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  ملخص الدراسة

 فـي  المعلمـين  أداء تحسـين  في التربوي المشرف دور إلى التعرف الدراسة هدفت
 الجـنس، ( وأثر متغيـرات  .نوالمديري المعلمين نظر وجهة من الحكومية القدس مدارس
 فـي  التربـوي  المشرف دورنحو  اتجاهاتهللمعلم على  )الخبرة سنوات العلمي، المؤهل
   .الحكومية القدس مدارس في المعلمين أداء تحسين
  

 لـوزارة  التابعة الحكومية المدارس ومعلمات معلمي جميع من الدراسة تكون مجتمع
 موزعين ومعلمة معلماً )727( عددهم والبالغ القدس، مدينة في والتعليم الفلسطينية التربية
عـددهم   البـالغ  المدارس، تلك ومديرات مديري إلى إضافة ومية،مدرسة حك )39(على
 .2011-2010العام احصاءات حسب وذلك مديراً ومديرة،) 39(

  
هي التخطيط والتنفيـذ   فقرة، موزعة على ثالث مجاالت) 43(من  تم بناء استبانة مكونة

 اسـتخدام  تم .من خالل مقياس ليكرت الخماسي المجاالت تم االستجابة عن هذهوالتقويم، 
سـب المئويـة   جداول التكـرارات والن الذي يتضمن  الوصفي اإلحصائي التحليل لوبأس

، ومقاييس النزعة المركزية والتشتت للتعرف علـى مـدى تشـتت    إلجابات أفراد العينة
سـتداللي الختبـار   ب اإلحصـاء اإل أسـلو و .إجابات المبحوثين عن المتوسط الحسـابي 

 ،الختبار فـروق الفرضـيات  ) ANOVA(يل التباين تحل من خالل استخدامالفرضيات 
 ."ت"وأيضاً اختبار 

  
همها وجود أراء متوسطة تميل إلى مرتفعة لدى صلت الدراسة الى نتائج عديدة من أتو

مديري ومعلمي المدارس الثانوية الحكومية نحو دور المشرف التربوي في تحسـين أداء  
 متوسـطات  من أعلى المديرين أراء سطمتو بأنلمين في مدارس القدس الحكومية، والمع
المجاالت، وأن مجال التخطيط حصل على أدنـى المتوسـطات    كافة المعلمين على أراء



 ل 

 

 

حصـائية  فة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إإضا. الحسابية لكل من المديرين والمعلمين
حول دور المشرف التربوي، ووجـود فـروق ذات داللـة     تعزى لمتغير جنس المعلمين

صحاب الخبرة ، وللمعلمين أس مع دبلوم التربيةصائية للمعلمين حاملي شهادة البكالوريحإ
 .سنوات) 10 – 6(من 
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Abstract 

The study aimed at addressing the role of the educational supervisor in 
improving the teachers’ performance at Jerusalem governmental schools, 
from the teachers’ and principals’ perspective, as well as addressing the 
impact of the variables (gender, academic qualification, and years of 
experience) on the teacher’s trends towards the role of the educational 
supervisor in improving the teachers’ performance at Jerusalem 
governmental schools. 

The study population consists of all the male and female teachers of the 
governmental schools of the Ministry of Education in Jerusalem city, whose 
number reaches (727) male and female teachers distributed to (39) 
governmental schools, in addition to (39) male and female principals of 
such schools, according to the statistics of the year 2010-2011. 

A questionnaire consisting of (43) paragraphs was designed and distributed 
to three fields: planning, implementation and evaluation, and the response 
to such fields were achieved through using 5-Point Likert Scale.  Method 
was used descriptive statistical analysis, which includes tables, frequencies 
and percentages, and measures of central tendency and dispersion. Method 
of statistical inferential to test hypotheses through the use of analysis of 
variance (ANOVA) to test differences in assumptions. And also the t-test  

The study has achieved several results including the existence of moderate 
to high trends of the principals and teachers of the secondary governmental 
schools towards the role of the educational supervisor in improving the 
teachers’ performance in Jerusalem governmental schools. The average 
responses of the principals higher than the teachers of the secondary 
governmental schools. The planning field had the lowest averages for each 
of the principals and teachers. Lack of statistically significant differences 
were attributed to sex educators about the role of the educational 
supervisor, and there are statistically significant differences for teachers 
with a bachelor's degree holders Diploma of Education, and teachers with 
experience of ( 10-6 ) years. 
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  الفصل االول

  مقدمة الدراسة ومشكلتها واهدافها

  المقدمة

تعتبر وظيفة اإلشراف التربوي من أهم الوظائف األساسية في مجال التربية والتعلـيم  
 النهـوض  خـالل  من ،التعليم جودةلما تحمله من أهمية كبيرة في عملية تطوير وتحسين 

 أطره، بكافة المدرسي التعليم اصرعن تقويم إلى إضافة الميدان، في المعلمين أداء بمستوى
 من كثير في متوقعة غير باتجاهات تسير التغيير وعجلة ،ثابتة تبقى ال األمور أن خاصة
 .األحيان

  

 :تبرز أهمية اإلشراف التربوي من التواصل الفعال بين األطـراف األربعـة وهـي   
القة متينـة  طراف عوالمدير، وإذا كانت العالقة بين تلك األ ،والطالب ،والمعلم ،المشرف

رتقاء بعملية التعليم والـتعلم، وتحقيـق األهـداف    يؤدي ذلك إلى اإل تحوي الثقة المتبادلة
 أن) 2002( وضمرة) 2000( حويج أبو يضيفو). 2002، أوجينيمدانات و(المرجوة 

 القـوة  مـواطن  وتشـخيص  ،سـتمرار واإل ،الشـمولية  خالل من التقويم عمليات إجراء
 إلـى  التطوير بهدف التربوي والمشرف والمدير المعلم فيها يشارك نوأ بد ال والضعف،
 ضـمنياً  الحـالي  التعلـيم  تقييم أن) Delandshere, 2002( ديالندشير ويؤكد. األحسن
  .التربوي والمشرف المعلم هما المضمار هذا وفي والمقيم المقيم بين الثقة عالقة يفترض
 من ما كل لتحقيق والسعي ،المعلمين أداء سينتح التربوي اإلشراف اهتمامات أولى إن

 ويحقق ،العمل يخدم ما كل التعليمية، وتوفير العملية بمستوى والرقي ،مهامهم تسهيل نهأش
 تقـع  المعلمين أداء وتطوير وتدريب اختيار مسؤولية من جزء نأ وحيث .المنشود الهدف
 تقـديم  خالل من التعليمي الناتج يحسن أن التربوي لإلشراف يمكن اإلشراف، كاهل على

 الطلبـة  نمو إلى تهدف التي التدريس وظروف للمعلمين، مناسبة خبرات وتقويم وتحسين
   .)2009 أبو غربية،( وفكرياً اجتماعياً
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وتتمثل واجبات . يتمثل أداء المعلم في قيامه بالواجبات والمهام المتوقع منه انجازهاو
وتحسين فاعليتها لتحقيق  ،العملية التربوية المعلم ومهامه الرئيسية في تنفيذ وإعداد

دراسة األهداف : أهدافها، وتشمل واجبات المعلم الرئيسية العديد من األمور أهمها
عتبار فروقهم طلبة الذين يدرسهم لألخذ بعين اإلالتعليمية، التعرف على مستويات ال

طة التعليمية المختلفة نشالفردية، إعداد دفتر التحضير اليومي بموجب التخطيط، تنفيذ األ
مع اإلدارة يم الطلبة للتأكد من مدى تحقق األهداف، التعاون يجل تحقيق األهداف، تقأمن 

 ).2008عطوي، (جل سير العمل المدرسي أوالهيئة المدرسية من 
  

تتكامل عملية تطوير التعليم والتعلم، لتشمل جميع عناصر العملية التعليمية وال يمكن و
تعد وظيفة المدير من أهم وظائف اإلدارة . قائد العملية التربويةكير إغفال دور المد

عن مدى سير العملية  ية كاملة أمام السلطات التعليميةالمدرسية، فهو من يتحمل المسؤول
التعليمية بالشكل المطلوب، وعن مدى تحقيق أهداف المناهج والخطط، إضافة إلى امتالكه 

ومن إحدى واجباته توجيه وتقييم المعلمين . واختصاصه للسلطة التنفيذية في حدود سلطته
 ).2008عبد الرسول، (وإتاحة فرص النمو المهني لهم 

 

 الوضع دراسة على يعتمد موجه نشاط هو التربوي اإلشراف أن القول يمكن سبق ومما
 ،الشخصية قدراتهم والتعليم، وتحسين التربية في العاملين جميع خدمة إلى ويهدف الراهن،

 مما ،دائهمأل والضعف القوة نقاط تشخيص كذلك. أدائهم وتحسين ،المهني مستواهم رفعو
 على المترتبة السلبيات في الوقوع جنبوت ،الضعف عالج إلى المعلمين توجيه في يسهم
 .ذلك

مرت عملية اإلشراف التربوي بمراحل وخطوات عديدة عبر التاريخ، فمفهومها وقد 
خطاء وتحديدها، وفي القرن الثامن عشر تطور المفهوم وأصبح القديم كان يعني تصيد األ

يعني التفتيش، حيث كان يقوم بدور المفتش رجال الدين ومعلمي المدارس والشخصيات 
أدت الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر إلى تطور  لقد .المعروفة في المجتمع

كان التطور األسرع . ارسالمدارس واتساعها، مما أوجب وجود التفتيش في جميع المد
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لمفهوم اإلشراف في القرن العشرين، حيث ظهرت األساليب الديمقراطية لإلشراف، إضافة 
وفي بداية الثمانينات ونتيجة لعدم . إلى األساليب العلمية، التي تعتمد أساليب البحث العلمي

كلينكي إضافة ياإلالرضى تجاه الممارسات التعليمية واألساليب اإلشرافية، ظهر اإلشراف 
للقيادة التحويلية التي سعت إلى تشجيع المعلم على الدخول في عملية الحوار التعليمية، من 

 .Glanz, Shuman & Sullivan, 2005)( أجل تحسين عملية التعليم والتعلم
  

التطور التاريخي لمفهوم اإلشراف التربوي العالمي كثيراً عن التطور لنفس لم يختلف 
أن تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية التربية والتعليم  فمنذ. سطينالمفهوم في فل

في الضفة الغربية وقطاع غزة، أخذت على عاتقها تطوير مفهوم عملية التعليم والتعلم، 
 ،وتمثل التطوير في عدة مجاالت يلمسها المعلم من خالل إشراكه في الدورات التدريبية

داء تقييمه، حيث دربت بذلك المشرفين التربويين على أومتابعة المشرف التربوي له و
 ).2006 العواودة،وزيدان  ،أبو سمرة(مهماتهم اإلشرافية 

 

نه ما زالت ترتبط عملية اإلشراف التربوي بعملية الزيارة أرغم ذلك التطور إال 
ين من تحس الصفية، التي ال يزال يغلب عليها صفة التفتيش كوسيلة للعقاب والثواب بدالً

أشار ). 2008 عطوي،(قدرات المعلم وتنميتها، وهذه إحدى صعوبات العمل اإلشرافي 
في المدارس  أن أسلوب الزيارة الصفية هو األسلوب األكثر استخداماً) 2000(زامل 

الحكومية في الضفة الغربية للتعرف إلى الصعوبات الشخصية والمهنية التي تواجه المعلم 
 ،أن الطابع اإلشرافي ما زال يتسم بالطابع التفتيشي) 2008( وأضاف نشوان .في التعليم

ال المشرفين رغم تبني المفاهيم الحديثة في اإلشراف التربوي من الناحية النظرية، مع إهم
جتماعية للمعلمين وحاجاتهم الشخصية األمر الذي ينعكس على للجوانب النفسية واإل

المرتبطة باإلشراف وجود بعض المشاكل ومن هنا يستشف ، سلوكهم ورغبتهم في التعليم
 .ض الواقع في فلسطينأرالتربوي على 

  

ن بشكل الدراسة الحالية تتطرق إلى دور المشرف التربوي في تحسين أداء المعلمي
طار نظري محدد تستند له ليشكل خلفية نظرية للدراسة واكتفت عام، حيث لم تجد الباحثة إ
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مي وعربي وفلسطيني تطرق إلى دور المشرف دب نظري عالبمراجعة لما توفر من أ
  .التربوي في تحسين أداء المعلمين

  

في مدينة القدس فإنه يتمثل في دور  وخصوصاً فلسطين في التربوي اإلشراف عن بالحديث
 ما كثب عن ويرى المدارس إلى ميدانية زيارات بعمل يقوم فالمشرف المشرف التربوي،

 التربوية العملية نتاج على أو المعلمين أداء على خرىبأ أو بطريقة ويجب أن يؤثر يحدث،
 فعاليات في المدارس إشراك أو أخرى، إلى مدرسة من الخبرات نقل خالل من سواء ،ككل

: ن من بعض المهام الملقى على المشرف التربويأل. نهوضها في تسهم مشتركة تربوية
، توفير التسهيالت التعليمية، تنظيم تطوير المناهج، تنظيم الموقف التعليمي، اختيار المعلمين

 ).2006 زيدان والعواودة، ،أبو سمرة( الدورات، تهيئة المعلمين الجدد وإعدادهم لعملهم
  

عملية التربوي على أنه  اإلشراف) 2011(وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  توقد عرف
لتربويـة بمحاورهـا كافـة    نسانية شاملة غايتها تطوير العملية التعليميـة وا فنية قيادية إ

ـ من أ )مشرف، معلم، متعلم، بيئة تعليمية(  اجل تحسين الظروف التعليمية وزيادة فاعليته
اعل على التف عتمادباإل ،من حيث تنمية قدرات الطلبة في مجاالت مختلفة اوتحقيق اهدافه

بة وتوجيـه  الديمقراطي السليم بين المشرفين والمعلمين، وذلك لتحقيق النمو المتكامل للطل
علـى قاعـدة   يعتمد اإلشراف التربوي الفاعـل   .المعلمين ومساعدتهم على النمو المهني

 اعتبـر مـدير  و. على الهيئة التعليمية هبحيث ال يفرض المشرف آرائمتكاملة ديمقراطية 
والعون، وذكـر بـأن    المشورة له ويقدم المعلم عمل يتابع تربوي مقيم مشرف المدرسة
 وبالتـالي  ،كليـاً  التربوي للموقف تطوير إنه ،فحسب صفياً عمالً يسل التربوي االشراف

  ).2011، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية(غيره  من أفضل إشرافي أسلوب هناك ليس
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  :مشكلة الدراسة

ن يسهم فيها المشرف التربوي من منطلـق  أمساعدة المعلم تربوياً وتطويره يمكن عملية 
ت اإلشراف التربوي لتفعيل ما هو مأمول منها لتطوير العمـل  دوار جهاأة تكامل ضرور

ربـوي  المدرسي، والتعامل مع مستجداته ومتطلبات تنفيذه، ولما كان عمل اإلشـراف الت 
جل النهوض بالعملية التعليمية التعلمية، فقـد تحـددت مشـكلة    أوالمعلم عمالً تكاملياً من 

  :جابة عن السؤال الرئيس التالياإلالدراسة في 
المشرف التربوي في تحسين أداء المعلمين في مدارس القدس الحكومية من وجهة  دورما 

  ؟نظر المعلمين والمديرين
  

  :الدراسة أهداف

  :األهداف التالية تحقيق إلى الحالية الدراسة هدفت وقد
 مدارس في تخطيطال على المعلمأداء  تحسين على التربوي المشرف دور تأثير معرفة .1

  .والمديرين ينالمعلم نظر وجهة من يةالحكوم القدس
 مدارس في نفيذتال على المعلم أداء تحسين على التربوي المشرف دور تأثير معرفة .2

  .والمديرين ينالمعلم نظر وجهة من الحكومية القدس
 مدارس في قييمتال على المعلم أداء تحسين على التربوي المشرف دور تأثير معرفة .3

  .والمديرين ينالمعلم نظر وجهة من الحكومية القدس
 على للمعلمين) الخبرة سنوات العلمي، المؤهل الجنس،( متغيرات من كل أثر معرفة .4

  .القدس مدارس في التربويين المشرفين قبل من أدائهم نتحس مستوى
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  :أسئلة الدراسة

  :اآلتية عن األسئلة سعت الدراسة لإلجابة
 مـن  الحكومية القدس مدارس في نالمعلمي أداء تحسين في التربوي المشرف دور ما .1

 ؟والمديرين المعلمين نظر وجهة
المعلمين على التخطيط في مدارس القـدس   أداءما دور المشرف التربوي في تحسين  .2

  ؟والمديرين الحكومية من وجهة نظر المعلمين
المعلمين على التنفيذ في مـدارس القـدس    أداءما دور المشرف التربوي في تحسين  .3

  ؟والمديرينجهة نظر المعلمين الحكومية من و
المعلمين على التقييم في مـدارس القـدس    أداءما دور المشرف التربوي في تحسين  .4

  ؟والمديرينالحكومية من وجهة نظر المعلمين 
في   التربوي المشرفنحو دور ألراء المعلمين حصائية هل توجد فروق ذات داللة إ .5

 العلمـي،  المؤهـل  الجنس،(المستقلة أداء المعلمين يعزى لمتغيرات الدراسة تحسين 
  ؟ )الخبرة سنوات

 
  :بالنسبة للمعلمين تاليةالالرئيسة  لفرضياتا خامسالوقد تفرع عن السؤال 

فـي اسـتجابة     ) α≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .1
  .لمعلما، تعزى لمتغير جنس ئهمف التربوي في تحسين أداالمعلمين حول دور المشر

فـي اسـتجابة     ) α≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .2
سنوات خبـرة  ، تعزى لمتغير المشرف التربوي في تحسين أدائهم المعلمين حول دور

  .المعلم
فـي اسـتجابة     ) α≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .3

لمؤهل العلمي اتعزى لمتغير المعلمين حول دور المشرف التربوي في تحسين أدائهم، 
 .للمعلم
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  :تعريف المصطلحات

  :اصطالحياً

 إلى من خالل وظيفته يهدفو الشخص الذي يشغل وظيفة مشرف، هو :المشرف التربوي
لفة، من خـالل  من جوانبها المخت تطويرها على عملالو ةوالتعلمي التعليمية العملية تحسين

 .)2003 والخطيب، الخطيب( تصالعمليات التفاعل واإل
  

هي مختلف الطرائق التي يعتمـدها المشـرف التربـوي لمواجهـة      :األساليب اإلشرافية
الزيارة الصفية، تبادل الزيارات، المشـاغل  : المواقف التربوية ضمن برنامجه اإلشرافي

   وية الدروس النموذجية، النشرات التربوية، البحـث اإلجرائـي، زيـارة المدرسـة    الترب
 ).2009القاسم، (
  

  : إجرائياً

الشخص الحاصل على درجة علمية في إحدى التخصصـات، التـي    :المشرف التربوي
تؤهله لممارسة اإلشراف التربوي كمهنة، ومن مسؤولياته تطوير المعلم، تحسين المنهاج، 

 .في مدينة القدس مديرية التربيةالتربوية، وقد عين بوظيفة مشرف تربوي في  التسهيالت
  

جل تحقيق أهـداف العمليـة   أواجبات التي يقوم بها المعلم من هي المهام وال :ملأداء المع
 ،التعليمية، وسيتم التركيز في هذه الدراسة على المهام التالية للمعلـم، وهـي التخطـيط   

تم قياسه في هذه الدراسة من خالل حساب المتوسـطات الحسـابية   والتقييم، وسي ،والتنفيذ
  .ستبانة الخاصة بهمستجابات المعلمين لجميع فقرات اإلعلى ا

  

يتمثل في األهداف التي يجب على المشرف تحقيقها من تقييم المعلم مـن   :دور المشرف
فاعل بين المشـرف  خالل األساليب اإلشرافية المختلفة، إعطاء التغذية الراجعة للمعلم، الت

 ،لديهجل تحسين أداء المعلم وتقوية مواطن القوة والتقليل من مواطن الضعف أوالمعلم من 
وسيتم قياسه في هذه الدراسة من خالل اإلجابة على فرضيات الدراسة من خالل استخدام 

 .وتحليل التباين األحادي) ت(تبار اخ
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وضع األهداف المراد تحقيقهـا ، سـواء    جلأتي يقوم بها المعلم من العملية ال :التخطيط
كانت األهداف العامة التي سيتم تحقيقها خالل الفصل الدراسي، أو األهداف الخاصة التي 
سيتم تحقيقها في الحصة الواحدة، ويستدل عليها من دفتر التحضير والخطـط الفصـلية،   

حسـاب   التخطيط  في هذه الدراسـة مـن خـالل    سيتم قياس متوسط قدرة المعلم علىو
 .ستبانة الخاصة بالمعلموسط الحسابي للمجال األول في  اإلالمت

  

جل تحقيق األهداف ألمختلفة التي سيتبعها المعلم من األساليب واألنشطة التعليمية ا :التنفيذ
الخاصة والعامة، وسيتم قياس متوسط قدرة المعلم على التنفيذ  في هذه الدراسة من خالل 

 .لمستبانة الخاصة بالمعلمجال الثاني في  اإلسط الحسابي لحساب المتو
  

، ة باستخدام طرق التقييم المختلفةتشخيص المعلم لمدى تحقق األهداف لدى الطلب :التقييم
وسيتم قياس متوسط قدرة المعلم على التقييم  في هذه الدراسة من خالل حساب المتوسـط  

 .ستبانة الخاصة بالمعلمإلا في نيالحسابي للمجال الثا
  

وزارة التربيـة والتعلـيم   المدارس التي تشرف عليهـا   :المدارس الحكومية في القدس 
 .والتابعة لمديرية القدسفي مدينة القدس  الفلسطينية

  

  :أهمية الدراسة ومبرراتها

  :تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها ستساعد
لم، بنـاء علـى   المشرف التربوي في عملية تطوير العملية التعليمية، و تطوير أداء المع .1

نتائج الدراسة، من خالل مالحظة الجوانب التي يحتاج المعلم لتطويرها أكثر من غيرها، 
  .ودور المشرف وأساليبه اإلشرافية المستخدمة في الوصول إلى ذلك التطور

لإلشراف والتأهيل واإلدارة العامة  وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةأصحاب القرار في  .2
شراف التربوي في مدينـة القـدس، ووضـع البـرامج     عرف على واقع اإللتلالتربوي، 

  .تطوير أداء المعلملجانب اإلشراف التربوي الهامة في ة والخطط العالجي
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عمليـة اإلشـراف التربـوي،     أهميةعلى تعرفهم  من خاللالمعلمين في مدينة القدس،  .3
، من خالل ما تناولته هـذه  اًونمو المعلم مهني تطور العملية التعليمية التعلميةب اوعالقته

  .الدراسة من أدبيات في خلفيتها النظرية والدراسات السابقه، إضافة الى نتائجها 
اطالعهم على نتائج وتوصيات الدراسة، من خالل شراف التربوي في مجال اإلالباحثين  .4

 .نداء المعلميف التربوي وعالقته بتطور أشراأداة للبحث بما يتعلق بموضوع اإل وتوفير
  

  :ما بالنسبة لمبررات الدراسة فإنها تتمثل فيما يليأ

بـوي  ترلط الضوء على واقع دور المشرف الفقد ارتأيت أن أس معلمةكوني : مبرر ذاتي .1
جاالت التخطيط والتنفيذ والتقييم، وذلك ألتمكن من في تحسين متوسط أداء المعلمين في م

 .تربوية والتعليميةستفادة من المشرف التربوي في تطوير قدراتي الاإل
 ولينللمسؤ ائج هذه الدراسة ذات أهميةحيث من المتوقع بأن تكون نت: مبرر موضوعي .2

 التربويـة الالزمـة   القـرارات  التخاذ التربوي اإلشراف مجال في والعاملين التربويين
التربويـة والتعليميـة،    العملية تحسين في فعالة أداة وجعله، التربوي اإلشراف لتطوير
اإلشـرافي،   لعملهـم  والمناسب الجيد التخطيط على التربويين مساعدة المشرفينوكذلك 

ت أهمية للعمل علـى إفـادة معلمـي    وكذلك من المتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة ذا
  . التربوي اإلشراف من كمستفيدين الطلبةو المدارس ومديري

   
  :الدراسة حدود

  :تقتصر حدود هذه الدراسة على
 وزارة التربية والتعليم الفلسـطينية المعلمون والمديرون المسجلون في  :الحد البشري .1

  .في مدينة القدس
في مدينـة   لوزارة التربية والتعليم الفلسطينيةالمدارس الحكومية التابعة : الحد المكاني .2

  .القدس
  .)2012 -2011(من العام الدراسي  لثانيالفصل ا: الحد الزماني .3
  .ا من قبل الباحثةبناؤهنة للمعلم وللمدير، تم سيتم استخدام استبا: األداة .4
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 الفصل الثاني

  والدراسات السابقة خلفية الدراسة
  

وكذلك الدراسات السابقة التـي تناولـت موضـوع     خلفية الدراسةيتناول هذا الفصل 
 الدراسة، حيث سيتم في هذا الفصل مناقشة أهمية المشرف التربوي في إكساب مهـارات 

والتقييم في العملية التربوية والتعليمية للمعلمين، كما سـيتم فـي هـذا    ، والتنفيذ التخطيط
، بها مر التي والمراحل التاريخي هتطور، والتربوي اإلشرافمفهوم إلى الفصل التعرف 

واقـع   تـم تنـاول  تطبيقه، كما  مجاالتو ،التربوي اإلشرافوكذلك التعرف إلى أهداف 
 ،التربـوي  اإلشـراف  أنـواع ، واإلشراف يبأسال، والتربوي للمشرف المهنية الكفايات

 عليها يقوم التي األسس، وكذلك مناقشة بالمدرسين التربوي المشرف عالقةوالتعرف إلى 
، وفي نهاية الفصل تم مناقشة ومكوناته يميالتق عناصروكذلك التعرف إلى  ،التربوي يميالتق

واقع اإلشراف التربوي  مجموعة من الدراسات واألبحاث والرسائل الجامعية التي تناولت
  .ة الفلسطينية، أو في الوطن العربي وكذلك في العالميسواء في البيئة المحل

  

 خلفية الدراسة  . أ

تصال بأنواعه المختلفة، وغايتهـا  التربوي عملية تكاملية ديمقراطية، وسيلتها اإلشراف اإل
ف التربوي والمعلـم  تطوير العملية التعليمية التعلمية من خالل التفاعل الفعال بين المشر

  .والطالب

  

  التربوي اإلشراف مفهوم

 التربوية العملية جودة وتحسين لتطوير التربوي اإلشراف أهمية ظهور من الرغم على
 من تالها وما الفرنسية الثورةإلى  بداياته تعود حيث الزمن، من طويلة فترة منذ والتعليمية
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 نـه أ إال البريطاني، التاج مشرف فيعر كان ما خالل من 1834 عام بريطانيا في توسع
  ).2005 ياغي،( التربوي اإلشراف مفهوم تحديد على تام اتفاق يوجد ال

  

 فقـد  التربوي، اإلشراف مفهوم تعريف تناولت التي التعريفات من العديد ظهرت ولقد
 عن عبارة أنه على التربوي اإلشراف )2011( وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعرف
ـ  فنيـة  خدمات تقديم إلى تهدف علمية إنسانية ديمقراطية عملية  ،المعلـم  تشـمل  دةدمتع

 ،التعليم فعالية وزيادة التعليمية، الظروف تحسين أجل من وذلك ،التعليمية والبيئة ،والمتعلم
 اإلشـراف  تطور وقد. المجاالت مختلف في الطلبة قدرات تنمية حيث من أهدافه وتحقيق

 مواجهة في المعلمين مساعدة هدفشراف باإلملية التوجيه ومن ثم لى عإ التفتيش نظام من
       والطعاني) 2003(األسدي وهذا ما يتفق مع تعريف  .ومعالجتها التعليمية مشاكلهم

 تعاونية ديمقراطية قيادة عملية شراف التربوياعتبار اإل على )2006( المقيدو )2007(
 ،وأسـاليب  ،ووسـائل  ،مناهج من عناصره بكل  التعليمي بالموقف تهتم بصورة منظمة

 للعمـل  وتقييمهـا  ،الموقف ذلك في المؤثرة العوامل دراسة بهدف ،وطالب ،ومعلم ،وبيئة
   .والتعليم التعلم ألهداف أفضل تحقيق جلأ من وتنظيمها ،تحسينها على
  

 بقصـد  تقدم التي والعمليات الخدمات مجموعة هو العام بمفهومه التربوي واإلشراف
 بمسـتوى  المراحل جميع في الطلبة تزويد بهدف همتدريس تطوير على المعلمين عدةمسا

 هتمـام اإل :منها فتراضاتاإل من مجموعة على فلسفته وتقوم التربوية الخدمات من أفضل
 وتسـهيالت  وبيئـة   وإدارة ومنهـاج  ومتعلم معلم من التعليمية العملية عناصر بمختلف
 األهـداف  يحقـق  بشـكل  القيادية مهاراتهم وتنمية لمينالمع أداء لتحسين سعياً ،مدرسية
  . )(Fitzgibbons, 2005  التربوية التعليمية

  
  

 المدروسـة  األنشطة من مجموعة :هو التربوي اإلشراف أن ومن التعريفات األخرى
 وتحسـين  ذواتهـم،  تنميـة  علـى  المعلمـين  لمساعدة مختصون تربويون بها يقوم التي

 الصـعوبات  جميع وتذليل .وخارجها الصف غرفة داخل لتقويميةوا التعليمية ممارساتهم
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المرسـومة   التربوية األهداف وتحقيق المقررة، المناهج تنفيذ من ليتمكنوا تواجههم، التي
  .)2003 األسدي،(

  

 اإلشـراف  أن الباحثـة  تـرى  التربوي اإلشراف لمفهوم السابق العرض خالل ومن
 مساعدة خالل من وتطويرها التعلمية التعليمية ليةالعم لتحسين مبذولة جهود :هو التربوي
 ما وتذليل مشكالتهم، وحل قدراتهم، وتحسين لديهم، القيادية المهارات تنمية على المعلمين
 بجميع التعلمي التعليمي بالموقف باإلشراف المختصون يهتم حيث ،عقبات من يعترضهم
 رفـع  إلـى  يؤدي بما ،وإدارة وطالب ومعلم بيئةو وأساليب ووسائل مناهج من عناصره
  .والتربوية التعليمية األهداف يحقق بشكل المعلمين قدرات مستوى

  

 حـد  لـى إ تؤكد بكونها تتصف نهاأ السابقة التعريفات من مالحظته يمكن ما همأ ولعل
 وأ التـدريس  وأ المنـاهج  وأ كاإلدارة التربوية العملية عناصر من واحد جانب على بعيد

  ) .(Giannola, 2005  تجاهاإل حاديةأ فهي يةنساناإل العالقات
  

 فـي  المشـتركة  الرئيسـية  النقاط على الوقوف يمكن السابق ستعراضاإل على وبناء
 خالل من والتحسين التطوير هو التربوي اإلشراف من الهدف إن :وهي السابقة التعريفات

 ولـيس  المشـاكل  هلهذ الحلول وضع على والعمل المعلمين، فيها يقع التي المشاكل تحديد
 عمـل  التربـوي  اإلشـراف  ويعتبر كما المعلمين، أخطاء تصيد هو اإلشراف من الهدف
 إلـى  ينظـر  كـذلك  والتطلعات، األهداف محددة ومهنية علمية أسس وفق ومنظم مخطط

 خـالل  مـن  التعليم تحسين إلى تهدف فنية عملية عن عبارة نهأ على التربوي اإلشراف
 له شخص وكل والمشرف والمعلم الطالب من لكل المستمر موالن وتنشيط وتوجيه رعاية
 على يقوم إنساني، عمل أساسه في التربوي واإلشراف والتعليمية، التربوية بالعملية عالقة
 وهـو  والتعليمية، التربوية بالعملية وتتأثر تؤثر التي الجهات جميع بين المتبادل حتراماإل

 من المشرف يتمكن لكي إنساناً، بصفته الفرد يمةبق عترافاإل إلى يهدف كونه نسانيإ عمل
  .والمدير والمعلم التربوي المشرف بين ما المتبادل حترامواإل الثقة على مبنية عالقة إقامة
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   بها مر التي والمراحل التربوي لإلشراف التاريخي التطور

ج التعلـيم  مخالل تاريخه، بوصفه عمال مرادفا وعملية مساندة لبرنامر االشراف التربوي 
  .يجابياتهاتعددة، كان لكل مرحلة سلبياتها وإوالتعلم بمراحل م

 الواليـات  فـي  بوسـطن  مدينةب عشر السادس القرنفي  التربوي اإلشراف بدايات تعتبر
 أعمـال  ومراقبـة  المـدارس،  لزيـارة  اآلباء من لجان نظمت حيث األمريكية، المتحدة

 اإلشراف بمهام جزئياً ليقوم المعلمين أحد تفريغ فتم المدارس، أعداد تزايدت ثم المعلمين،
 التربية مدير هو معين شخص العملية بهذه يقوم بأن القناعة تولدت أن إلى المعلمين، على
 النـواحي  على مركزاً المعلمين، على التفتيش في أعماله المدير مارس وقد المنطقة، في

 عملية ضبط أجل من والمعلمين، المدارس مراقبة في أعماله يمارس كان حيث اإلدارية،
  .)2001، غولي( العشرين القرن من األول الربع حتى مستمراً الشكل هذا وبقي التعليم،
 كبيـر،  بشـكل  الحالي القرن ومطلع الماضي القرن خالل التربوي اإلشراف مفهوم تطور
 التربـوي  اإلشـراف  مفهـوم  تأثر وقد الحاضر، يومنا في ليهإ وصل ما الى وصل حتى
 اإلشـراف  مفهـوم  تبلـور  حتى والسياسية، جتماعيةواإل الثقافية المتغيرات من جموعةبم

 تبلـورت  التربوي اإلشراف فكرة أن حيث الحاضر، زمننا في القائم همفهوم إلى التربوي
 كـان  ،وقد 1834 عام بريطانيا تبعتها ثم الفرنسية الثورة خالل من فرنسا في بدايتها في

 هـذه  بصـرامة  تفخر بريطانيا وكانت البريطاني، التاج رفمش المنصب ذلك على يطلق
 صرامة من بالرغم نهأ إال عالمياً، التفتيش دوائر أشهر من أصبحت حتى وكفايتها، العملية
 يجابيـة، اإل والمقومات األسس من مجموعة على يرتكز كان نهأ إال قائماً كان الذي النظام
 والمـدير  للمعلمـين  المسـاعدة  تقديم على تقوم تفتيشية عملية نهأ على إليه ينظر كان فقد

 المدرسـة،  مجالس مع التعاون على وتحرص الجهود، تشجيع على العمل وكذلك والطلبة،
ـ  التـدخل  حق له يكون أن دون النصيحة تقديم حق سوى المفتش يملك وال        رالمباش

(Glanz,Shuman, &Sullivan, 2007) .  
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 المتفق من انه إال التربوي، اإلشراف بدايات حول لنظرةا اختالف في أمر من يكن ومهما
 عليـه  يطلـق  البداية في كان فقد المتمايزة، التاريخية المراحل من بعدد مر قد بأنه عليه

 اإلشـراف  مفهـوم  تبلـور  ثم ومن بالتوجيه، تهتم عملية ليصبح تطور ثم ومن تفتيش،
 بتقديم كبير بشكل يهتم أصبح فقد ليموالتع التربية مجال في والتقدم التطور ومع التربوي،
  .والطلبة والمدرسة والمدير للمعلمين االستشارة

  

  :األتي النحو على التربوي لإلشراف التاريخي التطور  تقسيم ويمكن
 على وتقع للمعلم، التخطيط في كمنت مهمته بأن المفتش يرى كان حيث :التفتيش مرحلة
 المعلم بان المفتش العتقاد وذلك ،نقاش دون مفتشال عليه يملي كما التنفيذ مهمة المعلم
 الدراية يملك ال إنسان انه على المعلم إلى ينظر كان فقد مستمر، توجيه إلى بحاجة دائماً

 بعملية القيام يستطيع وال ،وممارسات أدوار من به يقوم أن يجب بما الكاملة والمعرفة
 في لتطبيقها أبحاثه نتائج للمعلم يقدم الذي المفتش، مسؤولية تقع فهنا والتجريب، بحثال

 الغرور ويمتلكه مستبد،و متكبر أنه على للمفتش ينظر كان وقد تردد، دون الفصل
وأضاف  .(Gorden, 2000) للمدارس التفتيشية جوالته خالل عنه يعبر الذي ياءوالكبر
  عايش 

حداث أجل إفه تصيد األخطاء للمعلم من المفتش في هذه المرحلة كان هدأن ) 2010(
 ،لى تطبيق التعليمات، ودور المعلم كان يقتصر عت المرغوبة في العملية التعليميةالتغييرا

هذه المرحلة الى المستوى المطلوب لذلك لم ترتق.  
  

 إنسانية عالقات بإيجاد تنادي اإلدارة، في جديدة اتجاهات ظهرت حيث :التوجيه مرحلة
 له كإنسان للمعلم ينظر حيث للعمل، دافعيته ةزياد أجل من والمعلم، فالمشر بين حسنة
 دون ،الفصل داخل المعلم بأداء النهوض على المرحلة هذه وركزت وقدراته، حاجاته
 وأداء التعليمية، والوسائل كالمنهاج، التربوية، العملية في األخرى الجوانب إلى النظر

على أن المعلم والموجه  ، ويمكن تجسيد الصورة بين المعلمالمادية والتسهيالت ،طالبال
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المعلم في ظل والموجه الذي يمثل المسؤول الذي يمارس السلطة على  منفذ لخطة الموجه،
   .)2003، دواني(غياب الديمقراطية 

 

حيث أصبح المفهوم الحديث لالشراف ينظر الى عملية التعليم  :التربوي اإلشراف مرحلة
، ف دون آخر، فجميع األطراف مسـؤولة ال يتحمل مسؤوليتها طر والتعلم نظرة تشاركية

  والتقييم، والتنفيذ التخطيط مجاالت في المعلمين قدرات ريتطو هو منها األساسي والهدف
 مجـال  فـي  المختلفـة  والتربويـة  الفكرية والمدارس تجاهاتاإل من العديد ظهرت وقد

 افواإلشـر  باألهـداف،  واإلشـراف  كلينيكـي، ياإل اإلشـراف : منها التربوي اإلشراف
 والتصـحيحي،  ،الوقـائي  واإلشـراف  التكاملي، هجالمن باستخدام واإلشراف التشاركي،
   . )2001، غولي( يواإلبداع

  

ومن خالل مراجعة المراحل التي مر بها اإلشراف التربوي فإنه يمكن القول بأنه مـن  
 اإلشـراف  أصـبح  ،وبروز اتجاهات حديثة في التربيـة  ،التربوية األنظمةتطور خالل 

المشـرف   أصـبح كمـا   ،على المعلم وطرق تدريسه األساسيةربوي ينصب بالدرجة الت
 ،ويعكس سياستها التربويـة  ،التربوي كممثل مباشر لإلدارة التربوية العليا ينقل توجيهاتها

والمعلم من  ،هداف التربوية، فهو حلقة وصل بين القيادة التربوية من جهةويتابع تحقيق األ
خرى وخاصة في داري الذي حصل في الحقول األبية بالتطور اإلوبتأثر التر ،خرىأجهة 

المجال الصناعي وظهور ما يسمى باإلدارة العلمية، طرأ تطور واضـح علـى مفهـوم    
  ).2003األسدي، ( واضحة إشرافية أهدافبنشوء مؤسسات مستقلة ذات  اإلشراف

  

الطلبـة  لـدى   ءسـوا تطور التربية ونموها الكمي الكبير  أن إلى اإلشارةوال بد من 
دارية فـأدى ذلـك   لى ازدياد وتعقد المسؤوليات اإلإدى أوالمعلمين والمؤسسات التربوية 

فبدأ نوع من ، داريون سابقاًهمية لم يكن يدركها اإلأن يكون للعنصر البشري ألى إبدوره 
والمشرف من جهـة   اإلداريبين  اإلنسانيةدارة الديمقراطية التي تعتمد على العالقات اإل
شراف يؤكد في مفهوماته على هذه العالقات صبح اإلأ،  ومن هنا أخرىالمعلم من جهة و
  ).2001البدري، ( فراد المشمولين بهنسانية التي تربط القائمين باإلشراف واألاإل
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   التربوي اإلشراف أهداف

 يحتـاج  الـذي  باإلنسـان  الرقي إلى تهدف منظمة، التربوي اإلشراف عملية أصبحت
 جـودة و والـتعلم،  التعليم عمليتي تحسينو اآلخرين، مع والتعاون المساعدة إلى بطبيعته
 إيجاز يمكن نهفإ عليه وبناء .فيها المؤثرة بالعوامل واالرتقاء والتعليمية، التربوية العملية
 الثالثـة  بأبعـاده  المنهـاج  تطوير على العمل: التالية باألهداف التربوي اإلشراف أهداف

 المـادة  وربـط  التعليمية جاهالمن وتحليل دراسة خالل من) يمالتقيالمحتوى واألسلوب و(
 الطلبـة،  فئـات  يناسب بما وطرقه التدريس أساليب وتعديل الطلبة يتعلمها التي الدراسية
 الوسـائل  وإعـداد  التخطـيط  علـى  ة المعلمينومساعد .بينهم الفردية الفروق ومراعاة

 وكـذلك  والتربويـة،  االجتماعيـة  األهداف تحقيق يكفل ما ،نتائجها وتحليل ختباراتواإل
 مـوادهم  تدريس في منها واالستفادة التربوية الطرق أحسن على الوقوف على تهممساعد

 ).2001 البدري،( تخصصهم ميدان في جديد كل على وإطالعهم

  

 الجهات مع والتنسيق التعاون تحقيق إلى التربوي اإلشراف عملية وتهدف كما
 والكتب والمناهج والتدريب التعليم برامج وتنفيذ التخطيط يف العالقة ذات المختصة
 يمالتقي على الميدان في العاملين تدريب في المشاركة تفعيل على والعمل التدريس، وطرق
 التربوي اإلشراف يلعبه الذي للدور المعلمين فهم تحقيق وكذلك .اآلخرين يموتقي الذاتي
 في يسهم بما الالزمة االحتياجات ورصد لمية،والتع التعليمية العملية عناصر من كعنصر
  .)2003 ،حسن( األفضل نحو والتطوير التعديل في القرارات اتخاذ

 

ومن األهداف األخرى التي يسعى اإلشراف التربوي إلى تحقيقها هو التحقق مـن حسـن   
ـ  ط استثمار، وتوظيف اإلمكانات المتاحة في المدرسة التي تخدم عملية تنفيذ المنهاج والخط

المنبثقة من البرامج التطويرية المستحدثة، من هنا نبعت أهمية اإلشراف التربوي بدءاً مـن  
سلطته ومهامه واألدوار المتوقعة، التي بمجملها تسعى إلى تحسين عملية التعلـيم والـتعلم،   

، كما وأنه يمثل حلقة االتصال بين الميدان التربوي واألجهزة المسؤولة عنهوتحسين نوعيته 
ي تمد الجهات المختصه بايجابيات العمل ومناحي تطويره ليتم في ضوئها اتخاذ القرارات الت
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بأن التوسع في الخدمات التعليمية مع انتشار المدارس وازدياد  علما ووضع الحلول المناسبة،
عددها يفرض الحاجة إلى وجود مشرفين متخصصين في مواد الدراسة المختلفـة، ليقومـوا   

 لى أعمال المعلمين، ومساعدتهم وتمكينهم من تحقيق األهـداف المنشـودة   بمهمة اإلشراف ع
  . )2000العمري، ؛ 2005، جمعةعطاري وعيسان ، ؛ 2006ربيع، ؛ 2002براهيم ،اإل(

  
  

 المدرسين، حاجات عن الكشف في أهميته خالل من التربوي اإلشراف أهمية تنبع كما
 علـى  ويعملـوا  المعنوية  روحهم ترتفع حتى التدريس هيئة بين نسانيةإ عالقات وتكوين
 واحتـرام  علمالم شخصية احترام أسس إرساء على العمل وكذلك ،المدرسة هدافأ تحقيق
 مشـكالته  وتحديـد  نفسه توجيه على قادراً يصبح نأ على مساعدته وأ ة،الخاص قدراته
 علـى  تعـرف وال المحلية، البيئة من االستفادة على لمدرسينل مساعدةال وتقديم ،وتحليلها
 وغيرهـا  والمتاحف الصناعية والمراكز التاريخية كاألماكن واإلنسانية المادية مصادرها

  ).2001 البدري،(
 

  
 :التربوي للمشرف المهنية الكفايات

 لـه  يتحقق وحتى المحددة، التربوية األهداف تحقيق من التربوي المشرف يتمكن حتى
 عـض ب المشـرف  فـي  تتـوفر  أن بـد  ال وجه، أكمل على وواجباته مهامه بكافة القيام

 يسـعى  نبـأ  التربـوي  المشرف من ويفترض كما عمله، في هلنجاح الهامة الخصائص
 الذاتية والدراسة األكاديمية، كالدراسة المختلفة، النمو بوسائل اإلشرافية كفاياته الستكمال
 تبـادل  لـى ع والعمل باستمرار، والتطويرية التدريبية الدورات في والمشاركة المستمرة،
 فـي  تتـوفر  أن يجـب  التـي  الكفايات وتتنوع العمل، في هزمالئ مع والخبرات المعرفة
 على شخصيته بناء خالل من الشخصية، الكفاية الكفايات هذه همأ ومن التربوي المشرف

 والـذكاء  واللباقـة  والتواضـع  والعدل النزاهةب وتمتعه للمعلمين، حسنة قدوة يكون أن
  ) .(Ferguson,2004  بالنفس والثقة المهنة بأخالقيات وااللتزام
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 خـالل  من األدائية الكفايات من بمجموعة يتمتع أن التربوي بالمشرف ويفترض كما
 علـى  القـدرة  وومتجددة، مرنة سنوية إشرافية خطة وإعداد تصميم على قدرته تطوير

 بمجموعـة  متعهت إلى باإلضافة ،يمهايوتق التدريبية الدورات قيادة على القدرةو التخطيط،
 ،والمتنوعة الواسعة والثقافة تخصصه، بمادة العميقة المعرفة ومنها ،العلمية الكفايات من

 وطيبة إنسانية عالقات إقامة على قدرةال  مثل االجتماعية الكفايات بعض امتالك وكذلك
  ).2001 البدري،( التربوي المجتمع أفراد مع

  

 وكفايات وتذكر، معرفة: الى التربوي مشرفال بها يمتع أن يجب التي الكفايات تصنف
 جوانـب  أربعة على تشتمل الكفاية على اعتبار أن نتاجات، وكفايات أداء، وكفايات الفهم،
 حتى. والوجداني واإلنتاجي التدريب، بنتائج المتعلق واألدائي االستيعابي، المعرفي: هي

 فيـه  تتـوافر  أن يجب وكفاءة، بفاعلية المختلفة بأدواره القيام التربوي المشرف يستطيع
 واالرتباط والمعاصرة، باألصالة، تتميز التي الخاصة الكفايات أو المهارات من مجموعة
 يكتسـبها  الكفايات وهذه ،المنشودة التربوية األهداف لتحقيق تطوره ومسايرة بالمجتمع،
 وبـالخبرة  ،المسـتمر  والتدريب الذاتية وبالتنمية األكاديمية، بالدراسة التربوي المشرف
  .(Justice,2007) التربوي العمل في المتنامية

  
 التربوي أساليب اإلشراف

تتعدد وتتنوع أساليب اإلشراف التربوي بشكل كبير ومن أهم هذه األساليب اإلشرافية 
 :ما يلي

ة، وتعتبر من أقدم أساليب اإلشراف التربوي وهي تعتمد على قيام الصفي الزيارة
ة المدرسة والتعرف إلى واقع العملية التربوية والتعليمية في المشرف التربوي بزيار

المدرسة نفسها، وداخل غرفة الصف، وتبرز أهمية هذا األسلوب بأنه يتيح للمشرف 
من خالل التعرف صر العملية التربوية والتعليمية التربوي التعرف عن كثب إلى جميع عنا

ن يقوم المشرف أ ليمي في المدرسة، وبعدإلى واقع المعلم والطالب والمنهاج والمناخ التع
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وتحسين ه بتها مع المعلم في محاولة إلرشادابزيارة المدرسة يناقش المعلومات التي قام بكت
 المتفق والزيارة الزيارة المفاجئة،  :الصفية الزيارات أنماط ومن مستوى أدائه في الصف،

  ).2002عبد الهادي، (م المعل طلب بناء على تكون وهي المطلوبة والزيارة عليها،
 

 بين ما مصغر اجتماع عقد أساس على تقوم والتي ،الفردية المقابلة هناك أن كما
 بتقديم المقابلة خالل المشرف ويقوم بعدها، أو الصفية الزيارة قبل سواء والمعلم المشرف
 جوانب من جانب أو لمشكلة معالجة أو حل بطرح يقوم أو معين موقف عن مالحظاته
 لبناء المجال يتيح انه في األسلوب هذا أهمية وتبرز ،المعلم منها يعاني قد التي الضعف

 اإلشراف مجال في األخرى األساليب ومن .والمعلم المشرف بين ما الثقة من نوع
 لها يخطط اإلشراف، وسائل من أخرى وسيلة وهي: اإلشراف تبادل أسلوب التربوي
 تأهيالً األكثر زمالئهم زيارة من تمكينهم أجل من المعلمين مع بالتنسيق التربوي المشرف
  ).2001 البدري،( أخر معلم بزيارة معلمين عدة أو المعلم فيقوم خبرة، واألطول

 
 
 

 الخدمة وأثناء الخدمة قبل المعلمين لتدريب خاص بوجه المصغر التعليم كذلك يستخدمو
 ومن .الطلبة من ليالَق عدد ويستخدم قصيراً وقتاً يستغرق إنه حيث مبسط، إطار في

 والتعليمي، الموقف في تدخل التي المعقدة العوامل ويسهل فعلي، حقيقي تعليم مميزاته
 المعلمين إعداد في ويستخدم .محددة نقاط أو نقطة حول فورية راجعة لتغذية المجال يفسح
 يينالتربو المرشدين وإعداد الجامعيين، األساتذة وإعداد الخدمة، وأثناء الخدمة قبل
   ).2001 البدري،(

 

 مثـل  األخرى األساليب بعض) 2011( ت وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةحدد كما
 جمع أو المالحظات، تسجيل على قائم موضوعي منظم تحليل خالل من التربوية البحوث

 قضـية  أو مشكلة أو ظاهرة عن أو أكثر أو التعليمية العملية عناصر حدأ عن المعلومات
 النمو خبرة جمع على يقوم الذي والوثائق الملفات أسلوب وكذلك والتعلم، بالتعليم مرتبطة
 عقـد  خـالل  مـن  التدريبيـة  والنـدوات  التدريب وهناكالمعلم،  على وعرضها المهني



20 

 

 

 يشـارك  مركزي، أو منطقي بشكل أو والتعليم التربية مديرية مستويات على االجتماعات
 المختلفـة  األفكـار  مناقشة ويتم والتعليم التربية المج في والخبراء المختصين بعض فيها

 والتعليميـة،  التربوية العملية وتطوير تحسين على تعمل اقتراحات أو بتصورات للخروج
 علـى  الخدمة أثناء تدريبية دورات المعلمين إعطاء خالل من فتتم التدريبية الدورات أما

 وتـأهيلهم  المعلمين، إلعداد الجامعاتو والمعاهد التربية كليات أو التعليم إدارات مستوى
  .واالنجاز العمل على طاقتهم لرفع والثقافية المهنية والمعلومات الخبرة وإكسابهم تربوياً

  
  التربوي  اإلشراف ماطأن

 ال جـزء  التربوي واإلشراف وتطوراتها، اإلدارية بالنظريات التربوية اإلدارة تأثرت
 مـن  عديـدة  أنواعـاً  أظهر مما: بها يتأثر جعله ذيال األمر التربوية، اإلدارة من يتجزأ
  .التطورات لهذه تبعاً التربوي رافاإلش
  

 المشـرف  أن يعني ال المختلفة واتجاهاته التربوي اإلشراف أنواع على طالعاإل أهمية
 على يتوجب بل التعليم، لمشكالت األمثل الحل هو احدها نوإ ويتقنها، بها يحيط أن بد ال

 األسـس  ويتعرف التربوي، اإلشراف حقل في المختلفة االتجاهات على يطلع أن المشرف
 للتطوير مفتوحة واالتجاهات األنماط وهذه ظهورها، في سبباً كانت التي والتربوية الفكرية
 وموضـوع  الصـف  حجـم  عتباراإل بعين خذينآ ،التعليمي الموقف يناسب بما والتعديل
  :     ومنها التربوية بيئته أو المشرف بشخصية يتأثر وقد الحصة،
 تحديد على والعمل للمعلم، االحترام إبداء أساس على يقوم نمط وهو :التصحيحي اإلشراف
 والمشـرف  المعلـم،  ألداء سلبي نقد أو تجريح ودون حسنة، بصورة ومعالجتها األخطاء
 للمعلم األخطاء تقمص ذهنه في يضع الذي والمشرف ،المدرسة لىإ يحضر الذي التربوي

 عمليـة  يتضمن جوهره في اإلشراف نأل ناجحاً، مشرفاً يكون لن ولكن مبتغاه سيجد هفان
 يقـوم  التي والتقارير السجالت في األخطاء تدوين فقط وليس وتحسين وتطوير تصويب
 البسـيطة  األخطاء بمعالجة يقوم الذي هو الناجح والمشرف والمدرسة، المعلم عن برفعها
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 مـع  يتعامـل  وكذلك لها، باإلشارة يقوم أن دون ولبقة كيةذ بصورة المعلم فيها يقع التي
 عقـد  مثـل  المناسـبة  واألساليب الطرق إحدى تباعا خالل من للمعلمين الكبيرة األخطاء
 عبـد ( المستقبل في تالشيه وكيفية خطئه تصويب إلى وتوجيهه المعلم مع منفرد اجتماع
  .)2002 الهادي،

 
  

 واضـحة  رؤيـة  علـى  التربوي اإلشراف من النوع هذاويقوم  كزتري :البنائي اإلشراف
 التربـوي  المشـرف  اهتمـام  يكون لذا تحقيقها، وطرق آليات ومعرفة التربوية لألهداف
 اإلبـداع على  فقط ليس اإلشراف من النوع هذا فكرة وتقوم المستقبل، إلى للتطلع والمعلم
 كمـا  وتخطيطه، الدرس تقديم طريقة كيفية في فاعلة بصورة المعلم إشراك وإنما والتقدم،
 في أفضل هو ما كل وتقديم داعباإل بهدف المعلمين بين المنافسة إثارة على النمط هذا يقوم

 اإلمكانـات  استخدامب البنائي التربوي اإلشراف مهمة وتتمثل .والتعليمية التربوية العملية
 وتطـوير  يةيجاباإل النشاطات تشجيع على والعمل التدريس، خدمة في والبيئية المدرسية

 الجيـد،  التدريس عليه يكون أن يجب ما رؤية في المعلمين وإشراك القديمة، الممارسات
  .)2005صبح، ( بينهم الشريفة المنافسة روح وإثارة للمعلمين المهني النمو وتشجيع

  
 

 من مجموعة التعليم اعتبار  على التربوي اإلشراف من النمط هذا يقوم :المصغر اإلشراف
 من المصغر اإلشراف واشتق يمارسها، من عليها يتدرب أن يجب التي لجزئيةا المهارات

 فـي  التدريس مهارات إلحدى المشرف مالحظة خالل من ويمارس المصغر، التعليم نمط
 ،الالزمة التعليمية والوسائل ربيةالت ياتكنولوج مستخدماً بتحليلها يقوم ثم قصيرة زمنية فترة

 تالواآل األدوات واسـتخدام  المهـارات  هذه إتقان على المعلمين تدريب المشرف ومهمة
    بالمتـدرب  الخبيـر  بعالقـة  تكـون  مـا  فأشبه هنا علممبال المشرف عالقة أما ،التعليمية

  .)2010لهلبت، (
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 العمليـة  تطـوير  فـي  كبيرة بدرجة النمط هذا يهتم :المدرسي للمنهج كتطوير اإلشراف
 لمواكبة دائمة بصورة المنهاج تطوير ضرورة إلى داالستنا خالل من والتعليمية، التربوية
 أنصار ويرى المجال، هذا في يتم الذي هو يالحقيق شرافياإل فالعمل ،المجتمع في التطور

 مهنيـة  اتجاهـات  يخلـق  نأ يمكـن  المدرسية المناهج ميدان في العمل أن النموذج هذا
  .)2001 البدري،( والمعلم المشرف بين العالقات تسود موضوعية

  
 

 أهميـة  علـى  اإلشـراف  من النمط هذا يرتكز :اإلنسانية العالقات على المبني اإلشراف
 المعلـم  بين ما سواء التعليمية العملية أطراف بين ما الحسنة والعالقة اإلنسانية العالقات
 يكـون  أن ضـرورة  على النمط هذا قوميو المدرسة، ومدير التربوي والمشرف والطالب
 والتعـاون  حتـرام اإل إبـداء  خالل من الطلبة مع التعامل كيفية في للمعلم قدوة المشرف

 ،والمعلـم  التربـوي  المشرف بين ما مشتركة بصورة التعليمية العملية بتطوير هتمامواإل
 يعمل مما ،طلبته مع المعلم عالقة إلى العالقة هذه لنقل جابيةإي بصورة هذا يؤثر وبالتالي
 التربويـة  والعمليـة  الطلبـة  يهدف بما والتعليمية ةالتربوي العملية وتطوير تحسين على

 التعـاوني،  التعلم نمط على يعتمد اإلشرافي النمط وهذا .ومؤثرة فعالة بصورة والتعليمية
 المعلـم  حاجات بين التعارض إزالةو ،السليمة اإلنسانية العالقات وإقامة الجماعي العملو

 العـاملين  حاجـات  بـين  السوي فيقالتو في عمل أي فاعلية تبدو بحيث العمل، وحاجات
  . )2010لهلبت، ( العمل ومتطلبات

 

: متعددة جوانب خالل من التعلم عملية تحسين على تركز لإلشراف السابقة والنماذج
 العلمي واإلشراف. أفضل بطريقة أعمالهم ليؤدوا المعلمين يراقب التصحيحي فاإلشراف

 واإلشراف. أعمالهم تحسين على تساعدهم موضوعية وأرقام بحقائق المعلمين يزود
 كما اإلنتاجية، كفاياتهم مستوى ليرفع التدريس مهارات على المعلمين يدرب المصغر
 كما االيجابي، والتعزيز اإلنسانية العالقات على كبير بشكل تعتمد األنماط هذه بان يالحظ
 ومتطلبات حاجات عن الحديث من االهتمام انتقل وبهذا. المعلم مع فعال اتصال ببناء تهتم
 الذي هو الناجح واإلشراف ،المعلم احتياجات عن وجلية كبيرة بصورة للحديث العمل
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 ويستمد المعلمين، وحاجات التعليمية المؤسسة حاجات بين ما االيجابي التوافق يضمن
 ضوء في المعاصرة شرافيةاإل والنماذج والنظريات تجاهاتاإل مختلف من خصائصه
  .)2005مناصرة، ( التعليمي الواقع في شرافاإل يهلإ يسعى الذي الهدف

 

 المعلمين أداء تحسين إلى يهدف إشرافي أسلوب وهو :)كلينيكيياال(العيادي  اإلشراف
 بكامله، التعليمي الموقف تسجيل طريق عن الصف، حجرة داخل وممارساتهم الصفي،
 من النمط هذا دفويه .الطلبة تعلم تحسين بهدف فيه الدائرة التفاعل أنماط وتحليل

 التعليم، في ايجابي ثرأ وترك األداء في أعلى مستوى إلى المعلمين نقل إلى اإلشراف
 المشرف مع الحقيقي التفاعل خالل من المعلم دور فاعلية زيادة إلى يهدف وكذلك

 الدافعية وإثارة التربوي، اإلشراف نحو المعلمين اتجاهات في االيجابي والتغيير التربوي،
 تعلم وتطوير والتعليمي، التربوي المجال في نافعو جديد هو ما كل لممارسة لمعلمينا لدى

  .)2005مناصرة، ( وسلوكهم الطلبة
  

 التي التربوي اإلشراف عملية في الحديثة تجاهاتاإل من كلينيكيياإل اإلشراف يعتبرو
ـ  ويعنـي  م،التعلي تحسين بقصد التدريس وطرق التعليمية المهارات على تركز  طلحمص

)Clinical ملموسة واقعية ومشكالت حقيقية حاالت ومعالجة التحليل، التقويم،): كلينيكييإ 
 عليهـا،  ويعتمـد  المباشرة المالحظة المصطلح هذا ويتضمن الخاصة، الميادين بعض في
 أهمية إلى النظر ليلفت) كلينيكيياإل( مصطلح اختير وقد كلينيكي،ياإل إلشرافا يميز ما وهو

 يحدث ما كل تسجيل باعتماد والطالب المعلم سلوك وتحليل الصفية، المالحظة لىع التركيز
 تأخذ التي العام اإلشراف أساليب بين زمي وقد .والتعلم التعليم عمليات خالل الصف غرفة في

 على يركز الذي كلينيكيياإل اإلشراف أسلوب وبين الصف، غرفة خارج أساسي بشكل مكانها
 بأنـه : كلينيكيياإل اإلشراف أسلوب ويعرف .الصف غرفة داخل الصفي المعلم تعليم تحسين
 وممارسـاتهم  الصـفي  المعلمـين  سلوك تحسين نحو الموجه اإلشرافي العمل من النمط ذلك

 المعلـم  عن تصدر وأفعال أقوال من الصف غرفة في يحدث ما كل بتسجيل الصفية التعليمية
 ضوء في التفاعل هذا أنماط وبتحليل لتدريس،ا عمليـة  في تفاعلهم أثناء في المتعلمين وعن
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 طريق عن طلبةال تعلم تحسين بهدف والمعلم، التربوي المشرف بين القائمة الزمالة عالقة
 األسـلوب  هـذا  اسـتخدام  بـدأ  وقد ،الصفية التعليمية وممارساته المعلم تدريس تحسين

 وتـم  األمريكية، متحدةال الواليات في هارفارد جامعة في الخمسينات نهاية في اإلشرافي
 هـذه  فـي  العاملين التربويين المشرفين من عدد قبل من وتطبيقه استخدامه أثناء تطويره
 عمليـة  تحسـين  بهـدف  السبعينات بداية حتى عاماً عشر خمسة استمرت لمدة الجامعة
ــيخ اليافعي؛ 2005مناصرة، ( الصفية التدريس    .)2005، والش

  

 العلميـة  بـالنظرة  يتسم ديمقراطي، نمط اإلشراف من طالنم هذا يعتبر: الفني شرافاإل
 علـى  يشـجع  وهـو  ،يةميالتعل عمليةال وتطوير لتحسين العلمية والمبادئ الطرق ويستغل
 خـالل  ومن .أنفسهم لتحسين الجهود وبذل لنموا على المعلمين ويحث ،داعواإلب المبادرة
 التـدريس،  هيئـة  عضاءأ من متكامل شخص أنه على الموجه لىإ ينظر شرافاإل مفهوم

 في لآلخرين قيادته لىإ ضافةباإل ونهم،ؤبش اهتمامه ويوجه والطلبة المعلمين مع ويتعامل
 في العاملين مع يتفاعل أن يستطيع التربوية للعملية وإدراكه وبفهمه الذاتي، نموهم تحسين
 قـدوة  يكـون  أن الموجه من يتطلب األخرى الناحية ومن فعالة، بصورة التعليمي الحقل
 األدوار مـن  يتهـرب  أن يسـتطيع  ال يجعلـه  الذي األمر المعلمين، مع تعامله في طيبة

  .)2005، والشيخ اليافعي( منه والمتوقعة المطلوبة
  

 علـى  المدرسـة  مدير فيه يتشارك اإلشراف من نمط وهو :التكاملي التشاركي شرافاإل
 أجواء يولد مما مختص، رخبي انه على التربوي المشرف وكذلك مقيم، مشرف انه اعتبار
 المعلـم  إكسـاب  في يساهم كما ، هأدائ وتطوير المعلم لخدمة المتبادل والتعاون الثقة من

 أهـداف  يحقق بما وتقدمها والتعليمية التربوية العملية إثراء على تعمل جديدة تعليم طرق
 .  )2005، والشيخ اليافعي( بفاعلية والتعليمية التربوية العملية

  
شرافية التي تهدف الـى التعـرف علـى    هو أحد األساليب اإل: التربوي المقيم اإلشراف

، من خالل مكوث المشرف التربوي في المـدارس  مشكالت واحتياجات وأنشطة المدرسة
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القضايا الهامة مع المعلمين من  فترة كافية، تتيح له التفاعل مع االدارة والمعلمين، ومناقشة
  . ) 2007، عبيدات، أبو السميد( رتقاء بمستوى المعلمأجل اإل

  

أن االشراف التربوي المقـيم  ) 2013( هيل التربويأوردت اإلدارة العامة لإلشراف والتأ
هو احد االنماط االشرافية المتبعة في فلسطين، اضافة الى تطور مفهوم االشراف التربوي 

، فهنـاك  ئمـة امل، لكن ال تزال التحديات قاللوصول الى االشراف التربوي المدرسي الش
  .لتعزيزاتمسك باالشراف التقليدي، وغياب 

  
   بالمدرسين التربوي المشرف عالقة

 الجميع لها يسعى رؤية ابه واالرتقاء والتعليمية التربوية العملية تحسين عملية تعد
 للمعلمين المهنية التنمية خالل من الطلبة لدى التحصيل تقدم من أجل ،أهدافها لتحقيق
 العاملين عالقة وتفعيل الطلبة، مستوى تحسين في األهم الدافع يشكل الذي أدائهم وتطوير
 وتبادل التشاركي والعمل التعاون بأهمية يهملد قناعات وخلق والتعليم التربية بحقل

مرشد  المشرف .، وتدريبهم وتأهيلهم خاصة المعلمين الجددبينهم والمعرفة الخبرات
 ،عليهم سيطرته بسط أو المعلمين على التعالي عدم المقام هذا في عليه ويتوجب وموجه
 الواجبات في ومشاركتهم المهنة، في زمالء عالقة بهم تربطه التي العالقة تكون أن ويجب

 مع بموضوعية تعامليو ،والتربوية التعليمية العملية لتطوير عليهم الملقاة واألعمال
 تطوير على يعمل أن التربوي المشرف على يتوجب .حقه حق ذي كل يفيعط المعلمين
 بعدها يحتاج ال الكمال من مرحلة إلى وصل قد بأنه التفكير وعدم مستمرة بصورة كفاياته
 المشرف مميزات من أن كما. وحذق ببراعة دائماً التعامل عليه بل والتطور، التقدم إلى

 وفيرت على والعمل المدرسين صفوف في العالية المعنوية الروحب التمتع :والفعال الناجح
 يهعل ويتوجب كما .المهنية قدرتهم وفي نفوسهم، في الثقة زعزعة وعدم ،منباأل الشعور
 في العاملين نبي واالجتماعية المهنية، العالقات واصرأ تقوية على مستمرة بصورة العمل
 .)2000، زيدانالفنيش و ( بها والسمو واصراأل هذه ترقية وعلى التدريس، مهنة
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 في هايجعل وان وأسهلها، الوسائل، ابسط استخدام على العمل رفالمش على جبتوي كما
 أن عليه وكذلك ،فيها المرغوب التربوية هدافاأل الطلبة يحقق نأو متناوله،و المدرس مكانإ

   .)2002 ،الفرحو ، الخطيبالخطيب( العمل في التدريجي التقدم حرازإ على حريصاً يكون
 

 بالمعلمين التربوي المشرف تربط التي ادئالمب أن على) 2001( المغيدي اكد لقد
 تلك ولعل معه، يعملون بمن ديمقراطي قائد كل تحكم التي العالقة طبيعة في تتمثل

 وحماية المعلم، قبل من المبذول للجهد التربوي المشرف تقدير حول تتمركز المبادئ
 علمبالم الهاتص يتسم كما األساسية، حاجاته وإشباع له المعنوية الروح ورفع المعلم

 في المتواصل سعيه جانب إلى المتبادل، العميق والفهم والموضوعية والدقة بالوضوح
 المعلمين وبين جهة من المعلمين وبين بينه واالجتماعية المهنية العالقات أواصر تقوية
 قدراتهم وتنمية المعلمين بين الفرص تكافؤ تحقيق على يعمل وأن أخرى، جهة من أنفسهم
 إضافة الحديثة، التدريس وإستراتيجيات التعليمية والتقنيات الوسائل واستخدام توظيف في
 والتعليمية التربوية والظواهر المشكالت لدراسة العلمي البحث على المعلمين تشجيع إلى
 . سواء حد على
  

، من أجل هدف الى اإلرتقاء بمهارات المعلمن العالقة بين المشرف التربوي والمعلم تإ
 ومرشد وميسر موجه فهو التعليميةو التربوية العملية في النموذجي المعلم إلى الوصول

 تميزه التي والكفايات والخصائص المهارات من مجموعة يمتلك أن عليه ينبغي م،يومق
 من وجه، أكمل على له الموكلة والمهام الواجبات تحقيق على القدرة له وتهيئ غيره عن
 والقدرة المختلفة، وأنشطتها إجراءاتها وتنفيذ التعلمية، يميةالتعل للعملية التخطيط خالل
 األهداف ضوء في المستمر يميالتق بعمليات القيام وأخيراً فاعلة، بصورة الصف إدارة على

 بقدر فيها المعلم كفاءة وبقدر التدريسي، األداء يتمثل والعناصر المكونات وبهذه ،المنشودة
 من بشيء العناصر هذه ضاستعرا يلي وفيما لصفي،ا أدائه على إيجابياً ينعكس ما

  :التفصيل
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 التخطيط : أوالً

 بأشكال ،القدم منذ البشرية والمجتمعات الجماعات مارستها عملية التخطيط يعتبر
 والتحديات الكوارث لمواجهة والظروف الواقع مقتضيات بحسب مختلفة، بدائية طوأنما
 في تتم لعمليات ممارسات وكلها ،ذلك وغير والحيطة والتوقع التدبير، اتمسمي تحت

 األهمية غاية في التخطيط مهمة وتعتبر، المشكالت ومواجهة المخاطر لتجنب المستقبل
 التربوية العملية مجال في وخاصة منظمة أو مؤسسة لكل نشاط أو عمل أي لنجاح

 في النجاح نضما إلى فاعلة بصورة إتقانها يؤدي خطوة الجيد التخطيط ويعد والتعليمية،
 تستخدم التي المتعددة التدابير مجموعة بأنه التخطيط ويعرف .المنشودة األهداف تحقيق
 ومجموعة واضحة، أهداف تحديد يتضمن التخطيط أن يعني وهذا معينة، أهداف لتحقيق
   ).2002 ،الفرحو ، الخطيبالخطيب( األهداف تحقيق تكفل المناسبة اإلجراءات من

 

 إلى تهدف التي والنشاطات بالعمليات التفكير انه على )2003( نالضام هيعرفو كما
ومن التعريفات  .اإلجراءات لهذه فعالة إدارة إطار في محددة نتاجات إلى األهداف ترجمة
 بلـوغ  وحـول  الضعف، أو القوة مواطن عن للكشف األحكام إصدار عملية هو األخرى
 حوله المناسب القرار واتخاذ الهدف حققت لقياس مختلفة بأدوات المعلم ويستعين األهداف،

 . )2005 عيد، ؛2006 جادو، أبو(
 طريقـة  على باالعتماد الدراسية، المادة محتوى تحليل على القدرة التخطيط مهارة تشمل
 بشكل والسنوية اليومية الخطط وضع اجل من المعلومات، جمع خالل من العلمي المنهج
 اسـتراتيجيات  تحديـد  مـع  للقياس، قابلة صياغة األهداف صياغة على والقدرة متناسق،
 الشـقيرات،  ؛2006 جـادو،  أبو(  المرجوة بالنتائج الخروج اجل من يم،والتقي التدريس
  ) .2009 مريزيق، ؛2009

  

 فنياً عمالً أنها اعتبار على مسبق لتخطيط بحاجة التدريس عملية فإن ذلك ضوء وفي
 لمهـارة  المعلـم  امتالك وتشير التعليمية، ليةالعم في األساس حجر التخطيط ويعد دقيقاً،
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 وصياغة ،الدراسية المادة محتوى تحليل على القدرة مثل أخرى كفايات امتالكه التخطيط
  .) 2003 كوافحة،( االمتحانات وإعداد ،التعليمية األهداف

 

 دخول قبل المعلم نفس في الثقة زيادة على العمل في التربوي التخطيط أهمية وتتمثل
 والطرائـق  ،التعليمية لألهداف وتحديده ،العلمي بالمحتوى إللمامه نتيجة الدراسي صلالف

 أن كمـا  ،الالزمة يميالتق عمليات ثم الدرس لتنفيذ الالزمة والوسائل واألنشطة ،التدريسية
 ،بدقـة  تحقيقهـا  بعد درس بكل الخاصة التعليمية األهداف تحقيق تضمن التخطيط عملية

 أخطاء أو األخرى المنهج عناصر في أو المحتوى في قصور أي فاكتشا في والمساعدة
 وجعلها والتعلم التعليم عملية تحسين في الفعال التخطيط ويسهم .لغوية أخطاء وأ طباعة
 تنظيم من وتمكنه الصدف رحمة تحت األمور وترك اإلرباك المعلم وتجنيب ،فعالية أكثر

 وإعطـاء  المنشـودة  األهـداف  تحقيقو ،يذالتالم تعلم وتنظيم ،التعليمي الموقف عناصر
 المؤثرة العناصر جميع وجهت إلى الفعال التخطيط يؤدي كما ،إليه الوصول فرصة متعلميه

 باألهم، فيبدأ تعليمية، خبرة للمعلم يوفرو ،لها المخطط األهداف نحو التعليمية المواقف في
 علـى  تعديل أي إجراء الضروري من كان إذا وما قادمة، خطوة إلى ينتقل متى ويعرف
  .) 2003 كوافحة،( منها جزء على أو خطته،

 

 : وهي للمعلم أساسية أنواع ثالثة إلى التخطيط  (Colantonio , 2004)قسم كولنتنيو 
 أهـداف  تحقيق إلى المعلم خاللها من يسعى المدى بعيدة خطة وهي: السنوية الخطة •

 المشرفون ويرى ،معينة مرحلة وأ معين لفصل الدراسية السنة خالل الدراسي المقرر
  اطـالع  خـالل  من ة،الماد تدريس أهداف تشمل ان يجب الخطة هذه بان التربويون

 الذي المقرر أهداف تحديد من المعلم يتمكن حتى عناصره تحليلو المنهاج على المعلم
 المناسبة التدريسية واألساليب طرائقال على السنوية الخطة تشمل أن يجب كما ،سيعلمه
 لطبيعة وفقاً التدريسية واألساليب الطرائق تتنوع ما وعادة المقررة األهداف تلك لتنفيذ

 وتقنيـات  وسـائل  السنوية الخطة وتتضمن كما ،تدريسها وأهداف المادة موضوعات
 المعلم وعلى السنة، خالل المنهاج من تحقيقها وينالم األهداف لطبيعة المالئمة التعليم
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 المادة تدريس أهداف طبيعةل مالئمة لتكون للطلبة يمالتقي ليبأسا تنويع على يعمل أن
 لـدى  المـادة  تـدريس  أهداف تحقيق مدى على للحكم متفرقة زمنية فترات وتغطي
 ووحدتـه  المقرر موضوعات النجاز زمني جدول وضع ضرورة وبالنهاية ،المتعلمين

  .الدراسي العام طوال على
 وحدات النجاز للتخطيط تهدف األجل توسطةم خطة الخطة هذه تعدو: الفصلية الخطة •

 شهرين، كل أو شهرية خطط إلى تقسم وهي الواحد الدراسي الفصل خالل المقرر من
 العناصر الخطة هذه وتتضمن لألشهر، األربع األسابيع مدار على الموضوعات وتوزع
 . واحد دراسي فصل مدار على ولكن السنوية للخطة نفسها

ـ  اليـومي  عمله في المعلم يحتاجها المدى قصيرة ةخط وهي: اليومية الخطة •  ازإلنج
 واحدة حصة في نسبياً قصيرة فترة خالل تحقيقها يمكن ،واحد لدرس التعليمية األنشطة

 حسب وتسجل السلوكية األهداف من مجموعة الخطة هذه وتشمل ،حصص مجموعة أو
 إلـى  باإلضـافة  ،ليمةالتع أو التربوية والتقنيات لوسائلل توضيح وكذلك ،بلوم تصنيفي
 ،وتنفيـذه  الـدرس  إجـراءات  أو العرضو ،األساسية المتطلبات أو التهيئة أو التمهيد

 النشـاط  أو التعيينـات و ،نهائي يميوتق مرحلي تكويني يميتق من يتكون والذي يميالتقو
 .الراجعة التغذيةو ،المنزلي
 يجـب  بما المعلم عإقنا على العملب التخطيط مجال في التربوي المشرف دور ويتمثل
 إكسـابه  على والعمل الدراسية، الخطة وضع وكيفية التخطيط، مجال في به القيام عليه

  .وجه أكمل على المهمة بهذه للقيام الضرورية المهارات
 

 التنفيذ مهارة : ثانياً

 بالتعليم تُكتسب وإنما ،الوراثية الجينات في موجودة وليستء المر مع تولد ال المهارات
 ثالث خالل من إنجازه يتم مهني نشاط بأنها التدريس مهارة وتعرف ،والخبرة ريبوالتد

 وهذا ،التعل علىبة الطل مساعدة ويستهدف ،يميوالتق والتنفيذ التخطيط: هي رئيسية عمليات
 مهـارة  وتعـرف  .تحسـينه  ثم ومن جودته على والحكم والمالحظة للتحليل قابل النشاط
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 وتنفيذه التدريس بتخطيط عالقة ذي معين نشاط أو عمل أداء لىع القدرة :أنها على التدريس
  .)2009 الشقيرات،(  السلوكيات من مجموعة إلى التحليل قابل العمل وهذا ،يمهيوتق

  

 وإدارة األول، اللقـاء  وإدارة الصـف،  غرفة تهيئة اتمهار: فتتضمن التنفيذ مهارة أما
 وتنفيـذ  األسئلة، وطرح والشرح، ، زةالحاف والتهيئة الدرس، في الدخول قبل ما أحداث

 الدافعية واستثارة التعليمية، الوسائل واستخدام االستقصائي، التدريس و العملية، العروض
 النظـام  وضبط الشخصية، العالقات وتعزيز والتعزيز، االنتباه، على واالستحواذ للتعلم،
 بهـا  يتناول التي يةالكيف :عن عبارة هي التنفيذ وطريقة. الدرس وتلخيص الصف، داخل
 المتسلسـلة  الخطوات خالل من التدريس، عملية بتنفيذ قيامه أثناء التدريس طريقة المعلم

 الـذين  المعلمـين  مـن  غيـره  عن تميزه بصورة التعليمية، األهداف لتحقيق والمترابطة
  ) .2008 طربية،( الطريقة نفس يستخدمون

  

: ومنها والطرق األساليب هذه من داعد) 2008( وطربية) 2009( الشقيرات ذكر وقد
 التدريس أسلوب ،المباشر غير التدريس أسلوب ،)المحاضرة( المباشر التدريس وبأسل

 الراجعة، التغذية على القائمة األساليب ،والنقد المدح على القائم التدريس أسلوب المتمايز،
  . الجماعي التعاوني والتعلم يينات،التع أسلوب

  

 شخصية على اإلدارة هذه تعتمد الفنية الناحية فمن وعلماً، فناً يةالصف اإلدارة تعتبرو
 وقوانينه بذاته علماً تعد كما وخارجه، الصف داخل طلبةال مع التعامل في وأسلوبه المعلم

 حيث م،والتعل التعليم عمليتي نجاح عوامل أهم أحد الجيدة الصفية اإلدارة وتعد وإجراءاته،
 لحدوث واالجتماعية النفسية والمتطلبات األجواء جميع ةوتهيئ توفير على تعمل إنها

 التربية وعالم الصفية، اإلدارة مفهوم ضمنتوي .فعالة بصورة والتعلم التعليم عمليتي
 على تقوم والتعليم والتربية اإلدارة من كل لكنو ،مختلفة بخصوصية يتسم الذي والتعليم
 غاية في تحدث التي التطورات واكبةوم إدارته عملية تجعل مما البشري، العنصر أساس

  .)2008 طربية،( كبير وجهد عناء إلى وتحتاج الصعوبة
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 الصفية، اإلدارة في العاملون وهم ،والتالميذ المعلم: الصفية اإلدارة عناصر وتتضمن
 تشمل كما ،وجودها ومبرر الخام المادة فهم طلبةال أما والموجهة، المنفذة األداة هو فالمعلم
 مـن  يحتويه وما والتعليمية التربوية العملية به تتم التي المكان وهو الصفية غرفةال كذلك
 األجهزة على الصف إدارة وتشتمل كما ومختبرات، ومراكز وساحات وتجهيزات، أثاث

 بواسـطته  تنتقى أساسي عامل يعتبر الذي والوقت ،الوسائلو اآلالتو والمواد التعليمية
 إدارة أهمية وتنبعث .خارجها أو الصف حجرة داخل سواء ةالمختلف والعمليات اإلجراءات

 ،الصـفية  الغرفـة  داخـل  والواجبات المسؤوليات على التعرف في تسهم أنها في الصف
 أنمـاط  مـن  تعززو ،طالبال في والقيم المهارات وغرس المعرفة نقل بمهارات وتزود
 الطلبة تقدم مدى يميلتق عملية خطة وضع في تسهم أنها كما ،اإليجابي واالتصال التفاعل
 ،كالمالحظـة  متنوعـة  أسـاليب  اسـتخدام  يميالتق عملية وتتطلب األهداف تحقيق نحو

 المتنوعـة  والنشـاطات  ،الكتابيـة  واألعمال ،الشفوية واألنشطة ،القصيرة واالختبارات
  ).2008 طربية،(

  

 إدارة مجال في لعمله ومتقناً وجه أكمل على رسالته أداء في ناجحاً المعلم يكون وحتى
 األكيدة الرغبة: أهمها ومن عمله في تعينه التي الكفايات من مجموعة امتالك عليه الصف

 التدربو ،تجاههم المسؤولية بمعنى واإلحساس الطلبة مع العمل وحب التدريس مهنة في
 الطفولة نفس علم بجوانب اإللمامو ،هم كما تقبلهم وبالتالي ،والتحمل والجلد الصبر على
 المـادة  وتقديم تدريس في متنوعة أساليب استخدام في الجيدة والمعرفة ،التعلم نفس وعلم
  . )2003كوافحة، ( الصف غرفة داخل وتحديدها الفردية الفروق إلى تعرفوال ،العلمية

 

 علـى  قـادر  منظم تعلم لتوفير مناسبة صفية بيئة تحقيق للمعلم تضمن الكفايات وهذه
 بيئة إيجاد في النجاح الصفية لإلدارة يتحقق ولكي ،منه بتغاةوالم المرجوة النتائج تحقيق
 االنضـباط  بعوامـل  مصحوبة تكون أن بد ال فإنها والتعلم التعليم لعملية محفزة تعليمة
 ومن ،التدريس إجراءات تنفيذ المعلم على يسهل تعليمياً مناخاً يوفر الذي الصفي والنظام

 توزيع على المعلم حرص :الصفي والنظام ضباطاالن على للمحافظة المناسبة المقترحات



32 

 

 

 قبـل  الطالـب  اسم حددت دون ،عشوائية وبطريقة طلبةال من ممكن عدد أكبر بين أسئلته
 أمـاكن  تغييـر  ضرورة كذلك ،المجيب يختار ثم السؤال طرح عليه بل السؤال، طرح
 جنـب وت ،والصف الحصة لمصلحة المعلم يريده الذي بالشكل الحصة في الطلبة جلوس
 التـأثير  لـه  المعلم ألن الشرح، أثناء في المقاعد بين الحركة وكثرة المقعد في الجلوس
 ان المعلـم  علـى  كما واليدين، بالوجه التعبيرات قانإت ضرورة كذلك ،واقف وهو األكبر
 وعليـه  كما ،جدواه عدم يكتشف ماعند وأسلوبه طريقته لتغيير واالستعداد بالمرونة يتمتع
     فعـالً  وينفـذه  معقـوالً  فلـيكن  بـأمر  هدد وإذا تنفيذها، يستطع ال بأمور التهديد تجنب

  .)2008 طربية،(
   

 : يميالتق مهارة : ثالثاً

 وكذلك ،منشودةال األهداف تحقق مدى إلى للتعرف كبيرة أهمية ذات يملتقيا عملية تعتبر
 ومعالجة ،ومكافأتها ،وإقرارها ،والتعلم التعليم عمليتي في القوة عناصر تعزيز على العمل

  . فيها الضعف عناصر
 

، م للكشف عن مواطن القوة أو الضعف، وحول بلوغ األهدافيم عملية إصدار األحكاالتقي    
أبو جادو، ( ويستعين المعلم بأدوات مختلفة لقياس تحقق الهدف واتخاذ القرار المناسب حوله 

  ) .2003كوافحة، ( والمستوياتلمعايير يم استخدام اويتضمن التقي. )2005عيد،  ؛2006
  

يم لدى معظم المعلمين باالختبارات التي تقيس الجانب ي مجال التربية يقترن مفهوم التقيف
يات الحديثة فقد طـورت مفهـوم   ، أما النظروالمتمثل في التحصيلالمعرفي للطالب فقط 

تغيرات الوجدانية ، باإلضافة إلى المجوانب ومتغيرات العملية التربويةيم ليشمل جميع التقي
  ). 2006أبو جادو، (واالتجاهات والمهارات الحركية  مثل الميول
 األهـداف  لتحقيق جهد من يبذل ما تقديرل الهادفة العملية اإلجراءات يمالتقي ويتضمن

 على والحكم مسبق، تخطيط من وضع وما ،معايير من عليه تفقا ما ضوء في التربوية
 تحسـس  بهـدف  التنفيذ في وصعوبات عقبات من ادفهايص وما الجهود هذه فاعلية مدى
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 فـي  يمالتقي أهمية وتتمثل .تحقيقها والمنوي المأمولة األهداف إلى للوصول األداء مستوى
 وإعادة ،الراجعة التغذية تحقيق وكذلك ،األهداف تحقيق في النجاح مدى من لتأكدا عملية
 ودراسـة  ،الخطـط  تعديلو ،فاألهدا تحقيق عدم حال في المعلم عمل أسلوب في النظر
 .) 2003كوافحة، ( مللمعل والطمأنينة الراحة جلبو ف،األهدا تحقيق عدم أسباب

  

 اهتمام إن: منها عدة ألسباب وذلك خاصة أهمية ذا التربوي اإلشراف في يميالتق يعتبر
 ،المختلفـة  بعناصرها التربوية والعملية المعلم يميتق على ينصب ساساًأ التربوي اإلشراف
 تطـوير  لـى إ شـك  بال يؤدي نأ يمكن الحديثة العملية بأساليبه واستخدامه يميالتق فنجاح
 الحقـل  في العاملين كثرأ يكون نأ يمكن التربوي فالمشرف التعليمية، العملية في واضح
 نفـس  فـي  انه كما المختلفة، وطرقه وأساليبه مفهوماته ومعرفة يميبالتق التصاقا التربوي
 وذلك المستمر، الموضوعي يميللتق خاضعاً نفسه التربوي اإلشراف يكون أن ينبغي الوقت

 يميـة يتق عمليات تصاحبه لم ما المثلى بصورته يتحقق نأ يمكن ال عمل وأ مهنة ةيأ نأ
  ).2003 األسدي،( بمستواه واالرتقاء لتطويره مستمرة

  

 التـي  لتربويـة ا األدبيات أن إال التربوي اإلشراف في يميالتق أهمية من الرغم وعلى
 اإلشـراف  فأدبيـات  بينهما، المتينة العالقة هذه تعالج لم يميوالتق اإلشراف ميداني تناولت
 مفهوم استخدام عن يبتعد منها الكثير أن إال يميالتق جوانب شتى تعالج كانت وان التربوي

 فـي  هـات االتجا وهذه المفهوم هذا من اإلفادة إمكانية ثم ومن ،الحديثة واتجاهاته يميالتق
 عـن  تبتعـد  أن ماإ نراها يميبالتق المتعلقة األدبيات أكثر أن كما ،اإلشراف عملية تطوير
 ،األساسـية  لجوانبـه  مستوفية غير عابرة إشارات إليه تشير أو التربوي اإلشراف مفهوم
 يشـار  أن يجـب  حيث" التربوي اإلشراف" مفهوم استخدام تجنب الباحثين بعض ويحاول

ـ تق" أو" التـدريس  يميتق" أو"  المعلم يميتق" موضوع تعالج اتأدبي فهناك ،إليه  العمليـة  يمي
 الواقـع  في هو الذي التربوي اإلشراف مفهوم استخدام تغفل ولكنها" المدرسة في التربوية
  .)2003كوافحة، ( األساسية الجوانب هذه يمثل
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ـ  وخطواته وأساليبه مفهوماته تطور حيث من يميالتق حول كتب ما نإ  وعالميـاً  اًعربي
 نأ يمكـن  ومنهجية نظرية سسأ من تتضمنه بما دبياتاأل من ضخماً مورداً يشكل صبحأ

 ولعـل  .ثانية جهة من نفسها العملية هذه يميوتق جهة من شرافاإل عملية تطوير في تسهم
 نأ ينبغي التربوي شرافاإل عملية نأ هو المجال هذا في ليهإ يشار نأ يمكن ما ابرز من

 المجال، هذا في كتب ما كل من واإلفادة ،يميالتق ميدان في ليهإ التوصل تم لما وفقاً تسير
 إلى اإلشارة يمكن وهنا .االتجاهات لهذه وفقاً نفسها اإلشراف عملية يميتق يتم نأ يمكن كما
 ومـن  يميةيتق كعملية التربوي اإلشراف وتخدم يميبالتق الخاصة والمبادئ األسس من عدد
 نأ وذلك ،نهائياً وليس اًيتطوير اإلشراف في يميالتق هدف يكون أن ضرورة: األسس هذه
 ،يميالتق من نوعينوهناك  وتطويرها، التعليمية العملية تحسين هو شرافيةاإل العملية هدف
 فـي  يجري فهو النهائي النوع أما انقطاع، ودون مستمر بشكل يجري ؛التطويري النوع
 وجب لذلك التطوير هو التربوي شرافاإل من هدفال نأ وحيث العمل، وأ البرنامج نهاية

 ومديري المعلمين مع الميدانية واللقاءات الزيارات من العديد خالل من العملية هذه تتم نأ
 يـتم  ةواحـد  زيارة على تقتصر ال التعليمية بالعملية عالقة مله نمم ،وغيرهم المدارس
  ).2003 األسدي،( ضوئها في الحكم

 
 

 ضـوء  فـي  تكون التي  تلك للتطوير خدمة وأكثرها يميالتق نواعأ فضلأ أن من يعتبر
 بوضـع  التربـوي  المشرف يهتم نأ بد ال ولذلك للقياس، وقابلة ومحددة واضحة هدافأ
 هـداف األ وتحديد الذاتي يميبالتق يسمى ما باعات يمكن كما شرافي،اإل لعمله محددة هدافأ

 ،ونوعـه  يمـه يتق يـتم  الذي العنصر لطبيعة وفقاً وذلك يميالتق هذا مثل بموجبها يتم التي
 التـي  األهـداف  بلوغ في  النجاح مدى من للتأكيد تبذل التي المنظمة الجهود هو يميالتقو

 التـي  والوسـائل  األسـاليب  نجـاح  مدى دراسة وهو التربوي، اإلشراف برنامج حددها
 علـى  لقائمينا عطاءإ جلأ من وذلك ،العملية هذه في التربوي اإلشراف جهاز استخدمها
 ،للمستقبل التطلع في وتساعدهم ،العملية هذه عن واقعية صورة التربوي شرافاإل برنامج
 حقق فإذا والتنفيذ التخطيط لعمليتي متممة عملية يميوالتق. الجديدة شرافاإل خطط ووضع
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 عليـه  القـائمين  نفـوس  فـي  والطمأنينة الراحة يبعث ذلك فان هدافهأ شرافاإل برنامج
 لمراجعـة  عليه للقائمين الفرصة يعطي ذلك فان هدافهأ يحقق لم ذاإ وأما للعمل، ويحفزهم
  ).2002 ،ضمرة( خراأل البعض وتطوير وتغيير بعضها وتعديل ليبهماسأو وسائلهم

  

 الوصـول  بهدف المعنيين جميع فيها يشترك تعاونية عملية أنه على يمالتقي الى وينظر
 اإلشـراف  برنـامج  أبعـاد  لكافـة  شـاملة  عملية انهب يمالتقي يتسم كما أفضل، نتائج إلى

 برنـامج  فـي  والضعف القوة جوانب دراسة تستهدف تشخيصية عملية وهو ،وعناصره
   .فالضع وعالج القوة من اإلفادة بقصد التربوي اإلشراف

 

 هـذه  تتخـذ  بحيـث  وكامنـة  صحيحة معلومات ودراسة جمع أساس على يميالتق يتم
 وسـيلة  فهو غاية، وليس وسيلة يميالتقو اإلشرافي، البرنامج لىع للحكم معيارا المعلومات
 الضعف وعالج العملية لهذه المحددة األهداف ضوء في التربوي اإلشراف عملية لتحسين
  ).2003 األسدي،( فيها والعيوب

 

 إلـى  يسـعى  التي الغاية بلوغ في الفشل أو النجاح حالتي في ضرورية يميالتق وعملية
 مـن  – اإلمكـان  بقدر – وسليمة  موثوقة بطرق للتأكد التربوي شرافاإل جهاز تحقيقها
 فان نعرف وكما الموضوعة، األهداف تحقيق في المبذولة الجهود إليه وصلت الذي المدى
 متنوعة يميالتق طرق فان وكذلك واحد، هدف تحقيق إلى تسعى ال التربوي اإلشراف عملية
 التربـوي  المشـرف  يقيد أال يجبو .تربويال اإلشراف وأهداف تتناسب لكي محددة غير
 اإلشـراف  برنـامج  على للحكم يميالتق وسائل من محدودة وسائل أو واحدة بوسيلة نفسه

ـ  حيث ،الموضوعية الوسائل استخدام: منها ومتنوعة عديدة يميالتق فوسائل ،التربوي  مييق
 التجـارب  طريق عن التربوي اإلشراف عملية من يمهيتق يريد الذي الجانب هنا المشرف

 وكـذلك . األمـور  وألولياء معه وللعاملين ولزمالئه له مقنعة الطرق وهذه ،واالختبارات
 والمناقشـات  والتقـارير  ستفتاءاإلب ستعانةاإل  خالل من الذاتية الوسائل يستخدم أن يمكن
 عدد أكبر من تجمع أن يجب الوسائل فهذه عليها، يحصل التي والمعلومات الشفوي، والنقد
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 األمور وأولياء والمشرفين والمعلمين الطلبة من البرنامج، تنفيذ في المشاركين من مكنم
  .)2002ضمرة، ( وغيرهم

  

 كـل  يكون بحيث ه،ووينفذ يميللتق برنامجاً يضعوا أن التربويين المشرفين على ويجب
 لقيامل الالزمة الكفايات فيهم تتوافر وبحيث ،وتخصصه عدادهإ في لألخر مكمالً منهم واحد

  .الميدان هذا في خارجية بخبرات االستعانة من بأس وال يم،يالتق عملية من الفنية بالجوانب
  
تم سابقا عرض المراحل التي تم تطور مفهوم االشراف التربوي خاللهـا، بـدءا مـن      

مرحلة التفتيش ومن ثم الى مرحلة التوجيه وصوال الى مرحلة االشراف التربوي ، وسيتم 
  .الى مراحل التطور في مفهوم االشراف التربوي في فلسطين التطرق اآلن

  

  فلسطين في التربوي لإلشراف التاريخي التطور

 في وكبيراً واضحاً تطوراً وأساليبه فلسفته وتطورت التربوي، اإلشراف مفهوم تطور
 ورفـع  التربـوي،  النظام تطوير إلى سعت التي الجهود مختلف نتيجة األخيرة السنوات
وزارة التربية والتعلـيم  ( مستواه ورفع التعليم، نوعية تطوير إلى يؤدي نحو لىع كفايته

  ).2011 ،الفلسطينية
  

  :وقد مر اإلشراف التربوي في فلسطين بمراحل التطور التالية
 على قائماً الفترة هذه في التفتيش كان حيث  :)م 1977 – م 1948( التفتيش مرحلة .1

 تمكن على باألساس يعتمد وكان الصفية، لزيارةا خالل من المعلم، أخطاء عن البحث
 المفـتش  يعـرض  الزيارة وبعد الطلبة، تحصيل مدى وعلى العلمية، المادة من المعلم
 هـذه  خالل كون مم االيجابية، النواحي إلى التطرق دون السلبية النواحي المعلم على

           التفتــيش موضــوع نحــو المعلمــين عنــد ســلبية ومواقــف اتجاهــات الفتــرة
 .)2009، والنخالة الجرجاوي(
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  :))1994 - 1978( الفلسطينية الوطنية السلطة قبل ما مرحلة(التوجيه  مرحلة .2

 هلموج مفتش من المشرف اسم تغيير من بالرغم التفتيش بطابع المرحلة هذه تميزت لقد
لمرحلة هذه ا وتتسم التخطيط، عن يبتعد كان وسلوكه ممارساته إن إال تربوي، مشرف ثم

 هـدف التي تفتقر للتخطـيط، وت  للمعلمين المفاجئة اإلشرافية الزيارات خالل من بالتفتيش
 كان حيث زيارته أثناء في يراها التي األخطاء ورصد لديهم الضعف جوانب عن لكشفل

 بـالقوانين  المعلمين التزام ومدى التعليمي، للمحتوى الطلبة فهم مدى على المفتش تركيز
 التحصـيل  ومدى الدراسية، للمادة وتحضيرهم الدراسية، للمقررات تباعهماو والتعليمات،

 لـم  المفتشين عدد قلة وبسبب للمعلم، معين تقدير وإعطاء التقرير، كتابة ثم ومن للطلبة،
 اهتمـام  هناك يكن ولم الدراسي، العام خالل للمدرسة زيارتين أو زيارة سوى هناك تكن
 علـى  االشراف التربوي خالل هذه المرحلة التركيـز  حاول. للمعلم المهني التطوير في

 الموجـه  أداء عـن  يرضـوا  لم ينمالمعل ولكن والموجه، المعلم بين حسنة عالقات إيجاد
 المسـمى  فـي  حـدث  التغيير ان واعتبروا واضحة، تكن لم الموجه مهمة الن وزياراته
بية والتعليم زارة الترو ؛2013االدارة العامة لالشراف والتأهيل التربوي، ( فقط الوظيفي
   ).2002المدلل،  ؛ 2009الجرجاوي والنخالة، ؛2011، الفلسطينية

  

        عـام  مـن  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة مرحلـة  (االشراف التربـوي   مرحلة .3

  :)) 1996حتى و 1994(

 وقطاع الغربية الضفة في التعليم على اإلشراف العالي والتعليم التربية وزارة تولت لقد
 واقـع  فـي  كبيـر  تطـور  حدث ولهذا الفلسطينية، الوطنية السلطة قدوم لحظة من غزة

 تواكـب  حديثة أدوار ممارسة إلى القديمة التقليدية األدوار ممارسة من التربوي اإلشراف
 اإلشـرافي،  المجال في وخاصة والتعليم التربية مجال في والتحسين والتقدم العلمي التقدم
 هـو  اإلشـراف  مـن  الهدف وأصبح ،والمساندة الدعم بتقديم التربوي اإلشراف اتسم وقد

 المعلـم  من كالً أصبح ولقد .فلسطين في والتعليمية التربوية العملية في كلي تغيير إحداث
 حلـول  وتقديم والتعليمية، التربوية العملية إنجاح في رئيسيين شريكين التربوي والمشرف
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 المعلمـين  بـان  المرحلة هذه اتسمت وقد علمالم يواجهها التي التربوية للمشكالت وبدائل
 هنـاك  أصبح وكذلك المشرفين، مع والتعاون الرضا بتحقيق كبير بشكل يهتمون أصبحوا
 والمشرف المعلم بين الثقة وعدم بحرفيتها، والتعليمات القوانين بتنفيذ المعلمين لدى اهتمام

 الدراسـات  غياب وكذلك التربوي، المشرف عن عيوبه يخفي المعلم يجعل مما التربوي،
 التخصصات من المدارس حاجات وفق المعلمين وتوزيع واإلحصائيات، العلمية والبحوث

؛ وزارة التربيـة  2011الزرعـي،  ؛ 2013االدارة العامة لالشراف والتأهيل التربوي، (
  ).2011، والتعليم الفلسطينية

  

  :2005 – 1996مرحلة ما بين  .4

المشرف التربـوي   من كل يتشارك أصبح بحيث طلوبالم العمل طبيعةفيها  تغيرت لقد
 بعد المنشودة األهداف تحقيق في المناسب اإلشرافي األسلوب نجاح فرص زيادة في والمعلم
 التغذيـة  التربوي المشرف يقدم .المختلفة التعليمية النشاطات في وتنفيذه بدوره المعلم اقتناع

 حـل  في ومساعدته وتطويره المعلم بنمو يهتم ياًتربو قائداً باعتباره للمعلم، المحببة الراجعة
 اهتمـام  هنـاك  وأصـبح  العالقة، هذه على يغلب الديمقراطي التعامل أصبح كما المشاكل،
 عمـل  فـي  جديـدة  ادوار باستحداث اهتمام هناك أصبح كما األغلب، على الكمي بالتدريب
 تدريبيـة،  مـواد  ادوإعـد  التربوي اإلشراف إعداد على العمل خالل من التربوي المشرف
 المـدارس  مديري أداء تطوير على العمل وتم، المنهاج وإثراء والمديرين المعلمين وتدريب
 اإلشراف بها مر التي المراحل أهم من المرحلة هذه وتعتبر .مينمقي كمشرفين بدورهم للقيام

ـ  مرحلة ومشرف علمي، مرحلة مشرف وظيفة استحداث تم فقد فلسطين، في التربوي  ي،أدب
 األساسية،) 4 –1( للصفوف األولى األساسية المرحلة لمعلمي الدعم تقديم المشرف ليستطيع

 فـي  المدرسة مدير التربوي المشرف يرافق حيث العام اإلشراف في العمل استحداث تم كما
 فـي  لـه  مرافقته على بناء للمدير الراجعة التغذية بعدها يقدم تخصصية، غير صف زيارة
جهت هذه المرحلة فكانت مخلفات اإلحـتالل السـائدة،   ما التحديات التي واأ. الصفية الحصة

وزارة ؛ 2013االدارة العامة لالشراف والتأهيل التربوي، (  عباء الملقاة على المعلموكثرة األ
  .)2011، التربية والتعليم الفلسطيني
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  :اآلن حتى 2006 بين ما مرحلة .5

 اإلشـراف  صعيد على فيها جديدة أنماط وانتهاج ملموسة تحوالت المرحلة هذه شهدت
  :فترتين إلى المرحلة هذه )2011( وزارة التربية والتعليم الفلسطيني توقسم التربوي،

  ) 2008 – 2006( ىالفترة األول •

 في البرامج من العديد تنظيم تم حيث الصفي اإلشراف دور تعزيز المرحلة هذه في تم وقد
  :منها المجال هذا

وهي تقوم على تشخيص كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والتعلمية مـن   :المتابعة الشاملة
مصادر مادية وبشرية، من خالل النظر إلى المدرسة باعتبارها وحدة مستقلة للوقوف على 

  .مدى تحقيقها لألهداف التربوية والتعليمية
علمـي  الذي يعنى بتقديم الدعم والمسـاندة والمسـاعدة لم   ):التعاوني(المشرف الصديق 

المدرسة أو فئة منهم في موضوعات أظهرت المدرسة حاجة إليها، وذلك بناء على زيارة 
  .المتابعة الشاملة أو حاجة بعض المعلمين ذوي األداء المتدني

 مشـرف  نهأ اعتباره على المدرسة ريمد مرافقة على فيه العمل واقتصر :العام اإلشراف
 فـي  الرياديـة  المشـاريع  ومتابعة التدريسية، ئةللهي المهني النمو ومتابعة م،مقي تربوي
  .المرجوة األهداف تحقيق مدى على والوقوف ،المدرسة

  
  )ولغاية اآلن 2008(الفترة الثانية   •

 تطوير تم حيث الحالي، يومنا وحتى 2008 عام منتصف بين ما تقع التي الفترة وهي
 الصـفي  اإلشـراف  علـى  التركيـز  مرحلـة  من نتقالاإل بغية التربوي اإلشراف نظام

 يتعلق فيما متخصص واستحداث الشامل، المدرسي التربوي اإلشراف إلى فقط التخصصي
 لذلك كان وقد التخصصي، واإلشراف الشاملة والمتابعة ،ماًمقي مشرفاً التربوي بالمشرف
 فترة أطول فيها والمكوث المدارس مع المستمر التواصل ضرورة: منها عديدة مسوغات
 حاجـة،  األكثر مدرسة) 84( في بتطبيقها الوزارة قامت التي التجربة أظهرت كما ممكنة
 م،المقي أو الداعم بدور ليقوم بوضوح التربوي المشرف عمل تحديد من بد ال كان وكذلك
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 وورش لقـاءات  حضـور  بغـرض  المدارس من المعلمين خروج من الحد على والعمل
 إيجابـاً  ينعكس مما العنقودية، المجموعة داخل أو المدرسة في عقدها طريق عن تدريبية
 وعـدم  للـدورات،  مالية تكاليف تخفيف شأنه من وذلك والتعليمية، التربوية العملية على
ل التحديات قائمـة فهنـاك   ومع ذلك ال تزا .المعلم أداء على للحكم الصفية الزيارة كفاية

ة العامة لالشراف والتأهيل االدار(ساليب التقليدية، وغياب التعزيز بصورة عامة تمسك باأل
  ).2013التربوي، 

  

شراف التربوي، ومقوماته ، وعناصره، لقسم من الدراسة مناقشة مفهوم اإلهذا ا يتم ف
يم، تمثلة في التخطيط والتنفيذ والتقيشراف التربوي والموأنواعه، كما تم مناقشة عناصر اإل

  .داء المعلمينوتطوير آ لما لهذه العملية من أهمية كبيرة في تحسين وذلك نظراً
  

جريت جموعة من الدراسات السابقة التي أوفي القسم التالي من الفصل سيتم مراجعة م
المشرف التربوي في تطـوير  شراف التربوي ودور لعالم حول اإلفي بيئات مختلفة من ا

  .داء المعلمينوتحسين آ
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 الدراسات السابقة   . ب

 السـابقة  الدراسـات  مـن  مجموعـة  شـة ومناق عرض الدراسة من القسم هذا يتناول
 ،ومحاوره وأهميته التربوي اإلشراف واقع تناولت التي واألجنبية والعربية منها الفلسطينية

 والتنفيـذ  التخطـيط  مجـاالت  في المعلم أداء تطوير في المشرف دور على التركيز مع
  .والتقييم
  

 الدراسات العربية  : أوال •

 دعم في التربوي اإلشراف ورد إلى التعرف) 2013( ومعمر سمرة أبو دراسة هدفت

 ،أنفسهم الجدد المعلمون ذلك يرى كما) الشمالية المحافظات( فلسطين في الجديد المعلم
 من األول الفصل خالل نهميتعي تم الذين الجدد المعلمين جميع من الدراسة مجتمع وتكون
 طبقية نةعي اختيار موت معلماً،) 1590( عددهم والبالغ ،2009/2010 الدراسي العام

 الدراسة أهداف ولتحقيق .معلماً) 296( أفرادها عدد بلغ الدراسة، متغيرات وفق عشوائية،
 التحقق وتم مجاالت، ستة على موزعة فقرة،) 47( من مكونة استبانة بتطوير الباحثان قام
 دور أن اسةالدر نتائج وأظهرت. المناسبة واإلحصائية التربوية بالطرق وثباتها صدقها من

 كان أنفسهم الجدد المعلمون يراه كما الجديد المعلم دعم في فلسطين في التربوي اإلشراف
 المشرف دعم نأو ،)3.30( قدره حسابي وبمتوسط الكلية، الدرجة على متوسطة بدرجة
 النتائج أظهرت كما األقران، دعم من أعلى كان الجديد للمعلم المدرسة ومدير التربوي

 لدور الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات روقف وجود عدم
 حين في ،"والتخصص الجنس،": لمتغيري تعزى الجديد المعلم دعم في التربوي اإلشراف
 لصالح الجغرافية، المنطقة لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت
  . والشمال الشمال أقصى منطقتي
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 أداء تحسين في التربوي المشرف دور على التعرف )2012( احميدة دراسة هدفت

 رياض معلمات نظر وجهة من اللغوية األطفال مهارات تنمية في األطفال رياض معلمات

 من أطفال رياض معلمة (213) من الدراسة عينة تكونت وقد ،األردن في األطفال
   من تكونت استبانة بناء وتم وإربد، قوالمفر عمان محافظات في الخاص التعليم مديريات
 المشرف قيام درجة أن الدراسة نتائج وأظهرت ،مجاالت خمسة على موزعة فقرة  (36)
 معظم على متدنية جاءت األطفال رياض معلمات أداء تحسين في بدوره التربوي

 اًإحصائي دالة فروق وجود عدم النتائج أظهرت ماك. ةمجتمع المجاالت وعلى المجاالت،
 تنمية في األطفال رياض معلمات أداء تحسين في التربوي المشرف دور رأي بين

 تعزىو ،التربوي المشرف دور في المعلمات نظر وجهة من اللغوية األطفال مهارات
 توصيات تقديم تم الدراسة نتائج على وبناءقع، والمو الخبرة، وسنوات العلمي للمؤهل
  .اللغوية األطفال مهارات يةتنم في المعلمات أداء لتحسين خاصة

  

 التطوري التربوي اإلشراف تحسين درجة إلى التعرف) 2012( اللوح دراسة هدفت

 الكشف مع ،الدولية الغوث وكالة مدارس في العربية اللغة لمعلمي التدريسية للممارسات
 نتيجة التحسن درجة في العربية اللغة معلمي آراء على الدراسة متغيرات أثر عن

 (62) من مكون مقياس بناء تم الدراسة؛ هدف ولتحقيق، التطوري التربوي افلإلشر
 التخطيط وممارسات التطوري اإلشراف: األول: محاور ثالثة على وزعت عبارة

 اإلشراف: والثالث التدريس، تطبيق وممارسات التطوري اإلشراف : والثاني للتدريس،
 بلغت حيث الوصفي، المنهج لباحثا استخدم وقد التدريس، يميتق وممارسات التطوري

 بالطريقة اختيارهم تم الدولية، الغوث وكالة معلمي من ومعلمة معلماً (164) الدراسة عينة
 التطوري التربوي اإلشراف أن: أهمها من نتائج إلى الدراسة توصلت وقدية، العشوائ
 ذات فروق توجد وال جداً، كبيرة بدرجة العربية اللغة لمعلمي التدريسية الممارسات يحسن
 توجد بينما التعليمية، والمرحلة الجنس: لمتغير تعزى التحسين درجة في إحصائية داللة
 عقد :الدراسة توصيات أهم ومنة، الخدم سنوات لمتغير تعزى إحصائياً دالة فروق
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 اإلشراف استخدام مجال في مهاراتهم لتطوير التربويين؛ للمشرفين تدريبية دورات
  .أدائهم لتحسين المعلمين؛ على اإلشرافية ارساتهممم في التطوري

  
 التربويين للمشرفين التربوية الحاجات درجة تحديد) 2011( الزرعي دراسة هدفت

 باإلضافة ،المديرين نظر ووجهة نظرهم وجهة من الغربية، الضفة شمال محافظات في
 والتخصص، والخبرة، العلمي، والمؤهل الجنس، : الدراسة متغيرات ثرأ بيان إلى

 التربوية الحاجات تحديد مستوى حول والمديرين التربويين المشرفين آراء في والوظيفة
 من الدراسة مجتمع وتكون الغربية، الضفة شمال محافظات في التربويين للمشرفين
 (191) عددهم والبالغ الغربية، الضفة شمال محافظات في والمديرين التربويين المشرفين
 (358) من وتكونت عشوائية، طبقية بطريقة عينة منه واختيرت  .مديرا  (636)و مشرفًا
 نتائج إلى الدراسة توصلت وقد الدراسة، مجتمع من) %43( يقارب ما أي ومديرا، مشرفًا
 يراها كما التربويين للمشرفين التربوية للحاجات عال تحديد مستوى هناك :أهمها

 استجابات في  إحصائية داللة ذات فروق جدتو ال ،المدارس ومديري أنفسهم المشرفون
 :منها بتوصيات الباحث أوصى .الجنس لمتغير تعزى والمديرين، التربويين المشرفين
 سد ليستطيعوا بالرواتب، يتعلق فيما خاصة التربويين، للمشرفين المادية الحياة تحسين
 مهنية عمل بيئة ينتحس وكذلك ،وألسرهم لهم كريمة حياة مستوى وتأمين المادية حاجاتهم
 يعمل أن إلى بحاجة التربوي فالمشرف والمعاملة، المكان حيث من التربويين للمشرفين
  .عمله في له رؤسائه دعم إلى بحاجة أنه كما خصوصيته، على تحافظ باستقاللية

  

  

 في التربوي هالموج مساهمة مدى تعرفال) 2011( شاهين أبو دراسة هدفت

 النمو مهارات اكتساب على األساسي التعليم مرحلة من ألولىا الحلقة معلمي مساعدة

 مهارة المناسبة، التدريس طرائق تطبيق مهارة للتدريس، التخطيط مهارة :التالية المهني

 على والتعرف التالميذ يميتق مهارة الدراسي، الصف إدارة مهارة التعليم، تقنيات استخدام
 :التالية المتغيرات وأثر المهني نموهم في تربويينال الموجهين مساهمة تجاه المعلمين آراء
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 من تزيد أن يمكن مقترحات وتقديم التعليم، في الخبرة والتربوي، العلمي المؤهل الجنس،
 تكونتن، المعلمي نظر وجهة من للمعلمين المهني النمو في التربويين الموجهين مساهمة
 من )%9( بنسبة معلم  (35)و ،معلمة (138) ومعلمة؛ معلماً (173) من الدراسة عينة

 (60) من مؤلفة استبانة عليهم طبقت القنيطرة، محافظة في منهما لكلِّ األصلي المجتمع
 أسفرت، ولإلجابة عن أسئلة البحث التحليلي الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت بنداً،

 للمعلمين نيالمه النمو في التربوي الموجه مساهمة درجة أن :اآلتية النتائج عن الدراسة
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ،متوسطة ككل ةاالستبان مجاالت على
 بمدى المتعلقة والمعلمات المعلمين إجابات متوسطات في الدراسة في المحدد الداللة
 وكذلك ،الجنس لمتغير تعزى للمعلمين المهني النمو في التربويين الموجهين مساهمة
 لصالح والمعلمات المعلمين إجابات الداللة مستوى عند إحصائية لةدال ذات فروق وجود

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجودو ،االبتدائي التعليم أهلية يحملون الذين المعلمين
 بمدى متعلقة جميعها االستبانة مجاالت عن والمعلمات المعلمين إجابات الداللة مستوى
 لصالح الخبرة لمتغير تعزى للمعلمين المهني النمو في التربويين الموجهين مساهمة
 اختبار وباستخدام فأكثر، سنوات عشر التعليم في خدمة لديهم الذين والمعلمات المعلمين
 التخطيط مهارة لمجال إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم تبين الخبرة متغيرل شيفيه

 الموجهين مساهمة من زيدت أن يمكن اقتراحات مجموعة المعلمون قدم ، كماأيضاً للتدريس
 الحديثة التعليم بتقنيات تتعلق نظرهم، وجهة من للمعلمين المهني النمو في التربويين
 الموجه وكفاءة اإلنسانية، والعالقات المعلمين، عمل يميتق ومجال التدريس، قوطرائ
 .لهم المهني النمو في المعلمين مساعدة على وقدرته عمله في التربوي

  
  

 المعلم لخصائص المعلمين امتالك مدى على التعرف) 2009(النخالة  دراسة هدفت

 وقد .غزة محافظات في التربويين والمشرفين المدارس مديري نظر وجهة من العصري
في  العاملين من ومشرفة مشرفاً) 52( ومديرة، مدير) 103( من الدراسة عينة تكونت

 المعلومات لجمع الباحثان واستخدم غزة، بمحافظات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
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: هي التدرج رباعية أبعاد خمسة على موزعة فقرة) 49( من تكونت خاصة استبانة
 أن: الدراسة نتائج وأظهرت، والثقافية واالجتماعية والشخصية والعقلية المهنية الخصائص

 مشرفينال نظر وجهة من العصري المعلم لخصائص المعلمين امتالك لمدى الكلية الدرجة
  ،العقلية ،االجتماعية ،الشخصية  الخصائص: كالتالي ترتيبها كانت) %67.5( التربويين
 تغرى إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه الدراسة نتائج دلت كما المهنية،و الثقافية
 مدير لصالح الفروق كانت فقد الرابع البعد عدا) مدير – مشرف( الوظيفي المسمى لمتغير
 إعداد مؤسسات في الدراسية المقررات تضمين: الدراسة توصيات ومن .المدرسة
 المعلم بخصائص المتعلقة القضايا فيها تعالج دراسية مساقات على) الجامعات( المعلمين
  . العصري

  

 تنمية في التربوي المشرف دور إلى التعرف) 2009(مرتجى  دراسة هدفت

 غزة بحافظات الغوث وكالة مدارس في ديةاإلعدا المرحلة معلمي لدى القيادية المهارات

 وقامت التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة اتبعت الدراسة أهداف يققولتح، تفعيله وسبل
، مهارة اإلبداع :هي مجاالت ثالثة على موزعة فقرة )59( من مكونة استبانة بتصميم

 على عرضها تم االستبانة وثبات صدق من وللتأكداآلخرين،  في التأثيروالتطوير، و
 تتكون استطالعية عينة على تطبيقها وتم ،والخبراء المتخصصين المحكمين من مجموعة

 معلماً )600( على االستبانة توزيع وتم ،الدراسة مجتمع من ومعلمة معلماً) 40( من
 الدراسة توصلت وقد،  غزة بحافظات الغوث وكالة في اإلعدادية المدارس من ومعلمة

 معلمي لدى القيادية المهارات تنمية في بدوره التربوي المشرف قيام درجةأن  لىإ
 المجال احتلكما  ،عالياً كان غزة بمحافظات الغوث وكالة مدارس في اإلعدادية المرحلة
 نتائج ضوء ، وفي"اآلخرين على التأثير مهارات تنمية في التربوي المشرف دور" الثالث
 القيادية المهارات لتنمية متخصصة تدريبية دورات ضرورة عقد الباحثة اقترحت الدراسة
 الودي النفسي الجو المتميزين، وإتاحة المعلمين وابتكارات إبداعات المعلمين، ونشر لدى
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 استخدام في ويعوالمشرفين، والعمل على التن المعلمين بين والمناقشات االجتماعات أثناء
  .الحديثة التربوي اإلشراف أساليب

  

  

 المشرف لدى اإلشرافية الممارسات واقع إلى التعرف) 2009( تيم دراسة هدفت

 تكونت وقد ،والمعلمات المعلمين نظر وجهة من فلسطين شمال محافظات في التربوي
 نابلس،( هي محافظات أربع على موزعين ومعلمة، معلماً) 391( من الدراسة عينة

 نتائج أشارت وقد ،اإلشرافية الممارسات غطت استبانة صممت) جنين قلقيلية، ،طولكرم
 في التربوي المشرف لدى اإلشرافية الممارسات واقع أن إلى عامة بصورة الدراسة
 ضعيفة، كانت المعلمين نظر وجهة من فلسطين شمال محافظات في الحكومية المدارس

 ومكان التعليمية والمرحلة العلمي المؤهل باختالف يختلف اإلشرافية الممارسات واقع وان
  .السكن

 

 في التربوي اإلشراف واقع على التعرف )2009( النخالةو الجرجاوي دراسة تهدف

 ،التربويين والمشرفين المعلمين نظر وجهة من غزة بمحافظات الثانوي التعليم مرحلة
 وقد، التربوي اإلشراف واقع على الخبرة نواتـوس يـالعلم لالمؤه متغيرات أثر وبيان
 رواـاختي ومشرفة مشرفاً) 90( ،ومعلمة معلمٍ) 300( من الدراسة عينة تكونت

 فقرة) 53( من تكونت استبانة المعلومات لجمع  الباحثة واستخدمت ،العشوائية بالطريقة
 ،اختبار ت ،األحادي التباين لتحلي باستخدام الدراسة نتائج حللت وقد ،التدرج خماسية

 واقع أن الدراسة نتائج وأظهرت. بيرسون ارتباط لمعام ،ةـالمئوي والنسب التكرارات
 تةالس االستبانة مجاالت تـورتب ،ةـالمطلوب ةـالدرج إلي يرتق لم التربوي اإلشراف
 العالقات ،المنهاج ،الوظيفي التكيف: يلي كما المعلمين نظر وجهة من األهمية حسب

 المشرفين نظر وجهة ومن الطلبة حاجات ،يمالتقي ،التدريس وأساليب طرائق ،اإلنسانية
 ،التدريس وأساليب طرائق التالميذ، حاجات ،الوظيفي التكيف ،المنهاج ،ييمتقال: كالتالي
 اءآر بين إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه الدراسة نتائج دلت اإلنسانية، كما العالقات
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 الوظيفة لمتغير تعزى التربوي اإلشراف واقع استبانة في يينالتربو شرفينـوالم المعلمين
 المعلميناء آر بين إحصائية داللة ذات فروق وجدتكما  ،ويينالترب المشرفين لصالح
 والماجستير البكالوريوس العليا الشهادات حملة لصالح العلمي لالمؤه لمتغير تعزى

 وجود عدم عن النتائج دلت ، كماسنوات) 5-10( من لصالح الخبرة سنوات ولمتغير
 وسنوات العلمي لالمؤه ريـلمتغي ىزـتع يناراء المشرف بين إحصائية ةلدال ذات فروق
  .الخبرة

    

 التربوي اإلشراف أساليب جودة معايير تحديد إلى (2009) الحارثي دراسة هدفت

 لمعايير التربوي اإلشراف أساليب تحقيق درجة على والوقوف العربية، اللغة تعليم على

 أداتين باحثال أعد وقد الوصفي، المنهج استخدام وتم في دولة السعودية، ،الشاملة الجودة
 التوصل وتم معلمة، (158) و تربوية، مشرفة (18) من تكونت عينة على طبقتا للدراسة

 تحقق ال اإلشرافية األساليب وأن الدراسة، تلك بأهداف يتعلق فيما المعايير من قائمة إلى
 من الجودة معايير تحقق اإلشرافية األساليب وأن المعلمات، نظر وجهة من الجودة معايير
 اإلشراف أساليب تحقيق من تحد معوقات ووجود التربويات، المشرفات نظر هةوج

  .الجودة لمعايير التربوي
  

 تحسين في التربوي المشرف دور على التعرف (2009) الشدادي دراسة هدفت

 ،أنفسهم المعلمين نظر وجهة من التعلم صعوبات ذوي لمعلمي التعليمي األداء
 الدراسة عينة وتكونت ،تالمعلوما لجمع واالستبانة في،الوص المنهج الدراسة واستخدمت

 األداء تحسين في التربوي المشرف دور درجة أن إلى الدراسة وتوصلت معلماً،) 55( من
 وعدم الدراسة، محاور جميع على مرتفعة كانت التعلم صعوبات ذوي لمعلمي التعليمي
 اختالف بسب الدراسة؛ معمجت استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود
  .التعليمية الخبرة
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 اإللكتروني التربوي اإلشراف فاعلية على التعرف (2008) المغذوي دراسة هدفت

 وتكونت دراسته، في التجريبي شبه المنهج الباحث واستخدم الرياضيات، معلمي أداء في
 وأعد التعليمية، لالمراح لجميع الرياضيات مادة معلمي من معلماً (64) من الدراسة عينة

 داللة ذات فروق وجود إلى توصل وقد التدريس، لمهارات مالحظة بطاقة الباحث
 المجموعة لصالح البعدي المعرفي االختبار في المجموعتين أداء متوسط بين إحصائية
 بطاقة في المجموعتين أداء متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق ووجود التجريبية،
  .التجريبية المجموعة لصالح دريسالت مهارات مالحظة

  

 األداء كفاءة رفع في التربوي المشرف دور معرفة (2008) الدوسري دراسة هدفت

 واستخدمت معلماً، (45) من الدراسة عينة وتكونت ،الفنية التربية لمعلمي الوظيفي
 أن جالنتائ وأظهرت ة،الدراس أهداف تخدم التي المعلومات لجمع كأداة االستبانة الدراسة
 دراسي صف كل فصل إلى الفنية التربية معلمي توجيه في المشرفين لبعض قصور هناك
 وعدم المستمر، يميبالتق واالهتمام التعليمية، الوسائل واستخدام التحضير، دفتر في لوحده
  .التربوي المشرف بتقرير ولينؤالمس اهتمام

  

 المدرسية اإلدارة بين التعاون درجة بيان إلى )2008( سالم أبو دراسة هدفت

 في الثانوية المدارس في لمعلميهم المهني األداء تطوير في االنجليزية اللغة ومشرفي

 المؤهل الجنس،( من كل ثرأ عن الكشف وكذلك ،معلميهم نظر وجهة من غزة محافظة
 االنجليزية اللغة معلمي تقديرات متوسط على) التعليمية المنطقة الخدمة، سنوات العلمي،
، غزة محافظات في الثانوية المدارس في ومشرفيهم المدرسية اإلدارة بين التعاون لدرجة
 جميع من الدراسة مجتمع تكون وقد ،التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت وقد

 والبالغ ،غزة بمحافظات الحكومية الثانوية المدارس في نجليزيةاإل اللغة ومعلمات معلمي
 ماتوالمعل المعلمين لدراسة العينة باختيار الباحثة قامت وقد ،ةومعلم معلماً )469( عددهم
 وذلك ،الثانوية الحكومية غزة محافظات مدارس في االنجليزية اللغة مساق يدرسون الذين

 ومعلمة معلماً) 262( عددهم والبالغ) %55.86( وبنسبة طبقية عشوائية عينة باستخدام
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 موزعة فقرة )80( من مكونة استبانة تصميمب الباحثة قامت األصلي، وقد المجتمع من
 اإلدارة تعاون" الثاني المجال نأ الدراسة نتائج هرتظأ ، وقدمجاالت خمسة على

 المادة في يتعلق فيما لمعلميهم المهني داءاأل تطوير في االنجليزية اللغة ومشرفي المدرسية
 تعاون" الثالث المجال يليه) %70.49( نسبي بمعدل األولى المرتبة احتل قد "التعليمية
 يتعلق فيما لمعلميهم المهني االداء تطوير في االنجليزية اللغة ومشرفي المدرسية اإلدارة
 المجال جاء ثم) %69.76( نسبي بوزن الثانية المرتبة احتل قد" التدريس وسبل بطرائق
 لمهنيا األداء تطوير في االنجليزية اللغة ومشرفي المدرسية اإلدارة تعاون" الخامس
 المجال وجاء %68.97 نسبي بوزن الثالثة المرتبة احتل وقد" يميبالتق يتعلق فيما لمعلميهم
 المهني األداء تطوير في االنجليزية اللغة ومشرفي المدرسية اإلدارة تعاون" األول

  .التدريسية للعملية بالتخطيط يتعلق فيما لمعلميهم
  

 المرحلة في التربوي اإلشراف واقع إلى التعرف )2008(الحالق  دراسة هدفت

 المشرفين نظر وجهة من وذلك ،المعاصرة تجاهاتاإل ضوء في غزة بمحافظات الثانوية
 في اإلشراف تطوير متطلبات على والتعرف الثانوية، المدارس ومديري التربويين
 الحالية، الوظيفة الجنس،" متغيرات اثر على التعرف الى هدفت كما الثانوية المرحلة

 ، وقدشرافلإل المعاصرة االتجاهات تطبيق درجة على "الخدمة سنوات العلمي، ؤهلالم
 الدراسة اداة وتطوير ببناء الباحثة قامت وقد ،التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت

 حجم بلغ، ومجاالت 5 على موزعة فقرة) 78( على اشتمل استبيان عن عبارة وهي
 المشرفين من 96 منهم ،الجنسين من ومديرا شرفام) 215( للدراسة األصلي المجتمع
 وهو ،مديرة 61و مديرا 58 بواقع المديرين من 119و مشرفه 12 مشرفا 84 بواقع
لوزارة  الخاضعة غزة بمحافظات الثانوية المدارس جميع ومديري مشرفي عدد اجمالي

 112 و ةشرفوم مشرفاً 78 من الدراسة عينة تكونت وقد التربية والتعليم الفلسطينية،
 غزة، شرق غزة، غرب غزة، شمال هي تعليمية مناطق 6 في يعملون ومديرة مديراً

 لكل جيدة استجابة درجة هناك أن الدراسة نتائج أظهرت وقد .رفح خانيونس، ،ىالمتوسط
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 تنازلياً ةمرتب التربوي اإلشراف مجاالت جاءت حيث ،الخمس الدراسة مجاالت من مجال
 شرافاإل ساليبأ التربوي، شرافاإل مهارات التربوي، المشرف يينوتع اختيار: يلي كما

 قدمت النتائج على وبناء، التربوي شرافاإل هدافأ التربويين، المشرفين تدريب التربوي،
 إشرافية أساليب استخدام على التربويين المشرفين تدريب :همهاأ توصيات الدراسة
 التربويين المشرفين لبعض زيارات بترتيب والتعليم التربية وزارة قيام وكذلك، معاصرة
  .منه واالستفادة التربوي اإلشراف مجال في تجربتها على لإلطالع أخرى لدول

  
  

 محافظة مدارس في التربوي المشرف دور تحسين) 2007( صالح دراسة هدفت

 من المطلوب اإلشرافية األدوار على التعرف خالل من الجودة، مفهوم ضوء في غزة

 ممارسة مدى ومعرفة ،المدرسة على اإلشراف في بها يقوم أن لتربويا المشرف
 مقترحات ووضع ،مديرينوال المعلمين نظر وجهة من منه المطلوبة لألدوار المشرف
 الوصفي المنهج الباحثة استخدمت ولقد التربوي، المشرف دور لتحسين وتوصيات

 من المطلوبة اإلشرافية وارباألد قائمة بإعداد قامت المنهج هذا ضوء وفي ي،التحليل
 صدقها من التأكد بعد االستبيانة تطبيق وتم, الجودة مفهوم ضوء في التربوي المشرف
 بلغت ،غزة بمحافظة العليا األساسية المدارس مديريو معلمي من عينة على وثباتها

 ائجالنت لتحليل المناسبة اإلحصائية األساليب الباحثة واستخدمت ومديراً، معلماً) 168(
 دوره مجاالت جميع يمارس التربوي المشرف أن إلى الدراسة توصلت ولقد وتفسيرها،
      داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وأنه كبيرة، بدرجة المهني
0.05 ≤ α المشرف ممارسة درجة حول الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات في 
 عدد ،)معلم/مدير( المهنة: الدراسة لمتغيرات تعزىو منه المطلوبة اإلشرافية لألدوار
 دور لتحسين مقترح بتصور الدراسة خرجت ولقد العلمي، والمؤهل الخبرة، سنوات
 نظر وجهة من الجودة مفهوم ضوء في غزة محافظة مدارس في التربوي المشرف
  .مديرينوال المعلمين
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 يدركها كما التربوي المشرف لياتومسؤ بيان) 2007( الجرجاوي دراسة هدفت

 المنهج الباحث استخدم وقد ،غزة بمحافظة األساسية المدارس في الجدد المعلمون
 المجتمع من عمدية قصدية عينة اختيار إلى عمد وقد ،الموضوع من لقربه الوصفي
 المعلومات لجمع داةكأ المقابلة واستخدم ،جديداً معلماً) 73( عددها بلغ ،األصلي
 كان النتائج من مجموعة الى الباحث لوتوص ،الدراسة موضوع عن ةالحقيقي والبيانات

هي  التربوي المشرف ولياتؤمس أن اعتبروا العينة أفراد من) % 65( أن: أهمها من
 أنه الدراسة عينة أفراد أجمع كما ،الدراسة قاعة وخارج لداخ وتصويبها اكتشاف االخطاء

 أفراد من) % 47( وأن ،لطالبه قائيةو تاءاإجر تقديم التربوي المشرف مسؤوليات من
 تجاه إبداعية مسؤوليات له أن وأجمعوا بنائية التربوي المشرف مسؤوليات اعتبروا العينة
 وأن التربوي التخطيط في دوراً للمشرف أن يرون العينة أفراد من) %95( وأن ،طالبه

 له أن اعتبروا ينةالع أفراد من) %89( وأن ،تنظيمياً دوراً له أن بينوا) %96( نسبته ما
  .  المدرسية النشاطات في ولياتؤسـم

  

 تطوير في التربوي اإلشراف أساليب دور على التعرف )2007( صيام دراسة هدفت

 الباحث استخدم ولقد ،غزة محافظة في الثانوية المدارس في للمعلمين المهني األداء
) 226( من المؤلفة الدراسة عينة على االستبانة تطبيق وتم التحليلي، الوصفي المنهج
 إلى الدراسة توصلت ولقد غزة، محافظة في الثانوية المدارس في العاملين ومعلمة، معلماً
 ومهارات الدروس تنفيذ ومهارات التعليمية عمليةال التخطيط لمهارات المعلمين ممارسة أن

 في صائيةإح داللة ذات فروقاً هناك وأن متوسطة، يميالتق ومهارات الصفية اإلدارة
 تعزى ،للمعلمين المهني األداء تطوير في اإلشراف أساليب لدور المتوقعة التقديرات
 التدريس وتنفيذ التخطيط مجال في وذلك والتخصص األكاديمي والمؤهل الجنس لمتغير
 .الصفية اإلدارة مجال في الخدمة لسنوات تعزى إحصائياً دالة فروق توجد بينما يم،يوالتق
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 التربوي لإلشراف التخطيط قييمت درجة إلى التعرف) 2005( صبح دراسة هدفت

 محافظات في الثانوية المدارس ومعلمو مديرو يراها، كما التربويين المشرفين لدى

 التخطيط واقع ما :التالية األسئلة عن لإلجابة الدراسة هذه وسعت ،فلسطين لشما
: حيث نم فلسطين لشما محافظات في التربويين المشرفين لدى التربوي شرافإلل

 إحصائية داللة ذات فروق توجد له، والراجعة والتغذية والمخرجات والعمليات المدخالت
 التخطيط ييملتق المدخالت لاـمج ادـأبع ينـب) α= 0.05( الداللة مستوى على
 المدارس ومعلمو ديروـم اـيراه، كما التربويين المشرفين لدى التربوي شرافإلل

 مجتمع من) %20( بنسبة ومديرة مديراً) 127( من الدراسة ينةع تكونت ؟الثانوية
 المعلمين مجتمع من) %5( بنسبة) 481( والمعلمات المعلمين عدد وبلغ ،ديرينـالم

، وقد )وإناثا كوراذ( ومعلما مديرا) 589( بلغت الدراسة عينة أن ثـحي ،اتـوالمعلم
 ةـالدراس أداة االتـلمج وفقا بدوره التربوي المشرف لقيام الكلية الدرجة نأتبين ب
 ،طةـمتوس ةـبدرج كانت الراجعة والتغذية والمخرجات والعمليات بالمدخالت ةـالمتمثل
 كانو ،ةـالراجع ةـالتغذي للمجا كبيرة بدرجة كانت بينما ،)3.32( حسابي طـوبمتوس
 ،ىـاألول ةـالمرتب يـف ينـالمعلم: يلي كما المدخالت للمجا التابعة األبعاد ترتيب

 المادية اإلمكانيات وأخيرا ،الثالثة المرتبة في والتالميذ الثانية المرتبة في والمناهج
 الباحث فان الدراسة نتائج وءض وفي، الرابعة المرتبة في المحلي المجتمع مع والعالقة
 تحفيزو ،بعملهم المرتبطة القرارات اتخاذ في المعلمين إشراك زيادة بضرورة يوصي
 من االحتياجات تقدير، والشخصية إمكاناتهم وفق التعليمية للوسائا إنتاج على المعلمين
 المكتبات تطويروضرورة  التالميذ، أعداد في المنتظر النمو أساس على المدرسية األبنية

 واستخدامها يانتهاـص ينـلتحس ،اإلجراءات وتنفيذ ،وصيانتها والمعدات والمختبرات
 في فرهاتو الواجب والشروط لمواصفاتا تحديد في كةالمشار، وكذلك ضرورة دورياً
 للقاعات التخطيط في ، والمشاركةبذلك الخاصة النماذج عـووض ،يةـالمدرس األبنية

 الصحية المعايير مع تتوافق بحيث ،الصحية والمرافق والمختبرات والمالعب والساحات
 وبـاسح نـم الحديثة التقنيات استخدام على المعلمين تدريب في المساهمة، والمحددة
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 مختلف في تطويرية إدارية أنظمة لإدخا في المساهمة، وعرض وأجهزة ديوـوفي
 دراسات إلى باالستناد التربوية الخطط تنفيذ في األولوية تطبيق، والتنظيمية مستوياتها

  .كيفيةو علمية
  

 في التطوري التربوي اإلشراف أثر تحديد (2005) سليمانو شديفات دراسة هدفت

،تكون  األردن في المفرق محافظة في العلوم لمعلمي التدريسية تالممارسا تحسين
العلوم في مديرية التربية والتعليم لمحافظة  مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات

، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة ، وتمثلت في 2003 – 2002المفرق للعام الدراسي 
 )122( على طبقت استبانة، بناء مت هدف الدراسة ولتحقيقمن مجتمع الدراسة، % 44
 دلت وقد وتجريبية، ضابطة :مجموعتين على توزيعهم تم حيث للعلوم، ومعلمة معلماً
 الممارسات تحسين في فعالية أكثر التطوري التربوي اإلشراف أن على الدراسة نتائج

: الخمس مجاالتها وعلى ككل، األداة على التقليدي اإلشراف من العلوم لمعلمي التدريسية
 إحصائية وبداللة يم ،وطرق التدريس، والتقي،اهداف التدريس، والمحتوى، واالنشطة 

  .) p<0,001( ةمرتفع
  

 يمارسه أن يجب الذي المهني الدور إلى التعرف) 2003( البنا دراسة هدفت

 تجاه دوره خالل من وذلك التعلمية، التعليمية العملية لتحسين التربوي المشرف

 المادية، واإلمكانات التعلم، وبيئة والمناهج، والمتعلمون، المعلمون،: وهم عناصرها
 محافظة مدارس في عليهم يشرف الذين المعلمين نظر وجهة من وذلك المحلية، والبيئة
 الدراسة عينة على االستبانة تطبيق وتم التحليلي، الوصفي المنهج الباحث استخدم غزة،
 الفلسطينية والتعليم التربية وزارة مدارس في عاملينال ومعلمة، معلماً) 422( من المؤلفة

 المهني دوره يمارس التربوي المشرف أن إلى الدراسة توصلت ولقد ،غزة محافظة في
 المشرف ممارسة لمدى إحصائية داللة ذات فروقاً هناك وأن الممارسة، من عالية بدرجة
 ومتغير للمعلم، العلمي المؤهل ومتغير الجنس، لمتغير تعزى ،المهني لدوره التربوي
  .المعلمون معها يتعامل التي التعليمية المرحلة ومتغير للمعلمين، الخدمة سنوات
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 في اإلسالمية التربية مشرف دور على التعرف (2002) الخوالدة دراسة هدفت

 على الدراسة وأجريت. األساسية المرحلة في اإلسالمية التربية مادة معلمي أداء تحسين
 عددهم والبالغ الثانية عمان مديرية في اإلسالمية التربية مادة معلمي جميع شملت عينة
وقد  ،دراسته غرض لتحقيق خاصة استبانات بإعداد الباحث وقام ،ومعلمة معلماً) 65(

 ةـالدراس أداة االتـلمج وفقا بدوره التربوي المشرف لقيام الكلية الدرجة تبين بأن
 ،طةـمتوس ةـبدرج كانت الراجعة والتغذية لمخرجاتوا والعمليات بالمدخالت ةـالمتمثل
 المعلمين برأي إحصائية فروق وجود إلى الدراسة تشر ولم ،)3.32( حسابي طـوبمتوس

  .التعليمية والخبرة العلمي والمؤهل للجنس تعزى المشرف دور في
  

يم نظام االشراف التربوي للمرحلة االساسية في تقي) 2000( لزام دراسة هدفت

وكالة الغوث الدولية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين  مدارس

 وسنوات لالعم وطبيعة العلمي لوالمؤه الجنس متغيرات دور إلى والمشرفين التربويين

 ويينـالترب المشرفين جميع من فتكون الدراسة مجتمع أما ،الوظيفة ـلداخ الخبرة
 الضفة محافظات في الدولية الغوثة كاللو األساسية المدارس ديراتـوم ديريـوم

) 96(و ومشرفة مشرفاً) 19( عددهم والبالغ ،)1999 -  2000( الدراسي للعام الغربية
 فقرة) 68( على اشتملت التي الدراسة أداة وتطويرء ببنا الباحث وقام ،ومديرة مديراً
 في والعمليات ،التربوي اإلشراف نظام مدخالت: هي رئيسية مجاالت ثالث على موزعة
 الدراسة نتائج أظهرت وقد .التربوي اإلشراف نظام ومخرجات ،ويـالترب اإلشراف نظام
 لتـوص حيث ،التربوي اإلشراف نظام مدخالت للمجا عالية درجة هناك أن: يلي ما
 امـنظ عمليات للمجا متوسطة ودرجة ،)%71.1( إلى لالستجابة المئوية بةـالنس

 فقد ،المخرجات لمجا بينما، )%69.8( إلى وصلت مئوية وبنسبة ويـالترب اإلشراف
 واقع درجة عن يعبر وهذا) %74( إلى وصلت لالستجابة ةـمئوي بةـنس ىـعل لحص
 أفراد استجابة في اختالف وجود. التربوي اإلشراف امـنظ يـف المخرجات للمجا عالية

 لصالح يعزى واإلناث كورالذ بين التربوي اإلشراف نظام واقع نةاستبا على المجتمع
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 اإلشراف نظام واقع نةاستبا على المجتمع أفراد استجابة في اختالف وجود ،اإلناث
 وجود. ،)بكالوريوس من لأق( الشهادة حملة لصالح يعزى لمتغير المؤهل العلمي التربوي
 األفراد بين التربوي اإلشراف نظام واقع نةاستبا على المجتمع أفراد استجابة في اختالف
 الباحث أوصى وقد .)سنوات 6 من لأق( الخبرة ذوي األفراد صالحل يعزى الخبرة لمتغير
 ،ونابلس ،القدس: الثالث التعليمية المناطق في التربويين المشرفين عدد زيادة ضرورة إلى

 التطوير مركز في المسؤولين مع بالتنسيق التربويين المشرفين قيام وضرورة. لوالخلي
 .المعلمين تواجه التي المشكالت لمعالجة خطط عبوض الدولية الغوث لوكالة التابع التربوي
 بالعملية صلة له من كل فيه يشترك جماعيا جهدا اإلشرافية العملية في ييمالتق لوجع

  .  التعليمية
    

  األجنبية الدراسات: ثانياً

 ,Kapusuzoglu & Balaban) 2010 ( وباالبـان  كابوسـوزغلو  دراسة هدفت

 وذلك وظائفهم، على المعلمين تدريب في األساسية المرحلة مشرفي أدوارعلى  تعرفال

 معلمـا  (297) من الدراسة مجتمع وتكون أنفسهم، والمشرفين المعلمين آراء خالل من
  مـن  الدراسة عينة وتكونت تركيا، في وديوز بولو منطقتي في يعملون مشرفًا) 35(و

 على وأجابوا البسيطة، يةالعشوائ بالطريقة اختيارهم تم مشرفًا،  (26) و معلما،  (152)
 تلقوا أنهم يعتقدون ال المعلمين أن الدراسة نتائج وأظهرت فقرة، (48) من مكونة استبانة
  .جدا وكبير كبير بشكل أدوارهم أدوا أنهم المشرفون رأى بينما المشرفين، من اًكافي اًدعم
 

 تـأثير  التعرف على  (Glanz,Suman&Sullivan,2007) جالنز دراسة هدفت

 طريـق  عـن  البـاحثون  توصل ، لباالط أداء وعلى اإلشراف على التعليمي اإلشراف
 مهمة نتائج له المركزي التربوي اإلصالح أن والمقابالت لالستبيانات المكثف االستخدام

 أوضحت والمعلمين، المدارس مديري من الدراسة مجتمع وتكون، التعليمي اإلشراف على
 للقيام الوقت لديهم يكن ولم تعليمية، غير مهمات إعطاؤهم يتم الذين المديرين أن النتائج
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 لهم وليس مدربين غير اشخاص إلى باإلشراف يعهد كان غالباً؛ والبناء المستمر باإلشراف
 وأوضـح  الجيد، التدريس ضمان أجل من الالزمة اإلصالحات لعمل المؤسساتية السلطة

 النظـام  أن الباحثون واستنتج، تقييمياً اإلشراف كان الحاالت من العديد في أنه المعلمون
 إلـى  ولياتؤمس أضاف قد اإللزامية المناهج أعطى الذيو المدارس في المركزية عالي

  .والمهني اإلشرافي التطوير أمثلة من العديد اكتشاف وتم المشرفين،
  

 ثـر أ علـى  التعـرف  إلى )Eady& Zepeda,2007( وزبيدة ايدي دراسة هدفت

 ثالثة تصورات بحث تم حيث ،العاملين وتطوير واإلشراف التقييم لىع اإللزامي اإلصالح
 ،2000 لعام التربوي اإلصالح قانون يطبقون كانوا بينما ريفية متوسطة مدارس مديري
 الحالـة،  وعبـر  الحالـة  داخـل  من كل تحليل باستخدام الحالة دراسة منهج استخدم وقد

 وأظهـرت  مقابالت، تسع بمجموع ثةالثال المشاركين من كل مع مقابالت ثالث وأجريت
ـ  كما القياسية، االختبارات نتائج بوساطة فقط المعلم كفاءة تقييم يتم انه البيانات  يـتم  هأن
 أن كمـا  العاملين، تطوير على الريفية البيئة وتؤثر فصلية، زيارات طريق عن اإلشراف
بنـاء علـى    الدراسـة  تم اختيار عينـة و .المعلمين تقييم فعالية من يحد المحدود التمويل

 مقابلة وتمت مناطق، (10) في محلية مدارس من االبتدائيين للمشرفين الوصف الوظيفي
         لـه  خضع مسح إجراء تم ثم االبتدائيين، المشرفين بدور لمناقشتهم مشرفين (6)
 منها العديد وتعديل للمهام، عبارات ثالث إضافة وتم مشرفاً،  (22)و ،)ابتدائياً معلماً (39

 القيادة، االختبار، : هي مجاالت (6) في تقع المهام بأن وظهر المراجعة، هذه إلى استناداً
 في إشرافية مهمة (27) تنظيم تم كما ،اإلدارية الشؤون المهنية، الصف، إدارة المنهاج،
 مقيـاس  استخدام المعلمين من وطلب للمعلمين، وأخرى للمشرفين، واحدة إشراف، أداتي

 وأظهرت بوظيفته، القيام على المعلم لمساعدة المشرف لدى مهمة كل قيمة ديرلتق خماسي
 إدارة المنهـاج،  القيـادة،  االختبـار،  :هي مجاالت ستة في المهام توزيع إمكانية النتائج
  .اإلدارية الشؤون المهنية، الصف،
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 المصـادر  تـأثيرات  عـن  لكشـف ا (Giannola,2005) غيـانوال  دراسة هدفت

. ةالطلـب  أداء على ذلك تأثير وأيضا التربوي، والمشرف المعلم كفاءة على والتسهيالت
 والمدارس الحكومية المدارس في التربويين والمشرفين المعلمين من الدراسة مجتمع تكون

 )37( من الدراسة مجتمع وتكون األمريكية، المتحدة الواليات في نيوجرسي في الخاصة
 نتائج أظهرت وقد البيانات، على للحصول المقابلة سلوبأ الباحث واستخدم ،ومعلمة معلما

 والمعلمـين  الطلبـة  أداء على كبيرة فائدة ذات واألدوات المدمجة المصادر أن الدراسة
 والمشرف المعلم أداء على إيجابية تأثيرات لها الدورات عقد وأن والمشرفين، المتعاونين
  .ةالطلب أداء على اإيجاب ذلك ينعكس مما التربوي،

  

 التـي  التحديات عن الكشف إلى)  Fitzgibbon,2004(  فتزغيبون دراسة هدفت

 وقد، مدمجة تعليمية بيئة في التربويين للمشرفين المهنية الكفايات تطوير وجه في تقف
 نتـائج  وأشارت .غالمورغون مقاطعة في التربويين المشرفين من الدراسة عينة تكونت
 التربـويين  المشرفين كفايات تطوير وجه في تقف لتيا المعيقات إحدى أن إلى الدراسة
 فـي  الكفايـة  التربويين المشرفين تكسب أن شأنها من تدريبية برامج وجود عدم كانت

 أن شأنها من دورات بعقد الباحث أوصى ذلك على وبناء التكنولوجية، الوسائل استخدام
  .المجال هذا في المشرف كفايات تطوير على تعمل

  

 للمديرين يسمح نموذج تطوير لىإ) Collantnio 2004,( كوالندونو دراسة هدفت

 هـدف  كـان  إذا انـه  وضحتأو ،المعلمين وتطوير التعليمي، شرافاإل فتييوظ بتكامل
 التفكير تشجع بيئة وجعلها لتالميذها تقدمها التي التعليمية البيئة جودة تحسين هو المدرسة

 علـى  يجب فانه ؛التفكير في العليا والمستويات التعاوني والتعليم المشاكل وحل بداعياال
 عـن  مباشـر  بشكل ولينمسؤ هم الذين للمعلمين البيئة تلك نفس يخلق أن المدرسة مدير
 اإلشـراف  وظيفتـي  بتكامـل  للمديرين يسمح نموذج تطويرو والتالميذ، المدرسة نجاح

 انجـاز  في انتساهم سوف تان؛منفصل انتكون ما حياناًأ اناللت العاملين وتطوير التعليمي
 دراسية حصة كل في التقدم على الطلبة انتساعد وسوف تعليمية كمؤسسة المدرسة هدف
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 لـي يالتحل اإلشـراف  نمـوذج  تبني ضرورة الدراسة وأوضحت ت،االمسؤولي تلك لتكامل
   .ناجحة العملية لجعل اإلدراكي والتدريب

  

 فـي  التربوي شرافاإل دور بيان إلى  (Ferguson,2004) فيرجسون دراسة هدفت

 المشـرف  يستخدمها التي المختارة اإلشرافية األساليب وأنواع المعلمين،  أداء تحسين

 وقد ،الرياضيات معلمي تواجه التي الصعوبات ومعرفة المعلمين، أداء تحسين أجل من
 كـأداة  االسـتبانة  واستخدمت مشرفاً،  (35)و معلم،) 300(  من الدراسة عينة تكونت

 معلمي أداء لتحسين ضروري التربوي اإلشراف دور أن النتائج أهم من انتوك للدراسة،
 المهنـي  األداء تحسـين  على يساعد المختلفة اإلشراف أساليب تطبيق وأن الرياضيات،
  .للمعلمين

  

 بين العالقة على عرفتال(White & Queener,2003) وكوينر وايت دراسةهدفت 

 مـع  التفاعـل  على مقدرتهم ومدى والشخصية االجتماعية التربويين المشرفين كفاية

 بالواليات تربوية ومشرفة مشرفًا (67) من الدراسة عينة تكونت وقد ،والمعلمين الطلبة
 اعتمدت وقد (Youngstown) ينغستون منطقة في التعليم في يعملون  األمريكية، المتحدة
 وجـود  إلى الدراسة وتوصلت .المشرفين إلى األسئلة وتوجيه المقابالت أسلوب الباحثة
 على وكفاية مقدرة على أنهم أثبتوا إذ ،الذكور المشرفين لصالح إحصائية داللة ذات فروق
  .اإلناث المشرفات من أكثر جيدة بصورة والمعلمين الطلبة مع التفاعل

  

 اإلشـرافية  األسـاليب  في األولويات تقييم إلى) Hart,2003( دراسة هارت هدفت

 ألربعـة  وفقـاً  ،)علـيهم  المشرف(لإلشراف  والخاضعين ين،المشرف قبل من المفضلة

 فتـرة  خالل األربعة األساليب واستخدام تردد، مدى وقياس استشارية، إشرافية أساليب

 مستشار، داعم، معلم توجيهي، معلم: كالتّالي األربعة األساليب عنونة وتم ،أسابيع أربعة
 وقد. اإلشراف لعملية خاضعين طالباً) 168( و مشرفاً) 90( الدراسة عينة وكانت خبير،
سة الى اهمية دمج االساليب االشرافيه االربعة مـن قبـل المشـرف    الدرا نتائج أظهرت

  .هابين واضحاً ترابطاً هناك نالتربوي ،أل
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 تحديـد  ) & Huckestein Ovando  (2003 , وهاكسـتين  أوفاندو دراسة هدفت

 سـياق  فـي  اإلشـرافية  الممارسات عن ستكسا والية في المدارس مديري تصورات

 الـدور  تحديـد  إلى هدفت ماك. للتعليم المركزي المكتب في التعليم لمشرفي الالمركزية
 خالل من الدراسة بيانات جمع تم وقد والتعليم، التربية مديريات في للمشرفين المركزي
 على العاإلط خالل من بعد، 12 من تتكون الدراسة ألغراض خصيصا صممت استبانة

 مناطق في مديرا) 59( من الدراسة عينة تألفتو. سابقة بحوث من اإلشرافية الممارسات
 وجـود  النتائج وبينت المضمون، تحليل منهج باستخدام البيانات تحليل وتم ،تكساس والية

 المشـرفين  كـون  حيث من اإلشرافية، الممارسات أبعاد بشأن االتفاق من عال مستوى
 النتـائج  وكشفت للموارد، وموفرين للموظفين، ومطورين ميسرين،و المناهج، مخططي
 مجموعـة  في المشاركة خالل من الطالب، نجاح في تساعد المشرفين مساهمة أن أيضا
  .والمعلمين المدارس مساعدة إلى الهادفة اإلجراءات من واسعة

  

ـ  اإلشرافية على األساليب إلى التعرف) Bean,2001( بيـن دراسة هدفت ة المتبع

 الـدروس  بتسجيل الباحث ، وقد قامهاحول الذّاتية وانعكاساتهم المتدربين المعلميناتجاه 
 ومناقشة المعلومات، تحليل عملية خالل ومن المتدربين، للمعلمين مرات ثالث لفيديوا عبر

التّدريس؟  في قراراتهم على اإلشرافي اُألسلوب تأثير ما مدى: التّالية األمور في المعلمين
 عملية لوجود أفعالهم ردود هي بها؟ وما قاموا التي التّدريس عملية في تصوراتهم وما هي
 عبر الدروس تسجيل عملية أن الدراسة هذه نتائج وقد كشفت، الفيديو عبر الدروس تسجيل
 إن :منها أشياء بعدة تزودهم المتدربين المعلمين مع والمناقشةالمستمرة  والمتابعة الفيديو،
 مع التفاعل عملية المعلم دريس، ويتعلمالت في تُساعده التي براتالخ يكتشف المبتدئ المعلم

 مفـاهيم  تطـوير  علـى  قادرة التّجريب كما أن بحوث ةالفعال دريسالت التّالميذ، وأنماط
 اإلشرافية، وان عملية األساليب هذه خالل من المبتدئين للمعلمين الفعل ردود في التّدريس
 التّـدريس  قبل اإلشراف حول الذاتي ملالتّأ عملية على المعلمين تُؤهل المعلومات تحليل
  .وأثنائه
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 التطـوري  اإلشراف أسلوب أثر التعرف على إلى(Gorden,2000)  دراسة هدفت

 المـنهج  الباحث استخدم ،والمعلمات المعلمين مع التربويين المشرفين تفاعل تطوير في
 أسـلوب  علـى  تدريبهم تم تربوياً مشرفاً (16) من دراسةال عينة تكونت وقد، التجريبي
 مشـرف  كل وكلف ساعات، ثالث لقاء كل مدة لقاءين، في التطوري التربوي اإلشراف
 لكل المناسب اإلشرافي النمط تحديد ثم ومن معلمين، لثالث اإلدراكي المستوى بتشخيص

 التربـوي  اإلشراف ستخدامبا التربويين المشرفين اتفاق درجة أن الدراسة وأظهرت .منهم
 العملية مجال في التطوير من كبيرا مستوى والمعلمات المعلمون وحقق كبيرة، التطوري
 المباشر غير اإلشرافي النمط استخدموا الذين التربويين المشرفين نجاح وكان التعليمية،

 يليه اك،إلدرا منخفضة بدرجة يتصفون الذين مع كبيرا والمعلمات المعلمين مع التعامل في
 عاليـة  بدرجـة  يتصفون الذين مع وأخيرا اإلدراك، متوسطة بدرجة يتصفون الذين مع

  . اإلدراك
  

 المعلم تطوير في يساعد إشرافي نموذج إيجاد إلى )Ali, 2000( علي دراسة هدفت

 وذجينـنم بين الدراسة وقارنت ،للطلبة المقدمة التعليم نوعية من ويغير كستان،با في

 باكستان في اإلشراف نظام أن الدراسة وأوضحت ،المعلم تطوير يتم ىحت اإلشراف من
 اعتماد وكذلك ،للتعليم ميسرا كونه من أكثر ورقابي ،تفتيشي نظام: المعلمون يراه كما

 ،أخرى أساليب تجريب أو تغييرها للمعلم يجوز وال ،واحدة تدريس أساليب المشرفين
 تزويد على المشرف قدرة عدمو ،للدروس معرضهاء أثن المعلماء أخط رصد إلى باإلضافة
 كتابيةال لاألعما كثرة :أن رأوا فقد المشرفون أما .التقليدي دوره لظ في بالخبرة المعلم

 التي المدارس عدد كثرةو المعلم تجاه إداري قرار اتخاذ على القدرة عدمو منهم المطلوبة
 أعطت، والمعلم عم أكثر واتصاالت ممارسات من وتحد تعيق المشرف عليها يشرف
 ،داخلي إشراف ،ارجيـخ رافـإش: ثالث إلى مقسماً لإلشراف نموذجاً الدراسة
  .معلم على معلم إشراف
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  :ملخص الدراسات العربية

بعد مراجعة الدراسات العربية التي تضمنت أيضا دراسات فلسطينية، لوحظ بأن 
، وأخرى تعتبره دوراً نتائجها كانت بين نتائج تبين الدور االيجابي للمشرف التربوي

المعلم وتطوير حيث توصل البعض منها الى أهمية دور المشرف التربوي في دعم . سلبياً
؛ الشدادي، 2011، ؛ أبو شاهين2013أبو سمرة، (، ونموه مهنياً ممارسته التدريسية

حتى أنه يساهم في تطوير المهارات القيادية ). 2012، ؛ اللوح2007ام، ؛ صي2009
وأجمعت بعض الدراسات على أن المشرف التربوي يمارس ). 2009مرتجى، (للمعلمين 

  ).2005، ؛ صبح2007؛ صالح، 2002الخوالدة، (ه بمهنية عمل
المعلم ما  أظهرت نتائج بعض الدراسات بأن دور المشرف التربوي في تحسين أداء

حارثي وأكدت دراسة ال) . 2008، ؛ الدوسري2009؛ تيم، 2012احميدة، (زال ضعيفاً 
ل في االساليب االشرافية الى ان المشكله في عملية االشراف التربوي تتمث) 2009(

  .المتبعة
الى أن دور المشرف التربوي ما زال عبارة عن ) 2007(وأضافت نتائج الجرجاوي 
  .تصيد األخطاء وتصويبها

بعض نتائج . التخطيط، التنفيذ، التقييم: وتناولت بعض الدراسات مجاالت الدراسة الحالية  
أشارت ، ولتربوي وتأثيره على تخطيط المعلمهذه الدراسات تناولت موضوع اإلشراف ا

، ويتابع دفتر التحضير ويقيم عد المعلم في تحليل محتوى الكتابنتائجها أن المشرف يسا
لى أن المشرف التربوي يساعد المعلم ع، والموضوعة من قبل المعلم بموضوعيةالخطط 

لمشاركة في يحث مدير المدرسة على تشجيع المعلمين ل، ولفصلية واليوميةإعداد الخطة ا
؛ 2005؛ صبح، 2009تيم، (تابع مدى تحقق هذه األهداف ، وانه يإعداد الخطط المدرسية

  ) .2010لهلبت، 

بينما في بعض الدراسات األخرى أشارت النتائج أن المشرف التربوي يساعد مدير 
، وأن المشرفين المهنية للمعلمين بدرجة منخفضة ةالمدرسة في وضع خطط التنمي
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ابة تقاريرهم يكتفون باإلشارة إلى أن خطة المعلم جاهزة ومعدة، دون االهتمام خالل كت
المعلمين الخاص بالتخطيط  ، وأنهم يشيرون في الغالب إلى سلوكبمحتوى الخطة

وع في صياغة ، ودون تحديد أشكال التنبيعة هذا السلوك، دون تحديد طللدروس
  ) . 2005، ؛ مناصرة2010لهلبت، (األهداف  

بينما البعض اآلخر من هذه الدراسات تناولت نتائجها موضوع اإلشراف التربوي 
، وأشارت نتائجها إلى أن المشرف واألنشطة المتبعة من قبل المعلم وتأثيره على األساليب

ط يحث المعلم على رب، ووتطبيقهاساليب التعليم المختلفة يساعد المعلم في التعرف إلى أ
، ويرشده إلى األنشطة التعليمية التي تشبع ميول وحاجات المادة التعليمية بواقع الحياة

  ).2000، ؛ زامل2003؛ حسن، 2009ة، ؛ الجرجاوي والنخال2009، تيم(التالميذ 

ن المشرف التربوي أشارت النتائج أ) 2009(بينما في دراسة الجرجاوي والنخالة 
يات التعلم وال ، ونظرجاهات المعاصرة في طرائق التدريسعلى أهم االت يطلع المعلم ال

  .يناقشه بفعاليتها
وتأثيره على قسم من هذه الدراسات تناولت نتائجها موضوع اإلشراف التربوي  

أشارت النتائج أن المشرف ) 2009(، في دراسة الجرجاوي والنخالة تقييم المعلم لطالبه
، وانه )التشخيصي، البنائي، الختامي(يم المعلمين على استخدام أنواع التقيالتربوي يحث 

وفي دراسات أخرى أظهرت النتائج  أن . يمى استخدام أساليب متنوعة في التقييرشدهم عل
، إضافة تحليل نتائج االختبارات وإعدادهاالمشرف التربوي يقوم بتدريب المعلمين على 

في إيجاد بنك لألسئلة في المدرسة، وأنه ، وإسهامه تربويى متابعته لتحصيل الطلبة الإل
ياتها ومراعاتها لمستوى التالميذ، وقياس يم االختبارات ونوعية أسئلتها ومستويقوم بتقي
  ). 2005، ؛ صبح2010؛  زامل، 2009تيم، (، ومقارنتها باألهداف المحددة نتائجها

ب المعلم على بناء بينما تظهر بعض النتائج أن المشرف التربوي ال يدر
يم للتالميذ ذوي ات التحصيلية وفق جدول المواصفات، وال يزوده بأدوات  تقياالختبار
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يم ولكنها ال تعكس اإلشراف التربوي تعكس أهمية التقي، وأن تقارير الخاصةاالحتياجات 
  ) .2005، ؛ مناصرة2009الجرجاوي والنخالة، (بطبيعة الحال هذا الوعي 

  

وعالقته بمتغير الجنس  راسات تناولت موضوع اإلشراف التربويبعض نتائج الد 
التي أشارت نتائجها ان تقدير الذكور أعلى ) 2005(، مثل دراسة اليافعي والشيخ للمعلمين

بينما بعض الدراسات األخرى أشارت نتائجها إلى . موجه لمهامهمن تقدير اإلناث ألداء ال
راف التربوي على اتجاهات المعلمين نحو اإلشأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

  ) . 2009، ؛ تيم2006بو سمرة ، زيدان والعواودة، أ(تعزى لمتغير الجنس 
  

ه وتناولت بعض الدراسات من خالل نتائجها موضوع اإلشراف التربوي وعالقت
أظهرت نتائجها الى وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وبمتغير المؤهل العلمي للمعلمين

، وأنها لصالح تربوي تعزى لمتغير المؤهل العلميى اتجاهات المعلمين نحو اإلشراف العل
بينما دراسة تيم         .  )2006، زيدان والعواودة، ةأبو سمر(حملة البكالوريوس من المعلمين 

أظهرت نتائجها وجود فروق في الممارسات اإلشرافية من وجهة نظر المعلمين ) 2009(
  .بلوم مقارنة بالماجستير لصالح حملة الد

  

ته وأخيراً بعض من هذه الدراسات تناولت موضوع اإلشراف التربوي وعالق 
عدم وجود فروق ذات داللة  بمتغير سنوات الخبرة للمعلمين، والتي أظهرت نتائجها

  إحصائية بين رضا المعلمين عن مهام المشرف التربوي تعزى لمتغير سنوات الخبرة
  ) . 2009؛  تيم ، 2006ن والعواودة، أبو سمرة ، زيدا(
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  :ملخص الدراسات االجنبية

ولوحظ تم عرض البعض من الدراسات االجنبية المتعلقة بموضوع االشراف التربوي،  
، حيث انه يساعد المعلم التربوي داعماً ومسانداً للمعلم على ان عدداً منها اعتبر دور المشرف
، وعلى تطور اداؤهم المهني، وتوفير البيئة المالئمة في عملية التخطيط المشترك للدروس

، وطرق ى اكسابه مهارات التدريس الفعالةالتي تؤدي بدورها الى نجاح الطالب، اضافة ال
  .)Huckestein Ovando &   ; Bean, 2001  (2003 , بشكل ناجح الطلبةالتفاعل مع 

يتلقى الدعم الكافي من بأن المعلم ال  ت نتائج بعض الدراسات االخرىبينما اشار
للمعلم، والتفتيشي المشرف التربوي، وأن االشراف التربوي ما زال يحمل الطابع التقييمي 

  حتى أن كفاءة المعلم ترتبط بنتائج اختبارات الطلبة
اهتم البعض االخر من الدراسات بتوضيح االساليب االشرافية التي تزيد من فعالية 

، ، وخبيريعتبر فيها المشرف داعم، وموجه، ومستشاربوي، حيث عملية االشراف التر
وضرورة  واالشراف غير المباشر، ،ى نموذج اشراف المعلم على المعلمفة الوميسر، اضا

  دمج  االساليب االشرافية مع بعضها البعض 
Ali, 2000; Gorden, 2000; Hart, 2003; Ovando & Huckestein, 2003)( 

  

الى اهمية التكامل بين دور  )Collantnio 2004,( نوكوالندوأوضحت نتائج دراسة  
  . ، وتحقيق اهداف المدرسةالمدير للمساعدة في تطوير المعلمالمشرف و

  

  :ملخص للدراسات العربية واالجنبية 

الى وجود االجنبية ملخص الدراسات الدراسات العربية وملخص لوحظ بعد عرض   
ات اعتبر ان دور المشرف التربوي داعم تشابه الى حد ما في النتائج، فبعض الدراس

؛ أبو شاهين، 2013ة، أبو سمر(ومساند، ويؤدي الى تطوير المعلم مهنيا، وتطوير مهارته 
؛ 2007، صيام ؛2005، ؛ صبح2007، ؛ صالح2009الشدادي، ؛ 2002الخوالدة،  ؛2011

لنتائج بينما بعض ا .)Huckestein Ovando &  ; Bean, 2001  2003 , ؛2012، اللوح
زال ال يقدم الدعم الكافي للمعلم، وما زال  االشراف التربوي ما لى كونإاألخرى أشارت 
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؛ 2007؛ الجرجاوي، 2009؛ تيم، 2012احميدة، (يتسم بالطابع التفتيشي وتصييد اخطاء المعلم 

   Glanz, Suman & Sullivan, 2007;  Kapusuzoglu & Balaban, 2010 ؛2008، الدوسري

Ali, 2000; Eady & Zepeda, 2007(  .  

اضافت بعض النتائج الى اهمية االساليب االشرافية المتبعة النجاح عملية االشراف 
 & Ali, 2000; Gorden, 2000; Hart, 2003; Ovando؛2009 الحارثي،( التربوي

Huckestein, 2003(.  

 

 سابقةالدراسات التعقيب على  •

 بالجانب هتواختصاصا وتطويره، التعليم تحسين يف أهمية من التربوي لإلشراف لما نظراً
 النظـام  أهـداف  لتحقيـق  المعلم عمل في اإلداري بالجانب ما درجة وإلى كاملة، الفني

 المشـرف  بـين  مستمرة ديمقراطية تعاونية عالقة بناء طريق عن كفايته ورفع التربوي،
 مستمر بشكل يتزايد االهتمام أبد فقد وأكاديمياً، مهنياً المعلم بمستوى للرقي سعياً والمعلم،
  .ونوعيته التعليم مستوى لرفع التربوي باإلشراف

 مواضيع وتناولت والعالمي، اإلقليمي المستويين في وأدبيات وبحوث دراسات اهتمت وقد
 وتطوره، اإلشراف وواقع التربوي، اإلشراف يميوتق التربوي، اإلشراف مهمات: منها عدة

 لمهمـاتهم  المشرفين ممارسات تناولت ودراسات لتربوي،ا اإلشراف في عامة ودراسات
  .وكفايتهم

 في المعلمين أداء تطوير في التربوي المشرف ودور أهمية تناولت التي الدراسات ولكن 
 محافظـة  فـي  وخاصـة  قليلةفإنها  الباحثة علم وحسب والتقييم والتنفيذ التخطيط نواحي
 دراسات على االطالع خالل من سة الحاليةفي موضوع الدرا الباحثة استفادت وقد .القدس
 وتصـميم  الحالية الدراسة أداة بناء في وتوصياتها نتائجها من أيضاً استفادت كما سابقة،

 .  متغيراتها وتحليل الدراسة،
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 السابقة الدراسات في المشتركة النقاط

 : يلي ما يتضح السابقة الدراسات على اإلطالع خالل من
 وأنمـاط  اإلشـراف،  واقعو التربوي، اإلشراف مجاالت في فةمختل جوانب دراسة تم .1

 فـي  التربـوي  المشرف تواجه التي والمعيقات اإلشراف، وأهمية ومفهوم اإلشراف
 .مختلفة بيئات

 الدراسات انقسمت بينما االستبانة، استخدام في أداتها تمثلت السابقة الدراسات معظم .2
 .مدارس مديري أو معلمين وأ مشرفين، إلى عيناتها في

  

  السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ما •

 لمشـرف ا تحسـين  درجـة  تحديد في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميزت .1
 .المعلم لدى والتقييم والتنفيذ التخطيط لمهارات التربوي

 . القدس شرقي في المدارس ومديري المعلمين من كل نظر وجهة دراسة تم .2
 .ة على المدارس الحكومية في القدستم إجراء الدراس  .3
  

   السابقة الدراسات من الحالية الدراسة منه استفادت ما •

 الدراسـة،  أداة في استخدامها الممكن والفقرات المجاالت وتعرف الدراسة، أداة بناء .1
 .الدراسة أداة بناء عن ووافية شاملة بيانات ةالباحث لدى أصبح بحيث

 وأداة الدراسـة  لموضوع تناولها حيث من الدراسات بعض مع الحالية الدراسة اتفقت .2
 الحاليـة  الدراسـة  تناولـت  حيث الدراسة، عينة في بعضها مع اتفقت كما البحث،
 منهج وفي ،القدس في الحكومية المدارس في المدارس ومديري والمعلمات المعلمين
 .الدراسة

 المـنهج  ومن عها،جمي السابقة الدراسات في الوارد البحث موضوع من الباحثة أفادت .3
 المهام تحديد في السابقة الدراسات من أفادت كما االستبانات، ومن بعضها، في الوارد

 .يموالتقي التنفيذ التخطيط،: وهي التربوي للمشرف اإلشرافية
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 السابقة الدراسات من الحالية الدراسة موقع •

 مقـدرة  نتحسـي  فـي  المشرف دور موضوع تناولت التي الدراسات قلة الباحثة حظتال
، وبالتالي القدس شرقي مدارس في وخاصة يموالتقي والتنفيذ التخطيط مجاالت في المعلمين

 .تغطي هذا الموضوعلالدراسة جاءت هذه 
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 الفصل الثالث

  منهجية الدراسة

لخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلمي، من عرض اتم سيهذا الفصل من الدراسة  في
لدراسة وعينتها، واألدوات المستخدمة ومتغيرات الدراسة المستقلة، خالل تحديد مجتمع ا

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

  

  :منهجية الدراسة •

المشـرف   دور لمعرفة الكمي، – التربوي المسحي الوصفي هجالمن الدراسة هذه اعتمدت
التربوي في تحسين أداء المعلمين في مدارس القدس الحكومية من وجهة نظر المعلمـين  

 . والمديرين

  

 : مجتمع الدراسة  •

 لـوزارة  التابعة الحكومية المدارس ومعلمات معلمي جميع من الدراسة مجتمع تكون
 موزعين ومعلمة معلماً )727( عددهم والبالغ القدس، مدينة في يةوالتعليم الفلسطين التربية
عـددهم   البالغ المدارس، تلك ومديرات مديري إلى إضافة مدرسة حكومية، ) 39( على
    2011 -2010 العـام  فـي  األخيـرة  اإلحصـاءات  حسب وذلك مديراً ومديرة،) 39(
  .يوضح ذلك) 1( مرق والجدول) 2011، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية(
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  ات الدراسةالدراسة حسب متغير مجتمعتوزيع ): 1(جدول رقم 
ا������ 

  ا�������ت  ا�����

  ا�����ون  ا������ن

  ا���د
ا����� 
 ا������

  ا���د
ا����� 
 ا������

  
���  ا�

 38.5%  15 %20.1  146  ذآ�ر

 61.5%  24 %79.9  581  إ!�ث

 %100  39 %100  727  ا�����ع

  
 
ا��%ه

  ���&ا�
  

 10.3%  4 %16.4  119  د)��م

 41.0%  16 %74.4  541  )*���ر��س

 25.6%  10 %3.4  25  د)��م+ )*���ر��س 

����,�-  42  5.8% 9  %23.1 

 %100  39 %100  727  ا�����ع

.��ات 
  ا���0ة 
  

��. 1- 
 10.3%  4 %3.6  26  أ2

 1-1 - 5  252  34.7% 10  %25.6 

 23.1%  9 30.1%  219   10ا�8  1-6 

 1-11 – 15   97  13.8% 4  %10.3 

 30.8%  12 18.3%  133   15أآ;� -1 

 %100  39 %100  727  ا�����ع

 

  :عينة الدراسة •

حـوالي   أي العشوائيةالطبقية العينة مختارة بطريقة استبانة على عينة  400توزيع تم 
، الجنس :ات الدراسة المستقلةحيث أخذ بعين االعتبار متغيرمن مجتمع الدراسة، %) 50(

مـن   ان تكون العينة ممثلة للمجتمـع وقد تم مراعاة . ، عدد سنوات الخبرةالمؤهل العلمي
وقـد اسـتطاعت الباحثـة    المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية في مدينة القدس، 

استبانة لجميع مديري ومديرات المدارس  39 ، إضافةً إلى)استبانة مكتملة 386(استعادة 
، وقد تم تحديد حجم العينة مـن خـالل   ، وقد تم جمعها بالكاملدينة القدسالحكومية في م

 .4) نسبة خطأ(وفترة ثقة % 95بدرجة ثقة  )Sample Size Calaculator(  استخدام
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والمؤهل العلمي وسنوات  الجنس اتالدراسة حسب متغير عينةتوزيع ): 2(جدول رقم 

  الخبرة 
ا������ 

  ا�������ت  ا�����

  ا�����ون  ا������ن

  ا���د
ا����� 
 ا������

 ا����� ا������  ا���د

  
���  ا�

 %38.5  15 %20.1  78  ذآ�ر

 %61.5  24 %79.9  308  إ!�ث

 %100  39 %100 386  ا�����ع

  
 
ا��%ه
  ا����&
  

 %10.3  4 %16.4 63  د)��م

 %41.0  16 %74.4  288  )*���ر��س

+ )*���ر��س 
  د)��م

13 3.4% 10  25.6% 

����,�-  22 5.8% 9  23.1% 

 %100  39 %100 386  ا�����ع

.��ات 
  ا���0ة 
  

��. 1- 
 %10.3  4 %3.6 14  أ2

 1-1  - 5  134 34.7% 10  25.6% 

 %23.1  9 %30.1 116   10ا�8  1-6 

 1-11 – 15   52 13.8% 4  10.3% 

 %30.8  12 %18.3 70   15أآ;� -1 

 %100  39 %100 386  ا�����ع

 

  :الدراسة أداة •

جاالت هي الباحثة االستبانة أداة لدراستها، وتضمنت االستبانة ثالث م تستخدما
  : اآلتيةوفقا للخطوات  تم تطويرهايم، ويالتخطيط، التنفيذ، التق

والعالقة التي تربط  المعلم، وأداء التربوي، باإلشرافالنظري المتعلق  األدبمراجعة  .1
   .المعلم بأداءالتربوي  اإلشراف

التربوي بتحسـين   اإلشرافوالدراسات السابقة التي درست عالقة  ثاألبحامراجعة  .2
حيث أخذت منهـا الفقـرة الثانيـة والرابعـة      )2009(المعلم ومنها دراسة تيم  أداء

، ودراسـة  والفقرة األولى والثالثة فـي المجـال الثـاني    والتاسعة في المجال األول
منة والتاسعة فـي المجـال   حيث أخذت منها الفقرة الثا )2009(الجرجاوي والنخالة 

، حيث أخذت منها الفقرة الثانية في المجـال الثـاني  ) 2003(، ودراسة حسن الثالث
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حيث أخذت منها الفقرة الثامنة والتاسـعة فـي المجـال    ) 1998(ودراسة الطراونة 
 .الثاني

  
  : الدراسة من جزأين أداةوقد تكونت 

لـذين  مدير المدرسـة الحكوميـة ا   أو عن المعلم األوليةويشمل المعلومات  :األولالجزء 
  .بتعبئة االستبانة سيقومون

جاالت هي التخطيط والتنفيذ فقرة، موزعة على ثالث م) 43(على  شتملوا :الجزء الثاني
بال من خالل مقياس ليكرت الخماسي، حيث يبدأ  المجاالت يم، يتم االستجابة عن هذهيوالتق

) 3(وتعطـي   محايدوتعطي درجتين،  أوافق الوتعطي درجة واحدة فقط، ثم أوافق بشدة 
  .)1( ، ملحق رقم درجات) 5(وتعطي  أوافق بشدةدرجات، ) 4( ىوتعط أوافقدرجات، 

  الفقرة  المجال

  ) 12( رقم  الفقرةإلى ) 1(رقم  فقرةمن ال  )مجال التخطيط(المجال األول 
  )27( رقم الفقرةإلى ) 13(رقم  الفقرةمن   )مجال التنفيذ(المجال الثاني 
  )43(رقم  الفقرةإلى ) 28(رقم  الفقرةمن   )التقييم(المجال الثالث 

  

  :األداةصدق  •

إلى صدق  إضافةمن خالل الباحثة نفسها،  لألداةق من الصدق الظاهري قتم التح
 كليةاألساتذة الجامعيين في المحتوى حيث تم عرضها على مجموعة من المحكمين من 

الدراسة من حيث  أداةفي فقرات  رأيهم إبداء، وطلب منهم نيةمن الجامعات الفلسطي التربية
تعديل  أوبالموافقة عليها  إماصياغة الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال الذي وضعت فيه، 

أهميتها، وقد تم اخذ أرائهم في االستبانة وأقسامها وصياغتها حذفها لعدم  أوصياغتها 
الزمة، وتغيير وإعادة صياغة الفقرات حسب ومعاييرها ووضوحها وتم إجراء التعديالت ال
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، فقرة) 43(حيث تم حذف أربع فقرات، لتظهر بصورتها النهائية في  ،ما أشاروا إليه
  .)1(ملحق رقم 

  

  :ثبات األداة •

وقد كان ، Cronbach's Alphaكرونباخ ألفا  ملباستخدام معاالتأكد من ثبات األداة  تم
  :مستوى الثبات على النحو التالي

  يبين الجدول معامل الثبات لمجاالت االستبانة  والمجال الكلي ) : 3(ل رقم جدو

  مستوى الثبات  المجال

  86.2  التخطيط
  84.5  التنفيذ
  85.2  التقييم

  91.5  كافة فقرات ومجاالت االستبانة

 

  :سةاالدر إجراءات •

  :الدراسة وفق الخطوات اآلتية إجراء تم
المشـرف   دورة التي تناولـت موضـوع واقـع    مراجعة الدراسات واألدبيات السابق �

 .وجهة نظر المعلمين والمديرينمن التربوي في تحسين أداء المعلمين 
  .الدراسة إلجراء وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الحصول على موافقة �
األولية وعرضها على عدد من المحكمـين حتـى تـم    الدراسة بصورتها  أداة إعداد �

  .النهائيةد تعديلها وإجراء األمور الالزمة بصورتها الخروج باالستبانة بع
 اختيار عينة تم مجتمع وعينة الدراسة وطريقة المعاينة المالئمة للدراسة حيثتحديد  �

  .طبقية عشوائية بطريقة والمعلمات المعلمين مجتمع من الدراسة
) 400( ومديرة، وتم توزيع مديراً) 39( من المكون المديرين مجتمع جميع اختيار تم �

 ، وقد وزعت االستبانات على2012من عام  نيسان وأيارخالل شهري  وذلك استبانة
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استبانة مكتملة، وقد ) 386(بشكل شخصي، وقد استطاعت الباحثة استعادة  مدرسة كل
استبانة وبذلك كانت نسبة ) 14( وعددها المكتملة غير االستبانات من عدد استثناء تم

ة مرتفعة تعكس اهتمام المستجيبين بموضوع الدراسة، وهي نسب%) 96.5(االستجابة 
وقد تم استرجاع كافة االستبانات التي تم توزيعها على مديري المدارس والبالغ عددهم 

 .مديراً ومديرةً) 39(
للعلـوم   اإلحصائيةباستخدام الرزمة إحصائياً البيانات إلى الحاسب ومعالجتها  إدخال �

 ). SPSS(االجتماعية 
 

  :لدراسةمتغيرات ا •

  :اآلتيةتضمنت الدراسة المتغيرات 
  :المتغيرات المستقلة وتشمل  . أ

 ).أنثى ذكر،( :مستويانوله  :الجنس �
بكالوريوس مع دبلوم  بكالوريوس، دبلوم،( :مستويات أربعوله  :العلميالمؤهل  �

 ).دراسات عليا تربية،
 من  سنوات، 5 إلى سنة من سنة، من أقل( :مستوياتوله خمس  :الخبرةسنوات  �

 ).سنة 15 من أكثر  سنة، 15 إلى ةسن 11 من  سنوات، 10 إلى سنوات 6
  

   :التابعةالمتغيرات   . ب

 .التخطيط �
  .التنفيذ �
 .يمالتقي �
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 المعالجة اإلحصائية  •

لتحليل البيانات التـي   SPSSتم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
التحليل اإلحصائي الوصفي، أو من خالل جمعتها الباحثة سواء من خالل استخدام أساليب 

  :التحليل االستداللي الختبار فرضيات الدراسة وكما يلي
أسلوب اإلحصاء الوصفي الذي يتضمن الجداول التكرارات والنسب المئوية إلجابات  •

تعلق بالخصائص الشخصية، ومقاييس النزعة المركزية والتشـتت  يأفراد العينة فيما 
  .الحسابي المتوسطجابات المبحوثين عن للتعرف على مدى تشتت إ

 تحليل التباين من خالل استخدامأسلوب اإلحصاء االستداللي الختبار الفرضيات  •
        .الختبار فروق الفرضيات) ANOVA( االحادي

سئلة الدراسة من خالل أمن  والرابع ول والثاني والثالثة عن السؤال األبجاحيث تم اإل
  .نحرافات المعيارية والتكراراتيجاد المتوسطات الحسابية واالإ

من خالل اختبار فرضيات الدراسة من خالل لخامس بينما تم اإلجابة عن السؤال ا
  . )ANOVA(تحليل التباين االحادي وكذلك استخدام اختبار ) ت(استخدام اختبار 

 

  يممعيار التقي •

  :الدراسة فقراتبات المستجيبين على ايم اجفي تقي تم االعتماد على المعيار التالي
  .فما فوق مرتفع 4
  .متوسط 3,9 – 3

  .منخفض 3أقل من 
  .حيث اعتمد هو على هذا المعيار) 2009( قاسموتم اتباع هذا المعيار بناء على دراسة ال
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 الفصل الرابع

  النتائج

 الدراسة موضوع عن إليها التوصل تم التي الدراسة، لنتائج عرضاً الفصل هذا تضمن
 مـن  الحكوميـة  القدس مدارس في المعلمين أداء تحسين في ربويالت المشرف دور" وهو
 أفـراد  اسـتجابة  خالل من المتغيرات من كل أثر وبيان" والمديرين المعلمين نظر وجهة
  . عليها الحصول تم التي اإلحصائية البيانات وتحليل الدراسة، أداة على العينة

 على لإلجابة إليها التوصل تم التي اإلحصائية للنتائج استعراضاً الفصل هذا وتناول
  .األسئلة هذه عن المنبثقة الفرضيات وفحص الدراسة، أسئلة

  

  :أسئلة الدراسة

  :اآلتية عن األسئلة سعت الدراسة لإلجابة
 مـن  الحكومية القدس مدارس في المعلمين أداء تحسين في التربوي المشرف دور ما .1

 ؟والمديرين المعلمين نظر وجهة
المعلمين على التخطيط في مدارس القـدس   أداءربوي في تحسين ما دور المشرف الت .2

  ؟والمديرين الحكومية من وجهة نظر المعلمين
المعلمين على التنفيذ في مـدارس القـدس    أداءما دور المشرف التربوي في تحسين  .3

  ؟والمديرينالحكومية من وجهة نظر المعلمين 
ى التقييم في مـدارس القـدس   المعلمين عل أداءما دور المشرف التربوي في تحسين  .4

  ؟والمديرينالحكومية من وجهة نظر المعلمين 
فـي    التربوي المشرفهل توجد فروق ذات داللة احصائية ألراء المعلمين نحو دور  .5

 العلمـي،  المؤهـل  الجـنس، (أداء المعلمين يعزى لمتغيرات الدراسة المستقلة تحسين 
  ؟ )الخبرة سنوات
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  :الرئيسة التالية بالنسبة للمعلمين لفرضياتا الخامسوقد تفرع عن السؤال 
في اسـتجابة    ) α≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .1

  .لمعلماالمعلمين حول دور المشرف التربوي في تحسين أدائهم، تعزى لمتغير جنس 
في اسـتجابة    ) α≥ 0.05( ةالدالل مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .2

سنوات خبرة المعلمين حول دور المشرف التربوي في تحسين أدائهم، تعزى لمتغير 
  .المعلم 

في اسـتجابة    ) α≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .3
لمؤهل العلمي اتحسين أدائهم، تعزى لمتغير  المعلمين حول دور المشرف التربوي في

 .للمعلم
  

  :وفرضياتها أسئلتها حسب الدراسة لنتائج عرض يلي فيماو

 أداء تحسين في التربوي المشرف دور ما: األول بالسؤال المتعلقة النتائج -1

  ؟والمديرين المعلمين نظر وجهة من الحكومية القدس مدارس في المعلمين

 المتوسطات حساب خالل من وذلك الكمي المنهج باستخدام لسؤالا هذا عن اإلجابة تمت
 االستبانة مجاالت جميع على الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية
 ورود ترتيب إلى ضافةإ ،ذلك يوضح) 4( رقم والجدول) التقييم التنفيذ، التخطيط،( :الثالثة
  .لمديرين بناء على المتوسط الحسابيوا المعلمين نظر وجهة من المجاالت تلك

  

 في التربوي المشرف دورمتوسط استجابة المعلمين والمديرين نحو  )4(جدول رقم 
  والمديرين المعلمين نظر وجهة من الحكومية القدس مدارس في المعلمين أداء تحسين

  المجاالت

  المديرون  المعلمون

 المتوسط  العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط   العدد  يب الترت

   الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الترتيب 

 3 0.90 3.67 39 3 1.13 3.26 386  ) التخطيط(المجال األول 

 1 0.88 3.86 39 2 1.09 3.45 386  )التنفيذ(المجال الثاني 

  2 0.88 3.81 39 1 1.03 3.46 386  )التقييم(المجال الثالث 
   0.89 3.78 39   1.08 3.39 386  فقراتجميع ال
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 راءا متوسطات من أعلى المديرين راءا متوسط أن) 4( رقم الجدول من يالحظ
 متوسطة المجاالت كافة على المعلمين متوسطات كانت حيت المجاالت، كافة على المعلمين
 المجال المعلمين من موافقة المجاالت أعلى كانت وقد) 3.26( و) 3.46( بين ما وتراوحت

 مجال وهو األول للمجال الحسابية المتوسطات أدنى كانت بينما تقييم،ال مجال وهو الثالث
 متوسطة كذلك كانت المجاالت كافة على المديرين متوسطات نأب نالحظ بينما التخطيط،

 بين ما للمجاالت الحسابية المتوسطات تراوحت وقد ارتفاعاً أكثر حسابي بمتوسط ولكن
 المتوسطات أعلى على التنفيذ مجال وهو الثاني المجال حصل وقد )3.67( و) 3.86(

 الحسابية المتوسطات أدنى على التخطيط مجال وهو األول المجال حصل بينما الحسابية
  . المعلمينراء ا مع يتفق وهذا
 
 أداء تحسين في التربوي المشرف دور ما :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج -2

 نظر وجهة من ةالحكومي القدس مدارس في التخطيط على المعلمين

   ؟والمديرين المعلمين
 واالنحرافات الحسابية المتوسطات بحساب ةالباحث تقام السؤال هذا عن لإلجابة
 المهام أهمية عن تعبر التي االستبانة فقرات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية

  . التخطيط عملية في المعلم مساعدة في تساهم والتي المشرف ينفذها التي
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 في التربوي المشرف دورمتوسط استجابة المعلمين والمديرين نحو  )5(جدول رقم 
 نظر وجهة من الحكومية القدس مدارس في التخطيط على المعلمين أداء  تحسين

  والمديرين المعلمين
ر قم  

  )التخطيط(المجال األول الفقرة  

  المديرون  المعلمون

  المتوسط  العدد
االنحراف 

  المعياري
  المتوسط  العدد  لترتيبا

االنحراف 

  المعياري
  الترتيب

 5 0.96 3.85 39 4 1.22 3.44 386 للدروس الجيد التخطيط  1

 9 0.99 3.56 39 7 1.25 3.22 386 اليومية التدريس خطة وضع  2

 11 0.81 3.38 39 13 1.18 3.00 386 الشهرية الدروس موضوعات توزيع  3

 2 0.92 3.95 39 11 1.28 3.07 386 الفصلية الخطة إعداد  4

 1 0.72 4.10 39 2 1.16 3.55 386 صحيح بشكل األهداف صياغة  5

 وحاجات يتفق بما الدرس أهداف ربط  6
 الطلبة

386 3.57 1.14 1 39 3.95 0.92 2 

 وميول يتفق وما الدرس أهداف ربط  7
 الطلبة

386 3.16 1.14 8 39 3.51 0.85 10 

 13 1.05 3.28 39 10 1.20 3.14 386 بةللطل العالجية الخطط إعداد  8

 11 0.99 3.38 39 12 1.05 3.02 386 العلمي البحث نتائج على بناء التخطيط  9

 اكتسب ما على بناء للدروس التخطيط  10
 تساعده تدريبية بدورات االلتحاق من
 الدروس وإعداد تخطيط في

386 3.39 0.97 5 39 3.59 0.88 8 

 اإلبداعية راتالقد لتنمية التخطيط  11
 ومواهبهم يتفق بما للطلبة

386 3.16 1.02 8 39 3.62 0.88 6 

 6 0.88 3.62 39 6 1.06 3.26 386 عملي بشكل وقته تنظيم  12

 تتناسب جديدة تدريس أساليب تجريب  13
 الطلبة خصائص مع

386 3.45 1.03 3 39 3.87 0.86 4 

  0.90 3.67 39  1.13 3.26 386  ا$"-,+* ا$)' &% $#"! ل  
  

 على المعلمين متوسطات من أعلى المديرين متوسطات أن) 5( رقم الجدول من يالحظ
 فقراتال كافة على توسطةم المعلمين استجابات متوسطات كانت حيث الفقرات، كافة

) 3.57( بين ما المعلمين نظر وجهة حيث من المجال لفقرات الحسابي المتوسط وتراوح
 التي الفقرة هي المعلمين نظر وجهة من موافقة لفقراتا أعلى كانت وقد ،)3.00( و

 حسابي وبمتوسط) 6فقرة رقم (" الطلبة وحاجات يتفق بما الدرس أهداف ربط"  نصها
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 على )3فقرة رقم ("الشهرية الدروس موضوعات توزيع" الفقرة حصلت بينما ،)3.57(
 .)3.00( حسابي وبمتوسط الحسابية المتوسطات أدنى

 بين ما تراوحت درجة على المديرين نظر وجهة من المجال راتفق حصلت بينما
 نظر وجهة من المجال لفقرات الحسابية المتوسطات وقعت حيث ومرتفعة متوسطة
 صياغة" الفقرة حصلت وقد ،) 3.28( و) 4.10( بين ما حسابي متوسط على المديرين
 الخطط إعداد" لفقرةا حصلت بينما الحسابية المتوسطات أعلى على" صحيح بشكل األهداف
  ).3.28( حسابي وبمتوسط الحسابية المتوسطات أدنى على" للطلبة العالجية
 المعلمين نظر وجهة من الحسابية المتوسطات حيث من فقرات ثالث اعلى كانت وقد
 وبمتوسط )6فقرة رقم " (الطلبة وحاجات يتفق بما الدرس أهداف ربط": التالية الفقرات
فقرة (" صحيح بشكل األهداف صياغة"  نصها التي الفقرة يليها ،)3.57( حسابي
 جديدة تدريس أساليب تجريب"  نصها التي الفقرة يليها) 3.55( حسابي وبمتوسط)5رقم

  ).3.49( حسابي وبمتوسط )13فقرة رقم ("الطلبة خصائص مع تتناسب
 لتيا الفقرات المعلمين نظر وجهة من حسابية متوسطات ثالث أدنى على حصلت بينما
) 3.00( حسابي وبمتوسط )3فقرة رقم ( "الشهرية الدروس موضوعات توزيع"  نصها
 وبمتوسط) 9فقرة رقم (" العلمي البحث نتائج على بناء التخطيط" نصها التي الفقرة يليها

 وبمتوسط) 4فقرة رقم (" الفصلية الخطة إعداد" نصها التي الفقرة يليها) 3.02( حسابي
  ).73.0( حسابي
 المديرين نظر وجهة من الحسابية المتوسطات حيث من فقرات ثالث أعلى نتكا وقد
 المتوسطات أعلى على)5فقرة رقم (" صحيح بشكل األهداف صياغة: ""التالية الفقرات
فقرة (" الفصلية الخطة إعداد" نصها التي الفقرة يليها ،)4.10( حسابي وبمتوسط" الحسابية
 يتفق بما الدرس أهداف ربط" نصها التي الفقرة ايليه) 3.95( حسابي وبمتوسط) 4رقم 

  ).3.95( حسابي وبمتوسط) 6فقرة رقم (" الطلبة وحاجات
 التي الفقرات المديرين نظر وجهة من حسابية متوسطات ثالث أدنى على حصلت بينما
 الفقرة يليها) 3.28( حسابي وبمتوسط) 8فقرة رقم (" للطلبة العالجية الخطط إعداد" نصها
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 حسابي وبمتوسط )9فقرة رقم ( "العلمي البحث نتائج على بناء التخطيط" نصها التي
) 3فقرة رقم (" الشهرية الدروس موضوعات توزيع" نصها التي الفقرة يليها) 3.38(

  ).3.38( حسابي وبمتوسط
  

  :للمعلمين والمديرين كانت كالتاليمجال التخطيط  ترتيب فقراتمقارنة 
  .ةالخامس في الرتبةبينما للمديرين  ةالرابع في الرتبةمعلمين الفقرة األولى بالنسبة لل

بالنسبة  ةالتاسعفي الرتبة من ناحية المعلمين بينما  ةالسابعفي الرتبة الفقرة الثانية 
   .للمديرين

عشر بالنسبة  ةالحاديوفي الرتبة عشر بالنسبة للمعلمين  ةالثالثفي الرتبة الفقرة الثالثة 
   .للمديرين
   .بالنسبة للمديرين ةالثانيفي الرتبة عشر بالنسبة للمعلمين  ةالحاديفي الرتبة الرابعة الفقرة 

   .ىاألولفي الرتبة وللمديرين  ةالثانيفي الرتبة الفقرة الخامسة للمعلمين 
  .للمديرين نيالثاوفي الرتبة للمعلمين  ىاألولفي الرتبة ة ة السادسلفقرا

  .للمديرين ةالعاشروفي الرتبة للمعلمين  ةالثامنفي الرتبة الفقرة السابعة 
 ةالثالثفي الرتبة النسبة للمديرين وب ةعاشرالفي الرتبة لمين لفقرة الثامنة بالنسبة للمعا

  .عشر
  .للمديرين عشر ةالحادي في الرتبة عشر للمعلمين و ةالثانيفي الرتبة الفقرة التاسعة 

   .للمديرين ةالثامن ي الرتبةف للمعلمين و ةالخامس الرتبة فيالفقرة العاشرة  
   .للمديرين ةسالساد في الرتبة للمعلمين و ةلثامنافي الرتبة عشر  ةالفقرة الحادي

  . أيضاللمديرين وللمعلمين  ةالسادسفي الرتبة الفقرة الثانية عشر 
 ةالرابعوفي الرتبة للمعلمين  ةالثالثفي الرتبة ة عشر لثالفقرة األخيرة وهي الفقرة الثا 
  .ديرينللم
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 أداء تحسين في التربوي المشرف دور ما :الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج -3

 نظر وجهة من الحكومية القدس مدارس في التنفيذ على المعلمين

   ؟والمديرين المعلمين

 واالنحرافـات  الحسـابية  المتوسـطات  بحساب ةالباحث تقام السؤال هذا عن لإلجابة
 المهام أهمية عن تعبر التي االستبانة فقرات على الدراسة نةعي أفراد الستجابات المعيارية

  . التنفيذ عملية في المعلم مساعدة في تساهم والتي المشرف ينفذها التي
 في التربوي المشرف دورمتوسط استجابة المعلمين والمديرين نحو  )6(جدول رقم 

 المعلمين نظر جهةو من الحكومية القدس مدارس في التنفيذ على المعلمين أداء تحسين

  والمديرين
رقم 

  )التنفيذ(المجال الثاني   الفقرة

  المديرون  المعلمون

  العدد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  العدد  الترتيب

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الترتيب

 حالة نشرة،( التعليم في جديدة نماذج استخدام  14
 عليه يقترحها) صفية

386 3.30 1.07 11 39 3.82 0.79 6 

 13 0.77 3.67 39 12 1.06 3.27 386 عليه اقترحها التي الجديدة النماذج تجريب  15

 12 0.89 3.69 39 10 1.20 3.32 386 المالئمة الصفية الضبط طرق استخدام  16

 2 0.87 3.97 39 1 1.07 3.72 386 التعليمية الوسائل أهمية إدراك  17

 1 0.87 4.23 39 2 1.13 3.67 386 الدرس ألهداف المناسبة عليميةالت الوسائل اختيار  18

 6 0.79 3.82 39 4 1.10 3.58 386 الطلبة لمستوى المنسبة التعليمية الوسائل اختيار  19

 6 1.02 3.82 39 13 1.10 3.21 386 البيئة خامات باستخدام التعليمية الوسائل تصميم  20

 طرق مثل( معلمينال على الناجحة التجارب تعميم  21
 (التعليم مواقف في منها االستفادة يمكن أساليب أو

386 3.37 1.11 9 39 3.82 1.12 6 

 5 0.95 3.87 39 7 1.15 3.42 386 الطلبة مع ودية عالقات بناء  22

 باعتباره التعلم عملية في دورا الطالب إعطاء  23
 والتعلم التعليم عملية محور

386 3.59 1.03 3 39 3.97 0.96 2 

 التكنولوجي التطور مثل( التغيرات مع التكيف  24
 )جديد هو ما كل ومتابعة

386 3.47 1.04 6 39 3.82 0.72 6 

 11 0.78 3.77 39 8 1.08 3.41 386 والتعليم التعلم لعملية مالئم تعليمي مناخ توفير  25

 4 0.97 3.90 39 5 1.07 3.49 386  تعليمية مهارات إكسابه  26

  0.88 3.86 39  1.09 3.45 386  الحسابي للمجال المتوسط  
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 على المعلمين متوسطات من أعلى المديرين متوسطات أن) 6( رقم الجدول من يالحظ
 فقراتال كافة على توسطةم المعلمين استجابات متوسطات كانت حيث الفقرات، كافة

 نظر وجهة حيث نم التنفيذ مجال وهو الثاني المجال لفقرات الحسابي المتوسط وتراوح
 نظر وجهة من موافقة الفقرات أعلى كانت وقد ،)13.2(و) 3.72( بين ما المعلمين
 وبمتوسط )17فقرة رقم (  "التعليمية الوسائل أهمية إدراك" نصها التي الفقرة هي المعلمين
" البيئة خامات باستخدام التعليمية الوسائل تصميم" الفقرة حصلت بينما ،)3.72( حسابي

 .)13.2( حسابي وبمتوسط الحسابية المتوسطات أدنى على )20ة رقم فقر(
 بين ما تراوحت درجة على المديرين نظر وجهة من المجال فقرات حصلت بينما

 نظر وجهة من المجال لفقرات الحسابية المتوسطات وقعت حيث ومرتفعة توسطةم
 اختيار" الفقرة حصلت وقد ،) 3.67( و) 4.23( بين ما حسابي متوسط على المديرين
 المتوسطات أعلى على)18فقرة رقم (  " الدرس ألهداف المناسبة التعليمية الوسائل
 )15فقرة رقم (" عليه اقترحها التي الجديدة النماذج تجريب" الفقرة حصلت بينما الحسابية

  ).67 .3( حسابي وبمتوسط الحسابية المتوسطات أدنى على
 المعلمين نظر وجهة من الحسابية المتوسطات حيث من فقرات ثالث أعلى كانت وقد
 حسابي وبمتوسط) 17فقرة رقم ( "  التعليمية الوسائل أهمية إدراك: "التالية الفقرات

فقرة (" الدرس ألهداف المناسبة التعليمية الوسائل اختيار" نصها التي الفقرة يليها ،)3.72(
 في دورا الطالب إعطاء"  نصها التي الفقرة يليها) 3.67( حسابي وبمتوسط) 18رقم 
 حسابي وبمتوسط) 23فقرة رقم ( " والتعلم التعليم عملية محور باعتباره التعلم عملية

)93.5.(  
 التي الفقرات المعلمين نظر وجهة من حسابية متوسطات ثالث أدنى على حصلت بينما
 متوسطوب) 20فقرة رقم ("  البيئة خامات باستخدام التعليمية الوسائل تصميم"  نصها
فقرة ( " عليه اقترحها التي الجديدة النماذج تجريب" نصها التي الفقرة يليها) 3.21( حسابي
 في جديدة نماذج استخدام" نصها التي الفقرة يليها) 73.2( حسابي وبمتوسط) 15رقم 
  ).3.30( حسابي وبمتوسط) 14فقرة رقم ( " عليه يقترحها) صفية حالة نشرة،( التعليم
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 المديرين نظر وجهة من الحسابية المتوسطات حيث من فقرات ثالث ىأعل كانت وقد
 حيث) 18فقرة رقم ( " الدرس ألهداف المناسبة التعليمية الوسائل اختيار: "التالية الفقرات
 التي الفقرة يليها ،) 4.23( حسابي وبمتوسط الحسابية المتوسطات أعلى على حصلت
 يليها) 3.97( حسابي وبمتوسط) 17فقرة رقم ( " التعليمية الوسائل أهمية إدراك" نصها
 التعليم عملية محور باعتباره التعلم عملية في دورا الطالب إعطاء" نصها التي الفقرة
  ).3.97( حسابي وبمتوسط) 23فقرة رقم ( " والتعلم
 التي الفقرات المديرين نظر وجهة من حسابية متوسطات ثالث أدنى على حصلت بينما
 حسابي وبمتوسط) 15فقرة رقم ( " عليه اقترحها التي الجديدة لنماذجا تجريب"  نصها

) 16فقرة رقم ( " المالئمة الصفية الضبط طرق استخدام" نصها التي الفقرة يليها) 3.67(
 التعلم لعملية مالئم تعليمي مناخ توفير" نصها التي الفقرة يليها) 3.69( حسابي وبمتوسط
  ).73.7( حسابي وسطوبمت) 25فقرة رقم ( " والتعليم

  :مقارنة ترتيب فقرات مجال التنفيذ للمعلمين والمديرين كانت كالتالي
 في الرتبةبينما للمديرين  عشر ةالحادي في الرتبةالفقرة الرابعة عشر بالنسبة للمعلمين 

  .ةسادسال
 ةثالثالفي الرتبة عشر من ناحية المعلمين بينما  ةالثانيفي الرتبة الفقرة الخامسة عشر 
  .عشر بالنسبة للمديرين
عشر بالنسبة  ةلثانيافي الرتبة  بالنسبة للمعلمين و ةالعاشرفي الرتبة الفقرة السادسة عشر 

  .للمديرين
بالنسبة  ةنيالثافي الرتبة  بالنسبة للمعلمين و ىاألولفي الرتبة الفقرة السابعة عشر  

  .للمديرين
  .ىولاألفي الرتبة وللمديرين  ةيالثانفي الرتبة الفقرة الثامنة عشر للمعلمين  
  .للمديرين ةالسادسوفي الرتبة للمعلمين  ةرابعالفي الرتبة قرة التاسعة عشر الف 

  .للمديرين ةسادسالفي الرتبة  للمعلمين و عشر ةثالثالفي الرتبة الفقرة العشرين 
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في الرتبة رين وبالنسبة للمدي ةالتاسعفي الرتبة الواحدة والعشرون بالنسبة للمعلمين  الفقرة
  .ةسادسال
  .ة للمديرينالخامس ة  للمعلمين و في الرتبةالسابع في الرتبةالفقرة الثانية والعشرون  
  .للمديرين ةلثانيا ة للمعلمين و في الرتبةلثالثافي الرتبة الفقرة الثالثة والعشرون  
  .أيضاً للمديرين للمعلمين و ةسادسالفي الرتبة الفقرة الرابعة والعشرون  

  .للمديرين عشر ةحاديالوفي الرتبة للمعلمين  ةثامنالفي الرتبة الفقرة الخامسة والعشرون 
  .ةالرابعفي الرتبة للمعلمين أما المديرين  خامسةالفي الرتبة الفقرة السادسة والعشرون 

  

 أداء تحسين في التربوي المشرف دور ما: الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج -4

 نظر وجهة من الحكومية القدس مدارس في ييمالتق على المعلمين

  والمديرين؟ المعلمين

 واالنحرافـات  الحسـابية  المتوسـطات  بحساب ةالباحث تقام السؤال هذا عن لإلجابة
 المهام أهمية عن تعبر التي االستبانة فقرات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية

  . يمالتقي عملية في المعلم ةمساعد في تساهم والتي المشرف ينفذها التي
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 في التربوي المشرف دورمتوسط استجابة المعلمين والمديرين نحو  )7(جدول رقم 

 نظر وجهة من الحكومية القدس مدارس في التقييم على المعلمين أداء تحسين

  والمديرين المعلمين
  رقم الفقررة

  )التقييم(لث المجال الثا

  المديرون  المعلمون

  المتوسط  العدد
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط  العدد  الترتيب
االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

 12 0.79 3.72 39 10 1.01 3.42 386 التطوير اجل من وضعفه قوته نقاط اكتشاف  27

 التلقين وليس التوجيه هو دوره أن إدراك  28
 للمعرفة

386 3.50 1.05 7 39 3.62 0.85 17 

 12 0.86 3.72 39 10 1.00 3.42 386 الذاتي التقييم ةممارس على كفاءته رفع  29

 ما مدى على حكماً يعد التقويم أن إدراك  30
 متنوعة مهارات من الطلبة تعلمه

386 3.54 1.00 5 39 3.82 0.82 6 

 ما مدى على حكماً يعد التقويم أن إدراك  31
 متنوعة مهارات من الطلبة اكتسبه

386 3.53 0.96 6 39 3.67 0.87 14 

 2 0.84 4.08 39 4 1.06 3.58 386 الدرس بأهداف التقويم أدوات ربط  32

 6 0.82 3.82 39 2 1.01 3.63 386 للدرس الطلبة اهتمام تثير أسئلة طرح  33

 درجات لرصد المعدة الكشوفات متابعة  34
 الطلبة

386 3.66 1.06 1 39 4.03 0.87 3 

 مثيرة بصيغة الصفية الشفهية األسئلة طرح  35
 الطلبة لتفكير

386 3.60 1.07 3 39 3.92 1.04 4 

 1 0.84 4.15 39 9 1.04 3.46 386 الطلبة تعلم تقويم اختبارات بناء  في التنويع  36

 عملية في الطلبة بين الفردية الفروق مراعاة  37
 التقويم

386 3.50 1.02 7 39 3.87 0.92 5 

 جدول وفق التحصيلية االختبارات بناء  38
 اتالمواصف

386 3.39 1.06 13 39 3.64 0.93 16 

 تحسين في التقويم نتائج تحليل من االستفادة  39
 والتعلم التعليم عملية

386 3.34 1.08 14 39 3.67 1.03 14 

 مستوى تقويم في متنوعة أساليب استخدام  40
 الطلبة

386 3.42 1.02 10 39 3.74 0.88 11 

 أشكال من كشكل التكنولوجيا استخدام  41
 التقويم

386 3.21 1.04 17 39 3.82 0.79 6 

 9 0.92 3.79 39 15 1.01 3.29 386 للطلبة التقويم أهداف توضيح  42

 تحكيم في الزمالء خبرة من االستفادة  43
 االختبارات

386 3.28 1.07 16 39 3.77 0.81 10 

  0.88 3.81 39  1.03 3.46 386  المتوسط الحسابي للمجال  



86 

 

 

 على المعلمين متوسطات من أعلى المديرين متوسطات أن) 7( رقم الجدول من يالحظ
 المعايير كافة على متوسطة المعلمين استجابات متوسطات كانت حيث الفقرات، كافة

 نظر وجهة حيث من التنفيذ مجال وهو الثاني المجال لفقرات الحسابي المتوسط وتراوح
 نظر وجهة من موافقة الفقرات أعلى كانت وقد ،) 3.21( و) 3.67( بين ما المعلمين
 وبمتوسط" الطلبة درجات لرصد المعدة الكشوفات متابعة" نصها التي الفقرة هي المعلمين
 على" يمالتقي أشكال من كشكل التكنولوجيا استخدام" الفقرة حصلت بينما ،)3.66( حسابي
 .)3.21( حسابي وبمتوسط الحسابية المتوسطات أدنى

 المعلمين نظر وجهة من الحسابية المتوسطات حيث من اتفقر ثالث أعلى كانت وقد
 وبمتوسط) 34فقرة رقم ( " الطلبة درجات لرصد المعدة الكشوفات متابعة: "التالية الفقرات
فقرة (" للدرس الطلبة اهتمام تثير أسئلة طرح" نصها التي الفقرة يليها ،)3.66( حسابي
 الصفية الشفهية األسئلة طرح" نصها لتيا الفقرة يليها) 3.63( حسابي وبمتوسط )33رقم 

  ).3.60( حسابي وبمتوسط )35فقرة رقم (" الطلبة لتفكير مثيرة بصيغة
 بين ما تراوحت درجة على المديرين نظر وجهة من المجال فقرات حصلت بينما

 نظر وجهة من المجال لفقرات الحسابية المتوسطات وقعت حيث ومرتفعة توسطةم
 التنويع"  الفقرة حصلت وقد ،) 3.62( و) 4.15( بين ما حسابي متوسط على المديرين

 بينما الحسابية المتوسطات أعلى على)36فقرة رقم ("الطلبة تعلم تقويم اختبارات بناء  في
 على )28فقرة رقم (" للمعرفة التلقين وليس التوجيه هو دوره أن إدراك"  الفقرة حصلت
  ).3.62( حسابي وبمتوسط الحسابية المتوسطات أدنى

 التي الفقرات المعلمين نظر وجهة من حسابية متوسطات ثالث أدنى على حصلت بينما
 حسابي وبمتوسط)41فقرة رقم (" يمالتقي أشكال من كشكل التكنولوجيا استخدام" نصها

فقرة (" االختبارات تحكيم في الزمالء خبرة من االستفادة" نصها التي الفقرة يليها) 3.21(
" للطلبة يمالتقي أهداف توضيح" نصها التي الفقرة يليها) 3.28( حسابي سطوبمتو )43رقم 
  ).3.29( حسابي وبمتوسط )42فقرة رقم (
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 المديرين نظر وجهة من الحسابية المتوسطات حيث من فقرات ثالث أعلى كانت وقد
 حيث)36فقرة رقم (" الطلبة تعلم يمتقي اختبارات بناء  في التنويع: " التالية الفقرات
 التي الفقرة يليها ،) 4.15( حسابي وبمتوسط الحسابية المتوسطات أعلى على حصلت
 يليها) 4.08( حسابي وبمتوسط )32فقرة رقم (" الدرس بأهداف يمالتقي أدوات ربط" نصها
 وبمتوسط)34فقرة رقم (" الطلبة درجات لرصد المعدة الكشوفات متابعة" نصها التي الفقرة
 ).4.03( حسابي
 التي الفقرات المديرين نظر وجهة من حسابية متوسطات ثالث أدنى على صلتح بينما
 حسابي وبمتوسط)28فقرة رقم (" للمعرفة التلقين وليس التوجيه هو دوره أن إدراك" نصها

"  المواصفات جدول وفق التحصيلية االختبارات بناء"  نصها التي الفقرة يليها) 3.62(
 تحليل من االستفادة"  نصها التي الفقرة يليها) 3.64( حسابي وبمتوسط )38فقرة رقم (

  ).3.67( حسابي وبمتوسط )39فقرة رقم ("  والتعلم التعليم عملية تحسين في يمالتقي نتائج
  :مقارنة ترتيب فقرات مجال التقييم للمعلمين والمديرين كانت كالتالي

في الرتبة بينما للمديرين  ةالعاشر في الرتبةبالنسبة للمعلمين  والعشرونسابعه الالفقرة 
  .عشر ةنياالث

 ةالسابعفي الرتبة من ناحية المعلمين بينما  ةسابعالفي الرتبة  والعشرون ثامنةالالفقرة 
  .بالنسبة للمديرينعشر 
عشر  ةنيالثاوفي الرتبة بالنسبة للمعلمين  ةالعاشرفي الرتبة  التاسعة والعشرونالفقرة 

  .بالنسبة للمديرين
 .بالنسبة للمديرين ةدسالساوفي الرتبة بالنسبة للمعلمين  ةالخامسفي الرتبة  ثونالثالالفقرة 
  .عشر ةرابعالفي الرتبة وللمديرين  ةالسادسفي الرتبة للمعلمين  والثالثونواحد الالفقرة 
  .للمديرين ةسادسال في الرتبة للمعلمين و ثانيةالفي الرتبة  والثالثون نيةالثاالفقرة 
  .للمديرين ةسادسالوفي الرتبة للمعلمين  ةالثانيفي الرتبة  والثالثون ثالثةالالفقرة 

في الرتبة وبالنسبة للمديرين  ىاألولفي الرتبة بالنسبة للمعلمين  والثالثون رابعةالالفقرة  
  .ةالثالث
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  .للمديرين ةالرابع في الرتبة للمعلمين و  ةالثالث في الرتبة سة والثالثونخامالالفقرة 
  .للمديرين ىألولا في الرتبة للمعلمين و ةالتاسعفي الرتبة  ة والثالثوندسساالالفقرة 
  .للمديرين ةالخامس في الرتبة للمعلمين و ةلسابعافي الرتبة  ة والثالثونسابعالالفقرة 
 ةالسادسفي الرتبة للمعلمين بينما للمديرين  عشر ةالثالثفي الرتبة  ة والثالثونلثامناالفقرة 
  .عشر
  .أيضاالمديرين  وللمعلمين  الرابعة عشرفي الرتبة  لتاسعة والثالثوناالفقرة 
  .عشر للمديرين ةالحاديفي الرتبة  للمعلمين و ةالعاشرفي الرتبة األربعون الفقرة 
 .للمديرين ةالسادسوفي الرتبة عشر للمعلمين  ةالسابعفي الرتبة واألربعون  واحدةالفقرة ال
في الرتبة عشر وللمديرين  ةالخامسفي الرتبة سبة للمعلمين واألربعون بالن نيةالفقرة الثا

  .ةالتاسع
في  للمعلمين و عشر ةالسادسفي الرتبة  واألربعون ثالثةالالفقرة األخيرة وهي الفقرة 

  .للمديرين ةالعاشرالرتبة 
  

هل توجد فروق ذات داللة احصـائية نحـو دور   : الخامسبالسؤال  المتعلقة النتائج - 5

أداء المعلمين يعزى لمتغيرات الدراسـة المسـتقلة   تحسين في   التربوي المشرف

  ؟ )الخبرة سنوات العلمي، المؤهل الجنس،(

 ) α≥ 0.05( الداللـة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :األولى الفرضية
زى لمتغير جنس في استجابة  المعلمين حول دور المشرف التربوي في تحسين أدائهم، تع

  .لمعلما
 استجابة فياحصائية  داللة ذات فروق هناك كانت إذا فيما لمعرفة "ت "  اختبار استخدام تم

الدراسـة   لمتغيـر  تعزى ،المعلمين ءأدا تحسين في التربوي المشرف دور حول المعلمين
  .تعزى لمتغير جنس المعلم
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 تحسين في التربوي المشرف دور حول ينةالع أفراد الستجابة" ت" اختبار نتائج ):8( رقم جدول

 .لمعلما جنس لمتغير تعزى ،أدائهم

  انثى  ذكر  المتغيرات
مستوى 

  المجاالت  الداللة
المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.96 0.90 3.22 308 0.83 3.42 78  التخطيط: المجال االول

 0.06 0.87 3.46 308 0.96 3.49 78  التنفيذ: لثانيالمجال ا

 0.95 0.84 3.42 308 0.85 3.59 78  التقييم: المجال الثالث

 0.89 0.83 3.37 308 0.82 3.51 78  لفقراتكافة ا
 ) ≥ 0.05( الداللة مستوى الداللة مستوى عند إحصائياً دالة •

  
 فـي  المحـددة  الداللـة  مستوى من اكبر" ت"  ةقيم أن السابق الجدول خالل من بينيت  

 دور نحـو  المعلمين التجاهات بالنسبة الدراسة مجاالت لكافة ) ≥ 0.05(وهي الدراسة
 نظـر  وجهة من الحكومية القدس مدارس في المعلمين أداء تحسين في التربوي المشرف
  .الصفرية الفرضية قبول يتم وبالتالي الجنس، الدراسة لمتغير تعزى المعلمين
  

في  ) α≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الثانية الفرضية
استجابة  المعلمين حول دور المشرف التربوي في تحسين أدائهم، تعزى لمتغير سـنوات  

  .لمعلماخبرة 
 هناك كانت إذا فيما لمعرفة ( One Way ANOVA) األحادي التباين اختبار استخدام تم

 تحسين في التربوي المشرف دور حول المعلمين استجابة متوسط في داللة ذات فروق
  .للمعلم الخبرة سنوات الدراسة لمتغير تعزى ،المعلمين ءأدا
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 بحسب االستبانة فقرات على المعلمين التجاهات األحادي التباينتحليل  نتائج: )9( رقم جدول

  للمعلم التدريسية الخبرة واتسن متغير

درجات   مصدر التباين  المجاالت

  الحرية 

قيمة 

  ) ف(

الداللة 

  اإلحصائية 

  التخطيط: المجال األول
 4  بين المجموعات

6.41 
.000 
 381  داخل المجموعات 

  التنفيذ: المجال الثاني
  4  بين المجموعات

4.84 
 

 381  داخل المجموعات 001.

  التقييم :المجال الثالث
 4  بين المجموعات

4.52 .001 
 381  داخل المجموعات

  كافة المجاالت
 4  بين المجموعات

5.89 
.000 
 381  داخل المجموعات 

 ) ≥ 0.05( الداللة مستوى الداللة مستوى عند إحصائياً دالة •

 0.05( لداللةا مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود )9( رقم الجدول من يالحظ

 ،المعلمين ءأدا تحسين في التربوي المشرف دور نحو المديرين اتجاهات متوسط في ) ≥
 الفرضية ونرفض بديلةال الفرضية نقبل وبذلك ،علمللم الخبرة سنوات سةراالد لمتغير تعزى

  .الصفرية
 الفئة لصالح قالفرو كانت وقد شيفيه اختبار استخدام تم الفروق مصدر على وللتعرف

  .) 10(، كما يالحظ من الجدول رقم )سنوات 10 - 6( بين ما خبرة تمتلك التي
  

 )10(  جدول رقم

  التدريسية  الخبرة سنوات في الفروق داللة لمعرفة شيفيه اختبار
 سنوات 10أكثر من  سنوات 10- 6من  سنوات 5أقل من    الخبرة

   0 سنوات 5أقل من 
  0 * 5.025 سنوات 10- 6من 

 0 0.765 3.584 سنوات 10أكثر من 
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في  ) α≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الثالثة الفرضية
لمؤهـل  ااستجابة  المعلمين حول دور المشرف التربوي في تحسين أدائهم، تعزى لمتغير 

  .العلمي للمعلم
 هناك كانت إذا فيما لمعرفة ( One Way ANOVA) األحادي باينالت اختبار استخدام تم  

 تحسين في التربوي المشرف دور حول المعلمين استجابة متوسط في داللة ذات فروق
  .للمعلم العلمي المؤهل الدراسة لمتغير تعزى ،المعلمين ءأدا

  

  )11( رقم جدول

المؤهل  متغير بحسب االستبانة فقرات علىالمعلمين  التجاهات االحادي التباين نتائج تحليل

  العلمي للمعلم

درجات   مصدر التباين  المجاالت

  الحرية 

قيمة 

  ) ف(

الداللة 

  اإلحصائية 

  التخطيط: المجال األول
 5.11 3  بين المجموعات

 
.002 
 382  داخل المجموعات 

  التنفيذ: المجال الثاني
  3  بين المجموعات

2.95 
 

 382  داخل المجموعات 033.

  التقييم: المجال الثالث
 3  بين المجموعات

5.80 .001 
 382  داخل المجموعات

  كافة المجاالت
 3  بين المجموعات

4.81 .003 
 382  داخل المجموعات

 ) ≥ 0.05( الداللة مستوى الداللة مستوى عند إحصائياً دالة •

  
 0.05( الداللة مستوى عند صائيةإح داللة ذات فروق وجود )11( رقم الجدول من يالحظ

 ءأدا تحسين في التربوي المشرف دور نحو المعلمين اتجاهات متوسط في ) ≥
 بديلةال الفرضية نقبل وبذلك ،للمعلم العلمي المؤهل الدراسة لمتغير تعزى ،المعلمين

  .الصفرية الفرضية ونرفض
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 لصالح الفروق كانت وقد  فيهشي اختبار استخدام تم الفروق مصدر على وللتعرف
  ) .12(ول رقم بين الجدي، كما تربية ودبلوم البكالوريوس شهادة تحمل التي الفئة

  

  )12(جدول رقم 

  للمؤهل العلمي المجال الكلي الفروق داللة لمعرفة شيفيه اختبار يبين
ماجستير     بكالوريوس ودبلوم تربية  بكالوريوس دبلوم   الخبرة

    0 دبلوم
   0 *12.878 كالوريوسب

  0  1.759  *10.182  دبلوم تربية + بكالوريوس 
  0 2.158 0.658 *11.026 ماجستير
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  الفصل الخامس

  تحليل ومناقشة النتائج والتوصيات
  

 في المعلمين أداء تحسين في التربوي المشرف هدفت الدراسة التعرف إلى دور
دور ن، من خالل التعرف إلى والمديري علمينالم نظر وجهة من الحكومية القدس مدارس

في مدارس والتنفيذ والتقييم المعلمين على التخطيط  قدرةالمشرف التربوي في تحسين 
والمديرين، كذلك التعرف فيما إذا كانت هناك  القدس الحكومية من وجهة نظر المعلمين

المشرف التربوي داللة إحصائية في اتجاهات المديرين والمعلمين نحو دور  اتفروق ذ
  .)الخبرة سنوات العلمي، المؤهل الجنس،( تعزى لمتغيرات الدراسة المستقلة

خلفية بوفيما يلي سيتم تحليل ومناقشة النتائج التي تم عرضها في الفصل الرابع وربطها 
بعض التوصيات التي يمكن أن تفيد  عرضوعالقتها بالدراسات السابقة ومن ثم  الدراسة

  .الالحقة المتعلقة بهذا المجال ساتالواقع والدرا
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    :تحليل السؤال األول: 5.1

 مـدارس  فـي  المعلمـين  أداء تحسين في التربوي المشرف دور ما: السؤال األول - 1

 ؟والمديرين المعلمين نظر وجهة من الحكومية القدس

المـدارس   متوسطة لدى مديري ومعلمي راءتبين من خالل تحليل نتائج الدراسة أن هناك ا
علمين في مـدارس القـدس   الثانوية الحكومية نحو دور المشرف التربوي في تحسين أداء الم

 الجرجاوي(و )2009، مرتجـى (كل مـن    وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسات الحكومية،
 )Ali, 2000(و& Kapusuzoglu) ،(Balaban,2010، )2005، صبح(، )2009، النخالةو

المديرين والمعلمين  راءت على وجود مستوى متوسط أو منخفض في اوقد أكدت هذه الدراسا
بينما تختلف هذه النتيجة مع . نحو دور المشرف التربوي في تحسين أداء المعلمين وتطويرهم

 )Bean, 2001(وبيــن  ) Colantonion, 2004(، و )2000، لزام( دراسةكل مـن  
فعة جدا لدى المديرين والمعلمين نحو دور ايجابية مرت هناك اراء والتي اكدت نتائجها على أن

 .المشرف التربوي في تحسين أداء المعلمين وتطويرهم
 كافة المعلمين على اتجاهات متوسطات من أعلى المديرين اتجاهات متوسط أنبوقد تبين  
وتعزو الباحثة السبب في ذلك الى تطبيق االشراف التشاركي التكاملي في بعض ، فقراتال

، والـذي يعتبـر المـدير    )2013دارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي، اال(المدارس 
، مما يؤدي الى تعاونه مع المشرف التربوي، لخدمة المعلم وتطـوير اداؤه،  مشرف مقيم

 .وبالتالي الوصول الى اراء مرتفعة لديهم باعتبارهم جزء من عملية االشراف التربـوي 
متوسطة، وقد كانـت أعلـى المجـاالت     االتالمج كافة على المعلمين متوسطات كانتو

موافقة من المعلمين المجال الثالث وهو مجال التقييم، بينما كانـت أدنـى المتوسـطات    
 المجاالت كافة على المديرين متوسطاتوهو مجال التخطيط، بينما الحسابية للمجال األول 

جال الثاني وهو كانت كذلك متوسطة، ولكن بمتوسط حسابي أكثر ارتفاعاً، وقد حصل الم
مجال التنفيذ على أعلى المتوسطات الحسابية بينما حصل المجـال األول وهـو مجـال    

، وتعزو الباحثة التخطيط على أدنى المتوسطات الحسابية وهذا يتفق مع اتجاهات المعلمين
ن السبب في ذلك  الى عدم وجود الجلسة القبلية بين المشرف التربوي والمعلم التي يتم م
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 ، وأن دور  المشرف التربوي يبدأ في معظم االحيـان التخطيط والتحضير للحصة خاللها
، وأيضا اهتمامه من حضور الحصة أي اهتمامه بسير الحصة واالساليب والطرق المتبعة

  .الطلبةبكيفية كتابة االختبارات وطرق التنويع في تقييم 
قليدية للتقييم مع غياب بعض االحيان متمسك بالطرق التالمشرف التربوي في ما زال    

وهذا بدوره  ، )2013االدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي، (التعزيز بصورة عامة 
  .وبالتالي على رأيه نحو دور المشرف التربوي اداء المعلم  يؤثر على تطور

سواء من المديرين أو المعلمين نحو اإلشراف  متوسطة وهذا يؤكد على وجود نظرة
، وهذا يحتاج إلى تبني ا من ناحية تطوير المعلم في مجال التخطيطخصوصالتربوي 

   .اتجاهات حديثة تراعي مشاعر وقدرات المعلمين واتجاهاتهم
 

المعلمين على التخطـيط   أداءما دور المشرف التربوي في تحسين : السؤال الثاني - 2

  ؟والمديرين في مدارس القدس الحكومية من وجهة نظر المعلمين

المديرين نحو دور المشرف التربوي راء بأن متوسطات ا نتائج الدراسةل تحليل تبين من خال
 متوسطات من أعلى المعلمين على التخطيط في مدارس القدس الحكومية كان قدرةفي تحسين 
 كافة على متوسطة المعلمين متوسطات كانت حيث فقرات المجال، كافة على المعلمين
 بين ما تراوحت درجة على المديرين نظر وجهة من لالمجا فقرات حصلت بينما ،المعايير

و صبح  ،)2009(تيم وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسات كل من  ،متوسطة ومرتفعة
 )Ali, 2000( ، و,Kapusuzoglu & Balaban) 2010(و ، ) 2010(و لهلبت ) 2005(

، ويتابع لكتابعد المعلم في تحليل محتوى اأن المشرف يسا وقد أكدت هذه الدراسات على
، و أن المشرف التربوي الموضوعة من قبل المعلم بموضوعيةدفتر التحضير ويقيم الخطط 

، و يحث مدير المدرسة على تشجيع لى إعداد الخطة الفصلية واليوميةيساعد المعلم ع
بينما  . ، وانه يتابع مدى تحقق هذه األهدافلمشاركة في إعداد الخطط المدرسيةالمعلمين ل

التي  ،)2005(، و مناصرة )2010( لهلبت  دراسةف هذه النتيجة مع دراسة كل من تختل
  .خطط المهنية بدرجة منخفضةالأشارت نتائجها الى أن المشرف التربوي يساعد في وضع 
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 ربط" نصها التي الفقرة هي المعلمين نظر وجهة من موافقة الفقرات أعلى كانت وقد
 بشكل األهداف صياغة" الفقرة حصلت وقد ،"بةالطل وحاجات يتفق بما الدرس أهداف
  .من وجهة نظر المديرين الحسابية المتوسطات أعلى على" صحيح
 الدروس موضوعات توزيع" نصها التي الفقرات نبأ والمديرون المعلمون اعتبر بينما

 وبدرجات موافقة فقرتين قلأ هما" إعداد الخطط العالجية للطالب" وكذلك" الشهرية
من وجهة نظر نتيجة وقد تعزو الباحثة ال، والمعلمين المديرين اتجاهات يف متفاوتة

رة التربوي تكون زيارته بعد مرور فت ن المشرفأ: الى سببين رئيسين، االولالمعلمين 
عد خططه، وباشر بتنفيذها فاعطاء صل األول، حيث يكون المعلم قد أزمنية من الف

 هو: انيما السبب الثأ. بعض الشيء متأخراً المشرف التعليقات على الخطة يكون قد بات
عدم وجود الجلسة القبلية بين المشرف والمعلم التي يتم التخطيط من خاللها للحصة كما 

كلينيكي، فمثل هذا الجلسات ستساهم في لفت نظر المعلم الى الطريقة ييوصي االشراف اال
نظر المديرين فإن الباحثة  أما فيما يتعلق بالنتيجة المتعلقة بوجهة .الصحيحة للتخطيط

لتشمل الفروقات الفردية بين طرق التخطيط  ريفي تطوتعزو السبب أن المديرين يرغبون 
، وعدم التركيز ويع في مستويات االهداف التربويةالتن، الن ذلك يساعد المعلم على الطلبة

، الى التحليلالتي تصل  مستويات بلوم على االهداف التي تقيس التذكر، بل االرتقاء الى 
    .يموالتركيب، والتقي

 

 في التنفيذ على المعلمين أداء تحسين في التربوي المشرف دور ما :الثالث السؤال - 3

   ؟والمديرين المعلمين نظر وجهة من الحكومية القدس مدارس

 متوسطات من أعلى المديرين متوسطات بأن نتائجالخالل تحليل تبين من 
 المعلمين استجابات متوسطات كانت حيث ل التنفيذ،فقرات مجا كافة على المعلمين

ديرين تتراوح بين متوسطة بينما متوسطات استجابات الم، المعايير كافة على توسطةم
، والجرجاوي )2009(تيم وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسات كل من  ،ومرتفعة
توى متوسط وقد أكدت هذه الدراسات على وجود مس ،)2003(، وحسن )2009(والنخالة 
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في اتجاهات المديرين والمعلمين نحو دور المشرف التربوي في تحسين أداء المعلمين 
بينما تختلف نتيجة الدراسة الحالية عن نتيجة دراسة كل من . وتطويرهم في مجال التنفيذ

والتي أكدت نتائجها على أن هناك  )Bean, 2001(، و )Colantion, 2004(و ، دراسة
لدى المديرين والمعلمين نحو دور المشرف التربوي في تحسين أداء  اتجاهات ايجابية

  .المعلمين وتطويرهم في مجال التنفيذ

 إدراك "  نصها التي الفقرة هي المعلمين نظر وجهة من موافقة الفقرات أعلى كانت وقد
اد كثيرا في اعد ونالمعلمين يهتمإلى أن ، وتعزو الباحثة السبب "التعليمية الوسائل أهمية

بوي من أجل الوسائل التعليمية في شرح الدروس خصوصا عند حضور المشرف التر
، وهذا بدوره يؤدي الى اعطاء تغذية راجعة من قبل المشرف الحصول على تقييم جيد

التربوي حول الوسائل التربوية التي استخدمها مما يؤدي إلى تطويرها عند استخدامها مره 
دارس يعتقدون ان المشرف التربوي يعمل على مساعدة وقد تبين بان مديري الم .أخرى

 في دورا الطالبوإعطاء الدرس،  ألهداف المناسبة التعليمية الوسائل المعلمين على اختيار
، وتعزو الباحثة السبب في ذلك أن والتعلم التعليم عملية محور باعتباره التعلم عملية

لمشرف التربوي والحصص ها االمديرين يالحظون الفرق في الحصص التي يتواجد في
، ومالحظتهم أيضا بمدى اهتمام خدام الوسائل التعليمية المناسبةمن حيث است ،التي تليها

، وليس متلقي فقط يجابيا في عملية التعليم والتعلمشرف التربوي في جعل دور الطالب امال
ور الطالب ، والتي تؤكد على أهمية دحظات التي يعطيها المشرف للمعلممن خالل المال

 .والمشاركة في عملية التعليم والتعلمفي البحث عن المعرفة 
 ينفذها التي المهام أهم من أن على اتفاق هناك نبأ القول يمكن السابق التحليل على وبناء

 والمعلمين المديرين نظر وجهة من التنفيذ عملية في المعلم تساعد والتي التربوي المشرف
 ألهداف المناسبة التعليمية الوسائل اختيار" وكذلك" التعليمية وسائلال أهمية إدراك" الفقرتين
تعزو الباحثة و ،استخدام نماذج جديدة في التعليم تطوير المعلم من ناحية وعدم، "الدرس
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ذلك إلى عدم تكليف المعلمين بإجراء دراسات وأبحاث تربوية، وكثرة األعباء الملقاة على 
 .جراء مثل هذه األبحاث والدراساتالمعلمين دون وجود وقت كاف إل

نشرات تربوية تعالج جوانب القصور في المحتوى الدراسي الى عدم اصدار  إضافة   
، بناء على نتائج وتساعد المعلم على اختيار االساليب الناجعة لتنفيذ المنهاج ،للمنهاج

معلمين الوين المشرفتوجه البحثية لديهم، يؤدي إلى عدم وضعف المهارات  .ابحاث عملية
أيضاً عدم تخصيص دورات تدريبية  .يم المناهجيجراء دراسات وأبحاث تربوية في تقإل

  ).2012اللوح، ( للمشرفين تطورهم في مجال الدراسات واالبحاث العلمية 
 

 في التقييم على المعلمين أداء تحسين في التربوي المشرف دور ما: الرابع السؤال - 4

 والمديرين؟ المعلمين نظر جهةو من الحكومية القدس مدارس

 المشرف دورنحو  مديرينال أراءيتبين من خالل مراجعة نتائج الدراسة بان متوسطات 
 كان الحكومية القدس مدارس في التقييم على المعلمين مقدرة متوسط تحسين في التربوي
 استجابات متوسطات كانت حيث الفقرات، كافة على المعلمين متوسطات من أعلى
 نظر وجهة من المجال فقرات حصلت بينما ،رالمعايي كافة علىتوسطة م مينعلالم

ن ، ولعل السبب يعزى إلى كوومرتفعة متوسطة بين ما تراوحت درجة على المديرين
في تطور ونجاح العملية المديرين ينظرون إلى المشرف التربوي كعنصر مساعد 

م أداؤه، وبالتالي فإن و من يقيالتربوي هبأن المشرف ، بينما المعلم يشعر التعليمية
وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسات  .متوسطات المعلمين أدنى من متوسطات المديرين

         صبح، و)2005(تيم و ،)2005،صبح(، و)2009، النخالةو الجرجاوي(كل من 
 والمعلمين مديرينال أراءلى أن اإوقد توصلت هذه الدراسات  )Ali, 2000(و ،)2005(

نحو دور المشرف التربوي في تحسين أداء المعلمين وتطويرهم في مجال التقييم كانت 
  . بدرجة متوسطة
) Colantion, 2004(، ودراسةنتيجة كل من  معنتيجة هذه البينما تختلف 

 مديرينلدى ال مرتفعة جداًوالتي أكدت نتائجها على أن هناك اتجاهات  )Bean,2001(و
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رف التربوي في تحسين أداء المعلمين وتطويرهم في مجال والمعلمين نحو دور المش
  .تقييمال

 تساعد والتي التربوي المشرف ينفذها التي المهام أهم من أن لوحظ من خالل النتائج
 الكشوفات متابعة" الفقرتين والمعلمين المديرين نظر وجهة من التقييم عملية في المعلم
ولعل السبب  ،"للدرس الطلبة اهتمام تثير سئلةأ طرح "وكذلك "الطلبة درجات لرصد المعدة

إلى اهتمام المشرف التربوي في الطالب واعتباره محور العملية التعليمية  في ذلك يعود 
ومن هنا يأتي االهتمام بطبيعة االسئلة التي تطرح على الطالب وتستثير دافعيته واهتمامه، 

بواقع الحياة من باب تثبيت  باإلضافة إلى ذلك فإن هناك أهمية كبيرة لربط العلم
لمدة أطول، وبصورة أعمق، وهذه مسلمة يؤمن بها  الطلبةالمعلومات وغرسها في ذاكرة 

األسئلة التي تحث على وظيف المشرفين، إضافة إلى تنوع األسئلة، وحث المعلمين على ت
ج ائتنوأيضا اهتمام المشرف التربوي ب، المنهاجق وتوليد األفكار بما يتناسب مع التعم

 موافقة الفقرات أدنى كانت بينما .الطلبةخالل متابعة كشوفات درجات عملية التعلم من 
كما وتعزو الباحثة ذلك " يمالتقي أشكال من كشكل التكنولوجيا استخدام" هي المعلمين من

بعض منهم في استخدام إلى ضيق وقت المشرفين والمعلمين، وضعف قدرات ال
  .يد من المعلمين لم يتلقوا دورات تدريبية في هذا الموضوععدال، حيث أن التكنولوجيا

 هو دوره أن إدراك" نصها التي الفقرات المديرين نظر وجهة من من أدنى الفقرات موافقة
 وفق التحصيلية االختبارات بناء"  نصها التي الفقرة يليها" للمعرفة التلقين وليس التوجيه
في ذلك إلى عدم تدريب المعلم من قبل  ، وتعزو الباحثة السبب"المواصفات جدول

وهنا ال يمكن إغفال أهمية   .ء االختبارات وفق جدول المواصفاتالمشرف على كيفية بنا
ما هو جديد من عرض من قبل المشرفين التربويين ليتم من خاللها الدورات التربوية 

  .المنهاج ما تم تعديله  في  نماذج تدريس واساليب وادوات، وأيضا لفت النظر إلى
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 المشرفحصائية نحو دور هل توجد فروق ذات داللة إ: الخامس الدراسة سؤال نص - 5

 الجنس،(أداء المعلمين يعزى لمتغيرات الدراسة المستقلة تحسين في  التربوي

 ؟)الخبرة سنوات العلمي، المؤهل

 ) α≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الفرضية االولى

في متوسط استجابة  المعلمين حول دور المشرف التربوي في تحسين أدائهم، تعزى 

 .لمعلمالمتغير جنس 
 تبين من خالل تحليل نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات 

 الحكومية القدس مدارس في المعلمين أداء تحسين في التربوي المشرف دور نحو المعلمين
  .الجنس الدراسة لمتغير تعزى المعلمين نظر وجهة من

) 2012اللوح، (و )2005، صبح( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من نتيجة
، بينما تتعارض مع نتيجة دراسة كل من )2002الخوالدة، (، و)2011،رعيالز(و
  .)2007، صيام(، )2009،مرتجى(

الى عدم التمييز او التفرقة في التعامل بين المعلم وقد تعزو الباحثة السبب في ذلك 
، من قبل المشرف التربوي وهذا بالتالي ينعكس على استجابة المعلمات والمعلمين المعلمةو

  .فكالهما يمتلك نفس وجهة النظر حول المشرف التربوي
  

 )α ≥ 0.05( الداللـة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الفرضية الثانية

 المعلمـين  ءأدا تحسـين  في التربوي المشرف دور نحو المعلمين استجابة متوسط في

 .للمعلم عدد سنوات الخبرة لمتغير تعزى

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود تبين من خالل تحليل نتائج استبانة الدراسة
 التربوي المشرف دور نحو ينالمعلم اتجاهات متوسط في ) α≥ 0.05( الداللة مستوى

 الفروق علم، وقد كانتللم الخبرة سنوات الدراسة لمتغير تعزى ،المعلمين ءأدا تحسين في
  ).سنوات 10 - 6( بين ما خبرة تمتلك التي الفئة لصالح
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    ،)2009، النخالةو الجرجاوي(وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة كل من 
  . )2009، تيم(و ،)2007، صيام(و

   ،)2012، اللوح(، و)2005، صبح( بينما تختلف مع نتيجة دراسة كل من
  .)2002، لدةالخوا(و

وقد تعزو الباحثة السبب في ذلك الى كون هذه الفئة التي تمتلك خبرة متوسطة ما زالت 
و تؤمن ان للمشرف التربوي دور في ذلك التطور، اما تطوير ادائها تمتلك دافعية ل

ظرة التي يتبنونها اتجاه المشرف التربوي هي القلق من كيفية تقييم المعلمين الجدد فالن
المشرف لهم، وماذا سيكتب لهم  في التقارير وان مثل هذه التقارير قد تؤثر في استمرارية 

بالنسبة لبعض المعلمين اللذين يملكون سنوات خبرة عالية يقتنعون بانهم ليسوا  .عملهم
فهم يمتلكون من الخبرة اكثر مما قد يمتلك هو في  بحاجة الى تواجد المشرف التربوي

    ).حسب وجهة نظرهم(بعض االحيان 
  

 )α ≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الثالثةالفرضية 

 المعلمين ءأدا تحسين في التربوي المشرف دور نحو المعلمين استجابة متوسط في

 .للمعلم ؤهل العلميالم لمتغير تعزى

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يتبين من خالل التحليل اإلحصائي وجود
)0.05 ≤α ( ءأدا تحسين في التربوي المشرف دور نحو المعلمين اتجاهات متوسط في 

 الح الفئةوقد كانت تلك الفروق لص للمعلم، العلمي المؤهل الدراسة لمتغير تعزى ،المعلمين
 زيادوهذه النتيجة تتفق مع نتيجة كل من  .تربية ودبلوم البكالوريوس شهادة تحمل التي
 .)2012، اللوح (و 2007، صيام( و) 2009، النخالةو الجرجاوي( على

  دراسةو )2005، صبح( ودراسة )2009، مرتجى(بينما تختلف مع نتيجة 
  ).2002، الخوالدة(و

في وجود فروق إحصائية بالنسبة الستجابات المعلمين وفقاً وقد تعزو الباحثة المبرر 
 بسبب مواكبتهم ودراستهم بكالوريس ودبلوم التربية،للمؤهل العلمي وذلك لصالح حملة ال
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رافية في تطبيق مفاهيم واألساليب اإلش االثر االيجابيتجاهات الحديثة التي تبرز لال
  .يم الحديثةالحديثة واستخدام طرق التقي

  
  :للنتائج ملخص

توصلت الدراسة الى نتائج عديدة من اهمها وجود أراء متوسطة تميل إلى مرتفعة لـدى  
مديري ومعلمي المدارس الثانوية الحكومية نحو دور المشرف التربوي في تحسـين أداء  

 متوسطات من أعلى المديرين أراء متوسط المعلمين في مدارس القدس الحكومية، و بأن
المجاالت، وأن مجال التخطيط حصل على أدنـى المتوسـطات    كافة المعلمين على أراء

عدم وجود فروق ذات داللة احصـائية  إضافة إلى . الحسابية لكل من المديرين والمعلمين
تعزى لمتغير جنس المعلمين حول دور المشرف التربوي، ووجدود فـروق ذات داللـة   

ربية ، وللمعلمين اصحاب الخبرة احصائية للمعلمين حاملي شهادة البكالوريس مع دبلوم الت
أن ) 2013(  أوردت االدارة العامة لالشراف والتاهيل التربوي  .سنوات) 10 – 6( من 

االشراف التربوي المقيم هو احد االنماط االشرافية المتبعة في فلسطين، اضافة الى تطور 
كن ال تزال مفهوم االشراف التربوي للوصول الى االشراف التربوي المدرسي الشامل، ل

  .التحديات قائمة ، فهناك تمسك باالشراف التقليدي، وغياب لتعزيز
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  توصيات الدراسة 

دب التربوي والدراسـات السـابقة   على األ طالعواإل ،نتائج الدراسةمن خالل عرض 
داء المعلمين في مجاالت التخطيط في تحسين أذات العالقة، وكذلك دور المشرف التربوي 

قتراحات والتوصيات التاليـة، والتـي يمكـن أن    قييم، فإن الباحثة توصي باإلوالت والتنفيذ
  :تساهم في تطوير أداء المشرف التربوي في تحسين أداء المعلمين وهي على النحو التالي

  

  توصيات عملية

معلمي المدارس لدى متوسطة  ستجاباتإلابأن متوسطات سة شارت نتائج الدراأ •
رس القدس لتربوي في تحسين أداء المعلمين في مداالحكومية نحو دور المشرف ا

 المشرفين قيامن الباحثة توصي بضرورة وبناء عليه فإ على كافة المجاالت، الحكومية
 تواجه التي المشكالت لمعالجة خطط بوضع المسؤولين مع بالتنسيق التربويين
ن نى المتوسطات للمعلميخاصةً في مجال التخطيط الذي حصل على أد المعلمين

عداد الخطط إ"و" يعات موضوعات الدروس الشهريةتوز"مديرين، وال سيما في وال
 اإلشرافية العملية في ييمالتق لوجع، التي حصلت على أدنى المتوسطات" ةالفصلي
 لتأهي برنامج وضعو، التعليمية بالعملية صلة له منكل  فيه يشترك جماعياً جهداً

 .التربويين للمشرفين

سة بأن متوسطات استجابات المعلمين والمديرين نحو دور المشرف أشارت نتائج الدرا •
لبعض  التربوي في تحسين متوسط قدرة المعلمين على التخطيط كانت متوسطة

التخطيط بناء " ،"توزيع موضوعات الدروس الشهرية" فقرات مجال التخطيط ومنها 
صي الباحثة بناء عليه تو، "عداد الخطط الفصليةإ"، "ى نتائج البحث العلميعل

من خالل  بضرورة قيام المشرف التربوي بتحسين أداء المعلمين في مجال التخطيط
هتمام بتدريب المعلمين وخاصة الجدد منهم على كيفية التخطيط الجيد، من خالل اإل

من خالل تطوير خطة فصلية، ومن ثم وتحضير دفتر التحضير بصورة نموذجية، 
خطط شهرية، وأسبوعية ويومية، وقياس مدى  الخطة الفصلية الى القيام بتقسيم
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لتزام بتحقيق أهداف الخطة، على أن تكون هذه األهداف واضحة ومحددة بدقة اإل
ويمكن قياسها، كما يتوجب على المشرف التربوي أن يساعد المعلم على كيفية تحديد 

 سينوتح لمساعدتهم في تطوير ذوي صعوبات التعلم، ووضع الخطط العالجية الطلبة
تحصيلهم الدراسي، على أن تكون هذه الخطط مبنية على نتائج البحوث العلمية التي 

ود يكلينكي في وجشراف االتطبيق اإلأجريت في هذا المجال، كما ومن الضرورة 
الجلسة القبلية بين المعلم والمشرف التربوي والتي تعتبر الخطوة االساسية في تدريب 

 .وتنمية مهارة التخطيط لدى المعلم

أشارت نتائج الدراسة بأن متوسطات استجابات المعلمين والمديرين نحو دور المشرف  •
لبعض الفقرات كانت متوسطة  التنفيذالتربوي في تحسين متوسط قدرة المعلمين على 

نماذج الجديدة ، تجريب ال" تصميم الوسائل التعليمية باستخدام خامات البيئة " ومنها 
توصي  ، وبناء عليه"دام طرق الضبط الصفية المالئمةاستخ"، "التي اقترحها عليه

 الوسائل على اختيار المعلمين الباحثة بضرورة قيام المشرف التربوي بتدريب
 التقنيات استخدامو الطلبة، والمناسبة كذلك لمستوى ألهداف الدرس، المناسبة التعليمية
 اًثرأتترك لتي وا، في مجال التعليم عرض وأجهزة ديوـوفي وبـحاس نـم الحديثة
نظام اإلشراف التربوي تبار أن المعلمين هم أهم عناصر المعلمين على اع لدى اًإيجابي

كما وتوصي الباحثة بضرورة عم وتعاون من المشرفين والمديرين، وهم بحاجة إلى د
 تدريس أساليب تجريبقيام المشرف التربوي بالعمل على تشجيع المعلمين على 

 الطلبة، وكذلك تدريب المعلمين على استخدام أساليب صخصائ مع تتناسب جديدة
المعلمين،  على الناجحة التجارب المالئمة، والعمل على تعميم الصفية الضبط

 باعتباره التعلم عملية في دوراً الطالب باإلضافة للعمل على حث المعلمين إلعطاء
 .التعلمية التعليمية العملية محور

سطات استجابات المعلمين والمديرين نحو دور المشرف أشارت نتائج الدراسة بأن متو •
التقييم في مدارس القدس الحكومية التربوي في تحسين متوسط قدرة المعلمين على 

، "يمتقياستخدام التكنولوجيا كشكل من أشكال ال" كانت متوسطة لبعض الفقرات ومنها 
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ختبارات التحصيلية وفق بناء اإل" ، "رة الزمالء في تحكيم اإلختباراتادة من خباالستف
وبناء عليه توصي الباحثة بضرورة قيام المشرف التربوي بتطوير  "جدول المواصفات

استخدام أداء المعلمين على التقييم من خالل العمل على تدريب المعلمين على 
من خالل الجلسات بين من خالل دورات تدريبية أو  التقييم التكنولوجيا في عملية
العمل كطاقم متبادل وكذلك تدريب المعلمين على كيفية  .والمعلمينالمشرف التربوي 

مكانية اطالع كل بناء استراتيجية يتم من خاللها إ للخبرات داخل المدرسة من خالل
ن يستفيد كل م بها طالبه، حيث يمكن أاختبارات زميله والطرق التي يقي معلم على

 جدول وفق التحصيلية ختباراتاإل ناءبومساعدة المعلمين على  .معلم من تجربة زميله
 . من خالل تدريبيهم عليها تالمواصفا

 ستجاباتا متوسطات من أعلى المديرين ستجاباتا متوسط بأنأشارت نتائج الدراسة  •
ير دورا عطاء المدإالمجاالت، ويمكن االستفادة من هذه النتيجه في  كافة المعلمين على

لعملية لما قد يعود به من أحد محاور هذه ا شراف وجعلهأكثر فعالية في عملية اإل
حيث يمكن أن يكون له دور أكثر فعالية في , داء المعلمنتائج إيجابية على تحسن أ
يتفق مع  ، وهذا بدورهرف لطبيعة العالقة اليومية بينهمالتأثير على المعلم من المش

  .يم اعتبار المدير مشرف مقِّ
  

 امة توصيات ع

في المدارس  شراف التربويدراسة مقارنة واقع اإلجراء إتوصي الباحثة بضرورة 
، والمدارس األخرى في القدس شراف التربوي في المدارس الخاصةالحكومية مع واقع اإل

، فهناك مدارس تابعة لوزارة التربية لتعدد جهات اإلشراف التربوي في مدينة القدس نظراً
، ومدارس وبلدية القدس مدارس المعارف، والمدارس الخاصة، والفلسطينيةعليم العالي والت

 .غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين وكالة 
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مجلـة  .غـزة  محافظات في التربويين لمشرفينوا المدارس مديري نظر وجهة من

   . 85-43 ،17الجامعة االسالمية ،
  .دار الفرقان: ، االردنعمان ).1ط(اإلدارة واإلشراف التربوي ).2008.(نشوان، يعقوب

رام اهللا، .دليل االشراف التربوي الفلسطيني). 2011. (وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
  .فلسطين

 مركز: األردن، عمان. التدريب اإلداري بين النظرية والتطبيق). 2005(.محمد ، ياغي
  .يـأحمد ياسين الفن
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 –مهام الموجه التربوي وكفاياته في دولة قطـر  ). 2005(.الشيخ، نوال و اليافعي، علي
-382، )4(23، مجلـة التربيـة   .في ضوء توجهات االشراف التربوي الحديث

426. 
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  ملحق رقم 

 )1  (  

  

  االستبانة بصورتها 

            النهائية
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  دارسم في المعلمين أداء تحسين في التربوي المشرف دور

 والمديرين المعلمين نظر وجهة من الحكومية القدس 

  ة/المحترم ة/المعلم   ، ة/المدير حضرة

  وبعد، طيبة تحية

 في المعلمين أداء تحسين في التربوي المشرف دور بعنوان بدراسة الباحثة تقوم        

 على الحصول أجل من ،والمديرين المعلمين نظر وجهة من الحكومية القدس مدارس

  .بيرزيت جامعة من التربوية اإلدارة في الماجستير درجة

 عليها واإلجابة اإلستبانة، تعليمات بقراءة التكرم حضرتكم من الرجاء

 البحث ألغراض إال تستخدم لن اإلستبانة في الواردة المعلومات بأن علماً بموضوعية،

  . فقط

 في اللكترونيا بريدك كتابة منك أرجو البحث نتائج بمعرفة رغبتك حال وفي

  ...االلكتروني بالبريد النتائج إرسال وسيتم المخصص المكان

  

  .yimbayed@hotmail.com االلكتروني البريد خالل من الباحثة مع التواصل ويمكنك

  الشكر جزيل مع

  الباحثة

  المبيض يسرى
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  : لمناسبةا اإلجابة رمز حول دائرة وضع الرجاء

  أ)'�. 2                  ذكر. 1:   الجنس -1

  .    معلم. 2            مدير. 1:      الوظيفي المسمى - 2

  .سنوات 5 إلى سنة من. 2            .سنة من أقل. 1 :    ا���0ة .��ات -3

  .سنة 15 من أكثر.  5  .سنة 15 إلى سنوات 11 من.  4  .سنوات 10 إلى سنوات 6 من. 3

 . تربية دبلوم مع بكالوريوس. 3    . بكالوريوس.  2.    دبلوم. 1:      العلمي المؤهل  -4

  ) . دكتوراه أو ماجستير(  عليا دراسات .4
)  1(  الـرقم  حيث ، بند لكل المناسب الرقم حول دائرة وضع يرجى:  اإلجابة تعليمات 

)  4(  الرقم ، محايد يعني)  3(  قمالر ، أوافق ال يعني)  2(  الرقم ، بشدة أوافق ال يعني
  . بشدة أوافق يعني)  5(  الرقم ، أوافق يعني

  

  الفقرة
ال أوافق 

  بشدة
  أوافق  محايد  ال أوافق

أوافق 

  بشدة

  :على المعلم مساعدة ينفذها التي المهام من فإن التربوي المشرف زيارات اللخ

  5  4  3  2  1  .التخطيط الجيد للدروس . 1
  5  4  3  2  1  .دريس اليومية وضع خطة الت. 2
  5  4  3  2  1  .توزيع موضوعات الدروس الشهرية . 3
  5  4  3  2  1  . إعداد الخطط الفصلية . 4
  5  4  3  2  1  .صياغة األهداف بشكل صحيح . 5
  5  4  3  2  1   الطلبة وحاجات يتفق بما الدرس أهداف ربط. 6
  5  4  3  2  1  . الطلبة وميول يتفق بما الدرس أهداف ربط. 7
  5  4  3  2  1  .إعداد الخطط العالجية للطلبة. 8
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  الفقرة
ال أوافق 

  بشدة
  أوافق  محايد  ال أوافق

أوافق 

  بشدة

  5  4  3  2  1  . العلمي البحث نتائج على بناء التخطيط. 9
 االلتحاق من اكتسب ما على بناء للدروس التخطيط. 10

  .الدروس وإعداد تخطيط في تساعده تدريبية بدورات
1  2  3  4  5  

 يتفق بما للطلبة اإلبداعية القدرات لتنمية التخطيط. 11
  . ومواهبهم

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  .تنظيم وقته بشكل عملي. 12
 مع تتناسب جديدة تدريس أساليب تجريب .13

 . الطلبة خصائص

1  2  3  4  5  

 حالة نشرة،(  التعليم في جديدة نماذج استخدام. 14
  .عليه يقترحها ) صفية

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . عليه اقترحها التي الجديدة النماذج تجريب. 15
  5  4  3  2  1  . المالئمة الصفية الضبط طرق استخدام. 16
  5  4  3  2  1 .إدراك أهمية الوسائل التعليمية . 17
  5  4  3  2  1  .الدرس ألهداف المناسبة التعليمية الوسائل اختيار. 18
  5  4  3  2  1 .الطلبة لمستوى  المناسبة التعليمية الوسائل اختيار. 19
  5  4  3  2  1  . البيئة خامات باستخدام التعليمية الوسائل تصميم .20
 طرق مثل(  المعلمين على الناجحة التجارب تعميم. 21
  ). التعليم مواقف في منها االستفادة يمكن اساليب او

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  .الطلبة مع ودية عالقة بناء. 22
 باعتباره التعلم عملية في دوراً لبالطا إعطاء. 23

  . التعلمية التعليمية العملية محور
1  2  3  4  5  
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  الفقرة
ال أوافق 

  بشدة
  أوافق  محايد  ال أوافق

أوافق 

  بشدة

 التكنولوجي التطور مثل(  التغيرات مع التكيف. 24
  ) .جديد هو ما كل ومتابعة

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  .والتعليم مالتعل لعملية مالئم تعليمي مناخ توفير .25
  5  4  3  2  1  .اكسابه  مهارات تعليمية . 26
  5  4  3  2  1  .التطوير اجل من وضعفه قوته نقاط اكتشاف. 27
  5  4  3  2  1  .للمعرفة التلقين وليس التوجيه هو دوره ان ادراك.28
  5  4  3  2  1  .الذاتي التقييم ممارسة على كفاءته رفع. 29
 تعلمه ما مدى على حكماً يعد التقويم أن إدراك. 30

  . معلومات من الطلبة
1  2  3  4  5  

 اكتسبه ما مدى على حكماً يعد التقويم أن إدراك. 31
  .متنوعة مهارات من الطلبة

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . الدرس بأهداف التقويم أدوات ربط. 32
  5  4  3  2  1  . للدرس الطلبة اهتمام تثير أسئلة طرح. 33
  5  4  3  2  1  . الطلبة درجات لرصد المعدة اتالكشوف متابعة. 34
 لتفكير مثيرة بصيغة الصفية الشفهية األسئلة طرح. 35

  . الطلبة
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . الطلبة تعلم تقويم اختبارات بناء في التنويع. 36
 عملية في الطلبة بين الفردية الفروق مراعاة. 37

  . التقويم
1  2  3  4  5  

 جدول وفق التحصيلية تاالختبارا بناء. 38
  .تالمواصفا

1  2  3  4  5  
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  الفقرة

  

ال أوافق 

  بشدة

  

  ال أوافق
  

  محايد
  

  أوافق

  

أوافق 

  بشدة

 عملية تحسين في التقويم نتائج تحليل من االستفادة. 39
  .والتعلم التعليم

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  .طلبةال مستوى تقويم في متنوعة أساليب استخدام. 40
  5  4  3  2  1  .  التقويم أشكال من كشكل تكنولوجياال استخدام. 41
  5  4  3  2  1  .توضيح أهداف التقويم للطلبة . 42
  5  4  3  2  1  . االختبارات تحكيم في الزمالء خبرة من االستفادة. 43

  

  :اإلشراف بموضوع يتعلق فيما عنها الحديث أو إضافتها ي/تود أخرى قضايا

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________  

  : البريد االلكتروني 

  شكراً لتعاونكم                                                                           
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  ملحق رقم 

 )2  (  

  

  جدول باسماء

  المحكمين
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  جدول باسماء محكمي االستبانة 

  التخصص  اسم الجامعة  اسم المحكم 

  االدارة التربوية  جامعة بيرزيت  اجنس حنانيا. د

  التربية  جامعة القدس المفتوحة  باسم محيسن. د

  التربية  سجامعة القد  محمود ابو سمرة . د

  التربية  جامعة القدس  بعاد الخالص. د

  التربية  جامعة القدس  محمد عابدين. د

  طرق تدريس العلوم  جامعة القدس  عفيف زيدان. د
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  ملحق رقم
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  كتاب موجه من الجامعة

  تسهيل مهمة
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  ملحق رقم

)4(  

كتاب موجه من دائرة 

  االوقاف 

  تسهيل مهمة
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