.66 1653.31 قرية النمو المهني واألكاديمي

294 0.783-  0.202 

 0.65 1313.23 مدينة
 0.65 1653.35 قرية  الكليةةالدرج

294 1.429-  0.850 

إحصائية عند مستوى الداللة  داللة ذات فروق ال توجد بأنه )14.4(يتضح من الجدول 

)05.0≤α (واألقران ومدير المدرسةالّتربوّي المعلمين الجدد حول دور المشرف  بين تقديرات 

 الداللة مستوى قيمة بلغت  موقع المدرسة، حيثلمتغير في دعم المعلم الجديد تبعاً ) الزمالء(

إحصائيًا، وبالتالي تقبل الفرضية  دالة  للدرجة الكلية وهي قيمة غير)0.850 (المحسوبة اإلحصائية

  .الصفرية الثالثة
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  : نتائج الفرضية الرابعة4.3.4

بــين تقــديرات أفــراد عينــة ) α≥05.0(اللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة ال توجــد فــروق ذات د"

تعـزى لمتغيـر المنطقـة د يومدير المدرسة واألقران في دعم المعلم الجدالّتربوّي المشرف الدارسة لدور 

  ".الجغرافية

عيارية والنسب المئوية االنحرافات المو المتوسطات الحسابية ولفحص هذه الفرضية، قام الباحث بحساب 

في دعم ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي  المشرف  كل منلدورلتقديرات أفراد عينة الدراسة 

  ).15.4( كما يوضح  جدول المنطقة الجغرافية،متغير ل وفقاً المعلم الجديد 
  

 في دور  للفروق)One Way ANOVA(تحليل التباين األحادينتائج اختبار  )15.4(جدول 

  .في دعم المعلم الجديد وفقًا المنطقة الجغرافية) الزمالء(ومدير المدرسة واألقرانالّتربوّي المشرف 
  المئويةالنسبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المديرية المجال

 %72.2 0.65 3.61 76 الشمال أقصى
 %67.8 0.73 3.39 72 الشمال

 %62.6 0.73 3.13 63 وسطال
 %65.8 0.64 3.29 85 الجنوب

 الّتربويّ التخطيط 

 %67.2 0.70 3.36 296 المجموع
 %67.4 0.63 3.37 76 الشمال أقصى

 %66.8 0.63 3.34 72 الشمال
 %57.8 0.72 2.89 63 الوسط
 %62.4 0.69 3.12 85 الجنوب

 الّتربويّ المنهاج 

 %63.8 0.69 3.19 296 المجموع
 %69.4 0.80 3.47 76 الشمال أقصى

 %68.6 0.71 3.43 72 الشمال
 %59.4 0.78 2.97 63 الوسط
 %62.4 0.71 3.12 85 الجنوب

 ربويّ التّ التقويم 

 %65.0 0.77 3.25 296 المجموع
 %71.8 0.85 3.59 76 الشمال أقصى

 %70.8 0.81 3.54 72 الشمال
 %64.6 0.84 3.23 63 الوسط

 %68.2 0.73 3.41 85 لجنوبا

 اإلدارة الصفية

 %69.0 0.81 3.45 296 المجموع
 %67.8 0.74 3.39 76 الشمال أقصى

 %68.8 0.61 3.44 72 الشمال
 %61.2 0.79 3.06 63 الوسط
 %64.6 0.71 3.23 85 الجنوب

طرق التدريس 

 ةالّتربويّ والتقنيات 

 %65.8 0.72 3.29 296 المجموع
 %68.2 0.67 3.41 76 الشمال أقصى

 %66.0 0.51 3.30 72 الشمال
 %62.4 0.69 3.12 63 الوسط
 %65.6 0.66 3.28 85  الجنوب

النمو المهني 

 يواألكاديم

 %65.6 0.64 3.28 296 المجموع
 %69.2 0.66 3.46 76 الشمال أقصى

 %68.0 0.59 3.40 72 الشمال
 %61.2 0.68 3.06 63 الوسط
 %64.8 0.61 3.24 85 الجنوب

 الدرجات الكلية

 %66.0 0.65 3.30 296 المجموع
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دالـــة إحـــصائيًا ) 15.4(وللتأكـــد فيمـــا إذا كانـــت الفـــروق فـــي المتوســـطات الحـــسابية الـــواردة فـــي جـــدول 

  ). 16.4(، وذلك كما يوضح جدول )One Way ANOVA(تحليل التباين األحادياستخدم الباحث 

  

 بين تقديرات  للفروق)One Way ANOVA(ين األحاديتحليل التبانتائج اختبار  )16.4(جدول 

في دعم المعلم الجديد ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقرانالّتربوّي أفراد عينة الدراسة لدور المشرف 

  .وفقًا لمتغير التخصص

مجموع  مصدر التباين  المجال
المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 2.90 3 8.70 بين المجموعات

 0.47 292 136.44  داخل المجموعات

 الّتربويّ التخطيط 

  295 145.14  المجموع

6.206 
 

0.000 
 

 3.32 3 9.97 بين المجموعات

 0.44 292 129.72  داخل المجموعات

 الّتربويّ المنهاج 

  295 139.69  المجموع

7.480 
 

0.000 
 

 4.10 3 12.29 ين المجموعاتب

 0.56 292 164.59  داخل المجموعات

 الّتربوّي التقويم 

  295 176.88  المجموع

7.268 
 

0.000 
 

 1.71 3 5.13 بين المجموعات

 0.65 292 188.97  داخل المجموعات

 اإلدارة الصفية

  295 194.10  المجموع

2.644 
 

0.049 
 

 1.99 3 5.96 مجموعاتبين ال

 0.51 292 148.96  داخل المجموعات

 التدريسطريقة 

 ةالّتربويّ والتقنيات 

  295 154.91  المجموع

3.892 
 

0.009 
 

 0.96 3 2.88 بين المجموعات

 0.41 292 118.25  داخل المجموعات

النمو المهني 

 واألكاديمي

  295 121.13  المجموع

2.366 
 

0.071 
 

 2.15 3 6.45 بين المجموعات

 0.40 292 118.05  داخل المجموعات

 الدرجات الكلية

  295 124.50  المجموع

5.318 0.001 

 المعلمين الجدد حول بين تقديرات إحصائية داللة ذات فروق وجدت بأنه )15.4(يتضح من الجدول 

 لمتغير تبعا  في دعم المعلم الجديد)الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي  المشرف  كل مندور

، ومجال الّتربويّ ، ومجال المنهاج الّتربويّ  الكلية ومجال التخطيط :منطقة الجغرافية على الدرجاتال

 قيمة بلغت حيثة، الّتربويّ ، ومجال اإلدارة الصفية، ومجال طرق التدريس والتقنيات الّتربويّ التقويم 

 وجود على إحصائياً   للدرجات الكلية وهي قيمة دالة)0.001 (المحسوبة اإلحصائية الداللة مستوى



 100

توجد " وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة )α≥0.05 (الداللة مستوى عند فروق

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة ) α≥05.0(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تعزى لمتغير المنطقة ران في دعم المعلمين الجدد ومدير المدرسة واألقالّتربوّي المشرف الدارسة لدور 

للمقارنات البعدية ،  LSDالجغرافية، ولمعرفة مصدر الفروق بين المتوسطات استخدم الباحث اختبار 

  ).16.4(كما يبين الجدول 

  
 للمقارنات البعدية بـين المتوسـطات بـين أراء عينـة الدارسـة لـدور LSDنتائج اختبار  )17.4(جدول 

فــي دعــم المعلــم الجديــد وفقــًا لمتغيــر المنطقــة ) الــزمالء(ومــدير المدرســة واألقــران الّتربــوّي المــشرف 

   .الجغرافية
 الجنوب الوسط الشمال  الجغرافيةالمنطقة المجال

 0.3251 * 0.4827 * 0.2214 * أقصى الشمال 

 الّتربويّ التخطيط  0.1036 0.2613 *  الشمال
 0.1577-   الوسط

 0.2506 * 0.475 * 0.031 أقصى الشمال 

 ّتربويّ الالمنهاج  0.2196 * 0.444 *  الشمال
 0.2244- *   الوسط

 0.3459 * 0.5004 * 0.0407 أقصى الشمال 

 الّتربويّ التقويم  0.3052 * 0.4597 *  الشمال
 0.1545-   الوسط

 0.1836 0.3561 * 0.0534 أقصى الشمال 

 اإلدارة الصفية 0.1302 0.3028 *  الشمال
 0.1725-   الوسط

 0.1567 0.3273 * 0.0523- أقصى الشمال 

 0.2089 0.3796 *  الشمال
طرق التدريس 

 0.1706-   الوسط ةالّتربويّ والتقنيات 

 0.2145 * 0.3957 * 0.0578 أقصى الشمال 

 الدرجة الكلية 0.1567 0.3379 *  الشمال
 0.1812-   الوسط

  )α≥0.05(ائيًا عند مستوى الداللة دال إحص* 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات أراء عينـة   إلى)417.(تشير النتائج الواردة في الجدول

فـي دعـم المعلـم الجديـد حـسب متغيـر  )الـزمالء(األقـران ومـدير المدرسـة و الّتربـوّي الدراسة لدور المشرف 

  :المنطقة الجغرافية على

 :الدرجة الكلية - 

 . لصالح منطقة أقصى الشمال والجنوب من جهة أخرى، والوسط من جهةأقصى الشمالبين 

 . لصالح منطقة الشمال،الشمال والوسطكذلك بين 
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 :الّتربويّ مجال التخطيط  - 

 لـــصالح أقـــصى  والوســـط والجنـــوب مـــن جهـــة أخـــرى، والـــشمال مـــن جهـــة،أقـــصى الـــشمالبـــين 

 .ال كذلك بين الشمال والوسط لصالح الشم.الشمال

 :الّتربويّ مجال المنهاج  - 

 . لصالح منطقة أقصى الشمال والجنوب من جهة أخرى، والوسط من جهة،أقصى الشمالبين 

 لـصالح منطقـة ،الوسـط والجنـوب أيـضًا بـين . لصالح منطقـة الـشمال،الشمال والوسطكذلك بين 

 .الجنوب

 :الّتربويّ مجال التقويم  - 

 تــيلــصالح منطقالجنــوب مــن جهــة أخــرى، ط و  والوســ والــشمال مــن جهــة، أقــصى الــشمالبــين 

   . والشمالأقصى الشمال

 :ةالّتربويّ  اإلدارة الصفية، وطرق التدريس والتقنيات يمجال - 

 .لصالح منطقة أقصى الشمال من جهة أخرى،  والوسط والشمال من جهة،أقصى الشمالبين 
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  مناقشة النتائج والتوصيات: الخامسالفصل 

  

   المقدمة1.5

  كـــل مـــندورمناقـــشة نتـــائج الدراســـة فـــي ضـــوء أســـئلتها التـــي هـــدفت التعـــرف إلـــى  الفـــصل يتنـــاول هـــذا

، ومقارنـة هـذه ومدير المدرسة واألقران في دعم المعلم الجديد كمـا يـراه المعلمـون الجـددالّتربوّي المشرف 

 ات فــي أو توافقهــا مــع الدارســات الــسابقة، ثــم تقــديم بعــض التوصــيات والمقترحــاختالفهــا مــدى ،النتــائج

  . ما تم التوصل إليه من نتائج، وقد تم تصنيف مناقشة النتائج تبعًا ألسئلة الدراسةضوء

  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة  2.5

ومـدير المدرسـة الّتربـوّي  المـشرف تقديرات أفراد عينة الدراسة مـن المعلمـين الجـدد لـدور كـل مـنما "

  "واألقران في دعم المعلم الجديد؟

في دعم ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقرانالّتربوّي وضحت نتائج الدراسة أن درجة دور المشرف أ

، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية متوسطةن الجدد هي درجة و المعلم الجديد كما يراه المعلم

)3.30.(  

ومدير الّتربوّي رف ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى العديد من العوامل، أهمها أن ممارسات المش

في دعم المعلم الجديد تركز على الجانب النظري واإلداري وقلما تركز على ) الزمالء(المدرسة واألقران 

الجانب الفني األدائي للمعلم الجديد داخل غرفة الصف، وأنهم يقدمون الدعم بنمط واحد لجميع 

الحتياجات الفردية تناسب التخصص المعلمين دون بناء خطة دعم خاص بكل معلم تعتمد على تقييم ا

والمواضيع التي يدرسها وخصائص المرحلة التعليمية، باإلضافة إلى قلة البرامج التدريبية التي تعنى 

على المعلم الّتربوّي في اإلشراف ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي بتنمية قدرات المشرف 

  .لمساندةالجديد وآليات التعامل وتقديم الدعم وا

 األعلى بين واإلدارة الصفية همن خالل مالحظة المتوسطات الحسابية للمجاالت تبين أن مجال 

ثم يأتي في المرتبة الثانية مجال ). 3.45(حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال مجاالت الدراسة 

ثم يأتي في . ةربويّ التّ طرق التدريس والتقنيات ثم يأتي في المرتبة الثالثة مجال . الّتربويّ التخطيط 

 ثم الّتربوّي التقويم ثم يأتي في المرتبة الخامسة مجال . النمو المهني واألكاديميالمرتبة الرابعة مجال 

  ).3.18(بمتوسط حسابي الّتربوّي منهاج اليأتي في المرتبة السادسة واألخيرة مجال 



 103

رسة من خالل الزيارات اإلشرافية ومدير المدالّتربوّي ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المشرف 

واألقران من خالل الزيارات التبادلية يرشدون المعلم الجديد إلى إدارة الصف، وأن نظام اإلشراف 

في فلسطين أعطى عناية خاصة بالمعلم الجديد بزيادة عدد الزيارات اإلشرافية لكل من الّتربوّي 

 ترتيب برنامج زيارات تبادلية للمعلم الجديد، كما أن ومدير المدرسة، وأن يتعاونوا فيالّتربوّي المشرف 

المعلم الجديد يواجه مشكلة حقيقية في إدارة الصف وضبط السلوك الصفي الذي يدفعه إلى البحث عن 

على الترتيب األخير الّتربوّي منهاج الويعزو الباحث حصول مجال . الدعم والمساندة خوفًا من الفشل

ين ومديري المدارس والمعلمين على تحليل المحتوى، ولقلة البرامج التي لّتربويّ اإلى قلة تدريب المشرفين 

تستهدف تقويم المنهاج على مستوى المعلمين وخاصة المعلمين الجدد، باإلضافة إلى أن ترشيح 

  .األسماء لتقويم المنهاج تأتي من مستويات إدارية أعلى من الجهات التي تقدم الدعم للمعلم الجديد

ومدير المدرسة أوضحت نتائج الدراسة أن درجة دور كل منهما في الّتربوّي صوص المشرف أما بخ

، لكل )3.52 ( قدره بمتوسط حسابيمتوسطةن الجدد هي درجة و دعم المعلم الجديد كما يراه المعلم

ره امقد  أقل، حسابي أيضًا، ولكن بمتوسطكانت متوسطةف )الزمالء(األقران  أما درجة دور منهما،

)2.85.(  

ومدير المدرسة يقومون بمهامهم الوظيفية في تقديم الّتربوّي ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المشرف 

 نمط باستحداث 2008عام الّتربوّي  وخاصة بعد تطوير نظام اإلشراف ،الدعم والمساندة للمعلم الجديد

 مدير المدرسة في تقديم الدعم معالّتربوّي المشرف المقيم في المدارس الذي يتعاون خالله المشرف 

للمعلمين وخاصة الجدد منهم، باإلضافة إلى تشكيل فرق المتابعة الشاملة في كل مديرية الذي يركز 

فكان األقل في ) الزمالء(في متابعته للمدارس على الجانب الفني لدور مدير المدرسة، أما دور األقران 

الباحث ذلك لعدم نضوج دور األقران في دعم المعلمين  ويعزو ،الدرجة الكلية وجميع مجاالت الدراسة

 وقد يعزى ذلك لعدم تقبل المعلمين . وفي الدول العربية عامة،الجدد في المدارس الفلسطينية خاصة

إلشراف زمالئهم من المدرسة أو من خارجها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لعدم تبني وزارة التربية 

  . بشكل فاعل في المدارسياإلشراف األسلوبوالتعليم هذا 

األعلى بين هي ) 43(من خالل مالحظة المتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة تبين أن الفقرة رقم 

ثم يليها في الترتيب الفقرة رقم "  والّضعف القّوة نقاط موضحاً  أدائي معي يناقش "فقرات الدراسة وهي 

في المرتبة األخيرة وهي ) 40(لفقرة رقم  بينما جاءت ا."خططي حول ملحوظات لي يقدم"وهي )  4(

في الترتيب قبل األخير وهي ) 44(، والفقرة رقم "ةالّتربويّ يطلعني على نتائج البحوث والّدراسات "

  ".تربوية بأبحاث القيام على يشّجعني"
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ديد في ومدير المدرسة واألقران يناقشون المعلم الجالّتربوّي ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المشرف 

أدائهم بعد المشاهدة الصفية أو مراجعة وثيقة قام المعلم بإعدادها من خطط وتحضير يومي أو 

، للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف حتى تكون األساس الذي ...اختبارات أو تحليل محتوى

اني أعلى على ث) 4(لمعلم الجديد، كما يعزو الباحث حصول الفقرة رقم يم الدعم لقدفي تينطلق منه 

الفقرات إلى وجود متابعة دورية من مدير المدرسة من بداية المعلم في إعداد هذه الخطط ثم قيامه 

على خطط المعلم الّتربوّي بتنفيذها إلى أن يقيم المعلم تحقيق أهدافها، باإلضافة إلى اطالع المشرف 

ت اإلشرافية ومراجعة تقارير مدير الجديد مباشر بعد إعدادها، ومتابعة تنفيذ المعلم لها خالل الزيارا

  .المدرسة اإلشرافية

على الترتيب األخير وقبل األخير إلى قلة اطالع ) 44(و) 40(ويعزو الباحث حصول الفقرتين 

ة، وأن عدد قليل منهم  لديه الّتربويّ ومدير المدرسة واألقران على الدراسات والبحوث الّتربوّي المشرف 

حوث تربوية، كما أن نظام التربية والتعليم ال يلزمهم بعمل بحوث ودراسات الخبرة في إجراء دراسات وب

  .تربوية وٕان قام بعضهم بإجراء بحوث تكون بدافع ذاتي أو للمشاركة في مؤتمر أو مسابقة

، )2006(والديلمي، )2009(وتتفق نتائج هذه الدراسة عمل مستوى الدرجة الكلية مع دراسة حمد

  ).1999(، ومطر)2004(والعموشي

  ، )2009( تيم دراسةمع مستوى الدرجة الكلية أنها كانت أعلى منبينما تختلف نتائج هذه الدراسة ب

  ).2000(وهويدي ،)2007(والحلو

 وأبو سمرة وزميليه بينما تختلف نتائج هذه الدراسة بأنها كانت ٌأقل من مستوى الدرجة الكلية في دراسة

)2006(، Salladino(2004)،والسعود )2001(، والتميمي)2003(.  

   

وتتفـــــق هـــــذه الدارســـــة فـــــي أن مجـــــال اإلدارة الـــــصفية هـــــو األعلـــــى بـــــين مجـــــاالت الدراســـــة مـــــع دراســـــة 

Huntly)2008( ،وOrmston(2002)، والمـساعيد)فـي حـين تتفـق فـي ). 1996(، والعـوض)1998

، )1999( ومطــر،)2007(هــو األقــل بــين مجــاالت الدراســة مــع دراســة الحلــوالّتربــوّي أن مجــال المنهــاج 

  ).1988(Siagher) 1996(والعوض
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة  3.5

  

ومـدير الّتربـوّي  المـشرف  كـل مـن لـدور من المعلمين الجددهل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة"

موقـع الجـنس، والتخـصص، و : د بـاختالف متغيـرات الدارسـةيـالمدرسة واألقران في دعم المعلـم الجد

  " المدرسة، والمنطقة الجغرافية؟

  

  :نتائج الفرضية األولىمناقشة  1.3.5

بــين تقــديرات أفــراد عينــة ) α≥05.0(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة "

لمتغيـر تعـزى د يـومدير المدرسة واألقران فـي دعـم المعلـم الجدالّتربوّي المشرف   كل منالدارسة لدور

  ".الجنس

 بين تقديرات أفراد عينة الدراسة من إحصائية داللة ذات فروق دو  وجإلى عدم )11.4(الجدول أشار 

د يفي دعم المعلم الجد) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي المعلمين الجدد حول دور المشرف 

، الّتربويّ ، والتقويم الّتربويّ ، والمنهاج الّتربويّ لدرجة الكلية ولمجاالت التخطيط ل لمتغير الجنس تبعاً 

  .ةالّتربويّ واإلدارة الصفية، وطرق التدريس والتقنيات 

ين ومديري المدارس الّتربويّ ويعزي الباحث هذه النتيجة لكون دعم المعلم الجديد من قبل المشرفين 

يريات التربية والتعليم واألقران يتم بكيفية متشابهة في المدارس، تعتمد خططًا وأساليب تعتمدها مد

بغض النظر عن جنس المدرسة، أو جنس المعلم فيها، بمعنى ال يظهر ذاك التمييز بين الجنسين في 

 لهذا جاءت .أو مدير المدرسة أو األقرانالّتربوّي عملية تقديم الدعم للمعلم الجديد سواء من المشرف 

  .إحصائياالتقديرات متقاربة ودون فروق دالة 

  ،)2006(، وأبـــــــــــو ســـــــــــمرة وزميليـــــــــــه )2009(دراســـــــــــة حمـــــــــــدنتـــــــــــائج  النتـــــــــــائج مـــــــــــع وتتفـــــــــــق هـــــــــــذه

، )2000(، وأبــــــــــــــو حــــــــــــــسب اهللا)2000(، وأبــــــــــــــو هويــــــــــــــدي)2003(، والعنــــــــــــــزة)2004(والعمــــــــــــــوش

  ).1988(Siagher، )1996(، والعوض)1998(والمساعيد

  ).2003(والسعود، )2007(، والحلو)2009(وتختلف هذه النتائج مع دراسة  تيم
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  :نتائج الفرضية الثانيةاقشة من 2.3.5

بــين تقــديرات أفــراد عينــة ) α≥05.0(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة "

تعـزى لمتغيـر د يـومدير المدرسة واألقران فـي دعـم المعلـم الجدالّتربوّي المشرف   كل منالدارسة لدور

  ".التخصص

 بين تقديرات أفراد عينة الدراسة من إحصائية داللة ذات فروق جود و مإلى عد )13.4(أشار الجدول 

في دعم المعلم ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي  المشرف  كل منالمعلمين الجدد حول دور

  .د تبعًا لمتغير التخصصيالجد

حدد أدوار المشرفين تفي فلسطين الّتربوّي إجراءات نظام اإلشراف  أن إلىويعزي الباحث هذه النتيجة 

، فقد دون التمييز بين تخصصاتهم لمعلمين الجددومجاالت الدعم ل المدارس واألقران يين ومدير الّتربويّ 

ومدير الّتربوّي الحد األدنى من عدد الزيارات اإلشرافية لكل من المشرف الّتربوّي بين نظام اإلشراف 

، زيارات إشرافية لكل منهم) 4(نهم وبأن ال تقل عن المدرسة للمعلمين الجدد خالل العام األول من تعيي

 تتشابه والتي ال تكون في الغالب في  حياتهم المهنيةبدايةللدعم مع   المعلمين الجددحاجاتكما أن 

 تتمحور حول قضايا تربوية أخرى مثل اإلدارة الصفية، وٕانما، التخصص الذي يدرسه المعلم الجديد

   ...طرائق التدريس، و الّتربويّ  ، والتخطيطالّتربويّ التقويم و 

وتختلف مع دراسة ). 2003(، السعود)2006(وتتفق هذه النتائج مع دراسة أبو سمرة وزميليه 

  ).1993(الحارثي

 

  : نتائج الفرضية الثالثة3.3.5

 بــين تقــديرات أفــراد عينــة) α≥05.0(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة "

د يــ فــي دعــم المعلــم الجد) الــزمالء(ومــدير المدرســة واألقــرانالّتربــوّي  المــشرف  كــل مــندورلــالدارســة 

  ".تعزى لمتغير موقع المدرسة

استجابات المعلمين الجدد حول  في إحصائية داللة ذات فروق إلى عدم وجود )14.4(أشار الجدول 

لدرجة الكلية ل لمتغير موقع المدرسة تبعاً ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي دور المشرف 

  .ولجميع المجاالت الفرعية

ويعزي الباحث هذه النتيجة إلى أن الدعم يقدم للمعلم الجديد سواء كان في مدارس المدن أو في 

إلى المدارس جميعها، باإلضافة إلى أن معايير اختيار الّتربوّي مدارس القرى، وتيسر وصول المشرف 

أو مدير المدرسة أو المعلمين ال تتغير حسب موقع المدرسة، وأنهم يقومون بمهامهم ربوّي التّ المشرف 

  .نفسها  في جميع المدارس بغض النظر عن موقعها
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  : نتائج الفرضية الرابعة4.3.5

 بين متوسطات تقـديرات أفـراد) α≥05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

تعـزى د يـومـدير المدرسـة واألقـران فـي دعـم المعلـم الجدالّتربـوّي المـشرف   كل منعينة الدارسة لدور

  ".لمتغير المنطقة الجغرافية

 بين تقديرات أفراد عينة الدراسة من إحصائية داللة ذات إلى وجود فروق )16.4(أشار الجدول 

  في دعم المعلم الجديد)الزمالء( واألقران ومدير المدرسةالّتربوّي المعلمين الجدد حول دور المشرف 

  .الشمالو أقصى الشمال   منطقتي الكلية لصالحةتبعا لمتغير المنطقة الجغرافية على الدرج

 تيمنطقين ومديري المدارس واألقران في مديريات الّتربويّ يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المشرفين و 

 عم المعلم الجديد من مديريات منطقة الوسط والجنوبأقصى الشمال والشمال يخصصون وقت أكبر لد

الّتربوّي  والتأهيلين في اإلدارة العامة لإلشراف الّتربويّ   الشهرية لعمل المشرفيناتفقد أشارت الخالص

 منطقة الشمال ، وفي)33.2(سنويًا في منطقة أقصى الشمال إلى أن معدل زيارة المدرسة الواحدة 

 نسبة عدد باإلضافة إلى أن  ).23.7(، وفي منطقة الجنوب )24.9 (، وفي منطقة الوسط)29.3(

 وقدرها  من المناطق الثالثة األخرىأقلفي منطقة الجنوب  المعلمين الجددين إلى الّتربويّ المشرفين 

، %)28.0( ولمنطقة الشمال،%)30.6(، بينما كانت النسبة لمنطقة أقصى الشمال %)24.7(

ا أن توزيع المدارس في منطقتي الوسط والجنوب على مساحة أكبر  كم%).28.1(ولمنطقة الوسط 

 مما يعيق سهولة الوصول للمدارس، كما أن عدد منها في منطقة أقصى الشمال ومنطقة الشمال

 الشمال وأقصى الشمال تفوق عدد منطقتي في المتقدمين لوظيفة مشرف تربوي ووظيفة مدير مدرسة

 الختيارح لمنطقتي الشمال وأقصى الشمال فرصة أكبر ي مما يتنظرائهم في منطقتي الوسط والجنوب

  .ومنه دعم المعلمين الجددوالمهني على مستوى أدائهم الوظيفي إيجابًا  والذي ينعكس أفضل المتقدمين

  .)2000(هويديأبو وتختلف هذه النتائج مع دراسة 
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  التوصيات 4.5

  :تي الباحث يوصي باآلإليها في ضوء النتائج التي توصل 
يم احتياجاتـه، و بنـاًء علـى تقـ محدد األهداف واإلجـراءات واألدوار؛ لـدعم المعلـم الجديـد برنامجتطوير  . 1

 علـــى مـــستوى البرنـــامجين ومـــديري المـــدارس واألقـــران بمـــا يتطلبـــه تطبيـــق الّتربـــويّ وتأهيـــل المـــشرفين 
 .المدارس والمديريات

  المعلمـين الجـدد علـىليتولـوا مهمـة اإلشـرافلتأهيـل معلمـين ) القـرين(استحداث برنامج المعلم المرشـد . 2
، يعمـل اً  مرشـداً  ليكون معلمـ، بحيث يعين المعلم الجديد في مدرسة يكون أحد معلميها مؤهالً ودعمهم

عـــن قـــرب مـــع المعلـــم الجديـــد مـــن أول يـــوم لـــه فـــي التعلـــيم، بمـــا ينـــسجم وٕاســـتراتيجية إعـــداد وتأهيـــل 
 .   الفلسطينيةالمعلمين

ســنويًا فـــي أحـــد  ف تربـــوي ومـــدير مدرســة ومعلـــم بـــإجراء دراســة أو بحـــث تربـــويضــرورة قيـــام كـــل مــشر  . 3
دراسـات واألبحـاث، فيكـون ة ونتـائج الالّتربوّيـ االطـالع علـى المـستجدات علـىميادين التعلـيم، يـساعدهم 

ة والمــساهمة فــي عالجهــا، واطــالع المعلمــين الجــدد الّتربوّيــلــى اإلشــكاالت إ فــي التعــرف لهــم دور فعــال
 .ائج هذه األبحاث لإلفادة منها، وتشجيعهم على إجراء دراسات وأبحاث تربويةعلى نت

 .في فلسطينالّتربوّي  إشراف األقران ضمن نظام اإلشراف دمج . 4
ى مـــستوى مركــــز علـــالّتربــــوّي المعلمــــين وخاصـــة الجـــدد فــــي تقـــويم المنهـــاج اســـتطالع رأي ضـــرورة  . 5

 .لمنهاجل همق فهميالمناهج والمديريات لتعم
 :فيين ومديري المدارس والمعلمين الّتربويّ لمشرفين تدريب ا . 6

كأســلوب  )التطبيقيــة(علــى المعلمــين الجــدد وخاصــة فــي اســتخدام الــدروس النموذجيــةالّتربــوّي اإلشــراف  
 .إشرافي

 .اتالقياس والتقويم والتركيز على بناء جدول المواصفات وتحليل نتائج االختبار  
 .لتعليميةية التوظيف الحاسوب واالنترنت في العم 
 .تحليل المحتوى التعليمي 
 .الّتربويّ البحث  

 .في العملية التعليميةالّتربوّي دور اإلشراف بوخاصة الجدد توعية المعلمين  . 7
ة والـــذين يرغبـــون بالتقـــدم الّتربوّيـــغيـــر ن مـــن الكليـــات يتطبيـــق التربيـــة العمليـــة علـــى الطلبـــة الجـــامعي . 8

، الـذي بـدوره يحـد ل علـى مؤهـل تربـوي بعـد الجامعـة أو الحصو للوظائف التعليمية خالل سنة التخرج
 .من الصعوبات والعقبات التي تواجه المعلم الجدد

ممــا يتــيح لــه تقــديم الــدعم والمــساندة الّتربــوّي تخفــيض عــدد المعلمــين الــذي يــشرف علــيهم المــشرف  . 9
  .للمعلمين الجدد بشكل أكبر

ة وخاصــة أن مثــل الّتربوّيــمارســاتهم إجــراء دراســات حــول دور األقــران فــي دعــم المعلمــين وتحــسين م . 10
 .هذه الدراسات قليلة على المستوى المحلي والعربي
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  المالحق

   التحكيمقبلاالستبانة : )1(ملحق رقم 

  تحكيم 

   الجددالمعّلمون الجديد كما يراه المعّلمومدير المدرسة واألقران في دعم ربوّي التّ دور المشرف استبانة لقياس 

 

 ة/  المحترم________________________: حضرة 

  

 ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ومـــدير المدرســـة واألقـــران فـــي دعـــم الّتربـــوّي المـــشرف دور  "حـــول  دراســـة بإعـــداديقـــوم الباحـــث 

وذلـك اسـتكماال لمتطلبـات الحـصول علـى درجـة الماجـستير فـي ، " الجددالمعّلمون الجديد كما يراه المعّلم

  .ةالّتربويّ اإلدارة 

الّتكـــرم بتوثيـــق الملحوظــات والّتعـــديالت مــن وجهـــة نظـــركم أمــام كـــل فقـــرة،  مـــن حــضرتكم أرجــو

ديدة ترونها مناسبة لقياس غرض األداة في كل مجـال يتـضّمنه المقيـاس، مـع العلـم بـأن واقتراح فقرات ج

الباحــث يهــدف بــذلك اســتخراج معــامالت صــدق  المحكمــين ليــتمّكن مــن اســتخدام األداة بعــد تعــديلها فــي 

  .ضوء ملحوظاتكم لقياس غرضها

  . أرفق طيه نسخة من أداة القياس المقترحة لوضع االقتراحات والملحوظات

  شاكرا لكم حسن تعاونكم

  

  مجدي معمر: الباحث
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   ةالمعلومات العامّ  :القسم األول

  :في المربع المخصص بجانب الحالة التي تنطبق عليك) X( الرجاء وضع إشارة 

  

  أنثى      ذكر     الجنس .1

  أعلى من بكالوريوس     بكالوريوس  اقل من بكالوريوس    المؤّهل العلميّ  .2

  .   مرحلة أساسية أولى    وم إنسانّيةعل    علمي   الّتخصص .3

  قرية    مدينة   موقع المدرسة .4

      المديرّية .5

 جنين . 1

 قباطية . 2

 طوباس . 3

  طولكرم . 4

 قلقيلية . 5

 نابلس . 6

 جنوب نابلس . 7

  سلفيت . 8

 رام اهللا . 9

 أريحا  . 10

 ضواحي القدس . 11

  القدس . 12

 بيت لحم . 13

 شمال الخليل . 14

 الخليل . 15

  جنوب الخليل . 16
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  مجاالت االستبانة وفقراتها: القسم الثاني
  األقران  مدير المدرسة  الّتربويّ المشرف 
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                                الّتربويّ الّتخطيط : المجال األول  

                                .يسهم في وضع الخّطة الفصلّية لمحتوى المنهاج   .1

                                .يساعدني في صياغة األهداف السلوكّية ضمن تخصصي   .2

                                .يدّربني على كيفية الّتحضير اليوميّ    .3

                                 وٕارشادات ملحوظاتيقّدمليناقش خططي    .4

                                .يساعدني في كيفّية إدارة الوقت وتنظيمه   .5

                                .ةالّتربويّ لتخطيط لألنشطة يسهم في كيفّية ا   .6

                                .يساعدني على متابعة تنفيذ الخطط واإلنجازات   .7

                                الّتربويّ المنهاج : الثّانيالمجال   

                                .يبين لي كيفّية تحليل المحتوى الّتعليميّ    .8

                                .الّتربويّ ناهج ة في المالّتربويّ يساعدني على تحديد األهداف    .9

                                .الّتربويّ يرشدني إلى كيفّية توظيف البيئة المحلية إلثراء المنهاج    .10

                                .والمقرر المدرسّي واألنشطةالّتربوّي ُيشركني في تقويم المنهاج    .11

                                .الّتربويّ  يساعدني في الّتغلب على الّصعوبات التي تواجهني في تنفيذ المنهاج   .12

                                .يعرفني على كيفّية استخدام دليل المعّلم   .13

                                الّتربويّ الّتقويم : المجال الثّالث  

                                .يساعدني في بناء جداول مواصفات لالختبارات   .14

                                .يساعدني في بناء اختبارات تتصف بالّصدق والثّبات   .15

                                .ُيعرفني بمواصفات االختبار الجيد   .16

                                .يرشدني إلى وسائل الّتقويم المستمر التي تسهم في تنمية مهارات الّطلبة   .17

                                .يسهم في تحديد أدوات قياس مناسبة لقياس المهارات التي يتضّمنها المنهاج   .18

                                .ّصفية بطريقة مثيرة للّتفكيريرشدني إلى صياغة األسئلة ال   .19

                                .يرشدني إلى كيفّية تنظيم سجالت مختلفة األنماط لتقويم الّطلبة   .20

                                .يساعدني في تحليل نتائج الّطلبة   .21

                                اإلدارة الّصفية: المجال الّرابع  

                                .لّصفيةيساعدني في استيضاح مفهوم اإلدارة ا   .22

                                . أنشطة تسهم في تنمية الثّقة مع الّطلبةتصميم يساعدني على    .23

                                .يرشدني إلى أنشطة تحّفز الّطلبة على المشاركة الفاعلة   .24

                                .يرشدني إلى كيفية مراعاة الفروق الفردّية بين الّطلبة   .25

                                .تيجيات إدارة الموارد البشرّية داخل الغرفة الّصفيةيطلعني على استرا   .26

                                .يرشدني إلى كيفّية ضبط الّسلوك الّصفي   .27

                                .يرشدني إلى كيفّية توزيع الوقت على فعاليات الحّصة الّصفّية   .28
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                                طرق التدريس : خامسالمجال ال  

                                .التدريس المختلفةيعرفني بطرق    .29

                                .ةالّتربويّ يساعدني في تطوير طرق تدريسّية وفق الّتغيرات    .30

                                .ة الحديثة وربطها بطرق الّتدريسالّتربويّ يساعدني في االطالع على الّنظريات    .31

                                .يرشدني لطرق تدريس تنّمي الّتفكير لدى الّطلبة◌ّ  .32

                                .يرشدني لطرق تدريس تنّمي مهارات الّتعلم الّذاتّي لدى الّطلبة   .33

                                .تعلم الطلبة كٌال حسب قدرتهيطلعني على طرق تدريس تحقق    .34

                                .الّتربويّ يشجعني على إعداد الوسائل الّتعليمّية المناسبة لتحقيق أهداف المنهاج    .35

                                .ي لكيفّية اإلفادة من الحاسوب واالنترنت في الّتعليميرشدن   .36

                                .يوجهني لتوظيف خامات البيئة في إنتاج وسائل تعليمّية   .37

                                .وفق متطّلبات المنهاج) المختبرات، المكتبة(يرشدني الستثمار المرافق الّتعليمّية    .38

                                المهني واألكاديميّ الّنمو : السادسالمجال   
                                .يعرفني بفلسفة الّتربية والّتعليم وأهدافها العاّمة   .39

                                . يرصد احتياجاتي الّتدريبية ويقّيمها   .40

                                .يوجهني للمشاركة في دورات تدريبّية   .41

                                .ةالّتربويّ يطلعني على المستجدات ونتائج البحوث والّدراسات    .42

                                .ة التي تواجهنيالّتربويّ يسهم في حّل المشكالت    .43

                                .يقّدم لي نماذج دروس واقعّية   .44

                                .يوضح نقاط القّوة والّضعف ليحثّني على تطوير أدائي   .45

                                .يشّجعني على البحث عن أفكار تربوّية جديدة وتطبيقها   .46

                                .يساعدني على التكّيف على مع الجّو المدرسيّ    .47

                                .يشّجعني على الّتطور الّذاتي   .48

                                .يراعي ظروفي الّنفسية واالجتماعّية واإلنسانّية   .49
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   أسماء المحكمين:)2(ملحق رقم 
  

  علميةالدرجة ال الوظيفة/مكان العمل اسم الرقم

  دكتوراه   رام اهللا-ةالّتربويّ عميد كلية العلوم   محمد عمران. د   .1

  دكتوراه  جامعة القدس  محمد عابدين. د   .2

  ماجستير  الّتربوّي مدير عام اإلشراف والتأهيل   ثروت زيد. أ   .3

  دكتوراه  جامعة بيرزيت   الشخشيرخوله. د   .4

  دكتوراه  جامعة بيرزيت  أجنس حنانيا. د   .5

  دكتوراه   وزارة التربية والتعليم العالي-مشرفة تربوية  يراتأميمية انع. د   .6

  دكتوراه  جامعة القدس  عفيف زيدان. د   .7

  دكتوراه  جامعة القدس  محسن عدس. د   .8

  ماجستير  وزارة التربية والتعليم العالي-رئيس قسم تدريب مديري المدارس  ختام سكر. أ   .9

  ماجستير  مديرة مدرسة  سوسن اصطفان. أ   .10

  ماجستير   وزارة التربية والتعليم العالي-مشرف تربوي  باحعامر ص. أ   .11

  ماجستير  وزارة التربية والتعليم العالي/ الّتربويّ رئيس قسم متابعة الميدان   محمد سامي. أ   .12

  ماجستير   وكالة الغوث-مشرف تربوي  محمد سالمة. أ   .13
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  االستبانة بعد التحكيم: )3(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المعلم ، األخت المعلمةاألخ
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ومــدير المدرســة واألقــران فــي دعــم المعلــم الّتربــوّي دور المــشرف  "حــول  دراســة بــإجراءيقــوم الباحــث 

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجـستير فـي اإلدارة ، "الجديد كما يراه المعلمون الجدد

  .ةالّتربويّ 

أن بـــ  علمـــاً ،هـــا بكـــل دقـــة وموضـــوعيةن واإلجابـــة ع،ات االســـتبانة بـــتمعنر ن حـــضرتكم قـــراءة فقـــأرجـــو مـــ

  . وستحظى بالسرية التامة، هي ألغراض البحث العلمي فقط التي سيتم جمعهاالبيانات

   لكم حسن تعاونكمشاكراً 
  مجدي معمر: الباحث

  

  : ةالمعلومات العامّ  :القسم األول

  : المربع المخصص بجانب الحالة التي تنطبق عليكفي) X( الرجاء وضع إشارة  
 .ذكر      الجنس. 1

  .أنثى       
 . دبلوم سنتين    المؤّهل العلميّ . 2

      . بكالوريوس

  .دبلوم تربية+ بكالوريوس  

 . ماجستير فأعلى 

   . علوم تطبيقية      الّتخصص. 3

      .علوم إنسانّية 

  .    معلم صف

 .ةمدين    موقع المدرسة.4

  . قرية
  

  الجنوب  الوسط  شمال الوسط   الشمالأقصى    :المنطقة.5

 جنين 
 قباطية 
 طوباس 
  طولكرم 

 قلقيلية 
 نابلس 
 جنوب نابلس 
  سلفيت 

 رام هللا 
 أريحا  
 ضواحي القدس 
  القدس 

 بيت لحم 
 شمال الخليل 
 الخليل 
  جنوب الخليل 
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  : مجاالت االستبانة وفقراتها: القسم الثاني
  .للخيار الذي ترونه مناسباً ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران الّتربوّي أمام كل فقرة لكل من المشرف × جاالت، يرجى وضع إشارة يتكون القسم من ست م

  األقران  مدير المدرسة  الّتربويّ المشرف 
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        الّتربويّ الّتخطيط : المجال األول  

                                .تعليميلمحتوى اللالخّطة الفصلّية بناء في دعمني ي.1

                                .ةصياغة األهداف السلوكيّ رشدني لكيفية ي.2

                                .يدّربني على كيفية الّتحضير اليوميّ .3

                                . خططيات حوليقدم لي ملحوظ.4

                                .ةالّتربويّ كيفّية التخطيط لألنشطة دربني على ي.5

                                .ة توزيع الوقت على أنشطة الخطةكيفيّ رشدني لي.6

                                .يتنفيذ خططيتابع معي .7

  األقران  مدير المدرسة  الّتربويّ المشرف   الّتربويّ المنهاج : الثّانيالمجال   

                                . كيفّية تحليل المحتوى الّتعليميّ لىع دربنيي.8

                                .جهاة في المنالّتربويّ يساعدني على تحديد األهداف .9

                                .الّتربويّ يرشدني إلى كيفّية توظيف البيئة المحلية إلثراء المنهاج 10

                                .الّتربويّ ُيشركني في تقويم المنهاج 11

                                .الّتربويّ يرشدني لكيفية الّتغلب على الّصعوبات التي تواجهني في تنفيذ المنهاج 12

                                . دليل المعّلمإلفادة منكيفّية ارشدني لي13

  األقران  مدير المدرسة  الّتربويّ المشرف   الّتربويّ الّتقويم : المجال الثّالث  

                                .اء جداول مواصفات لالختباراتيساعدني في بن14

                                .يساعدني في بناء اختبارات تتصف بالّصدق والثّبات15

                                .ُيعرفني بمواصفات االختبار الجيد16

                                .الّتقويم التي تسهم في تنمية مهارات الّطلبة تإستراتيجيايرشدني إلى 17

                                .تحديد أدوات قياس مناسبة لقياس المهارات التي يتضّمنها المنهاجيشاركني في 18

                                .لّتفكيرالتي تثير ا صياغة األسئلة بني علىر دي19

                                .يرشدني إلى كيفّية تنظيم سجالت مختلفة األنماط لتقويم الّطلبة20

                                .يساعدني في تحليل نتائج الّطلبة21

  األقران  مدير المدرسة  الّتربويّ المشرف   اإلدارة الّصفية: المجال الّرابع  

                                .مفهوم اإلدارة الّصفيةوضح لي ي22

                                .يرشدني إلى أنشطة تحّفز الّطلبة على المشاركة الفاعلة23

                                .يرشدني إلى كيفية مراعاة الفروق الفردّية بين الّطلبة24

                                . الغرفة الّصفيةإدارةيطلعني على استراتيجيات 25

                                .يرشدني إلى كيفّية ضبط الّسلوك الّصفي26

                                .يرشدني إلى كيفّية توزيع الوقت على فعاليات الحّصة الّصفّية27
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  األقران  مدير المدرسة  الّتربويّ المشرف   ةالّتربويّ والتقنيات طرق التدريس : خامسالمجال ال  

                                .يعرفني بطرق التدريس المختلفة28

                                .ةالّتربويّ يساعدني في تطوير طرق تدريسّية وفق الّتغيرات 29

                                .ة الحديثة بطرق الّتدريسالّتربويّ  الّنظريات ربطيساعدني في 30

                                .تنّمي الّتفكير لدى الّطلبةيرشدني لطرق تدريس 31

                                .يرشدني لطرق تدريس تنّمي مهارات الّتعلم الّذاتّي لدى الّطلبة32

                                .الّتربويّ يشجعني على إعداد الوسائل الّتعليمّية المناسبة لتحقيق أهداف المنهاج 33

                                .نترنت في الّتعليميرشدني لكيفّية اإلفادة من الحاسوب واال34

                                .يوجهني لتوظيف خامات البيئة في إنتاج وسائل تعليمّية35

                                .وفق متطّلبات المنهاج) المختبرات، المكتبة(يرشدني الستثمار المرافق الّتعليمّية 36

  األقران  مدير المدرسة  يّ الّتربو المشرف   الّنمو المهني واألكاديميّ : السادسالمجال   

                                .يعرفني بفلسفة الّتربية والّتعليم وأهدافها العاّمة37

                                . صد احتياجاتي الّتدريبيةير 38

                                .يوجهني للمشاركة في دورات تدريبّية39

                                .ةالّتربويّ يطلعني على نتائج البحوث والّدراسات 40

                                .ة التي تواجهنيالّتربويّ سهم في حّل المشكالت ي41

                                .يقّدم لي نماذج دروس واقعّية42

                                .يناقش معي أدائي موضحًا نقاط القّوة والّضعف43

                                .القيام بأبحاث تربويةيشّجعني على 44

                                .يساعدني على التكّيف مع الجّو المدرسيّ 45

                                .يشّجعني على الّتطور الّذاتي46

                                .يراعي ظروفي الّنفسية واالجتماعّية واإلنسانّية47

  



 125

  جامعة القدس/  كتاب تسهيل مهمة)4(ملحق رقم 

  



 126

  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية/  كتاب تسهيل مهمة)5(ملحق رقم 

  



 127

  

ومدير الّتربوّي المتوسطات الحسابية ألراء أفراد عينة الدراسة لدور المشرف  )6( رقم ملحق 

  . مرتبة تصاعدياً االستبانةعن فقرات ) الزمالء(المدرسة واألقران 
 المتوسطات الحسابية

ف رالمش الفقرات رقم الفقرة
 الّتربويّ 

مدير 
  الكلي األقران المدرسة

 2.81 2.43 3.08 2.92 .ةالّتربويّ والّدراسات يطلعني على نتائج البحوث  40

 2.91 2.45 3.21 3.05 .يشّجعني على القيام بأبحاث تربوية 44

 3.01 2.64 3.17 3.23 .الّتربويّ ُيشركني في تقويم المنهاج  11

 3.02 2.47 3.29 3.31 .يقّدم لي نماذج دروس واقعّية 42

 3.05 2.68 3.21 3.26 .يرشدني لكيفّية اإلفادة من دليل المعّلم 13

 3.06 2.37 3.37 3.43 .ةالّتربويّ يدربني على كيفّية التخطيط لألنشطة  5

 3.07 2.68 3.31 3.22 .يساعدني في تحليل نتائج الّطلبة 21

 3.09 2.68 3.26 3.34 .يرشدني لكيفّية اإلفادة من الحاسوب واالنترنت في الّتعليم 34

 3.11 2.71 3.22 3.40 .لمحتوى الّتعليميّ كيفّية تحليل اعلى يدربني  8

 3.13 2.77 3.33 3.28 .يساعدني في بناء جداول مواصفات لالختبارات 14

 3.13 2.56 3.42 3.41 . يرصد احتياجاتي الّتدريبية 38

 3.19 2.79 3.36 3.42 .يرشدني إلى كيفّية تنظيم سجالت مختلفة األنماط لتقويم الّطلبة 20

 3.19 2.78 3.36 3.42 .ة الحديثة بطرق الّتدريسالّتربويّ  ربط الّنظريات يساعدني في 30

 3.20 2.65 3.42 3.53 .يرشدني لكيفّية توزيع الوقت على أنشطة الخطة 6

 3.20 2.78 3.38 3.44 .يوجهني لتوظيف خامات البيئة في إنتاج وسائل تعليمّية 35

 3.21 2.76 3.32 3.56 .الّتربويّ ثراء المنهاج يرشدني إلى كيفّية توظيف البيئة المحلية إل 10

 3.22 2.80 3.45 3.42 .يشاركني في تحديد أدوات قياس مناسبة لقياس المهارات التي يتضّمنها المنهاج 18

 3.24 2.65 3.64 3.42 .يعرفني بفلسفة الّتربية والّتعليم وأهدافها العاّمة 37

 3.25 2.85 3.46 3.45 .دق والثّباتيساعدني في بناء اختبارات تتصف بالصّ  15

 3.26 2.89 3.41 3.47 . وفق متطّلبات المنهاج)المختبرات، المكتبة(يرشدني الستثمار المرافق الّتعليمّية  36

 3.27 2.90 3.43 3.48 .يرشدني لطرق تدريس تنّمي مهارات الّتعلم الّذاتّي لدى الّطلبة 32

 3.28 2.73 3.53 3.58 .يّ يدّربني على كيفية الّتحضير اليوم 3

 3.29 2.84 3.44 3.58 .ة في المنهاجالّتربويّ يساعدني على تحديد األهداف  9

 3.29 2.78 3.66 3.43 .يساعدني على التكّيف مع الجّو المدرسيّ  45

 3.31 2.86 3.52 3.55 .يدربني على صياغة األسئلة التي تثير التّفكير 19

 3.31 2.91 3.44 3.59 .الّتفكير لدى الّطلبةيرشدني لطرق تدريس تنّمي  31

 3.32 2.92 3.57 3.47 .يرشدني إلى كيفّية ضبط الّسلوك الّصفي 26

 3.33 2.90 3.53 3.55 .يرشدني إلى إستراتيجيات الّتقويم التي تسهم في تنمية مهارات الّطلبة 17

 3.34 2.84 3.75 3.44 .ة التي تواجهنيالّتربويّ يسهم في حّل المشكالت  41
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 المتوسطات الحسابية
ف رالمش الفقرات رقم الفقرة

 الّتربويّ 
مدير 
  الكلي األقران المدرسة

 3.36 2.74 3.68 3.65 .يدعمني في بناء الخّطة الفصلّية للمحتوى التعليمي 1

 3.38 2.95 3.66 3.52 .يطلعني على استراتيجيات إدارة الغرفة الّصفية 25

 3.38 2.96 3.59 3.60 .ةالّتربويّ يساعدني في تطوير طرق تدريسّية وفق الّتغيرات  29

 3.42 3.01 3.61 3.65 .الّتربويّ ئل الّتعليمّية المناسبة لتحقيق أهداف المنهاج يشجعني على إعداد الوسا 33

 3.43 2.98 3.84 3.46 .يراعي ظروفي الّنفسية واالجتماعّية واإلنسانّية 47

 3.43 2.98 3.71 3.60 .يوضح لي مفهوم اإلدارة الّصفية 22

 3.43 2.98 3.63 3.68 .ُيعرفني بمواصفات االختبار الجيد 16

 3.43 3.02 3.61 3.68 .الّتربويّ يرشدني لكيفية الّتغلب على الّصعوبات التي تواجهني في تنفيذ المنهاج  12

 3.48 3.02 3.69 3.72 .يتابع معي تنفيذ خططي 7

 3.48 3.01 3.65 3.80 .يعرفني بطرق التدريس المختلفة 28

 3.49 3.01 3.72 3.73 .لةيرشدني إلى أنشطة تحّفز الّطلبة على المشاركة الفاع 23

 3.53 3.01 3.75 3.83 .يرشدني إلى كيفّية توزيع الوقت على فعاليات الحّصة الّصفّية 27

 3.55 3.05 3.76 3.84 .يرشدني إلى كيفية مراعاة الفروق الفردّية بين الّطلبة 24

 3.56 3.18 3.75 3.74 .يرشدني لكيفية صياغة األهداف السلوكّية 2

 3.59 3.19 3.85 3.72 . للمشاركة في دورات تدريبّيةيوجهني 39

 3.60 3.21 3.86 3.73 .يشّجعني على الّتطور الّذاتي 46

 3.63 3.32 3.81 3.75 .يقدم لي ملحوظات حول خططي 4

 3.77 3.41 3.90 4.01 .يناقش معي أدائي موضحًا نقاط القّوة والّضعف 43

 3.30 2.85 3.52 3.52 الدرجة الكلية
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  قائمة الجداول

 80 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المنطقة الجغرافية): 1.3(جدول 

 81 .نة الدراسة حسب متغير الدراسةتوزيع أفراد عي): 2.3(جدول 

لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون ): 3.3(جدول 

 82 .الدرجة الكلية للمجال

 83 .ألداة الدراسة) Cronbach Alpha(معامل الثبات كرونباخ ألفا : )4.3(جدول 

راسة على مجاالت االنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات أفراد عينة الدو  المتوسطات الحسابية )1.4(جدول 

 85 .الدراسة

االنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور المشرف و  المتوسطات الحسابية )2.4(جدول 

 86 .من خالل مجاالت الدراسةالّتربوّي 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مدير (3.4)جدول 

 87 .المدرسة في دعم المعلم الجديد من خالل مجاالت أداة الدراسة

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور األقران )4.4(جدول 

 87 .في دعم المعلم الجديد من خالل مجاالت الدراسة) الزمالء(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال )5.4(جدول 

 88 .مرتبة تنازلياً الّتربوّي التخطيط 

ة والنسب المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري)6.4(جدول 

 89 .مرتبة تنازلياً الّتربوّي المنهاج 

دراسة على فقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات أفراد أفراد عينة ال)7.4(جدول 

 90 .مرتبة تنازلياً الّتربوّي مجال التقويم 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال )8.4(جدول 

 91 .زلياً اإلدارة الصفية مرتبة تنا

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال )9.4(جدول 

 92 .ة مرتبة تنازلياً الّتربويّ طرق التدريس والتقنيات 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات )10.4(جدول  

 93 .مجال الّنمو المهني واألكاديمّي مرتبة تنازلياً 

للفروق بين ) Independent t-test" (ت" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )11.4(جدول 

في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغير ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقرانالّتربوّي تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور المشرف 

 94 .الجنس
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االنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير و  المتوسطات الحسابية )12.4(جدول 

 95 .التخصص

للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ) One Way ANOVA(ليل التباين األحادي نتائج اختبار تح)13.4(جدول 

 96 .في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغير التخصص) الزمالء(ومدير المدرسة واألقرانالّتربوّي لدور المشرف 

للفروق بين ) Independent t-test"(ت"ت الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار المتوسطا)14.4(جدول 

في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغير ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقرانالّتربوّي تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور المشرف 

 97 .موقع المدرسة

ومدير الّتربوّي للفروق في دور المشرف ) One Way ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي)15.4(جدول 

 98 .في دعم المعلم الجديد وفقًا المنطقة الجغرافية) الزمالء(المدرسة واألقران

للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ) One Way ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي)16.4(جدول 

 99 .في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغير التخصص) الزمالء(ومدير المدرسة واألقرانالّتربوّي لدور المشرف 

الّتربوّي  للمقارنات البعدية بين المتوسطات بين أراء عينة الدارسة لدور المشرف LSD نتائج اختبار )17.4(جدول 

 100 .في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغير المنطقة الجغرافية) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران 
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  : المالحقجدول

 117....................................................................................................التحكيم قبل االستبانة): 1 (رقم ملحق

 121.........................................................................................................المحكمين أسماء :)2 (رقم ملحق

 122....................................................................................................التحكيم بعد االستبانة): 3 (رقم ملحق

 125....................................................................................القدس جامعة/ مهمة تسهيل كتاب) 4 (رقم ملحق

 126.....................................................الفلسطينية العالي والتعليم التربية وزارة/ مهمة تسهيل كتاب) 5 (رقم ملحق

 عن) الزمالء (واألقران المدرسة ومديرالّتربوّي  المشرف لدور الدراسة عينة أفراد ألراء الحسابية المتوسطات) 6 (رقم ملحق

 127............................................................................................................تصاعدياً  ةمرتب االستبانة فقرات
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