جامعة األزهــر – غــزة

عمادة الدراســات العميـا
كميــــة التربيـــة

قســـــم أصول التربية

رسالة ماجستير
الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين كما يراها معممو
مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة
إعـــداد الطالب

أحمد عبد الباري أحمد عطا اهلل

الدكتور /عبد العظيم سميمان المصدر

إشراف

أستاذ عمم النفس المساعد بجامعة األزهر

الدكتور /رائد حسين الحجار
أستاذ اإلدارة التربوية المشارك
بجامعة األقصى

عميد كمية التربية سابقاً

ورئيس دائرة إدارة الجودة سابقاً

ورئيس قسم عمم النفس سابقاً

قدمت هذه الدراسة استكمالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير
بكمية التربية قسم أصول التربية
غزة
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إهداء
إىل مو جعلهما اهلل ضبباً يف وجودي وغمساني حببهما .
إىل زوح أمي وأبي الطاهستني .
إىل مو حتملت معي العهاء واملشقة شوجيت احلبيبة
إىل قسة عيين ابين معاذ وبهاتي ضحى وندى وملى .
إىل أخيت العصيصة أمساء .
إىل األهل واألصدقاء األعصاء .
إىل كل مو قدم لي املطاعدة ولو بكلمةٍ واحدة .
أهدي حبثي هرا .


ب


ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى رسول المحبة المبعوث رحمةً لمعالمين انطالقاً
من قول المصطفى صمى اهلل عميو وسمم  " :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل "  ،فإنو من دواعي
سروري أن أخط ىذه الكممات ألتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لكل من كان عوناً لي وسنداً في
إخراج ىذا العمل المتواضع وأخص بالذكر ِ
كل من الدكتور /رائد الحجار والدكتور /عبد العظيم
المصدر لرعايتيما لي في دراستي وبحثي  ،ولمساعدتيما لي في التغمب عمى كافة العقبات التي
واجيتني من خالل التواصل الفعال  ،ولتوجيياتيما القيمة التي أدت إلى إخراج ىذا العمل في صورتو
الحالية فكان منيما النصح الرشيد والرأي السديد فميما مني كل ِّ
حب وتقدير .
كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العميق إلى جميع أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية
بجامعة األزىر لما قدموه من ِ
جيد كبير ِ
وعمم نافع خالل سنوات دراستي .
كما أتقدم بالشكر العميق إلى كافة المسئولين في دائرة التربية والتعميم بوكالة الغوث بغزة
لتعاونيم معي والسماح بتوزيع االستبانة وتطبيقيا وكذلك شكري الموصول إلى جميع األساتذة
المحكمين لالستبانة .
وال أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير والمحبة الخالصة إلى زوجتي العزيزة وابني وبناتي
وأخواتي وأصدقائي الذين مدوا لي يد العون وشاركوني الجيد والعناء .
واهلل ولي التوفيق .

الباحث/أحمدعبدالباريعطااهلل


ت


ت

قائمةالموضوعات
م

البيان

رقمالصفحة

اإلىداء ........................................................................

ب

فيرس الموضوعات ...........................................................

ث

فيرس الجداول ................................................................

خ

فيرس المالحق ................................................................

ر

ممخص الدراسة بالمغة العربية .................................................

ز

ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية ..............................................

ص

المقدمة ........................................................................

2

مشكمة الدراسة .................................................................

5

أىمية الدراسة .................................................................

7

شكر وتقدير ...................................................................

الفصلاألول:اإلطارالعاملمدراسة

أىداف الد ارسة ................................................................
حدود الدراسة .................................................................

ت

6
8

مصطمحات الدراسة ...........................................................

8

المبحث األول  :اإلشراف التربوي .............................................

13

الفصلالثاني:اإلطارالنظري

تمييد ..................................................................

14

مفيوم اإلشراف التربوي ...............................................

14

أىدافو .............................................................. ...

17

وظائفو ................................................................

19

ميام المشرف التربوي .................................................

20

أساليب اإلشراف التربوي ..............................................

22

معوقات اإلشراف التربوي .............................................

40

مجاالت اإلشراف التربوي .............................................

41

أنواع اإلشراف التربوي ...............................................

42

المبحث الثاني  :اإلبداع في اإلشراف التربوي ..................................


ث


ث

52

تمييد ..................................................................

52

اإلبداع ....................................................

52

مفيوم اإلبداع .............................................

52

مستويات اإلبداع ..........................................

56

دوافع اإلبداع .............................................

57

العوامل المؤثرة في اإلبداع ................................

57

التفكير اإلبداعي .......................................................

58

مفيوم التفكير اإلبداعي ....................................

58

ميارات التفكير اإلبداعي ..................................

59

معوقات اإلبداع ...........................................

65

اإلشراف اإلبداعي .....................................................

67

مفيوم اإلشراف اإلبداعي ..................................

67

أىداف اإلشراف اإلبداعي .................................

68

سمات اإلشراف اإلبداعي .................................

68

سمات المشرف المبدع.....................................

69

المشرف المبدع ...........................................

69

المبادئ التي يسعى لتطبيقيا مع المعممين ..................

70

وسائل اإلبداع التقنية في اإلشراف التربوي ................

71

المبحث الثالث  :اإلشراف التربوي في فمسطين ........................

73

تطور اإلشراف التربوي في فمسطين ......................

73

فترة ما قبل العام .................................. 1917

74

فترة اإلدارة المصرية واألردنية ...........................

75

فترة االحتالل اإلسرائيمي ..................................

75

فترة السمطة الوطنية الفمسطينية ............................

76

تطور اإلشراف التربوي بوكالة الغوث بغزة ...............

81

معوقات اإلشراف التربوي في فمسطين ....................

84

تعقيب عام ................................................

86

الدراسات المحمية ..............................................................

89



فترة االنتداب البريطاني ...................................

الفصلالثالث:الدراساتالسابقة


ج


ج

74

الدراسات العربية ..............................................................

100

الدراسات األجنبية .............................................................

112

التعقيب عمى الدراسات السابقة .................................................

122

منيج الدراسة ..................................................................

127

عينة الدراسة وخصائصيا .....................................................

127

الفصلالرابع:الطريقةواإلجراءات

مجتمع الد ارسة ................................................................

127

أدوات الدراسة .................................................................

129

استمارة البيانات األولية ................................................

129

استبيان الممارسات اإلشرافية اإلبداعية .................................

129

وصف االستبيان ..........................................

129

تصحيح االستبيان ........................................

130

إجراءات الصدق لالستبيان ................................

130

إجراءات الثبات لالستبيان..................................

135

استبيان المعوقات التي تواجو المشرف التربوي .......................

136

وصف االستبيان ..........................................

136

تصحيح االستبيان .........................................

136

إجراءات الصدق لالستبيان.................................

137

إجراءات الثبات لالستبيان.................................

141

الخطوات اإلجرائية لمدراسة ............................................

143

المعالجات اإلحصائية المستخدمة .......................................

143

النتائج ومناقشتيا ...............................................................

146

التوصيات .....................................................................

181



الفصلالخامس:النتائجوالتوصيات

ممخص النتائج .................................................................
المقترحات .....................................................................
المراجع ...........................................................................

المالحق ...........................................................................



ح


ح

178
185
186
202

قائمةالجداول
بيانالجدول

رقم

الجدول

رقم

الصفحة

.1

توزيعأفرادعينةالمعممين .

128

.2

توزيعأفرادعينةالمشرفين .

129

.3

قيممعاملارتباطدرجةكلفقرةمعالدرجةالكميةلممجال(الزيارةالصفية).

131

.4

قيممعاملارتباطدرجةكلفقرةمنفقراتالمجالمعالدرجةالكميةلممجال

132

.5

قيممعاملارتباطدرجةكلفقرةمنفقراتالمجالمعالدرجةالكميةلممجال

133

.6

قيممعاملاالرتباطبينالدرجةالكميةلكلمجالوالدرجةالكميةلالستبيان.

134

.7

قيممعاملاالرتباطبيننصفيكلمجالمنمجاالتاالستبانة.

135

.8

قيممعاملألفاكرونباخلكلمجالاالستبانةوكذلكاالستبانةككل.

136

.9

قيممعاملارتباطدرجةكلفقرةمنفقراتالمجالمعالدرجةالكميةلممجال

137

.10

قيممعاملارتباطدرجةكلفقرةمنفقراتالمجالمعالدرجةالكميةلممجال

138

.11

اتالمجالمعالدرجةالكميةلممجال

قيممعاملارتباطدرجةكلفقرةمنفقر

139

.12

قيممعاملارتباطدرجةكلفقرةمنفقراتالمجالمعالدرجةالكميةلممجال

140

.13

قيممعاملارتباطكلمجالمنمجاالتاالستبانةمعالمجاالتاألخرىومعالدرجة

141

.14

قيممعاملاالرتباطبيننصفيكلمجالمنمجاالتاالستبيانوالدرجةالكمية

142

.15

قيممعاملألفاكرونباخلكلمجالمنمجاالتاالستبانةوكذلكاالستبانةككل

142

.16

المتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيالستجاباتالعينةعمىفقرات

146

(القراءاتالموجية).
(الدوراتالتدريبية).

(معوقاتمادية).

(معوقاتإدارية).
(معوقاتفنية).

(التواصلوالعالقاتاإلنسانية).
الكميةلالستبانة.
لالستبيان.

الممارساتاإلبداعيةلدىالمشرفالتربويأثناءالزيارةالصفية.


خ


خ

بيانالجدول

رقم

رقم

.17

المتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيالستجاباتالعينةعمىفقرات

148

.18

المتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيالستجاباتالعينةعمىفقرات

151

.19

المتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيالستجاباتالعينةعمى

154

.20

اختبار(ت)لمف روقبينمتوسطيتقديراتالمعممينوالمعمماتلمممارسات

155

.21

قيماختبار(ت)لمفروقبينمتوسطيتقديراتعينةالمعممينلمممارسات

158

.22

قيماختبار(ت)لمفروقبينمتوسطيتقديراتعينةالمعممينلمممارسات

160

.23

قيمتحميلالتبايناألحاديلمعرفةالفروقفيالممارساتاإلبداعيةلممشرف

162

.24

نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في الممارسات اإلبداعية لممشرف 165

.25

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة عمى ممارسة 167

.26

نتائج اختبار شيفيو لمكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات أفراد العينة عمى 168

.27

المتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيالستجاباتأفراد العينةعمى 169

.28

المتوسطالحسابي واالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيالستجاباتأفراد العينةعمى 170

الجدول

الممارساتاإلبداعيةلدىالمشرفالتربويأثناءالقراءاتالموجية.

الممارساتاإلبداعيةلدىالمشرفالتربويأثناءالدوراتالتدريبية.

مجاالتالممارساتاإلبداعيةلدىالمشرفالتربوي.
اإلبداعيةلممشرفالتربويتبعاًلمجنس.

اإلبداعيةلممشرفالتربويتبعاًلمتخصص.

اإلبداعيةلممشرفالتربويتبعاًلممرحمةالتعميمية.

التربويتبعاًلممؤىلالعمميلدىأفرادالعينة.

الصفحة

التربويتبعاًلسنواتالخدمةلدىأفرادالعينة.

الطالقةأثناءالزياراتالصفيةذاتالداللةتبعاًلسنواتالخدمة.

ممارسةالطالقةأثناءالزياراتالصفيةتبعاًلسنواتالخدمة.

فقراتمجالالمعوقاتالماديةلمممارساتاإلشرافيةمنوجيةنظرالمشرفين.

فقراتمجالالمعوقاتاإلداريةلمممارساتاإلشرافيةمنوجيةنظرالمشرفين.



د

د

.29

المتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيالستجاباتأفراد العينة عمى 172

.30

المتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيالستجاباتأفراد العينة عمى 174

فقراتمجالالمعوقاتالفنيةلمممارساتاإلشرافيةمنوجيةنظرالمشرفين.

فقرات مجال معوقات التواصل والعالقاتاإلنسانية لمممارساتاإلشرافية من وجية

نظرالمشرفين.
.31

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  لمجاالت معوقات 176

الممارساتاإلشرافيةمنوجوةنظرالمشرفينأنفسيم.















ذ

ذ

قائمةالمالحق
رقم

الممحق

بيانالممحق

رقم

الصفحة

.1

الصورة األولية لالستبيان قبل التحكيم ............................................

203

.2

أسماء أعضاء لجنة التحكيم لالستبيان .............................................

211

.3

الصورة الثانية لالستبيان ( االستطالعية ) ........................................

213

.4

الصورة النيائية لالستبيان ........................................................

222

.5

كتاب تسييل ميمة الباحث ........................................................

231





ر

ر

ممخصالدراسة
عنوان الدراسة  :الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين كما يراىا معممو مدارس
وكالة الغوث الدولية بغزة .

إعداد:الباحثأحمدعبدالباريعطااهلل

د.عبدالعظيمسميمانالمصدر

إشراف

د.رائدحسينالحجار


أىدافالدراسة :ت تحدد أىداف ىذه الدراسة عمى النحو اآلتي :

 - 1تحديد مدى توفر الممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي أثناء الزيارة الصفية من وجية نظر

المعممين .

 - 2تحديد مدى توفر الممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي أثناء القراءات الموجية من وجية نظر

المعممين .

 - 3تحديد مدى توفر الممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي أثناء الدورات التدريبية من وجية نظر

المعممين .

 – 4الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عمى
محاور االستبانة والتي تعزى إلى المتغيرات التالية  :الجنس  ،التخصص  ،المرحمة التعميمية  ،المؤىل

العممي  ،سنوات الخدمة .

 - 5الكشف عن المعوقات التي تواجو المشرف التربوي وتحول دون تطبيقو لممارساتو اإلشرافية

اإلبداعية .

 - 6اقتراح مجموعة من التوصيات لتحسين الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين .

إجراءاتالدراسة:

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،وقام بإعداد استبانتين كأداتين لجمع المعمومات ،

االستبانة األولى خاصة بالمعممين والتي تقيس الممارسات اإلبداعية من خالل ثالثة أساليب إشرافية
ىي الزيارة الصفية والقراءات الموجية والدورات التدريبية ،حيث تم أخذ عينة عشوائية طبقية بمغ عددىا

( )454معمماً ومعممة من مجتمع الدراسة البالغ  7154معمماً ومعممة وبنسبة  %7منو وذلك لتحقيق
األىداف األربعة األولى  ،أما االستبانة الثانية خاصة بالمشرفين التربويين والتي تقيس المعوقات التي

ز

ز

تواجو المشرفين التربويين أثناء تطبيقيم لقدراتيم اإلبداعية خالل ممارساتيم اإلشرافية حيث تم أخذ

مجتمع الدراسة بالكامل ( )65مشرفاً تربوياً وذلك لتحقيق اليدف الخامس.
استخدم الباحث لمعالجة البيانات األساليب اإلحصائية التالية:

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية  ،واختبار  ، T.testواختبار تحميل
التباين األحادي  ،معامل االرتباط بيرسون وسبيرمان  ،براون جتمان.



أىمنتائجالدراسة :أظيرت الدراسة عدة نتائج أىميا :

 -أثبتت النتائج أن الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية لدى المشرف التربوي تقع عند وزن نسبي

 %6997من وجية نظر المعممين حيث كانت األوزان النسبية لمجاالت الممارسات اإلبداعية كما يمي:

 جاءت الممارسات اإلبداعية أثناء الدورات التدريبية في المرتبة األولى بوزن نسبي  ، %7594يميياالممارسات اإلبداعية أثناء الزيارات الصفية بوزن نسبي  ، %7198وأخي اًر تأتي الممارسات اإلبداعية

أثناء القراءات الموجية بوزن نسبي . %6293

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  4941بين متوسطي تقديرات المعممين والمعممات في

الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي تبعاً لمجنس وكانت الفروق لصالح تقديرات

المعممات .

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة في جميع مجاالت

الممارسات اإلبداعية وفي الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية تبعاً لمتخصص .

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة في معظم مجاالت

الممارسات اإلبداعية وفي الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية تبعاً لممرحمة التعميمية .

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة في جميع مجاالت

الممارسات اإلبداعية وفي الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية تبعاً لمتغير المؤىل العممي .

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة في معظم مجاالت

الممارسات اإلبداعية وفي الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة في .

في حين تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة الطالقة أثناء الزيارات الصفية تبعاً لسنوات

الخدمة وكانت الفروق لصالح ذوي سنوات الخدمة  5سنوات فأقل .

 -جاء ترتيب المعوقات التي تواجو المشرف التربوي أثناء عممو اإلشرافي عمى النحو التالي :

جاءت المعوقات المادية في المرتبة األولى يمييا المعوقات اإلدارية ثم المعوقات الفنية وأخي اًر معوقات

التواصل والعالقات اإلنسانية .
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أىمتوصياتالدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث التوصيات التالية أىميا :

 ضرورة تشجيع المشرفين التربويين عمى إعداد أبحاث تربوية وأوراق عمل من خالل المشاركة فيمؤتمرات تربوية تقوم بيا الجامعات الفمسطينية والمؤسسات التربوية األىمية .

 -عقد دورات تدريبية لممشرفين التربويين حول كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة وميارة استخدام

التقنيات الحديثة بما يخدم العممية اإلشرافية .

 -ضرورة قيام المشرفين التربويين بعقد دورات تدريبية تعمل عمى تنمية التفكير اإلبداعي ومياراتو

لنتمكن من إعداد معممين أكثر إبداعاً وتمي اًز .

 ضرورة اىتمام المشرفين التربويين بأسموب القراءات الموجية . زيادة عدد المشرفين التربويين حتى تتم عممية اإلشراف التربوي بشكل أكثر فعالية لنتمكن من إعدادمعممين مبدعين قادرين عمى تطوير المسيرة التعميمية داخل الوطن .


ش
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Abstract
Title of the study: The creative supervisory practices of the educational
supervisors as it is seen by the teachers of UNRWA schools in Gaza
Governorates.
Objectives of the study:
Determine the objectives of the study as follows:
1- Identify the creative practices for the educational supervisor during the classroom
visit according to the teacher’s point of view.
2- Identify the creative practices for the educational supervisor during the oriented
reading according to the teacher’s point of view.
3- Identify the creative practices for the educational supervisor during the training
courses according to the teacher’s point of view.
4- Identify statistical significance between the responses of sample of study on the
main resolution and the following variables: Sex, Specialization, Educational stage,
Qualifications, Years of experience.
5- Disclosure of the obstacles which face the educational supervisor and prevent him
from practicing creative supervisory practices.
6- Suggest group of recommendations to improve creative supervisory practices for
the educational supervisors.

Procedure of the study
The researcher used the descriptive analytical approach and made two questionnaires for
being used as tool for information gathering:
The first questionnaire belongs to the teachers, and consists of a random sample of (450)
teachers of both genders to achieve the first four objectives.
The second questionnaire belongs to educational supervisors which include the overall
study community “65 educational supervisor” to achieve the fifth objective.
The researcher used the following statistical methods for data processing:
Arithmetical average, Percentage, Standard deviation, T- Test, Analyses of variance test (A
NOVA), Correlation coefficient “Pearson, Spearman, Brown Jethman”.

The most important results of the study
- The result of the study proved that the overall score of the creative practices of the
educational supervisors, from the teacher’s point of view, occurs at a relative weight of
69.7%.
The relative weight for the fields of creative practices, were as follows:
- The creative practices during the training courses come in the first position with a
relative weight of 75.0 %.
- The creative practices during classroom visits come in the second position with a
relative weight of 71.8 %.
- The creative practices for the oriented reading come in the last position with a
relative weight of 62.3 %.
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- There are statistically significance differences at the level 0.01 between the evaluation
averages of male and female teachers and also in the overall score for the creative practices
of the educational supervisor according to gender. These differences were to the side of
female teacher’s evaluation.
- There are no statistically significance differences between the averages of the sample
members’ evaluation in all fields of creative practices and also in the overall score of the
creative practices that relates to specialization.
- There are no statistically significance differences between the averages of the sample
members’ evaluation in the majority of creative practices fields and also in the overall
score of the creative practices that relates to the educational level.
- There are no statistically significance differences between the averages of the sample
members’ evaluation in all fields of creative practices and also in the overall score of the
creative practices that relates to qualifications.
- There are no statistically significance differences between the averages of the sample
members’ evaluation in the majority of fields of creative practices and also in the overall
score of the creative practices that relates to the number of years of work, while it is
noticed that there are statistically significance differences in fluency practicing during
classroom visits. These differences were to the side of those who worked for five years and
less.
- The difficulties which face the educational supervisor during his supervisory work are
arranged as follows:
The financial difficulties come first, followed by the administrative and technical
difficulties, and at last come the communications and human relations difficulties.

The most important recommendations of the study
In the light of the results of the study, the researcher presents the following
recommendations:
1- Encouraging the educational supervisors to prepare educational researches and
work papers during their participation in educational conferences which
Palestinian universities and native establishments held.
2- Holding training courses for the educational supervisors on how to employ the
modern technology and techniques in serving the supervisory process.
3- The necessity that the supervisors held training courses aim at the development of
the creative thinking and its skills which will enable the preparation of more
creative and distinguished teachers.
4- The necessity of the educational supervisors to take care of oriented reading
method.
5- Increasing the number of educational supervisors to insure more effective
supervisory process, which enables the preparation of creative teachers who can
develop the learning process within the country.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
مقدمة:
تمر مسيرة التربية كالتعميـ بمنعطفات ىامة فالمتابع ليا يجد أنيا قد مرت بتطكرات كبيرة في
اء فيما يخص المنيج أك المعمـ أك اإلدارة المدرسية أك اإلشراؼ التربكم ،لذا فقد
جميع جكانبيا ،سك ن
أصبح ك ّؿ منيـ شامبلن لجميع جكانب العممية التعميمية.
كمف أىـ جكانب ىذه المسيرة اإلشراؼ التربكم إذ يعتبر عمى قدر كاسع مف األىمية لما يشكؿ

مف محكر أساسي في خدمة مسيرتنا التعميمية فيك يحظى باىتماـ كبير مف قبؿ كافة المسئكليف
كالباحثيف ،لما لو مف أثر كبير في تحسيف العممية التربكية ،حيث يحتاج العاممكف في مجاؿ التربية
كالتعميـ كغيره مف مجاالت الحياة إلى مف يكجييـ كيشرؼ عمييـ حتى تتطكر أعماليـ نحك األفضؿ
كمكاكبة كؿ ما ىك جديد كحتى يرتفع مستكل الخدمة التي يؤدكنيا كحتى يتزايد إنتاجيـ كتعمك قيمتو.
كقد أكد ذلؾ (األفندي )17 :1990 ،حيث ذكر" أف المعمـ يحتاج إلى مف يكجيو كيرشده
حتى يتقف أساليب التعامؿ مع التبلميذ كيزداد خبرة بمينة التدريس كيحقؽ األىداؼ التربكية".
كتزداد أىمية اإلشراؼ التربكم في ىذا الكقت بالذات نتيجة التغيرات المتسارعة التي يشيدىا

العالـ في جميع مناحي الحياة كالتطكرات المعرفية كالتكنكلكجية التي يتعرض ليا ميداف التربية كالتعميـ.

كيكضح (طافش " )11 :2004 ،أف اإلشراؼ التربكم يمعب دك انر أساسيان في تطكير مدخبلت

العممية التربكية كتحسيف مخرجاتيا مف خبلؿ تفاعمو مع جميع مجاالت ىذه العممية كتكاصمو بجميع

عناصرىا كىذا يبرز دكر اإلشراؼ التربكم منذ أف كاف تفتيشان يتصيد األخطاء كتكجييان قائمان عمى
نزعة فكقية إلى أف أصبح إشرافان تعاكنيان يسمح لممشرؼ كالمدير أف يقكما بدكرىما القيادم" فاإلشراؼ

التربكم ىك عممية فنية شكرية قيادية إنسانية شاممة غايتيا تقكيـ كتطكير العممية التعميمية كالتربكية

بكافة محاكرىا كيتمثؿ اليدؼ الرئيس لئلشراؼ التربكم كما ذكره (عطاري وآخرون)377 :2005 ،
في "تحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ ،كتحسيف بيئتيما مف خبلؿ االرتقاء بجميع العكامؿ المؤثرة فييما
كمعالجة الصعكبات التي تكاجييا ،كتطكير العممية التعميمية في ضكء األىداؼ التي تضمنيا سياسة

التعميـ".
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كتنبع أىمية اإلشراؼ التربكم مف كاقع الحاجة المممكسة إلى جياز دائـ لتطكير العممية

التربكية ،كتفعيميا في ميداف تربكم كما تحدده األىداؼ التربكية المرسكمة مسبقان كال يككف ذلؾ إال مف
خبلؿ مدير أك مشرؼ ناجح حيث "أف اإلشراؼ يعد حمقة الكصؿ بيف جميع مدخبلت العممية التربكية

كال بد مف تطكير جكانبو المختمفة كي تحقؽ التربية ىدفيا األسمى كىك بناء اإلنساف انطبلقا مف
المكقع الياـ لئلشراؼ التربكم في العممية التعميمية" (الزايدي.)30 :2002 ،

كمما ىك جدير بالذكر أف اإلشراؼ التربكم ىك برنامج متكامؿ ييدؼ إلى تقديـ العكف لجميع

العامميف في مجاؿ التربية كالتعميـ ،كىذا يتطمب كجكد أساليب تستخدـ لذلؾ ،كتتنكع ىذه األساليب
كتتعدد تصنيفاتيا إال أف معظـ الميتميف باإلشراؼ التربكم يتفقكف عمى تصنيفيا إلى :أساليب فردية

كأساليب جماعية ،كمنيـ البدرم ( )2002الذم ذكر أف" مف األساليب الفردية (زيارة المدرسة ،الزيارة
الصفية ،المقابمة الفردية بعد الزيارة ،القراءات المكجية) ،كمف األساليب الجماعية (الزيارات المتبادلة

بيف المعمميف ،االجتماع بالييئة التدريسية ،الدركس التدريبية ،الكرش ،المؤتمرات كالندكات

كالمحاضرات ،البحكث التربكية ،النشرات التربكية) ،كلكؿ مف األساليب الفردية كالجماعية أىمية خاصة
مف الصعب الفصؿ بينيا إذ قد يحدث مع األساليب الجماعية أك تنتج عنيا أساليب فردية كما أف

بعض األساليب يمكف استخداميا بصكرة فردية أك جماعية " كقد بينت (السقاف )37 :2003 ،أىمية
ىذه األساليب" حيث تفتح المجاؿ أماـ المعمميف لئلبداع كاالبتكار كما ينتج عف الحكار كتفاعؿ األفكار
مف مبادرات أك حمكؿ لممشاكؿ التي تعترض عممية التدريس".

"كتنفيذ ىذه األساليب يستدعي أف يككف لدل المشرؼ التربكم كما لمدير المدرسة ميارات

خاصة حتى يتمكف مف القياـ بكظائفو عمى أكمؿ كجو كمف ىذه الميارات (الحساسية ،الميارات

التحميمية ،ميا ارت االتصاؿ ،الخبرة في التدريس كالمنيج ،ميارات العبلقات اإلنسانية ،المسؤكلية
االجتماعية)" (الخطيب وآخرون.)136-135 :1987 ،

كأضاؼ (فيفر ودنالب )136-135 :1987 ،بعض الميارات مثؿ (كجكد ذات إيجابي،
الكعي كالقدرة عمى مشاركة اآلخريف عكاطفيـ كانفعاالتيـ ميارتي إرساؿ الكبلـ كاالستماع إليو ،اإللماـ

بالمعرفة المتعمقة بالتعميـ كالتعمـ ،القدرة عمى تيسير الكقت ،التعامؿ مع الصراع ،التغمب عمى التكتر).

كجدير بالذكر" أف القدرات اإلبداعية تشمؿ األصالة ك المركنة كالطبلقة كالحساسية لممشكبلت

كاالحتفاظ باالتجاه كالحرية كالتأليؼ كالخياؿ كاإلفاضة" (طافش.)23 :2004 ،

كقد صنؼ (األفندي" )42–38 :1990 ،اإلشراؼ التربكم كفقان لمنتائج المترتبة عميو إلى

أربعة أنماط ىي اإلشراؼ التصحيحي كاإلشراؼ الكقائي كاإلشراؼ البنائي كاإلشراؼ اإلبداعي كىك
3

الذم يعتمد عمى النشاط الجمعي كىك نادر التنفيذ حيث ال يقتصر عمى إنتاج األحسف فقط بؿ يتطمب

مف المشرؼ كالمدير الذم يعتبر كمشرؼ مقيـ أف يشحذ اليمة كيحرؾ ما عنده مف قدرات خبلقة
إلخراج أحسف ما يمكف إخراجو في مجاؿ العبلقات اإلنسانية بينو كبيف المعمميف ،كبينيـ كبيف األقراف

معان ".

كديننا اإلسبلمي الحنيؼ قد تحدث عف اإلبداع فكاف قكلو جؿ في عبله في كتابو العزيز:
"بِديع الس ِ
ات كاأل َْر ِ
كف "( سكرة البقرة ،آية .)117
ضَ ،كِا َذا قَ َ
ضى أ َْم انر فَِإَّن َما َيقُك ُؿ لَوُ ُكف فََي ُك ُ
َ ُ َ
َّم َاك َ
كمف خبلؿ ما سبؽ يرل الباحث أف المشرؼ المبدع الذم يمتمؾ قدرات إبداعية متميزة يعمؿ

عمى تحرير العقؿ ك اإلرادة ك إطبلؽ الطاقة عند المعمميف الستثمار قدراتيـ كمكاىبيـ إلى أقصى مدل

ممكف في تحقيؽ األىداؼ التربكية ،كىذا ما ينبغي عمى أصحاب القرار في جياز التربية كالتعميـ أف
يسعكا إليو كذلؾ بتشجيع جميع المشرفيف التربكييف عمى اإلبداع .

لذا فقد جاءت اىتمامات الباحثيف بيذا المكضكع مف خبلؿ محكريف :األكؿ في اإلشراؼ

التربكم كأساليبو اإلشرافية فكانت دراسة أبك شممة ( ،)2009الحمك ( ،)2009تيـ ( ،)2007كرـ
( ، )2007المقيد ( ،)2006السممي ( ،)2001المفرج ( ،)1998كالمطرفي ( )1995كغيرىـ ،أما

المحكر الثاني في اإلبداع كالقدرات اإلبداعية فكانت دراسة عبد الرحيـ (،)2009السممي (،)2008

الميثي ( ،)2008الحربي ( ،)2007كاليحيكم ( )2007كغيرىـ.

ىذا كباإلضافة إلى خبرة الباحث كاطبلعو عمى الدراسات السابقة كحسب عممو لـ يجد دراسات

تناكلت الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف مف خبلؿ أساليبيـ اإلشرافية ،لذا جاءت
ىذه الدراسة بثكبيا الجديد لتبيف أىمية امتبلؾ المشرؼ التربكم لمقدرات اإلبداعية مف خبلؿ ممارساتو

اإلشرافية اإلبداعية لما يعكس مف صكرة إيجابية عمى كؿ مف المعمـ كالطالب.
لذا فقد أراد الباحث مف ىذه الدراسة أف يبيف الحاجة الممحة لكجكد مشرؼ مبدع يككف قاد انر

عمى مكاكبة التغيرات المتسارعة في عالمنا المعاصر كالذم مف خبللو يتـ إعداد المعمـ المبدع الذم
ينعكس بدكره الفعاؿ عمى إيجاد طالب مبدع  ،فإذا كاف الطالب ىك محكر العممية التعميمية كالمعمـ ىك

محركيا كباعث الركح فييا فإف المشرؼ التربكم ىك رائد كقائد العممية التعميمية التعممية.

كمف ىنا نبعت الحاجة لدراسة الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف كما

يراىا معممك مدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة كالتعرؼ عمى المعكقات التي تكاجو المشرفيف التربكييف
عند تطبيقيـ ليذه الممارسات .
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مشكمة الدراسة:
مف خبلؿ كاقع عمؿ الباحث كمدير مدرسة كىك كمشرؼ مقيـ لعدة أعكاـ ،كمف خبلؿ
عبلقاتو مع المشرفيف التربكييف ،كما لئلشراؼ التربكم مف أىمية كبيرة في العممية التربكية ،كما

لئلشراؼ اإلبداعي بالتحديد مف أىمية في ىذا العصر الذم يتسـ بالتغيرات المتسارعة في جميع

مناحي الحياة عامة ،ك العممية التربكية خاصةن ما يستمزـ كجكد المشرؼ المبدع الذم يعتبر قائد

العممية التربكية ليصؿ بيا إلى بر األماف.

كحيث أف اإلشراؼ التربكم في مدارسنا ما زاؿ يقتصر عمى الممارسات اإلشرافية التقميدية

بعيدان عف ركح اإلبداع كاالبتكار فقد نشأت فكرة ىذه الدراسة كمحاكلة لمتعرؼ الممارسات اإلشرافية
اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف مف خبلؿ القدرات اإلبداعية التالية :الطبلقة ،المركنة ،األصالة،

الحساسية لممشكبلت ،اإلفاضة خبلؿ ممارستيـ لبعض األساليب اإلشرافية المتمثمة في أربعة أساليب
ىي الزيارة الصفية كالدكرات التدريبية كالقراءات المكجية كالمعكقات التي تعترضيـ.

كيسعى الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إليجاد المشرؼ المبدع الذم يعتبر أحد ركاد العممية

التعميمية كالذم يسعى بدكره مف خبلؿ قدراتو عمى استثمار الطاقات كي يعد معمم نا مبدعان  ،حيث أف
ىذا المعمـ يعكد بالفائدة بأدائو الفعاؿ عمى الطالب الذم يعتبر محكر العممية التعميمية التعممية ليككف

مف خبللو طالبان مبدعان ،فاإلبداع ال يمكف أف يتـ إال مف خبلؿ المبدعيف.
كعميو فاف مشكمة الدراسة تتحدد بالتساؤؿ الرئيس
ما الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين كما يراىا معممو مدارس وكالة الغوث
الدولية بغزة؟

كيتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما مدل تكافر الممارسات اإلبداعية لممشرؼ التربكم أثناء الزيارة الصفية مف كجية نظر
المعمميف؟

 .2ما مدل تكافر الممارسات اإلبداعية لممشرؼ التربكم أثناء القراءات المكجية مف كجية نظر
المعمميف؟

 .3ما مدل تكافر الممارسات اإلبداعية لممشرؼ التربكم أثناء الدكرات التدريبية مف كجية نظر
المعمميف؟

 .4ما مدل تكافر مجاالت الممارسات اإلبداعية لدل المشرؼ التربكم مف كجية نظر المعمميف؟
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 .5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة حسب المتغيرات
التصنيفية (الجنس ،التخصص ،المرحمة الدراسية ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة)؟

 .6ما المعكقات التي تعترض المشرؼ التربكم لكي يككف مبدعان في ممارساتو اإلشرافية مف كجية
نظر المشرفيف التربكييف؟

 .7ما التكصيات المقترحة لتحسيف الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف؟

فروض الدراسة:
 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات
استجابات عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لممشرفيف التربكييف

ترجع لمتغير الجنس (معممكف – معممات) .

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤0.05بيف متكسطات استجابات

عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لممشرفيف التربكييف ترجع لمتغير

التخصص (التخصصات العممية -التخصصات األدبية ) .

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات
استجابات عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لممشرفيف التربكييف

ترجع لمتغير المرحمة الدراسية (ابتدائي – إعدادم) .

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات
استجابات عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لممشرفيف التربكييف

ترجع لمتغير المؤىؿ العممي (دبمكـ – بكالكريكس -أعمى مف بكالكريكس) .

 .5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات
استجابات عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لممشرفيف التربكييف

ترجع لمتغير سنكات الخدمة في التدريس ( أقؿ مف  5سنكات – مف  5إلى  10سنكات –
أكثر مف  10سنكات ) .

أىداف الدراسة:
يمكف تحديد أىداؼ ىذه الدراسة عمى النحك اآلتي - :
 .1التعرؼ إلى مدل تكافر الممارسات اإلبداعية لممشرؼ التربكم أثناء الزيارة الصفية مف كجية
نظر المعمميف .
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 .2التعرؼ إلى مدل تكافر الممارسات اإلبداعية لممشرؼ التربكم أثناء القراءات المكجية مف
كجية نظر المعمميف .

 .3التعرؼ إلى مدل تكافر الممارسات اإلبداعية لممشرؼ التربكم أثناء الدكرات التدريبية مف
كجية نظر المعمميف .

 .4التعرؼ إلى مدل تكافر مجاالت الممارسات اإلبداعية لدل المشرؼ التربكم مف كجية نظر
المعمميف؟

 .5الكشؼ عف الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متكسطات استجابات الدراسة عمى محاكر
االستبانة كتعزل إلى المتغيرات التالية ( الجنس ،التخصص  ،المرحمة الدراسية  ،المؤىؿ

العممي  ،سنكات الخدمة ) .

 .6الكشؼ عف المعكقات التي تعترض المشرؼ التربكم لكي يككف مبدعان في ممارساتو اإلشرافية
مف كجية نظر المشرفيف التربكييف .

 .7اقتراح مجمكعة مف التكصيات لتحسيف الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدل المشرفيف
التربكييف.

أىمية الدراسة
تظير أىمية ىذه الدراسة في اآلتي :
 .1حجـ المكضكع ك أىميتو باعتباره يجسد ركح العصر الذم نعيشو اليكـ ك ىك عصر اكتشاؼ
الثركات البشرية  ،حيث نحاكؿ لفت أنظار المعنييف في الميداف التربكم إلى ضركرة الكعي

بقيمة الشخص المبدع ك أىمية اكتشاؼ قدراتو ك طاقاتو ك استثمارىا

 .2تزكيد الميمتيف بمجاؿ التدريب التربكم بأبرز القدرات اإلبداعية التي يفتقر إلييا المشرفيف
التربكييف  ،كمف ثـ العمؿ عمى تصميـ البرامج التدريبية المبلئمة التي تساعدؾ عمى تنمية ىذه

القدرات لدل المشرفيف التربكييف بشكؿ يمكنيـ مف إطبلؽ ك تفجير طاقاتيـ اإلبداعية الكافة ك
تكظيفيا لصالح العممية التربكية.

 .3تحقيؽ الفائدة لكؿ مف جميع المديريف ك المشرفيف التربكييف ك كافة الميتميف بالعممية التربكية.
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حدود الدراسة:
 .1الحدود الموضوعية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لممشرفيف
التربكييف المتعمقة بػ :الطبلقة  ،المركنة  ،األصالة  ،الحساسية لممشكبلت  ،كاإلفاضة في
مجاؿ ممارسة األساليب اإلشرافية التالية  :الزيارة الصفية  ،القراءات المكجية  ،الدكرات

التدريبية .

 .2الحدود المكانية :اقتصر تطبيؽ االستبانة عمى المعمميف ك المعممات العامميف بمدارس ككالة
الغكث بغزة (محافظات غزة) لقياس مدل تكافر الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدل المشرفيف
التربكييف في مدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة  ,كاستبانة أخرل لممشرفيف لمتعرؼ عمى

المعكقات التي تعترض المشرؼ التربكم لكي يككف مبدعان في ممارساتو اإلشرافية .

 .3الحدود الزمنية :طبقت ىذه الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي
2011/2010ـ.

مصطمحات الدراسة:
 .1اإلشراف التربوي:
يعرفو الطعاني ( :)19 :2005بأنو ":عممية تعاكنية قيادية ديمقراطية منظمة  ،تعني بالمكقؼ

التعميمي التعممي بجميع عناصره مف مناىج ككسائؿ كأساليب كبيئة كمعمـ كطالب كادارة  ،كتيدؼ إلى
دراسة العكامؿ المؤثرة في ذلؾ المكقؼ كتقييميا لمعمؿ عمى تحسينيا كتنظيميا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ

العممية التعميمية التعممية ".
كيعرفو أبك عابد ( )14 :2005بأنو  " :تمؾ العممية المخططة المنظمة اليادفة إلى مساعدة

العامميف التربكييف عمى امتبلؾ ميارات تنظيـ تعمـ الطمبة بشكؿ يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية ك
التربكية كتككف عمى ىيئة نظاـ لو مف مدخبلتو كعممياتو كمخرجاتو ".
كيعرفو الباحث إجرائياُ بأنو :ىك عممية منظمة ك مخططة تيدؼ إلى تحسيف الناتج التعميمي مف

خبلؿ تقديـ الخبرات المناسبة لممعمميف كالعامميف في مدارس ككالة الغكث الدكلية كالعمؿ عمى إطبلؽ
طاقاتيـ كقدراتيـ بشكؿ أكثر إبداعان ك كذلؾ تييئة اإلمكانات كالظركؼ المناسبة لمتدريس الجيد الذم
يؤدم إلى تنمية الطالب تحصيميان كفكريان كعمميان كاجتماعيان.
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 .2اإلبداع :
يعرؼ شحاتة كالنجار ( ) 15 :2003بأنو  ":قدرة العقؿ عمى تككيف عبلقات جديدة تحدث تغيي انر

في الكاقع  ،كىذه العبلقات الجديدة ليس في اإلمكاف تككينيا مف غير عقؿ ناقد لعبلقات قائمة في
إطار الثقافة التي أفرزت ىذه العبلقات  ،ك اإلبداع ىك المغير لمثقافة كىك المحكر الذم تدكر عميو

ميارات التفكير ك ليس ميارة تعميمية مكضكعة في نياية سمـ الميارات".
كيعرفو قامكس كيبستر ( )1968بأنو " :الحالة التي تؤدم إلى تقديـ شيء يتسـ باإلبداع ،كيعني

ذلؾ ضركرة أف يبدك العمؿ اإلبداعي عمى شكؿ أصيؿ لـ يكف معركفان مف قبؿ  ،سكاء كاف ذلؾ في
مجاؿ اإلنتاج العممي أك الميكانيكي أك الفني بجميع أشكالو" (القذافي.)11 :2000 ،

كما عرفو (جروان )74 :2004 ،بأنو" :مزيج مف القدرات ك االستعدادات ك الخصائص
الشخصية التي إذا ما كجدت بيئة مناسبة يمكف أف ترقى بالعمميات العقمية لتؤدم إلى نتاجات أصمية
ك جديدة سكاء بالنسبة لمفرد أك خبرات المؤسسة أك المجتمع أك العالـ إذا كانت النتاجات مف مستكل

االختراقات اإلبداعية في أحد مياديف الحياة اإلنسانية".

كيعرفو الباحث بأنو :ىك مجمكعة مف القدرات كالصفات التي تساعد المشرفيف التربكييف عمى رفع

مستكل المعمميف كالمعممات بالمدرسة كاتباع األسمكب األمثؿ لمسايرة التغيير الذم يحدث باستمرار
كمكاكبتو.
 .3اإلشراف اإلبداعي :

ذكرت اإلدارة العامة لئلشراؼ التربكم بالمممكة العربية السعكدية (  " )47 : 1998أف اإلشراؼ

اإلبداعي يعتمد عمى النشاط الجمعي كىك نكع نادر التنفيذ  ،حيث ال يقتصر عمى إنتاج األحسف  ،بؿ

يتطمب مف المشرؼ أف يشحذ اليمة كيحرؾ ما عنده مف قدرات خبلقة إلخراج أحسف ما يمكف إخراجو

في مجاؿ العبلقات اإلنسانية بينو كبيف المعمميف  ،كبينيـ كبيف األقراف معان  ،كاإلشراؼ اإلبداعي
يعمؿ عمى تحرير العقؿ كاإلرادة كاطبلؽ الطاقة عند المعمميف الستثمار قدراتيـ كمكاىبيـ إلى أقصى

مدل ممكف في تحقيؽ األىداؼ التربكية " .
كيعرفو الباحث :بأنو ىك ذلؾ النمط الذم يقكـ بو المشرؼ التربكم كالذم يمتمؾ قدرات إبداعية

خاصة مف طبلقة كمركنة كأصالة كحساسية لممشكبلت كافاضة مف خبلؿ ممارستو لبعض األساليب
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اإلشرافية ،كذلؾ مف أجؿ إطبلؽ قدرات المعمميف كطاقاتيـ كاستثمارىا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ
التربكية المنشكدة .

 .4وكالة الغوث الدولية:
حيث يتبنى الباحث تعريؼ (وكالة الغوث الدولية ،)1995 ،كالذم يشير إلى أنيا ككالة مف
ككاالت ىيئة األمـ المتحدة متخصصة بإغاثة ك تشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف كتـ إنشاؤىا بعد مكافقة

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في قرراىا رقـ  302الصادر في الثامف مف كانكف أكؿ لسنة 1949ـ
لتقديـ خدماتيا التعميمية ك الصحية ك الغذائية لبلجئيف الفمسطينييف.
 .5األساليب اإلشرافية:
تعرؼ بأنيا مجمكعة مف أكجو النشاط الذم يقكـ بو المشرؼ التربكم كالمعمـ كالتبلميذ كمديرك
المدارس مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ التربكم فكؿ أسمكب ما ىك إال نشاط تعاكني منسؽ كمنظـ

كمرتبط بطبيعة المكقؼ التعميمي المتغير بتغير اتجاه أىداؼ التربية المنشكدة

(الطعاني.)55 :2005 ،

كيعرفيا الباحث :بأنيا إجراءات إشرافية منظمة يقكـ بيا المشرؼ التربكم في مدارس ككالة
الغكث الدكلية بغزة تيدؼ إلى تحسيف أداء المعمميف المينية ك إطبلؽ قدراتيـ ك طاقاتيـ مف خبلؿ

مشرؼ تربكم مبدع يمتمؾ قدرات إبداعية  ،كقد حددىا الباحث في  :الطبلقة كالمركنة كاألصالة

كالحساسية لممشكبلت كاإلفاضة خبلؿ ممارستو لؤلساليب اإلشرافية التالية  :الزيارة الصفية ك المداكلة
اإلشرافية كالقراءات المكجية كالدكرات التدريبية .

 .6المشرف التربوي:
يعرفو العاجز كخميفة ( )4 :1997بأنو المكظؼ المكمؼ بمتابعة عمؿ المعمميف ك المعممات في

إطار تخصصو العممي مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة ك تحسيف العممية التعميمية سكاء

كاف ذلؾ في ك ازرة التربية ك التعميـ أك في ككالة الغكث الدكلية .

حيث يتبنى الباحث تعريؼ ككالة الغكث الدكلية لممشرؼ التربكم ،كالذم ينص عمى " :أنو
المكظؼ الذم يعمؿ في دائرة التربية ك التعميـ بككالة الغكث الدكلية ك يشرؼ عمى المعمميف ك
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المعممات مف تخصصو  ،ك ييدؼ إلى تحسيف عناصر العممية التعميمية التعممية مف جميع جكانبيا ك

تشمؿ ( رفع كفاية المعمميف مينيان  ،تحسيف تحصيؿ الطبلب  ،إغناء المنياج  ،تحسيف البيئة التعميمية

بالمدرسة  ،ك تحسيف عبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي ) مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ العامة لئلشراؼ

التربكم".

 .7الممارسات اإلشرافية:
حيث يتبنى الباحث تعريؼ (مرسي " :)213 : 1977،ىي مجمكعة األعماؿ اإلجرائية التي يقكـ
بيا المشرؼ التربكم لتحسيف عمميتي االتعميـ كالتعمـ ،مف خبلؿ مساعدة المعمميف عمى النمك الميني

كتحسيف أدائيـ كتدريسيـ".

 .8الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرف التربوي
يعرفيا الباحث إجرائيان :ىي مجمكعة األعماؿ اإلجرائية التي يؤدييا المشرؼ التربكم مف خبلؿ

مجمكعة مف األساليب اإلشرافية ،يقكـ مف خبلليا بتكظيؼ قدراتو اإلبداعية حيث يعمؿ جاىدان عمى

تحرير العقؿ كتفجير الطاقات لكي يعد معممان مبدعان مكاكبان لكؿ ما ىك جديد ،كالذم يقاس بالدرجة

التي يحصؿ عمييا المفحكص عمى استبانة الممارسات اإلشرافية اإلبداعية مف إعداد الباحث.

 .9قطاع غزة
ىك المنطقة الجنكبية مف الساحؿ الفمسطيني عمى البحر األبيض المتكسط ،كىك عمى شكؿ شريط

ضيؽ شماؿ شرؽ شبو جزيرة سيناء يشكؿ تقريبان  % 1.33مف مساحة فمسطيف التاريخية ،كيغطي

مساحة  360كيمكمت انر مربعان بطكؿ  41كيمكمتر كعرض يتراكح بيف  15 ، 5كيمكمتر.
يحد قطاع غزة الخط االخضر شماالن كشرقان بينما تحده مصر مف الجنكب الغربي.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

12

الفصل الثاني
اإلطار النظري
تمييد :
مف مقتضيات البحث أف يرجع الباحث لؤلدبيات التي سبؽ ليا أف تناكلت أطراؼ دراستو
لبلستفادة مف الجيكد السابقة ،كلتككف لديو خمفية جيدة عف الجانب المعرفي لدراستو.
كبذلؾ يخطك بخطكات ثابتة نحك نجاح دراستو لتعكد بالفائدة عمى جميع الميتميف بمسيرة

التربية كالتعميـ.

لذا تناكؿ الباحث ىذا الفصؿ اإلطار النظرم كىك عمى النحك التالي :
المبحث األول  :اإلشراف التربوي :التمييد ،اإلشراؼ التربكم مفيكمو  ،أىدافو  ،كظائفو ،مياـ
المشرؼ التربكم ،أساليب اإلشراؼ التربكم  ،أنكاعو .
المبحث الثاني :اإلبداع في اإلشراف التربوي :اإلبداع :مفيكمو ،عناصره ،مقكماتو ،دكافعو ،مستكياتو،
العكامؿ المؤثرة فيو .التفكير اإلبداعي :مفيكمو ،مياراتو معكقاتو .اإلشراف اإلبداعي كيشتمؿ عمى

مفيكمو  ،أىدافو  ،سماتو  ،المشرؼ المبدع  ،سماتو  ،المبادئ التي يسعى لتطبيقيا مع المعمميف،

كسائؿ اإلبداع التقنية في اإلشراؼ التربكم .
المبحث الثالث  :اإلشراف التربوي في فمسطين :تطكر اإلشراؼ التربكم في فمسطيف ( فترة ما قبؿ
عاـ  ، 1917فترة االنتداب البريطاني  ،فترة اإلدارة المصرية كاألردنية  ،فترة االحتبلؿ اإلسرائيمي ،
فترة السمطة الكطنية الفمسطينية )  ،تطكر اإلشراؼ التربكم بككالة الغكث بغزة  ،معكقات اإلشراؼ

التربكم في فمسطيف .
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المبحث األول /اإلشراف التربوي
تمييد :
يعتبر اإلشراؼ التربكم عمى قدر كبير مف األىمية ،إذ يعتبر دعامة مف أىـ الدعائـ التي

تستند عمييا عممية التعميـ كالتعمـ فيك يعتبر بمثابة الراعي لتمؾ العممية بجميع جكانبيا كعناصرىا
(الطالب ،المعمـ ،اإلدارة المدرسية) فيك ييدؼ إلى العمؿ نحك تحسيف العممية التربكية كذلؾ مف خبلؿ
مد يد العكف كالمساعدة لممعمـ الذم يعتبر بمثابة األساس الذم تستند عميو عممية التعميـ كالتعمـ لما لو

مف دكر محكرم في خدمة الطمبة ،ليسعى مف خبلؿ ىذا اإلشراؼ إلى معرفة ما يكتنؼ العممية
التربكية مف إيجابيات كيعمؿ عمى تعزيزىا ،كما بيا مف سمبيات كيعمؿ عمى تعديميا كتطكيرىا ككذلؾ
لكضع األىداؼ المرسكمة مف أجؿ تحقيقيا مف خبلؿ آلية محددة .

 .1مفيوم اإلشراف التربوي:
تعددت تعريفات اإلشراؼ التربكم حيث تناكلو التربكيكف مف عدة جكانب ،كتنكعت لتنكع

الفمسفات كالنظريات كالمراحؿ ،كتختمؼ تعريفاتيـ لو كتتبايف اتجاىاتيـ حسب نظرتيـ إليو كفيميـ لو
كالماميـ بجكانبو كتحميميـ إلطاره كمضمكنو فمنيـ مف جعمو يقتصر عمى مباشرة التعميـ داخؿ غرفة

الصؼ كتقدير عمؿ المعمميف ،كمنيـ مف جعمو يمد المعمـ بما يحتاج إليو مف مساعدة ،كمنيـ مف
جعمو يستيدؼ تزكيد التبلميذ في جميع المراحؿ بمستكل أفضؿ مف الخدمات التربكية .
.1.1

اإلشراف في المغة :

لقد كرد معنى اإلشراؼ في (لساف العرب) بػ :
مف شرؼ :أم صار ذا شرؼ كعبل في ديف أك دنيا.
أشرؼ الشيء  :أم عبل كارتفع كانتصب .
المشرؼ :المكاف الذم تشرؼ عميو كتعمك كمشارؼ األرض أعالييا.
أشرؼ عمى الشيء أم اطمعت عميو مف فكؽ (ابن منظور.)137 :1968 ،
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 .2.1اإلشراف في االصطالح :
يعرفو محمد زياد حمداف بأنو " الرؤية " "Visionالحادة أك النافذة " "superلمسمكؾ كاألشياء
القادرة عمى تحديد مظاىر القكة كالضعؼ فييا ثـ اقتراح الحمكؿ العبلجية المناسبة لذلؾ"

(حمدان. )10:1992 ،

كفي القامكس التربكم حيث أعطي مفيكـ أكسع لئلشراؼ عمى أنو "جميع الجيكد التي يبذليا

المسئكلكف لتكفير القيادة لممعمميف كالعامميف في الحقؿ التربكم في مجاؿ تحسيف التعميـ مينيان"

. 1973:539)،(Good

كيرل عبد الغني النكرم أف اإلشراؼ التربكم ىك " :عممية اتصاؿ إنساني تبدأ بمرسؿ ىك
المشرؼ ،كينتيي بمستقبؿ يتمثؿ غالبان بالمعمـ أك اإلدارم أك عامؿ تربكم ،أك غيرىـ مف خدمات
بشرية مدرسية مساعدة" (النوري .)430 :1991 ،

كيعرفو (كيمز كلكفيؿ " :)1975 ،السمكؾ اإلشرافي التدريسي كما يفترض أف يككف نظاـ

سمككي إضافي تكفره المنظمة ( المدرسة ) بشكؿ رسمي لغرض التفاعؿ مع النظاـ السمككي التعميمي
عمى نحك يضمف اإلبقاء عمى األداء ،كيتغير كتحسيف كتكفير الفرص التعميمية لمتبلميذ كتحقيقيا

بالفعؿ" (فيفر ودنالب.)23 :1997 ،

كيعرفو تيسير الدكيؾ كآخركف" :بأنو عممية قيادية ديمقراطية تعاكنية منظمة تعني بالمكقؼ

التعميمي التعممي لجميع عناصره مف مناىج ككسائؿ كأساليب كبيئة كمعمـ كطالب تيدؼ إلى دراسة

العكامؿ المؤثرة في ذلؾ المكقؼ كتقييميا لمعمؿ عمى تحسينيا كتنظيميا مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ

ألىداؼ التعميـ كالتعمـ " (الدويك وآخرون .)80 :1998 ،

كيرل عدناف اإلبراىيـ" :بأنو عممية تفاعؿ بيف المشرؼ كالمعمـ في جك ديمقراطي ييدؼ إلى
تزكيد المعمـ بكؿ ما يحقؽ نمكه العممي كالميني بقصد تحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ"

( اإلبراىيم)14 :2002 ،

كيشير جكدت عطكم :إلى أف التربكييف يجمعكف عمى أف عممية اإلشراؼ ىي خدمة فنية

متخصصة يقدميا المشرؼ التربكم المختص إلى المعمميف الذيف يعممكف معو بقصد تحسيف عممية
التعميـ كالتعمـ  ،كتعمؿ الخدمة اإلشرافية عمى تمكيف المعمـ مف المعرفة العممية المطمكبة كالميارات

15

األدائية البلزمة ،عمى أف تقدـ بطريقة إنسانية تكسب المعمميف الثقة بأنفسيـ كتزيد مف تقبميـ كتحسف
مف اتجاىاتيـ (عطوي.)330 :2001 ،

أما فيد الحبيب فيعرفو " :بأنو تفاعؿ إنساني بيف المشرؼ كالمعمـ كتعاكف بينيما لتطكير

الكاقع التربكم" (الحبيب.)66 :1996 ،

كيرل عبد الرحمف عدس كرفاقو أف اإلشراؼ التربكم " :عممية قيادية ديمقراطية تعاكنية منظمة

تعني بالمكقؼ التعميمي التعممي بجميع عناصره مف مناىج ككسائؿ كأساليب كبيئة كمعمـ كطالب،
كتيدؼ إلى دراسة العكامؿ المؤثرة في ذلؾ المكقؼ ،كتقييميا لمعمؿ عمى تحسينيا" (عدس ،كآخركف ،

.)67 :1999

كيؤكد الباحث عمى اف ىذا التعريؼ في غاية األىمية الشتمالو عمى جميع عناصر العممية
اإلشرافية.
كيرل عبد القادر رمزم أف اإلشراؼ التربكم " :جيد إلثارة كتنسيؽ كتكجيو نمك المعمميف فرديان

كجماعيان" (رمزي.)75 :2005 ،

كيرل سييؿ دياب " :بأنو عممية مخططة منظمة تيدؼ إلى مساعدة المعمميف كالطمبة عمى

امتبلؾ ميارات تنظيـ تعمـ التبلميذ بشكؿ يؤدم إلى تقييـ األىداؼ التعميمية كالتربكية"

(دياب.)150 :2001،

كيعرفو صالح محمكد بأنو "عممية ديمقراطية تعاكنية يتـ فييا تفاعؿ بيف مختمؼ عناصر
العممية التعميمية التعميمة مف معمميف ،كطبلب ،كمناىج دراسية ،كامكانات مادية كبشرية ،كبيئة محمية،
ككنتيجة لعممية التفاعؿ ،يط أر تحسف عمى كافة عناصر العممية التعميمية التعممية ،مثؿ كفايات أفضؿ

لممعمميف ،كتحسيف مستكل الطبلب التعميمي ،كتطكير كاثراء المناىج الدراسية ،كاستخداـ فعاؿ

لئلمكانات المادية كالبشرية ،كتعاكف أفضؿ مع البيئة المحمية "(محمود. )7:1997،

كيعرفو الحسف المغيدم بأنو" العممية التي تسعي إلى تحسيف كتطكير التعميـ كالتعمـ بكامؿ
جكانبيا كدعـ المعمـ بتنمية مياراتو كتقديـ يد العكف كالمساعدة لو ليتمكف مف التدريس عمى أحسف كجو

كبما ينعكس بصكرة غير مباشرة عمى تحسيف التحصيؿ الطبلبي كتحقيؽ األىداؼ الخاصة كالعامة
لممدرسة ،كما تسعى دكمان لمتحقيؽ أىداؼ المجتمع الكبير في بناء جيؿ المستقبؿ"

(المغيدي.)71 :1997 ،
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كيعرفو عبد الفتاح عمياف "عممية اتصاؿ إنساني تبادلية كتشاركية ،كىي تعني بالمكقؼ

التعميمي التعممي ،بجميع عناصره مف مناىج ككسائؿ كبيئة كمعمـ كطالب كتيدؼ دراسة العكامؿ
المؤثرة في ذلؾ المكقؼ كتقييميا لمعمؿ عمى تحسينيا كتنظيميا مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ ألىداؼ التعميـ

كالتعمـ "(عميان)14 :2002 ،

ىذه تعريفات كثيرة كمتعددة قدميا األدب التربكم كالتربكيكف الختبلؼ آرائيـ ،كجمعييا تتعمؽ

بأطراؼ العممية التعميمية بيدؼ تحسينيا كاالرتقاء بيا.

مف خبلؿ استعراض التعريفات كاآلراء السابقة ،يتضح أف عممية اإلشراؼ التربكم بمفيكميا
الحديث ىي مجمكعة مف األنشطة المدركسة يقكـ بيا مختصكف ،تيدؼ إلى تكجيو المعمميف كارشادىـ

كتزكيدىـ بكؿ جديد في مجاؿ عمميـ بما يساعد عمى نمكىـ الشخصي كالميني ليككنكا معمميف
مبدعيف قادريف عمى التفاعؿ مع المكقؼ الصفي كال يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ مشرؼ تربكم مبدع

الذم يعتبر بمثابة الركيزة األساسية لمعممية التربكية .
 .2أىداف اإلشراف التربوي :
ييدؼ اإلشراؼ التربكم بصكرة عامة إلى "تحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ كتحسيف بيئتيما مف
خبلؿ االرتقاء بجميع العكامؿ المؤثرة فييـ ،كمعالجة الصعكبات التي تكاجييا ،كتطكير العممية
التعميمية في ضكء األىداؼ كمف أبرز أىداؼ اإلشراؼ التربكم ما حددىا (حسن وعوض اهلل

 )26-23 :2006كالتالي:

 مساعدة المعمميف عمى النمك الميني.
 إحداث التغيير كالتطكير التربكم.
 تحسيف الظركؼ المدرسية.
 تكضيح أىداؼ التربية.

 الربط بيف المكاد الدراسية.
 بناء قاعدة أخبلقية بيف المدرسيف.
 تقكيـ نتائج التدريس.

كذكر (عطوي )232 :2004 ،األىداؼ التالية:
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 تطكير المنيج المدرسي مف حيث األىداؼ كالمحتكل كاألسمكب الذم يتبع في عممية التعميـ
كالتعمـ كأسمكب التقكيـ.

 تنظيـ المكقؼ التعميمي التعممي.

 مساعدة المعمميف في تنمية قدراتيـ ككفايتيـ لبمكغ األىداؼ التربكية
 إحداث التغيير كالتطكير التربكم.
 تحسيف الظركؼ كالبيئة المدرسية

 تطكير عبلقة المدرسة مع البيئة المحمية.
كيتفؽ الباحث مع ما ذكره عطكم خاصةن في أف اإلشراؼ التربكم يساعد المعمميف في تنمية

قدراتيـ ككفايتيـ لبمكغ األىداؼ التربكية إذ يقع عمى عاتؽ المشرؼ التربكم ىذه المسئكلية ليفجر ما

لديو مف طاقات ليجعؿ مف ىذه الفئة معمميف مبدعيف قادريف عمى مكاكبة التطكر المتسارع في ىذا

العالـ مف خبلؿ االطبلع عمى ما تكصؿ إليو اآلخركف مف نجاحات .
أما (المنيف )54: 2004 ،فقد ذكر األىداؼ التالية:
 تشخيص المكقؼ التعميمي كتحديد جكانب القكة كالضعؼ.
 االرتقاء بمستكل أداء المعمـ الميني.

 تعريؼ المعمميف بأساليب التدريس الفعالة.

 تشجيع المعمميف عمى إجراء البحكث التربكية كالتجارب الميدانية.
 تذليؿ الصعكبات كالعقبات التي تكاجو المعمـ.
 تزكيد كتعريؼ المعمـ بأساليب التقكيـ الفعالة.
 االىتماـ بحاجات المعمميف النفسية كالمينية.
 تنمية العبلقات اإلنسانية لدل المعمميف.

 تعريؼ المعمميف بأساليب اإلدارة الصفية.
 تقكيـ المعمميف كتقديـ التغذية الراجعة ليـ .
يتبيف لمباحث مما سبؽ ذكره بخصكص أىداؼ اإلشراؼ التربكم أف ىناؾ اختبلؼ في كجيات

النظر حكؿ تحديد ىذه األىداؼ لكف الجميع قد اتفؽ عمى أف ىذه األىداؼ تنصب في عممية مساعدة
المعمـ كمف ثـ تحسيف العمم ية التعميمية بكؿ محاكرىا كىك ما يسعي إليو كافة القائميف كالميتميف مف
خبلؿ العمؿ الحاد عمى تطكير أنماط إشرافية حديثة تكاكب كؿ ما ىك جديد في مجاالت الحياة.
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 .3وظائف اإلشراف التربوي
يمكف حصر كظائؼ اإلشراؼ التربكم كما حددتيا سحر باداكد ( )2009فيما يمي:
 1.3وظائف إدارية
 التعاكف مع إدارة المدرسة في عممية تكزيع الصفكؼ كالحصص بيف المعمميف.
 المشاركة في عممية إعداد الجدكؿ الدراسي.

 حماية مصالح الطبلب كحؿ المشكبلت الطارئة.
 إعداد تقرير شامؿ في نياية كؿ عاـ دراسي.

 تكفير المناخ اإلدارم المناسب لنمك المعمميف كنمك التبلميذ كتحقيؽ أىداؼ العممية
التربكية.

 2.3وظائف تنشيطية
 حث المعمـ عمى اإلنتاج العممي كالتربكم
 مساعدة المعمميف عمى النمك الذاتي.

 المساعدة عمى تكظيؼ التقنيات التربكية كالكسائؿ التعميمية.
كيؤكد الباحث ما ذكرتو باداكد عمى أىمية دكر المشرؼ التربكم في مساعدة المعمميف عمى

تكظيؼ التقنيات التربكية كالكسائؿ التعميمية إذ يعتبر تكظيفيا أمر ضركرم كىاـ في طريؽ اإلبداع
لدل كؿ مف المعمـ كالمشرؼ التربكم عمى حد سكاء خاصةن كأف كيفية تكظيؼ تمؾ التقنيات
كالكسائؿ التعميمية أصبحت تدرس في جامعاتنا مف خبلؿ مساقات كاممةن .

3.3

وظائف تدريبية
تع يد المعمميف بالتدريب مف أجؿ نمكىـ كتحسيف مستكيات أدائيـ كبالتالي تحسيف المكقؼ

التعميمي كذلؾ عف طريقؾ الكرش الدراسية،حمقات البحث ،النشرات ،مساعدة المعمميف عمى

كضع البرامج التربكية ،كفيـ األىداؼ التربكية.
4.3

وظائف بحثية

 اإلحساس بالمشكبلت كالقضايا التي تعكؽ مسيرة العممية التربكية كالسعي إلى تحديدىا
كالتفكير الجاد في حميا كفؽ برنامج يعد ليذا الغرض.
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 تككيف فريؽ بحث في كؿ مدرسة لدراسة مشكبلت المادة كالتبلميذ كاإلدارة.
كيرل الباحث أف اإلحساس بالمشكبلت مف أىـ الكظائؼ البحثية التي تبنى عمييا العممية

اإلشرافية كالتي تمكف كافة الميتميف مف العمؿ الجاد لتطكير كافة عناصر العممية التعميمية مف طالب
كمعمـ كمشرؼ تربكم كمدير مدرسة بما يرتقي بيـ نحك اإلبداع كالتميز .
5.3

وظائف تقويمية

 قياس مدل تكافؽ عمؿ المعمـ مع أىداؼ المؤسسة التربكية كمناىجيا كتكجياتيا
 معرفة مراكز القكة في أداء المعمـ لتعزيزىا كاكتشاؼ نقاط الضعؼ لعبلجيا كتداركيا.
 المعاكنة في تقكيـ العممية التعميمية عمى أسس مكضكعية دقيقة.
6.3

وظائف تحميمية

 تزكيد المعمميف بكيفية تحميؿ المناىج كفؽ نماذج نظرية لتحميؿ المناىج كتطكيرىا.
 تحميؿ المناىج الدراسية مف حيث األىداؼ كالمحتكل كأساليب التدريس كالتقكيـ.
 تحميؿ أسئمة االختبارات مف خبلؿ المكاصفات الفنية المحددة ليا.
كيرل الباحث أنو مف الضركرم إضافةن لما سبؽ ضركرة إعداد كرشات عمؿ لممعمميف تتـ مف

خبلؿ مدربيف أكفاء يقكمكف بتدريب المعمميف عمى كيفية تنفيذ الدركس بشكؿ عممي كتحميؿ ما يقكـ بو
زمبلئيـ لمكقكؼ عمى مكاطف القكة كتعزيزىا كمكاطف الضعؼ لتفادييا ككضع الحمكؿ لعبلجيا .
7.3

وظائف ابتكارية

 ابتكار أفكار جديدة كأساليب مستخدمة لتطكير العممية التربكية.
 كضع ىذه األفكار كاألساليب مكضع االختبارات كالتجريب.

 تعميـ ىذه األفكار كاألساليب بعد تجريبيا كثبكت صبلحيتيا (باداود .) 29-28 :2009 ،
 .4ميام المشرف التربوي:
يقكـ المشرؼ التربكم بمياـ متنكعة منيا النمائي كالكقائي كالعبلجي لمكاجية إشكاالت ضعؼ
التحصيؿ الدراسي كضعؼ الدافعية لمتعميـ كثغرات المناىج الدراسية كاالنضباط الصفي كادارة الكقت

كاستثماره كالتخطيط لمدركس كغيرىا ،كمف أىـ تمؾ المياـ ما ذكره (أبو عابد-177 : 2005 ،

:)185
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 تنمية المعمميف مينيان.

 تنظيـ برامج الدكرات التدريبية في أثناء الخدمة كادارتيا.
 تقكيـ عممية التعميـ كتحميؿ األداء التعميمي.
 إجراء الدراسات كاألبحاث التربكية.

 رعاية الصحة النفسية لممعمميف كالمتعمميف.
 تقكيـ المكاد التعميمية /التعممية.
وذكر (المغيدي )41 :2001 ،الميام التالية :
 مساعدة المعمـ لفيـ أىداؼ التعميـ كالمدرسة كالمادة التي يدرسيا ،ككيفية صياغة األىداؼ
التعميمية كطرؽ تحقيقيا.

 دراسة العكامؿ التي تعكؽ عممية التعمـ لدل الطبلب في المدرسة.
 دراسة الطرؽ التربكية الجديدة المتعمقة بالمنيج.

 تحفيز المعمميف لمتفكير كالتجربة عمى أسس عممية سميمة كالمثابرة عمى اإلطبلع عمى كؿ
جديد.

 دعـ التعاكف الجماعي بيف المعمميف لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

 تشخيص مجاالت اإلبداع كالميكؿ لدل المعمميف كالعمؿ عمى تنميتيا كترشيدىا.
 العدالة في تكزيع الكفايات عمى المدارس.
كيتفؽ الباحث مع ما ذكره المغيدم خاصةن في أف مف مياـ المشرؼ التربكم تشخيص

مجاالت اإلبداع كالميكؿ لدل المعمميف كالعمؿ عمى تنميتيا كترشيدىا  ،حيث ال يككف ذلؾ إال مف

مشرؼ تربكم مبدع الذم بدكره يككف قاد انر عمى إعداد معمميف أكثر إبداعان كتمي انز كىذا ما تسعى

إليو التربية الحديثة .

ويضيف (الخطيب )80-75 : 2005 ،ما يمي:
 تطكير المنيج.


تنظيـ المكقؼ التعميمي التعممي.

 تكفير التسييبلت التعميمية.

 إعداد المكاد التعميمية كالتعريؼ بالمكجكد منيا.
 تييئة المعمميف الجدد كاعدادىـ لعمميـ.

 اإلفادة مف خبرات البيئة في عممية التعميـ كالتعمـ.
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 تطكير العبلقات العامة الجديدة.
أما (دويد )51 :2002 ،فيرل أف كظائؼ المشرؼ التربكم تتمخص في القياـ بالعمميات التالية:
(التخطيط -التنسيؽ -القيادة -التكجيو -التدريب -إجراء البحكث  -كاالبتكار -التقكيـ كالمتابعة).
كيتفرع عف ىذه الكظائؼ نكعاف مف المياـ ىما:

أ  -مياـ إنسانية اجتماعية لممشرؼ التربكم تتمثؿ في عبلقات إنسانية ،كتكثيؽ الصمة مع إدارات
المدارس كالمعمميف كالطبلب ،كمع رؤسائو كزمبلئو المشرفيف التربكييف أيضان.

ب  -مياـ مينية فنية لممشرؼ التربكم تتمثؿ في تخطيط العمؿ ،االتصاؿ كالتنسيؽ بيف جميع
أطراؼ العممية التعميمية كالتربكية ،تطبيؽ األساليب اإلشرافية المختمفة ،كاجراء البحكث
كالتجارب التربكية كالتقكيـ كالمتابعة ،كالتدريب ،كالتحميؿ كؿ ما يتعمؽ بالعممية التعميمية،
كاإلبداع في ابتكار أساليب تعميمية جديدة كمفيدة لممعمميف كالطبلب

كيرل الباحث بأف الكظائؼ كالمياـ التي تقكـ عمى عاتؽ المشرؼ التربكم كثيرة كمتنكعة إذ تتطمب
كقتان كجيدان كبيريف لذلؾ يجب عمى المسئكليف إعادة النظر في أكليات ىذه المياـ كالتخفيؼ مف
األعباء اإلدارية الممقاة عمى عاتقو ليقكـ بالمياـ المككمة إليو بالشكؿ المطمكب حتى يرتقي بأداء المعمـ

الميني نحك األفضؿ .
 .5أساليب اإلشراف التربوي
لقد تطكرت أساليب اإلشراؼ التربكم تبعان لتطكر مفيكـ اإلشراؼ التربكم فظيرت أساليب كثيرة

كمتنكعة يمكف أف يتبعيا المشرؼ في ممارستو لدكره اإلشرافي ،كلكؿ أسمكب مميزاتو كاستخداماتو ،كما

أف لكؿ أسمكب شركط كضكابط البد مف تكفرىا حتى يككف األسمكب ناجحان.

كيعتبر اإلشراؼ التربكم في ضكء المفيكـ الحديث :برنامج عمؿ متكامؿ ييدؼ إلى تحسيف
عمميتي التعميـ كالتعمـ ،مف خمؿ تقديـ يد العكف لجميع العامميف في مجاؿ التربية كالتعميـ كذلؾ
باستخداـ أساليب متنكعة( .البدري)55 :2002 ،

كيرل محمد جكاد الخطيب أف ىذه األساليب ىي  ":مجمكعة مف أكجو النشاط التربكم التي يقكـ

بيا المشرؼ التربكم كالمعمـ كالتبلميذ كمديرم المدارس مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ التربكم

"(الخطيب .) 239: 2005،
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كذكرت (باداود )32-31 :2009 ،أنو ليس ىناؾ أسمكب كاحد يستخدـ في جميع المكاقؼ
كالظركؼ ،فمكؿ أسمكب إشرافي مدل كاستخدامات كمقكمات تحدد مدل فاعميتو كنجاحو" ،كمف أىـ
ىذه المقكمات:

 مبلءمة األسمكب اإلشرافي لممكقؼ التربكم كتحقيقو لميدؼ الذم يستخدـ مف أجمو.
 معالجة األسمكب اإلشرافي لمشكبلت تيـ المعمميف كتسد احتياجاتيـ.

 مبلءمة األسمكب اإلشرافي لنكعية المعمميف مف حيث خبراتيـ كقدراتيـ كاعدادىـ.

 إشراؾ بعض العامميف في الحقؿ التربكم مف معمميف كمديريف كمسئكليف في اختيار األسمكب
اإلشرافي كتخطيطو كتنفيذه .

 مركنة األسمكب اإلشرافي بحيث يراعي ظركؼ المعمـ كالمشرؼ كالمدرسة كالبيئة كاإلمكانات
المتاحة.

 اشتماؿ األسمكب اإلشرافي عمى خبرات تسيـ في نمك المعمميف في شئكف العمؿ الجماعي،
كالعبلقات االجتماعية كالميارات.

 تنكع األساليب اإلشرافية كفؽ حاجات المعمميف كالميداف.
ويضيف (البدري )56: 2002 ،إلى ما سبق المقومات التالية :


تعاكف المشرفيف كالمعمميف في تخطيط األسمكب اإلشرافي كتنفيذه.

 المشاركة التطكعية لممعمميف في األسمكب اإلشرافي.

 عدـ إغفاؿ األسمكب اإلشرافي في قضايا المعمميف الشخصية كمشكبلتيـ الكجدانية كالشعكرية.
كالمشرؼ التربكم ليس ممزمان بممارسة جميع أساليب اإلشراؼ ،حيث يشير منصؿ الرفاعي

( )2001لذلؾ بقكلو " :التنكع في أساليب اإلشراؼ التربكم يعكس التطكر الذم لحؽ بيذا المجاؿ

كلكنو ال يفرض ضركرة استخداـ كافة ىذه األساليب ،كانما يختار منيا المشرؼ التربكم ما يسيـ في
تحسيف العممية التعميمية كما يدعـ البرنامج اإلشرافي كيؤدم في النياية إلى تحقيؽ األىداؼ التي

تنشدىا النظـ التعميمية مف جياز اإلشراؼ التربكم"(الرفاعي .) 183: 2001،

كقد تناكلت األدبيات التربكية العديد مف التقسيمات ألساليب اإلشراؼ التربكم ،كيرل الباحث أف

أىميا ىك التقسيـ مف حيث المجمكعات المستيدفة الذم ذكره (الطعاني )67: 2005 ،كىك كالتالي:

 .1.5األساليب اإلشرافية النظرية الفردية :كتأخذ طابع القراءات النظرية كتستيدؼ المعمـ بشكؿ
فردم:
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أ  -القراءات المكجية .

ب  -النشرة التربكية .

 .2.5األساليب اإلشرافية النظرية الجماعية :كتأخذ طابع الحديث النظرم كستيدؼ مجمكعة
مف المعمميف ،كتشمؿ:
أ  -الندكة التربكية .
ب  -المؤتمر التربكم .
ج  -الدكرة التدريبية .
د  -البحث اإلجرائي
 .3.5األساليب اإلشرافية العممية الفردية :كتنحك نحك الجانب العممي أكثر مف النظرم
كتستيدؼ المعمـ بشكؿ فردم كتشمؿ :
أ  -االجتماع الفردم مع المعمـ (المقاء اإلشرافي أك المداكلة اإلشرافية .

ب  -الزيارة الصفية لممعمـ .
.4.5

األساليب اإلشرافية العممية الجماعية :تنفيذ عمميان كتكفر لممعمميف فرص التطبيؽ
الميداني كغالباُ ما تتـ لمجمكعة مف المعمميف بشكؿ جماعي كتشمؿ:

أ  -االجتماعات الجماعية مع المعمميف .
ب  -المشغؿ التربكم (الكرشة التربكية)
ج  -التعميـ المصغر .

د  -الدرس التكضيحي (التطبيقي) .

ق  -تبادؿ الزيارات بيف المعمميف .
كيرل الباحث أف في ىذا التصنيؼ بعض السمبيات حيث يكجد تداخؿ بيف األساليب اإلشرافية مف

حيث أف ككف بعضيا قد يككف نظريان كعمميان في آف كاحد كأسمكب الدكرات التدريبية عمى سبيؿ

المثاؿ ،حيث أف الكثير مف المكاد التعميمية في الدكرات التدريبية تحتاج إلى الجانب العممي أكثر مف
الجانب النظرم .

كفيما يمي نبذة مختصرة عف ىذه األساليب:
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أوالً  :القراءات الموجية :
تعرفيا رافدة الحريرم بأنيا  " :أسمكب يقكـ المشرؼ مف خبللو بتشجيع المعمميف عمى تطكير
العممية التعميمية عف طريؽ التحميؿ كالدراسة لممشكبلت كالقضايا التربكية التي تكاجييـ  ،كمف ثـ

استخداـ األسمكب العممي في حؿ تمؾ القضايا باستخراج النتائج كالتكصيات"

(الحريري .) 32 : 2006 ،

كيرل (أبو عابد )120: 2005 ،أف القراءة المكجية تتطمب مف المشرؼ التربكم أف يثير
اىتماـ المعمميف كيشجعيـ عمى القراءة الذاتية ،كيكصييـ بقراءة مقاالت أك كتب تربكية معينة خبلؿ

اجتماعو بيـ أك لقائيـ فرديان أك زمريان ،كسكؼ يرل استجابات مختمفة مف المعمميف ،كيؤكد (الطعاني،
 )68 : 2005عمى ضركرة تعاكف مدير المدرسة مع المشرؼ التربكم لتحديد أىـ القراءات كالكتب

التي يفضبلف أف يطمع عمييا المعمميف ،كالتي تفيد في تنمية معمكماتيـ كمياراتيـ ،كتعمؿ عمى رفع
كفايتيـ في المعرفة في تخصصاتيـ العممية ،كتطكير اتجاىاتيـ التربكية نحك التبلميذ بحيث تمكنيـ
مف حؿ المشكبلت التي تعترضيـ في التدريس خاصة كفي تعامميـ مع الطمبة بشكؿ عاـ.

كيؤيد الباحث ما ذكره الطعاني بأف ىذا األسمكب اإلشرافي ال يمكف أف يحقؽ أىدافو دكف
تعاكف المعمـ نفسو كاقتناعو بالمنفعة الشخصية كالمينية ،كتقبمو القتراحات المدير كالمشرؼ كأخذىا

بجدية كاىتماـ.

ثانياً  :النشرة التربوية:
تعد النشرة التربكية مف الكسائط اإلشرافية التي تكفر الكقت كالجيد إذا أعدت بعناية كنظمت

تنظيمان جيدان كخرجت عف دائرة الركتيف كاصدار التعميمات ،كقد عرفيا جكدت عطكم بأنيا " :كسيمة
اتصاؿ مكتكبة بيف المشرؼ كالمعمميف  ،يستطيع المشرؼ مف خبلليا أف ينقؿ إلى المعمميف خبلصة

قراءاتو كمقترحاتو كمشاىداتو بقدر معقكؿ مف الجيد كالكقت "

كلمنشرة التربكية فكائد عدة ذكرىا (الطعاني:)69: 2005 ،
 تخدـ أعدادان كبيرة مف المعمميف في أمكاف متباعدة.

 تمثؿ مصد انر مكتكبان يمكف الرجكع إليو عند الحاجة.
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( عطوي . )292 : 2001 ،

 تكسب المعمميف ميارة نقد كمحاكمة ما يقرأكف.

 تعرؼ المعمميف بأفكار كممارسات حديثة عمى المستكل المحمي كالعالمي.
 تحفز عمى التفكير في المشكبلت كاقتراح حمكؿ ليا.
 تساعد في تعميـ الخبرات اإلشرافية.

 تزكد المعمميف بإرشادات حكؿ كيفية إعداد عمؿ أك استخداـ أجيزة أك كسائؿ تعميمية.
كمف المراجع التي يرجع إلييا المشرؼ التربكم في إعداد مادة النشرات ما ذكره (الخطيب،

: )273 :2005

 المجبلت الدكرية المتخصصة التي تساعد المشرؼ التربكم عمى تحديث معمكماتو
كتحسيف أساليبو كتكييؼ كتطكير الخبرات العالمية.

 البحكث كالرسائؿ العممية (الماجستير كالدكتكراه).
 الكتب كالمراجع التربكية الحديثة.

 مستخمصات نتائج المؤتمرات كالدكرات كالمقاءات.
كيرل الباحث أف ليذا األسمكب أىمية كبيرة في تزكيد المعمميف بالمستجدات التربكية بحيث

تساعدىـ عمى أداء أعماليـ بشكؿ أفضؿ.
ثالثاً  :البحث اإلجرائي :

يعد البحث اإلجرائي أحد أنماط البحث التربكم ،يجريو العامؿ التربكم بنفسو أك بالتعاكف مع

زمبلئو الذيف يشارككنو المعاناة مف مشكمة معينة ،بالتالي فإف المجكء إلى البحث اإلجرائي قد يفضي
إلى حمكؿ عممية لممشكبلت التعميمية التعممية التي يكاجييا المعمـ (أبك عابد.)109 :2005 ،
كقد عرفو إبراىيـ الخطيب كأمؿ الخطيب بأنو " :نشاط إشرافي تعاكني ييدؼ إلى تطكير

العممي ة التعميمية التعممية  ،كتمبية الحاجات المختمفة ألطراؼ ىذه العممية كالمعمميف بخاصة مف خبلؿ
معالجة المشكبلت التي يكاجيكنيا بأسمكب عممي مكضكعي "

(الخطيب والخطيب.)226 :2003 ،

كيصؼ راتب السعكد البحكث اإلجرائية أنيا  ":أحد الكسائؿ اإلشرافية التي تيدؼ إلى تحسيف

ممارسات المعمميف التعميمية ،مف خبلؿ المعالجة المكضكعية لممشكبلت التي يكاجييا المعممكف(

السعود .)261:2003،

26

كلمبحث اإلجرائي نكعاف ،ذكرىما جكدت عبد اليادم بقكلو " :يصنؼ الميتمكف ىذه البحكث

إلى بحكث أساسية نظرية :تيدؼ إلى الكصكؿ لممعرفة كالحقيقة ،كبحكث عممية تطبيقية :تيدؼ إلى
حؿ مشكبلت معينة كالبحكث كميا تتبع منيج البحث العممي( عبد اليادي . )91:2002،
كذكر (الخطيب )275 :2005 ،أف البحث اإلجرائي ييدؼ إلى:
 تجربة األفكار كالبرامج كاألساليب الجديدة كالتأكد مف مدل صحتيا كنفعيا.
 التأكد مف صحة الفركض المكضكعة لحؿ المشكبلت المستجدة.

 التأكد مف فعالية الطرؽ كاألساليب التي ثبتت فعاليتيا في الماضي كتكظيفيا في مكاقؼ
جديدة.

 يسيـ في نمك المعمـ فرديان كمينيان كاجتماعيان ،كيساعد في تكامؿ شخصيتو .
كيضيؼ (الطعاني:) 125 :2005 ،
 تنمية كتدريب جميع العامميف كالمشرفيف التربكييف عمى استخداـ أساليب عممية في التفكير
كحؿ المشكبلت.

 تنمية ركح العمؿ التعاكني بيف المعمميف.

 حث المعمميف عمى االستجابة لتغيير أساليبيـ كممارساتيـ كاالستفادة مف نتائج الدراسات
في تحسيف العممية التعميمية .

 إكساب المشاركيف في البحث ميارة البحث العممي الميداني كتشجيعيـ عمى إجراء بحكث
فردية كجماعية بمبادرات ذاتية.
كال بد لمباحث أف يتبع الخطكات العممية التالية عند استخدامو لمبحث اإلجرائي كالتي ذكرىا عطكم

في الخطكات التالية:

 الشعكر بالمشكمة كتحديد مجاليا
 صياغة المشكمة كتحديد أبعادىا بشكؿ محدد.
 كضع فرضيات العمؿ البلزمة لحؿ المشكمة.

 تصميـ خطة تنفيذ العمؿ كاختبار الفرضيات.
 تسجيؿ النتائج كتفسيرىا.

 كضع التكصيات كالمقترحات( .عطوي )296-295: 2004،
كيرل الباحث أف ىذا األسمكب اإلشرافي يمكف أف يحقؽ مبادئ كقيـ اإلشراؼ اإلبداعي .
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رابعاً  :الندوة التربوية:
تعرؼ الندكة التربكية بأنيا" :نشاط جماعي ىادؼ يتكلى فيو عدد مف المختصيف أك الخبراء
عرض الجكانب المختمفة لمشكمة أك مكضكع محدد عمى مجمكعة مف المعمميف ،كغالبان ما يتبع العرض

نقاش ىادؼ حكؿ ما تـ عرضو مف أفكار كآراء "(السعود )264 :2003 ،كىك بذلؾ يتفؽ مع محمكد
طافش الذم كصفيا بأنيا  " :نشاط مخطط لو لمعالجة قضية تيـ المعمميف في الميداف ،يقكـ بو نخبة
مف أصحاب االختصاص ،كيعقبيا نقاش ىادؼ كمداخبلت إلثراء مكضكع البحث كتكضيح النقاط التي

تحتاج لتكضيح ،كيقكد الندكة منسؽ يتكلى تحديد دكر كؿ عضك فييا كادارة النقاش بطريقة تضمف

تحقيؽ األىداؼ" (طافش .)138 : 2004 ،

كلمندكة التربكية العديد مف األىداؼ منيا ما ذكره (الخطيب )274 :2005 ،في النقاط اآلتية:
 عرض خبرات مجمكعة مف الناس (مف ثبلثة إلى ستة) ،مما يتيح لممشارؾ فرصة المقارنة

كالتمييز بيف مختمؼ اآلراء كاالتجاىات ،كما أنيا تكفر الفرصة لبحث المكضكع مف جكانبو

المختمفة بحثان عميقان.

 تكفير فرصة ممتازة لتبادؿ الرأم كتحسيف التكاصؿ بيف المشتركيف كأعضاء الدكرة ،كبيف
المشتركيف بعضيـ مع بعض.

 إتاحة نكع مف التغيير يساعد عمى شد انتباه المشتركيف ،كزيادة حماسيـ لممكضكع.
خامساً  :المؤتمر التربوي :
تعرؼ رداح الخطيب كآخركف المؤتمر التربكم بأنو  ":اجتماع عاـ لمميتميف بالعممية التربكية
مف مشرفيف كمعمميف يتبادلكف فيو الخبرات في قضايا كأمكر تيميـ سعيان كراء حمكؿ تربكية مناسبة ليا"

(الخطيب وآخرون . )240 :1987،

كيذكر محمكد أبك عابد أف المؤتمرات التربكية مف أندر األساليب اإلشرافية التي يكظفيا

المشرفكف التربكييف ،ألنيا مكمفة ماديان كتتطمب كقتان كجيدان كبيريف في التخطيط كاإلعداد كالمتابعة،
كمع ذلؾ فيي تفسح المجاؿ أماـ أكبر عدد مف المعمميف لئلطبلع عمى خبرات جديدة كمتنكعة مف

خبلؿ أكراؽ العمؿ التي يقدميا مختصكف أكفاء يتناكلكف فييا مكضكعان محددان ،كيمي كؿ كرقة عمؿ

مناقشة ىادفة يشارؾ فييا المعممكف بفاعمية (أبو عابد .)115 :2005،
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مما سبؽ يتبيف أف أسمكب الندكات كالمؤتمرات التربكية متشابياف مف حيث التنظيـ

كاإلجراءات ،إال أف المؤتمر يككف عمى نطاؽ أكسع حيث يككف عدد المشاركيف في تقديمو أكثر مف
ستة خبراء كقد يمتد لعدة أياـ ،كيرل الباحث أنو يمكف االستفادة مف المختصيف في مجاؿ اإلبداع

باإلضافة إلى المشرفيف التربكييف في تنظيـ ندكات أك مؤتمرات (حسب اإلمكانيات المتاحة) حكؿ تنمية

اإلبداع لدل كؿ مف المشرفيف كالمعمميف كالطبلب.
سادساً  :الدورة التدريبية :

تعتبر الدكرات التدريبية مف األساليب اإلشرافية التي تعمؿ عمى تجديد معمكمات المعمميف
كتنميتيـ كتحسيف أدائيـ مف خبلؿ التدريب كاإلطبلع عمى أحدث األساليب التدريسية كالكسائؿ

التعميمية كأساليب إدارة الصؼ ،كيعرفيا حسف الطعاني بأنيا نشاط إشرافي يشرؼ عميو المشرؼ
التربكم أك المدير بيدؼ تغيير سمكؾ المعمميف كتحسيف أدائيـ كرفع كفايتيـ اإلنتاجية

(الطعاني .)70 :2005،

بينما أطمؽ عمييا محمكد أبك عابد مصطمح الحمقات التدريبية ككصفيا بأنيا" :كسيط تدريبي
مخطط كمنظـ ،ييدؼ إلى إكساب المتدربيف معارؼ كميارات كقدرات ،تمكنيـ مف أداء عمؿ معيف،
كالى إحداث تغيير إيجابي كمرغكب في اتجاىاتيـ نحك العمؿ كالمؤسسة التي يعممكف فييا"

(أبو عابد .)102 :2005،

كقد ذكرت ( باداود  ) 37 :2009 ،أف التدريب أثناء الخدمة يتـ بإحدل طريقتيف :
أ  -طريقة فردية:
تعتمد عمى ما يقدمو المشرؼ التربكم مف مبلحظات كارشادات كخبرات لممعمـ قبؿ كفي أثناء
كبعد الزيارات الصفية ،كيضاؼ إلى ذلؾ الخبرة الشخصية التي يكتسبيا المعمـ بنفسو أثناء مزاكلة

عممو اليكمي ،كما يكتسبو أيضاَ مف زمبلئو المعمميف كمف مدير المدرسة.
ب  -طريقة جماعية:

تعتمد عمى التدريب اإلشرافي المنظـ الذم يتـ في غير أكقات الدكاـ الرسمي أم بعيدان عف

التبلميذ كالفصكؿ كالخبرة اليكمية المباشرة ،كذلؾ تحت إشراؼ كتنظيـ جياز اإلشراؼ التربكم
باإلدارة التعميمية أك بتشجيع كمساعدة منو.
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كقد ذكر(أبو عابد )104 :2005 ،أنو ال بد مف تكافر عدد مف الشركط إلنجاح الدكرات
التدريبية منيا:
 أف يككف ليا:
 -أىداؼ كاضحة كقابمة لمتحقيؽ كالقياس.

 خطة عمؿ إجرائية مناسبة تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة. أنشطة تدريبية متنكعة كمشجعة عمى التفاعؿ كالمشاركة. أف يتخمميا:
 تعمـ تبادلي تشاركي ،كتبادؿ أدكار بيف المدرب كالمتدربيف. تقييـ مكضكعي لمساىمات المتدربيف كلمحمقة ككؿ. تغذية راجعة تطكيرية كتصحيحية.كتضيؼ كداد شقكعة  ":المشرؼ الذم يخطط ألم نشاط تدريبي يجب أف يعمؿ عمى أف

يككف التدريب فعاالن ،أم يجب أف يككف ىناؾ احتياجات تدريبية فعمية ،كأف ىناؾ مشكمة تستدعي

التدريب" (شقوعة .)74 :2001،

كذلؾ ذكر محمكد أبك عابد أف أىـ األساليب اإلشرافية التي يمكف تكظيفيا :العصؼ الذىني،
المحاضرة ،النقاش الزمرم  ،المنتدل المفتكح ،لعب األدكار ،المناظرة ،دائرة المقترحات ،جمسة النقاش
التمييدية (أبو عابد. )104 :2005 ،

كيرل الباحث أف أسمكب الدكرات التدريبية ينبغي أف يستخدـ بشكؿ فعاؿ في تدريب المعمميف

عمى ميارات تنمية التفكير اإلبداعي ،كالتي يفتقر إلييا معظـ المعمميف كفؽ ما أكدتو بعض الدراسات.
سابعاً  :الزيارة الصفية لممعمم

يرل محمكد أبك عابد أنيا  " :عممية نظامية مخططة كمنظمة كىادفة يقكـ بيا المشرؼ

التربكم أك مدير المدرسة أك كبلىما معان بمشاىدة كسماع كؿ ما يصدر عف المعمـ كتبلميذه مف أداء
مرئي أك مسمكع في المكقؼ التعميمي  /التعممي ،بيدؼ تحميمو تعاكنيان ،كمف ثـ تزكيد المعمـ بتغذية

راجعة تطكيرية حكؿ جكانب ىذا األداء لتحسينيا بما ينعكس إيجابيان عمى عمميات التعميـ كالتعمـ" (أبو

عابد .)70: 2005،
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كما يعرفيا إبراىيـ الخطيب كأمؿ الخطيب "بأنيا حضكر المشرؼ التربكم أك مدير المدرسة

حصة لممعمـ في غرفة الصؼ أثناء قيامو بالنشاط التعميمي لمبلحظة أدائو الصفي بيدؼ تطكير

كتقكيـ األداء كالكقكؼ عمى أثره في التبلميذ" (الخطيب والخطيب.)205 :2003 ،
كقد حدد رداح الخطيب كآخركف أىدافيا كالتالي:

أ  -معرفة مدل مبلءمة المكاد الدراسية لقدرات كحاجات التبلميذ كتمكنيـ مف استيعابيا
كفائدتيا في تحقيؽ األىداؼ.

ب  -التعرؼ عمى الطرؽ كاألساليب المستخدمة في تعميـ التبلميذ كتقكيـ نتائج التعمـ.
ج  -الكقكؼ عمى حاجات المعمميف الفعمية لمتخطيط .

د  -مساعدة المعمميف في تقكيـ أعماليـ كمعرفة نكاحي القكة كالضعؼ في تدريسيـ كحؿ
المشكبلت الخاصة التي يعانكف منيا كرفع مستكل أدائيـ لمياميـ.

ق  -زيادة رصيد المشرؼ مف المعرفة كاغناء خبراتو بما يطمع عميو مف أساليب كطرؽ
جديدة يقكـ بيا المعمـ (الخطيب وآخرون.)233 :2000 ،

كما أف مف أىداؼ اإلشراؼ التربكم اكتشاؼ الحاجات كالذم يتحقؽ عف طريؽ زيارة الصفكؼ

أكثر مف مرة ،ألف كثي انر مف المعمميف يحاكلكف إخفاء حاجاتيـ كالتقميؿ منيا ،ظنان منيـ أف ذلؾ يعيبيـ
أك يقمؿ مف مستكاىـ ،كما أف بعض المعمميف يظنكف أنيـ يحسنكف أعماليـ ،كما أف مف أىدافيا
تشخيص نقاط القكة كالضعؼ لدل التبلميذ ،حيث يستطيع المشرؼ أف يحدد مستكل التبلميذ

(الرشيد.)19 :2000 ،

والزيارة الصفية ذات أنواع متعددة حسب اليدف منيا والحاجة إلييا وىي :
أ  -الزيارة المتفق عمييا أو المخطط ليا :ىدفيا تعميؽ الثقة كبناء العبلقات اإلنسانية ،كعميو
يجب أف يخطط ليذا النكع كاالشتراؾ مع المعمميف كالتشاكر حكؿ البرنامج المخطط لو،

كىذا النكع مف الزيارات يعرؼ بالزيارة الرسمية (عطاري وآخرون.)245 :2005 ،

بناء عمى دعكة لممكجو إلطبلعو عمى طريقة جديدة أك أسمكب فاعؿ
ب  -الزيارة المطموبة :كتتـ ن
لمعالجة الضعؼ أك صكرة مشرفة لمستكيات التبلميذ التحصيمية أك مشكبلت تعميمية تتصؿ
بمكضكع معيف (الحبيب. )187 :1996 ،

ج  -الزيارة المفاجئة :كىي "تمؾ الزيارات التي يقكـ بيا القائمكف عمى تقييـ المعمـ دكف إشعاره
بيا ،كىذا النكع مف الزيارات ال يحقؽ األىداؼ المرجكة مف اإلشراؼ كيرسخ أساليب التفتيش
في ذىف المعمميف كالطبلب ،فيقضي عمى الثقة بيف المشرؼ كالمعمـ ،كيناقض المفيكـ
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الحديث لئلشراؼ ،كالزيارة المفاجئة تجعؿ المعمـ مستعدان لمعمؿ ،كفي نفس الكقت تخمؽ جكان
مف التكتر عند بعض المعمميف داخؿ الصؼ بيف المشرؼ كالمعمـ كالطبلب كخارج الصؼ

بيف أعضاء الييئة التدريسية (عطاري وآخرون.)245 :2005 ،

كحتى تحقؽ الزيارة الصفية أىدافيا بشكؿ فعاؿ ،ال بد مف مراعاة الشركط التالية:
 أف ال يعطؿ دخكؿ المشرؼ الصؼ عمؿ المعمـ كالطبلب.
 أف ال يبد أية مبلحظات سمبية أك أف يظير أم نكع مف القمؽ داخؿ الصؼ.
 عدـ مقاطعة المشرؼ لممعمـ كعدـ التدخؿ في درسو.
 أف يعمؿ عمى كسب ثقة المعمميف.

 أف يخطط المشرؼ لمزيارة الصفية مسبقان مع المعمـ ،كال يتركيا لمصدفة.
 أف تحدد األىداؼ التربكية كالتي يرغب المشرؼ في متابعتيا.

 أف يعقد المشرؼ لقاء فرديان مع المعمـ بعد الزيارة مباشرة عمى أف ييتـ بالجكانب اإليجابية
كتعزيزىا (عبد اليادي.)62 :2002 ،

صعوبات الزيارة الصفية :
يرل طارؽ البدرم أف صعكبات الزيارة الصفية تتمثؿ في:
أ  -شعكر المعمـ بالخكؼ كالقمؽ مف الزيارة الصفية ،خاصة إذا كانت مفاجئة ،ككأف دكر
المشرؼ تصيد األخطاء.

ب  -عدـ فيـ المعمـ لدكر المشرؼ بكصفو قائدان تربكيان يعمؿ عمى مساعدتو في تحسيف أدائو
كنمكه الشخصي.

ج  -اقتصار اليدؼ عمى كتابة التقارير عف المعمـ دكف تقديـ الخدمة المطمكبة لممعمـ كسد
احتياجاتو.

د  -ضعؼ المقدرة العممية أك المعرفية أك األدائية لدل المشرؼ التربكم.

ق  -ضيؽ كقت المشرؼ (البدري.)63 :2001 ،

مف خبلؿ ما سبؽ ،يرل الباحث أف الزيارة الصفية ضركرية لكشؼ حاجات المعمميف مف أجؿ

التخطيط لتحسيف أدائيـ بتكظيؼ أساليب إشرافية أخرل أكثر تطك انر ،كالكقكؼ عمى مدل التحسف

كالتقدـ الذم يط أر عمى سمككيـ الصفي ،كايجاد جك مف الثقة كالمكدة المتبادلة بيف المعمـ كالمشرؼ ،
كلذا عمى المشرؼ التربكم االلتزاـ بقكاعد الزيارة الصفية كأف يقكـ بيا في األكقات المناسبة حتى تحقؽ
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أىدافيا كتؤدم إلى تحسيف العممية التعميمية ،حيث ينبغي أف تسبؽ الزيارة الصفية جمسة بيف المشرؼ

كالمعمـ لمناقشة مكضكع الدرس كما يمكف أف يستخدـ فييا مف تعديؿ ،كتؤكد دراسة )Smith (1991

ك ) Robert (1993عمى أىمية كفعالية االجتماع البعدم لمزيارة الصفية بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ
حيث يكفر بيئة غير تيديدية لممعمـ كيعمؽ العبلقة بينيما ،كما أف الزيارة الصفية قد تساعد في

اكتشاؼ المعمميف المتميزيف كمف ثـ استثمار طاقاتيـ في تحسيف التعمـ .

كقد ذكر)طافش )118-116 :2004 ،أف لمزيارة الصفية آداب ينبغي لممشرؼ التربكم التحمي
بيا منيا:
 إيجاد جك مف الكد كالثقة المتبادلة بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ بحث يطمئف كؿ منيما
لصاحبو.

 أف يككف ىناؾ تخطيط متفؽ عميو ،كتحديد مسبؽ لكقت الزيارة.
 أف يككف المعمـ مقتنعان بأف الغرض مف الزيارة ىك تقديـ العكف لو كتبادؿ الخبرات معو مف

أجؿ النيكض بالعممية التعميمية التعممية كتقديـ أفضؿ الخدمات لمتمميذ الذم ىك الغرض

األكؿ لمتربية.

 أف يذىب المشرؼ التربكم كالمعمـ إلى غرفة الصؼ جنبان إلى جنب كاف أمكف يدان بيد.

 يجمس المشرؼ التربكم داخؿ غرفة الصؼ ،في مكاف ال يؤثر كجكده فيو عمى مجريات
التفاعؿ الصفي الذم يجرم بيف المعمـ كالتبلميذ ،كال يحؽ لو التدخؿ فيو حتى لك كاف ذلؾ

لتصحيح خطأ كقع فيو المعمـ أك أحد التبلميذ.

 مف المستحسف أف يمكث المشرؼ التربكم داخؿ غرفة الصؼ طيمة الكقت المخصص
لمحصة ،ألف ذلؾ يعطيو الفرصة لرؤية مختمؼ جكانب المكقؼ الصفي.

 ال يستحب لممشرؼ التربكم أف يدكف أم مبلحظات أثناء المكقؼ الصفي ،ألف ذلؾ يشتت
تفكير المعمـ كيصرؼ أنظار التبلميذ عف معمميـ إليو.

 أف يشيد بجيكد المعمـ كبتعاكف الطبلب معو قبؿ أف يغادر الحصة ،ألف ذلؾ يعزز مكانة
المعمـ لدل تبلميذه.

 تسجيؿ المشاىدات كالمبلحظات يككف خارج غرفة الصؼ ،مع التأكيد عمى أف ىذه
المبلحظات ينبغي أف تككف ذات قيمة كحافزة لممعمـ.

كلكي تككف الزيارة الصفية ناجحة ينبغي أف يعد ليا المشرؼ التربكم مسبقان كذلؾ مف خبلؿ

بعض األمكر التي ذكرىا (عطوي:)272: 2004 ،
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 تحديد اليدؼ مف الزيارة الصفية بدقة.

 معرفة المساعدة المقدمة لممعمـ المزار مسبقان لمعرفة ما إذا كاف قد أحرز تقدمان أـ ال.
 مراجعة النظريات كالحقائؽ التربكية كالعممية التي يمكف أف يطبقيا في الزيارة.
 حصكؿ المشرؼ عمى معمكمات عف الطبلب الذيف سيزكر صفيـ.

 أف يقكـ المشرؼ بالزيارة في كقت مبلئـ كفي جك نفسي طيب ليككف دقيقان في مبلحظاتو.
وتيدف الزيارة الصفية غالباً إلى تحقيق األىداف التالية التي ذكرىا( الطعاني:)72 :2005،
 المبلحظة المباشرة في شكميا الطبيعي.
 الكقكؼ عمى حاجات الطبلب كالمعمميف الفعمية.
 الكقكؼ عمى مدل تطبيؽ المنيج.

 جمع معمكمات عف المشكبلت التعميمية.
 مبلحظة مدل تقدـ الطبلب كتفاعميـ مع المعمـ في الصؼ

 اكتشاؼ استعدادات كقدرات المعمميف لتعزيزىا كاالستفادة منيا.
 متابعة كتنفيذ تكصيات الزيارات السابقة.

 متابعة كقياس أثر برامج النمك الميني عمى أداء المعمـ.

 تقكيـ أداء المعمـ التدريسي كالتربكم تقكيمان بنائيان أك رسميان.
ثامناً  :االجتماع الفردي مع المعمم (المقاء اإلشرافي أو المداولة اإلشرافية) :
كيعرؼ محمكد أبك عابد المداكلة اإلشرافية بأنيا :كسيط إشرافي مخطط كىادؼ يعقد فرديان بيف

المشرؼ التربكم كالمعمـ ،لمناقشة مسائؿ ذات صمة بالعممية التعميمية/التعممية ،بيدؼ تحسيف عمميتي

التعميـ كالتعمـ كتطكيرىما كاحداث تغييرات إيجابية مرغكب فييا في ممارسات المعمميف كاتجاىاتيـ

(أبو عابد .)114 :2005،

كذكر( الطعاني  )71 :2005،أف لبلجتماع الفردم عدة أنكاع منيا:
 االجتماع الذم يسبؽ الزيارة الصفية لبلتفاؽ عمى الخطة التي سيسيراف بمكجبيا أثناء
الزيارة الصفية.

 االجتماع الفردم الذم يعقد بيف المشرؼ أك المدير مع المعمـ لبحث مشكمة معينة كاجييا
المعمـ في تدريسو ككضع الحمكؿ المناسبة التي يتـ االتفاؽ عمييا.

 االجتماع الذم يمي الزيارة الصفية لمناقشة ما شاىده المشرؼ أك المدير مف تفاعؿ صفي.
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 االجتماع في كقت يرل المشرؼ التربكم أف لديو خبرة أك تجربة جديدة يريد أف يدلي بيا.
 االجتماع بناء عمى طمب معمـ يرل أف استم ارره في العطاء يتطمب مثؿ ىذا المقاء.

ويحقق االجتماع الفردي مع المعمم العديد من األىداف منيا ما ذكره (طافش -124 :2004،

:)125

 التعرؼ عمى المعمـ كاإلحاطة بقدراتو المينية باإلضافة إلى الجكانب المتعمقة بحياتو
الشخصية.

 اإلشادة بكافة جكانب اإلبداع كالتفكؽ لدل المعمـ لتنميتيا كتعزيزىا ،كالتمميح إلى مكضع
القصكر كالضعؼ مف أجؿ تبلفييا مستقببلن.

 تعزيز ثقة المعمميف بأنفسيـ كتييئتيـ لتحمؿ مسئكلياتيـ كاممة.

 تنمية ركح التعاكف لدل المعمميف كاقناعيـ بمتعة كأىمية العمؿ الجماعي.

 التعرؼ عمى اتجاه المعمـ نحك مينتو ،كالكقكؼ عمى آمالو كميكلو ،ككؿ ما يؤثر في عممو
أك يعكؽ نمكه.

 مؤازرة اجتماعات المعمميف كتكميميا ألف ىناؾ بعض القضايا التي تحتاج إلى مداكالت
مع كؿ معمـ عمى حدة.

 تقدير المعمميف كالتعبير عمى شكرىـ كمكافآتيـ.

 تبادؿ األفكار كالخبرات ،ألف المشرؼ يأخذ بقدر ما يعطي كيشارؾ غيره الرأم كيسيـ في
إيجاد جك مف المحبة كحسف االستعداد لدل المعمـ لقبكؿ ما يقترحو.
كيشير طارؽ البدرم عمى إلى أف المقابمة الفردية تيدؼ إلى تكجيو المعمميف كارشادىـ لتحقيؽ

النمك الذاتي كاالرتقاء بمستكل التبلميذ كزيادة نشاطيـ بيدؼ تحسيف مستكل التعمـ ،كما تيدؼ إلى:
أ  -التعرؼ عمى الجكانب الشخصية كالمينية لممعمـ.

ب  -مساعدة المعمـ عمى معرفة نفسو فيكشؼ نقاط القكة كالضعؼ فينمي مكاىبو كقدراتو كثقتو
بنفسو.

ج  -مساعدة المعمميف عمى كضع خطة طكيمة األمد لمنمك كالتقدـ.
د  -إزالة المخاكؼ كالشككؾ كتكضيح األمكر الغامضة.

ق  -تبادؿ اآلراء كاألفكار بيف المشرؼ كالمعمـ.

إال أف المقابم ة الفردية بيف المشرؼ كالمعمـ قد تعمؿ عمى إرباؾ المعمـ كشعكره بالتكتر كالقمؽ،
حيث أنيا تتعمؽ بتقكيـ أدائو ،كقد يعتبرىا تحديان لقدراتو كمؤىبلتو ككفاءتو المينية(البدرم.)63:2001،
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كيرل الباحث أف المقابمة الفردية قد تربؾ بالفعؿ المعمـ ،إال أف الفكائد التي قد تعكد عمى المعمـ

كبيرة ،خاصة إذا تـ تحديد األىداؼ كالغرض منيا ،كما مف شأنيا تعميؽ العبلقات بيف كؿ مف
المشرؼ التربكم كالمعمـ كيصبح أكثر دافعية في حاؿ قياـ المشرؼ التربكم بتشجيع المعمـ كتعزيزه

كاكسابو الثقة بنفسو مف خبلؿ معرفة نقاط القكة كتعزيزىا كالكقكؼ عمى مكاطف القصكر لمساعدتو عمى

تبلفييا ككضع الحمكؿ المناسبة لذلؾ .

تاسعاً  :االجتماعات الجماعية مع المعممين :
يعرفيا محمكد طافش بأنيا  " :أسمكب إشرافي ييدؼ إلى تحسيف التعميـ عف طريؽ إثارة
قابمية المعمميف لمنمك الميني ،مف خبلؿ تبلقح األفكار كاالستعداد لمناقشة قضايا محددة ،كيدكر
النقاش فيو حكؿ عدد مف القضايا التربكية التي تيـ المعمميف في الميداف ،كيستند عمى اإليماف بأىمية

العمؿ الجماعي كتقدير المسئكلية المشتركة لتحقيؽ أىداؼ المدرسة" (طافش. )128 :2004 ،

كيرل راتب السعكد " أف ىذا األسمكب أكثر تكفي انر لكقت المشرؼ التربكم مف االجتماعات

الفردية حيث يتـ التعامؿ مع مجمكعة أكثر مف المعمميف ،بيدؼ تحسيف كتطكير العممية التربكية ،كما
أنو يؤدم إلى تبادؿ الخبرات كطرح األفكار مف جميع األطراؼ المشتركة مما يساعد عمى نمكىـ

الميني" (السعود. )271 :2003 ،

وتحقق االجتماعات التربوية عدة أىداف منيا ما ذكره (طافش : )131 -129 : 2004،
 تحديد الصعكبات كالمشكبلت التي يعاني منيا المعممكف.
 تبصير المعمميف بأىمية العمؿ الجماعي.

 تبادؿ اآلراء حكؿ أفضؿ الطرؽ الكفيمة بتطبيؽ النظريات.
 اكتشاؼ حاجات المعمميف العممية كالثقافية.

 التحذير مف المشاكؿ كالمعكقات التي قد تعرض المعمميف ليتجنبكىا كيحسنكا التعامؿ
معيا.

 التنمية المينية حيث تفيد المعمميف ذكم الثقافات الضحمة كالخبرات المحدكدة.
 طرح البدائؿ الصالحة التي تعيف المعمميف عمى التخمص مف سمبياتيـ.

 تدارس أحكاؿ التبلميذ كالطرؽ المناسبة لمتعامؿ معيـ عمى اختبلؼ ظركفيـ.
 تزكيد المعمميف بالمستجدات التربكية.

 اإلشادة بجيكد المعمميف المتميزيف ،لرفع معنكيات اآلخريف ليقتدكا بيـ.
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كأضاؼ (أبو عابد )92 :2005 ،األىداؼ التالية:
 تبادؿ اآلراء كاألفكار كالمعمكمات كالمشاعر المتصمة بمكضكع محدد لتحقيؽ فيـ كامؿ
لممكضكع المطركح.

 التكصؿ إلى ق اررات جماعية محددة حكؿ قضية معينة.
 تكصيؿ معمكمات محددة عف المعنييف.
عاش ارً  :المشغل التربوي (الورشة التربوية) :
يعد المشغؿ التربكم مف األساليب اإلشرافية التي تسيـ في النمك الميني لممعمميف كتساعدىـ
في طرح المشكبلت كايجاد الحمكؿ المناسبة ليا ،باإلضافة إلى تبادؿ الخبرات بيف المشاركيف فيو.
كيعرؼ محمد جكاد الخطيب المشغؿ التربكم بأنو  " :أسمكب إشرافي مكثؼ يمارسو مجمكعة

مف المعمميف لدراسة مشكمة تربكية ،كينفذ في عدة أساليب كالمحاضرة كالحكار كالتطبيؽ حسب ما

يتطمبو المكقؼ "(الخطيب .)271 :2005،

كمف األىداؼ اإلشرافية التي يمكف تحقيقيا مف خبلؿ المشغؿ التربكم ما ذكره (عطوي،

 ،)191 :2004كالتي تمثمت (إعداد خطة سنكية أك يكمية -تحميؿ محتكل كحدات دراسية -إعداد
اختبارات -إنتاج كسائؿ تعميمية معينة  -تحميؿ محتكل كحدات دراسية -إعداد اختبارات -إنتاج
كسائؿ تعميمية معينة -إعداد مكاد عبلجية لبطيئي التعمـ -التخطيط لتجربة معينة -كضع أسئمة
اختبارات بأنكاعيا المختمفة كفي المكضكعات المختمفة ،التدريب عمى الميارات الدراسية كاستعماؿ

القكاميس كالمراجع ككتابة األبحاث كتكثيقيا).

وتيدف المشاغل التربوية إلى تحقيق ما يمي:
 تعزيز قدرات المعمميف ليتمكنكا مف تحقيؽ أىدافيـ التربكية.
 تدريب المعمميف عمى العمؿ الجماعي بركح الفريؽ الكاحد.
 تدريب المعمميف عمى تحمؿ المسئكلية.

 تحقيؽ الربط بيف األفكار النظرية كالتطبيؽ العممي.
 فتح المجاؿ لتبادؿ اآلراء كتبلقح األفكار

 تييئة المناخ إلقامة عبلقات إنسانية بيف المتعاكنيف( .طافش .)40 :2004 ،
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كيرل الباحث أف المشغؿ التربكم يعتبر األسمكب اإلشرافي الكحيد الذم يتضمف العديد مف

األساليب في ثناياه ،ففيو المحاضرة كالحكار كحمقات النقاش كالنشرات التربكية كالقراءات المكجية
كأحيانان التعميـ المصغر.
حادي عشر /التعميم المصغر:
يرل محمكد أبك عابد بأف التعميـ المصغر عبارة عف مكقؼ تعميمي حقيقي ،تبسط فيو
التعقيدات داخؿ غرفة الصؼ مف حيث محتكل الدرس كمدتو كعدد الطمبة ،كيدرب المعمـ عمى ميارة
معينة يطبقيا ثـ يتمقى تغذية راجعة خارجية مف المشرؼ التربكم أك الزمبلء ،كتغذية راجعة ذاتية

بمشاىدة تسجيؿ أدائو لمميارة التي تدرب عمييا ،كيتكرر ذلؾ حتى يتمكف المعمـ مف الميارة كاممة

(أبو عابد .)87 :2005،

كيقدـ التعميـ المصغر فكائد جمة لبرامج تأىيؿ كتدريب المعمميف قبؿ كأثناء الخدمة ذكرتيا

(باداود ) 45-44 :2009 ،حيث أنو:

 يمثؿ أسمكبان سيبلن كممتعان لمساعدة المعمميف عمى اجتياز البدايات الصعبة في مينة
التدريس.

 يكفر فرصة لتحديد الميارات كالسمككيات التدريسية الجزئية كالتدريب عمى كؿ منيا
منفردة.

 يساعد في حؿ مشكبلت المعمميف الذيف يعانكف مف صعكبات في بعض الميارات كالمياـ
التدريسية.

 يمكف المتدربيف مف إتقاف ميارات المبلحظة كالتحميؿ كالتقكيـ ،باإلضافة إلى المشاركة في
التغذية الراجعة.

 يكفر أداة قيمة مف أدكات التأمؿ كالتقكيـ الذاتي (التسجيؿ المرئي كالتغذية الراجعة).
كيرل الباحث أف التعميـ المصغر رغـ أنو يتطمب كقتان كجيدان كبيريف إال أنو يمكف أف يسيـ في

تحسيف أداء المعمميف كرفع مستكاىـ كخاصة المستجديف منيـ ،كىذا يتفؽ مع ما أكصى بو
الحارثي( )2001بإدراجو ضمف آليات اإلشراؼ الجديدة .
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ثاني عشر  :الدرس التوضيحي (التطبيقي) :
يعرؼ جكدت عطكم الدرس التطبيقي بأنو  " :نشاط عممي ييدؼ إلى تكضيح فكرة أك طريقة
أك كسيمة أك أسمكب تعميمي يرغب المشرؼ التربكم في إقناع المعمميف بفعاليتو كأىمية استخدامو،
فيقكـ المشرؼ بتطبيؽ الفكرة أماـ عدد مف المعمميف أك قد يكمؼ أحد المعمميف بتطبيؽ ىذه الفكرة أماـ

زمبلئو" (عطوي . )288 :2004،

كيعرفيا محمكد طافش بأنيا " :نشاط عممي يقكـ بو المشرؼ التربكم أك أحد المعمميف
المتميزيف داخؿ الصفكؼ العادية كبحضكر عدد مف المعمميف ،كذلؾ لمعرفة مدل مبلءمة األفكار

النظرية المطركحة لمتطبيؽ العممي في الميداف أك لتجريب طريقة تعميمية متكررة لمعرفة مدل فاعميتيا،

أك الختبار كسيمة تعميمية جديدة يرغب المشرؼ التربكم في إقناع المعمميف بفعاليتيا كأىمية

استخداميا" (طافش . )152 :2004،

ويرى الباحث أن لمدروس التوضيحية أىدافاً عديدة ومن واقع خبرتو من أىميا :
 تقميؿ الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ.
 إثارة دافعية المعمميف لتجريب كاستخداـ طرؽ جديدة.
 حفز التقدـ الميني لممعمـ كتطكير كفايتو الصفية.

 تحقيؽ التكاصؿ اإليجابي بيف المشرؼ كالمعمـ كتكثيؽ الصمة بينيما.
كيذكر( الطعاني )76-75 : 2005 ،أف ليذا األسمكب بعض السمبيات منيا :
 عدـ إدراؾ المعمـ لممعنى الكمي لمفكرة المراد تكضيحيا كيصرؼ نظره إلى جزئيات
كتفاصيؿ ثانكية .

 قد تصبح مجاالن لمتقميد مما يضر في تحسيف التعميـ .

 قد يككف النقاش بعد الدرس شخصيان أك غير بناء مما يثير الحساسية بيف المعمميف .
ثالث عشر  :تبادل الزيارات بين المعممين :
يعد ىذا األسمكب مف األساليب اإلشرافية الفعالة التي تطكر العممية التعميمية ،كيتعرؼ المعمـ

عف طريقيا عمى إبداع اآلخريف ،كيكتسب أبرز خبراتيـ كتجاربيـ .كيرل محمكد أبك عابد أف ىذا
األسمكب عبارة عف كسيط إشرافي تعاكني منظـ كمباشر ،يقكـ مف خبللو أحد المعمميف أك بعضيـ
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بزيارة زميؿ ليـ داخؿ الصؼ أك خارجو إما في المدرسة ذاتيا أك في مدرسة مجاكرة بالتنسيؽ مع

المشرؼ التربكم مف أجؿ تبادؿ الخبرات بيف العامميف التربكييف (أبو عابد.)111 :2005 ،

كىك أسمكب حديث كمحبب لدل المعمميف كالمديريف كالمشرفيف كيمكف استخدامو بكفاية كجيد

أقؿ مف الزيارة الصفية ،كال بد أف تككف ىذه الزيارات لمدارس أك معمميف مميزيف بأساليب التدريس أك

الكسائؿ التعميمية أك النشاطات الصفية أك البلصفية (الطعاني.)76 :2005 ،

ويحقق أسموب تبادل الزيارات بين المعممين عدة أىداف ذكر منيا (الخطيب: )252 :2005 ،
 يمكف المعمـ مف اإلطبلع عمى المشكبلت كالصعكبات التي يعيشيا زمبلؤه المعممكف.
 اإلطبلع عمى أساليب التدريس في مختمؼ المدارس كالمراحؿ التعميمية.
وأضاف (طافش )134 : 2004 ،األىداف التالية:
 اإلطبلع عمى طريقة المعمـ في التفاعؿ مع طبلبو مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ السمككية
المحددة في خطتو اليكمية.

 اإلطبلع عمى كيفية االستفادة مف الكسائؿ التعميمية المتاحة خصكصان التقنيات الحديثة.
 تقييـ المعمـ ألعمالو مف خبلؿ مشاىدتو ألداء زميمو.
 تعزيز جيكد المعمـ المزار .
 .6معوقات اإلشراف التربوي:
ىناؾ معكقات تكاجو المشرؼ التربكم أثناء ممارستو لئلشراؼ ،كتؤثر عمى أدائو ،حيث أشار
(الحبيب )86: 1996 ،إلى أف أىـ مشاكؿ اإلشراؼ التربكم تتمثؿ في:
أ  -النقص في الكسائؿ كفي إمكانات العمؿ المتاحة لممشرفيف.

ب  -كثرة المياـ ككثرة أعداد المعمميف

ج  -المشاكؿ الفنية كصعكبة التقكيـ المكضكعي ،كاختبلؼ أساليب العمؿ بيف المشرفيف.

د  -مشاكؿ العبلقات بيف المشرؼ كالمعمـ كبيف المشرؼ كالمدير ،كبيف اإلشراؼ كاإلدارات
األخرل".

كما أشار (الشيخي )95 -85 :2000 ،إلى أف أبرز الصعكبات التي تكاجو المشرؼ
التربكم تتمثؿ في:
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أ  -كثرة األعباء اإلدارية الممقاة عمى عاتقو .

ب  -عدـ إعداد المشرؼ لئلشراؼ التربكم إعدادان تربكيان.

ج  -عدـ استفادة بعض المشرفيف التربكييف مف مشاركتيـ في الدكرات التدريبية أثناء الخدمة.
د  -عدـ إشراؾ بعض المشرفيف في اتخاذ الق اررات المتعمقة بعمميـ الميداني.

ق  -عدـ تكفر مكتبة تضـ الكتب كالدكريات كالكسائؿ العممية الحديثة في مجاؿ اإلشراؼ
التربكم.

ك  -كثرة نصاب المشرؼ التربكم مف المعمميف في بعض المناطؽ.
ز  -عدـ كجكد صبلحيات كافية لممشرؼ التربكم.

ح  -بعض المشرفيف يقكمكف بأداء أعماليـ بطريقة آلية ال تجديد فييا كال ابتكار"
كيذكر (السممي )53 :1996 ،مف المعكقات :كثرة األعباء اإلدارية الممقاة عمى عاتؽ
المشرؼ التربكم ،ضعؼ كفاية بعض المشرفيف كالمعمميف المينية ،ضعؼ اإلدارة المدرسية .كترل

سميؾ  Slickأف مف معكقات اإلشراؼ التربكم الحديث عدـ الحصكؿ عمى دعـ مباشر مف المسئكليف
في التعميـ ،ليس ألنيـ ال يريدكف تقديـ الدعـ كلكف ألنيـ ال يعممكف حقيقة نكع الدعـ الذم يحتاج إليو

المشرؼ التربكم ،كما أف مف المعكقات أيضان إحساس المشرؼ التربكم بأف المعمـ الذم يشرؼ عميو
ال يفصح عف شيء كال يقكؿ األشياء التي ال بد مف قكليا نتيجة لمعبلقة الشخصية التي نشأت بينيما

مف خبلؿ ما تقدـ فقد كجد الباحث أف المعكقات سابقة الذكر كالتي تعيؽ مف عمؿ المشرؼ

التربكم كثيرة كمتنكعة كمتعددة فبعضيا لو عبلقة بالمشرؼ نفسو ،كمنيا مف لو عبلقة بأىداؼ كمياـ
كمسؤكليات اإلشراؼ التربكم كالبعض اآلخر مف لو عبلقة باإلمكانات المادية كالبشرية ،كمنيا ما
يتعمؽ بكثرة األعباء اإلدارية الممقاة عمى عاتقو.

 .7مجاالت اإلشراف التربوي
تتعدد مجاالت اإلشراؼ التربكم كتتمثؿ كما حددىا محمكد طافش فيما يأتي:
أ  -التخطيط :كالذم يتسـ بالتجديد كاالبتكار ،فالمشرؼ المبدع يعد خطتو اإلشرافية بالتعاكف
مع المعمميف ،كيساعدىـ في إعداد خططيـ الدراسية كالسنكية ،كيساعد إدارة المدرسة في

إعداد الخطة السنكية.

ب  -الطالب  :كىك غاية العممية التربكية كالتعميمية ،لذلؾ تغير دكر الطالب مف دكر المتمقي
لممعرفة إلى دكر الباحث كالمناقش كالمحاكر ،كأصبح االىتماـ بالطالب مف جميع الجكانب
الجسمية كالكجدانية كالخمقية كالعقمية مف أجؿ تحقيؽ النمك المتكامؿ لمطالب.
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ج  -المعممون  :فالمعمـ ىك محرؾ العممية التعميمية ،فيك منظـ كقائد كمكجو لمنقاش ،لذا
ينبغي عمى المشرؼ أف ييتـ بمبلحظة كتطكير أداء المعمميف.

د  -المناىج والكتب المدرسية  :فدكر المشرؼ ىك القياـ بصياغة محتكيات المناىج ،كاغنائيا
كتطكيرىا مف أجؿ مبلءمة حاجات التبلميذ كمتطمبات المجتمع ،كما يجب عمى المشرؼ
أف يطمع عمى الكتاب المدرسي ليككف عمى بينة مف محتكياتو كيتمكف مف تكجيو كارشاد
المعمميف إلى مضمكف الكتاب كتقكيمو كتحميمو.

ه  -طرائق التدريس :يتطمب االختيار السميـ لطرائؽ التدريس ميارة خاصة ينبغي تدريب
المعمميف عمييا مف أجؿ مراعاة الفركؽ الفردية بيف التبلميذ ،كيمعب المشرؼ التربكم دك انر

كبي انر في تشجيع المعمميف عمى استخدامو ،لما ليا مف تأثير كبير في نفكسيـ كمدل تقبميـ

ليا كاستفادتيـ منيا.

و  -األنشطة والوسائل التعميمية :يتطمب مف المشرؼ التربكم تدريب المعمميف عمى كيفية
إعداد الكسائؿ التعميمية المناسبة لممكقؼ التعميمي كما يتطمب تدريبيـ عمى كيفية اختيار

النشاط التعميمي المصاحب لكؿ ىدؼ يتطمب تحقيقو.

ز  -التقويم :اذ يعتبر التقكيـ ىك االساس لمحكـ عمى اداء أم مكقؼ تعميمي لمعرفة مكاطف
القكة كالضعؼ (طافش .)87 :2004 ،

كيضيؼ حسف الطعاني مجاؿ القيـ التربكية ،حيث أف لممشرؼ التربكم دكر كبير في إنجاح

القيـ ،كىذا يتكقؼ عمى إيماف المعمميف بأىمية العمؿ الذم ينفذكنو ،كالمشرؼ يستطيع أف يتعاكف مع

المعمميف لتنمية ىذا الشعكر (الطعاني)26 :2005،

كيذكر أحمد عايش أف المشرؼ التربكم يحتاج إلى رسـ خطة سنكية فاعمة متكاممة تتضمف
مجاالت العمؿ اإلشرافي كىي :النمك الميني لممعمميف كالمديريف ،رعاية شئكف الطمبة ،القياس كالتقكيـ،

العمؿ مع المجتمع المحمي ،إثراء المناىج كالبحث كالدراسات (عايش.)164 :2007 ،
 .8أنواع اإلشراف التربوي:

يرل العديد مف الباحثيف كالمختصيف في ميداف اإلشراؼ التربكم أف لئلشراؼ التربكم أنكاعان

مختمفة ،كيحدد كؿ نكع عكامؿ كمتغيرات شتى لعؿ في مقدمتيا المشرؼ التربكم نفسو كما يحدد لعممو
مف أىداؼ كمياـ كيرل أف عميو تأديتيا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ.

وقد أشار محمود طافش أن الباحثين التربويين بينوا عدة تصنيفات لإلشراف التربوي منيا :
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 تصنيف حسب المدخل إلى :اإلشراؼ التشاركي ،كالعيادم ،كاإلشراؼ باألىداؼ.

 تصنيف حسب األسموب الذي يتبعو المشرف التربوي إلى :اإلشراؼ االستبدادم
الدبمكماسي ،الترسمي  ،كالديمقراطي.

 تصنيف اإلشراف التربوي حسب النتائج المترتبة عميو إلى :اإلشراؼ التصحيحي،
كالكقائي ،البنائي ،كاإلبداعي (طافش.)80 :2004 ،

كما صنفو فكرم رياف حسب الطريقة التي يؤدم فييا المشرؼ التربكم ميامو إلى:
 اإلشراؼ عمى مستكل التفتيش.

 اإلش ارؼ عمى مستكل تقديـ المساعدة كالعكف.
 اإلشراؼ عمى مستكل التعاكف.

 اإلشراؼ عمى مستكل القيادة االجتماعية الديمقراطية (ريان. )9 :1988،
أما يعقوب نشوان فقد صنفو إلى اتجاىات في اإلشراف التربوي ،وذلك عمى أساس الفمسفة القائم

عمييا اإلشراف التربوي إلى :

 اإلشراؼ التربكم نظير التعميـ.
 اإلشراؼ التربكم الشامؿ.

 اإلشراؼ التربكم التشاركي.

 اإلشراؼ التربكم العيادم أك العبلجي أك اإلكمينيكي.
 اإلشراؼ باألىداؼ (نشوان. )240 :1992،

أما محمد حمدان فقد صنفو عمى أساس األساليب اإلجرائية التي يمكن بيا تنفيذ اإلشراف التربوي

وتوجيو لمتربية المدرسية إلى :

 اإلشراؼ بأسمكب الفريؽ.
 اإلشراؼ بأسمكب األىداؼ التربكية.

 اإلشراؼ بأسمكب الكفايات الكظيفية.
 اإلشراؼ بأسمكب النظـ.

 اإلشراؼ باألسمكب العيادم.

 اإلشراؼ بأسمكب النظاـ كالعيادة (حمدان.)82:1992 ،
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مف خبلؿ العرض السابؽ لتصنيفات اإلشراؼ التربكم المختمفة ،يرل الباحث أف اإلشراؼ

التربكم تتعد أنكاعو بقصد زيادة فاعمية العممية اإلشرافية ،نظ انر لزيادة التفاعؿ بيف المشرؼ كالقائميف

عمى العممية التعميمية ،كىذه األنكاع -كما يرل العديد مف الباحثيف في ىذا المجاؿ تتأثر بطبيعة النظاـ
التربكم مف حيث األىداؼ كالمناىج كالمشرفيف كدكرىـ كاألساليب التي يتبعكنيا كبالتطكرات العممية

كالتكنكلكجية ،باعتبار النظاـ التربكم جزء مف أنظمة المجتمع المختمفة كما تختمؼ تصنيفات اإلشراؼ
التربكم تبعان لمنتائج كالمخرجات المتكقعة منو .كعميو يرل الباحث أف أنكاع اإلشراؼ التربكم تتمثؿ في

اإلشراؼ التصحيحي ،اإلشراؼ الكقائي ،اإلشراؼ البنائي ،كاإلشراؼ اإلبداعي ،كىذا ينسجـ مع ما يراه

(حسين .)169 :1992 ،كقد أشارت رافدة الحريرم ( )2006إلى أف أنكاع اإلشراؼ صنفت إلى عدة
تصنيفات منيا ما يتعمؽ بالعبلقات اإلنسانية ،كمنيا ما يتعمؽ بالغايات كالكسائؿ  ،كىذه األنكاع ىي:
 .1.8تصنيف اإلشراف التربوي حسب المدخل :

 .1.1.8اإلشراف التشاركي :يعتمد ىذا النمط عمى مشاركة كؿ مف لو عبلقة بالعممية
التعميمية مف مشرفيف تربكييف كمعمميف كتبلميذ ،كيتميز بركح عالية مف التفاىـ كالتعاكف

كالتنسيؽ كالثقة المتبادلة بيف المعمـ كالمشرؼ التربكم( .الطعاني)80: 2005 ،

.2.1.8اإلشراف العيادي :يرل ككجاف ) (Coganأف ىذا النمط مكجو نحك سمكؾ المعمميف
كممارساتيـ التعميمية الصفية مف خبلؿ تسجيؿ المكقؼ التعميمي/التعممي كتحميمو بيدؼ
تحسيف تعمـ التبلميذ ،كيتـ عمى ثماف مراحؿ كالتالي:
 إقامة عبلقة زمالة بيف المشرؼ كالمعمـ.

 التخطيط التعاكني الذم يقكـ بو المشرؼ كالمعمـ.
 تخطيط إستراتيجية مشاىدة المكقؼ التعميمي/التعممي مع المعمـ.
 مشاىدة المكقؼ التعميمي/التعممي.

 تحميؿ المكقؼ الذم تمت مشاىدتو.
 التخطيط إلستراتيجية المقاء الذم يمي المشاىدة.
 المقاء بيف المشرؼ كالمعمـ.

 إعادة التخطيط( .أبو عابد.)56-50 :2005 ،
 .3.1.8اإلشراف باألىداف :يصؼ (عطكم )284: 2004 ،ىذا النمط بأنو :نظاـ يشارؾ
بو المشرفكف التربكيكف ك المعممكف كالمديركف بتحديد أىداؼ تربكية مشتركة كتحديد مسئكلية
كؿ طرؼ في تحقيؽ ىذه األىداؼ بحيث يدرؾ كؿ منيـ النتائج المتكقعة مف عممو تمامان.
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 .2.8تصنيف اإلشراف التربوي حسب العالقات اإلنسانية:
 .1.2.8اإلشراف التفتيشي أو التسمطي أو االستبدادي:
كيشير عدناف اإلبراىيـ أف ىذا النكع يعتبر أقدـ أنكاع تصنيؼ اإلشراؼ التربكم ،كىك ينطكم
عمى فكرة معناىا أف الرئيس األعمى في السمـ الكظيفي ىك ذلؾ الشخص الذم يعرؼ الجكاب لكؿ

سؤاؿ ،كفيو يرل المشرؼ نفسو أنو ىك كحده المسئكؿ عما يجب أف يقكـ بو المعمـ داخؿ الصؼ،
يضع المخططات كالمقترحات ،ثـ يطالب المعمميف بتنفيذىا دكف أف يسمح ليـ بالمشاركة فييا ،أك

مناقشتيا كابداء الرأم فييا.
كالنقد المكج و ليذا النكع يتمثؿ في أنو يفترض كجكد طريقة معينة لمتعميـ كتعرؼ بأنيا أفضؿ

الطرؽ التي يستطيع المشرؼ بما لو مف معمكمات أف يكجو المعمـ ،كىذا االعتقاد ليس صحيحان ،فقد

دؿ العمـ الحديث عمى أنو ليس ىناؾ طرؽ معركفة كمحددة  ،كثابتة يمكف اعتبارىا أحسف الطرؽ في

التعميـ لذا نجد أف ىذا النكع :

 يعطي طرقان تربكية جامدة كتعميـ صارـ.
 ال ينمي المبادأة كاالبتكار في التدريس.

 ييتـ بالجانب المعرفي لمتبلميذ عمى حساب الكجداني (اإلبراىيم.)59 :2002 ،
كترل رافدة الحريرم أف ىذا النكع يتسـ بالجمكد كالفردية في اتخاذ الق اررات كقمع المبادرات،
كالمناقشات التي مف شأنيا تصعيد فاعمية األداء ،كما تنعدـ الثقة بيف المشرؼ كالمعمـ ،كقد يمجأ
المشرؼ إلى اإلكثار مف الحكافز السمبية باستخداـ أسمكب التيديد الذم ينعكس عمى شخصية المعمـ

كيسبب لو القمؽ (الحريري .)19 ،2006 ،

كيتفؽ الباحث مع الحريرم في أف ىذا النكع لو تأثير سمبي عمى المعمميف ،كأيضاَ عمى الطبلب

حيث أنو يقتؿ ركح اإلبداع لدل المعمـ كيجعمو جامدان كاآللة ينفذ ما يطمب منو كيستخدـ األساليب

التقميدية في التدريس ،مما يؤثر عمى مستكل التحصيؿ لدل الطبلب.
 .2.2.8اإلشراف الدبموماسي :

المشرؼ ىنا يمنح الفرصة لمرؤكسيو بطرح أفكارىـ كآراءىـ ليتعرؼ عمى شخصياتيـ كرغباتيـ

كميكليـ ،كيشجع عمى مبدأ المبادرة كذلؾ ليتمكف مف معرفة حقيقة أمر كؿ منيـ ،كيتسـ أصحاب ىذا

النمط مف المشرفيف بالحساسية المفرطة كاألنا كاليدكء كرباطة الجأش كالقدرة عمى السيطرة عمى
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المكاقؼ بسيكلة ،كنظاـ العمؿ يككف شكميان كمعركضان لمفكضى كاالرتجاؿ ،كقد يثير الكره كالضغينة
بيف أفراد المجمكعة (الحريري .)21 :2006 ،
 .3.2.8اإلشراف الترسمي :
يحرص المشرؼ الذم يسير عمى ىذا المنيج عمى عدـ حصكؿ مشاكؿ بينو كبيف المعمميف

كىك بذلؾ يترؾ لكؿ كاحد منيـ حبمو عمى غاربو ليفعؿ ما يشاء كيكظؼ األساليب التدريسية التي يراىا

مناسبة ،مكتفيان بالمبلحظة عف بعد ،كىك يرل أف مف شأف ذلؾ خمؽ بيئة صحية يمارس فييا المعممكف
أعماليـ.

كمف سمبيات ىذا النمط أف المعمميف يعتقدكف أف في شخصية المشرؼ ضعفان ،فيتجرؤكف

عميو ،كقد تنعكس ممارستو سمبان عمى التحصيؿ الدراسي لمطبلب (طافش.)84 :2004 ،

"كما قد يؤدم إلى أف يعيش الجماعة في فكضى ال يتحقؽ فييا مفيكـ الضبط االجتماعي

ألنيا تعمؿ دكف ىدؼ أك تنظيـ محدد.

كيرل المشرؼ ىنا أف كؿ فرد مف العامميف مسئكؿ عف نفسو في أداء عممو دكف نقد أك تكجيو

كأف أم تدخؿ يعيؽ نشاط الجماعة" (اإلبراىيم.)64 :2002 ،
 .4.2.8اإلشراف الديمقراطي :

يؤكد ىذا النكع مف اإلشراؼ عمى احتراـ شخصية المعمـ ،فالمعمـ تتاح لو حرية التفكير

كممارسة المبادأة كاعتماده عمى نفسو كتحممو المسئكلية ،كتتضمف أيضاَ إشراؾ المعمميف كالمشرفيف في

حؿ مشكبلت التعميـ ،ككذلؾ في تحديد األىداؼ كالخطط كطرؽ ككسائؿ تحسيف التعميـ كتنمية قكل

التكجيو الذاتي لو ،كبالتالي فإف المشرؼ يصبح مرشدان كمتعاكنان مع المعمـ كمساعدان لو ،كيعمؿ عمى
تنمية الركح المعنكية بيف جميع العامميف في المدرسة مما يزيد مف نشاطيـ كفاعميتيـ .كما تسكد

الجماعة ركح المحبة كالثقة المتبادلة (اإلبراىيم.)60 :2002 ،

كيرل الباحث أف اإلشراؼ الديمقراطي ىك أفضؿ أنكاع اإلشراؼ مف حيث األسمكب حيث أف

المشرؼ التربكم يقكـ بإشراؾ المعمميف في التخطيط كالتقكيـ لمبرامج اإلشرافية ،كيشارؾ ىك معيـ في

العمؿ كيعتبر نفسو كاحدان في فريؽ العمؿ ،كيقدـ ليـ النصائح كالحكافز لتشجيعيـ كيراعي الفركؽ
الفردية بيف المعمميف ،كيعمؿ عمى تنمية العبلقات اإلنسانية بينيـ ،األمر الذم مف شأنو أف يساىـ في
تحسيف العممية التعميمية التي تنعكس عمى المستكل التحصيمي لمتبلميذ .
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.3.8تصنيف اإلشراف التربوي حسب الغايات والوسائل :
 .1.3.8اإلشراف التصحيحي:
ىك نكع مف اإلشراؼ يتعمؽ بالغاية مف عممية اإلشراؼ التربكم كيسعى ىذا النكع إلى تصحيح
أخطاء المعمـ كعدـ اإلساءة إليو أك الشؾ في قدرتو عمى التدريس ،فكثير مف المشرفيف ييتمكف مف

مكاقع عمميـ بتصيد أخطاء المعمـ كيعتبركف ذلؾ مف كظائفيـ األساسية.
كاألخطاء التي يقع فييا المعمـ أثناء تأديتو لعممو نكعاف :

 األخطاء البسيطة :كىي أخطاء شكمية أكثر منيا جكىرية كتظير في تصرفات المعمـ مثؿ
نطؽ غير صحيح لبعض الكممات أك اتخاذ المعمـ مكضع الجمكس أك الكقكؼ بما ال يميؽ.

 األخطاء الجسيمة :كىي تمؾ التي تؤدم إلى تكجيو نمك التبلميذ تكجييان غير سميـ أك التي قد
تؤثر سمبيان عمى شخصياتيـ.

ففي كمتا الحالتيف يقكـ المشرؼ بتقديـ العبلج البلزـ لحؿ المشكمة (البستان.)355 :2003 ،
كترل رافدة الحريرل أف ىذا النكع يركز عمى إرشاد المعمـ لتصحيح الخطأ الذم يقع فيو ميما

يكف حجمو ،كذلؾ عف طريؽ التكجيو كالتنبيو بأسمكب إنساني كنكع مف النصيحة .كيجب عمى
المشرؼ أف يعرؼ مكاطف قكة المعمـ كضعفو كمف ثـ مساعدتو عمى تصحيح أخطائو

(الحريرى.)22 :2006 ،

كيرل الباحث أف المشرؼ التربكم ينبغي أال يتدخؿ في حصة المعمـ ،ففي االجتماع البعدم

يمكف لو أف يناقش المعمـ كيكضح لو ىذا الخطأ ،كيصححو بمباقة دكف أف يؤثر عمى ثقة المعمـ أك
يحرجو.
 .2.3.8اإلشراف الوقائي:
يككف المشرؼ التربكم قد اكتسب خبرتو أثناء اشتغالو بالتدريس كمدرس ،كأثناء زيارتو لممعمميف
ككقكفو عمى أساليب التدريس التي يتبعكنيا ،لذا فيك قادر عمى أف يتنبأ بالصعكبات التي قد تكاجو
المعمـ الجديد كاألسباب التي تؤدم إلى إحراجو كقمقو كىنا المشرؼ يسمؾ مف الطرؽ كاألساليب بما

يتناسب مع المكقؼ بحيث يساعد المعمـ عمى تبلفي الصعكبات ،كبيذا فإف ىذا النكع يعصـ المعمـ مف

أف يفقد ثقتو بنفسو كيمنحو القدرة عمى مكاجية المكاقؼ الجديدة (السعود .)58 :2002 ،
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 .3.3.8اإلشراف البنائي:
اإلشراؼ البنائي يركز فيو المشرؼ التربكم كالمعمـ عمى المستقبؿ كيعمؿ عمى النمك كالتقدـ

كتحسيف عممية التعميـ في المرحمتيف األساسية كالثانكية (عبد اليادي. )40 :2002 ،

فعمى المشرؼ أال يذكر الخطأ أك يشير إليو إال إذا كاف لديو مقترحات بديمة إلحبلؿ الجديد

الصالح محؿ القديـ الخاطئ ،كبداية اإلشراؼ ىك الرؤية الكاضحة لؤلىداؼ التربكية كالكسائؿ التي
تحققيا إلى أبعد مدل.

وميمة اإلشراف البنائي تتمخص فيما يمي :
 إحبلؿ أساليب مرغكبة محؿ األساليب غير المستحبة كغير الجديدة.
 العمؿ عمى تشجيع النشاطات اإليجابية كتطكير الممارسات الجيدة.

 إشراؾ المعمميف في رؤية كتحديد ما يجب أف يككف عميو التدريس الجيد.

 تشجيع النمك الميني لممدرسيف كاثارة ركح المنافسة الشريفة بينيـ (الدويك.)96 :1998 ،
كترل رافدة الحريرل أف المشرؼ ىنا يبذؿ قصارل جيده في تسخير مياراتو كخبراتو كآرائو

لمنيكض بالمستكل الميني لممعمـ كيشجع المنافسة الشريفة بيف المعمميف لؤلداء المتطكر كاألحسف

كيمكف لممعمـ مف معرفة ما يستحدث في مجاؿ التدريس (الحريري. )24 :2006 ،
 .4.3.8اإلشراف اإلبداعي:

يشير محمكد طافش أف ىذا النكع مميز ،كىك ما يحث المشرفيف عمى تبنيو لككنو يفجر الطاقات

كيحفز اليمـ كيحسف تقدير أىمية العبلقات اإلنسانية بيف المعمميف كيستغؿ طاقاتيـ كمكاىبيـ كقدراتيـ
في تحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ العمؿ بركح الفريؽ ،كما أنو يعمؿ عمى تككيف القيادات التربكية الكاعية

كالمخمصة ،كلكي يككف المشرؼ مبدعان ،يجب أف يككف عمى مستكل عاؿ مف الصفات الشخصية التي

ال غنى عنيا ،مف أبرزىا :

 الكفاءة العممية العالية.

 الثقافة المتنكعة الكاسعة.
 الذكاء كبعد النظر.

 الثقة بالنفس كبالقدرات.

 التكاضع كالمباقة كحسف التصرؼ.
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 الصبر كالقدرة عمى التحمؿ (طافش .)86 :2004 ،
كالمشرؼ المبدع ىك الذم يغذم في المعمميف نشاطيـ اإلبداعي كقيادتيـ ألنفسيـ بأنفسيـ ،كىك

الذم يساعد المدرسيف عمى التخمص تدريجيان مف االعتماد عمى التكجيو الخارجي ،كيجعميـ يعتمدكف
عمى ذكائيـ كأعماليـ ،كيكجو طاقاتيـ دائمان إلى مساعدة مف يعممكف تحت إشرافو عمى النمك في

حياتيـ الشخصية كالمينية (.)Jahms ,1992 :15

كيتفؽ الباحث أف ىذا النكع مف اإلشراؼ التربكم كىك اإلبداعي نمط مميز يعمؿ عمى تنمية العقؿ

كالقدرات كاطبلؽ الطاقة لدل المعمميف لذلؾ فإف المشرؼ المبدع يستطيع أف يكشؼ عف قدرات
المعمميف كيستفيد مف اآلخريف ،كما أنو يستطيع أف يكظؼ كافة الطاقات في تطكير العممية التعميمة
مف خبلؿ األنشطة التي يعدىا .

سكؼ يكضح الباحث عف ىذا النكع مف اإلشراؼ فيما بعد بالتفصيؿ .
 .5.3.8اإلشراف العممي:
نشأ ىذا النكع نتيجة التقدـ العممي في مختمؼ النشاطات اإلنسانية كفي مجاؿ التربية بشكؿ

خاص ،كقد بدأ المشرفكف بإتباع األساليب العممية في تقكيـ المعمميف ،إال أف المربيف كالمعمميف رفضكه
ألف التربية عممية معقدة يصعب حصرىا كقياس نتائجيا لعدـ تكفر مقاييس كثيقة يعتمد عمييا ،كما أنو

يعتبر المعمـ مجرد آلة تعمؿ كفؽ نظاـ معيف فبل يكجد مجاؿ عند المعمـ لبلبتكار كاإلبداع

(السعود.)56 :2002 ،

مف خبلؿ ما سبؽ يرل الباحث أنو ينبغي االختيار مف بيف أنكاع اإلشراؼ التربكم التي تكافؽ

كاقعنا التعميمي ،كتناسب المشرفيف حيث يسيـ ذلؾ في نمك المعمميف مينيان ،كعمى ذلؾ ينبغي عمى

المشرؼ أف يختار مف أنكاع اإلشراؼ بما يتناسب مع قدراتو كيناسب الفئة التي يقكـ باإلشراؼ عمييا
كبما يتناسب مع المكقؼ التعميمي ،كعدـ االكتفاء بنكع معيف مف اإلشراؼ كترؾ باقي األنكاع فمكؿ

مكقؼ تربكم ككؿ معمـ يحتاج إلى ما يناسبو مف أنكاع اإلشراؼ.
يخمص الباحث بنتيجة حكؿ األنماط السابقة لئلش ارؼ أف أفضميا ىك اإلشراؼ اإلبداعي الذم

يعمؿ عمى تحرير عقؿ المعمـ حتى تزداد نتائجو بأقصى ما عنده كيحقؽ لممعمـ النمك الميني مف

خبلؿ االستفادة مف خبرات اآلخريف خاصة المشرفيف التربكييف ،فيذا النمط ال يقيد المعمـ بشيء
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محدد ،لذلؾ يقترح الباحث بأف يبتني المشرؼ التربكم ىذا النمط كيسير عميو ألنو يتيح فرص اإلبداع
كاالبتكار كالتجديد في التدريس ألنو يتماشى مع اإلشراؼ التربكم الحديث.
 .4.8أنماط أخرى حديثة لإلشراف التربوي :
ىناك أنماط أخرى حديثة لإلشراف التربوي ذكرتيا سحر باداود منيا :
 1.4.8اإلشراف التنوعي (المتنوع):
يرجع تطكير ىذا النمط إلى آالف جبلتثكرف ) (Allan Glatthornكيقكـ عمى الفرضية (بما أف
المعمميف مختمفيف فبل بد مف تنكع اإلشراؼ) ،كيسعى إلى االستفادة مف أساليب اإلشراؼ األخرل
كتطكيعيا لتناسب أكبر قدر مف المعمميف ،حيث يزكدىـ بعدد مف عمميات اإلشراؼ كأنشطتو ليتمكف

كؿ معمـ مف اختيار ما يناسبو ك يحقؽ نمكه العممي كالميني ،كالذم يتككف مف ثبلث خيارات كالتالي:

أ  -التنمية المكثفة  :كتتـ في ثماف خطكات ىي :المقاء التمييدم ،لقاء قبؿ المبلحظة الصفية،
المبلحظة الصفية التشخيصية ،تحميؿ المبلحظة التشخيصية ،لقاء المراجعة التحميمي ،حمقة
التدريب ،المبلحظة المركزة كلقاء المراجعة التحميمي المركز .كىذه الخطكات معقدة كتستيمؾ
الكقت ،لكنيا تطبؽ مع فئة قميمة مف المعمميف.

ب  -النمو الميني التعاوني :كىك رعاية نمك المعمميف مف خبلؿ تعاكف منتظـ بيف الزمبلء ،كلو عدة
صكر منيا :

 التدريب بإشراؼ الزمبلء (تدريب األقراف)
 المقاءات التربكية.
 تطكير المنيج.

 البحكث الميدانية.

ج  -النمو الذاتي :ىك عممية نمك مينية تربكية يقكـ فييا المعمـ منفردان لتنمية نفسو ،حيث يقكـ
المعمـ بكضع ىدؼ أك أكثر لمدة سنة كيضع خطة لتحقيؽ ىذا اليدؼ أك األىداؼ ،ثـ ينفذ

يقيـ كيعطي تقري انر عف نمكه ،كدكر المشرؼ ىنا ىك المساندة كليس التدخؿ
الخطة كفي النياية ّ
المباشر.
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 .2.4.8اإلشراف المباشر:
تميؿ آليات اإلشراؼ التربكم التي تكالت عمى كاقعنا اإلشرافي إلى أف يككف جزء مف مياـ المشرؼ
التربكم مرتبطان بالمتابعة اإلدارية مما يصعب عميو القياـ بعممو الفني عمى الكجو المرضي ،كذلؾ

بالنسبة لزيارات المشرؼ التربكم فإف مف المؤكد أف الزيارات القصيرة المتباعدة ال تساعد المعمـ عمى

النمك ،كقياـ المشرؼ بزيارة أك زيارتيف لممعمـ في السنة غير فاعؿ في تطكير المعمميف ،لذلؾ ال بد أف
يككف ىدؼ المشرؼ ىك " :العمؿ عمى مدل طكيؿ إلحداث نمك ميني مستمر لممعمـ ،كتطكير في

البيئة التربكية لممدرسة بشكؿ عاـ" .مف ىنا كردت فكرة آلية اإلشراؼ التربكم المباشر لممدرسة مف
خبلؿ المشرؼ التربكم المنسؽ حيث يقكـ اإلضافة إلى عممو في مجاؿ التخصص باإلشراؼ العاـ

عمى جميع جكانب العمؿ في مجمكعة محددة مف المدارس كاستيدافيا بكصفيا-مجتمعة -كحدة العمؿ

التطكيرم لممشرؼ التربكم ،ككتابة تقارير دكرية عف كؿ مدرسة (باداود .) 27-26 : 2009 ،

مما سبؽ يستخمص الباحث أف جميع أنماط اإلشراؼ التربكم عمى قدر كاسع مف األىمية كلكف
الباحث أراد أف يقتصر في دراستو ىذه عمى أحد ىذه األنماط كىك اإلشراؼ اإلبداعي ،إذ يعتبر مف
األنماط الحديثة التي تكاكب مسيرة التقدـ العممي كالتكنكلكجي بما يخدـ العممية التربكية التي أساسيا

إيجاد مشرفان تربكيان أكثر إبداعان.
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المبحث الثاني /اإلبداع في اإلشراف التربوي:
تمييد
يعد اإلبداع مف األمكر الضركرية التي ليا مذاؽ خاص في شتى مناحي الحياة عمى كجو
العمكـ كفي ميداف التربية كالتعميـ عمى كجو الخصكص ،فقد نجد مدي انر مبدعان في مجاؿ اإلدارة

المدرسية ،أك معممان مبدعان في مجاؿ التدريس ،كىناؾ الكثير مف الباحثيف مف طرؽ ىذا الباب
بدراسات مستفيضة حكؿ ما سبؽ ذكره ،كلكف الباحث أراد أف يطرؽ باب اإلبداع في اإلشراؼ

التربكم ليسمط الضكء عمى راعي العممية اإلشرافية أال كىك المشرؼ التربكم ،فكـ نحف بحاجة إلى

المشرؼ التربكم المبدع القادر عمى قيادة سفينة العممية اإلشرافية كي يصؿ بيا إلى بر األماف .

أوالً /اإلبداع
 .1مفيوم اإلبداع:
مف خبلؿ إطبلع الباحث عمى كؿ ما يتعمؽ باإلبداع مف أدبيات فمـ يجد تعريفان جامعان ليذا

المفيكـ بؿ إف ىناؾ الكثير مف التعريفات قد يتناكليا مف أبعاد مختمفة في فترات زمنية مختمفة منيا:

يرل سميث ( )smith ،1959أف اإلبداع ىك إيجاد عبلقات بيف األشياء التي لـ يسبؽ القكؿ أف

بينيا عبلقات ( معمار.)163: 2003،

أما اإلبداع بالمفيكـ التربكم فقد ذكر تكرانس (  )Torrance, 1963بأنو " :عممية تساعد

المتعمـ عمى أف يككف أكثر حسان لممشكبلت كجكانب النقص كالتغيرات في مجاؿ المعرفة كصياغة

فرضيات كاختبارىا كاعادة صياغتيا أك تعديميا مف أجؿ التكصؿ إلى نتائج جديدة يستطيع المتعمـ نقميا
لآلخريف" ( العزة.) 254: 2002 ،

أما ركشكا العالـ الركماني الشيير فيرل أف اإلبداع حص انر ىك " :الكحدة المتكاممة لمجمكعة

العكامؿ الذاتية كالمكضكعية ،التي يعيش فيو"  ،بينما اإلبداع بمعناىا الكاسع " :إيجاد حمكؿ جديدة

لؤلفكار كالمشكبلت إذا تـ الكصكؿ إلييا بطريقة مستقمة حتى لك كانت غير جديدة عمى المجتمع أك

في مجاؿ العمـ بشكؿ عاـ " ( .أبو جادو.) 26: 2004 ،

52

مف التعريفات السابقة الحظ الباحث أنيا تتفؽ جميعيا عمى إنتاج شيء جديد لـ يكف مكجكدان مف

قبؿ بشرط تكفر الجدة أك األصالة كالمنفعة ،كتختمؼ فيما بينيما مف حيث مكطف االىتماـ كالتركيز،
فمنيا ما يركز عمى العممية التي يسير بمكجبيا اإلبداع ،كمنيا ما يركز عمى النتائج كمنيا ما يركز

عمى المظاىر الشخصية لمشخص المبدع ،كبالتالي يمكف القكؿ بأف االختبلؼ ناتج عف تعدد العناصر

المككنة لئلبداع.

 .2عناصر اإلبداع :
يتككف اإلبداع مف عدة عناصر ذكرىا (العزة  )260-587 : 2002 ،مف النقاط التالية:
 .1.2المناخ الذي حصل أو يحصل فيو اإلبداع :
كىك ما يسميو بعض الكتّاب مثؿ ( :أبو جادو  ) 27 : 2004،ك(الحيزان  )26 : 2002،بػ "
البيئة اإلبداعية  " Creative Environmentكقد كصفيا (المعايطة و البواليز )180: 2004،
بأنيا  " :المناخ بما يتضمنو مف ظركؼ كمكاقؼ مختمفة تيسر اإلبداع العممي أك تحكؿ دكف إطبلؽ
طاقات األفراد اإلبداعية ".
كىي تتضمف المكقؼ الكمي المعقد الذم يتـ مف خبللو استثارة العمميات اإلبداعية بشكؿ مبدئي ك

االستمرار في ذلؾ إلى أف تتـ ىذه العمميات ،كىذه البيئة قد تككف طبيعية أك نمكذجية يتـ تصميميا
بحيث تكفر أفضؿ الظركؼ إلثارة القدرة عمى التفكير اإلبداعي ( أبو جادو.)27: 2004 ،

كقد ذكر (الحيزان  )27 :2002،بعض األمكر التي ال بد مف تكافرىا في البيئة الميسرة لئلبداع ،
كىي :
 تحقيؽ الحرية المشركعة.
 تكفير األمف النفسي كاالجتماعي لؤلفراد.
 مزاكلة الشكرل كالحكمة داخؿ المؤسسة.

 بث ركح المغامرة كالمجازفة كقبكؿ التحدم.
 خمؽ جك مف الثقة المتبادلة كالتعاكف المثمر.

 تشجيع األفكار الجديدة كتكفير الكقت البلزـ لئلبداع.
 تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص كدعـ المبدعيف.
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كيضيؼ ( رياف .)148 : 2006،
 تشجيع االتصاؿ كالتكاصؿ مع المحيط.
 الترحيب بالمبادرات الذاتية.

 إيجاد الظركؼ المناسبة لتطكير االىتمامات كاالستعدادات.
 عدـ اإلكراه عمى فعؿ الشيء.

 التحريض عمى طرح األسئمة كاإلجابة عنيا.
 .2.2الشخص المبدع :
يصؼ (الزىراني  )328: 2003،اإلنساف المبدع بأنو  ":مف يصؿ إلى مرحمة تحقيؽ الذات"
كيرل لكينفيمد )  ( Lewinfieldأف الشخص المبدع ىك  ":المرف ،ذك األفكار األصيمة كالمتمتع
بالقدرة عمى إعادة تعريؼ األشياء أك إعادة تنظيميا ،ك الذم يمكنو التكصؿ إلى استخداـ األشياء

المتداكلة بطرؽ كأساليب جديدة تعطيو معاف تختمؼ عما ىك متداكؿ أك متفؽ عميو بيف الناس"

(القذافي .) 15 : 2000،

كيبرز جيمفكرد ) Gilford (1959سمات الشخص المبدع في تعريفو لممشكبلت كاعادة

تعريؼ المشكمة كايضاحيا بالتفصيبلت ،كىي قدرات يمكف تصنيفيا تحت مظمة التفكير الناقد "

(جروان .)57 :2004 ،

كيتسـ الشخص المبدع بسمات عديدة تميزه عف غيره كالتي يسمييا البعض مثؿ
(العزة " )255 :2002،خصائص الشخص المبدع" ،كتختمؼ ىذه السمات مف شخص آلخر كقد

تتكفر جميعيا أك بعضيا في المبدع ،كمف أىـ ىذه السمات ما أكردىا (الحمادي -17 :1999،

 :)20الثقة في قدرات عمى تنفيذ ما يرد ،مثابر ال يستسمـ بسيكلة ،يحب التأمؿ كالتفكير يميؿ إلى
إيجاد أكثر مف حؿ كاحد لممشكمة ،لديو القدرة عمى تحمؿ المسئكلية ،ييتـ باألشياء التي تحتمؿ الشؾ
كال يمكف التنبؤ بيا  ،يبادر بالعمؿ كمستعد لبذؿ الجيد ،قادر عمى فيـ دكافع اآلخريف كتنظيـ العمؿ

باستمرار ،يممؾ القدرة عمى التحميؿ كاالستدالؿ ،يحب التجريب كالمحاكلة  ،يربط بيف خبراتو السابقة

كما يكسبو مف خبرات جديدة ،يمتمؾ درجة عالية مف الذكاء  ،كاسع الخياؿ  ،يحب التغيير كالتجديد ،

حازـ غير متردد ،لديو االستعداد لحؿ المشكبلت ميما كانت معقدة أك صعبة.
كيضيؼ (الطيطي  ) 68 : 2001 ،أف أىـ ما يميز الشخص المبدع مف الناحية االجتماعية
ىك القدرة عمى قيادة اآلخريف كادارة النقاش كالتفاكض بشأف القضايا الحياتية كاالجتماعية التي يتعرض
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ليا زمبلؤه ،باإلضافة إلى االستقرار االنفعالي كقمة التعرض لؤلمراض النفسية كشعكره بالسعادة
إلنجازاتو.

أما مف الناحية الخمقية فيك أكثر صدقان كأمانة كعدالن كمراعاة لمقيـ االجتماعية ذلؾ ألنو أكثر

قدرة عمى تقييـ أعمالو كتمييز الخطأ مف الصكاب بحكـ قدراتو العقمية المرتفعة .
كالشخص المبدع في ىذه الدراسة ىك المشرؼ التربكم المبدع.
 .3.2العممية اإلبداعية:

يمر اإلبداع أك العممية اإلبداعية بعدة مراحؿ اختمؼ الباحثكف في تحديدىا كىي مراحؿ
متداخمة كمتفاعمة مع بعضيا بعضان ،تمر داخؿ المبدع بطريقة ال شعكرية حتى تصؿ إلى درجة الكالدة

الحقة كقد ذكرىا (الحيمة  )50 : 2002،في المراحؿ األربعة التالية :

أ  -مرحمة اإلعداد ) (preparationكيتـ فييا تحديد المشكمة كمعرفة جكانبيا األساسية بتجميع
المعمكمات كالميارات كالخبرات السابقة ذات العبلقة.

ب  -مرحمة الحضانة ) (Incubationيتـ فييا التركيز عمى المشكمة في ذىف الفرد بحيث تصبح
كاضحة كىي عممية ال شعكرية قد يأتي الحؿ في حالة استرخاء الفرد أك تنزىو.

ج  -مرحمة اإللياـ أك اإلشراؽ ) (Illuminationكيتـ فييا إدراؾ الفرد لمعبلقة بيف أجزاء المشكمة
التي يستطيع مف خبلليا الكصكؿ إلى الفكرة الجديدة في حؿ المشكمة.

د  -مرحمة التحقؽ ) (Verificationالكصكؿ إلى الفكرة الجديدة كالتأكد منيا في ضكء التجارب
كالحقائؽ كاألدلة كالشكاىد كالحقائؽ المختمفة.

كأضاؼ (جروان  " )58 : 2004 ،اإلصرار كالمثابرة ) " (Perseveranceكمرحمة خامسة
تأتي بعد مرحمة االحتضاف ،لكف (العزة )264 : 2000،أ ّكد أنو ال يمكف اعتبارىا مرحمة بؿ ىي مف
صفات الشخص المبدع حيث يبلقي المبدع عقبات كعكائؽ كثيرة في طريقو كيجد اختبلالت كفجكات

يجب أف يجتازىا بالصبر كاإلصرار كالمثابرة ليصؿ إلى مبتغاه .

كالعممية اإلبداعية في ىذه الدراسة ىي عممية اإلشراؼ التربكم التي يقكـ بيا المشرؼ التربكم

المبدع.
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 .4.2النواتج اإلبداعية :
النكاتج اإلبداعية يمكف أف تتضمف األنماط السمككية كاألدائية كاألفكار كاألشياء كغيرىا مف

المنتجات األخرل ،بأم كسيمة ممكنة لمتعبير عف ذلؾ( .أبو جادو. )27 :2004 ،

كيتـ تقييـ النكاتج اإلبداعية في ضكء ثبلث محاكر ذكرىا (الحيزان )28 :2002 ،ىي :
أ  -الجدة ) (Noveltyأم درجة الجدة كاألصالة.

ب  -المنفعة كالقيمة كمبلءمة اليدؼ ) (Resolutionأم مدل نجاح المنتج في حؿ المشكبلت
التي صنع مف أجميا.

ج  -التفاصيؿ التركيبية )  ( Elaborationكتعني جماؿ المنتج كأناقتو كقكة جاذبيتو .
كالنكاتج اإلبداعية في ىذه الدراسة ىي نتيجة العمؿ اإلشرافي اإلبداعي.
كفي ىذه الدراسة قد اىتـ الباحث بعناصر البيئة اإلبداعية كالشخص المبدع الذم يتمثؿ في
المشرؼ التربكم كلذلؾ فإف النكاتج اإلبداعية ىي التي سيتـ تناكليا في األداة المستخدمة في ىذه

الدراسة

ألنيا األكثر كضكحان لمقياس  ،أما إذا تحدثنا عف العممية اإلبداعية فيي تحدث داخؿ

الشخص المبدع كبالتالي يصعب قياسيا باألداة المستخدمة في ىذه الدراسة.
 .3مستويات اإلبداع :

يظير اإلبداع عمى شكؿ مستكيات تتراكح بيف اكتشاؼ تركيب الذرة كتنظيـ الحديقة .كيتبادر
إلى الذىف لدل كثير مف الناس أف اإلبداع ىك "االختراؽ اإلبداعي" أك " اإلنجاز الخارؽ غير

المسبكؽ" غير أف الكثير مف الباحثيف يركف ضركرة التمييز بيف مستكيات اإلبداع أندرىا مستكل
االختراؽ اإلبداعي (جروان. ) 60 : 2004 ،

:)262

كمف األمثمة عمى تقسيـ اإلبداع إلى خمسة مستكيات تقسيـ تايمكر كما ذكره (العزة : 2002،

أ  -اإلبداع التعبيري :كيقصد بو تطكير فكرة أك نكاتج فريدة بغض النظر عف نكعيتيا أك
جكدتيا.

ب  -اإلبداع المنتج :كيقصد بو (البراعة) في التكصؿ إلى النكاتج مف الطراز األكؿ مع كجكد
مؤشرات قكية عمى تكافر بعض القيكد التي تضبط األداء الحر لؤلفراد.
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ج  -اإلبداع االبتكاري :كيقصد بو البراعة في استخداـ المكاد لتطكير استعماالت جديدة ليا بحيث
يشكؿ ذلؾ إسيامان جكىريان في تقديـ أفكار أك معمكمات أساسية جديدة كعادة ما يخضع
لمكاصفات تحددىا مؤسسة معينة بحيث يحصؿ عمى صاحبو عمى براءة اختراع.

د  -اإلبداع التجديدي :كيقصد بو تقديـ أفكار جديدة بعد اختراؽ قكانيف كمبادئ في مدرسة فكرية
ثابتة.

ق  -اإلبداع التخيمي أو االنبثاقي :كىك أعمى مستكيات اإلبداع ك أندرىا ،كيقصد بو التكصؿ إلى
مبدأ أك نظرية أك افتراض جديدة كميان يترتب عميو ازدىار أك بركز مدراس كحركات بحثية

جديدة.

 .4العوامل المؤثرة في اإلبداع :
جاءت العكامؿ المؤثرة في اإلبداع عمى شكؿ سمسة طكيمة في األدب التربكم فقد ذكرت

(السرور  )244: 2002،مجمكعة مف العكامؿ مف أىميا :

الثقافة ،األسرة كطبيعة الكالديف ،االلتزاـ ،كيفية تشكيؿ اليكية لمفرد ،النضج ،التعميـ ،المثيرات،

الصحة العقمية ،البيئة بشكؿ عاـ كالنظـ الحياتية المتعبة لمفرد ،القبكؿ كالتشجيع كخاصة في فترة
الطفكلة المبكرة ،الدافعية الداخمية لمفرد كحمايتيا مف الدكافع الخارجية المعيقة ،المعرفة كالمكاىب

الخاصة.

كيذكر (سبلمة كأبك مغمي  )70-69 : 2002،عكامؿ أخرل يذكر الباحث منيا ما يمي :
 تشجيع الشعكر باالستقبلؿ كممارسة التعميـ الذاتي.
 تكفير بيئة غير تسمطية ،كفي نفس الكقت ال تشجع الفكضى أك االضطراب.
 البعد عف إصدار األحكاـ.

 التشجيع عمى تفحص اآلراء كالميكؿ.

 التشجيع عمى ممارسة عمميات التفكير.
كلئلبداع دكافع كزعيا (الزىراني  )322 : 2003،إلى ثبلث مجمكعات كبيرة ىي:
أ  -الدكافع الخارجية :كتتشكؿ مف المكافآت المادية كالحكافز الخارجية.

ب  -الدكافع الشخصية :الحماس كاالستقبلؿ في الحكـ كالتفكير كالمساىمات المبتكرة كالنزعة
االجتماعية ،كالرغبة في معالجة األشياء الغامضة كالمعقدة.
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ج  -الدكافع الخاصة بالعمؿ اإلبداعي :في إكمالو كتطكيره كاستم ارره

ثانياً /التفكير اإلبداعي
 .1مفيوم التفكير اإلبداعي :
يرل (طافش )18: 2004 ،أف اإلنساف ال يككف مبدعان إال إذا كاف قاد انر عمى التفكير

اإلبداعي بامتبلكو القدرة عمى اكتشاؼ عبلقات جديدة أك حمكؿ أصيمة تتسـ بالجدة كالمركنة.

كالتفكير اإلبداعي كما يصفو (البريدي  ) 50 : 1999،بأنو " :عممية ذىنية مصحكبة بتكتر
كانفعاؿ صادؽ ينظـ بيا العقؿ خبرات اإلنساف كمعمكماتو بطريقة خبلقة تمكنو مف الكصكؿ إلى جديد
مفيد" .
كيرل فيمدىكزف ( )1998أف التفكير اإلبداعي ىك" :نشاط عممية معرفية يتضمف تطكي انر

كاستخدامان لقائمة ضخمة مف المعرفة كميارات التفكير ،كاتخاذ الق اررات كضبط العمميات فكؽ المعرفية"

(أبو جادو.)26 :2004 ،

بينما يرل (جروان  )83: 2004،بأنو  ":نشاط عقمي مركب كىادؼ تكجيو رغبة قكية في
البحث عف حمكؿ أك التكصؿ إلى نكاتج أصيمة لـ تكف معركفة سابقان ،كيتميز التفكير اإلبداعي
بالشمكلية كالتعقيد ألنو ينطكم عمى عناصر معرفية كانفعالية كأخبلقية متداخمة تشكؿ حالة ذىنية

فريدة".

لكف العيسكم يؤكد بأف التفكير اإلبداعي ىك "أسمكب مف أساليب التفكير المكجو الذم يسعى

مف خبللو الفرد إلى اكتشاؼ عبلقات جديدة أك الكصكؿ إلى حمكؿ جديدة لمشكبلت ،أك اختراع منيج

ك طرؽ أك أجيزة معينة ،أك إنتاج مكضكعات أك صكر فنية جميمة " (باداود .) 54 : 2009 ،

كذكرت سحر باداكد أف التفكير اإلبداعي ىك" :عممية عقمية يمارسيا الفرد بيدؼ إنتاج أفكار
أك أشياء جديدة مف خبلؿ تفاعمو مع المكاقؼ التعميمية المختمفة إلبداع ما ىك مبتكر كذم قيمة" .أك

ىك " :القدرة عمى رؤية األشياء بطرائؽ جديدة كرؤية المشكبلت التي لـ يفكر أحد أنيا مكجكدة كتقديـ

حمكؿ جديدة كمتفردة كفعالة " (باداود .)55 : 2009 ،
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مما سبؽ ذكره يتضح لمباحث أف التفكير اإلبداعي ىك أحد أنماط التفكير التي يجب اعتمادىا

في العممية التربكية التعميمية سكاء أكاف ذلؾ لممشرفيف التربكييف أك لممعمميف أك لمطبلب كذلؾ ليتـ
تفاعميـ مع كؿ المكاقؼ التعميمية بشكؿ أكثر إيجابية ،لذلؾ يستمزـ ذلؾ تكفر عدد مف الميارات

الخاصة في ىؤالء األشخاص مف مشرفيف أكثر إبداعان كىذا ما سنتطرؽ إليو فيما يمي.
 .2ميارات التفكير اإلبداعي :

بالنظر إلى أكثر اختبارات التفكير اإلبداعي شيكعان كىي اختبارات تكرانسTorrance ،

( )1996كاختبارات جيمفكرد ) Guilford(1967تشير إلى أىـ ميارات التفكير اإلبداعي كالتي يسمييا
البعض (القدرات اإلبداعية) كمنيـ (سبلمة كأبك مغمي  ) 56 : 2002،المذاف يعرفانيا بأنيا:
القدرة عمى الخمؽ كاالبتكار أك القدرة عمى حمكؿ جديدة أك القدرة عمى خمؽ منتجات مقنعة

كذات معني .

كقد اتفؽ كثير مف الباحثيف أف القدرة اإلبداعية تتشكؿ مف عدة عكامؿ ذكرىا رياف ()2006

كالتالي  :الطبلقة ،المركنة ،الحساسية لممشكبلت ،األصالة ،إدراؾ التفاصيؿ (اإلفاضة) ،كاالحتفاظ
باالتجاه كمكاصمتو.
كأضاؼ (طافش  )23 : 2004،إلى ما سبؽ  :الخياؿ الكاسع كالحرية .كما أضاؼ

(المعايطة والبواليز )186 : 2004،التأليؼ.

كفيما يمي نبذة عف ىذه الميارات (القدرات) :
أ  -الطالقة ): (Fluency
يتفؽ كؿ مف (جركاف )84 : 2004،ك(الحيمة  )248 : 2002،عمى أنيا قدرة الفرد عمى
تكليد عدد كبير مف البدائؿ أك المترادفات أك المشكبلت أك األفكار أك االستعماالت عند االستجابة

لمثير معيف كالسيكلة كالسرعة في تكليدىا أم أنيا عممية تذكر كاستدعاء اختيارية لمعمكمات أك خبرات

أك مفاىيـ أك سبؽ تعمميا .

كيرل (الطيطي  )55 :2002،بأنيا  :القدرة عمى إنتاج أفكار عديدة ،لفظية كأدائية لمسألة

أك مشكمة نيايتيا حرة كمفتكحة ،كتحدد الطبلقة في حدكد كمية ،تقاس بعدد االستجابات كسرعة

ريان
صدركىا أم أنيا قدرة الفرد عمى استدعاء المعمكمات المخزكنة لديو كمما احتاج إلييا ،كيرل ( ّ
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 )152 : 2005،بأنيا  ":القدرة عمى إنتاج عدد كبير مف األفكار في كحدة زمنية معينة ،كتشكؿ كؿ
خطكة متكاممة نقطة بدء جديدة في معالجة المشكبلت".
كتصنؼ الطبلقة إلى عدة أنكاع ذكر منيا (الحيزاف :)32 :2002،

 .1الطالقة الفكرية ) :(Ideational Fluencyكتعني معدؿ سيؿ األفكار المكلدة في زمف
محدد.

 .2الطالقة المفظية ) :(Verbl Fluencyكىي القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف الجمؿ
كاأللفاظ ذات المعاني المختمفة.
كيضيؼ (جروان :)48 :2004،
 .3طالقة األشكال :كىي القدرة عمى الرسـ السريع لعدد مف األمثمة كالتفصيبلت أك التعديبلت
في االستجابة لمثير كضعي أك بصرم .
كيضيؼ (عبد السميع وحولة  )216 : 2005،إلى ما سبؽ :
 .4طالقة التداعي "االرتباطية" ) :(Associational Fluencyالقدرة عمى إنتاج أكبر عدد
مف المترادفات لكممة محددة (ارتباطية قريبة) أك تحديد كممة معينة بحيث ترتبط مع كممات

أخرل (ارتباطية بعيدة) .

 .5الطالقة التعبيرية ) :(Expressional Fluencyكىي القدرة عمى التفكير السريع في
الكممات المتصمة كالمبلئمة لمكقؼ معيف كصياغة األفكار بشكؿ سميـ .
ما يراه الباحث في ىذا الصدد بأف الطبلقة تتمثؿ في قدرة المشرؼ التربكم عمى تكليد عدد

كبير مف البدائؿ أك المترادفات أك الحمكؿ الممكنة لممشكبلت التي يصادفيا أثناء قيامو بعممو
اإلشرافي كالسيكلة كالسرعة في تكليدىا.

ب  -المرونة ): (Flexibility
يرل (أبو جادو  )30 : 2004،بأف المركنة تتمثؿ في قدرة الفرد عمى تكليد أفكار متنكعة
ليست مف نكع األفكار المتكقعة دائمان ،كتحكيؿ مسار التفكير مع تغير المثير أك متطمبات المكقؼ ،في

حيف يرل (الحيزان  )32 : 2002،بأنيا القدرة عمى التكيؼ السريع مع المكاقؼ أك المشاكؿ الجديدة،
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كىي عكس التصمب أك الجمكد كالكقكؼ عند فكرة أك طريقة بعينيا ،كمنيا ما يتعمؽ بالقدرة عمى إنتاج

عدد متنكع مف االستجابات التي ال تنتمي إلى فئة أك مظير بعينو.

كيرل (طافش )23 : 2004،بأنيا " القدرة عمى تحكيؿ مسار األفكار حسب ما يقتضيو
المكقؼ مكضكع النقاش كالبحث كالتخمي عف األفكار القديمة إذا ثبت بطبلنيا ،كقبكؿ األفكار الجديدة
البناءة إذا ثبتت صحتيا ،أم ينظر إلى األمكر مف زكايا مختمفة".
وتصنف المرونة إلى األنواع التالية:
المرونة التكيفية )  :(Adaptive Flexibilityكىي القدرة عمى تغيير الكجية الذىنية العقمية لمفرد
كالتي ينظر مف خبلليا إلى حؿ مشكمة محددة ،أم أف المركنة التكيفية تحتاج إلى تعديؿ مقصكد في
السمكؾ يتفؽ مع الحؿ السميـ( .المعايطة كالبكاليز.)184 : 2004،
المرونة التمقائية )  :(Spontaneous Flexibilityكىي القدرة عمى إعطاء عدد متنكع مف
االستجابات التي ال تنتمي إلى فئة أك مظير كاحد كانما تنتمي إلى عدد متنكع أم اإلبداع في أكثر مف

إطار أك شكؿ ( .المعايطة والبواليز .)185 : 2004 ،

أما بخصكص المركنة فيرل الباحث بأف المركنة تتمثؿ في قدرة المشرؼ التربكم عمى التكيؼ

السريع مع المكاقؼ كالمثيرات ،كالنظر إلى المكضكع مف زكاياه المختمفة ،ككذلؾ عمى تحكيؿ األفكار
حسب ما يقتضيو طبيعة المكقؼ أثناء قيامو بالعمؿ اإلشرافي المكمؼ بو.
ج  -الحساسية لممشكالت ): (Sensitivity to Problem

ذكر (العزة  )267 : 2002،أف الكعي كاإلحساس بكجكد مشكمة بحاجة إلى حؿ كطرح أسئمة عف
أسباب عدـ حميا كامكانية حميا كالمساىمة بإبداعية في حميا يسمى الحساسية لممشكبلت .كيرل (أبك

جادك  ) 31: 2004،بأنيا " قدرة الفرد إلى إدراؾ الثغرات أك مكاطف الضعؼ في المكقؼ المثير،
الكعي بكجكد حاجات أك مشكبلت في مكقؼ معيف"  ،ككصفيا (الطيطي ) 56: 2001،بأنيا " :قدرة
الفرد عمى رؤية المشكبلت في األشياء كالعادات أك النظـ كرؤية جكانب النقص كالعيب فييا كتكقع ما

يمكف أف يترتب عمى ممارستيا".

كيرل الباحث بأف الحساسية لممشكبلت تتمثؿ في قدرة المشرؼ التربكم عمى إدراؾ المشكبلت
سكاء كانت مكجكدة أك متكقع حدكثيا لدل المعمميف مف خبلؿ عممو اإلشرافي سكاء كاف ذلؾ مف

الناحية الفنية أك الشخصية.
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د  -األصالة ): (Originality
يذكر (جركاف )85 : 2004،أف األصالة ىي أكثر الخصائص ارتباطان باإلبداع ك التفكير

اإلبداعي ،كىي بمعنى الجدة كالتفرد ،كىي ليست صفة مطمقة بؿ ىي محددة في إطار الخبرة الذاتية

لمفرد.

كيرل (البريدم  )56 : 1999،بأنيا  " :القدرة عمى إنتاج األفكار الجديدة-عمى منتجييا-
بشرط ككنيا مفيدة كعممية " .
كقد أكضح (أبك جادك  ) 31 : 2004،بأف األصالة ىي  " :القدرة عمى إنتاج أفكار أصيمة

كنادرة أم التفكير في مدل أبعد مف األشياء المعتادة بحيث يككف الفرد قاد انر عمى إنتاج أفكار تمتاز

بالجدة كالندرة"  ،في حيف ذكر كؿ مف ركبنسكف ( )2003كبمسؾ ( )1999،Plsekأف األصالة ىي

إنتاج أفكار جديدة لـ يفكر بيا أحد مف قبؿ ،تخرج عف المألكؼ كالمتكقع ،بشرط أ ،تككف ذات قيمة
مستكل الفرد أك المنظمة أك المجتمع ( باداكد . )58 :2009 ،

كيفرؽ (ريان )155 : 2006،بيف األصالة كعكامؿ الطبلقة كالمركنة كالحساسية لممشكبلت
مف حيث:
 ال يشير إلى كمية األفكار المبدعة التي يعطييا الشخص ،بؿ تعتمد عمى قيمة ىذه
األفكار كنكعيتيا كجدتيا ،كىذا ما يميزىا عف الطبلقة.

 ال تشير إلى نفكر الشخص مف تكرار تصكراتو أك أفكاره بؿ تشير إلى النفكر مف تكرار
ما يفعمو اآلخركف ،كىذا ما يميزىا عف المركنة.

 ال تتضمف شركطان تقكيمية في النظر إلى البيئة كال تحتاج إلى قدر كبير مف الشركط
التقكيمية المطمكبة لنقد الذات حتى يتمكف المبدع مف إنياء عممو عمى خير كجو .كىذا

ما يميزىا عف الحساسية لممشكبلت التي تحتاج لقدر مرتفع مف التقكيـ لمذات كلمبيئة.

كيؤكد الباحث أف األصالة تتمثؿ في قدرة المشرؼ التربكم عمى تكليد أفكار جديدة قيمة

كأصيمة كنادرة تناسب المكقؼ اإلشرافي بحيث تككف تمؾ األفكار خارجة عف المألكؼ  ،ليككف قاد نار

عمى إنتاج أفكار تتميز بالجدة كالندرة .
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ه  -إدراك التفاصيل (اإلفاضة  ،اإلكمال أو التوسيع ) ) : (Elaboration
يرل (جروان ) 8 : 2004 ،بأنيا القدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة كمتنكعة لفكرة أك حؿ

ريان ) 156 : 2006،
لمشكمة أك لكحة مف شأنيا تساعد عمى تطكيرىا كاغنائيا كتنفيذىا" .أما ( ّ
فيرل أنيا" :القدرة عمى إضافة عناصر كمككنات لؤلشكاؿ األكلية كتقديـ تفاصيؿ لممكضكع الغامض".
كيرل (عبد السميع وحوالة )217 : 2005 ،بأنيا  :قدرة الفرد عمى البحث في التفاصيؿ
إلثراء فكرة ما ،كذلؾ بإضافة عناصر جديدة ليا كتفاصيؿ دقيقة بحيث تميز الفرد عف غيره " ،بينما

ذكر (المعايطة والبواليز  )186 : 2004،أنيا :البناء عمى أساس مف المعمكمات المعطاة لتكممة بناء
ما مف نكاحيو المختمفة حتى يصير أكثر تفصيبلن ،أك العمؿ عمى إمداده في اتجاىات جديدة.
كيرل الباحث بأف اإلفاضة تتمثؿ في قدرة المشرؼ التربكم عمى إدراؾ تفاصيؿ فكرة أك مكقؼ

ما ثـ إضافة عناصر جديدة كتفاصيؿ متنكعة إلثراء ىذه الفكرة أك ىذا المكقؼ بما يخدـ المعمـ بشكؿ
مباشر كبدكره يعكد بالنفع عمى الطالب .
و  -االحتفاظ باالتجاه ومواصمتو ) : (Retention of Direction
يرل (الحيزان  )34 : 2002،االحتفاظ باالتجاه بأنو قدرة الفرد عمى التركيز لفترات طكيمة
في مجاؿ اىتمامو رغـ المشتتات كالمعكقات التي تثيرىا المكاقؼ الخارجية ،التي تحدث نتيجة لمتغير
في مضمكف اليدؼ كىك ما يسمى باالحتفاظ باالتجاه.
ريان  )156 : 2006،بأنيا تتطمب مزيدان مف االنتباه الذم يبذلو الفرد لمكعي
كيضيؼ ( ّ
عمى المشكمة كتقصي أبعادىا .أما (عبد العال  )99 : 2005،فيعرفو بأنو  :قدرة الفرد عمى
االستمرار في التفكير بمشكمة معينة لفترة زمنية طكيمة دكف أف تحكؿ المشتتات بينو كبيف التفكير في

ىذه المشكمة عمى أف يصؿ إلى حؿ مرض ليا.

كاالحتفاظ باالتجاه كمكاصمتو يتمحكر حكؿ  :الكعي كاإلدراؾ كالتكجو لممستقبؿ ،التي تعمؿ
كأطر لمسمكؾ اإلبداعي ،كيقكـ ىذا التمحكر عمى أبعاد أساسية ذكرىا (حنكرة  )2003 ،كالتالي:
 المكاصمة الخيالية  :تتمثؿ في الجيد الحدسي كاالستبصارل كالتنبؤم.
 المكاصمة العقمية :مف خبلؿ القياس كاالستدالؿ كاالستنتاج.


المكاصمة الكجدانية :تتمثؿ في الجانب الكاقعي الذم يحفظ عمى الفرد حيكيتو كمقاكمتو

لئلحباط ،كيدفعو إلى المكاصمة بفعؿ اإلرادة القكية .
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المكاصمة البدنية :كىي مرتبطة بالمكاصمة الكجدانية (الدافعية)  ،حيث يككف الفرد قاد انر

مف الناحية البدنية عمى العمؿ  ،بالرغـ مف اإلرىاؽ الذم قد يكاجيو.

 المكاصمة الزمنية :أم القدرة عمى االحتفاظ بالمكضكع في الذىف بكؿ تعريفاتو
كتناقضاتو بشكؿ متسؽ ألطكؿ فترة ممكنة ( باداود . )59 : 2009 ،

كيرل الباحث بأف االحتفاظ باالتجاه كمكاصمتو ىك التفكير في المشكمة التي تصادفيا لفترة

طكيمة رغـ كجكد معيقات تفرضيا الظركؼ المحيطة بيا حتى تتمكف مف الكصكؿ إلى الحؿ المناسب

ليا.

ز  -الخيال الواسع ):(Imagination
يرل (طافش )23 : 2004،بأف ىذه القدرة تتمثؿ في اكتشاؼ العبلقات الجديدة بيف األشياء،
كتركيب أشياء جديدة مف عناصر قديمة.
ح  -الحرية ): (Freedom
ذكر (طافش )23 :2004 ،بأف ىذه القدرة تتمثؿ في التحرر مف قيكد القديـ كالركتيف،
كالتحميؽ في آفاؽ جديدة ليشاىد ما ال يشاىده اآلخركف.
ط  -التأليف ): (synthesis
يرل كؿ مف (المعايطة والبواليز ) 186 : 2004،بأنيا " :القدرة عمى دمج أجزاء مختمفة

في كحدات جديدة" .

كما أشارت (السرور )123 : 2002 ،عمى تصنيؼ دافيس ) Davis (1996الذم
صنؼ القدرات اإلبداعية إلى( :الطبلقة  ،اإلسياب  ،المركنة  ،األصالة  ،التحكيؿ  ،التصكر

كالتخيؿ  ،التركيز /تطكير التفسيرات  ،الحساسية تجاه المشاكؿ  ،القدرة عمى التعرؼ عمى

المشاكؿ  ،التفكير المقارنة كالمجازم  ،التقييـ الحدس /القدرة عمى التنبؤ بالنتائج  ،التفكير
المنطقي  ،القدرة عمى التراجع  ،التحميؿ  ،التركيب).
مف خبلؿ ما سبؽ فقد كجد الباحث أف القدرات اإلبداعية سابقة الذكر يمكف مف خبلليا

التعرؼ عمى الشخص المبدع كيمكف تنميتيا كتطكرىا مف خبلؿ التدريب عمييا منذ الصغر

كرعايتيا ألنيا في الغالب مكجكدة لدل معظـ البشر ،كيقكـ الباحث مف خبلؿ دراستو باالقتصار
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عمى خمس قدرات إبداعية خاصة بالمشرؼ التربكم كىي الطبلقة ،كالمركنة ،كاألصالة،

كالحساسية لممشكبلت ،كاإلفاضة لما ليذه القدرات مف أىمية قصكل لذلؾ يجب عمى المشرؼ
التربكم امتبلكيا لكي يرتقي بأداء المعمـ الميني نحك األفضؿ .
 .3معوقات اإلبداع:

يتطمب اإلبداع أجكاء نفسية سكية كمناخات اجتماعية كصحية لكي ينمك كيثمر ،كالمعكقات التي

تقتؿ اإلبداع كثيرة كمتنكعة كقد صنفيا (طافش )60 :2004،إلى :

أ  -المعوقات الشخصية :التفكير المتمحكر حكؿ الذات ،األحكاـ المسبقة ،االنطباع الخطأ،
التطرؼ (عدـ قبكؿ الرأم اآلخر) ،التصمب في الرأم كعدـ إعادة النظر في المفاىيـ غير
العممية ،ضعؼ الثقة في النفس ،عشؽ التقميد كالميؿ لممجاراة ،الحماس المفرط الذم يؤدم
إلى التسرع في العمؿ ،الخضكع لمعادات ،كالتقاليد فيظؿ التفكير نمطيان ،عدـ الحساسية أك
الشعكر بالعجز ،عدـ القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية ،كثرة االنشغاؿ ،عدـ تقبؿ األفكار الجديدة.

ب  -المعوقات األسرية :تدني المستكل االقتصادم الذم يؤدم إلى عدـ إشباع الحاجات ،فبل تنمك
شخصيتو نمكان سميمان متزنان ،ارتفاع نسبة األمية فبل يستطيع الكالداف تقديـ العكف ألبنائيـ
لجيميـ باحتياجاتيـ ،أحادية المسؤكلية في تربية األبناء.

ج  -المعوقات المجتمعية :قمع الحريات كالتسمط ،سمكؾ التبعية كأنماط الثقافة المتداكلة ،التمييز
الغير منطقي بيف الذككر كاإلناث ،ىيمنة األنشطة المجتمعية الجماعية ،كقمة األنشطة الفردية

التي تنمي اإلبداع ،الضعؼ االقتصادم  ،ضعؼ كسائؿ اإلعبلـ كتبعيتيا كسمبيتيا .

بينما أورد (الزىراني )443 -334 : 2003،عن (آدمز) التصنيف التالي لمعوقات اإلبداع :
د  -معوقات بيئية  :مثؿ الضجيج ،عدـ تأييد الزمبلء لؤلفكار ،كجكد رأم متسمط ،عدـ تكفر
الدعـ لممشركع اإلبداعي.

ه  -معوقات ثقافية  :مثؿ تقاليد المجتمع ،كعدـ تكفر التعزيز لمعمؿ المبدع.
و  -معوقات بصرية إدراكية  :إذ يرل األمكر التي تيمو كييمؿ ما عداىا.
ز  -معوقات تعبيرية  :كعدـ القدرة عمى إيصاؿ األفكار لآلخريف.

ح  - -معوقات فكرية  :مثؿ استخداـ أفكار غير مرنة أك غير صحيحة.

ط  - -معوقات إدراكية  :كتتمثؿ في التقبؿ لمرأم دكف التفكير في الرأم اآلخر.

م  - -معوقات عاطفية انفعالية  :كالخكؼ مف الخطأ ،عدـ القدرة عمى التمييز بيف الحقيقة
كالخياؿ.
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ؾ  - -معوقات شعورية وال شعورية :الخكؼ مف األفكار الجديدة كمف عقاب المجتمع فتبقي
األفكار حبيسة األنا.
مما سبؽ فإنو يتضح لمباحث بأف معكقات اإلبداع كثيرة لكف يمكف التخمص منيا بزيادة ثقافة

أفراد المجتمع كتكعيتيـ حكؿ أىمية اإلبداع كالدكر الذم يمعبو في تقدـ كرقي الشعكب
كالمجتمعات ،ككذلؾ ضركرة العمؿ الجاد مف قبؿ كافة المسئكليف كأصحاب القرار في إعطاء

اإلنساف المبدع سكاء أكاف مشرفان تربكيان أك معممان حقو مف االىتماـ كالتقدير كتكفير كافة

اإلمكانيات المادية كالبشرية.

كما يقكـ الباحث بتصنيؼ تمؾ المعكقات التي تكاجو المشرؼ التربكم كتحكؿ دكف تطبيقو

لمممارسات اإلشرافية اإلبداعية إلى أربع معكقات :
 معكقات مادية .

 معكقات إدارية .
 معكقات فنية .

 معكقات تتعمؽ بالتكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية .
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ثالثاً /اإلشراف التربوي اإلبداعي
تمييد :
سيقكـ الباحث بعرض ما يستطيع مف الحصكؿ عميو حكؿ اإلشراؼ اإلبداعي مف المراجع
العممية ،كمف ثـ يضيؼ عميو أفكا انر في خطكة يأمؿ أف تككف إبداعية كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ ما كتب
عف اإلشراؼ التربكم ليستخرج منو ما يتكافؽ مع اإلشراؼ اإلبداعي  ،كألف مكضكع الباحث يتعمؽ

بالممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف كلما لو مف عبلقة كطيدة باإلشراؼ اإلبداعي
مف خبلؿ التعرؼ عمى ما يمتمكو المشرفكف التربكيكف مف قدرات إبداعية خبلؿ ممارستيـ ألساليبيـ

اإلشرافية فقد كجد الباحث بأف يعطي دراسة تفصيمية حكؿ مكضكع اإلشراؼ التربكم اإلبداعي كىك
عمى النحك التالي :
 .1مفيوم اإلشراف التربوي اإلبداعي :
يعتبر اإلبداع حقان مشاعان ألم مجاؿ مف المجاالت ،كليس كقفان عمى مجاؿ معيف ،كيدخؿ

اإلبداع في مجاؿ اإلشراؼ التربكم إذا استطاع المشرفكف التربكيكف تكعية المعمميف بما حكليـ كفتحكا

مجاؿ الحكار كالنقاش ليـ ،كعرفكا المبدعيف منيـ كقدمكا ليـ زادان معرفيان كمياريان ثريان ،كاستثاركا لدييـ
أنماط التفكير المنتج كالمبدع الذم يميب خياليـ (الشيخي.)25 : 2000 ،
كقد بينت سحر باداكد ( ) 2009

أف  " :اإلشراؼ اإلبداعي يعتمد عمى النشاط الجمعي

كىك نكع نادر التنفيذ ،حيث ال يقتصر عمى إنتاج األحسف،بؿ يتطمب مف المشرؼ أف يشحذ اليمة
كيحرؾ ما عنده مف قدرات خبلقة إلخراج أحسف ما يمكف إخراجو في مجاؿ العبلقات اإلنسانية بينو

كبيف المعمميف ،كبينيـ كبيف األقراف معان ،كاإلشراؼ اإلبداعي يعمؿ عمى تحرير العقؿ كاإلرادة كاطبلؽ

الطاقة عند المعمميف الستثمار قدراتيـ كمكاىبيـ إلى أقصى مدل ممكف في تحقيؽ األىداؼ التربكية"

(باداود .)26 :2009 ،

كيضيؼ (طافش " :) 68 : 2004 ،إف ىذا ىك النمط المميز الذم ننادم بو كندعك إليو،
كنحث زمبلءنا التربكييف عمى أف يتبنكه نيجان كاضحان بناءان مثم انر لككنو يفجر الطاقات كيحفز اليمـ،
كيحسف تقدير أىمية العبلقات السامية بيف جماعة المعمميف ،كيستغؿ طاقاتيـ كقدراتيـ كمكاىبيـ في

تحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ العمؿ بركح الفريؽ الكاحد " .
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كيرل (السممي )53 :1996 ،أف اإلشراؼ التربكم الحديث ينبغي أف يتميز بمركنة العمؿ
كالبعد عف القيكد الركتينية ،كتقبؿ التجارب العممية كاستيعاب النتائج المبتكرة ،كمعالجة القضايا عمى

أساس مف الكعي كالفيـ الصحيح كالرغبة الصادقة في مساعدة اآلخريف.
 .2أىداف اإلشراف التربوي اإلبداعي:

مف خبلؿ استعراض الباحث ألىداؼ اإلشراؼ التربكم فقد كجد أف اإلشراؼ اإلبداعي ييدؼ

إلى تحقيؽ عدد مف األىداؼ مف أىميا:

 تييئة فرص النمك الميني لكؿ معمـ عف طريؽ تنمية مياراتيـ كقدراتيـ.
 تطكير برنامج اإلشراؼ بناء عمى جيد تعاكني باستخداـ نتائج البحث العممي بذكاء
متميز.

 تييئة أذىاف المعمميف لتقبؿ التغيير عف طريؽ إشعارىـ بالحاجة إليو كاشراكيـ في
التفكير بو كالتخطيط لو.

 المساىمة في تحقيؽ جكدة العممية التربكية التعميمية كجكدة مخرجاتيا ،كتعزيز كرعاية
استمرارىا.

 مساعدة الييئة التعميمية بكافة عناصرىا

في برامج النمك الميني،كتيسير تنفيذىا

كتحقيؽ أىدافيا في الكاقع المدرسي كالصفي.
 .3سمات اإلشراف التربوي اإلبداعي :
يعد االىتماـ باإلشراؼ اإلبداعي الكسيمة المثمى لمكاجية التحديات المعاصرة بما في ذلؾ

العكلمة كانصيار الثقافات ،كقد ذكرت (الجعيد  )9 : 2001،أف اإلشراؼ اإلبداعي يجب أف يتسـ
بعدة سمات منيا:

 إشرافان تغييريان متجددان ال تدكيميان.
 إشرافان إبداعيان ال تربية لمذاكرة.
 إشرافان حكاريان ال تمقينيان.

 إشرافان شكريان ال تسمطيان.

 إشرافان انفتاحيان ال انغبلقيان.
 إشرافان تقنيان ال يدكيان.

 إشرافان تعاكنيان ال فرديان.
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 إشرافان تعاكنيان ال فرديان.

 إشرافان مستم انر ال كقتيان.

 إشرافان تكاممي المنظكمة ال جزئيان ضيقان.
 إشرافان عمميان عقبلنيان ال ناقبلن مسمّمان.
 إشرافان تكقعيان ال عشكائيان.
 .4سمات المشرف المبدع :
أكردت (الخطيب كآخركف ") 256 : 1987،الصفات الشخصية التالية :الصبر ،المياقة،
مركنة التفكير ،الثقة بقدرتو المينية ،الرغبة في التعمـ مف اآلخريف كاالستفادة مف خبراتيـ ،فيـ الناس
كاإليماف بقدراتيـ ".

كيضيؼ (األفندم " :) 66 : 1990،الرؤية الكاضحة الشاممة لؤلىداؼ التربكية مع االستعداد

لمسير في أم سبيؿ تكصؿ إلييا كسكاء رسميا ىك أـ رسميا غيره" .

كذلؾ ذكر (طافش ) 195، 86 : 2004،السمات التالية" " الكفاءة العممية العالية ،الثقافة
المتنكعة الكاسعة ،الذكاء كبعد النظر ،الثقة بالنفس كبالقدرات ،التكاضع كالمباقة كحسف التصرؼ،
الصبر كالقدرة عمى التحمؿ "  ،كأضاؼ بعد ذلؾ :القدرة عمى تحسس المشكبلت التربكية ،الرغبة في

التطكير كالتجديد ،الحزـ في الرأم ،قكة العزيمة ،الميؿ لممغامرة ،تعدد االىتمامات ،التفاؤؿ كالمرح ،نبذ

التعصب" .

 .5المشرف التربوي المبدع:
" ىك الذم يعمؿ عمى اكتشاؼ قدرات المعمميف كاستخراج جيكدىـ كمساعدتيـ عمى تحقيؽ

األىداؼ المنشكدة ،كيعمؿ عمى ترقية أعماليـ كيعد نفسو كاحدان منيـ ال متصد انر ليـ دائمان ،كيغذم في

المعمميف نشاطيـ اإلبداعي كالقدرة عمى قيادة أنفسيـ بأنفسيـ ،كيأخذ بأيدييـ لبلعتماد بعد اهلل عمى

قدراتيـ كامكاناتيـ الذاتية ،كيساعدىـ عمى النمك الشخصي الميني" (باداود .)52 : 2009 ،

كما قاؿ (األفندي " :)66 :1990 ،المشرؼ المبدع ىك الذم يحصؿ ما يحصؿ عف طريؽ
الجماعة التي ينتسب إلييا كتنسب إليو ،كىك الذم يعمؿ بالناس كمع الناس ،يستخرج جيكدىـ الخبلقة
كيساعدىـ في تكجيييا إلى تحقيؽ أىدافو المرسكمة" .
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كيرل (حمدان  )50 : 1992،أف المشرؼ المبدع يعتقد أف المعمميف:
 يختمفكف عف بعضيـ في الميكؿ كالقدرات كالحاجات كعميو فإف إنجازىـ يككف مختمفان
كمف ثـ يجب أف يتسـ اإلشراؼ عمييـ بالتنكع كالفردية.

 يستطيعكف ذاتيان إنتاج آراء كأفكار كانجازات فذة متنكعة في صيغيا كجكىرىا.
 يصابكف بخيبة األمؿ عند تحدييـ بأسمكب أك اقتراح تربكم أك إدارم كاحد.
لذلك فيو ييدف إلى تطوير اإلنسان:
 المنتج كالمسئكؿ ذاتيان.
 كالمسئكؿ ذاتيان.
 المفكر المجدد.

 المستقؿ في رأيو كميكلو كق ارراتو.
 المفيد لنفسو كلمجتمعو.

 .6المبادئ التي يسعى المشرف المبدع لتطبيقيا مع المعممين :
ذكر (طافش  )193 : 2004،أف المشرؼ التربكم المبدع يسعى إلى ما يمي :
 تييئة كاعداد المعمـ المبدع القادر عمى بناء التمميذ المبدع.
 استثارة أفكار المعمميف.

 استثمار القدرات كاالستعدادات المتكفرة لدل المعمميف.
 تحفيز ىمميـ لممعرفة كالبحث.

 إرساء منيجية التحميؿ كالنقد في عقكليـ.
 إطبلؽ نكازع الفطرة إلى البذؿ كالعطاء.

 إكسابيـ القدرة عمى التعايش مع اآلخريف كالقبكؿ بالتنكع كالشكرل كالحكار.
كأضاؼ (المنيف  )112 : 2004،ما يمي :
 استخداـ األساليب العممية في تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف.
 تشخيص مشكبلت المعمميف كمناقشتيا كتقديـ الحمكؿ لمعالجتيا.

 االستفادة مف برامج كأساليب اإلشراؼ المتطكرة لتطكير ممارستو اإلشرافية كبالتالي
تطكير أداء المعمميف ،كابتكار أساليب إشرافية تبعث الحيكية كالنشاط لدل المعمميف.
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 االستفادة مف نتائج تقكيـ المعمميف في تطكير أدائيـ.
 إيجاد قنكات اتصاؿ سريعة بينو كبيف المعمميف.

 إيجاد قاعدة بيانات عف المعمميف لبلستفادة منيا في  :اتخاذ ق اررات إدارية كتربكية،
تطكير الممارسات اإلشرافية كأداء المعمميف.

 تشجيع المعمميف عمى اإلطبلع الكتساب المعرفة كالميارات لتساعدىـ عمى تطكير
أدائيـ.

 إثارة دافعية التعمـ الذاتي لممعمميف.
 االىتماـ بالتجديد كاالبتكار في الطرؽ كاألساليب التي يمارسيا المعممكف مع طبلبيـ.
كأضاؼ (حمدان )51 : 1992،ما يمي:
 منح تابعيو حرية معالجة مشاكميـ كاختيار الحمكؿ ليا أك تطكيرىا.
 تكفير بيئة تربكية كاقعية كمرنة متصمة مباشرة بحاجة تابعيو كرغباتيـ الفردية.

 مشاركة تابعيو باآلراء كاألساليب كالمقترحات الخاصة بالتدريس كاإلشراؼ دكف إلزاميـ
بيا أك فرضيا عمييـ.

 تكفير جك تربكم عممي متميز باالستقصاء كالتجريب كتبادؿ اآلراء كاألفكار.

 تكفير أنشطة كمياـ كمسئكليات متنكعة في نكعيا ككميا ككيفيا ليختار منيا تابعيو ما
يناسب خصائصيـ كقدراتيـ الفردية .
 .7وسائل اإلبداع التقنية في اإلشراف التربوي :
ىناؾ بعض الكسائؿ كالتقنيات التي تعمؿ عمى تنمية اإلبداع في اإلشراؼ التربكم كزيادة
فعاليتو ،مف أىـ ىذه التقنيات ما ذكره (الشيخي )58-54 : 2000،عمى النحك التالي:
أ  -استخدام التعميم المصغر :يمكف أف يستخدـ المشرؼ التربكم أسمكب التعميـ المصغر كتقنية
إشرافية إبداعية لتدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى الميارات التعميمية ككسائؿ التعميـ

الحديثة ،مف خبلؿ إشراؾ المشرؼ التربكم لممعمـ في التخطيط السابؽ لممكقؼ التعميمي
الصفي لتطكير مياراتو التدريسية.

ب  -استخدام الفيديو :في أساليب اإلشراؼ التربكم يحقؽ مزايا عديدة منيا :يقمؿ مف ذاتية
المشرؼ -تحميؿ عممية االتصاؿ المفظي كاالتصاؿ غير المفظي -يكفر إطا انر مرجعيان
لممراجعة مع التركيز عمى السمكؾ الفعمي لممعمـ  ،ك ذلؾ بشرط تكظيؼ ىذه التقنية بكفاءة ك

فاعمية لخدمة العممية اإلشرافية .
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ج  -استخدام الحاسوب  :يؤدم استخداـ الحاسكب إلى تنمية عناصر اإلبداع التربكم في العممية
اإلشرافية مف خبلؿ تقميص األعماؿ الكتابية لممشرؼ  ،السرعة في اإلنجاز كاألداء ،

المكضكعية .

كما أف استخداـ المشرؼ لمحاسكب يساعده عمى بناء عناصر اإلشراؼ ابتداء بتعاكف المشرؼ
كالمعمـ في كضع اإلطار التنظيمي العاـ لعممية المبلحظة  ،كمرك انر باستخدامو أثناء عممية المبلحظة

لتدكيف المبلحظات كتحميميا  ،ككصكالن إلى كضع النتائج النيائية كتطكير التكصيات كالمقترحات

لتحسيف السمكؾ التعميمي .
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المبحث الثالث

اإلشراف التربوي في فمسطين
تطور اإلشراف التربوي في فمسطين :
انسجامان مع األدب التربكم العالمي ،كانطبلقان مف تطكير العمؿ اإلشرافي فإف الحاجة لمكاكبة

المستجدات الحديثة كتطكير األدكات كالكسائؿ في مختمؼ المجاالت ،كحيث تأثرت كثير مف بمداف
العالـ الغربي ككذلؾ العالـ العربي بتطكر اإلشراؼ ،بات حتمان أف يتأثر اإلشراؼ التربكم في فمسطيف

تمشيان مع التطكر العالمي الحادث كفقان ليذه المتغيرات.

كحيث أف الباحث مف خبلؿ دراستو لمممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف
بككالة الغكث الدكلية بغزة كاف حريان بو أف يتناكؿ تطكر اإلشراؼ التربكم في فمسطيف ليعيش الحالة
التي كصؿ بيا اإلشراؼ التربكم في فمسطيف عبر حقبة تاريخية تمثؿ مرحمة ىامة مف تاريخ الشعب

الفمسطيني كذلؾ الختبلؼ الثقافات التي استممت زماـ األمكر في تمؾ الفترة.
ففي خبلؿ العقكد األخيرة مف العيد العثماني ،شيدت فمسطيف اىتمامان بالتعميـ ،حيث أسست

المدارس االبتدائية كاإلعدادية (الثانكية العميا) ،كيرجع الفضؿ في ذلؾ إلى السمطاف عبد الحميد الثاني

في األخذ بنظاـ التعميـ الحديث ،كقد اتخذت عدة خطكات لتحسيف التعميـ منيا:

أ  -أنيا طمبت مف المجمس اإلدارم في الببلد دراسة أكضاع التعميـ كتقديـ مقترحات لتطكير
التعميـ فييا ،كليذه قدـ مفتش المعارؼ لممدارس االبتدائية في القدس تقري انر أكضح فيو

ضركرة إجراء تغيير عمى برنامج التدريس كالمكاد الدراسية ،تكفير المعمميف األكفاء كالكتب
المدرسية في الكقت المناسب .

ب  -تـ تشكيؿ ديكاف لممعارؼ العمكمية في عاـ 1846ـ ليشرؼ عمى شئكف الدكلة العثمانية.
ج  -تأسيس نظارة لممعارؼ عاـ 1847ـ كالتي عرفت باسـ (معارفي عمكمي نظارات) .

د  -إصدار أكؿ نظاـ لمتعميـ العثماني عاـ 1869ـ لتنظيـ التعميـ االبتدائي كالثانكم في مختمؼ
الدكلة العثمانية ،كبمكجب ىذا النظاـ قسمت المدارس إلى قسميف:

 المدارس الحككمية (العمكمية) :كتعكد في إشرافيا كادارتيا إلى الدكلة العثمانية.
 المدارس الخصكصية :كتشرؼ عمييا الدكلة  ،أما تأسيسيا كاداراتيا فمؤلفراد أك
لجماعات حؽ الرعاية أك مف األجانب (العاجز. )17 :2000 ،
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وقد مر اإلشراف التربوي في النظام التعميمي في فمسطين بالمراحل التالية :
أ  -فترة ما قبل عام 1917م (مرحمة المراقبة والتفتيش) :
لـ يكف التعميـ في ىذه الفترة نظاميان ،فقد كاف التعميـ األكلي في فمسطيف يتـ عف طريؽ

الكتاتيب  ،باإلضافة إلى الكتاتيب التي اشتيرت بيا غزة ،حيث كانت معظميا ممحقة بالمساجد،
تقكـ عمى التمقيف كالتكرار كالحفظ لما تقدمو مف تحفيظ الحركؼ األبجدية كقراءة كتحفيظ القرآف

كتعميـ القراءة كالكتابة ،ككاف لشيخ الكتاب الحرية المطمقة في إدارة شئكف كتابو كمعاممة طبلبو،
كلو السمطة في كؿ شيء ،كاستمر التعميـ األكلي دكف مراقبة أك تفتيش أك تكجيو أك إشراؼ حتى

نياية عاـ 1918ـ (العاجز.)25 :2000 ،

ب  -فترة االنتداب البريطاني من عام 1948 -1917م (مرحمة التفتيش) :
حيث تكلت السمطات البريطانية مسئكلية التعميـ في فمسطيف مف  1920 -1917ـ  ،كقد تركت

معظـ ما كاف مكجكدان عمى حالتو التي كاف عمييا ،ككاف يشرؼ عمى التعميـ جياز إدارم صغير
مسئكؿ عف إعادة بناء التعميـ كتكيفو مع الظركؼ الجديدة.

كحمت عاـ 1920ـ اإلدارة البريطانية محؿ اإلدارة العسكرية ،كانتقؿ اإلشراؼ عمى المدارس إلى

اإلدارة المدنية التي استمر إشرافيا عمى المدارس بشكؿ مركزم مدني ،كتكلت اإلشراؼ عمى التعميـ

دائرتاف ىما دائرة المعارؼ الفمسطينية كجياز التفتيش (سيسالم وآخرون. )92 :2007 ،
أما جياز التفتيش فكان يضم نوعين ىما :

 المفتشون المركزيون  :كىـ أصحاب االختصاص كالمياـ المحددة في الدائرة المركزية
في القدس كيقكمكف بزيارة المدارس كيفتشكف عمى المعمميف التابعيف الختصاصيـ،

كيكتبكف التقارير لممدير العاـ ،كيقدمكف المشكرة في قضايا المناىج كالكتب المدرسية
كالتفتيش الفني ،كقد بمغ عددىـ  30مفتشان بينيـ  21عربيان 6 ،ييكد ،ك 3بريطانييف

(ىيئة الموسوعة الفمسطينية . )531 :1984،


مفتشو المناطق  :حيث قسمت فمسطيف إلى أربع مناطؽ تعميمية ىي  :منطقة القدس،

المنطقة الجنكبية (كتضـ غزة كيافا) كمنطقة السامرة  ،كمنطقة الجميؿ  ،فكاف لكؿ

منطقة مفتش يمارس عممو نظريان كعمميان كمدير محمي لممعارؼ ،كيجمع ميمتي اإلدارة
كالتفتيش (سيسالم  ،وآخرون . )93 :2007 ،
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ج  -فترة اإلدارة المصرية (قطاع غزة) واألردنية (الضفة الغربية) من عام -1949
1967م ( :مرحمة التفتيش) :

أشرفت الدكلة المصرية عمى إدارة قطاع غزة بعد حرب 1948ـ ،بعد تكقيع اتفاقية اليدنة مع
إسرائيؿ في (ركدس) عاـ 1949ـ ،كقد استمرت في إشرافيا حتى حرب 1967ـ ،التي كاف مف
نتائجيا خضكع قطاع غزة لسيطرة إسرائيؿ ،كقد عممت اإلدارة المصرية بالتعاكف مع ككالة الغكث
الدكلية عمى تحسيف أكضاع قطاع غزة مف جميع النكاحي كخاصة النكاحي التعميمية ،كاستطاعت

خبلؿ الفترة (1967 -1948ـ) تحقيؽ األىداؼ العامة التي رسمتيا لمتعميـ (العاجز)50 :2000 ،

ككانت ميمة المفتشيف زيارة المدارس كاإلطبلع عمى الجكانب المختمفة اإلدارية كحضكر كانصراؼ

الطبلب ،كزيارة المعمـ في الصؼ كمتابعتو ،كمتابعة مدل تنفيذ المناىج المدرسية ،ككتابة التقارير

الفنية لمزيارات الصفية ،ككاف مف حقو التدخؿ في سير الحصة ،كيركز عمى تصيد أخطاء كمتابعة
األعماؿ اإلدارية لمدراء المدارس ككضع األسئمة العامة لممراحؿ التعميمية كيقكـ بزيارة مفاجئة لممدرسة

بدكف إذف مسبؽ كيطمب مف المدير اصطحابو إلى المعمـ ،ككانت مبلحظات المفتشيف تركز عمى
أيدم الطبلب المرفكعة كيكقع المكـ عمى المعمـ ،ككاف بعد انتياء الزيارة يجمس مع المعمـ في غرفة

المدير كيذكر لو السمبيات كناد انر ما يذكر اإليجابيات ثـ يرسؿ لو تقري انر ينـ عف تقدير أدائو الصفي،
كعمى المعمـ التكقيع دكف أف يعترض (سيسالم وآخرون.)96 :2007 ،

د  -فترة االحتالل اإلسرائيمي من عام 1993 -1967م (مرحمة التفتيش والتوجيو) :
حيث خضعت الضفة الغربية كقطاع غزة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي بعد حرب يكنيك 1967ـ ،كخضعت

المؤسسات التعميمية تحت ىيمنة إسرائيؿ ،كشكمت إسرائيؿ مديريات التربية كالتعميـ في محافظات
الضفة الغربية كقطاع غزة  ،كيشرؼ عمى كؿ مديرية ضابط ركف عاـ ،كلو مساعد مف الكادر

الفمسطيني في المحافظة .

كاستمرت الممارسات التفتيشية لممفتشيف التربكييف في عاـ 1975ـ،إلى أف أكصى مؤتمر اإلشراؼ

التربكم المنعقد في العقبة عاـ  1975ـ أف يعتني المشرؼ التربكم بالمكقؼ التعميمي التعممي كأف
ترتقي الممارسات في اإلشراؼ إلى ككنو عممية ديمقراطية تعاكنية منظمة ،األمر الذم انعكس عمى

المشرفيف التربكييف في الضفة الغربية  ،أما في قطاع غزة فقد بدأ االىتماـ بمفيكـ التكجيو التربكم في

عاـ 1982ـ  ،كرغـ ذلؾ فقد ظؿ اإلشراؼ يتمحكر حكؿ مفيكـ التفتيش دكف تطكر (سيسالم

وآخرون. )98 :2007 ،

75

كيذكر (مناصرة  )1962 ،أف اإلشراؼ التربكم في فمسطيف نشأ عاـ 1919ـ  ،حيث تأسس

مكتباف لمتفتيش في القدس كنابمس  ،كظمت المكاتب التي تشرؼ عمى التعميـ تتسع كتتعدد حتى
أصبحت في عاـ 1970-1969ـ ثبلثة عشر مكتبان لمتعميـ ،ثبلثة منيا في الضفة الشرقية ،كما

عقدت عدة مؤتمرات كاف أبرزىا مؤتمر أريحا الذم عقد في أريحا عاـ 1962ـ ،كالذم خرج بتكصيات

تقضي بكجكب انصراؼ التفتيش إلى التكجيو كتغير اسـ المفتش إلى مكجو تربكم

(المدلل.)44 :2002 ،

ه  -فترة السمطة الوطنية الفمسطينية :من عام 1994م وحتى اآلن (مرحمة اإلشراف
التربوي) :

حيث تسممت السمطة الكطنية الفمسطينية مياـ التعميـ في شير أغسطس 1994ـ ،بعد تكقيع

اتفاقية أكسمك في 1993/9/13ـ  ،كأصبحت الضفة الغربية كقطاع غزة تتبع السمطة الكطنية
الفمسطينية ،تشكمت ك ازرات عدة مف بينيا ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالتي تكلت اإلشراؼ عمى التعميـ
في الضفة الغربية كقطاع غزة ،كما تـ تقسيـ المناطؽ الخاضعة لمسمطة إلى محافظات كفي كؿ

محافظة مديرية حتى بمغ عددىا في عاـ 2008-2007ـ ( )21مديرية تربية كتعميـ ،منيا ()15

مديرية في الضفة الغربية ،ك( )6مديرات في قطاع غزة كما ضـ الييكؿ التنظيمي لك ازرة التربية كالتعميـ
الفمسطينية ( )16إدارة عامة يتفرغ منيا ( )44دائرة ك ( )135قسمان ،كمف ىذه اإلدارات اإلدارة العامة
لئلشراؼ كالتأىيؿ التربكم .

كما أصبح في كؿ مديرية قسـ لئلشراؼ التربكم يقدـ مقترحاتو كيتابع التطكرات الحديثة ،كيعمؿ

عمى تقييـ كتحسيف نكعية التعميـ في المدارس ،ككؿ قسـ يتككف مف رئيس قسـ اإلشراؼ ،كمشرؼ
التدريب ،كمشرفيف لممباحث المختمفة كمشرؼ المرحمة(سيسالـ كآخركف.)100 :2007 ،
مف خبلؿ عرض ما سبؽ يرل الباحث أف اإلشراؼ التربكم في فمسطيف يتشابو مع اإلشراؼ

التربكم في الببلد العربية األخرل -إلى حد ما – لتشابو الظركؼ التي مرت بيا الدكؿ العربية ،حيث
مر اإلشراؼ بمرحمة التفتيش ثـ التكجيو ثـ اإلشراؼ التربكم ،حتى أف اإلشراؼ في قطاع غزة رغـ
خضكعو في فترة ما إلى اإلدارة المصرية فإنو ال يختمؼ عف اإلشراؼ التربكم في الضفة الغربية التي

كانت خاضعة لؤلردف ،فقد شيد اإلشراؼ التربكم في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية تكسعان كاضحان،
كزيادة في عدد المشرفيف كتنكع المياـ لممشرؼ التربكم ،كاعطائو الدكر القيادم في تطكير التعميـ .
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ومن المبادئ التي حددتيا وزارة التربية والتعميم الفمسطينية ( )2007ما يمي :
 عممية اإلشراؼ التربكم تعاكنية فنية تيدؼ إلى تحسيف التعميـ كالتعمـ كتطكير المكقؼ
التربكم ،كتخمك مف الفكقية كالتسمط .

 المشرؼ التربكم خبير تربكم يقدـ المشكرة كالعكف لممعمـ بعد أف يقكـ المعمـ بتحديد
حاجاتو كحاجات الطمبة بنفسو ،كعمى المشرؼ االستجابة ليذه الحاجات ،كبالتالي فإف

زيادة سمطة المشرؼ ال تعني زيادة فاعميتو .

 المعمـ ىك صاحب القرار األقكل في ممارسة مينتو كاحتراـ المعمـ كاتاحة الفرصة لو
لممشاركة في عممية التقكيـ أمراف أساسياف لضماف تعاكنو كنجاح عممو.

 المتعمـ ىك محكر العممية التعميمية التعممية ،كالمعمـ منظـ ليذه العممية.
 مدير المدرسة مشرؼ مقيـ يتابع عمؿ المعمـ كيقدـ لو المشكرة كالعكف.
 مينة التدريس مينة فنية ليا أسس عممية متطكرة.

 اإلشراؼ التربكم ليس عمبلن صفيان فحسب ،إنو تطكير لممكقؼ التربكم كميانكبالتالي ليس
ىناؾ أسمكب إشرافي أفضؿ مف غيره (وزارة التربية والتعميم الفمسطينية.)3 : 2007 ،

مستويات اإلشراف التربوي :
أ -عمى مستوى االختصاص :
 إشراؼ المرحمة األساسية األكلى  ،كيتـ في ىذا النكع مف اإلشراؼ تخصيص مشرفيف مف
تخصصيف مختمفيف (عممي كأدبي) لئلشراؼ عمى المعمميف في ىذه المرحمة مف (.)4-1

 إشراؼ المباحث كيتـ في ىذا النكع مف اإلشراؼ متابعة المعمميف الذيف يدرسكف المباحث

لمصفكؼ مف ( )12-5باستثناء مشرفي المغة اإلنجميزية الذيف يتابعكف معممي الصفكؼ (-1
.)12

ب -مستوى اإلشراف العام :
إف الغاية مف اإلشراؼ العاـ ىك تأكيد دكر مدير المدرسة بصفتو مشرفان مقيمان ،ليتسنى لو

تقديـ الدعـ كالمساندة لممعمميف في التخصصات المختمفة ،خاصة أف المشرؼ التربكم كمدير
المدرسة مكجياف كداعماف لعممية تجريب األفكار اإلبداعية التي يطرحيا المعمـ ،كىما يعمبلف في
حمقة كاحدة كبصكرة تكاممية كعميو فإف المجاالت التي يتـ اإلشراؼ عمييا ضمنو ىي :مدير

المدرسة ،مشرؼ مقيـ ،النمك الميني لمييئة التدريسية ،المشاريع الريادية.
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ج -المتابعة الشاممة :
يككف دكر المشرؼ ىنا تحسيف العممية التعميمية (أداء المعمـ) كبالتالي تحصيؿ الطمبة ،عمى
اعتبار أف المدرسة كحدة كاحدة تمعب أدكا انر مختمفة كتتفاعؿ فييا مجمكعة مف العناصر كتؤثر فييا
عدد مف العكامؿ .

د -مدير المدرسة مشرف مقيم (الجانب الفني) :
كىك ذلؾ اإلشراؼ الذم يعنى بالجانب الفني مف عمؿ مدير المدرسة ،كفيو يعمؿ المدير عمى

تطكير مجاالت متعددة تشمؿ تطكير المعمميف كتنميتيـ مينيان كتحسيف تنفيذ المناىج المدرسية،

كاإلشراؼ عمى تعمـ الطمبة كاإلدارة الصفية كغير ذلؾ (وزارة التربية والتعميم الفمسطينية،

. )4 :2007

ومن ميام المشرف التربوي كما ورد في دليل المشرف التربوي – الصادر عن وزارة التربية والتعميم

الفمسطينية – ما يمي :

 كضع خطة تطكير لمبحثو عمى مستكل المديرية كمتابعتيا.
 كضع خطة لمتابعة المدارس في اإلشراؼ العاـ.
 التحضير لمزيارات اإلشرافية.

 تقكيـ عمؿ المعمـ فنيان ،ككتابة التقارير اإلشرافية التخصصية كالعامة.
 تقديـ التغذية الراجعة لممعمـ كالمدير بعد كؿ زيارة.

 تفريغ التقارير اإلشرافية في سجؿ اإلشراؼ كمتابعة نتائج التقارير كرفعيا لمجيات المعنية.

 العمؿ عمى تنمية قدرات المعمميف كتدريبيـ مف خبلؿ إعطاء الدركس التطبيقية كعقد
االجتماعات الدكرية كاألياـ الدراسية كالدكرات كتنظيـ الزيارات التبادلية بيف المعمميف.

 تقديـ التكصيات كاالقتراحات في تنقبلت المعمميف.

 إبداء الرأم في المرشحيف لتعيينيـ معمميف مف خبلؿ المقاببلت.
 العمؿ عمى إغناء المناىج.

 تقديـ تقارير شيرية كسنكية حكؿ إنجازاتو في اإلشراؼ التخصصي كالعاـ كلجاف المباحث.
 اإلعداد لمدكرات كاإلشراؼ عمييا.

 المشاركة في تحديد حاجات المدارس مف التخصصات ،كحاجاتيا مف الكتب كالمراجع.
 دراسة جدكؿ تكزيع الدركس عمى المدارس.

 تزكيد اإلدارة العامة لئلشراؼ كالتأىيؿ التربكم بحاجات المعمميف مف الدكرات .
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 متابعة المدير كدعمو في تأدية دكره مشرفان مقيمان.

 تقديـ التكصيات كاالقتراحات في تنقبلت المعمميف.

 اإلسياـ في تفعيؿ األنشطة الطبلبية (وزارة التربية والتعميم الفمسطينية.)34 :2007 ،
تدريب المشرفين التربويين :
انطبلقان مف أىمية اإلشراؼ التربكم في فمسطيف تـ إنشاء اإلدارة العامة لئلشراؼ كالتأىيؿ

التربكم ،كما تـ تخصيص عدة مراكز تدريب في محافظات غزة تتكفر فيو اإلمكانات البلزمة ،كما
كيتـ تنفيذ الدكرات التدريبية الممكلة مف الدكؿ المانحة كالمؤسسات التربكية كما كيتـ تكفير المادة

التدريبية لممشرفيف.

كمف ىذه الدكرات التي يتمقاىا المشرفكف التربكيكف :مقدمة في اإلشراؼ التربكم ،اإلشراؼ
المبحثي كالمرحمي كالعاـ ،القياس كالتقكيـ ،البحث العممي ،نظريات التعمـ ،ميارات التدريب ،أنكاع

التفكير كأنماطو ،سمات اإلدارة كادارة التغيير ،االختبارات التشخيصية كالخطط العبلجية كغيرىا.

كيككف مشرؼ التدريب مسئكؿ عف التحضير لمدكرات كتحديد أماكف عقدىا كاألياـ الدراسية

كاالجتماعات كتكفير ما يمزـ لمدكرات ،كتنفيذىا كمتابعتيا كاعداد التقارير المالية كالشيرية كالفصمية

كالسنكية الخاصة بالدكرات (وزارة التربية والتعميم الفمسطينية. )33 :2007 ،

كتذكر نيمة كساب ( )2003أف مف االتجاىات المعاصرة لعممية اإلشراؼ التربكم في فترة
تكلي السمطة الكطنية الفمسطينية :التدريب خارج الكطف ،تككيف فرؽ التدريب المركزية كتككيف لجاف

المباحث (كساب . )14 : 2003،

كيتـ تقييـ التدريب التربكم في اإلشراؼ لمعرفة مدل تحقيؽ األىداؼ المرسكمة بيدؼ تطكيرىا

كتحسينيا كيتضمف:

 تقييـ الجانب اإلدارم :مف حيث انتظاـ المدربيف كالمتدربيف ،كمناسبة مدة كزمف الدكرة،
كمناسبة المادة التدريبية لمكضكع التدريب ،كمناسبة األساليب كمشاركة المتدربيف ك تفاعميـ

كتكفر الكسائؿ البلزمة ،كمناسبة مكقع مركز التدريب بالنسبة لجميع المشاركيف في الدكرة.

 تقييـ الجانب الفني :كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تقارير المشرفيف التربكييف بعد متابعة المتدربيف،
كمبلحظة مدل انتقاؿ التدريب إلى غرفة الصؼ (التميمي. )196 :2005 ،
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اختيار المشرفين التربويين:
تعمؿ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف عمى تعبئة شكاغر اإلشراؼ التربكم لمختمؼ
التخصصات عف طريؽ تعميمات ترسميا ك ازرة التربية كالتعميـ في مديرات التربية كالتعميـ كتطمب مف

الراغبيف في التقدـ لكظيفة اإلشراؼ التربكم تعبئة طمبات خاصة تحدد فييا شركط التقدـ لكظيفة
مشرؼ تربكم كما كرد في دليؿ اإلشراؼ التربكم  ،2007مف أىميا :
 أف يككف المتقدـ حاصبلن عمى الشيادة الجامعية األكلى ،كيفضؿ حممة الشيادات العميا.

 خبرة ال تقؿ عف خمس سنكات في العمؿ التربكم كيستثنى مف ذلؾ حممة الماجستير حيث
الحد األدنى لمخبرة ثبلث سنكات.

 خبرة ال تقؿ عف سنتيف لمذيف يتقدمكف لمراكز التربية الفنية أك الرياضية أك الحاسكب أك
اإلدارة كاالقتصاد .

 يفضؿ مف شارؾ في دكرات تدريبية (وزارة التربية والتعميم الفمسطينية. )30 :2007 ،
مما سبؽ يبلحظ الباحث مدل االىتماـ باختيار المشرفيف التربكييف في الميداف التربكم كفؽ
معايير تتناسب كالدكر الذم يتحممكنو ،فالمشرؼ يعد عنص انر ىامان في العممية التعميمية  ،ينبغي أف
تتكفر فيو القدرة عمى المبادأة كاالبتكار ،كيمتمؾ القدرة عمى التأثير في اآلخريف  ،كيرل الباحث أنو

لدل اختيار المشرؼ التربكم في حقؿ التعميـ يفضؿ مف عمؿ في مجاؿ اإلدارة مدة ال تقؿ عف ثبلث

سنكات  ،كشارؾ في مجاؿ التدريب كمدرب  ،ك بالنسبة لمخبرة مف الضركرم أف تتضمف امتبلؾ قدر
مناسب مف الميارات المتنكعة أىميا :إعطاء دركس تطبيقية ،تبادؿ الزيارات مع زمبلئو  ،إعداد

البحكث في مجاؿ اإلشراؼ التربكم كالتعامؿ مع الحاسب اآللي بما يخدـ مجاؿ عممو ،عمؿ منسقان
لمشاريع ريادية كلو مساىمات فاعمة في خدمة المجتمع  ،لو مشاركات في مؤتمرات كغير ذلؾ .

كبعد اإلعبلف في المديريات عف بدء التقديـ بطمبات لكظيفة مشرؼ تربكم ،كتعبئة الطمبات،
يتـ ترشيح مف تنطبؽ عمييـ الشركط مف المتقدميف ،لحضكر دكرة في التييئة لممشرؼ التربكم ،يعقبيا
امتحاف كتابي في مكضكع الدكرة ،بعدىا يخضع لممقابمة أماـ لجنة خاصة ،ثـ يخضع المشرؼ الجديد

إلى فترة تجربة لمدة عاـ (وزارة التربية والتعميم الفمسطينية.)31 :2007 ،

كيرل الباحث أف المقاببلت الشخصية تتيح التركيز عمى جكانب شخصية ككشؼ مدل

صبلحية المرشح لشغؿ كظيفة اإلشراؼ ،لذا ينبغي عند اختيار المشرؼ التربكم كخضكعو لممقابمة

الفردية أف يككف بعيدان عف المجامبلت التي تؤدم إلى اختيار أشخاص أقؿ كفاءة ،كذلؾ ينبغي
االىتماـ باختيار أعضاء المجنة المشاركة في إجراء المقابمة  ،كما أف االمتحاف التحريرم كحده يقيس
81

معمكمات يمتمكيا المرشح فقط كال يكشؼ عف خبرات تربكية عممية لديو كال يحكـ عمى شخصيتو

كخصائصو القيادية .

تطور اإلشراف التربوي بوكالة الغوث بغزة:
في أعقاب حرب عاـ 1948ـ كاف تقديـ المساعدات الطارئة لبلجئيف الفمسطينييف يتـ مف

خبلؿ منظمات دكلية مثؿ المجنة الدكلية لمصيب األحمر ،كجمعيات خيرية دكلية أخرل ،كمنظمات
غير حككمية ،كفي نياية عاـ 1949ـ تأسست (األكنركا –  )UNRWAلتعمؿ كككالة مخصصة
كمؤقتة إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى عمى أف تجدد كاليتيا كؿ ثبلث سنكات

لغاية إيجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية (وكالة األمم المتحدة.)3 :2003 ،
كفي عاـ  1950شرعت

الككالة في افتتاح مدارس ابتدائية كاعدادية ألبناء البلجئيف

الفمسطينييف في مختمؼ مناطؽ تجمعيـ ،كنظ انر لقمة عدد المعمميف المؤىميف ،كلضآلة الركاتب المقدمة

ليـ آنذاؾ اضطرت الككالة إلى قبكؿ عدد كبير مف ىؤالء المعمميف الذيف يفتقركف إلى المؤىبلت

المناسبة لمينة التعميـ ،كاتسعت الفجكة بيف التكسع الكمي كالمستكل النكعي في المدارس التي تشرؼ

عمييا الككالة ،حتى أف نسبة المعمميف المؤىميف أكاديميان كتربكيان في ككالة الغكث لـ تككف تتجاكز عاـ
1963ـ ما نسبتو ( )%10مف مجمكع المعمميف (طرخان . )4 :1999 ،

كفي العاـ 1963ـ أنشأت دائرة التربية كالتعميـ في الككالة أكؿ معيد لمتربية ببيركت ،يأخذ

اعتمادىا خطأ كسطان بيف الدراسة عف بعد كبيف الدراسة النظامية ،كلتأميف ىذه التجربة ،اعتمد في
تدريب المعمميف فمسفة المنحى التكاممي متعدد الكسائط ،كيشمؿ التدريب المباشر مف خبلؿ حمقات

دراسية كتربية عممية كلقاءات إرشادية كالبحكث كالتجارب البسيطة كالدكرات اإلنعاشية ،كالتدريب غير

المباشر كيتـ عف طريؽ التعمـ الذاتي بقراءة التعيينات الدراسية كأكراؽ العمؿ المرسمة لممتدرب
كاستخداـ الكسائؿ السمعية كالبرامج التمفازية التي تخدـ ىذا المفيكـ ك باإلضافة إلى تكفير المراجع

كالمجبلت التربكية البلزمة (الدقاق.) 10- 9 :1984 ،

كيتضح لمباحث مما سبؽ ذكره أف معيد التربية يمعب دك انر أساسيان في تحقيؽ غايات دائرة

التربية كالتعميـ فيما يتعمؽ باإلشراؼ التربكم ،كتركيزه عمى التدريب كأسمكب إشرافي .

" كمف أجؿ تنفيذ برامج معيد التربية  ،قامت دائرة التربية كالتعميـ بإنشاء مراكز لمتطكير
التربكم ،حيث تـ إنشاء مركز في األردف كآخر في غزة عاـ 1974مك كأقيمت ثبلثة مراكز أخرل في

كؿ مف سكرية كلبناف كالضفة الغربية عاـ 1980ـ ،ككاف اليدؼ الرئيس إلنشائيا ىك تحقيؽ التحسيف
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النكعي لمنظاـ التعميمي في كؿ ميداف ،مف خبلؿ قياميا بتطبيؽ االتجاىات التربكية المعاصرة

كالحديثة ،كالعمؿ عمى تكظيؼ مصادر التعمـ إلى أقصى حد ممكف بغية تحسيف نكعية التعميـ كالتعمـ
ألبناء البلجئيف الفمسطينييف" (طرخان. )7 :1999 ،

كلمكقكؼ عمى تطكر اإلشراؼ التربكم بككالة الغكث بغزة فقد أجرل المقيد مقابمة مع السيد
محمد مقبؿ نائب رئيس برنامج التربية كالتعميـ ،الذم شغؿ منصب رئيس مركز التطكير التربكم في

سنكات سابقة ،حيث أشار أنو بعد إنشاء مركز التطكير التربكم في غزة أكاسط الستينات كاف عدد
المشرفيف ال يتجاكز أصابع اليد ،ككاف يطمؽ عمييـ ممثمك معيد التربية ،ثـ تغير ىذا المفيكـ إلى

مفتش تربكم ثـ مراقب تربكم ثـ مكجو تربكم ،كفي عقد التسعينات تطكر المفيكـ ليصبح مشرؼ

تربكم حيف تبنت دائرة التربية كالتعميـ مفيكـ اإلشراؼ التربكم الشامؿ ،كقد ارتبط تطكر اإلشراؼ
التربكم في غزة بتطكره في األردف كذلؾ الرتباط مركز التطكير التربكم برئاسة التعميـ في عماف

(المقيد .)70 :2006 ،

أما عف أعداد المشرفيف التربكييف فقد بيف مقبؿ أنيا تزايدت بشكؿ ممحكظ ،حيث كانت

أعدادىـ أكاخر الستينات ال يتجاكز عشرة مشرفيف ،بينما أصبح اليكـ عددىـ ( )76مشرفان ،كذلؾ
بسبب الزيادة المطردة في أعداد التبلميذ كالمدارس كنكع التخصصات ،حيث استحدثت دائرة التربية

كالتعميـ عدة تخصصات في السنكات الخمس األخيرة كىي  :الحاسكب كالكسائؿ التعميمية كحقكؽ

اإلنساف كالتربية الخاصة ،كبمغ نصاب المشرؼ التربكم مف المعمميف أعمى معدؿ لو خبلؿ العقكد
الثبلثة األخيرة في العاـ الدراسي 1999/1998ـ حيث بمغ ( )141.7معممان ،بينما كاف أقؿ معدؿ في

العاـ الدراسي 2006/2005ـ حيث بمغ ( )89معممان ك كتنكم دائرة التربية كالتعميـ تخفيض ىذا

النصاب ليصؿ إلى ( )80معممان لمعاـ الدراسي 2007/2006ـ ،بيدؼ إعطاء المشرفيف التربكييف
الفرصة لمقياـ بميماتيـ اإلشرافية بشكؿ أفضؿ ( المقيد .)70 : 2006،

أما اآلف فقد يرل الباحث ك مع الزيادة الممحكظة في أعداد المعمميف بضركرة زيادة عدد

المشرفيف التربكييف لكي تسير عممية العمؿ اإلشرافي بشكؿ أكثر تطك انر بما يعكد بالنفع عمى الطالب
الذم يعتبر ىك محكر العممية التعميمية

وعن معايير اختيار المشرف التربوي بوكالة الغوث ،يمكن القول أنو ال بد لمن يتقدم ليذه الوظيفة

أن تتوافر فيو الشروط التالية :

 أف يككف مف حممة الشيادات الجامعية (بكالكريكس ماجستير ،دكتكراه).
 أف يكك ذا خبرة عممية في التعميـ ال تقؿ عف ( )8سنكات.
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 أف يككف قد عمؿ مدرسان في المرحمة اإلعدادية مدة ال تقؿ عف ( )5سنكات.

 أف يتحدث كيكتب بالمغتيف العربية كاإلنجميزية( .نشرة صادرة عف دائرة التربية كالتعميـ
بككالة الغكث )
كقد أكد مقبؿ أف عممية اختيار المشرؼ التربكم تمر بعدة خطكات بدءان مف اإلعبلف عف الكظيفة حتى

اإلعبلف عف الفائزيف بيا( .المقيد .)70 : 2006 ،

وعن تقويم أداء المشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة أضاف مقبل أن ىذه العممية تتم من خالل:
 الخطط الثنائية التي ينفذىا المشرفكف التربكيكف ،كىي عبارة عف أربع خطط ،اثنتاف منيا
تتعمقاف برفع كفايات المديريف كالمعمميف ،كاألخرياف تتعمقاف بتنفيذ المنياج.

 التقرير الشيرم الذم يقدمو المشرؼ التربكم لمركز التطكير التربكم ،كيتضمف مختمؼ
النشاطات التي تـ تنفيذىا.

 الزيارات الميدانية التي يقكـ بيا التطكير التربكم مع رئاسة برنامج التربية كالتعميـ لممشرفيف
التربكييف.

 التقرير السنكم الذم يقدمو رئيس مركز التطكير التربكم لرئاسة برنامج التربية كالتعميـ حكؿ
أداء المشرؼ التربكم ،كبناء عميو يتـ إعطاء التقدير لممشرؼ.

مف خبلؿ تحميؿ كجيات نظر الباحثيف كرئاسة مركز التطكير التربكم يتبيف كجكد العديد مف
المتغيرات اإليجابية في جياز اإلشراؼ التربكم بالككالة تنسجـ مع التطكرات العالمية الحادثة في

مفيكـ اإلشراؼ التربكم كمنيا :

 تبني المنحى التكاممي متعدد الكسائط مف قبؿ اإلدارة التعميمية لبرنامج التربية كالتعميـ
بالككالة ،الذم يسيـ في تطكير ميارات المشرفيف التربكييف ككفاياتيـ .

 يحتؿ التدريب أثناء الخدمة أكلكية في عمؿ معيد التربية.

 تغير مفيكـ اإلشراؼ مف تفتيش إلى مراقبة إلى تكجيو ثـ إلى إشراؼ تربكم بالمفيكـ الشامؿ
الذم يساير التطكر العالمي لئلشراؼ التربكم.

 تطكير في زيادة أعداد المشرفيف التربكييف كنكع في تخصصاتيـ بما يكاكب التطكرات العالمية
كالمعاصرة .

 معايير اختيار المشرؼ التربكم منسجمة مع المعايير العالمية إلى حد كبير( المقيد 2006،
. ) 71:
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معوقات اإلشراف التربوي في فمسطين :
يكاجو اإلشراؼ التربكم في محافظات غزة بعض المعكقات  ،كفي ذلؾ يقكؿ سمماف حرب
( )1998أف المشرؼ التربكم في فمسطيف يكاجو مشكمة القياـ بأدكار إضافية غير المسندة إليو ،
كيككف ذلؾ عمى حساب كاجباتو األساسية  ،مما يؤدم إلى اختفاء أك ضعؼ دكره  ،كما أف الدكرات

أك المقاءات التربكية قد تتـ في كقت القيمكلة أك الراحة أك الكقت الذم يأتي بعد يكـ العمؿ مباشرة ،
كيتـ عقدىا في ظركؼ غير مناسبة مثؿ  :بعد المكاف  ،كعدـ كجكد مكاصبلت عمكمية تربطو بأغمب
المشاركيف في المقاء  ،كعدـ تكفر القاعات الضركرية في المدارس إلقامة كرشات العمؿ التعميمية

إلنتاج الكسائؿ التعميمية كغياب معيار مكضكعي الختيار أنسب المرشحيف لكظيفة المشرؼ التربكم أك
كظيفة مدير المدرسة  ،حيث أف تدخؿ الذاتية ك المحسكبية تقكد إلى تكظيؼ أشخاص أقؿ كفاءة ،

كما أف عممية اإلشراؼ التربكم قميمة الفعالية نظ انر لضبابية االختصاصات كتداخؿ األدكار  ،مما يكجد

ثغرة في اإلشراؼ التربكم عمى المرحمة الكسطى مف التعميـ األساسي لكقكعيا في برزخ مسئكلية
المشرؼ المختص كمسئكلية المشرؼ اإلدارم  ،أيضا قمة الدكرات التدريبية لئلشراؼ التربكم لمكاصمة

االطبلع عمى االتجاىات التربكية الحديثة (حرب . ) 165: 1998 ،

كقد أظيرت نتائج دراسة( المدلؿ  )2002 ،أف أكثر معكقات العمؿ اإلشرافي في محافظات

غزة مف كجية نظر المشرفيف التربكييف ىي  :المعكؽ االقتصادم ( ،)%71يميو المعكؽ

اإلدارم( ، )%70يميو المعكؽ الميني ( ، )%67ثـ المعكؽ االجتماعي (.)%65

أما أبك ممكح كالعمرم ( )2002فقد حددا معكقات اإلشراؼ التربكم في محافظات غزة اآلتي:
أ  -أىم المعوقات من وجية نظر المشرفين التربويين :
 ثقؿ العبء اإلدارم عمى المشرؼ كعدـ اىتماـ أصحاب القرار بتكصيات المشرؼ ،كتكميؼ
المشرؼ باإلشراؼ الفني كاإلدارم معان.

 عدـ رضا مديرم المدارس عف ترؾ معممييـ لمدارسيـ أثناء اليكـ الدراسي لبللتحاؽ بمقاءات
تربكية كدكرات تدريبية كأنشطة مختمفة.

 نقص كفاءة المعمميف تربكيان رغـ تأىيميـ التربكم الجامعي كعدـ االىتماـ بنمكىـ الفني.
 غياب التعاكف كالتنسيؽ بيف المكجو كادارة المدرسة.

 عدـ تكفر الدعـ المادم الذم يتناسب كجيكد المشرؼ الكبيرة.
 عدـ تقبؿ المعمميف إلرشادات المكجو كعدـ رغبة البعض منيـ في التغيير ،ككراىيتيـ لمزيارة
الصفية كعدـ قناعة بعضيـ بتكجييات المشرؼ.
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ب  -أىم المعوقات من وجية نظر المديرين ومساعدييم :
 الزيارات المفاجئة لممدرسة دكف مراعاة لظركؼ العمؿ فييا.
 التناقض في تقكيـ المعمـ بيف المشرؼ كمدير المدرسة.

 الطمب بتغيير البرنامج المدرسي حتى يقكـ المشرؼ بالزيارة الصفية إذا كاف المعمـ ينكم زيارتو
مستريحان ،كأف ذلؾ يربؾ عمؿ المدرسة.

 الممارسة السطحية لمعممية اإلشرافية ،دكف التركيز عمى فيـ المشرؼ لرسالتو بكؿ جكانبيا.

 العمؿ في المدارس التي تسير بنظاـ الفترتيف كما يترتب عمى ذلؾ مف معكقات كمشاحنات.
ج  -معوقات اإلشراف التربوي من وجية نظر المعممين منيا :
 ضعؼ الكعي بمسئكلية العمؿ لدل بعض المشرفيف التربكييف كخاصة الذم لـ يمركا في خبرة
اإلدارة المدرسية .

 عدـ مشاركة المعمميف في التخطيط التربكم لعممية التعميـ كالتعمـ.

 نظرة المعمميف خاصة في المرحمة الثانكية بأنيـ أكثر كفاءة مف بعض المشرفيف.

 ضعؼ العبلقة االجتماعية بيف المشرؼ كالمعمـ (أبو مموح والعمري.)77 :2002 ،
مف خبلؿ العرض السابؽ لدراسة المدلؿ ( )2002كما عرضو حرب ( )1998كأبك ممكح
( ،)2002كمف خبلؿ عمؿ الباحث كمدير مدرسة كاحتكاكو بالمشرفيف التربكييف كالمعمميف يتفؽ
الباحث مع المدلؿ كحرب كأبك ممكح في أف اإلشراؼ التربكم يكاجو العديد مف المعكقات كالتي تحد مف

فعالية ىذا النظاـ كتحقيقو ألىدافو ،كمف أبرزىا ما يمي:
 العبء الثقيؿ اإلدارم كالفني الممقى عمى عاتؽ المشرؼ.
 عدـ تكفر الدعـ المادم الذم يتناسب كجكد المشرؼ.

 كثرة المعمميف الذيف يشرؼ عمييـ المشرؼ التربكم كعدد المدارس.
 عدـ تكفر المكاصبلت.

 قمة القاعات الضركرية في المدارس إلقامة كرشات العمؿ التعميمية.
 عدـ تكفر مراكز تدريب مناسبة .

 قمة الكسائؿ كاألجيزة المناسبة لكرش العمؿ كالدكرات .
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تعقيب عام :
مف خبلؿ ىذه الدراسة  ،تـ التعرؼ إلى اإلشراؼ التربكم في فمسطيف كتطكره حتى الكقت
الحالي ،كتبيف أف اإلشراؼ التربكم في فمسطيف قديـ نشأ منذ عاـ 1919ـ ،كبعد أف تسممت السمطة
الكطنية الفمسطينية مياـ التعميـ عاـ 1994ـ ،كتشكيؿ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كتكلييا اإلشراؼ

عمى التعميـ في الضفة الغربية كقطاع غزة،حيث شيد اإلشراؼ التربكم في ظميا تكسعان كاضحاُ ،مف

حيث تنكع المياـ لممشرؼ التربكم كاعطائو الدكر القيادم في تطكير التعميـ ،كما عمدت إلى صياغة
فمسفة إشرافية تنبع مف احتياجات المدارس الفمسطينية ،

ككذلؾ تـ التعرؼ عمى المراحؿ التي مر

بيا اإلشراؼ التربكم في ككالة الغكث الدكلية حيث سيركز الباحث في دراستو عمى الممارسات

اإلشرافية اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف بمدارس ككالة الغكث الدكلية.

كذلؾ تـ التعرؼ عمى األساليب اإلشرافية التي يستخدميا المشرفكف التربكيكف في عمميـ

كتتمثؿ في الزيارات الصفية ،الزيارات التبادلية ،الدركس التكضيحية ،المشاغؿ التربكية كالمقاءات
التربكية ،كالمداكلة اإلشرافية كالقراءات المكجية كالدكرات التدريبية كما تبيف أف اإلشراؼ التربكم في
محافظات غزة يكاجو العديد مف المعكقات.

كفي الكقت الحالي ،ىناؾ اتجاىات تنادم بتطكير اإلشراؼ التربكم لمكاجية تحديات القرف
الحالي كمتغيراتو كمتطمباتو كمكاكبة االنفجار المعرفي لبناء جياز إشرافي متطكر سعيان نحك بناء نظاـ

تعميمي فمسطيني أكثر فاعمية .

كمف خبلؿ ما تـ عرضو في اإلطار النظرم فقد تناكؿ الباحث بالتفصيؿ كبلن مف اإلشراؼ

التربكم بأساليبو اإلشرافية كاإلبداع في اإلشراؼ التربكم كالمتضمف لمقدرات اإلبداعية لنأتي بيذه

الدراسة في ثكبيا الجديد بعنكاف الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف كما يراىا

معممك مدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة حيث انفرد الباحث بالتعريؼ اإلجرائي ليذا المصطمح
الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف ليعرفو الباحث إجرائيان" :ىي مجمكعة األعماؿ

اإلجرائية التي يؤدييا المشرؼ التربكم مف خبلؿ مجمكعة مف األساليب اإلشرافية ،يقكـ مف خبلليا

بتكظيؼ قدراتو اإلبداعية حيث يعمؿ جاىدان عمى تحرير العقؿ كتفجير الطاقات لكي يعد معممان مبدعان

مكاكبان لكؿ ما ىك جديد ،كالذم يقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص عمى استبانة الممارسات
اإلشرافية اإلبداعية مف إعداد الباحث".
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مع العمـ بأف األساليب اإلشرافية التي ركز الباحث عمييا في دراستو ىي  :الزيارة الصفية ،القراءات

المكجية ،كالدكرات التدريبية ،أما القدرات اإلبداعية التي تـ تناكليا فقد اقتصرت عمى خمس قدرات

إبداعية المتمثمة في الطبلقة ،المركنة ،األصالة ،الحساسية لممشكبلت ،كاإلفاضة .
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
أوالً  :الدراسات المحمية - :
 - 1دراسة (أبو شممة ) 2009 ،
بعنوان  :فعالية األساليب اإلشرافية في تحسين أداء معممي مدارس وكالة الغوث بغزة وسبل

تطويرىا :

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية األساليب اإلشرافية التي يستخدميا المشرفكف

التربكيكف في تحسيف أداء معممي مدراس ككالة الغكث الدكلية بغزة  ،ك كذلؾ سبؿ تطكيرىا .

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في دراستو  ،حيث قاـ الباحث بإجراء دراسة
استطبلعية تـ مف خبلليا تحديد األساليب اإلشرافية األكثر شيكعان ك استخدامان لدل مشرفي ككالة

الغكث الدكلية بغزة  ،ثـ قاـ بتصميـ استبانة مككنة مف  61فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت ك ىي :
التخطيط لمدركس  ،تنفيذ الدركس  ،اإلدارة الصفية  ،التقكيـ .
ك بعد التأكد مف صدؽ االستبانة تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة المككنة مف  275معممان ك

معممة  165 ،معممان ك  110معممة لمغة العربية ك الرياضيات في محافظات غزة لمعاـ الدراسي

 2009 – 2008ـ .ك األسمكب اإلحصائي المستخدـ في ىذه الدراسة ىك  T-Testك المتكسطات

الحسابية ك النسب المئكية .
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :
 اتسمت األساليب اإلشرافية بالفعالية في تحسيف أداء معممي ككالة الغكث الدكلية بغزة
حيث بمغ الكزف النسبي العاـ  % 75ك ىي نسبة عالية .

 كانت فعالية األساليب اإلشرافية متفاكتة في محاكر أداء المعمـ حيث حصؿ مجاؿ

التخطيط عمى كزف نسبي  % 76ك تنفيذ الدركس عمى  % 75ك التقكيـ عمى  % 74ك

اإلدارة الصفية عمى . % 72

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط استجابات المعمميف عمى فقرات االستبانة
تعزل لمتغير التخصص لصالح معممي المغة العربية بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة
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إحصائية تعزل لمتغير الجنس ( ذكر ك أنثى )  ،ك كذلؾ تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية تعزل لصالح المعمميف ذكم الخبرة األقؿ مف  5سنكات .

فيما أكصت ىذه الدراسة إلى األمكر التالية :
 ضركرة تنكيع المشرفيف التربكييف في األساليب اإلشرافية .
 عقد دكرات تدريبية لممشرفيف ك تدريبيـ عمى استخداـ األساليب اإلشرافية .

 ضركرة خضكع األساليب اإلشرافية لمتقكيـ المستمر ك التطكير كمما دعت الحاجة .
 - 2دراسة ( تيم )2009 ،
بعنوان :واقع الممارسات اإلشرافية لدى المشرف التربوي في المدارس الحكومية في

محافظات شمال فمسطين من وجية نظر المعممين والمعممات.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ كاقع الممارسات اإلشرافية لدل المشرؼ التربكم في محافظات
شماؿ فمسطيف مف كجية نظر المعمميف كالمعممات .
كقد تككنت عينة الدراسة مف  391معممان كمعممة مكزعيف عمى أربع محافظات ىي نابمس

طكلكرـ ،قمقيمية  ،جنيف ،كصممت استبانة خاصة بالممارسات اإلشرافية ،كبعد استخراج مؤشرات
صدؽ االستبانة كثباتيا طبقت االستبانة.

كتـ اإلجابة عف أسئمة الدارسة كاستخرجت النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية باستخداـ

اختبار  ،ONE WAY ANOVAكاختبار شيفيو لمفركؽ البعدية.
كما تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :

أشارت نتائج الدراسة أف كاقع الممارسات اإلشرافية لدل المشرؼ التربكم في المدارس
الحككمية في محافظات شماؿ فمسطيف مف كجية نظر المعمميف كانت ضعيفة كأف كاقع الممارسات

اإلشرافية يختمؼ باختبلؼ المؤىؿ العممي كالمرحمة التعميمية.
 - 3دراسة ( الحمو ) 2009 ،

بعنوان :درجة ممارسة المشرفين التربويين لألنماط اإلشرافية في المدارس الثانوية في فمسطين .
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ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لؤلنماط اإلشرافية في المدارس

الثانكية في فمسطيف ككذلؾ تحديد الفركؽ في درجة ممارسة المشرفيف لؤلنماط اإلشرافية تبعان لمتغيرات
النكع االجتماعي كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة لدل المعمميف .

كقد طبقت الدراسة عمى المدارس الثانكية الحككمية في محافظات فمسطيف ما عدا قطاع غزة

مف خبلؿ استبانة عمى عينة قكاميا ( )565معممان كمعممة ،كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي
كاألسمكب اإلحصائي المستخدـ عبر اختبار  T.Testكالمتكسطات الحسابية كاختبار تحميؿ التبايف

األحادم .
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف درجة ممارسة المشرفيف التربكييف العامة

لؤلنماط اإلشرافية لدل أفراد العينة كانت متكسطة .ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
مجاالت األنماط اإلشرافية.
 - 4دراسة ( يونس)2009 ،
بعنوان :توظيف التخطيط االستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في محافظات غزة
ىدفت ىذه الدراسة إلى تكظيؼ التخطيط االستراتيجي في تطكير اإلشراؼ التربكم في محافظات غزة .
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المشرفيف
التربكييف في مديريات التربية كالتعميـ بمحافظات غزة كعددىـ ( )151مشرؼ كمشرفة تربكية  ،كبمغت

عينة الدراسة ( )100مشرؼ كمشرفة تربكية كتـ تطبيؽ الدراسة مف خبلؿ استبانة.

كقد استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية  :المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما

استخدـ اختبار Testكتحميؿ التبايف األحادم .One way Anova

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف درجة تكافر متطمبات تكظيؼ التخطيط االستراتيجي

في تطكير اإلشراؼ التربكم في محافظات غزة متكسطة بكزف نسبي  %63.72أما درجة المقكمات

فكانت متكسطة بكزنو نسبي .%66.87

 - 5دراسة ( عبد الرحيم ) 2009 ،
بعنوان  :أثر النمط القيادي السائد لمدراء المكتب اإلقميمي بغزة ( األونروا ) عمى تييئة

البيئة اإلبداعية لمعاممين :
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر النمط القيادم السائد لمدراء المكتب اإلقميمي بغزة (

األكنركا) عمى تييئة البيئة اإلبداعية المناسبة لمعامميف ك ذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى النمط القيادم
السائد مف بيف األنماط القيادية ( األكتكقراطي  ،الديمقراطي  ،الحر  /غير المكجية ) ك تييئة البيئة
اإلبداعية المناسبة ك التي تشمؿ الجكانب التالية ( تشجيع ك تبني اإلبداع  ،الطبلقة  ،المركنة  ،ركح

المخاطرة  ،القدرة عمى التحميؿ  ،الحساسية لممشكبلت  ،الخركج عف المألكؼ ) ك كذلؾ التعرؼ عمى
أىـ معيقات اإلبداع مف كجية نظر العامميف .
كقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ك تـ تصميـ استبانة مككنة مف

 69فقرة تقيس متغيرات الدراسة المختمفة ك قد كزعت الباحثة  186استبانة بما نسبتو  % 61مف
مجتمع الدراسة المككف مف  304 :مكظفان مف أصحاب المناصب اإلدارية العميا ك المتكسطة في
المكتب اإلقميمي بغزة  ،ك تـ االستعانة ببرنامج  SPSSلتحميؿ البيانات ك تـ استخداـ األساليب

اإلحصائية  :المتكسطات ك النسب المئكية ك االنحرافات المعيارية .
مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة في دراستيا - :

 أف النمط القيادم السائد لدل ككالة الغكث ىك النمط الديمقراطي حيث كجد أف ىناؾ عبلقة
ارتباطية مكجبة ضعيفة بيف نمط القيادة الديمقراطي ك تييئة البيئة اإلبداعية لمعامميف .

 عدـ تبني ككالة الغكث لسياسة تشجيع اإلبداع بصكرة كاضحة ك مممكسة .

 عدـ كجكد نظاـ أك جية مسئكلة لتقييـ المقترحات اإلبداعية أك حتى المؤيديف لئلبداع الذيف
يقكمكف بتشجيع المبدعيف كتكجيييـ .

 غياب المكافآت المادية أك المعنكية المبلئمة لتشجيع العامميف عمى طرح األفكار ك الحمكؿ
اإلبداعية لممشكبلت التي تكاجييـ أك تكاجو المنظمة .

 ال يكجد أم تأثير سمبي لمعيقات اإلبداع عمى العامميف مف كجية نظرىـ .
كمف أىـ التكصيات التي أكصت بيا الباحثة ،ضركرة تطكير الميارات التنظيمية كالقيادية في

اإلدارات العميا لتككف قادرة عمى تطكير أساليب اكتشاؼ المكاىب بيف العامميف ،ككذلؾ جعؿ اإلبداع

مجاالن لمتنافس بيف العامميف في المنظمة .
 - 6دراسة ( بمواني )2008 ،

بعنوان  :دور اإلدارة المدرسية لتنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في محافظات شمال

فمسطين :
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر اإلدارة المدرسية لتنمية اإلبداع في المدارس الحككمية

في محافظات ( نابمس  ،طكلكرـ  ،قمقيمية  ،جنيف  ،طكباس  ،سمفيت )  .كما سعت إلى معرفة دكر
اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع مف كجية نظر المديريف باختبلؼ متغيرات ( الجنس  ،المؤىؿ

العممي  ،سنكات الخبرة  ،التخصص في البكالكريكس  ،مكاف العمؿ ).

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي الميداني لجمع البيانات مف خبلؿ عينة عشكائية مككنة مف

 215مدي انر ك مديرة أم ما يعادؿ  %50تقريبان مف المجمكع الكمي لعدد المديريف ك كاف عدد األفراد

الذيف أعادكا االستبانات  196فردان حيث كانت االستبانة مف إعداد الباحثة ك تككنت مف  39سؤاالن
باإلضاف ة إلى سؤاليف إنشائييف لمتعرؼ عمى دكر اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس

الحككمية في محافظات الشماؿ ك معيقاتيا.
ككانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي :
 أف مجاؿ المعمـ في تنمية اإلبداع كاف كبي انر جدان بنسبة . %86.7

 أف مجاؿ اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع كاف كبي انر بنسبة . %75

 أف مجاؿ المجتمع المحمي في تنمية اإلبداع كاف كبي انر بنسبة . %70.4
 أف مجاؿ البيئة المدرسية في تنمية اإلبداع كاف كبي انر بنسبة . %70.4

 أف مجاؿ المناىج التعميمية في تنمية اإلبداع كاف متكسطان بنسبة . %68.1

 أف الدرجة الكمية إلجابات عينة الدراسة نحك األسئمة المتعمقة بدكر اإلدارة المدرسية في تنمية
اإلبداع في المدارس الحككمية في محافظات الشماؿ ك معيقاتيا مف كجية نظر مديرييا بمغت

 %76.4ك ىذا يدؿ عمى نسبة مكافقة كبيرة نحك األسئمة .

 اتضح عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.05 =αفي دكر اإلدارة
المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحككمية ك معيقاتيا تعزل إلى المتغيرات ( المؤىؿ

العممي  ،سنكات الخبرة  ،تخصص المدير  ،مكاف العمؿ ) بينما كانت ىناؾ فركؽ تعزل إلى

متغير الجنس .

 - 7دراسة ( المخاوي ) 2008 ،
بعنوان  :دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة في تنمية اإلبداع

الجماعي لدى معممييم من وجية نظر المعممين:

93

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية

بمحافظات غزة في تنمية اإلبداع الجماعي لدل معممييـ مف كجية نظر المعمميف.

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي  ،ك تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ك معممات
المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي  2008 – 2007ـ ك عددىـ  2742معممان ك معممة

منيـ  1111معممة ك  1631معمـ مف كافة التخصصات  ،ك كانت عينة الدراسة األصمية عينة
طبقية عنقكدية مسحكبة  ،ك قد بمغت  354معممان ك معممة ك ذلؾ بنسبة  % 12.8مف مجتمع

الدراسة ك كانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة تككنت مف خمس مجاالت تناكلت دكر مدير المدرسة

في تنمية اإلبداع الجماعي لدل المعمميف في (التخطيط لمتدريس ،تنفيذ الدركس ،المنياج ،إدارة
الصؼ ،التقكيـ).
كقد استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية  :التك اررات ك النسب المئكية ك المتكسطات ك

اختبار  T-Testك تحميؿ التبايف األحادم الستخراج النتائج .
ككانت أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث في دراستو :

 بمغ متكسط درجة ممارسة مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة
لدكرىـ في تنمية اإلبداع الجماعي لدل معممييـ مف كجية نظر المعمميف في مجاؿ التخطيط

لمتدريس  % 65.66ك تنفيذ الدركس  % 69.01ك المنياج  % 65.97ك إدارة الصؼ
 % 70.03ك التقكيـ  ، % 68.4ك بمغ المتكسط الكمي لبلستبانة . % 67.81

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات مديرم المدارس اإلعدادية لدكرىـ في

تنمية اإلبداع الجماعي حكؿ المجاالت ( التخطيط لمدركس  ،تنفيذ الدركس  ،المنياج ) تعزل
لجنس المعمـ لصالح اإلناث في حيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ مجاؿ ( إدارة

الصؼ  ،التقكيـ ) تعزل لجنس المعمـ .

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات ممارسة مديرم المدارس اإلعدادية
لتنمية اإلبداعي الجماعي لدل معممييـ تعزل لمتغير سنكات الخدمة جميعيا في المجاالت

الخمسة ك كذلؾ لمتغير المؤىؿ العممي بشقيو .
 - 8دراسة ( صيام )2007 ،

بعنوان :دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء الميني لممعممين في المدارس الثانوية

في محافظة غزة :
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر أساليب اإلشراؼ التربكم في تطكير األداء الميني

لممعمميف في المدارس الثانكية في محافظة غزة ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي حيث
تككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف العامميف في المدارس الثانكية في محافظة غزة كالبالغ عددىـ

 1186معممان كمعممة كتـ اختيار عينة عشكائية مف ( )226معممان كمعممة كتككف مف ( )125معمـ ك

( )151معممة  ،حيث قاـ الباحث باستخداـ األساليب اإلحصائية (النسب المئكية ،كمعامبلت االرتباط
لحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة ،كاختبار". ("T.Test
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كانت أف ممارسة المعمميف لميارات التخطيط لمعممية

التعميمية داخؿ الفصكؿ متكسطة ،كممارستيـ لميارات تنفيذ التدريس متكسطة ،كلميارات اإلدارة
الصفية متكسطة ،كلميارات التقكيـ في العممية التعميمة متكسطة .
 - 9دراسة (المقيد )2006 ،
بعنوان واقع الممارسات اإلشرافية لممشرفين التربويين بوكالة الغوث الدولية بغزة في ضوء

مبادئ الجودة الشاممة وسبل تطويره (الجامعة اإلسالمية بغزة) :

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع الممارسات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف بككالة الغكث

الدكلية بغزة في ضكء مبادئ الجكدة الشاممة كسبؿ تطكيره.

حيث اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،حيث قاـ بتصميـ استبانة كتـ تكزيعيا عمى جميع
المشرفيف التربكييف كمديرم المدارس بككالة الغكث بغزة ( )245كقد استجاب منيـ ،%85.6

كلمعالجة البيانات إحصائيان تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية . Spss

كأىـ ما تكصمت إليو ىذه الدراسة مف نتائج أف مستكل الممارسات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف
كاف عاليان.
كاحتؿ مبدأ التحسيف المستمر كالتميز المرتبة األكلى  ،بينما احتؿ مبدأ التركيز عمى درجة أداء

المعمميف المرتبة الخامسة في تقديرات أفراد العينة .
 10د-راسة (الديب )2004 ،

بعنوان "واقع اإلشراف التربوي ومتطمبات التغيير في ضوء المناىج الفمسطينية الجديدة من

وجية نظر المشرفين التربويين والمعممين بمحافظة غزة".
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ىدفت الدراسة إلى بياف كاقع اإلشراؼ التربكم كمتطمبات التغيير في ضكء المناىج الفمسطينية

الجديدة مف كجية نظر المشرفيف التربكييف كالمعمميف بمحافظة غزة  ،كتمثمت حدكد الدراسة بالمنياج
الفمسطيني الجديد في جميع التخصصات كلجميع المراحؿ التعميمية  ،كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي

التح ميمي  ،كما استخدـ الباحث استبانة لكؿ مف المعمميف كالمشرفيف كالتربكييف في محافظتي غزة
كشماليا تككنت مف جزأيف  :األكؿ يشمؿ ( )70فقرة كيتمثؿ في مياـ المشرؼ التربكم  ،كالثاني
يتضمف الصعكبات التي تحد مف فاعمية اإلشراؼ التربكم كيتككف مف ( )25فقرة .
كمف أبرز النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة :
 أف استجابة المشرفيف التربكييف في النمك الميني كالعبلقات اإلنسانية كمككنات المنيج أعمى
قميبلن مقارنة باستجابة المعمميف.

 أف أىـ الصعكبات التي تحد مف فاعمية اإلشراؼ التربكم تتمثؿ في انخفاض المستكل
األكاديمي لبعض المشرفيف التربكييف ،كعدـ حصكؿ المشرؼ التربكم عمى مؤىؿ تربكم

اليمكنو مف القياـ بعممو ،كعدـ انتظاـ المشرؼ التربكم في حضكر الدكرات التدريبية.

 ككذلؾ أظيرت كجكد فركؽ بيف المعمميف كالمشرفيف التربكييف ،كال تكجد فركؽ بيف المعمميف
ألىمية مياـ اإلشراؼ التربكم كفقان لكؿ مف المؤىؿ التربكم كسنكات الخبرة في التدريس ،كال

تكجد فركؽ بيف المشرفيف التربكييف ألىمية مياـ المشرؼ التربكم كفقان لممؤىؿ التربكم ،

ككجكد فركؽ كفقان لسنكات الخبرة لصالح الخبرة المتكسطة .
 11د-راسة (كساب )2003 ،

بعنوان " الدور المتوقع والواقعي لممشرف التربوي كما يراه المشرفون التربويون والمعممين في

مراحل التعميم قبل الجامعي بقطاع غزة".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى الدكر المتكقع كالكاقعي لممشرؼ التربكم كما يراه المشرفكف
التربكيكف كالمعممكف في مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي بقطاع غزة  ،كتككنت عينة الدراسة مف ()71

مشرفا كمشرفة ( )737معمما كمعممة  ،ككانت األداة المستخدمة عبارة عف استبانة شممت ()6
مجاالت ىي التخطيط  ،كالمناىج  ،الكتاب المدرسي  ،النمك الميني لممعمميف  ،حاجات الطمبة ،

المجاؿ النفسي كاالجتماعي  ،االختبارات كالتقكيـ  ،كلكؿ مجاؿ ( )16فقرة  ،كما استخدـ الباحث

المنيج الكصفي التحميمي.

ككاف مف أبرز نتائج الدراسة :
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 جميع فقرات االستبانة تمثؿ المياـ المتكقعة لممشرؼ التربكم كما يراىا المشرفكف التربكيكف
كالمعممكف  ،احتؿ المجاؿ النفسي كاالجتماعي المرتبة األكلي بيف مجاالت االستبانة الستة مف

كجية نظر الطرفيف .

 احتؿ مجاؿ النمك الميني المرتبة الثانية مف كجية نظر المعمميف  ،كالمرتبة الثالثة مف كجية
نظر المشرفيف التربكيكف .

 احتؿ مجاؿ االختبارات كالتقكيـ المرتبة الثانية مف كجية نظر المشرفيف كالتربكييف  ،كالمرتبة
الثالثة مف كجية نظر المعمميف .

 كاف ىناؾ اتفاؽ في ترتيب مجاالت االستبانة الباقية  ،فقد احتؿ مجاؿ التخطيط المرتبة
الرابعة كمجاؿ المنيج كالكتاب المرسي المرتبة الخامسة  ،كمجاؿ حاجات الطمبة المرتبة

السادسة .

 كاف ىناؾ فركؽ لصالح عينة المشرفيف حكؿ الدكر المتكقع كالكاقعي لممشرؼ التربكم  ،كىناؾ
فركؽ بيف آراء المعمميف حكؿ الدكر المتكقع كالكاقعي لممشرؼ التربكم لصالح منطقة الشماؿ
التعميمية كلصالح اإلناث كلصالح حممة الدبمكـ العاـ كلصالح المرحمة األساسية .

 ال تكجد فركؽ تعزم لمتغير سنكات الخبرة التدريسية .
 12د-راسة (مساعدة )2001 ،

بعنوان "معوقات اإلشراف التربوي كما يراىا المشرفون التربويون بمديريات التربية والتعميم في

محافظات الشمال".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معكقات اإلشراؼ التربكم كما يراىا المشرفكف التربكيكف
بمديريات التربية كالتعميـ في محافظات الشماؿ  ،كمعرفة أثر كؿ مف الجنس كالخبرة كالمؤىؿ العممي

كالتفاعؿ بينيما عمى معكقات اإلشراؼ التربكم التي يكاجييا المشرفكف  ،كقد تككنت عينة الدراسة مف
( )155مشرفا كمشرفة  ،كاستخدـ الباحث استبانة تألفت مف ( )63فقرة كزعت عمى ثبلث مجاالت
ىي  :التخطيط  ،المنيج ،التعميـ  ،النمك الميني  ،التقكيـ  ،اإلدارة التربكية  ،إدارة الصفكؼ  ،العبلقة

مع الزمبلء كالمجتمع المحمي.

ككانت النتائج قد بينت أف درجة كجكد معكقات اإلشراؼ التربكم كما يراىا المشرفكف التربكيكف
كانت بدرجة كبيرة  ،كما بينت أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة إحساس المشرفيف

لممعكقات تعكد لمتغيرات الجنس  ،المؤىؿ العممي  ،سنكات الخبرة كالتفاعؿ بينيما .
 13د-راسة (زامل )2000 ،
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بعنوان" تقويم نظام اإلشراف التربوي لممرحمة األساسية في مدارس وكالة الغوث الدولية في

محافظات الضفة الغربية من وجية نظر المديرين والمشرفين التربويين ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى كاقع اإلشراؼ التربكم لممرحمة األساسية في مدارس ككالة
الغكث الدكلية في محافظات الضفة الغربية مف كجية نظر المديريف كالمشرفيف التربكييف  ،كما ىدفت
إلى التعرؼ عمى دكر متغيرات الجنس كالمؤىؿ العممي كطبيعة العمؿ كسنكات الخبرة داخؿ الكظيفة ،

كتككنت عينة الدراسة مف جميع المشرفيف التربكييف كمديرم كمديرات المدارس األساسية لككالة الغكث

الدكلية في محافظات الضفة الغربية كالبالغ عددىـ ( )19مشرفا كمشرفة ( )96مدي ار كمديرة مكزعيف

عمى ثبلث مناطؽ تعميمية ىي :القدس ،الخميؿ  ،كنابمس  ،ككانت األداة المستخدمة عبارة عف استبانة
اشتممت عمى ( )68فقرة  ،كما استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
كتكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائج أىميا - :
 أف ىناؾ درجة عالية لمجاؿ مدخبلت نظاـ اإلشراؼ التربكم  ،كدرجة متكسطة لمجاؿ

عمميات نظاـ اإلشراؼ التربكم  ،بينما مجاؿ المخرجات في نظاـ اإلشراؼ التربكم بدرجة

عالية ،أما الدرجة الكمية لكاقع اإلشراؼ التربكم مف حيث مدخبلتو كعممياتو كمخرجاتو كانت
عالية.

 كجكد اختبلؼ في استجابة أفراد المجتمع عمى استبانو كاقع اإلشراؼ التربكم بيف الذككر
كاإلناث يعزل لصالح اإلناث ،كبيف حممة الشيادة (أقؿ بكالكريكس) كحممة الشيادة

(بكالكريكس فأعمي) يعزل لصالح حممة الشيادة (أقؿ مف بكالكريكس) كبيف المشرؼ التربكم
كمدير المدرسة يعزل لصالح المشرؼ التربكم ،كبيف األفراد ذكم الخبرة (أقؿ مف  6سنكات)
كذكم الخبرة (مف  10-6سنكات) كذكم الخبرة (أكثر مف  10سنكات) يعزل لصالح األفراد

ذكم الخبرة (أقؿ مف  6سنكات).

 14د-راسة (مطر )1999 ،
بعنوان " وا قع الممارسات اإلشرافية والفنية لمديري ومديرات مدارس وكالة الغوث في منطقة

الخميل التعميمية كما يراىا المديرون ومعممو الصف".
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ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى كاقع الممارسات اإلشرافية الفنية لمديرم كمديرات مدراس ككالة

الغكث في منطقة الخميؿ التعميمية كبياف أثر كؿ مف الجنس المؤىؿ العممي كالخبرة اإلدارية عمى ىذه

الممارسات في ضكء معايير محددة لمجاالت اإلشراؼ الفنية  ،كقد تككف مجتمع الدراسة مف ()24

مدي انر كمديرة  ،ك( )110معممان كمعممة  ،أما عينة الدراسة فشممت جميع أفراد المجتمع األصمي لمدراسة
،ككانت األداة المستخدمة في ىذه الدراسة عبارة عف استبياف مككف مف ( )55فقرة تمثؿ ممارسات

إشرافية مكزعة عمى سبعة مجاالت ىي  :التخطيط  ،المنياج  ،األساليب اإلشرافية الفردية ،
كالجماعية  ،طرؽ التدريس  ،الكسائؿ التعميمية  ،المعمـ  ،النمك الميني  ،الطمبة  ،كالتقكيـ  ،كما

استخدـ المنيج الكص في التحميمي  ،كقد أظيرت النتائج أف المديريف كالمديرات كصفكا كاقع الممارسات

اإلشرافية التي يمارسكنيا بأنيا تتـ بدرجة عالية في جميع المجاالت ،كما بينت أنو لـ يظير أثر

لمتغيرم الجنس كالمؤىؿ العممي عمى تقديرات أفراد العينة  ،كعدـ كجكد أثر كبير لمخبرة اإلدارية
لجميع مجاالت الدراسة باستثناء ذكم الخبرة مف ( )10سنكات فأكثر .
 15د-راسة ( محمود)1997 ،
بعنوان " واقع اإلشراف التربوي في محافظات غزة في مجال تنمية كفايات المعممين".

ىدفت الدارسة إلى تحديد كاقع اإلشراؼ التربكم في محافظات غزة في مجاؿ كفايات المعمميف
كذلؾ مف كجية نظرىـ  ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )688معممان كمعممة منيـ ( )336يعممكف في

مدارس ككالة الغكث  ،ك( )352يعممكف في المدارس الحككمية  ،كاستخدـ الباحث استبانة  ،كما
استخدـ المنيج الكصفي التحميمي  ،ككاف مف أبرز النتائج ما يمي :

 كانت الممارسات األكثر شيكعان كالتي مف شأنيا تنمية كفايات المعمميف ىي عند المشرؼ
اجتماعات بعد الزيارة الصفية كتشجيعيـ عمى استخداـ الكسائؿ التعميمية.

 كانت الممارسات األقؿ شيكعان إرشاد المعمميف إلى عمؿ مسح شامؿ لمؤسسات البيئة المحمية
كتشجيعيـ عمى اصطحاب التبلميذ لزياراتيا كمناقشتيـ في النشرات التي ترسؿ مف ك ازرة التعميـ

 كاف المجاؿ األكثر ممارسة مف قبؿ المشرفيف التربكييف ىك تنفيذ المناىج الدراسية كتطكيرىا،
ككاف المجاؿ األقؿ ىك تكظيؼ البيئة المحمية في العممية التعميمية التعممية

 يرل المعممكف كالمعممات مف حممة الدبمكـ أف المشرفيف التربكييف يقدمكف ليـ خدمات تحسف
مف كفاياتيـ التعميمية بدرجة أكبر مما يراه حممة الميسانس أك البكالكريكس .

 يرل المعممكف كالمعممات في المدارس التابعة لك ازرة التعميـ أف الخدمات اإلشرافية التي قدمت
ليـ متدنية عمى عكس المعمميف التابعيف لككالة الغكث .
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ثانياً  :الدراسات العربية :
 - 1دراسة ( باداود )2009 ،
بعنوان :واقع ممارسة المشرفات التربويات لإلشراف اإلبداعي من وجية نظر معممات المرحمة

الثانوية بمدينة مكة المكرمة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى كاقع ممارسة المشرفات التربكيات لئلشراؼ اإلبداعي مف كجية
نظر معممات المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة.
كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي  ،ك قامت بإعداد االستبانة كأداة لجمع المعمكمات مف

عينة الدراسة البالغ عددىا  182معممة  ،كاستخدمت لمعالجة البيانات األساليب اإلحصائية التالية :
التك اررات ،النسب المئكية ،المتكسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية ،اختبار تحميؿ التبايف األحادم.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات

عينة الدراسة كالمتغيرات ( المؤىؿ العممي  ،التخصص  ،سنكات الخبرة في التدريس )  ،كما أكضحت

ىذه الدراسة أنو في أسمكب المداكلة اإلشرافية كانت درجة تكفر قدرات الحرية كالخياؿ كالمركنة
كالطبلقة كاألصالة كاإلفاضة كانت متكسطة فيما كانت قدرات االحتفاظ باالتجاه كالحساسية لممشكبلت

ضعيفة  ،أما في أسمكب البحكث اإلجرائية فقد كانت قدرات المركنة كاألصالة كالخياؿ متكسطة فيما
كانت قدرات الحرية كالطبلقة كاإلفاضة كالحساسية لممشكبلت ضعيفة .

 - 2دراسة ( السممي )2008 ،
بعنوان  :ممارسة إدارة الوقت و أثرىا في تنمية ميارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس

المرحمة الثانوية بالعاصمة المقدسة:

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى درجة ممارسة مديرم مدارس المرحمة الثانكية بالعاصمة المقدسة

إلدارة الكقت في مياـ أعماليـ  ،ك كذلؾ التعرؼ عمى درجة تكافر ميارات اإلبداع اإلدارم لدل مديرم
مدارس المرحمة الثانكية بالعاصمة المقدسة  ،ك تحديد الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متكسطات

االستجابات كفقان لمتغيرات (طبيعة العمؿ :المشرؼ تربكم – مدير مدرسة – معمـ ،المؤىؿ العممي ،
سنكات الخبرة  ،نكع المدرسة " حككمية  ،أىمية").
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كقد كاف منيج الدراسة المنيج الكصفي  ،ك مجتمع عينة الدراسة  :جميع مشرفي اإلدارة المدرسية

ك جميع مديرم المدارس ك عينة مككنة بنسبة  %16مف المعمميف بالمرحمة الثانكية بمدينة مكة
المكرمة ك قد بمغ عددىـ 368مكزعكف إلى  20مشرفان  48 ،مدي انر  300 ،معممان.
كقد كانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة مككنة مف  47عبارة حيث كاف األسمكب اإلحصائي

المستخدـ  ( :التك اررات  ،النسب المئكية  ،المتكسطات الحسابية  ،االنحرافات المعيارية  ،اختبار T-
 ، Testك تحميؿ التبايف األحادم  ، ANOVAك اختبار شيفيو).
ككانت أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث :
 أف درجة ممارسة مديرم مدارس المرحمة الثانكية إلدارة الكقت في مياـ أعماليـ الكاردة في أداة
ىذه الدراسة كانت بدرجة عالية حيث بمغ المتكسط ( . ) 3.93

 أف العبلقة بيف ممارسة إدارة الكقت ك تنمية ميارات اإلبداع لدل مجتمع ك عينة الدراسة عبلقة
ارتباطية مكجبة قكية ك كانت درجة ىذه العبلقة .% 72

 أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية إلدارة
الكقت في مياـ أعماليـ ككذلؾ بالنسبة لدرجة تكافر ميارات اإلبداع اإلدارم لدييـ تعزل لمعمؿ
الحالي ،ككانت الفركؽ بيف المديريف كالمشرفيف التربكييف لصالح المعمميف ،كأنو يكجد فركؽ
ذات داللة إحصائية بالنسبة لدرجة تكافر ميارات اإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس تعزل

لنكع المدرسة ككانت لصالح المدارس األىمية .
 - 3دراسة ( عبد الشكور)2008 ،
بعنوان :مستوى تحقيق كفايات الموجيين التربويين عند ممارسة مياميم اإلشرافية في مدارس

التعميم الثانوي العام بمحافظة عدن.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقيؽ مف مستكل الكفايات البلزمة لممكجييف التربكييف أثناء ممارسة
مياميـ اإلشرافية في مدارس التعميـ العاـ الثانكم بمحافظة عدف مف كجية نظر المديريف كالمعمميف

كبياف أثر متغيرات الجنس كالكظيفة كالمؤىؿ كالخبرة كالتخصص.

كتألفت عينة الدراسة مف  340معممان كمعممة ،ك 15مدي انر تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية

مف  15مدرسة ثانكية كفقان لمتغيرات الدراسة.
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كاستخدـ الباحث استبانة ،كاألسمكب اإلحصائي المستخدـ باختبار  T- Testلمداللة الفركؽ بيف

المجمكعات كداخؿ المجمكعات كاختبار شيفيو لمكشؼ عف مؤشرات التبايف في تحميؿ التبايف One
 ، way ANOVAكالمنيج المستخدـ ىك المنيج الكصفي التحميمي.
كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث - :
 أف مستكل تحقيؽ الكفايات البلزمة لممكجييف التربكييف عند ممارسة مياميـ اإلشرافية كاف

متكسطان لكؿ مف المجاليف (العممية كالمينية -الفنية) ،ككاف كبي انر لمكفايات اإلنسانية مف
كجية نظر المديريف

 كأف مستكل تحقيؽ الكفايات البلزمة لممكجييف التربكييف عند ممارسة مياميـ اإلشرافية كاف
متكسطان لكؿ مجاالت الدراسة مف كجية نظر المعمميف.

 - 4دراسة ( كرم )2007 ،
بعنوان  :تقويم بعض جوانب أداء الموجو الفني من وجية نظر معممي االجتماعيات بالمرحمة

الثانوية بدولة الكويت:

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء آراء معممي االجتماعيات بالمرحمة الثانكية نحك أداء المكجو

الفني الذم يقكد إلى النمك الميني لممعمـ  ،ك ذلؾ مف خبلؿ أساليب الدركس النمكذجية  ،الكرشة

التربكية  ،البحكث التربكية ك القراءات المكجية في دكلة الككيت.

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ك طبؽ استبانة مف إعداده عمى عينة عشكائية

طبقية عددىا  602معمـ ك معممة  ،ك األسمكب اإلحصائي المستخدـ اختبار .T-Test

كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث أف نتائج الدراسة بينت قصكر أداء المكجو الفني في

بعض بنكد األساليب اإلشرافية ك خاصة البحكث التربكية ك القراءات المكجية.

كقد أكصى الباحث باالستفادة مف االتجاىات الحديثة لئلشراؼ التربكم ك ذلؾ لتغيير كاقع التكجيو
الفني الممارس حاليان في دكلة الككيت مف خبلؿ عقد دكرات تدريبية ك كرش عمؿ لممكجييف ك تزكيدىـ
بأحدث الطرؽ لتكجيو ك تقكيـ أداء المعمميف .
 - 5دراسة ( الشمري )2007 ،
بعنوان (الميام اإلشرافية لممشرفين التربويين بمدينة حائل بين الممارسة والرضا).
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة المياـ اإلشرافية لممشرفيف التربكييف بمدينة

حائؿ كدرجة رضاىـ عنو.

كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع المشرفيف التربكييف في مدنية حائؿ كالبالغ عددىـ  77مشرفان

تربكيان ،كاستخداـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاالستبانة كأداة لجمع المعمكمات .

كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث أف درجة ممارسة كرضا المشرفيف التربكييف بمدينة

حائؿ لممياـ اإلشرافية الفنية عالية ،كأف درجة ممارسة كرضا المشرفيف التربكييف بمدينة حائؿ لممياـ
اإلشرافية اإلدارية متكسطة .
 - 6دراسة (اليحيوي )2007،
بعنوان  :اإلبداع اإلداري في المدارس الثانوية الحكومية لمبنات بالمدينة المنورة :
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تكافر مقكمات عناصر اإلبداع (الطبلقة ،المركنة،

األصالة ،التحسس لممشكبلت ،مكاصمة االتجاه) لدل مديرات المدارس الثانكية الحككمية لمبنات
بالمدينة المنكرة  ،كمدل ممارستيف لعممية اإلبداع.
كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي المسحي ،كطبقت استبانة قامت بإعدادىا عمى جميع أفراد

مجتمع الدراسة المككف مف  111مديرة ك ككيمة  1185معممة  ،ككاف األسمكب اإلحصائي المستخدـ
ىك المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف األحادم.
ككانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة أف نتائج ىذه الدراسة قد بينت تكفر مقكمات اإلبداع

لدل المديرات بدرجة متكسطة ك أكثر ىذه المقكمات ىك مكاصمة االتجاه ك أقميا التحسس لممشكبلت ،

كذلؾ كجكد معكقات لئلبداع بدرجة عالية ك أكثرىا بالدافعية ك أقميا الخكؼ ك التردد .
 - 7دراسة ( القحطاني : )2006 ،

تقويم ممارسة المشرفين لألساليب اإلشرافية في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة:
ىدفت في ىذه الدراسة إلى تقكيـ ممارسة المشرفيف لؤلساليب اإلشرافية في ضكء االتجاىات

العالمية المعاصرة.
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حيث طبقت عمى عينة تككنت مف  253فردان اختيركا مف مجتمع الدراسة بطريقة العينة العشكائية

الطبقية بنسبة  %25مف أفراد المجتمع ،كتـ تصميـ استبانة كأداة لمقياس ،كتـ استخداـ األسمكب
اإلحصائي اختبار  ،T-Testكاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة :

 أف درجة الممارسات اإلشرافية كانت غير مقبكلة مف كجية نظر أفراد العينة بعبلمة المحؾ 3
مف الدرجة  5كحد أدني مف الدرجة الكبرل ألداة الدراسة ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا.

 أف أعمى درجة لمممارسة اإلشرافية كانت في مجاؿ أسمكب اإلشراؼ باألىداؼ ثـ أسمكب
اإلشراؼ اإلكمينيكي ثـ اإلشراؼ التشاركي.

 - 8دراسة( العساف )2004 ،
بعنوان  :واقع اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس بالرياض :
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل اإلبداع لدل مديرات المدارس بالرياض ك المعكقات
التي تحد مف قدرتيف عمى اإلبداع كعمى كاقع اإلبداع اإلدارم لمديرات المدارس مف كجية نظر
المشرفات اإلداريات.

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ك طبقت استبانتاف إحداىما عمى  699مديرة
كاألخرل  113مشرفة إدارية كاألسمكب اإلحصائي المستخدـ المتكسطات الحسابية ك االنحرافات

المعيارية ك اختبار .T-Test

كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث في ىذه الدراسة أف مستكل المديرات يتراكح بيف غير
مبدع إلى فكؽ المعدؿ .
 - 9دراسة ( القرني )2003 ،
بعنوان( :مدى التكامل والتعارض بين ممارسات مديري المدارس والمشرفين التربويين تجاه

دورىم في تنمية المعممين مينياً) .
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ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدل ممارسة مدير المدرسة لدكره تجاه تنمية المعمـ مينيان،

كمدل ممارسة المشرؼ التربكم لدكره تجاه تنمية المعمـ مينيان ،كمدل التكامؿ كالتعارض بيف

ممارساتيما لدكرىما تجاه كتنمية المعمـ مينيان.

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي معتمدان االستبانة كأداة لجمع المعمكمات ،كقد تككف

مجتمع الدارسة مف  60مشرفان تربكيان  56مدي انر 284 ،معممان.
كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث -:

أف مدير المدرسة يمارس دكره تجاه تنمية المعمـ مينيان بدرجة متكسطة ،ككذلؾ المشرؼ التربكم،

كأف التكامؿ بيف ممارستييما تجاه كتنمية المعمـ مينيان يحدث بدرجة كبيرة .

 10د-راسة ( الجميل )2003 ،
دراسة بعنوان  :مدى تطبيق المشرفين التربويين لوظائفيم اإلشرافية في ضوء آلية اإلشراف

التربوي من وجية نظر المعممين المشرفين التربويين في منطقة حائل التعميمية .

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مؤشرات متابعة المشرؼ التربكم ألداء المعمـ في المدرسة،

كالتعرؼ عمى نكع الممارسات التي يقدميا المشرؼ التربكم لممعمـ سعيان نحك تطكيره ،ككذلؾ األساليب

اإلشرافية التي يستخدميا كالحكافز التي يقدميا لتعزيز استم اررية تطكير أداء المعمـ .

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ك االستبانة كأداة لجمع المعمكمات ،ككانت عينة
الدراسة تتككف مف ( )187معممان في المرحمة المتكسطة )192( ،معممان في المرحمة الثانكية ()55

مشرفان تربكيان داخؿ مدينة حائؿ التعميمية.

كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث -:
 أف مؤشرات متابعة المشرؼ التربكم ألداء المعمـ في المدرسة كانت بنسبة  57.5كىي نسبة
غير مرضية .

 أف نكع الممارسات التي يقدميا المشرؼ لممعمـ لتطكير أدائو كانت بنسبة  %51كىي بنسبة
غير مرضية ككذلؾ األساليب اإلشرافية بنسبة  %58كىي نسبة غير مرضية .
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 11د-راسة ( السعود)2003 ،
بعنوان "درجة ممارسة المشرفين التربويين ألساليب اإلشراف التربوي من وجية نظر

المشرفين التربويين والمديرين والمعممين في المدارس الحكومية الثانوية في محافظة مأدبا–

األردن".

ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألساليب اإلشراؼ التربكم مف

كجية نظر المشرفيف التربكييف كالمديريف كالمعمميف في المدارس الحككمية الثانكية في محافظة مأدبا –
األردف  ،كقد تككف مجتمع الدراسة مف المشرفيف التربكييف كمديرم المدارس كالمعمميف العامميف في

محافظة مأدبا  ،كقاـ الباحث بتطكير أداة الدراسة كىي عبارة عف استبياف مكزع عمى سبع مجاالت
ىي  :الزيارة الصفية  ،تبادؿ الزيارات  ،المشاغؿ التربكم  ،الدركس التطبيقية  ،البحكث التربكية ،

النشرات التربكية  ،كمجاؿ زيارة المدرسة .

كقد أظيرت نتائج الدراسة أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المشرفيف
التربكييف ألساليب األشراؼ التربكم في المدارس الحككمية الثانكية مف كجية نظر المشرفيف كالمديريف

كالمعمميف تعزل لمتغير الجنس  ،ككذلؾ الختبلؼ نكع العمؿ (مشرؼ – مدير مدرسة – معمـ )

لصالح المشرفيف  ،كأيضا تكجد فركؽ تعزم الختبلؼ المؤىؿ العممي كالخبرة كال تكجد فركؽ تعزم
لمتغير التخصص ( مكاد عممية  -مكاد إنسانية ) .
 12د-راسة ( الرويمي )2002 ،
بعنوان واقع ممارسة المشرف التربوي لميامو في تطوير النمو الميني لمعممي الرياضيات في

المرحمة المتوسطة من وجية نظر معممي الرياضيات ومشرفييا في منطقة الحدود الشمالية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة المشرؼ التربكم لميامو في تطكير النمك

الميني لمعممي الرياضيات في المرحمة المتكسطة في مجاالت التخطيط لمتدريس  ،المنيج كالكتاب
المقرر ،طرؽ التدريس ،الكسائؿ التعميمية ،إدارة الصؼ كالعبلقات اإلنسانية .
كقد استخداـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي معتمدان االستبانة كأداة لجمع المعمكمات ،كتككف

مجتمع الدراسة مف جميع معممي الرياضيات في المرحمة المتكسطة كمشرفييا البالغ عددىـ  78منيـ
 69معممان كتسعة مشرفيف تربكييف .
كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ما يمي-:
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 المشرؼ التربكم يمارس ميامو في تطكير النمك الميني لمعممي الرياضيات في المرحمة

المتكسطة في مجاالت التخطيط لمتدريس كالمنيج كالكتاب المقرر كطرؽ التدريس كالكسائؿ

التعميمية بدرجة متكسطة .

 المشرؼ التربكم يمارس ميامو في مجالي إدارة الصؼ كالعبلقات اإلنسانية بدرجة كبيرة
 13د -ارسة ( السممي )2001 ،
بعنوان  :دراسة تحميمية ألىداف وميام وأنماط إدارة مراكز اإلشراف التربوي بمدينة جدة في

ضوء الفكر اإلداري المعاصر:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيكـ اإلشراؼ التربكم ك ميامو في الفكر اإلدارم المعاصر
ككذلؾ التعرؼ عمى أىداؼ ك مياـ ك أنماط اإلشراؼ بمراكز اإلشراؼ التربكم في مدينة جدة .
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ك قاـ بإعداد استبانة ثـ طبقيا عمى  175مشرؼ

تربكم الذم يمثؿ مجتمع الدراسة ك قد كاف األسمكب اإلحصائي المستخدـ اختبار ، T-Test
المتكسطات الحسابية.
ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف نمط اإلشراؼ اإلبداعي ال يزاؿ مفيكمان نظريان يحتاج إلى برامج

تدريبية لتطبيقو في الكاقع الفعمي .

كقد أكصى الباحث بتبني نمط اإلشراؼ اإلبداعي الذم يحقؽ المبادأة ك المبادرة لممشرؼ التربكم
في استخدامو أساليب إشرافية تتبلءـ مع متغيرات الفكر اإلدارم المعاصر .
- 14دارسة ( الرشيد)2000 ،
بعنوان" تقييم أساليب اإلشراف التربوي المستخدمة من وجية نظر معممي ومعممات مدراس لواء

البادية الشمالية :

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى تقييـ أساليب اإلشراؼ التربكم المستخدمة مف كجية نظر معممي

كمعممات مدارس لكاء البادية الشمالية  ،كما ىدفت إلى معرفة أثر كؿ مف الجنس كالمؤىؿ العممي
كالخبرة كالمرحمة التعميمية في التقييـ  ،كقد تألفت عينة الدراسة مف ( )216معمما كمعممة  ،كقد

استخدـ الباحث استبانة تألفت مف ( )56فقرة  ،كزعت عمى ست مجاالت .
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :
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 أف مجاالت درجة استخداـ المشرؼ التربكم لؤلساليب اإلشرافية مرتبة تنازليان حسب
المتكسطات الحسابية كحسب رأم المعمميف كالمعممات ،كما يمي  :الزيارة الصفية كتبادؿ

الزيارات  ،المشاغؿ التربكم  ،البحكث التربكية  ،الدركس التطبيقية  ،ثـ النشرات التربكية.
 كما أظيرت فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05=aفي درجة استخداـ

المشرفيف التربكييف ألساليب اإلشراؼ التربكم تعزم لمتغير المؤىؿ العممي لصالح المعمميف

كالمعممات الذيف يحممكف مؤىبلت أقؿ مف البكالكريكس .

 لـ تظير فركقان في تقييـ المعمميف كالمعممات لدرجة استخداـ المشرفيف التربكييف ألساليب
اإلشراؼ التربكم تعزل لمتغير الخبرة أك المرحمة التعميمية .

 15د-راسة (الطعجان )2000،
بعنوان " درجة ممارسة المشرفين التربويين لمبادئ اإلشراف التربوي من وجية نظر المعممين

والمعممات في مدارس لواء البادية الشمالية".

ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لمبادئ اإلشراؼ التربكم مف كجية
نظر المعمميف كالمعممات في مدارس لكاء البادية الشمالية  ،كأثر كؿ مف الجنس  ،المؤىؿ العممي ،
كالمرحمة التعميمية عمى ممارسة المشرفيف التربكييف لمبادئ اإلشراؼ التربكم  ،كتككنت عينة الدراسة

مف ( )234معممان كمعممة  ،كطبؽ الباحث استبانة تألفت مف ( )65فقرة كزعت عمى سبعة مجاالت
ىي  :المنياج  ،الكتب المدرسي  ،التخطيط التعميمي  ،الزيارات الصفية  ،النمك المعرفي لممعمميف
كتطكيرىـ  ،النشرات التربكية  ،تطكير العبلقات العامة كتقكيـ العممية التعميمية  ،كما استخدـ المنيج

الكصفي التحميمي .
ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة ما يمي :
 أكثر المجاالت التي طبقت ىك مجاؿ الزيارات الصفية .

 لـ تظير الدراسة فركقان ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لمبادئ
اإلشراؼ التربكم مف المعمميف كالمعممات عمى أم مجاؿ  ،كال تقييـ المعمميف كالمعممات
لدرجة ممارسات المشرفيف تعزل لمجنس  ،الخبرة في التعميـ  ،المؤىؿ العممي كالمرحمة

التعميمية .
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 16د-راسة ( اليحيى )1998 ،
بعنوان  :الممارسات اإلشرافية لمديري المدارس الثانوية العامة أثناء الزيارة الصفية في منطقة

الرياض التعميمية.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الممارسات اإلشرافية لمديرم المدارس الثانكية العامة أثناء الزيارة

الصفية كمدل أىميتيا كمدل تطبيقيـ لتمؾ الممارسات اإلشرافية بمنطقة الرياض التعميمية.

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي معتمدان عمى االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات

كالمعمكمات كقد طبقيا عمى عينة مككنة مف  194مدي انر مف مديرم المدارس الثانكية بنيف بمنطقة

الرياض منيـ  31مدي انر لمدراس أىمية ،كطبقت كذلؾ عمى عينة مككنة مف  3380معممان حككميان منيـ
 583معممان في التعميـ األىمي .

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أنو يبلحظ أف عينة الدراسة تدرؾ مدل أىمية دكر

مدير المدرسة اإلشرافي في الزيارات الصفية نظ انر كليذه تتفؽ عينة الدراسة عمى أف:
 أىداؼ الزيارة الصفية عالية األىمية كمتكسطة التطبيؽ.
 أنكاع الزيارة الصفية عالية األىمية كمتكسطة التطبيؽ.
 آداب الزيارة الصفية متكسطة األىمية كالتطبيؽ.
 تنفيذ الزيارة الصفية متكسطة األىمية كالتطبيؽ.

 تقكيـ الزيارة الصفية عالي األىمية كمتكسط التطبيؽ.
 17د-راسة ( المفرج )1998 ،
بعنوان  :واقع أساليب اإلشراف التربوي لدى مشرفي المغة العربية في المرحمتين المتوسطة

والثانوية بمدارس مدينة الرياض :

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أساليب اإلشراؼ التربكم التي يتبعيا مشرفك المغة العربية مع
المعمميف في المرحمتيف المتكسطة ك الثانكية بمدارس مدينة الرياض .
كقد استخدـ الباحث ا لمنيج الكصفي التحميمي ك قاـ بتطبيؽ االستبانة عمى عينة عشكائية طبقية

مككنة مف  167معمـ ك  20مشرؼ  ،ك األسمكب اإلحصائي المستخدـ كفؽ المتكسطات الحسابية ك

اختبار .T-Test
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كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث في ىذه الدراسة أف المشرفيف التربكييف يستخدمكف أحد

عشر أسمكبان إشرافيان ك لكف عمى تفاكت في درجة االستخداـ  ،ك كذلؾ كجكد عدد مف الصعكبات التي
تحكؿ دكف تنكيع المشرفيف ألساليبيـ اإلشرافية مف أىميا  :كثرة عدد المعمميف المسنديف لممشرؼ
التربكم  ،ك تكميؼ المشرؼ التربكم بأعماؿ إدارية ال عبلقة ليا بطبيعة عممو  ،ك ضعؼ تدريب

المشرفيف التربكييف.

كقد أكصى الباحث بضركرة تدريب المشرفيف التربكييف ك تكجيييـ لممارسة األساليب اإلشرافية
المتنكعة .

 18د-راسة ( المطرفي )1995 ،
بعنوان  :واقع األنماط اإلشرافية التي يمارسيا المشرفون التربويون في المدارس الثانوية بمدينة

مكة المكرمة.

ى دفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى األنماط اإلشرافية التي يمارسيا المشرفكف التربكيكف كالتي
يفضميا المعممكف في المدارس الثانكية بمدينة مكة المكرمة،كالتعرؼ عمى الصعكبات التي تحكؿ دكف

ممارسة األنماط اإلشرافية كالتنكيع في استخداميا .

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي ك طبؽ استبانة قاـ بإعدادىا عمى عينة عشكائية طبقية مككنة
مف 131معممان ك  51مشرفان .
كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث :
 أف المعمميف يفضمكف ممارسة اإلشراؼ البنائي ثـ الكقائي ثـ التصحيحي فاإلبداعي ك أخي انر
العيادم.

 كما أف اإلشراؼ التصحيحي يمارس بنسبة عالية ك اإلشراؼ اإلبداعي ك الكقائي يمارساف
بدرجة متكسطة أما البنائي ك العيادم فيمارساف بدرجة ضعيفة .
كقد أكصى الباحث بضركرة التركيز عمى ممارسة األنماط اإلشرافية التي يفضميا المعممكف كىي

(البنائي ك الكقائي ك اإلبداعي )ألف ليا عبلقة كبيرة بنمكىـ الميني .
 19د -ارسة (صالح)1993 ،
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بعنوان "العالقة بين الممارسات اإلشرافية الفعمية لممشرفين التربويين والممارسات اإلشرافية

المفضمة لدى معممي مديرية عمان الكبرى األولى".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التطابؽ أك التبايف بيف الممارسات اإلشرافية الفعمية
لممشرفيف التربكييف كالممارسات اإلشرافية المفضمة لدل معممي مديرية عماف الكبرل األكلى ،كأثر كؿ
مف الجنس كالخبرة التعميمية كالمؤىؿ العممي  ،كالمرحمة التعميمية التي يدرس فييا المعممكف ،كقد

شممت عينو الدراسة ( )450معممان كمعممة مف جميع المدارس الحككمية األساسية منيا كالثانكية لمبنيف
كالبنات التابعة لمديريات التربية كالتعميـ لعماف الكبرل األكلى ،ككانت األداة عبارة عف استبانة تككنت

مف ( )167فقرة مكزعة عمى ثمانية مجاالت لئلشراؼ مع الزمبلء  ،كالمجتمع المحمي  ،كاستخداـ
المنيج الكصفي التحميمي  ،ككاف مف أبرز النتائج ما يمي :

 أف الممارسات الفعمية لممشرفيف التربكييف كما يراىا المعممكف غير مقبكلة لدييـ في جميع
مجاالت الدراسة ما عدا مجالي إدارة الصفكؼ كاالختبارات .

 كما بينت أف ىناؾ قبكالن عاليان لمممارسات اإلشرافية المفضمة لدل المعمميف كفي جميع
مجاالت الممارسات اإلشرافية المفضمة .
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ثالثاً  :الدراسات األجنبية :
 - 1دراسة كوالندونو)(Colantonio,2005
بعنوان "نحو اليدف :اإلشراف التعميمي وتطوير طواقم العمل"

" " On target: combined instructional supervision and staff development
ىدفت الدراسة إلى تطكير نمكذج يسمح لممديريف بتكامؿ كظيفتي اإلشراؼ التعميمي كتطكير

العامميف ،كأكضحت أنو إذا كاف ىدؼ المدرسة ىك تحسيف جكدة البيئة التعميمية التي تقدميا لتبلميذىا
– بيئة تشجع التفكير اإلبداعي كحؿ المشاكؿ ،كالتعميـ التعاكني ،كالمستكيات العميا مف التفكير – فإنو
يجب عمى مدير المدرسة أف يخمؽ نفس تمؾ البيئة لممعمميف الذيف ىـ مسئكلكف بشكؿ مباشر عف

نجاح المدرسة كالتبلميذ  ،كاف تطكير نمكذج يسمح لممديريف بتكامؿ كظيفتي اإلشراؼ التعميمي

كتطكير العامميف المتيف أحيانان ما تككف منفصمة سكؼ تساىـ في إنجاز ىدؼ المدرسة كمؤسسة
تعميمية كسكؼ تساعد التبلميذ عمى التقدـ في كؿ حصة دراسية ،لتكامؿ تمؾ المسئكليات ،كما يجب

عمى المدير تطكير المعرفة كأف يؤسس الثقة  ،كأف يتبني بيئة تعميمية  ،كما أكضحت أف نمكذجي
اإلشراؼ التحميمي كالتدريب اإلدراكي ضركرياف لجعؿ العممية ناجحة.
 - 2دراسة جوردن )(Gordon,2000
بعنوان " أثر أسموب اإلشرف التطوري في تطوير تفاعل المشرفين التربويين مع المعممين والمعممات"
The impact of the evolutionary supervision method on the development of
the educational supervisors’ interaction with the teachers
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر أسمكب اإلشراؼ التطكرم في تطكير تفاعؿ المشرفيف التربكييف

مع المعمميف كالمعممات ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )16مشرفان تربكيان تـ تدريبيـ عمى أسمكب
اإلشراؼ التربكم التطكرم في لقاءيف ،مدة كؿ لقاء ثبلث ساعات ،ككمؼ كؿ مشرؼ بتشخيص

المستكل اإلدراكي لثبلثة معمميف ،كمف ثـ تحديد النمط اإلشرافي المناسب لكؿ منيـ ،كأظيرت الدراسة

النتائج التالية :كانت درجة اتفاؽ المشرفيف التربكييف باستخداـ اإلشراؼ التربكم التطكرم كبيرة ،كحقؽ
المعممكف كالمعممات مستكل كبي انر مف التطكير في مجاؿ العممية التعميمية ،كاستطاع المشرفكف
التربكييف الذيف استخدمكا النمط اإلشرافي المباشر ،كالذيف استخدمكا النمط اإلشرافي التشاركي ،كالذيف

استخدمكا النمط اإلشرافي غير المباشر ،مف النجاح في التعامؿ مع المعمميف كالمعممات الذيف يتصفكف
بدرجة منخفضة اإلدراؾ ،كمتكسطة اإلدراؾ ،كعالية اإلدراؾ عمى التكالي.
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 - 3دراسة بالتش وآخرون )(Bulach others,1999
بعنوان " تأثير الممارسات اإلشرافية عمى المناخ اإلشرافي المدرسي".

" supervisory behaviors that affect school climate".

ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير الممارسات اإلشرافية العممية لممديريف عمى المناخ اإلشرافي

المكجكد في المدرسة كمعرفة تأثير كؿ مف الجنس كالمرحمة عمى ذلؾ كشممت عينة الدراسة ()208
مف المعمميف خريجي كمية التربية بكالية ديتركيت بالكاليات المتحدة األمريكية ،كاستخدـ الباحث

استبياف تألؼ مف ( )52بندان ،كما اتبع أسمكب المنيج الكصفي التحميمي ،كتكصمت الدراسة إلى أف

المناخ التعميمي في المدرسة كاف أكثر إيجابية كأكثر مما ىك متكقع كلكف بقي ىناؾ متسع لمزيد مف

التحسينات ،كأف أقؿ النتائج كانت في مجاؿ الصراع ،حيث عكست رؤية المعمميف أف مديرييـ حاكلكا

تجنب الصراع كالتعامؿ بتحفظ في بعض ممارساتيـ ،كالممارسات في مجاؿ الثقة كانت أكثر إيجابية،

كما بينت أف الجنس لـ يمعب دك انر في المناخ اإلش ارفي ،كيبدك أف الممارسات التي تعزز المناخ
اإلشرافي الجيد تؤثر عمى كؿ الجنسيف بنفس الدرجة ،كمع ذلؾ فإف المديرات حصمف عمى نسبة أحسف

مف المديريف في مجاؿ القيادة.
 - 4دراسة جيزيكي  ،أندرو () Jezycki, Androw, 1997
بعنوان " تحميل العالقة بين النمط اإلبداعي وسموك القائد لدى اإلداريين بالمدارس االبتدائية
والمتوسطة والثانوية بسان فرنسيسكو " .

An analysis of the relationship between creativity style and leader behavior
in elementary ، middle and secondary schools .

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الدكر الذم يتعيف عمى مديرم المدارس القياـ بو فيما
يتعمؽ بالمستكل التعميمي كفعالية الدكر المدرسي  ،ككذلؾ تحميؿ العبلقة بيف النمط اإلبداعي كسمكؾ

القائد لدل اإلدارييف بالمدارس االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية بساف فرنسيسكك .
ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي - :

 بمغ معدؿ الدرجة اإلبداعية لممديريف  95‚4مقارنة بالمعدؿ المعيارم كالبالغ  ، 96كقد أكضح
أفراد العينة في إجاباتيـ أنيـ يفضمكف التفكير عمى التعميـ التمقيني .

 أف مديرم المدارس يتعرضكف لضغكط نتيجة لتحقيؽ النتائج المرجكة بالرغـ أنيـ يكاجيكف
تحديات حادة كمتزايدة .
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أف ىناؾ مجمكعة مف المشاكؿ الجديدة تأخذ طريقيا لمظيكر بمعدالت متسارعة تتطمب

إجابات جديدة كأنماط قيادية جديدة كنكعان مف اإلبداع يستطيع استقراء ما كراء المتطمبات
اآلنية كيككف مشتمبلن عمى رؤية كما ينبغي أف يككف عميو الكضع في المستقبؿ .

 - 5دراسة سوليفان ))Sullivan,1996
بعنوان  :الفحص المعرفي بين المشرفين التربويين ومديري التربية الخاصة فيما يتعمق بدور

األنظمة

Cognitive Examination Between Supervisor And The directors of Special
Education Which Belongs The role of Regulations.
ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص اإلدراؾ كسط المشرفيف التربكييف كمديرم التربية الخاصة فيما

يتعمؽ بدكر األنظمة .

كقد استخداـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،حيث طبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف ()150
مدير كمديرة )50( ،مشرفان تربكيان )55( ،مدير تربية خاصة ،كتككنت الدراسة مف سبعة كظائؼ إدارية
تشتمؿ عمى أربعيف ميمة.

ككاف مف أىـ النتائج :
 أف ىناؾ إدراكان مشتركان بخصكص أىمية الكظائؼ كتنفيذىا .
 أف مديرم التربية الخاصة أقؿ إدراكان.

 أف ىناؾ فركقان في األداء في تسع عشرة ميمة كمدل األىمية في سبع عشرة ميمة.
 - 6دراسة إيكفال ( ) Ekval,1996
بعنوان  " :المناخ المؤسسي لإلبداع واالبتكار " .

Organizational Climate For Creating And Innovation

ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ أداة لقياس المناخ اإلبداعي  ،كمعرفة صبلحية ىذه األداة عند

التطبيؽ  ،كمدل تفعيميا لمنظاـ المؤسسي  ،كتقديـ بعض التكجييات الستخداميا بغرض التدخؿ

لتحضير اإلبداع كاالبتكار المؤسسي .

ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي :
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 المناخ ىك أىـ ىذه المتغيرات المؤسسية بالنسبة لبلبتكار .

 النزعة الرسمية ليا أثر مانع أك مثبط يجعميا تقمؿ مف القدرة االبتكارية لممؤسسة .
 كضكح اليدؼ كاالحترافية قد ال يككف ألم منيما بحد ذاتو أثر ذك داللة  ،كلكف يبدك أف ليا

إسيامان إيجابيان كجزء مف المناخ اإلبداعي  ،أك كإحدل القكل المساعدة عمى تكفير مناخ

إبداعي .

 ىناؾ عبلقة قكية جدان بيف نمط القيادة كالمناخ اإلبداعي .

 أف نظـ اتخاذ القرار المركزية ترتبط مع المناخ الذم يقمع اإلبداع كاالبتكار .
 أف النزعة الرسمية في المؤسسة تكلد الصراعات  ،كىذا يتنافى مع المناخ اإلبداعي .
 - 7دراسة سمولنسكي وكمينر ))Smolensky and Kleiner,1995
بعنوان  " :كيف ندرب الناس عمى التفكير بطريقة أكثر إبداعية " .

How to train people to think more Creativity .

ىدفت ىذه الدراسة إلى القياـ بفحص القدرات اإلبداعية المرتبطة ببيئة العمؿ كمكاقؼ المؤسسات ،

انطبلقان مف حقيقة ( أف االستفادة القصكل مف المصادر المتاحة تعتبر أساسية لنجاح أم مدير ) .

كأف أكلئؾ الذيف يتمتعكف بالكفاءة البلزمة لتدريب العامميف لدييـ القدرة عمى التفكير اإلبداعي
يحققكف االستثمار لكاحد مف أكثر المكجكدات قيمة لدل المؤسسة.
ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي - :

 أف ىناؾ أىمية لممدير القادر عمى تطكير قدرات المكظفيف عمى التفكير اإلبداعي كحؿ
المشاكؿ بطريقة إبداعية .

 أف االىتماـ بتطكير قدرات المكظفيف مف خبلؿ البرامج التدريبية يعتبر مف أعمى أنكاع
االستثمار لمكارد الشركة أك المؤسسة .

 إف تكفير البيئة كالتدريب الصحيحيف يمكف أف يفيد كبلن مف المكظفيف كالمؤسسة عمى المدل
الطكيؿ .

أف اإلبداع يتمثؿ عادةن في إيجاد أفكار أك منتجات جديدة  ،إال أنو قد يشمؿ أيضان تغيير
ّ 
األشياء المكجكدة أصبلن أك تشكيميا بطرؽ جديدة .
 - 8دراسة أورمستون )(Ormaston,1995
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بعنوان " التفتيش والتغيير " " Inspection and change
أجريت الدراسة في بريطانيا حكؿ اإلشراؼ التربكم كالتغيير ،كقد ىدفت إلى معرفة ما إذا كانت
عممية اإلشراؼ تساعد في تطكير المعمـ أك تككف عائقان كمانعان ألدائو الكصفي ،أما عينة الدراسة فقد

شممت ) (800معممان يعممكف في ( )35مدرسة ثانكية ،كاستخدـ الباحث استبياف قامكا بتعبئتو فكر

انتيائيـ مف زيارتيـ صفيان ،حيث قدمكا معمكمات حكؿ خبراتيـ كادراكيـ كاستجاباتيـ نحك الزيارة
الصفية ،كما استخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية :

 يرل المعممكف أف بعض المشرفيف متعاكنكف كيساعدكنيـ في تحسيف ممارستيـ الصفية.
 يرل المعممكف أف عددان قميبلن مف المشرفيف التربكييف انتقاديكف .

 إف بعض المعمميف ال يتمقكف تغذية راجعة عف الزيارات الصفية التي يقكـ بيا المشرفكف ،كاف
حصؿ كاف قدمت ليـ فإنيا عند كثير مف المعمميف ضعيفة كال يستفاد منيا.

 كجد أف ( )%38مف عينة الدراسة يميمكف إلى تغيير سمككيـ التعميمي الصفي بعد الزيارة

الصفية ،التي يقكـ بيا المشرؼ التربكم لممعمـ في صفو ،كبالمقابؿ كجد أف ( )%44.4مف
عينة الدراسة ال يميمكف إلى تغيير سمككيـ التعميمي بعد الزيارة الصفية.

 - 9دراسة سكوت ()Scott,1994
بعنوان " :تحديد السموك اإلبداعي  :مدخل لنموذج اإلبداع الفردي في مكان العمل"
Determinants Of Innovative Behavior : A path Model of Individual Innovation
in the Workplace .
ىدفت ىذه الدراسة إلى الجمع بيف عدد مف األبحاث في األعماؿ اإلبداعية لتطكير اختبار نمكذج

السمكؾ اإلبداعي الفردم  ،باعتبار أف ىذا النمكذج ناتج ألربعة أنظمة متداخمة كىي (الفرد ،القيادات،

مجمكعة العمؿ ،مناخ اإلبداع) .

كقد شممت ىذه الدراسة جميع العامميف في كحدة مركزية تابعة إلحدل المؤسسات الصناعية

الكبيرة في الكاليات المتحدة .

ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة :
 أف القيادة  ،كمساندة اإلبداع  ،كتكقعات اإلدارة لمدكر كمرحمة الحياة الكظيفية كاألسمكب
النظامي لحؿ المشاكؿ كميا ترتبط بشكؿ كاضح ككبير بالسمكؾ اإلبداعي .
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 إف نكعية العبلقة بيف المشرؼ كالمرؤكس تؤثر عمى السمكؾ اإلبداعي .

 أف مساندة الرؤساء لممرؤكسيف كمنيج الثقة كحرية التصرؼ تجعميـ يشعركف بأف المؤسسة
مساندة لئلبداع .

 أف تكقع المشرؼ لدكر العامميف كخاصة الفنييف منيـ يؤدم إلى مساندة السمكؾ اإلبداعي .

 أف األفراد الذيف يقدمكف حمكالن نظامية يتمتعكف بدرجة عالية مف السمكؾ اإلبداعي  ،فميس مف
الضركرم أف تككف لدييـ قدرة فطرية لذلؾ .

 10د-راسة روبرت وبالز )(Robert, blasé,1993
بعنوان " السياسات الخاصة لمتواصل الناجح بين المشرف والمعمم في المقاءات التربوية".
"The micro-politics of successful teacher interaction in instructional
"conference
ىدفت الدراسة إلى بياف عناصر األساليب الخاصة المتأصمة في التكاصؿ بيف كؿ مف

المشرفيف كالمستقبميف أك المشرفيف الممارسيف لممينة كالمعمميف مف جية أخرل خبلؿ المقاءات الناجحة

كشممت عينة الدراسة المشرفيف كالمعمميف في مختمؼ المدارس العامة في األجزاء الجنكبية الغربية
كالجنكبية الشرقية في الكاليات المتحدة ،أما بالنسبة ألداة الدراسة فقد تـ تسجيؿ ) (100لقاء بعدم

لمزيارة بيف المشرفيف كالمعمميف ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

كقد بينت الدراسة أف الكصكؿ إلى تفكير عميؽ كتبادؿ حر في ظركؼ المقاءات يصعب
تحقيقو ،كىك معقد لمغاية لعكامؿ سياسية ،كأف ىناؾ أربع استراتيجيات أساسية لمسياسات الخاصة

تستطيع أف تعكؽ أك تسيؿ المقاءات كىي (التكجيات الشخصية ،االنسجاـ الحكارم ،السمطة الرسمية،

المتغيرات الكظيفية) .كما بينت أف في المقاءات الناجحة يستخدـ المشرفكف كالمعممكف التكجيات
الشخصية كاالنسجاـ الحكارم كيكفر المشرفكف بيئة غير تيديدية لممعمـ .
 11د-راسة أوبالد ): (Oblade,1992
بعنوان " التعرف عمى سموك المشرفين في نيجيريا كما يراه المعممون في المدارس الثانوية"

" Supervisory behavior as perceived by secondary school teachers in
Nigeria school organization".

ىدفت الدراسة إلى معرفة سمكؾ المشرفيف في نيجيريا كما يراه المعممكف في المدارس الثانكية،

كتككنت عينة الدراسة مف( 300معمـ كمعممة)  ،ككانت األداة المستخدمة عبارة عف استبياف ،كاستخدـ
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الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كمف أىـ النتائج أف المعمميف ينظركف إلى المشرؼ التربكم عمى أنو

ديكتاتكر ،متعالي ،يبحث عف األخطاء ،كفي كصفيـ العبلقات بيف المشرؼ كالمعمـ أشاركا إلى انعداـ
الثقة بينيما ،كأف االتصاؿ بيف المشرؼ كالمعمـ مف النمط المغمؽ ،كلـ تظير النتائج فركقان ترجع إلى
الخبرة أك الجنس أك العمر.

 12د-راسة دوك )(Duke,1991
بعنوان ( :أىمية اثني عشر بعداً لمممارسة اإلشرافية الفعالة المستخرجة من األدبيات

والمطبوعات التعميمية من وجية نظر بعض رؤساء األقسام).
“The importance of twelve dimensions, for the active supervisory
practicing, as driven from the educational ethics and publications from the
point of view of some division heads”.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أبعاد المعارؼ كاالتجاىات كالميارات اإلشرافية التي يعتبرىا بعض

رؤساء األقساـ األكثر ارتباطان بمياـ عمميـ ،كحدكدىا في اثني عشر بعدان تتعمؽ بالميارات كالمعارؼ
كاالتجاىات كاالتصاؿ .كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف األبعاد االثني عشر لمممارسة
اإلشرافية ميمة لكظائؼ المشاركيف كما ىك عميو في الكاقع  ،كاتفؽ المشارككف عمى أىمية البعد
المتعمؽ باالتصاؿ كالمعرفة كاالتجاىات كالميارات البلزمة لو.
 13د-راسة سميث )(Smith,1991
بعنوان " اتجاىات المعممين نحو الزيارة اإلشرافية الصفية كأسموب لتقويميم".

"Teacher attitudes towards classroom observation: a mean of

their evaluation".

ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات المعمميف نحك الزيارات اإلشرافية كأسمكب لتقكيميـ ،حيث تـ

اختيار خمس متغيرات مستقمة كىي المؤىؿ العممي لممعمـ كسنكات الخبرة في التعميـ ،كعدد الزيارات
الصفية كطكؿ مدة الزيارات الصفية ،كالمرحمة التي يدرس فييا المعمـ ،حيث تـ فحص ىذه المتغيرات

المستقمة عمى ثماني مجاالت لممتغيرات التابعة كىي :المساعدة في تقكيـ المعمـ ،قيمة االجتماع
القبمي ،كضكح طريقة التقكيـ دقة المعمكمات المسجمة ،طكؿ فترة الزيارة الصفية ،كأىمية كفعالية

االجتماع البعدم  ،كقد استخدـ الباحث استبانة تككنت مف ( )22فقرة  ،كمف أىـ النتائج كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية فيما يخص الزيارات الصفية ،كصدؽ التقكيـ عف طريقيا ،كفعالية االجتماع

البعدم تعزل لممرحمة التعميمية.
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 14د-راسة كيموف ))Noreen White ,Kallough,1990
بعنوان( :مديرو المدارس الثانوية– المفاىيم الذاتية الخاصة بمسئوليات وكفايات اإلشراف

التعميمي)

" Secondary schools headmasters – The self concepts related to

responsibility and educational supervision efficiency" .

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة المسؤكليات الذاتية لمديرم المدارس الثانكية ،كالكفاءات المطمكبة

منيـ في مجاؿ اإلشراؼ التربكم كالتعرؼ عمى كضع األسس كالق اررات المستقبمية الخاصة باستخداـ
اإلشراؼ التعميمي التربكم مف قبؿ مديرم المدارس ككسيمة مساعدة نحك تعميـ كتعمـ أكثر كفاءة

كتأثي انر.

ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة -:
 أف غالبية المجيبيف مف الرجاؿ كمف المدارس الريفية الكبيرة ،حيث ركز مديرك المدارس عمى
جكانب الكفاية بدرجة أكبر مف المسؤكلية.

 أف الكفاية تأثرت بعدة عكامؿ كخبرة المدير كخبرة رئيس القسـ ،كالخبرة التعميمية ،كخبرة
اإلشراؼ ،كنكعية المدرسة ،كعدة العمميف ،كالدرجة ،كالجنس.
 15د-راسة راول )(Rawl ,1989
بعنوان " تحديد ميام المشرف التربوي عمى مستوى المنطقة التعميمية بمنطقة ويمز ".
Determination of the functions of educational supervisor at the level of the
district area of Wales region
ىدفت الدراسة إلى تحديد مياـ المشرؼ التربكم عمى مستكل المنطقة التعميمية بمنطقة كيمد،

كقد تككنت عينة الد ارسة مف المشرفيف كالبالغ عددىـ ( )50مشرفان ك كقد اتبع الباحث الميج الكصفي

التحميمي ،كما استخدـ استبانة مككنة مف ( )79ميمة إشرافية صنفت إلى عشرة حاالت رئيسة ،ككاف

مف أىـ النتائج أف مجاالت المناىج كاألبحاث كالقيادة كالتدريس كالتطكير الميني كالعبلقات العامة قد

حصمت عمى درجة ميمة جدان ،أما المجاالت األربعة األخرل كىي األفراد كالمرافؽ كاإلدارة كاألنشطة
التنسيقية قد حصمت عمى أدنى درجة .

 16د-راسة كيربي ): (Kirby,1985
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بعنوان " دور اإلشراف التربوي الميني من وجية نظر المديرين والمعممين والمشرفين في

محافظة أوىايو"

(The role of vocational education supervising from the perspective of
)”managers, supervisors and teachers in the province of Ohio
ىدفت الدراسة إلى معرفة مكقؼ مديرم المدارس كالمعمميف كالمشرفيف التربكييف نحك اإلشراؼ

التربكم الميني ،كتحديد دكر اإلدارييف في العممية التربكية ،كما بينت الدراسة كاجبات كمسئكليات
المشرفيف التربكييف المحمييف في مدرسة "أكىايك" ككصؼ دكرىـ الحالي كالمتكقع مف كجية نظر

المديريف بالمحافظة كالمحمييف ،كقد بمغت عينة الدراسة ( )150مشرفان تربكيان ،ك ( (440مشرفة تربكية

محمييف ،ك( )150معممان ،ك ( )100مدي انر في المقاطعة ك ( )40مشرفان عمى مستكل المحافظة في

أكىايك ،ككانت األداة المستخدمة في ىذه الدراسة عبارة عف استبانة كزعت عمى أفراد عينة الدراسة عف

طريؽ البريد االلكتركني ،كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي.

ككانت أىـ نتائج الدراسة أنيا كجدت اختبلفان في إد ارؾ كاجبات المشرؼ الحالية ،كماذا يجب

أف تككف ،بينما كاف ىناؾ اختبلفان بيف المجمكعات األربع المستجيبة لؤلسئمة فيما يخص الدكر الحالي
كالمتكقع لممشرؼ التربكم ،كبشكؿ عاـ اختمؼ المشرفكف التربكيكف المينيكف مع المجمكعات األخرل
عمى قرابة النصؼ مف ( )47عبارة حكؿ كاجبات المشرؼ في أثناء قيامو بدكره الحالي كالمتكقع ،ككما

كاف ىناؾ أيضان نسبة قميمة مف االختبلؼ فيما يخص دكر المشرفيف الحالي كالمتكقع مف كجية نظر

المديريف كالمشرفيف المحمييف كعمى مستكل المحافظة .

 17د-راسة عفيفي )(Afifi ,1980
بعنوان " الدور الفعمي والمثالي لممشرفين التربويين بوالية تينسي".

" A study of Actual and Ideal Role Perception of Instructional
"Supervision in the Public Schools In Countries of Tennessee

ىدفت الدراسة إلى كصؼ كشرح الدكر الفعمي كالمثالي لممشرفيف التربكييف بكالية تنينسي مف

كجية نظر المشرفيف التربكييف أنفسيـ ،كقد بمغت عينة الدراسة ( )95مشرفان تربكيان أجاب منيـ عمى

االستبياف ( )71مشرفان ،ككانت أداة الدراسة استبياف أعده الباحث تككف مف ( )22كظيفة لممشرؼ

التربكم ،كما استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
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كتكصمت الدراسة إلى كجكد اختبلؼ بيف الدكر الفعمي كالمثالي لممشرفيف في عدة مجاالت

منيا :نكعية المدرسيف الجدد إذ يشعر ( )%44مف المشرفيف بالرضا عف الدكر في ىذا المجاؿ ،في
حيف ( )%56غير راضيف ،أما في مجاؿ تحميؿ كتقييـ الدركس فقد أشار (  )%1.25إلى أف الدكر
الفعمي الممارس حاليان يقؿ عف الدكر المثالي المطمكب ممارستو ،ك( )%43.6أشاركا إلى أف الدكر

الفعمي بمستكل الدكر المثالي )%4.2( ،أركا أف الدكر الحالي أعمى مف الدكر المثالي فيما يتعمؽ
بمجاؿ التشاكر كالتحاكر مع المعمميف ،كما تكصمت إلى كجكد مجمكعة مف الكظائؼ تنفذ في الكاقع
بالصكرة التي ينبغي أف تككف عمييا كىي :االشتراؾ في برامج تدريب المعمميف ،كتكفير المكاد التعميمية

كالكسائؿ ،كتقكيـ عمؿ المعمميف كتكجيو المعمميف كارشادىـ.
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رابعاً /التعقيب عمى الدراسات السابقة
أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 - 1من حيث اليدف من الدراسة :
اتفقت الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات السابقة مف حيث التعرؼ عمى الممارسات

اإلشرافية لدل المشرفيف التربكييف مثؿ دراسة تيـ  ، 2009كدراسة الحمك  ، 2009كدراسة عبد الشككر
 ، 2008كدراسة المقيد  ، 2006كدراسة القحطاني  ، 2006كدراسة القرني  ، 2003كدراسة السعكد

 ، 2003كدراسة الركيمي  ، 2002كدراسة الطعجاف  ، 2000كدراسة مطر  ، 1999كدراسة اليحيى
 ، 1998كدراسة المفرج  ، 1998كدراسة صالح  ، 1993كدراسة ببلتش كآخركف . 1999

في حيف اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة المطرفي  1999حيث ىدفت دراسة المطرفي إلى
التعرؼ عمى األنماط اإلشرافية التي يمارسيا المشرفكف التربكيكف كاإلشراؼ التصحيحي كالبنائي
كالعيادم كاإلبداعي  ،في حيف ىدفت الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى ما يمارسو المشرفكف التربكيكف في

اإلشراؼ اإلبداعي كىك احد األنماط اإلشرافية ،ككما اختمفت مع دراسة جكردف  2000في تركيزىا
عمى أسمكب اإلشراؼ التطكرم كأحد األنماط اإلشرافية ،ككذلؾ اختبلفيا مع دراسة ركبرت كببلز

 1993في أف دراستو ركزت عمى أسمكب إشرافي كاحد كىك المقاءات التربكية لتحقيؽ التكاصؿ الناجح
بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ في حيف الدراسة الحالية ىدفت إلى التعرؼ عمى الممارسات اإلبداعية

مف خبلؿ ثبلثة أساليب إشرافية ىي الزيارة الصفية كالق ارءات المكجية كالدكرات التدريبية ،كأيضان مع
دراسة سميث  1991في تركيز دراسة سميث عمى أسمكب الزيارة الصفية فقط بخصكص اتجاىات
المعمميف في حيف كاف تركيز الدراسة الحالية عمى ثبلثة أساليب ىي الزيارة الصفية كالق ارءات المكجية

كالدكرات التدريبية لمتعرؼ عمى الممارسات اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف ،كما اختمفت مع دراسة
اليحيى  1998في تركيزىا عمى أسمكب الزيارة الصفية فقط لمتعرؼ عمى الممارسات اإلشرافية بخبلؼ
ما ركزت عميو الدراسة الحالية في ثبلثة أساليب سبؽ ذكرىا .

اتفقت الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات مف حيث التعرؼ عمى أىـ المعكقات التي
تكاجو المشرفيف التربكييف كالتي تحكؿ دكف تطبيقيـ لممارساتيـ اإلشرافية مثؿ دراسة الديب ، 2004

كدراسة مساعدة  ، 2001كدراسة زامؿ  ، 2000كدراسة محمكد .1997

اختمفت الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات السابقة حيث ركزت الدراسة الحالية عمى
اإلبداع في اإلشراؼ التربكم  ،في حيف قد ركزت الدراسات األخرل عمى اإلبداع اإلدارم مثؿ دراسة
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عبد الرحيـ  ، 2009كدراسة السممي  ، 2008كدراسة بمكاني  ، 2008كدراسة المخاكم ، 2008

كدراسة اليحيكم  ، 2007كدراسة العساؼ  ، 2004كدراسة جيزيكي كأندرك  ، 1997كدراسة إيكفاؿ
 ، 1996كدراسة سككت . 1994
 - 2من حيث المنيج المتبع :
اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة مف حيث المنيج المتبع حيث تـ استخداـ
المنيج الكصفي التحميمي .

 - 3من حيث أداة الدراسة :
اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة مف حيث األداة المستخدمة حيث تـ

استخداـ االستبانة كأداة إلجراء الدراسة.

في حيف اختمفت الدراسة الحالية مف حيث األداة المستخدمة مع دراسة جكردف  2000حيث

تمت األداة مف خبلؿ لقاءات مع المشرفيف التربكييف ( أسمكب المقابمة )  ،كما اختمفت مع دراسة

ركبرت كببلز  1993حيث تمت األداة مف خبلؿ أسمكب المبلحظة ككذلؾ المقاءات المستمرة بيف
المشرفيف التربكييف كالمعمميف .

 - 4من حيث األساليب اإلحصائية المستخدمة :
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث األساليب اإلحصائية المستخدمة حيث

ركزت جميع الد ارسات السابقة عمى المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار ، T-test
كاختبار تحميؿ التبايف األحادم .
 - 5من حيث مجتمع الدراسة :
اتفقت الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات السابقة مف حيث مجتمع الدراسة حيث كاف
يتألؼ مجتمع الدراسة إما مف معمميف فقط  ،أك مشرفيف تربكييف فقط  ،أك المشرفيف التربكييف

كالمعمميف معان مثؿ  :دراسة أبك شممة  ، 2009كدراسة تيـ  ، 2009كدراسة الحمك  ، 2009كدراسة

المخاكم  ، 2008كدراسة صياـ  ، 2007كدراسة كرـ  ، 2007كدراسة الشمرم  ، 2007كدراسة
القحطاني  ، 2006كدراسة الديب  ، 2004كدراسة الجميؿ  ، 2003كدراسة كساب  ، 2003كدراسة
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الركيمي  ، 2002كدراسة السممي  ، 2001كدراسة مساعدة  ، 2001كدراسة الرشيد  ، 2000كدراسة

الطعجاف  ، 2000كدراسة المفرج  ، 1998كدراسة محمكد  ، 1997كدراسة المطرفي ، 1995
كدراسة صالح  ، 1993كمف الدراسات األجنبية كانت دراسة جكردف  ، 2000كدراسة ببلتش كآخركف

 ، 1999كدراسة أكدمستكف  ، 1995كدراسة ركبرت كببلز  ، 1993كدراسة أكببلد  ، 1992كدراسة

سميث  ، 1991كدراسة راكؿ  ، 1989كدراسة عفيفي . 1980

فيما اختمفت الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات السابقة باختبلؼ مجتمع الدراسة مثؿ :
دراسة عبد الرحيـ  ، 2009كدراسة عبد الشككر  ، 2008كدراسة السممي  ، 2008كدراسة بمكاني

 ، 2008كدراسة اليحيكم  ، 2007كدراسة البمكشي  ، 2007كدراسة المقيد  ، 2006كدراسة العساؼ
 ، 2004كدراسة القرني  ، 2003كدراسة السعكد  ، 2003كدراسة زامؿ  ، 2000كدراسة مطر
 ، 1999كدراسة اليحيى  ، 1998كمف الدراسات األجنبية كانت دراسة ككالندكنك  ، 2005كدراسة

جيزيكي كأندرك  ، 1997كدراسة سكليفاف  ، 1996كدراسة إيكفاؿ  ، 1996كدراسة سككت ، 1994
كدراسة دكؾ  ، 1991كدراسة كيمكؼ  ، 1990كدراسة كيربي .1985
 - 6من حيث عينة الدراسة :

أ  -عينة المجتمع ككل ( استبانة المشرفين التربويين ) :اتفقت الدراسة الحالية مع بعض
الدراسات السابقة في أف عينة الدراسة كانت تضـ المجتمع ككؿ مثؿ  :دراسة يكنس

 ، 2009كدراسة الشمرم  ، 2007كدراسة اليحيكم  ، 2007كدراسة المقيد ، 2006
كدراسة العساؼ  ، 2004كدراسة الركيمي  ، 2002كدراسة السممي  ، 2001كدراسة

زامؿ  ، 2000كدراسة جكردف  ،2000فيما اختمفت الدراسة الحالية مع باقي الدراسات
السابقة مف حيث عدـ تركيزىا عمى المجتمع ككؿ كعينة لمدراسة.

ب  -بالنسبة لعينة المعممين ( االستبانة الخاصة بالمعممين ) :حيث اتفقت الدراسة الحالية
مع معظـ الدراسات السابقة في نكع العينة حيث كانت عينة الدراسة قد أخذت بطريقة

عشكائية بسيطة ،فيما اختمفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة ككف العينة
كانت عينة طبقية مثؿ  :دراسة عبد الشككر  ، 2008كدراسة المخاكم ، 2008

كدراسة كرـ  ، 2007كدراسة القحطاني  ، 2006كدراسة المفرج  ، 1998كدراسة

المطرفي  ، 1995كدراسة صالح . 1993
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ما تميزت بو الدراسة الحالية :
ما تميزت بو الدراسة الحالية عف غيرىا مف الدراسات السابقة في أنيا تعتبر الدراسة األكلى
في فمسطيف عمى حد عمـ الباحث التي تناكلت الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف

إذ لـ يجد الباحث أم دراسة كانت قد تحدثت عف اإلشراؼ اإلبداعي كأحد أنماط اإلشراؼ التربكم
كذلؾ لمتعرؼ عمى الممارسات اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف في خمس قدرات إبداعية ىي:

(الطبلقة – المركنة – األصالة – الحساسية لممشكبلت – اإلفاضة) مف خبلؿ ثبلثة أساليب إشرافية
ىي ( :الزيارة الصفية – الق ارءات المكجية – الدكرات التدريبية).
مدى االستفادة من االطالع عمى الدراسات السابقة :
 .1االستعانة باالقتباسات مف خبلؿ الدراسات السابقة عند صياغة مقدمة دراستي الحالية ،كما
تفيد في تدعيـ دراستي الحالية ككذلؾ طريقة التكثيؽ المناسبة لذلؾ .

 .2اختيار المنيج المناسب لمدراسة .

 .3اختيار األسمكب اإلحصائي المناسب لمعالجة البيانات الخاصة بدراستي الحالية مف خبلؿ
االطبلع عمى األساليب اإلحصائية لمدراسات السابقة .

 .4إعداد أداة الدراسة المناسبة  ،كاختيار الفقرات المناسبة عند صياغتيا .
 .5اختيار عينة الدراسة المناسبة كنكعيا .
 .6تفيد في اإلطار النظرم ك إثرائو .
 .7تفيد في المراجع كالتكثيؽ .
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
تمييد:
تناكؿ ىذا الفصؿ إجراءات الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث لئلجابة عف أسئمة الدراسة،
كيشتمؿ :المنيج المستخدـ ،األداة المستخدمة لجمع المعمكمات ككيفية بناءىا كالتحقؽ مف صدقيا،
كثباتيا ،كصؼ مجتمع كعينة الدراسة ،كاألساليب اإلحصائية المستخدمة لتحميؿ نتائج الدراسة.

 .1منيج الدراسة:
استخدـ الباحث المنيج الكصفي الذم يعرفو عبيدات ( )2000أنو :المنيج الذم يعتمد عمى

دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان ,كيعبر عنيا تعبي انر كيفيان أك كميان،
فالتعبير الكيفي يصؼ لنا الظاىرة كحجميا كدرجات ارتباطيا مع الظكاىر المختمفة األخرل" (عبيدات،

 ،)247 :2000كتحديدان المنيج الكصفي المسحي كالذم يتـ بكاسطة استجكاب جميع أفراد مجتمع
البحث أك عينة كبيرة منيـ ,كذلؾ بيدؼ كصؼ الظاىرة المدركسة مف حيث طبيعتيا كدرجة كجكدىا

فقط ،دكف أف يتجاكز ذلؾ إلى دراسة العبلقة أك استنتاج األسباب مثبلُ (العساف ،)191: 2003 ،
كذلؾ بيدؼ التعرؼ إلى الدرجة التي يمتمكيا المشرؼ التربكم مف قدرات إبداعية خبلؿ أساليبو

اإلشرافية ،كالفركؽ فيما بينيـ ،ككذلؾ التعرؼ إلى درجة المعكقات التي تكاجو المشرؼ التربكم أثناء
تطبيقو لقدراتو اإلبداعية خبلؿ ممارساتو اإلشرافية.

 .2مجتمع الدراسة:
تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف كالمعممات بمدارس الغكث بغزة كالبالغ عددىـ 7151

معمـ كمعممة ،كجميع المشرفيف التربكييف بككالة الغكث بغزة كالبالغ عددىـ  65مشرفان تربكيان.
 .3عينة الدراسة :كالتي انقسمت إلى قسميف:

 .3.1العينة االستطالعية :كالتي تيدؼ إلى التأكد مف سبلمة كصبلحية أداتي الدراسة
(الممارسات اإلشرافية اإلبداعية ،المعكقات التي تكاجو المشرؼ التربكم) المزمع استخداميا
بالدراسة ،مف خبلؿ حساب الصدؽ كالثبات ليا ،حيث قاـ الباحث بتطبيؽ أداتي الدراسة عمى

عينة عشكائية مف معممي كمشرفي مدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة ،بمغ قكاميا ( ،)66بكاقع (33

معمـ 33 ،مشرؼ) ،عمما بأف العينة االستطبلعية التي تخص المشرفيف كانت مف مشرفي ك ازرة
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التربية كالتعميـ بسبب قمة عدد مشرفي ككالة الغكث حيث أنو مف الخطأ تكرار العينة االستطبلعية

( 30مشرؼ) مرة أخرل في العينة الفعمية ( 65مشرؼ) .كبعد جمع استمارات االستبياف تـ
استبعاد عدد ( )6استمارات لعدـ اكتماؿ االستجابات عمييا ،ليصبح العدد اإلجمالي لبلستمارات

المستردة ( )60استمارة.

 .2.3عينة الدراسة الفعمية :كالتي تيدؼ إلى اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة ،كالتحقؽ مف
فركضيا ،حيث تـ اختيار العينة بطريقة العينة العشكائية الطبقية النسبية ،كالتي تمثمت بػ ()565

معمـ كمشرؼ ،بكاقع ( 500معمـ 65 ،مشرؼ) مف مجتمع الدراسة ،كبعد جمع االستبيانات تـ
استبعاد عدد ( )50استبياف مف المعمميف ،كعدد ( )5استبيانات مف المشرفيف ،استمارة لعدـ

اكتماؿ االستجابات عمييا ،ليصبح العدد اإلجمالي لبلستمارات المستردة ( )450استبياف مف

المعمميف ،ك( )60مف المشرفيف ،جاء تكزيعيا عمى النحك المكضح بالجدكليف (:)2،1
جدول( :)3يبين توزيع أفراد عينة المعممين عمى متغيرات الدراسة
المتغير
الجنس
التخصص
المرحمة التعميمية

المؤىؿ العممي

سنكات الخدمة

التكرار

النسبة المئوية

معممكف

263

58.4

معممات

187

41.6

تخصصات أدبية

317

71.4

تخصصات عممية

133

29.6

ابتدائي

265

58.9

إعدادم

185

41.1

دبمكـ معمميف

55

12.2

بكالكريكس

378

84.1

ماجستير /دكتكراه

17

3.8

 5سنكات فأقؿ

147

32.7

 11 -6سنكات

93

21.7

أكثر مف  11سنكات

211

46.7
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جدول( :)2يبين توزيع أفراد عينة المشرفين
المتغير
التخصص

التكرار

النسبة المئوية

تخصصات أدبية

41

63.17

تخصصات عممية

24

36.93

65

111

المجمكع
 .4أدوات الدراسة:
 .1.4استمارة البيانات األولية:

من إعداد الباحث :كقد تضمنت البيانات الديمكغرافية التالية( :الجنس ،التخصص،
المرحمة التعميمية ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة)
 .2.4استبيان الممارسات اإلشرافية اإلبداعية:
من إعداد الباحث ،ممحؽ (.)1
 .1.2.4وصف االستبيان:
يتككف االستبياف مف ثبلثة مجاالت رئيسية ىي (الزيارة الصفية ،القراءات المكجية ،الدكرات

التدريبية) ،بحيث يشتمؿ كؿ مجاؿ (أسمكب إشرافي) عمى خمس أبعاد فرعية (قدرات إبداعية) ،ككؿ
بعد فرعي يشتمؿ عمى مجمكعة مف الفقرات تقيس ىذا البعد ،كالتي تمثمت عمى النحك التالي:
الممارسػػات اإلبداعيػػة أثنػػاء الزيػػارات الصػػفية ،كالتػػي تشػػمؿ عمػػى خمػػس قػػدرات إبداعيػػة (الطبلقػػة،

المركنة ،األصالة ،الحساسية لممشكبلت ،اإلفاضة) ،ككؿ قدرة إبداعية تشمؿ عمػى ( )4فقػرات ،ليصػبح
المجاؿ يشمؿ عمى ( )21فقرة.
الممارسػػات اإلبداعيػػة أثنػػاء القػراءات المكجيػػة ،كالتػػي تشػػمؿ عمػػى خمػػس قػػدرات إبداعيػػة (الطبلقػػة،

المركنة ،األصالة ،الحساسية لممشكبلت ،اإلفاضة) ،ككؿ قدرة إبداعية تشمؿ عمػى ( )4فقػرات ،ليصػبح

المجاؿ يشمؿ عمى ( )21فقرة.
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الممارس ػات اإلبداعيػػة أثنػػاء الػػدكرات التدريبيػػة ،كالتػػي تشػػمؿ عمػػى خمػػس قػػدرات إبداعيػػة (الطبلقػػة،

المركنة ،األصالة ،الحساسية لممشكبلت ،اإلفاضة) ،ككؿ قدرة إبداعية تشمؿ عمػى ( )4فقػرات ،ليصػبح
المجاؿ يشمؿ عمى ( )21فقرة.
كبذلؾ يصبح المجمكع الكمي لفقرات استبانو الممارسات اإلشرافية اإلبداعية تشمؿ عمى ( )60فقرة.

(انظر ممحؽ رقـ )1

 .2.2.4تصحيح االستبيان
تتـ االستجابة عمى فقرات االستبياف كفؽ تدرج خماسي عمى طريقة ليكرت ( كبيرة جدان –

كبيرة – متكسطة – قميمة – قميمة جدان ) كتصحح بالدرجات ( )1 -2 -3 – 4 – 5عمى التكالي.

كتتراكح الدرجة الكمية عمى االستبياف بيف ( 300 – 60درجة) ،كتعبر الدرجة المنخفضة عف
ممارسات إبداعية متدنية فيما تعبر الدرجة المرتفعة عمى االستبياف عف ممارسات إبداعية مرتفعة

لممشرفيف مف كجية نظر المعمميف.

 .3.2.4إجراءات الصدق لالستبيان :كقد قاـ الباحث بحساب صدؽ االستبياف بطريقتيف:
أ  -صدق المحكمين :
تـ عرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف المختصيف في جامعة األزىر غزة ,كالجامعة
اإلسبلمية  ,جامعة األقصى  ,جامعة القدس المفتكحة  ,ك ازرة التربية كالتعميـ العالي  ,ككالة الغكث بغزة

حيث قامكا بإبداء المبلحظات البلزمة حيث قاـ الباحث بأخذ مبلحظاتيـ بعيف االعتبار (.انظر

ممحؽ رقـ . ) 3 ، 2
ب  -صدق االتساق الداخمي :
جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة ،بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة
كؿ فقرة كمجمكع درجات المجاؿ الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة ،ككذلؾ مجمكع درجات كؿ مجاؿ مع

الدرجة الكمية لبلستبانة ،كالجدكؿ ( )3يكضح معامبلت االرتباطات كمستكل الداللة.
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جدول ( :)1يبين قيم معامل ارتباط

درجة كل فقرة مع الدرجة الكمية لممجال (الزيارة الصفية)
الفقرة

م
3

يزكدني المشرؼ التربكم بعدة أفكار مثمرة في المقاء القبمي لمزيارة

2

يمتمؾ المشرؼ التربكم القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األلفاظ لمداللػة

معامل االرتباط
..6.7

الداللة
...3

..5.3

...3

عمى فكرة معينة قبؿ كأثناء كبعد الزيارة .
1

يب ػػدم المش ػػرؼ الترب ػػكم س ػػرعة البديي ػػة كالجاىزي ػػة العالي ػػة لئلجاب ػػة ع ػػف أم

...22

...5

استفسار.
.

يفيدني المشرؼ التربكم بخبرات عممية تنـ عف تمكنو بالمادة العممية .

...63

...5

5
6

عمي عند تكظيفي لطريقة تدريس حديثة.
يثني المشرؼ التربكم َّ

...81

...3

يطرح المشرؼ التربكم ممارسات تربكية تتناسب كمستكل كؿ معمـ

...52

...5

7

يتقبؿ المشرؼ التربكم الرأم المخالؼ لرأيو بصدر رحب .

....9

...5

8

يكجيني المشرؼ التربكم إلى أساليب متنكعة لمتصرؼ في المكاقؼ الصفية

....6

...5

9

يشجعني المشرؼ التربكم في حاؿ تطبيقي لمبادرات بناءة قد تصدر عني

3.

عمي أفكا انر عممية كتربكية جديدة ّقيمة .
يقترح المشرؼ التربكم َّ
يقكـ المشرؼ التربكم بتطكير أسػاليب جديػدة فػي حػؿ المشػكبلت الفنيػة أثنػاء

..6.7.
..663

...3
...3

..515

...3

32

يحػػرص المشػػرؼ التربػػكم عمػػى إحػػداث تغيي ػرات تفاعميػػة فػػي أسػػاليب عممػػو

33

زيارتو الصفية.

..66.

...3

عند قيامو بالزيارة الصفية.
يمتمػػؾ المشػػرؼ التربػػكم رؤيػػة دقيقػػة الكتشػػاؼ المشػػكبلت التػػي أعػػاني منيػػا

..367

غير

3.

يتناقش المشرؼ التربكم معي حكؿ المشكبلت التي تحد مف عممية التعمـ

..5.7

دالة
...3

35

يتحمؿ المشرؼ التربكم مسؤكلية تبنيو ألفكار جديدة قد تصدر مني

...15

...5

36

يمتم ػػؾ المش ػػرؼ الترب ػػكم مي ػػارة تكلي ػػد األفك ػػار ك الحم ػػكؿ السػ ػريعة لمكاجي ػػة

..519

...3

31

أثناء عممي في غرفة الصؼ .

المشكبلت التي تكاجيني .
37

يفسػر المشػػرؼ التربػكم بعػػض مكاضػع الغمػػكض فػي مقترحاتػػو التػي يطرحيػػا

38

يبادر المشرؼ التربكم إلػى طػرح األفكػار ك األسػاليب الجديػدة ك البحػث عػف

....2

...5

عند الزيارة الصفية .

..519

...3

حمكؿ لممشكبلت التي تكاجيني .
39

يقدـ المشرؼ التربكم لي تغذية راجعة مكضكعية بعد الزيارة دكف إحراج

..632

...3

2.

يثرم المشرؼ التربكم أفكارم بمعمكمات تثير التفكير .

..5.7

...3
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مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ نبلحػػظ أف الفق ػرات ،18 ، 16 ،14 ،12 ،11، 11 ،9 ،5 ،2 ،1

 21 ،19دالة إحصائيان عنػد مسػتكل ( )1.11فػي حػيف أف الفقػرات  17 ،15 ،8 ،7 ، 4،6 ،3دالػة

إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل ( )1.11أم أف درجػػة ارتبػػاط ىػػذه الفق ػرات بالمجػػاؿ قكي ػان باسػػتثناء الفق ػرة 13
فيي غير دالة إحصائيان عند مستكل (. )1.15

جدول ( :).يبين قيم معامل ارتباط

درجة كل فقرة من فقرات المجال مع الدرجة الكمية لممجال (القراءات الموجية)
معامل االرتباط

الداللة

م

0.409

0.05

0.421

0.05

0.381

0.05

4

يزكدني المشرؼ التربكم بنشرات تربكية ىادفة تتسـ بالحداثة كمكاكبة كؿ جديد

0.414

0.05

5

ينكع المشرؼ التربكم في إرساؿ النشرات كالدكريات حسب المستجدات التربكية

0.451

0.05

0.409

0.05

0.403

0.05

0.470

0.01

0.397.

0.05

 10يبادر المشرؼ التربكم لنشر تجاربي اإلبداعية ليستفيد منيا المعممكف اآلخركف

0.412

0.05

 11يمتمؾ المشرؼ التربكم اإلمكانات التي تجعمو كاسع االطبلع .

0.547

0.01

 12يزكدني المشرؼ التربكم بأبحاث عممية كتربكية منشكرة .

0.454

0.05

 13يتبنى المشرؼ التربكم أفكا انر ابتكارية متميزة قد تصدر مني .

0.365

0.05

0.367

0.05

0.395

0.05

1
2
3

6
7
8
9

14
15

الفقرة
يطم ػػب المش ػػرؼ الترب ػػكم من ػػي البح ػػث ع ػػف مكض ػػكعات تس ػػاعد عم ػػى تنميت ػػي
تربكيان كعمميان .

يزكدنػي المشػرؼ التربػكم بعػدد مناسػب مػف عنػاكيف الكتػب كالم ارجػع كالمصػػادر

عمي بالفائدة .
المعرفية بما يعكد َّ

يطمػػب المشػػرؼ التربػػكم منػػي عػػدـ االقتصػػار فػػي شػػرحي عمػػى المقػػرر الد ارسػػي
بؿ يتعدل ذلؾ إلى اإلثراء.

يطم ػػب المش ػػرؼ الترب ػػكم من ػػي البح ػػث ع ػػف مكض ػػكعات تس ػػاعد عم ػػى تنميت ػػي
تربكيان ك عمميان .

يتبنى المشرؼ التربكم أفكا انر ابتكارية متميزة قد تصدر مني .

ػي
يسػػتخدـ المشػػرؼ التربػػكم طرق ػان مختمفػػة إليصػػاؿ نش ػراتو كم ػكاده اإلثرائيػػة إلػ َّ
كالبريد اإللكتركني .
يتعاكف المشرؼ التربكم مع مدير المدرسػة فػي تػكفير الكتػب كالم ارجػع المناسػبة

لي

ػي
يسػػتخدـ المشػػرؼ التربػػكم طرق ػان مختمفػػة إليصػػاؿ نش ػراتو كم ػكاده اإلثرائيػػة إلػ َّ
كالبريد اإللكتركني .

يتعاكف المشرؼ التربكم مع مدير المدرسػة فػي تػكفير الكتػب كالم ارجػع المناسػبة
لي
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 16يمتمؾ المشرؼ التربكم مكقع الكتركني أرجع إليو لبلستفادة منو .
17
18
19
20

يتخػذ المشػرؼ التربػكم مػف المشػكبلت الشػائعة مػع المعممػيف مكضػكعان لمنشػرات

اإلشرافية .

يسػػيـ المشػػرؼ التربػػكم فػػي إعػػداد نشػرات تخػػدمني فػػي تحسػػيف أدائػػي كمكاجيػػة

الصعكبات التي قد تكاجيني .

أعتقد بأف المشرؼ التربػكم عنػدما يقتػرح حمػكالن لمشػكمة معينػة فػإف حمكلػو تكػكف
نتيجة اطبلعو عمى كتب كمراجع كبشكؿ عممي .

يحثني المشػرؼ التربػكم عمػى متابعػة المكاقػع التربكيػة اإللكتركنيػة لمتعػرؼ عمػى
كؿ ما ىك جديد بما يخدـ تطكير أدائي .

0.365

0.05

0.491

0.01

0.720

0.01

0.547

0.01

0.614

0.01

مف خبلؿ الجػدكؿ السػابؽ نبلحػظ أف الفقػرات  21 ، 19 ، 18 ، 17 ، 11 ، 8دالػة إحصػائيان

عنػػد مسػػتكل ( )1.11فػػي حػػيف أف الفق ػرات ، 13 ، 12 ، 11 ، 9، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1

 16 ، 15 ، 14دالة إحصائيان عند مستكل ( )1.15أم أف درجة ارتباط ىذه الفقرات بالمجاؿ قكية.
جدول ( :)5يبين قيم معامل ارتباط

درجة كل فقرة من فقرات المجال مع الدرجة الكمية لممجال (الدورات التدريبية)
م
1

معامل االرتباط الداللة

الفقرة
يستخدـ المشرؼ التربكم جمسات العصؼ الذىني في الدكرات التي يقيميا .

..576

...3

..573

...3

3

يتحدث المشرؼ التربكم عف أفكاره بتكسع كثقة أكبر .

..575

...3

4

يعد المشرؼ التربكم المادة العممية الخاصة بالدكرة التدريبية إعدادان جيدان .

..663

...3

..591

...3

..573

...3

..58.

...3

..19.

...5

..165.

...5

..6.6

...3

2

5
6
7
8
9

يمتمػػؾ المشػػرؼ التربػػكم ميػػارة القػػدرة عمػػى اإلقنػػاع أثنػػاء طرحػػو ألفكػػاره خػػبلؿ
الدكرة التدريبية .

يعدؿ المشرؼ التربكم مف أسػمكب التػدريب تبعػان لطبيعػة المكقػؼ التعميمػي أثنػاء

الدكرة التدريبية .

يحرص المشرؼ التربكم عمى تبادؿ األدكار أثناء الدكرة التدريبية لتحقيؽ التعمـ المتبادؿ.

يميػػؿ المشػػرؼ التربػػكم إلػػى إيجػػاد أكثػػر مػػف حػػؿ لممشػػكمة الكاحػػدة التػػي تطػػرح

أثناء الدكرة

يحرص المشرؼ التربكم عمى معرفة أكجو القصكر فيما يقكـ بو مف عمؿ أثنػاء
الدكرة التدريبية .
يخطػ ػػط المشػ ػػرؼ التربػ ػػكم إلكسػ ػػاب المعممػ ػػيف الجديػ ػػد مػ ػػف الميػ ػػارات العمميػ ػػة
كالتربكية كالعممية .

 11يمتمؾ المشرؼ التربكم القدرة عمى تنظيـ أفكاره أثناء الدكرة التدريبية .
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11

يكظػ ػػؼ المشػ ػػرؼ التربػ ػػكم ميػ ػػارات ممي ػ ػزة فػ ػػي فػ ػػف إدارة النقػ ػػاش كالح ػ ػكار بػ ػػيف

..197

...5

 12يضع المشرؼ التربكم الخطكط الرئيسية لمعمؿ قبؿ البدء بالدكرة التدريبية

...76

...3

 13يعقد المشرؼ التربكم دكرات تدريبية تناسب الحاجات الفعمية المعمميف .

..176

...5

..195

...5

..191

...5

....1

...5

....9

...5

.....

...5

..518

...3

..67.

...3

14
15

المعمميف

ييػػدؼ المشػػرؼ التربػػكم فػػي دك ارتػػو التدريبيػػة إلػػى زيػػادة قػػدرة المعممػػيف لمكاجيػػة

مشكبلتيـ المستقبمية .

يخطػػط المشػػرؼ التربػػكم لمكاجيػػة المشػػكبلت التػػي يتكقػػع حػػدكثيا أثنػػاء الػػدكرات
التدريبية بشكؿ عممي .

 16يحسف المشرؼ التربكم التصرؼ في المكاقؼ الطارئة أثناء الدكرة التدريبية .
17
18
19
21

يثرم المشػرؼ التربػكم المػادة العمميػة الخاصػة بالػدكرة التدريبيػة بخبػرات تطبيقيػة
قيِّمة .
يمتػػاز المشػػرؼ التربػػكم بػػاالطبلع الكاسػػع كمكاكبػػة كػػؿ مػػا ىػػك جديػػد بمػػا يخػػدـ

التدريب .

يمتمػػؾ المشػػرؼ التربػػكم الميػػارة فػػي اسػػتخداـ التقنيػػات الحديثػػة أثنػػاء الػػدكرات
التدريبية
يعق ػػد المش ػػرؼ الترب ػػكم جمس ػػات عم ػػؿ ف ػػي نياي ػػة ال ػػدكرة لمناقش ػػة األفك ػػار الت ػػي
تكصؿ إلييا المعممكف لمخركج منيا بحمكؿ جديدة .

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ نبلحظ أف الفقرات19 ، 12 ، 11 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1

 21 ،دالة إحصائيان عند مستكل ( )1.11في حيف أف الفقرات ، 15 ، 14 ، 13 ، 11 ، 9 ، 8

 18 ، 17، 16دالة إحصائيان عند مستكل ( )1.15أم أف درجة ارتباط ىذه الفقرات بالمجاؿ قكيان.
يتضح مف الجداكؿ السابقة أف جميع فقرات االستبانة دالة إحصائيان باستثناء فقرة رقـ ( )13كىذا
يؤكد أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي,

جدول ( :)6يبين قيم معامل االرتباط

بين الدرجة الكمية لكل مجال والدرجة الكمية لالستبيان
معامل االرتباط

مستوى الداللة

المجال

مسمسل
1

الزيارة الصفية

1.883

1.11

2

القراءات المكجية

1.915

1.11

3

الدكرات التدريبية

1.885

1.11
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع االستبانة ترتبط ببعضيا كبالدرجة الكمية االستبانة ارتباطػان

ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة ( , )1.11كىذا يؤكد أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ
الداخمي.
 .4.2.4إجراءات الثبات لالستبيان :كقد قاـ الباحث بحساب ثبات االستبياف بطريقتيف:
أ  -طريقة التجزئة النصفية :

قاـ الباحث بحساب ثبات االستبانة باستخداـ درجات العينة االستطبلعية بطريقة التجزئػة النصػفية,

حيث تـ تجزئة االستبانة إلى نصفيف ,كاعتبرت الفقػرات ذات األرقػاـ الفرديػة ىػي فقػرات النصػؼ األكؿ,
كالفقرات ذات األرقاـ الزكجية ىي فقرات النصؼ الثاني ,كتـ حساب معامػؿ االرتبػاط بػيف النصػفيف ,ثػـ

ج ػػرل تع ػػديؿ الط ػػكؿ باس ػػتخداـ معادل ػػة س ػػبيرماف بػ ػراكف لمنص ػػفيف المتس ػػاكييف ،كمعام ػػؿ جتم ػػاف ب ػػركاف
لمنصفيف غير المتساكييف  ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول ( :)7يبين قيم معامل االرتباط

بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة
الرقم

المجال

عدد الفقرات

معامل االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات

1

الزيارة الصفية

19

1.719

1.847

2

القراءات المكجية

21

1.851

1.931

3

الدكرات التدريبية

21

1.711

1.813

59

1.944

1.915

مجموع فقرات االستبانة ككل

يتضػح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف معػامبلت الثبػػات بطريقػة التجزئػة النصػفية بعػد التعػديؿ جميعيػػا

عمى درجة عالية مف الثبات ككذلؾ معامؿ الثبػات الكمػي  ,كىػذا يػدلؿ عمػى أف االسػتبانة تتمتػع بدرجػة
عالية جدان مف الثبات لذلؾ تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
ب -طريقة ألفا كروبناخ :
تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة أخرل كىي طريقة ألفا كركنباخ  ,حيث تـ الحصكؿ عمى قيمة
معامؿ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ككذلؾ االستبانة ككؿ كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ
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جدول ( :)8يبين قيم معامل ألفا كروبناخ

لكل مجال االستبانة وكذلك االستبانة ككل

الرقم

المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كروبناخ

1

الزيارة الصفية

19

1.934

2

القراءات المكجية

21

1.961

الدكرات التدريبية

21

1.944

مجمكع فقرات االستبانة ككؿ

59

1.973

يتضػح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف معػامبلت ألفػا كركنبػػاخ جميعيػا عمػى درجػة عاليػة مػف الثبػػات ,
ككذلؾ معامؿ ألفا لبلستبانة ككؿ  ,كىك إضافة إلى ككنػو قريبػان جػدان مػف معامػؿ الثبػات بطريقػة التجزئػة

النصفية  ,فيك يدلؿ عمى أف االستبانة تتمتع أيضان بدرجة عالية جدان مف الثبات تزيػد الباحػث اطمئنانػان
لتطبيؽ االستبانة عمى عينة الدراسة .

 .3.4استبيان المعوقات التي تواجو المشرف التربوي:
من إعداد الباحث ،ممحؽ (.)1
 .1.3.4وصف االستبيان:
يتككف االستبياف مف أربعة مجاالت رئيسية ىي (معكقات مادية ،معكقات إدارية ،معكقات
فنية ،معكقات التكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية) ،بحيث يشتمؿ كؿ مجاؿ عمى مجمكعة مف الفقرات تقيس
ىذا البعد ،كالتي تمثمت عمى النحك التالي:

المعكقات المادية ،كالتي تشػمؿ عمػى ( )14فقػرة ،كالمعكقػات اإلداريػة تشػمؿ ( )17فقػرة ،كالمعكقػات
الفنية ( )14فقرة ،كمعكقات التكاصؿ كالعبلقات االنسانية ( )15فقرة.
كبػػذلؾ يصػػبح المجمػػكع الكمػػي لفق ػرات اسػػتبانو المعكقػػات التػػي تكاجػػو المشػػرؼ التربػػكم تشػػمؿ عمػػى

( )60فقرة.

 .2.3.4تصحيح االستبيان
تتـ االستجابة عمى فقرات االستبياف كفؽ تدرج خماسي عمى طريقة ليكرت ( كبيرة جدان –

كبيرة – متكسطة – قميمة – قميمة جدان ) كتصحح بالدرجات ( )1 -2 -3 – 4 – 5عمى التكالي.
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كتتراكح الدرجة الكمية عمى االستبياف بيف ( 300 – 60درجة) ،كتعبر الدرجة المنخفضة عف

معكقات متدنية فيما تعبر الدرجة المرتفعة عمى االستبياف عف معكقات مرتفعة مف كجية نظر
المشرفيف.
 .3.3.4إج ارءات الصدق لالستبيان :كقد قاـ الباحث بحساب صدؽ االستبياف بطريقتيف:
أ  -صدق المحكمين :
ت ػػـ ع ػػرض االس ػػتبانة عم ػػى ع ػػدد م ػػف المحكم ػػيف المختص ػػيف ف ػػي جامع ػػة األزى ػػر غػ ػزة  ,كالجامع ػػة

اإلسػػبلمية ,جامعػػة األقصػػى ,جامعػػة القػػدس المفتكحػػة ,ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي ,ككالػػة الغػػكث بغ ػزة
حيث قامكا بإبداء المبلحظات البلزمة حيث قاـ الباحث بأخذ مبلحظاتيـ بعػيف االعتبػار( .ممحػؽ ، 2
.)3

ب  -صدق االتساق الداخمي:
جػػرل التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبانة الثانيػػة بتطبيقيػػا عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية

مككنػػة مػػف  31مش ػرفان تربكي ػان , ,كقػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف درجػػة كػػؿ فق ػرة

كمجم ػػكع درج ػػات المج ػػاؿ ال ػػذم تنتم ػػي إلي ػػو ى ػػذه الفقػ ػرة ,م ػػع بي ػػاف مس ػػتكل الدالل ػػة ف ػػي ك ػػؿ حال ػػة,
كالجداكؿ التالية تكضح المعكقات التػي تكاجػو المشػرؼ التربػكم أثنػاء ممارسػاتو اإلشػرافية اإلبداعيػة

مف كجية نظر المشرفيف التربكييف أنفسيـ .

جدول ( :)9يبين قيم معامل ارتباط
درجة كل فقرة من فقرات المجال مع الدرجة الكمية لممجال (معوقات مادية)
ـ

معامل االرتباط

الداللة

الفقرة

1

محدكدية التجييزات كالمعدات الحديثة داخؿ المدارس .

0.477

0.01

2

صعكبة تأميف المكاصبلت لتنقؿ المشرؼ التربكم بيف المدارس .

0.626

0.01

3

قمة تكافر المصادر كالمراجع في المكتبات المدرسية .

0.676

0.01

4

قمة المخصصات المالية البلزمة لتنفيذ بعض الكسائؿ اإلشرافية .

0.647

0.01

5

عدـ تكافر حكافز مالية لممعمميف .

0.629

0.01

6

قمة الحكافز المالية المخصصة لممشرؼ التربكم .

0.561

0.01
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7

عدـ كجكد مكتبة الكتركنية مركزية خاصة باإلشراؼ التربكم .

0.509

0.01

8

التقصػػير فػػي ربػػط المشػػرؼ بقاعػػدة معمكمػػات إلكتركنيػػة التػػي تسػػيؿ عميػػو

0.067

غير دالة

9

ندرة الكسائؿ البلزمة لرصد نشاطات الزيارات الصفية .

0.539

0.01

 10قمػػة ت ػكافر األمػػاكف المبلئمػػة فػػي المػػدارس لعقػػد االجتماعػػات ككرش العمػػؿ

0.567

0.01

 11قمة مصادر الدعـ الخارجي المخصص لتأىيؿ المشرفيف التربكييف .

0.745

0.01

 12ضعؼ ميزانية اإلشراؼ التربكم مقارنةن مع الكاقع التربكم كالتعميمي .

0.649

0.01

 13إىماؿ المشرفيف التربكييف المتميزيف مف حيث تخصيص منح دراسية ليـ

0.577

0.01

 14غياب التعزيز المادم المخصص ألبحاث خاصة باإلشراؼ التربكم .

0.491

0.01

تنفيذ ميامو .

كالمشاغؿ التعميمية .

كيتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف مسػػتكل الداللػػة لػػدل معظػػـ فقػرات المجػػاؿ األكؿ مرتبطػػة عنػػد

مستكل داللة ( )1.11كىك مرتفع مما يدلؿ عمى صدؽ االختبار بطريقة االتساؽ الداخمي.

كما كيتضح مف الجدكؿ أف الفقرة ( )8كاف معامؿ االرتباط لدييا  1.167كىي غير دالة إحصائيان عنػد

مسػػتكل داللػػة ( )1.15كبالت ػػالي قػػاـ الباحػػث بح ػػذؼ ىػػذه الفقػػرة ليصػػبح عػػدد فقػػرات المجػػاؿ(معكق ػػات

مادية) 13بدالن مف  14فقرة .

جدول ( :)3.يبين قيم معامل ارتباط

درجة كل فقرة من فقرات المجال مع الدرجة الكمية لممجال (معوقات إدارية)
معامل االرتباط

الداللة

الفقرة

م
1

قمة زيارة المشرؼ التربكم لممعمـ بسبب زيادة نصابو مف المعمميف

0.552

0.01

2

التقكيـ غير المكضكعي ألعماؿ المشرفيف التربكييف مف قبؿ المسئكليف

0.588

0.01

3

ارتفاع نصاب المعمـ مف الحصص كاألعباء اإلدارية الممقاة عمى عاتقو

0.329

غير دالة

4

كثرة المياـ اإلدارية كالمشاركات الممقاة عمى عاتؽ المشرؼ التربكم

0.495

0.01

5

ضعؼ التنسيؽ بيف المشرؼ التربكم كمدير المدرسة .

0.331

غير دالة

6

إىماؿ دكر المشرؼ التربكم في عممية ترقيات المعمميف.

0.525

0.01

7

ندرة األخذ بآراء المشرفيف عند طرح البرامج التربكية الجديدة .

0.388

0.05

8

ضعؼ قدرة المديريف عمى ممارسة اإلشراؼ الفني في المدارس .

0.589

0.01

9

غياب قاعدة بيانات دقيقة عف االحتياجات التدريبية لممعمميف .

0.574

0.01

10

قمة ابتعاث المشرؼ التربكم لمخارج مف خبلؿ حضكر المؤتمرات التربكيػة

0.540

0.01

كالعممية .
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11

االفتقار إلى خطة إشرافية شاممة تراعي اإلبداع عند المعمميف .

0.536

0.01

12

افتقار اإلشراؼ التربكم إلى قيادة مركزية قادرة عمى المساىمة في تطكيره

0.584

0.01

13

عدـ كضكح مياـ المشرؼ التربكم كأدكاره .

0.571

0.01

14

ضعؼ تجاكب المسئكليف مع ما يقدمو المشػرفكف مػف تكصػيات لمعالجػة

0.700

0.01

15

تكميؼ بعض المعمميف بتدريس مكاد خارج نطاؽ تخصصيـ .

0.578

0.01

16

قص ػػكر ف ػػي إع ػػداد كتنفي ػػذ الزي ػػارات التبادليػ ػة ب ػػيف المعمم ػػيف ف ػػي مختم ػػؼ

0.737

0.01

17

مشكبلت يكاجيكنيا .

المدارس
تركيز عدد كبير مف المعمميف الجدد في مدرسة كاحدة .

0.430

0.05

كيتضػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف مسػػتكل الداللػػة لػػدل معظػػـ فقػرات المجػػاؿ الثػػاني مرتبطػػة عنػػد

مستكل داللة ( )1.11كىك مرتفع مما يدلؿ عمى صدؽ االختبار بطريقة االتساؽ الداخمي.

كما كيتضح مف الجدكؿ أف الفقرتيف (  ) 5 ( ، ) 3كاف معامؿ االرتباط لػدييما ضػعيفان كىػي

غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة ( )1.15كبالتالي قاـ الباحث بحذؼ ىاتيف الفقرتيف ليصبح عػدد

فقرات المجاؿ (معكقات إدارية ) 15بدالن مف  17فقرة

جدول ( :)33يبين قيم معامل ارتباط

درجة كل فقرة من فقرات المجال مع الدرجة الكمية لممجال (معوقات فنية)
معامل االرتباط

الداللة

الفقرة

م
1

محدكدية متابعة المعمـ لممكاقع االلكتركنية التربكية .

0.454

0.05

2

محدكدي ػػة مكاكب ػػة المعم ػػـ لك ػػؿ م ػػا ى ػػك جدي ػػد ف ػػي المج ػػاؿ الترب ػػكم عب ػػر

0.728

0.01

3

اقتص ػ ػػار المش ػ ػػرؼ الترب ػ ػػكم عم ػ ػػى أس ػ ػػمكب الزي ػ ػػارة الص ػ ػػفية لممعم ػ ػػـ دكف

0.764

0.01

الكسائؿ اإلعبلمية المختمفة .
األساليب اإلشرافية األخرل .

4

قمة خبرة المشرؼ التربكم في استخداـ التقنيات الحديثة .

0.728

0.01

5

عدـ دقة أساليب التقكيـ التي يمارسيا المشرفكف التربكيكف .

0.739

0.01

6

صعكبة المناىج الدراسية التي تقمؿ مف دكر المشرؼ التربكم .

0.597

0.01

7

ضعؼ انتماء المعمـ لممينة .

0.549

0.01

8

ضعؼ الكفاءة المينية لبعض المعمميف .

0.620

0.01

9

حصكؿ أعماؿ التقكيـ بمعزؿ عف المعمـ .

0.690

0.01

0.682

0.01

 10إىماؿ بعض المعمميف لتنفيذ تكجييات المشرؼ التربكم .
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 11ضعؼ برامج النمك الميني لممعمـ .

0.684

0.01

 12قمة اطبلع بعض المشرفيف التربكييف عمى البحكث كالدراسات الحديثة

0.728

0.01

في مجاؿ اإلشراؼ التربكم .

 13صعكبة تحديد الميارات التدريسية المطمكبة مف المعمـ بدقة.

0.411

0.05

 14ضعؼ متابعة مدير المدرسة لتكصيات المشرؼ التربكم لممعمـ .

0.615

0.01

كيتضػح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف مسػػتكل الداللػة لػدل معظػـ فقػرات المجػاؿ الثالػث مرتبطػة عنػػد

مسػػتكل داللػػة ( )1.11كالفق ػرتيف  13 ، 1م ػرتبطتيف عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )1.15كىػػك مرتفػػع ممػػا يػػدلؿ
عمى صدؽ االختبار بطريقة االتساؽ الداخمي.
جدول ( :)32يبين قيم معامل ارتباط

درجة كل فقرة من فقرات المجال مع الدرجة الكمية لممجال (التواصل والعالقات اإلنسانية)
معامل االرتباط

الداللة

الفقرة

م
1

غياب التعاكف بيف المشرفيف التربكييف كالمعمميف مف الناحية اإلنسانية

0.572

0.01

2

ضعؼ التكاصؿ الفعاؿ بيف عناصر العممية اإلشرافية .

0.818

0.01

3

ضعؼ التكاصؿ بيف كميات التربية بالجامعات كدائرة اإلشراؼ التربكم .

0.494

0.01

4

غياب العمؿ بركح الفريؽ بيف مشرفي المادة الكاحدة .

0.338

غير دالة

5

ضعؼ التكاصؿ االلكتركني بيف المشرؼ كزمبلئو مف المشرفيف .

0.683

0.01

6

ندرة المقاءات بيف المشرؼ كالمعمـ خارج أكقات التدريس

0.598

0.01

7

شعكر بعض المعمميف أف عبلقة المشرؼ بيـ عبلقة تسمطية .

0.805

0.01

8

ضعؼ التعاكف كالتنسيؽ بيف مشرفي المكاد المختمفة .

0.748

0.01

9

التكتر في العبلقة بيف بعض المعمميف كمديرم المدارس .

0.427

0.05

0.432

0.05

 10اعتماد العبلقة بيف المعمميف كالمشرفيف التربكييف عمى درجة التساىؿ
فيما بينيـ .

 11فتكر العبلقة بيف المشرؼ التربكم كمدير المدرسة .

0.638

0.01

 12حصر عبلقة المشرؼ التربكم كالمعمـ بتنفيذ الميمات الرسمية .

0.577

0.01

 13اعتمػػاد العبلقػػة بػػيف بعػػض المشػػرفيف التربػػكييف كالمعممػػيف عمػػى المصػػالح

0.673

0.01

 14قصكر في ممارسة النمط القيادم المؤثر لدل بعض المشرفيف التربكييف

0.715

0.01

 15قمػ ػػة اىتمػ ػػاـ بعػ ػػض المش ػ ػرفيف بزيػ ػػارة مؤسسػ ػػات كم اركػ ػػز مجتمعيػ ػػة تيػ ػػتـ

0.523

0.01

كالمجامبلت .

بالعممية اإلشرافية .
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كيتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف مسػػتكل الداللػػة لػػدل معظػػـ فقػرات المجػػاؿ ال اربػػع مرتبطػػة عنػػد

مسػػتكل داللػػة ( )1.11كالفق ػرتيف  11 ، 9مرتبطتػػاف عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )1.15كىػػك مرتفػػع ممػػا يػػدلؿ
عمى صدؽ االختبار بطريقة االتساؽ الداخمي .
كمػػا كيتضػػح مػػف الجػػدكؿ أف الفق ػرة (  ) 4كػػاف معامػػؿ االرتبػػاط لػػدييا ضػػعيفان كىػػي غيػػر دالػػة

إحصائيان عند مستكل داللة ( )1.15كبالتالي قاـ الباحث بحذؼ ىذه الفقرة ليصبح عػدد فقػرات المجػاؿ

(معكقات في التكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية ) 14بدالن مف  15فقرة .

يتضح مف الجداكؿ السابقة أف جميع فقرات االستبانة دالة إحصػائيان ,باسػتثناء الفقػرة رقػـ  9فػي

المجػاؿ األكؿ ,كالفقػرتيف رقػػـ  5 , 3فػػي المجػػاؿ الثػػاني ,كالفقػرة رقػػـ  4فػػي المجػػاؿ ال اربػػع كىػػذا يؤكػػد أف
االسػػتبانة تتمتػػع بدرجػػة عالي ػة كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت االسػػتبانة كالمجػػاالت األخػػرل ,ككػػذلؾ مجمػػكع

درجات كؿ مجاؿ بالدرجة الكمية لبلستبانة ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.

جدول ( :)31يبين قيم معامل ارتباط

كل مجال من مجاالت االستبانة مع المجاالت األخرى ومع الدرجة الكمية لالستبانة :
معامل االرتباط

مستوى الداللة

المجال

م

1

معكقات مادية

..662

...3

2

معكقات إدارية

..881

...3

3

معكقات فنية

4

معكقات تكاصؿ كعبلقات إنسانية

..934
..819

...3
...3

يتضػػػح مػ ػػف الجػػػدكؿ السػ ػػابؽ أف جميػ ػػع مجػ ػػاالت االسػ ػػتبانة ت ػ ػرتبط ببعض ػػيا كبالدرجػ ػػة الكميػ ػػة

لبلستبانة ارتباطػان ذا داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( ,)1.11كىػذا يؤكػد أف االسػتبانة تتمتػع بدرجػة
عالية مف االتساؽ الداخمي .

 .4.3.4إجراءات الثبات لالستبيان :كقد قاـ الباحث بحساب ثبات االستبياف بطريقتيف:
أ  -طريقة التجزئة النصفية :
قاـ الباحث بحساب ثبات االستبانة باستخداـ درجات العينة االستطبلعية بطريقة التجزئػة النصػفية,

حيث تـ تجزئة االستبانة إلى نصفيف ,كاعتبرت الفقرات ذات األرقػاـ الفرديػة ىػي فقػرات النصػؼ األكؿ
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كالفقرات ذات األرقاـ الزكجية ىي فقرات النصؼ الثاني ,كتـ حساب معامػؿ االرتبػاط بػيف النصػفيف ,ثػـ

جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براكف،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :
جدول ( :)3.يبين قيم معامل االرتباط

بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبيان والدرجة الكمية لالستبيان
المجال

م

عدد

معامل االرتباط قبل

الفقرات

معامل االرتباط بعد
التعديل

التعديل

3

معكقات مادية

13

1.261

1.414

2

معكقات إدارية

15

1.489

1.658

1

معكقات فنية

14

1.639

1.781

.

معكقات في التكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية

14

1.656

1.792

المجمكع

56

1.574

1.729

يتضػح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف معػامبلت الثبػػات بطريقػة التجزئػة النصػفية بعػد التعػديؿ جمعييػػا

عمى درجة عالية مػف الثبػات ككػذلؾ معامػؿ الثبػات الكمػي  ,كىػذا يػدلؿ عمػى أف االسػتبانة تتمتػع بدرجػة

عالية جدان مف الثبات لذلؾ تطمئف الباحث إلى تطبيقيػا عمػى عينػة الد ارسػة  ،مػع األخػذ بعػيف االعتبػار
بػػأف المجػػاليف األكؿ كالثػػاني قػػد تػػـ اسػػتخداـ معادلػػة جتمػػاف ب ػراكف فػػي التجزئػػة النصػػفية لعػػدـ تسػػاكم

الفقرات  ،أما المجاالف الثالث كالرابع فقد تـ استخداـ معادلة سبيرماف براكف لتساكم الفقرات .
ب  -بطريقة ألفا كروبناخ :

تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة أخرل كىي طريقة ألفا كركبناخ ,حيث تـ الحصػكؿ عمػى قيمػة

معامؿ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ككذلؾ لبلستبانة ككؿ كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ-:
جدول ( :)35يبين قيم معامل ألفا كروبناخ

لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك االستبانة ككل
الرقم

عدد الفقرات

المجال

معامل ألفا كروبناخ

1

معكقات مادية

13

1.814

2

معكقات إدارية

15

1.843

3

معكقات فنية

14

1.867

4

معكقات في التكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية

14

1.861

المجمكع

56

1.934
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يتضػح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف معػامبلت ألفػا كركبنػػاخ جميعيػا عمػى درجػة عاليػة مػف الثبػػات ,

ككػػذلؾ معامػػؿ ألفػػا لبلسػػتبانة ككػػؿ  ,كىػػك إضػػافة إلػػى ككنػػو قريب ػان جػػدان مػػف معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة

التجزئة النصفية فيك يدلؿ عمى أف االستبانة تتمتع أيضان بدرجة عالية جدان مف الثبات تزيد الباحث

اطمئنانان لتطبيؽ االستبانة عمى عينة الدراسة.
.5

الخطوات اإلجرائية لمدراسة :

قاـ الباحث بإتباع الخطكات التالية :

 االطبلع عمى األدب التربكم .
 االطبلع عمى الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة .

 عقد لقاءات مع المشرفيف كذكم االختصاص مف أساتذة الجامعات لتحديد فقرات االستبانة
التي ستككف أداة الدراسة .

 إعداد االستبانة في صكرتيا األكلية .

 عرض ىذه االستبانة عمى محكميف كعمؿ صدؽ كثبات ليا .
 إعداد االستبانة في صكرتيا النيائية .

 تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية .

 تطبيؽ االستبانة بصكرتيا النيائية عمى العينة التي ستمثؿ طبيعة المجتمع كخصائصو .
 تحميؿ النتائج كتفسيرىا
.6

المعالجات اإلحصائية المستخدمة :
اس ػ ػػتخدـ الباح ػ ػػث ف ػ ػػي التحمي ػ ػػؿ اإلحص ػ ػػائي برن ػ ػػامج الحزم ػ ػػة اإلحص ػ ػػائية لمعم ػ ػػكـ االجتماعي ػ ػػة

)(Statistical Package for Social Sciences – SPSS

 معامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانتيف.

 معامؿ ارتباط سبيرماف بركاف ،جتماف ،كمعامؿ ألفا كركبناخ لمتأكد مف ثبات االستبانتيف .

 التك اررات كالنسب المئكية لعدد المستجيبيف مف المعمميف كالمشرفيف التربكييف.

 المتكسػ ػػطات الحسػ ػػابية كاالنح ارفػ ػػات المعياريػ ػػة لمتعػ ػػرؼ عمػ ػػى اسػ ػػتجابات المعمػ ػػيف كالمش ػ ػرفيف
التربكييف عمى فقرات االستبانة

 اختب ػػار ) (T.testلمتكس ػػطات عب ػػارات التػ ػكافر إليج ػػاد الف ػػركؽ ذات الدالل ػػة اإلحص ػػائية ب ػػيف
المعدالت العامة لدرجة التكافر كمتغيرات الجنس كالتخصص كالمرحمة الدراسية.
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 اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  One way ANOVAلمتكسػػطات عبػػارات التػكافر إليجػػاد

الفػػركؽ ذات الداللػػة اإلحصػػائية ب ػػيف المعػػدالت العامػػة لدرجػػة التػ ػكافر تبع ػان لمتغي ػرات المؤى ػػؿ

العممي كسنكات الخدمة سكاء في التدريس .

كتطبيقان عمى البيئة الفمسطينية فػي محافظػات غػزة كاسػتنادان لد ارسػة (يػكنس  )2009كد ارسػة (المقيػد

 )2006سيتـ في ىذه الدراسة إتباع المعيار التالي:
الدرجة

المعيار

مف 60 - 20

ضعيفة

أكثر مف 80 - 60

متكسطة

أكثر مف 100 - 80

كبيرة
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الفصل الخامس

تفسير النتائج والتوصيات
والمقترحات
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة
يتضمف ىذا الفصؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة ،كذلؾ بعد اإلجابة عف األسئمة

كالتحقؽ مف الفرضيات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة لكؿ منيا ،كما سيقكـ الباحث بتفسير
كمناقشة النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا في ضكء اإلطار النظرم كالدراسات السابقة:
 .1نتائج السؤال األول :

ما مدى توافر الممارسات اإلبداعية لدى المشرف التربوي أثناء الزيارات الصفية من وجية نظر

المعممين؟

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف

النسبية لدرجات أفراد العينة عمى فقرات بعد الزيارات الصفية ،كما يبينو جدكؿ (:)16

جدول ( :)16يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

الستجابات العينة عمى فقرات مجال الممارسات اإلبداعية لدى المشرف التربوي أثناء الزيارة الصفية
م

المتوسط

الفقرات

االنحراف

الوزن

الترتيب

الحسابي

المعياري

النسبي%

5

عمي عند استخدامي لطريقة تدريس
يثني المشرف التربوي َّ
حديثة.

4.10

0.850

82.1

1

9

يشجعني المشرف التربوي عمى استخدام االستراتيجيات

3.92

0.842

78.4

2

الحديثة في التدريس.
3

يبدي المشرف التربوي سرعة البديية من حيث جاىزيتو

3.86

0.835

77.3

3

العالية لإلجابة عن أي استفسار.
4

يمم المشرف التربوي بالمادة العممية التي أقوم بتدريسيا

3.86

0.887

77.2

4

بشكل أستطيع االستفادة من خبراتو.
 18يقدم المشرف التربوي لي تغذية راجعة بعد الزيارة دون

3.84

0.849

76.7

5

إح ارج
2

يمتمك المشرف التربوي القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكن

من األلفاظ لمداللة عمى فكرة معينة قبل وأثناء الزيارة.
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3.67

0.800

73.4

6

8

يمتمك المشرف التربوي القدرة عمى التكيف مع طبيعة

3.61

0.895

72.1

7

الموقف الصفي
عمي أفكا ار جديدة قيمة.
 10يقترح المشرف التربوي َّ
 16يشرح المشرف التربوي بعض مواضع الغموض في

3.60

0.844

72.0

8

3.58

0.862

71.7

9

مقترحاتي التي أطرحيا عند الزيارة الصفية.
 17يبادر المشرف التربوي إلى تبني األفكار واألساليب الجديدة

3.55

0.849

71.0

10

والبحث عن حمول لممشكالت التي تواجيني.
 19يثري المشرف التربوي معموماتي بأفكار تثير التفكير.
6

يتيح المشرف التربوي لي الفرصة إلبداء رأيي في الدرس

3.54

0.841

70.8

11

3.50

0.863

70.0

12

دون تخوف.
 13يتناقش المشرف التربوي معي حول المشكالت و المعوقات

3.50

0.886

70.0

13

التي تحد من عممية التعمم.
 15يمتمك المشرف التربوي ميارة طرح األفكار و الحمول

3.49

0.881

69.9

14

السريعة لمواجية المشكالت التي تواجيني.
 11يقوم المشرف التربوي بتطوير أساليب جديدة في حل

3.44

0.899

68.8

15

المشكالت الفنية أثناء زيارتو الصفية.
 12يحرص المشرف التربوي عمى إحداث تغييرات في أساليب

3.43

0.873

68.5

16

عممو عند قيامو بالزيارة الصفية.
 14يتحمل المشرف التربوي مسؤولية تبنيو ألفكار جديدة قد

3.33

0.920

66.6

17

تصدر مني.
1

يزودني المشرف التربوي بعدة أفكار مثمرة حول الدرس قبل

3.23

1.073

64.5

18

الزيارة.
7

يقبل المشرف التربوي رأيي إذا وجده أفضل من رأيو.

3.13

1.021

62.7

19

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )16أف الممارسات اإلبداعية لدل المشرؼ التربكم أثناء الزيارات

الصفية تتراكح بيف ( )%62.7 – 82.1مف كجية نظر المعمميف.
ككانت أعمى فقرات في ىذا المجاؿ كما يمي:

عمي عند استخدامي لطريقة تدريس حديثة " في المرتبة األكلى
 تأتي فقرة "يثني المشرؼ التربكم َّبكزف نسبي (.)%82.1

 تمييا فقرة "يشجعني المشرؼ التربكم عمى استخداـ االستراتيجيات الحديثة في التدريس" بكزف نسبي(.)%78.4
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 ثـ فقرة "يبدم المشرؼ التربكم سرعة البديية مف حيث جاىزيتو العالية لئلجابة عف أم استفسار"بكزف نسبي (.)%77.3

عمي عند استخدامي لطريقة تدريس حديثة "
كيرل الباحث حصكؿ الفقرة "يثني المشرؼ التربكم َّ

في المرتبة األكلى نتيجة تركيز المشرؼ التربكم في دكراتو التدريبية عمى طرؽ التدريس المختمفة إذ

تعتبر عصب الحصة الصفية التي يبنى عمييا عممية التعمـ .
فيما كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 -كتأتي فقرة "يقبؿ المشرؼ التربكم رأيي إذا كجده أفضؿ مف رأيو" بكزف نسبي (.)%62.7

 تمييا فقرة "يزكدني المشرؼ التربكم بعدة أفكار مثمرة حكؿ الدرس قبؿ الزيارة" بكزف نسبي(.)%64.5

 ثـ فقرة "يتحمؿ المشرؼ التربكم مسؤكلية(.)%66.6

تبنيو ألفكار جديدة قد تصدر مني" بكزف نسبي

كيرل الباحث في حصكؿ الفقرة "يزكدني المشرؼ التربكم بعدة أفكار مثمرة حكؿ الدرس قبؿ
الزيارة" عمى أدنى الدرجات أف السبب في ذلؾ يرجع الى ارتفاع نصاب المشرؼ التربكم في عدد

المعمميف مما يصعب عميو المتابعة المناسبة في جمكسو مع معمميو قبؿ الزيارة ليزكدىـ باألفكار

المثمرة.

 .2نتائج السؤال الثاني :
ما مدى توافر الممارسات اإلبداعية لدى المشرف التربوي أثناء القراءات الموجية من وجية

نظر المعممين؟

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف

النسبية لدرجات أفراد العينة عمى فقرات بعد القراءات المكجية  ،كما يبينو جدكؿ (:)17

جدول ( :)17يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

الستجابات العينة عمى فقرات الممارسات اإلبداعية لدى المشرف التربوي أثناء القراءات الموجية
م

المتوسط

الفقرات

 29يمتمك المشرف التربوي الميارات التي تجعمو واسع
االطالع.
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االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

3.59

1.028

71.8

الترتيب

1

 22يطمب المشرف التربوي عدم االقتصار في شرحي عمى

3.42

0.989

68.3

2

المقرر الدراسي بل يتعدى ذلك إلى اإلثراء.
 34أعتقد بأن المشرف التربوي عندما يقترح حموالً لمشكمة

3.39

0.998

67.8

3

معينة بأن حمولو تكون نتيجة اطالعو عمى كتب

ومراجع وبشكل عممي
 36يضيف المشرف التربوي أفكا ارً جديدة عمى موضوعات

3.38

0.887

67.5

4

سابقة لمخروج منيا بقراءات موجية جديدة من خالل

نشرات تصدرىا الجية المشرفة.
 39يستطيع المشرف التربوي إعداد مادة إثرائية تكون

3.30

1.060

66.0

5

بمثابة مرجع لي.
 28يبادر المشرف التربوي لنشر تجاربي اإلبداعية ليستفيد

3.26

0.987

65.3

6

منيا المعممون اآلخرون.
 25يتبنى المشرف التربوي أفكا ارً متميزة قد تصدر مني

 20يطمب المشرف التربوي مني البحث عن موضوعات
تساعد عمى تنميتي تربويا و عممياً.

 33يساىم المشرف التربوي في إعداد نشرات تخدمني في

3.26

0.938

65.2

7

3.19

0.904

63.8

8

3.19

0.988

63.7

9

تحسين أدائي ومواجية الصعوبات التي قد تواجيني.
 26يستخدم المشرف التربوي طرقاً مختمفة إليصال نشراتو

إلي كالبريد اإللكتروني.
ومواده اإلثرائية ّ
 38يحرص المشرف التربوي عمى اختيار القراءات المناسبة

3.18
3.16

1.134
0.986

63.6
63.2

10
11

التي توسع أفقي وزمالئي من المعممين.
 23يزودني المشرف التربوي بنشرات تربوية ىادفة تتسم

3.10

1.038

62.1

12

بالحداثة ومواكبة كل جديد.
 37يقدم المشرف التربوي شرحاً مفصالً لمنشرات التي

3.07

1.013

61.5

13

يزودني بيا كمما سنحت لو الفرصة.

 24ينوع المشرف التربوي في إرسال النشرات والدوريات

3.06

1.021

61.2

14

حسب المستجدات التربوية
 27يتعاون المشرف التربوي مع مدير المدرسة في توفير

3.02

1.085

60.3

15

الكتب والمراجع المناسبة لي.
 32يتخذ المشرف التربوي من المشكالت الشائعة مع
المعممين موضوعاً لمنشرات اإلشرافية.
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3.01

1.058

60.2

16

 35يحثني المشرف التربوي عمى متابعة المواقع التربوية

2.94

1.094

58.7

17

اإللكترونية لمتعرف عمى كل ما ىو جديد بما يخدم
تطوير أدائي.
 21يزودني المشرف التربوي بعدد مناسب من الكتب

2.73

1.026

54.6

18

والمراجع.
 31يمتمك المشرف التربوي موقع الكتروني أرجع إليو

2.68

1.261

53.6

19

لالستفادة منو.
 30يزودني المشرف التربوي بأبحاث عممية وتربوية

2.39

1.102

47.8

20

منشورة.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الممارسات اإلبداعية لدل المشرؼ التربكم أثناء القراءات

المكجية تتراكح بيف ( )%47.8 – 71.8مف كجية نظر المعمميف.
ككانت أعمى فقرات في ىذا المجاؿ كما يمي:

 فقرة "يمتمؾ المشرؼ التربكم الميارات التي تجعمو كاسع االطبلع" في المرتبة األكلى بكزف نسبي(.)%71.8

 يمييا فقرة "يطمب المشرؼ التربكم عدـ االقتصار في شرحي عمى المقرر الدراسي بؿ يتعدل ذلؾإلى اإلثراء" بكزف نسبي (.)%68.3

 ثـ فقرة "أعتقد بأف المشرؼ التربكم عندما يقترح حمكالن لمشكمة معينة بأف حمكلو تككف نتيجةاطبلعو عمى كتب كمراجع كبشكؿ عممي" بكزف نسبي (. )%67.8

 كيرل الباحث بأف سبب حصكؿ الفقرة "يمتمؾ المشرؼ التربكم الميارات التي تجعمو كاسعاالطبلع" في المرتبة األكلى يرجع إلى ككف المشرؼ التربكم عمى درجة عالية مف التأىيؿ التربكم
التي تمكنو مف الميارات لتجعمو كاسع االطبلع .

فيما كانت أدنى الفقرات كما يمي:
 -كتأتي فقرة "يزكدني المشرؼ التربكم بأبحاث عممية كتربكية منشكرة" بكزف نسبي (.)%47.8

 يمييا فقرة "لممشرؼ التربكم مكقع الكتركني أرجع إليو لبلستفادة منو" بكزف نسبي (. )%53.6 -ثـ فقرة "يزكدني المشرؼ التربكم بعدد مناسب مف الكتب كالمراجع" بكزف نسبي (. )%54.6

 كيرل الباحث أف السبب في حصكؿ الفقرة "يزكدني المشرؼ التربكم بأبحاث عممية كتربكيةمنشكرة" عمى أدنى الدرجات يعكد إلى افتقار عدد كبير مف المشرفيف إلى ميارة كتابة األبحاث
كنشرىا كندرة تكاصميـ مع الجامعات الفمسطينية .
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كيرجع تدني نسبة الممارسات اإلبداعية لدل المشرؼ التربكم في ىذا النكع مف األساليب اإلشرافية

( القراءات المكجية ) إلى ضعؼ اىتماـ الكثير مف المشرفيف التربكييف ليذا األسمكب كىذا ما أثبتتو
العديد مف الدراسات أبرزىا دراسة كرـ . 2007
 .3نتائج السؤال الثالث :
ما مدى توافر الممارسات اإلبداعية لدى المشرف التربوي أثناء الدورات التدريبية من وجية

نظر المعممين؟

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف

النسبية لدرجات أفراد العينة عمى فقرات بعد الدكرات التدريبية ،كما يبينو جدكؿ (:)18

جدول ( :)18يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

استجابات العينة عمى فقرات الممارسات اإلبداعية لدى المشرف التربوي أثناء الدورات التدريبية
الفقرات

م

 51يضع المشرف التربوي الخطوط الرئيسية لمعمل قبل البدء

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

3.92

0.882

78.5

الترتيب
1

بالدورة التدريبية.
 49يمتمك المشرف التربوي القدرة عمى تنظيم أفكاره أثناء

3.92

0.874

78.3

2

الدورة التدريبية .
 43يعد المشرف التربوي المادة العممية الخاصة بالدورة
التدريبية إعداداً جيداً.

 48يخطط المشرف التربوي إلكساب المعممين الجديد من

3.86
3.86

0.875
0.929

77.1
77.1

3
4

الميارات.
 42يستطيع المشرف التربوي الحديث عن فكرة معينة بتوسع

3.85

0.871

76.9

5

وبثقة أكبر.
 50يتمتع المشرف التربوي بميارة فن إدارة النقاش والحوار

3.80

0.896

76.0

6

بين المعممين .
 53ييدف المشرف التربوي في دوراتو التدريبية إلى زيادة قدرة
المعممين لمواجية مشكالتيم المستقبمية .
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3.79

0.863

75.8

7

 55لممشرف التربوي القدرة عمى حسن التصرف في المواقف

3.79

0.830

75.7

8

الطارئة أثناء الدورة التدريبية
 52يعقد المشرف التربوي دورات تدريبية تناسب حاجات

3.78

0.899

75.6

9

المعممين .
 56يثري المشرف التربوي المادة العممية الخاصة بالدورة
قيمة .
التدريبية بمعمومات ِّ

 41يمتمك المشرف التربوي ميارة القدرة عمى اإلقناع أثناء

3.77
3.75

0.877
0.913

75.4
75.0

10
11

طرحو ألفكاره خالل الدورة التدريبية .
 57يمتاز المشرف التربوي باالطالع الواسع ومواكبة كل ما ىو

3.74

0.929

74.9

12

جديد من خالل استخدامو لمتقنيات الحديثة كاإلنترنت بما
يخدم التدريب .
 44يعدل المشرف التربوي من أسموب التدريب عند مواجية

3.73

0.837

74.6

13

المواقف الطارئة .
 45يحرص المشرف التربوي عمى تبادل األدوار أثناء الدورة

3.73

0.871

74.6

14

التدريبية لتحقيق التعمم المتبادل .
 46يميل المشرف التربوي إلى إيجاد أكثر من حل لممشكمة

3.71

0.847

74.2

15

الواحدة التي تطرح أثناء الدورة .
 59يعقد المشرف التربوي جمسات عمل في نياية الدورة

3.69

0.913

73.8

16

لمناقشة األفكار التي توصل إلييا المعممون لمخروج منيا
بحمول جديدة .
 54يخطط المشرف التربوي لمواجية المشكالت التي يمكن

3.64

0.867

72.8

17

حدوثيا أثناء الدورات التدريبية بشكل عممي .
 58يمتمك المشرف التربوي الميارة في استخدام التقنيات

3.64

0.919

72.8

18

الحديثة أثناء الدورات التدريبية .
 47يحرص المشرف التربوي عمى معرفة أوجو القصور أو

3.57

0.920

71.4

19

الضعف فيما يقوم بو من عمل أثناء الدورة التدريبية .
 40يستخدم المشرف التربوي جمسات العصف الذىني في

3.50

0.988

70.0

20

الدورات التي يقيميا .

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الممارسات اإلبداعية لدل المشرؼ التربكم أثناء الدكرات

التدريبية تتراكح بيف ( )%70.0 – 78.5مف كجية نظر المعمميف.
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ككانت أعمى فقرات في ىذا المجاؿ كما يمي:

 فقرة "يضع المشرؼ التربكم الخطكط الرئيسية لمعمؿ قبؿ البدء بالدكرة التدريبية" في المرتبة األكلىبكزف نسبي (.)%78.5

 يمييا فقرة " يمتمؾ المشرؼ التربكم القدرة عمى تنظيـ أفكاره أثناء الدكرة التدريبية" بكزف نسبي(.)%78.3

 ثـ فقرة "يعد المشرؼ التربكم المادة العممية الخاصة بالدكرة التدريبية إعدادان جيدان" بكزف نسبي(.)%77.1

 -كيرل الباحث أف السبب في حصكؿ الفقرة "يضع المشرؼ التربكم الخطكط الرئيسية لمعمؿ قبؿ

البدء بالدكرة التدريبية" في المرتبة األكلى يعكد إلى أف المشرؼ التربكم امتمؾ ىذه الميارة نتيجة
تمقيو لمعديد مف الدكرات في إعداد المدربيف حتى يككنكا في أحسف صكرة إذ تعتبر ىذه الميارة مف

األساسيات التي يجب أف يمتمكيا .
فيما كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 كتأتي فقرة "يستخدـ المشرؼ التربكم جمسات العصؼ الذىني في الدكرات التي يقيميا" بكزف نسبي(.)%70.0

 يمييا فقرة "يحرص المشرؼ التربكم عمى معرفة أكجو القصكر أك الضعؼ فيما يقكـ بو مف عمؿأثناء الدكرة التدريبية" بكزف نسبي (.)%71.4

 ثـ فقرة "يمتمؾ المشرؼ التربكم الميارة في استخداـ التقنيات الحديثة أثناء الدكرات التدريبية" بكزفنسبي (.)%72.8

كيرل الباحث أف السبب في حصكؿ الفقرة "يستخدـ المشرؼ التربكم جمسات العصؼ الذىني في
الدكرات التي يقيميا" عمى أدنى الدرجات يرجع إلى تركيز عدد كبير مف المشرفيف التربكييف عمى

المحاضرة كالتمقيف في دكراتيـ التدريبية مع معممييـ .
 .4نتائج السؤال الرابع :

ما مدى توافر مجاالت الممارسات اإلبداعية لدى المشرف التربوي من وجية نظر المعممين؟
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف

النسبية لدرجات أفراد العينة عمى مجاالت االستبياف ،كما يبينو جدكؿ (:)19
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جدول ( :)19يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

استجابات العينة عمى مجاالت الممارسات اإلبداعية لدى المشرف التربوي
الفقرات

الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الكزف

الممارسات أثناء الزيارات الصفية

19

68.19

11.212

71.8

2

الممارسات أثناء القراءات المكجية

20

62.30

13.857

62.3

3

الممارسات أثناء الدكرات التدريبية

20

75.04

13.336

75.0

1

الدرجة الكمية لبلستبياف

59

34.683 205.53

69.7

االستبياف

عدد

المتكسط

النسبي%

الترتيب

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية لدل المشرؼ التربكم تقع

عند كزف نسبي ( )%69.7مف كجية نظر المعمميف  ،ككانت األكزاف النسبية لمجاالت الممارسات
اإلبداعية كما يمي:
 جاءت الممارسات اإلبداعية أثناء الدكرات التدريبية في المرتبة األكلى بكزف نسبي (.)%75.0 -يمييا الممارسات اإلبداعية أثناء الزيارات الصفية بكزف نسبي (.)%71.8

 كأخي انر تأتي الممارسات اإلبداعية أثناء القراءات المكجية بكزف نسبي (.)%62.3كنتيجة لما سبؽ فإف سبب ارتفاع نسبة أسمكب الدكرات التدريبية لدل المشرفيف التربكييف بككالة

الغكث يرجع إلى أنيـ اآلف يعممكف كخبراء تربكييف فكاف أبرز اىتماميـ بالدكرات التدريبية كىذا ما تـ
مبلحظتو مف خبلؿ حصكؿ الدكرات التدريبية عمى المرتبة األكلى كتفكقيا عمى الزيارات الصفية كذلؾ
ألف الزيارات الصفية تتـ بشكؿ أكبر مف خبلؿ مدير المدرسة مما كاف لو أكبر األثر في تفكؽ أسمكب

الدكرات التدريبية عند ممارسات المشرؼ التربكم اإلبداعية عمى أسمكب الزيارات الصفية .

مما يرل الباحث بأف تفكؽ أسمكب الدكرات التدريبية عمى أسمكب الزيارة الصفية نتيجةن لعدـ تكفر العدد
الكافي مف المشرفيف التربكييف في متابعة المعمميف أثناء الزيارة الصفية حيث تتـ ىذه الزيارة بشكؿ

فردم إذ يعتبر ىذا النكع مف أىـ األساليب اإلشرافية فبل يمكف لمدير المدرسة أف يقكـ مقاـ المشرؼ
التربكم المتخصص األكثر قدرة عمى ممارسة اإلشراؼ الفني.

مما سبؽ يتضح لنا أف نتائج ىذه الدراسة تتفؽ مع دراسة كرـ  2007حيث بينت قصك انر في

اىتمامات المشرفيف التربكييف لبعض األساليب اإلشرافية كأىميا القراءات المكجية  ،كما اتفقت نتائج

ىذه الدراسة مع دراسة اليحيكم  2007حيث كانت مقكمات اإلبداع اإلدارم لديو بدرجة متكسطة .
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كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة المقيد  2006في درجة الممارسات اإلشرافية لدل المشرؼ

التربكم حيث كانت لديو عالية في حيف دراستي أظيرت النتائج بشكؿ إجمالي أنيا متكسطة .
 .5نتائج السؤال الخامس  :الذي ينص عمى:

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعممين عمى استبيان

الممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي تبعاً لممتغيرات التصنيفية ؟

كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ المركب قاـ الباحث بتقسيمو لعدة أسئمة فرعية بسيطة يمكف اإلجابة

عنيا ،عمى النحك التالي:

 .1.5ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعممين عمى استبيان
الممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي تبعاً لمجنس؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت المقارنة بيف متكسط تقديرات المعمميف (ف=  )263كمتكسط

تقديرات المعممات (ف=  )187لمممارسات اإلبداعية لممشرؼ التربكم مكضكع الدراسة ،باستخداـ

اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف ،كاستخدـ الباحث ىذا االختبار
اإلحصائي البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي التطبيؽ (عبلـ:2005 ،

 ،)210كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)20يبين اختبار (ت) لمفروق بين متوسطي تقديرات المعممين
والمعممات لمممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي تبعاً لمجنس
المعممين (ن= )263
مجاالت االستبيان

أثناء
الزيارات
الصفية

المعممات (ن= )187

قيمة

مستوى

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الطالقة

14.20

2.893

15.21

2.655

3.76

المرونة

14.25

2.820

14.47

2.545

0.85

غير دالة

األصالة

14.20

2.671

14.66

2.866

1.75

غير دالة

الحساسية
لممشكالت

10.27

2.158

155

10.40

2.256

(ت)

0.58

الداللة
دالة عند
0.01

غير دالة

14.41

2.568

14.66

2.834

0.98

غير دالة

67.33

11.145

69.39

11.225

1.93

غير دالة

الطالقة

12.37

2.924

12.53

3.197

0.54

غير دالة

المرونة

12.41

3.262

12.66

3.349

0.81

غير دالة

األصالة

11.80

3.193

12.10

3.105

1.00

غير دالة

اإلفاضة
الدرجة الكمية لمممارسات
اإلبداعية أثناء الزيارات الصفية

أثناء
القراءات
الموجية

الحساسية
لممشكالت
اإلفاضة

12.23

3.385

12.94

3.410

2.18

12.73

3.120

13.16

3.284

1.39

دالة عند
0.05
غير دالة

الدرجة الكمية لمممارسات
اإلبداعية أثناء القراءات

61.54

13.732

63.39

13.995

1.40

غير دالة

الموجية

أثناء
الدورات
التدريبية

الطالقة

14.44

3.125

15.68

2.812

4.33

المرونة

14.40

2.884

15.23

2.637

3.13

األصالة

14.88

3.073

16.36

2.878

5.17

الحساسية
لممشكالت
اإلفاضة

الدرجة الكمية لمممارسات
اإلبداعية أثناء الدورات

14.49

2.912

15.72

2.719

4.56

14.29

3.060

15.63

2.864

4.69

72.49

13.494

78.62

12.278

4.93

التدريبية
الدرجة الكمية لالستبيان

201.36

34.826
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211.40

33.707

3.05

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ:
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ،)a≤0.01بيف متكسطي تقديرات المعمميف

كالمعممات في ممارسة الطبلقة أثناء الزيارات الصفية ،ككانت الفركؽ لصالح تقديرات المعممات  ،كىذا
ما يتفؽ مع دراسة المخاكم  2008حيث أكدت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لصالح

المعممات  ،فيما اختمفت في ذلؾ مع دراسة أبك شممة .2009

كيرل الباحث في أف السبب في ذلؾ يرجع إلى أف تقديرات المعممات في اإلجابة عمى محاكر
االستبانة بما يخص المشرفيف يعكد إلى أف المعممات يممف إلى الجانب األدبي حيث يتميز أصحاب

ىذا الجانب بالطبلقة المغكية ك القدرة عمى إيجاد العديد مف البدائؿ حكؿ فكرة معينة .

 في حيف لـ تجد النتائج فركقان بيف الجنسيف في تقدير بقية الممارسات اإلبداعية لممشرؼ التربكمكفي الدرجة الكمية لمممارسات أثناء الزيارات الصفية  ،كىذا يتفؽ مع دراسة كؿ مف الطعجاف

، 2000كدراسة أكببلد  1992في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ، (a≤0.05بيف متكسطي تقديرات المعمميفكالمعممات في ممارسة الحساسية لممشكبلت أثناء القراءات المكجية ،ككانت الفركؽ لصالح
تقديرات المعممات.
كيرل ال باحث بأف السبب في ذلؾ يرجع إلى أف المعممات يمتمكف القدرة عمى التحسس لممشكبلت

مف خبلؿ ميميف لمقراءة المتأنية لمكتب كالمراجع ذات العبلقة بالمشكمة كىذا ما تتميز بو المعممات عف

المعمميف مف حيث الميؿ لمجانب األدبي مف خبلؿ حب المطالعة كالقراءة المتأنية كالناقدة .

 في حيف لـ تجد النتائج فركقان بيف الجنسيف في تقدير بقية الممارسات اإلبداعية لممشرؼ التربكمكفي الدرجة الكمية لمممارسات أثناء القراءات المكجية.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ،)a≤0.01بيف متكسطي تقديرات المعمميفكالمعممات في جميع الممارسات اإلبداعية أثناء الدكرات التدريبية كفي الدرجة الكمية لمممارسات
أثناء الدكرات التدريبية ،ككانت الفركؽ لصالح تقديرات المعممات.
كيرجع السبب في ذلؾ كما يرل الباحث إلى امتبلؾ المعممات العديد مف الميارات اإلبداعية كالطبلقة

المغكية كطبلقة المعاني كاأللفاظ كالحساسية لممشكبلت أكثر مف المعمميف .
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 .2.5ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعممين عمى استبيان
الممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي تبعاً لمتخصص؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت المقارنة بيف متكسط تقديرات ذكم التخصصات األدبية (ف=
 )317كمتكسط تقديرات ذكم التخصصات العممية (ف=  )133لمممارسات اإلبداعية لممشرؼ التربكم
مكضكع الدراسة ،باستخداـ اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف ،كالجدكؿ

التالي يبيف ذلؾ :

جدول ( :)21يبين قيم اختبار (ت) لمفروق بين متوسطي تقديرات عينة
المعممين لمممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي تبعاً لمتخصص

مجاالت االستبيان

تخصصات أدبية

تخصصات عممية

(ن= )317

(ن= )133

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الطالقة

الحسابي
14.72

المعياري

الحسابي

المعياري

(ت)

الداللة

1.15

غير دالة

المرونة

14.37

2.781

14.28

2.536

0.32

غير دالة

األصالة

14.56

2.725

13.99

2.814

1.98

10.39

2.170

10.17

2.264

0.99

غير دالة

14.58

2.724

14.35

2.579

0.85

غير دالة

68.62

11.391

67.17

10.746

1.25

غير دالة

الطالقة

12.68

3.102

11.86

2.805

2.64

أثناء

المرونة

12.63

3.324

12.23

3.226

1.17

غير دالة

القراءات

األصالة

12.08

3.227

11.56

2.960

1.61

غير دالة

الموجية

الحساسية

12.59

3.468

12.37

3.274

0.62

غير دالة

13.09

3.290

12.47

2.914

1.87

غير دالة

أثناء
الزيارات
الصفية

الحساسية
لممشكالت
اإلفاضة

الدرجة الكمية لمممارسات
اإلبداعية أثناء الزيارات الصفية

لممشكالت
اإلفاضة

2.955
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14.38

2.528

قيمة

مستوى

دالة عند
0.05

دالة عند
0.01

الدرجة الكمية لمممارسات

63.07

14.113

60.49

13.098

1.81

غير دالة

الطالقة

15.09

3.098

14.64

2.947

1.41

غير دالة

المرونة

14.83

2.914

14.53

2.545

1.06

غير دالة

األصالة

15.58

3.127

15.29

2.961

0.93

غير دالة

اإلبداعية أثناء القراءات الموجية

أثناء
الدورات
التدريبية

الحساسية
لممشكالت
اإلفاضة

الدرجة الكمية لمممارسات
اإلبداعية أثناء الدورات التدريبية
الدرجة الكمية لالستبيان

15.13

2.915

14.70

2.836

1.43

غير دالة

14.92

3.105

14.67

2.915

0.81

غير دالة

75.55

13.634

73.82

12.564

1.26

غير دالة

207.23

35.546

201.47

32.301

1.61

غير دالة

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ:
أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة في جميع مجاالت
الممارسات اإلبداعية كفي الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية تبعان لمتخصص  ،حيث اختمفت نتائج
ىذه الدراسة مع دراسة السعكد  2003حيث أظيرت نتائج دراستو عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية تبعان لمتخصص .
في حيف كجدت فركؽ عند مستكل ( ،)a≤0.05في تقدير ممارسة األصالة أثناء الزيارات

الصفية لدل المشرؼ التربكم تبعان لمتخصص ،ككانت الفركؽ لصالح ذكم التخصصات األدبية.

كيرجع السبب في ذلؾ كما يراه الباحث بأف ذكم التخصصات األدبية يتميزكف بإنتاج أفكا انر نظرية

أصيمة أكثر مف أف تككف عممية كما لذكم التخصصات العممية  ،كىذا ما يؤكد أف مناىجنا يغمب
عمييا الطابع النظرم أكثر مف الطابع العممي  ،كىذا يحتاج إلى كقفة جادة ألصحاب القرار في إعادة

تقييـ لمناىجنا الفمسطينية .

كما كجدت فركؽ عند مستكل ( ،)a≤0.01في تقدير ممارسة الطبلقة أثناء القراءات المكجية
لدل المشرؼ التربكم تبعان لمتخصص ،ككانت الفركؽ لصالح ذكم التخصصات األدبية.
يرل الباحث باف السبب في ذلؾ يرجع إلى أف ذكم التخصصات األدبية يتميزكف بالطبلقة المغكية

مف حيث القدرة عمى التعبير كايجاد اكبر عدد ممكف مف األلفاظ لمداللة عمى فكرة معينة ككذلؾ طبلقة
المعاني كاألفكار كىذا ماأثبتتو الكثير مف الدراسات كاألبحاث .
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 .3.5ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعممين عمى استبيان
الممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي تبعاً لممرحمة التعميمية؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت المقارنة بيف متكسط تقديرات معممي المرحمة االبتدائية (ف=
 ، )265كمتكسط تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية (ف=  )185لمممارسات اإلبداعية لممشرؼ

التربكم مكضكع الدراسة ،باستخداـ اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف،
كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)22يبين قيم اختبار (ت) لمفروق بين متوسطي تقديرات عينة
المعممين لمممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي تبعاً لممرحمة التعميمية

مجاالت االستبيان

أثناء
الزيارات
الصفية

المرحمة االبتدائية

المرحمة اإلعدادية

(ن= )265

(ن= )185

قيمة

مستوى

(ت)

الداللة

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الطالقة

14.87

2.973

14.25

2.595

2.26

المرونة

14.13

2.857

14.64

2.454

1.98

األصالة

14.41

2.861

14.35

2.615

0.21

الحساسية

دالة عند
0.05

دالة عند
0.05

غير دالة

10.23

2.260

10.45

2.103

1.09

غير دالة

14.57

2.750

14.41

2.584

0.63

غير دالة

68.22

11.721

68.13

10.470

0.08

غير دالة

الطالقة

12.30

3.106

12.62

2.933

1.10

غير دالة

أثناء

المرونة

12.37

3.398

12.71

3.143

1.08

غير دالة

القراءات

األصالة

11.73

3.239

12.18

3.022

1.49

غير دالة

12.51

3.513

12.52

3.265

0.04

غير دالة

لممشكالت
اإلفاضة
الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية
أثناء الزيارات الصفية

الموجية

الحساسية
لممشكالت
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12.84

3.390

12.99

2.892

0.49

غير دالة

61.78

14.484

63.05

12.905

0.96

غير دالة

الطالقة

15.12

3.018

14.71

3.104

1.39

غير دالة

المرونة

14.81

2.814

14.63

2.810

0.69

غير دالة

األصالة

15.76

3.114

15.09

2.989

2.29

15.16

2.902

14.76

2.877

1.42

غير دالة

14.94

3.070

14.70

3.020

0.82

غير دالة

75.81

13.267

73.91

13.390

1.49

غير دالة

205.82

35.633

205.10

33.365

0.21

غير دالة

اإلفاضة
الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية
أثناء القراءات الموجية

أثناء
الدورات
التدريبية

الحساسية
لممشكالت
اإلفاضة

الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية
أثناء الدورات التدريبية
الدرجة الكمية لالستبيان

دالة عند
0.05

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ:
أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة في معظـ مجاالت

الممارسات اإلبداعية كفي الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية تبعان لممرحمة التعميمية .في حيف كجدت

فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ( ،)a≤0.05في تقدير ممارسة الطبلقة أثناء الزيارات الصفية لدل
المشرؼ التربكم تبعان لممرحمة التعميمية ،ككانت الفركؽ لصالح معممي المرحمة االبتدائية.

كيرل الباحث بأف السبب في ذلؾ يرجع إلى أف المعمميف في المرحمة االبتدائية يتميزكف بالطبلقة

بحسب طبيعة مناىج المرحمة االبتدائية مف حيث تبسيط المعمكمة كىذا يحتاج إلى المزيد مف الطبلقة

التعبيرية كطبلقة المعاني كاألفكار كالطبلقة المفظية أكثر مما ىك مكجكد عند معممي المرحمة اإلعدادية

ككجدت فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ( ،)a≤0.05في تقدير ممارسة المركنة أثناء الزيارات

الصفية لدل المشرؼ التربكم تبعان لممرحمة التعميمية ،ككانت الفركؽ لصالح معممي المرحمة اإلعدادية.

كيرل الباحث بأف السبب في ذلؾ يرجع إلى إيماف معمـ المرحمة اإلعدادية بإيجابية المتعمـ
كقدرتو عمى التغيير كالتعديؿ  ،إذ يكتسب المعمـ المزيد مف الثقة بينو كبيف المتعمـ بما يؤثر باإليجاب

عمى تميزه بالمركنة أكثر مف معممي المرحمة االبتدائية .
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كما كجدت فركؽ عند مستكل( ،)a≤0.05في تقدير ممارسة الطبلقة أثناء الدكرات التدريبية لدل
المشرؼ التربكم تبعان لمتخصص ،ككانت الفركؽ لصالح معممي المرحمة االبتدائية.
كيرجع السبب كما بيف الباحث سابقان إلى أف طبيعة معممي المرحمة االبتدائية يميمكف إلى تبسيط

المعمكمة أثناء شرحيـ كىذا يحتاج إلى طبلقة لغكية ككذلؾ طبلقة المعاني كاألفكار أكثر مف معممي
المرحمة اإلعدادية .مف خبلؿ ما سبؽ فقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة تيـ  2009في كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية تبعان لنتغير المرحمة التعميمية فيما اختمفت مع دراسة الرشيد  2000في عدـ كجكد
تمؾ الفركؽ .

 .4.5ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعممين عمى استبيان
الممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي تبعاً لممؤىل التعميمي؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمكشؼ عف الفركؽ في الممارسات
اإلبداعية لممشرؼ التربكم تبعان لممؤىؿ التعميمي (دبمكـ – بكالكريكس – دراسات عميا) لدل أفراد
العينة ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)23يبين قيم تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق

في الممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي تبعاً لممؤىل العممي لدى أفراد العينة

المتغير

مصدر التباين

المرونة

األصالة

المربعات
4.725

الحرية

المربعات

ف

الداللة

2

2.363

داخل المجموعات 3609.295

447

8.074

المجموع

3614.020

449

بين المجموعات

20.760

2

10.380

داخل المجموعات 3272.538

447

7.321

المجموع

3293.298

449

بين المجموعات

35.915

2

17.958

447

7.573

بين المجموعات
الطالقة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

داخل المجموعات 3385.029
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0.293

1.418

2.371

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائي نا
غير دالة
إحصائي نا

المجموع

3420.944

449

بين المجموعات

16.381

2

8.190

داخل المجموعات 2152.250

447

4.815

المجموع

2168.631

449

بين المجموعات

7.831

2

3.915

داخل المجموعات 3220.614

447

7.205

المجموع

3228.444

449

الدرجة الكمية لمممارسات

بين المجموعات

307.268

2

153.634

اإلبداعية أثناء الزيارات

داخل المجموعات 56135.05

447

125.582

المجموع

56442.32

449

بين المجموعات

23.993

2

11.996

داخل المجموعات 4118.765

447

9.214

المجموع

4142.758

449

بين المجموعات

33.123

2

16.562

داخل المجموعات 4847.297

447

10.844

المجموع

4880.420

449

بين المجموعات

11.500

2

5.750

داخل المجموعات 4461.932

447

9.982

المجموع

4473.431

449

بين المجموعات

2.870

2

1.435

داخل المجموعات

5217.408

447

11.672

المجموع

5220.278

449

بين المجموعات

9.675

2

4.837

داخل المجموعات 4566.405

447

10.216

المجموع

4576.080

449

بين المجموعات

290.909

2

145.454

داخل المجموعات 85920.38

447

192.216

المجموع

86211.29

449

بين المجموعات

29.111

2

14.555

داخل المجموعات 4168.909

447

9.326

4198.020

449

الحساسية لممشكالت

اإلفاضة

الصفية
الطالقة

المرونة

األصالة

الحساسية لممشكالت

اإلفاضة
الدرجة الكمية لمممارسات
اإلبداعية أثناء القراءات
الموجية
الطالقة

المجموع
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1.701

0.543

1.223

1.302

1.527

0.576

0.123

0.474

0.757

1.561

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائي نا

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائي نا
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائي نا

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائي نا

2

6.603

داخل المجموعات 3534.892

447

7.908

المجموع

3548.098

449

بين المجموعات

12.866

2

6.433

داخل المجموعات 4241.614

447

9.489

المجموع

4254.480

449

بين المجموعات

5.024

2

2.512

داخل المجموعات 3758.976

447

8.409

المجموع

3764.000

449

بين المجموعات

6.943

2

3.472

داخل المجموعات 4166.781

447

9.322

المجموع

4173.724

449

بين المجموعات

185.059

2

92.530

داخل المجموعات

79667.29

447

178.227

المجموع

79852.35

449

بين المجموعات

1818.911

2

909.455

داخل المجموعات 538289.2

447

1204.22

540108.1

449

بين المجموعات
المرونة

األصالة

الحساسية لممشكالت

اإلفاضة
الدرجة الكمية لمممارسات

اإلبداعية أثناء الدورات
التدريبية
الدرجة الكمية لالستبيان

المجموع

13.206

0.835

0.678

0.299

0.372

0.519

0.755

غير دالة
إحصائي نا

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائي نا
غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائي نا

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيان في جميع مجاالت الممارسات

اإلبداعية كفي الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية لدل أفراد العينة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي.

حيث اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كؿ مف تيـ  2119كالرشيد  2111في كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية تبعان لمتغير المؤىؿ العممي .

 .5.5ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعممين عمى استبيان
الممارسات اإلبداعية لممشرف التربوي تبعاً لسنوات الخدمة ؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمكشؼ عف الفركؽ في الممارسات

اإلبداعية لممشرؼ التربكم تبعان لسنكات الخدمة ( 5سنكات فأقؿ  10 -6 ،سنكات ،أكثر مف 10

سنكات) لدل أفراد العينة ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول (  : ) 24يبين قيم نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في الممارسات اإلبداعية
لممشرف التربوي تبعاً لسنوات الخدمة لدى أفراد العينة
مجموع

درجات

المتغير

مصدر التباين

الطالقة

بين المجموعات

77.704

داخل المجموعات

3536.31

447

المجموع

3614.02

449

بين المجموعات

6.276

2

3.138

داخل المجموعات

3287.02

447

7.354

المجموع

3293.29

449

بين المجموعات

22.229

2

11.115

داخل المجموعات

3398.71

447

7.603

المجموع

3420.94

449

بين المجموعات

12.354

2

6.177

داخل المجموعات

2156.27

447

4.824

المجموع

2168.63

449

بين المجموعات

17.596

2

8.798

داخل المجموعات

3210.84

447

7.183

المجموع

3228.44

449

بين المجموعات

549.025

2

274.51

لمممارسات اإلبداعية داخل المجموعات
أثناء الزيارات

55893.2

447

125.04

المجموع

56442.3

449

الطالقة

بين المجموعات

1.313

2

.656

داخل المجموعات

4141.44

447

9.265

المجموع

4142.75

449

بين المجموعات

17.951

2

8.975

داخل المجموعات

4862.46

447

10.878

المجموع

4880.42

449

بين المجموعات

12.423

2

المربعات

المرونة

األصالة

الحساسية لممشكالت

اإلفاضة

الدرجة الكمية

الصفية

المرونة

األصالة
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متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

ف

الداللة

2

38.852

4.91

دالة عند

7.911

الحرية

6.212

0.42

1.46

0.01

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائي نا

1.28

غير دالة
إحصائيان

1.22

غير دالة
إحصائي نا

2.19

0.07

0.82

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائي نا

0.62

غير دالة

داخل المجموعات

4461.00

447

المجموع

4473.43

449

بين المجموعات

29.783

2

14.891

داخل المجموعات

5190.49

447

11.612

المجموع

5220.27

449

بين المجموعات

8.399

2

4.200

داخل المجموعات

4567.68

447

10.219

المجموع

4576.08

449

بين المجموعات

18.186

2

9.093

لمممارسات اإلبداعية داخل المجموعات
أثناء القراءات

86193.1

447

192.82

المجموع

86211.2

449

الطالقة

بين المجموعات

26.874

2

13.437

داخل المجموعات

4171.14

447

9.331

المجموع

4198.02

449

بين المجموعات

35.334

2

17.667

داخل المجموعات

3512.76

447

7.859

المجموع

3548.09

449

بين المجموعات

54.759

2

27.379

داخل المجموعات

4199.72

447

9.395

المجموع

4254.48

449

بين المجموعات

39.060

2

19.530

داخل المجموعات

3724.94

447

8.333

المجموع

3764.00

449

بين المجموعات

20.213

2

10.107

داخل المجموعات

4153.51

447

9.292

المجموع

4173.72

449

الحساسية لممشكالت

اإلفاضة

الدرجة الكمية

الموجية

المرونة

األصالة

الحساسية لممشكالت

اإلفاضة
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إحصائي نا

9.980
1.28

0.41

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائي نا

0.04

غير دالة
إحصائيان

1.44

2.24

2.91

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

2.34

غير دالة
إحصائي نا

1.08

غير دالة

بين المجموعات

852.013

2

426.00

لمممارسات اإلبداعية داخل المجموعات
أثناء الدورات

79000.3

447

176.73

المجموع

79852.3

449

الدرجة الكمية

بين المجموعات

2722.78

2

1361.3

لالستبيان

داخل المجموعات

537385.

447

1202.2

المجموع

540108.1

449

الدرجة الكمية

التدريبية

غير دالة

2.41

إحصائيان

غير دالة

1.13

إحصائي نا

2

قيمة (ف) الجدولية عند ( د.ح= )447 ، 2عند مستوى ) ، 3.00(a= 0.05وعند

مستوى داللة). 4.61 (a=0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيان في معظـ مجاالت الممارسات

اإلبداعية كفي الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية لدل أفراد العينة تبعان لمتغير سنكات الخدمة.

لذلؾ فقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة في البند السابؽ مع نتائج دراسة الرشيد  2000في عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت االستبانة تبعان لسنكات الخدمة .
في حيف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ممارسة الطبلقة أثناء الزيارات الصفية تبعان

لسنكات الخدمة.

كالجدكؿ التالي يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجاؿ الذم ظيرت فيو
الداللة اإلحصائية لمفركؽ تبعان لسنكات الخدمة:
جدول (  : ) 25يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة عمى
ممارسة الطالقة أثناء الزيارات الصفية ذات الداللة تبعاً لسنوات الخدمة

المتغير

البيان

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

ممارسة الطالقة

 5سنكات فأقؿ

147

15.10

2.698

 10 -6سنكات

93

14.85

2.536

أكثر مف  10سنكات

210

14.19

3.001

أثناء الزيارات
الصفية
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االنحراف

كالجدكؿ التالي يبيف نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات ممارسة

الطبلقة أثناء الزيارات الصفية ذات الداللة تبعان لسنكات الخدمة:

جدول (  : ) 26نتائج اختبار شيفيو لمكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات أفراد العينة عمى
ممارسة الطالقة أثناء الزيارات الصفية تبعاً لسنوات الخدمة

المتغير

البيان

 5سنوات فأقل

ممارسة الطالقة أثناء

 10 -6سنكات

0.245

أكثر مف  10سنكات

* 0.909

الزيارات الصفية

10 -6
سنوات

0.663

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أف الفركؽ في ممارسة الطبلقة أثناء الزيارات الصفية كانت بيف

مجمكعة ذكم سنكات الخدمة  5سنكات فأقؿ كمجمكعة ذكم سنكات الخدمة أكثر مف  10سنكات،
ككانت الفركؽ لصالح مجمكعة ذكم سنكات الخدمة  5سنكات فأقؿ .

كيرل الباحث بأف السبب في ذلؾ يرجع إلى تميز أفراد العينة ذكم سنكات الخدمة خمس

سنكات فأقؿ أنيـ في ىذه الفترة يككف المعمـ لديو القابمية كاالستعداد الذىني لتقبؿ الجديد مف
المعمكمات مف مشرفو التربكم إذ تككف لديو القدرة عمى اكتشاؼ الطبلقة لدل المشرؼ التربكم أكثر

مف ذكم سنكات الخدمة األكثر مف خمس سنكات إذ يصمكا بعد ذلؾ إلى مرحمة التشبع كالممؿ فيقؿ
اىتماـ المعمـ بما يأتي بو المشرؼ التربكم مف أفكار فتصبح ركتينية .
 .6نتائج السؤال السادس الذي ينص عمى:
ما مدى شيوع معوقات الممارسات اإلشرافية من وجية نظر المشرفين أنفسيم؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف

ا لنسبي الستجابات أفراد العينة عمى استبياف معكقات الممارسات اإلبداعية لممشرؼ التربكم مف كجية
نظر المشرفيف أنفسيـ ،كيتفرع عنو األسئمة التالية:
 .1.6ما مدى شيوع المعوقات المادية لمممارسات اإلشرافية من وجية نظر المشرفين أنفسيم ؟
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جدول (  : ) 27يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة
عمى فقرات مجال المعوقات المادية لمممارسات اإلشرافية من وجية نظر المشرفين

م
13

الفقرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

غياب التعزيز المادي المخصص ألبحاث خاصة 4.40

0.848

الوزن

الترتيب

النسبي %
88.0

1

باإلشراف التربوي.

6

قمة الحوافز المالية المخصصة لممشرف التربوي.

4.27

0.800

85.3

2

7

عدم وجود مكتبة الكترونية مركزية خاصة 4.25

0.795

85.0

3

باإلشراف التربوي .

5

عدم توافر حوافز مالية لممعممين .

4.18

0.770

83.7

4

12

إىمال المشرفين التربويين المتميزين من حيث 4.18

0.854

83.7

5

تخصيص منح دراسية ليم .

11

ضعف ميزانية اإلشراف التربوي مقارن ًة مع الواقع 3.88

10

قمة مصادر الدعم الخارجي المخصص لتأىيل 3.77

4
8
9
1
3
2

0.825

77.7

6

التربوي والتعميمي .

1.015

75.3

7

المشرفين التربويين .
قمة المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ بعض 3.65

0.917

73.0

8

الوسائل اإلشرافية .
ندرة الوسائل الالزمة لرصد نشاطات الزيارات 3.47

0.999

69.3

9

الصفية .
قمة توافر األماكن المالئمة في المدارس لعقد 3.43

0.963

68.7

10

االجتماعات وورش العمل والمشاغل التعميمية .
محدودية التجييزات والمعدات الحديثة داخل 3.42

0.829

68.3

11

المدارس .
قمة توافر المصادر والمراجع في المكتبات 3.30

1.046

66.0

12

المدرسية .
صعوبة تأمين المواصالت لتنقل المشرف التربوي 2.77
بين المدارس .
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1.454

55.3

13

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المعكقات المادية لمممارسات اإلشرافية تتراكح بيف (– 88.0

 )%55.3مف كجية نظر المشرفيف.

ككانت أكثر المعكقات شيكعان في ىذا المجاؿ كما يمي:
 يأتي فقرة "غياب التعزيز المادم المخصص ألبحاث خاصة باإلشراؼ التربكم" في المرتبة األكلىبكزف نسبي (.)%88.0

 يمييا فقرة "قمة الحكافز المالية المخصصة لممشرؼ التربكم" بكزف نسبي (.)%85.3 -ثـ فقرة "عدـ كجكد مكتبة الكتركنية مركزية خاصة باإلشراؼ التربكم" بكزف نسبي (.)%85.0

يرل الباحث أف السبب في أكثر المعكقات المادية شيكعان لمفقرة "غياب التعزيز المادم المخصص

ألبحاث خاصة باإلشراؼ التربكم" يرجع إلى ضعؼ اىتماـ أصحاب القرار لتطكير ميارات البحث

العممي كغياب الحكافز المادية لدل المشرفيف التربكييف .
فيما كانت أدنى الفقرات شيكعان كما يمي:

 كتأتي فقرة "صعكبة تأميف المكاصبلت لتنقؿ المشرؼ التربكم بيف المدارس" بكزف نسبي(. )%55.3

 يمييا فقرة "قمة تكافر المصادر كالمراجع في المكتبات المدرسية" بكزف نسبي (. )%66.0 ثـ فقرة " محدكدية التجييزات كالمعدات الحديثة داخؿ المدارس" بكزف نسبي (. )%68.3 .2.6ما مدى شيوع المعوقات اإلدارية لمممارسات اإلشرافية من وجية نظر المشرفين أنفسيم؟
جدول (  : ) 28يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة
عمى فقرات مجال المعوقات اإلدارية لمممارسات اإلشرافية من وجية نظر المشرفين

م

الفقرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي%

الترتيب

4

إىمال دور المشرف التربوي في عممية ترقيات المعممين

4.25

0.932

85.0

1

8

قمة ابتعاث المشرف التربوي لمخارج من خالل

4.12

0.940

82.3

2

حضور المؤتمرات التربوية والعممية.
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6

4.02

ضعف قدرة المديرين عمى ممارسة اإلشراف

0.948

80.3

3

الفني في المدارس.
10

افتقار اإلشراف التربوي إلى قيادة مركزية قادرة

4.02

0.892

80.3

4

عمى المساىمة في تطويره .
7

3.98

غياب قاعدة بيانات دقيقة عن االحتياجات

0.892

79.7

5

التدريبية لممعممين.
5

3.82

ندرة األخذ بآراء المشرفين عند طرح البرامج

1.000

76.3

6

التربوية الجديدة.
1

قمة زيارة المشرف التربوي لممعمم بسبب زيادة

3.72

0.993

74.3

7

نصابو من المعممين .
3

كثرة الميام اإلدارية والمشاركات الممقاة عمى

3.72

1.166

74.3

8

عاتق المشرف التربوي
9

االفتقار إلى خطة إشرافية شاممة تراعي اإلبداع

3.72

0.825

74.3

9

عند المعممين.
12

3.72

ضعف تجاوب المسئولين مع ما يقدمو

0.846

74.3

10

المشرفون من توصيات لمعالجة مشكالت
يواجيونيا.
2

3.70

التقويم غير الموضوعي ألعمال المشرفين

0.850

74.0

11

التربويين من قبل المسئولين.
11

عدم وضوح ميام المشرف التربوي وأدواره.

3.57

0.909

71.3

12

15

تركيز عدد كبير من المعممين الجدد في مدرسة

3.47

0.873

69.3

13

واحدة.
14

قصور في إعداد وتنفيذ الزيارات التبادلية بين

3.27

0.899

65.3

14

المعممين في مختمف المدارس .
13

تكميف بعض المعممين بتدريس مواد خارج نطاق

3.25

0.816

65.0

15

تخصصيم.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المعكقات اإلدارية لمممارسات اإلشرافية تتراكح بيف (– 85.0

 )%65.0مف كجية نظر المشرفيف.
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ككانت أكثر المعكقات شيكعان في ىذا المجاؿ كما يمي:
 يأتي فقرة "إىماؿ دكر المشرؼ التربكم في عممية ترقيات المعمميف" في المرتبة األكلى بكزف نسبي(.)%85.0

 يمييا فقرة "قمة ابتعاث المشرؼ التربكم لمخارج مف خبلؿ حضكر المؤتمرات التربكية كالعممية" بكزفنسبي (.)%82.3

 -ثـ فقرة "ضعؼ قدرة المديريف عمى ممارسة اإلشراؼ الفني في المدارس" بكزف نسبي (.)%80.3

كيرل الباحث أف السبب في حصكؿ الفقرة "إىماؿ دكر المشرؼ التربكم في عممية ترقيات

المعمميف" عمى أكثر المعكقات اإلدارية شيكعان يرجع إلى تفرد أصحاب القرار في عممية ترقيات
المعمميف بعيدان عف المقيـ األساسي لممعمـ كىك المشرؼ التربكم مما يؤثر بالسمب عمى العممية
اإلشرافية بكامميا .

فيما كانت أدنى الفقرات شيكعان كما يمي:
 -كتأتي فقرة "تكميؼ بعض المعمميف بتدريس مكاد خارج نطاؽ تخصصيـ" بكزف نسبي (.)%65.0

 يمييا فقرة "قصكر في إعداد كتنفيذ الزيارات التبادلية بيف المعمميف في مختمؼ المدارس" بكزفنسبي (.)%65.3

 -ثـ فقرة "تركيز عدد كبير مف المعمميف الجدد في مدرسة كاحدة" بكزف نسبي (.)%69.3

 .3.6ما مدى شيوع المعوقات الفنية لمممارسات اإلشرافية من وجية نظر المشرفين أنفسيم؟
جدول (  : ) 29يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة
عمى فقرات مجال المعوقات الفنية لمممارسات اإلشرافية من وجية نظر المشرفين
الفقرات

م

1

محدودية متابعة المعمم لممواقع االلكترونية
التربوية .
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.80

0.708

الوزن

النسبي%
76.0

الترتيب

1

 12قمة اطالع بعض المشرفين التربويين عمى

3.80

0.898

76.0

2

البحوث والدراسات الحديثة في مجال اإلشراف
التربوي .
محدودية مواكبة المعمم لكل ما ىو جديد في المجال

3.78

0.865

75.7

3

 10إىمال بعض المعممين لتنفيذ توجييات المشرف

3.63

0.882

72.7

4

2

التربوي عبر الوسائل اإلعالمية المختمفة.

التربوي .
8

ضعف الكفاءة المينية لبعض المعممين .

3.62

0.922

72.3

5

9

حصول أعمال التقويم بمعزل عن المعمم .

3.62

1.043

72.3

6

 14ضعف متابعة مدير المدرسة لتوصيات المشرف

3.62

0.922

72.3

7

التربوي لممعمم .
 11ضعف برامج النمو الميني لممعمم .

3.60

0.960

72.0

8

 13صعوبة تحديد الميارات التدريسية المطموبة من

3.55

1.048

71.0

9

المعمم بدقة .
3

اقتصار المشرف التربوي عمى أسموب الزيارة

3.52

1.017

70.3

10

الصفية لممعمم دون األساليب اإلشرافية األخرى .
7

ضعف انتماء المعمم لممينة .

3.42

0.962

68.3

11

6

صعوبة المناىج الدراسية التي تقمل من دور

3.25

1.099

65.0

12

المشرف التربوي .
4

قمة خبرة المشرف التربوي في استخدام التقنيات

3.23

0.981

64.7

13

الحديثة .
5

عدم دقة أساليب التقويم التي يمارسيا المشرفون

3.03

0.863

60.7

14

التربويون .

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المعكقات الفنية لمممارسات اإلشرافية تتراكح بيف (– 76.0

 )%60.7مف كجية نظر المشرفيف.

ككانت أكثر المعكقات شيكعان في ىذا المجاؿ كما يمي:
 -تأتي فقرة "محدكدية متابعة المعمـ لممكاقع االلكتركنية التربكية" ،كفقرة "قمة اطبلع بعض المشرفيف

التربكييف عمى البحكث كالدراسات الحديثة في مجاؿ اإلشراؼ التربكم" في المرتبة األكلى بكزف

نسبي (.)%76.0
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 يمييا فقرة "محدكدية مكاكبة المعمـ لكؿ ما ىك جديد في المجاؿ التربكم عبر الكسائؿ اإلعبلميةالمختمفة" بكزف نسبي (.)%75.7

 -ثـ فقرة "إىماؿ بعض المعمميف لتنفيذ تكجييات المشرؼ التربكم" بكزف نسبي (.)%72.7

كيرل الباحث في حصكؿ الفقرتيف "محدكدية متابعة المعمـ لممكاقع االلكتركنية التربكية" ،كفقرة "قمة

اطبلع بعض المشرفيف التربكييف عمى البحكث كالدراسات الحديثة في مجاؿ اإلشراؼ التربكم" عمى
أكثر المعكقات الفنية شيكعان يعكد إلى افتقار عدد كبير مف المعمميف إلى الطرؽ الحديثة في التدريس
التي تراعي اإلبداع كمكاكبة التطكر الذم يحدث عند اآلخريف كىذا اليككف إال مف خبلؿ المكاقع
االلكتركنية  ،أما بالنسبة لقمة اطبلع بعض المشرفيف التربكييف عمى البحكث كالدراسات الحديثة نتيجة

لكثرة عدد المعمميف المكمفيف بمتابعتيـ كافتقارىـ لمحكافز المادية كالمعنكية مف قبؿ أصحاب القرار .
فيما كانت أدنى الفقرات شيكعان كما يمي:
 تأتي فقرة " عدـ دقة أساليب التقكيـ التي يمارسيا المشرفكف التربكيكف" بكزف نسبي (.)%60.7 -يمييا فقرة "قمة خبرة المشرؼ التربكم في استخداـ التقنيات الحديثة" بكزف نسبي (.)%64.7

 -ثـ فقرة " صعكبة المناىج الدراسية التي تقمؿ مف دكر المشرؼ التربكم" بكزف نسبي (.)%65.0

 .4.6ما مدى شيوع معوقات التواصل والعالقات اإلنسانية لمممارسات اإلشرافية من وجية نظر

المشرفين أنفسيم ؟

جدول (  : ) 30يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة
عمى فقرات مجال معوقات التواصل والعالقات اإلنسانية لمممارسات اإلشرافية من وجية نظر
المشرفين

م

3

الفقرات

ضعف التواصل بين كميات التربية بالجامعات ودائرة
اإلشراف التربوي .
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.02

0.873

الوزن

النسبي%

80.3

الترتيب

1

14

قمة اىتمام بعض المشرفين بزيارة مؤسسات ومراكز

3.58

0.926

71.7

2

4

ضعف التواصل االلكتروني بين المشرف وزمالئو من

3.53

1.157

70.7

3

5

ندرة المقاءات بين المشرف والمعمم خارج أوقات التدريس

3.38

0.993

67.7

4

2

ضعف التواصل الفعال بين عناصر العممية اإلشرافية .

3.32

0.911

66.3

5

8

التوتر في العالقة بين بعض المعممين ومديري المدارس

3.17

0.942

63.3

6

11

حصر عالقة المشرف التربوي والمعمم بتنفيذ الميمات

3.17

0.806

63.3

7

7

ضعف التعاون والتنسيق بين مشرفي المواد المختمفة .

3.15

0.917

63.0

8

12

اعتماد العالقة بين بعض المشرفين التربويين والمعممين

3.15

0.988

63.0

9

9

اعتماد العالقة بين المعممين والمشرفين التربويين عمى

3.12

0.958

62.3

10

10

فتور العالقة بين المشرف التربوي ومدير المدرسة.

3.12

0.976

62.3

11

13

قصور في ممارسة النمط القيادي المؤثر لدى بعض

3.12

0.993

62.3

12

1

غياب التعاون بين المشرفين التربويين والمعممين من

3.10

1.100

62.0

13

شعور بعض المعممين أن عالقة المشرف بيم عالقة

2.98

1.097

59.7

14

6

مجتمعية تيتم بالعممية اإلشرافية .

المشرفين .
.

.
الرسمية .

عمى المصالح والمجامالت .
درجة التساىل فيما بينيم .

المشرفين التربويين .
الناحية اإلنسانية .
تسمطية .

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معكقات التكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية لمممارسات اإلشرافية

تتراكح بيف ( )%59.7 – 80.3مف كجية نظر المشرفيف.

ككانت أكثر المعكقات شيكعان في ىذا المجاؿ كما يمي:
 تأتي فقرة "ضعؼ التكاصؿ بيف كميات التربية بالجامعات كدائرة اإلشراؼ التربكم" في المرتبةاألكلى بكزف نسبي (.)%80.3

 يمييا فقرة "قمة اىتماـ بعض المشرفيف بزيارة مؤسسات كمراكز مجتمعية تيتـ بالعممية اإلشرافية"بكزف نسبي (.)%71.7

 ثـ فقرة "ضعؼ التكاصؿ اإللكتركني بيف المشرؼ كزمبلئو مف المشرفيف" بكزف نسبي (.)%70.7175

كيرل الباحث في حصكؿ الفقرة "ضعؼ التكاصؿ بيف كميات التربية بالجامعات كدائرة اإلشراؼ

التربكم" عمى أكثر معكقات التكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية شيكعاُ نتيجة لضعؼ التنسيؽ بيف أصحاب
القرار في الطرفيف مما يؤثر سمبانع لى نكعية األداء لدل عناصر العممية اإلشرافية مف طالب جامعي
كمعمـ كمشرؼ تربكم كمدير مدرسة .

فيما كانت أدنى الفقرات شيكعان كما يمي:
 تأتي فقرة "شعكر بعض المعمميف أف عبلقة المشرؼ بيـ عبلقة تسمطية" بكزف نسبي (.)%59.7 يمييا فقرة "غياب التعاكف بيف المشرفيف التربكييف كالمعمميف مف الناحية اإلنسانية" بكزف نسبي(.)%62.0

 ثـ فقرة "قصكر في ممارسة النمط القيادم المؤثر لدل بعض المشرفيف التربكييف" بكزف نسبي(.)%62.3

 .5.6ما مدى شيوع مجاالت معوقات الممارسات اإلشرافية من وجية نظر المشرفين أنفسيم ؟
جدول (  : ) 31يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمجاالت معوقات
الممارسات اإلشرافية من وجية نظر المشرفين أنفسيم

االستبيان

المتوسط

عدد
الفقرات

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

الترتيب

النسبي %

المعوقات المادية

13

48.97

6.852

75.3

1

المعوقات اإلدارية

15

56.32

7.745

75.1

2

المعوقات الفنية

14

49.47

8.018

70.7

3

معوقات التواصل والعالقات اإلنسانية

14

45.90

8.165

65.6

4

الدرجة الكمية الستبيان المعوقات

56

200.65

24.633

71.7

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الدرجة الكمية لمعكقات الممارسات اإلشرافية تقع عند كزف نسبي

( )%71.7مف كجية نظر المشرفيف أنفسيـ ،ككانت األكزاف النسبية لمجاالت المعكقات كما يمي:
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 جاءت المعكقات المادية في المرتبة األكلى بكزف نسبي (.)%75.3 يمييا المعكقات اإلدارية بكزف نسبي (.)%75.1 -يمييا المعكقات الفنية بكزف نسبي (.)%70.7

 -كأخي انر تأتي معكقات التكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية بكزف نسبي (.)%65.6

مف خبلؿ ما سبؽ فقد جاءت المعكقات المادية في المرتبة األكلى بكزف نسبي  ، %75.3كجاءت
المعكقات اإلدارية في المرتبة الثانية بكزف نسبي  ، %75.1فيما جاءت في المرتبة الثالثة المعكقات

الفنية بكزف نسبي  ، %70.7كأخي انر فقد جاءت معكقات التكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية بكزف نسبي

. %65.6

كيرل الباحث في حصكؿ المعكقات المادية عمى المرتبة األكلى نتيجة غياب التعزيز المادم
المخصص ألبحاث خاصة باإلشراؼ التربكم مف قبؿ أصحاب القرار  ،كعدـ تكفير مكتب ة إلكتركنية

مركزية تيتـ باإلشراؼ التربكم  ،ككذلؾ قمة الحكافز المالية المخصصة لممشرفيف التربكييف أسكةن
بمديرم المدارس  ،لذلؾ فإف الدعـ المادم أمر ضركرم لمنيكض بالعممية اإلشرافية لكي نتمكف مف

إعداد مشرفيف تربكييف أكثر إبداعان كتمي انز  ،مع األخذ بعيف االعتبار أىمية تجاكز المعكقات اإلدارية
كالفنية كمعكقات التكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية التي تكاجو المشرفيف التربكييف .

لذلؾ فقد اتفقت دراستي مع ِ
كؿ مف دراسة الحبيب  1996كدراسة المدلؿ  2002في ترتيب
المعكقات  ،فيما اختمفت دراستي مع ِ
كؿ مف دراسة الشيخي  ، 2000كدراسة أبك ممكح كالعمرم
 2002فكانت المعكقات اإلدارية أكالن يمييا المعكقات الفنية ثـ المعكقات المادية فمعكقات التكاصؿ

كالعبلقات اإلنسانية .

كما اتفقت دراستي مع دراسة مساعدة  2001في أف درجة المعكقات كانت كبيرة .
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ممخص النتائج والتوصيات والمقترحات

أوالً  :ممخص نتائج الدراسة :
 – 1أثبتت نتائج ىذه الدراسة أف الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية لدل المشرؼ التربكم تقع عند
كزف نسبي  %69.7مف كجية نظر المعمميف حيث كانت األكزاف النسبية لمجاالت الممارسات

اإلبداعية كما يمي :

جاءت الممارسات اإلبداعية أثناء الدكرات التدريبية في المرتبة األكلى بكزف نسبي ، %75.0
يمييا الممارسات اإلبداعية أثناء الزيارات الصفية بكزف نسبي  ، %71.8كأخي انر تأتي الممارسات

اإلبداعية أثناء القراءات المكجية بكزف نسبي . %62.3

 – 2فيما أثبتت نتائج ىذه الدراسة أف الممارسات اإلبداعية لدل المشرؼ التربكم أثناء الزيارات
الصفية تتراكح بيف (  ) %62.7 – 82.1مف كجية نظر المعمميف كالمعممات

 – 3فيما أثبتت نتائج ىذه الدراسة أف الممارسات اإلبداعية لدل المشرؼ التربكم أثناء القراءات

المكجية تتراكح بيف (  ) %47.8 – 71.8مف كجية نظر المعمميف كالمعممات .

 – 4أثبتت نتائج ىذه الدراسة أف الممارسات اإلبداعية لدل المشرؼ التربكم أثناء الدكرات التدريبية
تتراكح بيف (  ) %70.0 – 78.5مف كجية نظر المعمميف كالمعممات .

 – 5أظيرت النتائج بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.01بيف متكسطي تقديرات
المعمميف كالمعممات في ممارسة الطبلقة أثناء الزيارات الصفية تعزل لمتغير الجنس ككانت الفركؽ

لصالح تقديرات المعممات .

 – 6في حيف لـ تجد النتائج فركقان بيف الجنسيف في تقدير بقية الممارسات اإلبداعية ( المركنة –

األصالة – الحساسية لممشكبلت – اإلفاضة ) لممشرؼ التربكم كفي الدرجة الكمية لمممارسات أثناء

الزيارات الصفية .

 – 7أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.05بيف متكسطي
تقديرات المعمميف كالمعممات في ممارسة الحساسية لممشكبلت أثناء القراءات المكجية ككانت الفركؽ
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تبعان لمتغير الجنس لصالح تقديرات المعممات  ،في حيف لـ تجد النتائج فركقان بيف الجنسيف في تقدير
بقية الممارسات اإلبداعية ( الطبلقة – المركنة – األصالة – اإلفاضة ) لممشرؼ التربكم كفي الدرجة

الكمية لمممارسات أثناء القراءات المكجية .
 – 8كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.01بيف متكسطي

تقديرات المعمميف كالمعممات في جميع الممارسات اإلبداعية ( الطبلقة – المركنة – األصالة –

الحساسية لممشكبلت – اإلفاضة ) أثناء الدكرات التدريبية كفي الدرجة الكمية لمممارسات أثناء الدكرات
التدريبية ككانت الفركؽ تبعان لمتغير الجنس لصالح تقديرات المعممات .
 – 9فيما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.01بيف متكسطي تقديرات

عينة الدراسة في الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية ( الطبلقة – المركنة – األصالة – الحساسية

لممشكبلت – اإلفاضة ) لممشرؼ التربكم ككانت الفركؽ تبعان لمجنس لصالح تقديرات المعممات .
 – 10أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة في

جميع مجاالت الممارسات اإلبداعية كفي الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية تبعان لمتخصص

(تخصصات أدبية – تخصصات عممية) .

 – 11في حيف أظيرت نتائج ىذه الدراسة فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 0.05في تقدير

ممارسة األصالة أثناء الزيارات الصفية لدل المشرؼ التربكم تبعان لمتخصص  ،ككانت الفركؽ لصالح

ذكم التخصصات األدبية .

كما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.01في تقدير ممارسة الطبلقة أثناء

القراءات المكجية لدل المشرؼ التربكم تبعان لمتخصص  ،ككانت الفركؽ لصالح ذكم التخصصات

األدبية .

 – 12أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة في
معظـ مجاالت الممارسات اإلبداعية كفي الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية تبعان لممرحمة التعميمية ،
في حيف كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.05في تقدير ممارسة الطبلقة أثناء

الزيارة الصفية لدل المشرؼ التربكم تبعان لممرحمة التعميمية ككانت الفركؽ لصالح معممي المرحمة

االبتدائية .
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كما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.05في تقدير ممارسة المركنة أثناء

الزيارات الصفية لدل المشرؼ التربكم تبعان لممرحمة التعميمية  ،ككانت الفركؽ لصالح معممي المرحمة
اإلعدادية .

 – 13فيما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.05في تقدير

ممارسة الطبلقة أثناء الدكرات التدريبية لدل المشرؼ التربكم تبعان لممرحمة التعميمية  ،ككانت الفركؽ
لصالح معممي المرحمة االبتدائية .

 – 14أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت الممارسات اإلبداعية
كفي الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية لدل أفراد العينة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي .

 – 15كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في معظـ مجاالت الممارسات
اإلبداعية كفي الدرجة الكمية لمممارسات اإلبداعية لدل أفراد العينة تبعا لمتغير سنكات لخدمة  ،في
حيف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ممارسة الطبلقة لممشرؼ التربكم أثناء الزيارات الصفية

تبعان لسنكات الخدمة حيث كانت الفركؽ لصالح أفراد العينة ذكم سنكات الخدمة خمس سنكات فأقؿ .

 – 16أثبتت نتائج الدراسة أف درجة المعكقات المادية كالتي تحكؿ دكف تطبيؽ المشرؼ التربكم
لمممارسات اإلشرافية قد تراكحت بيف (  ) %55.3 – 88.0مف كجية نظر المشرفيف التربكييف

أنفسيـ.

 – 17كما أثبتت نتائج الدراسة أف درجة المعكقات اإلدارية التي تحكؿ دكف تطبيؽ المشرؼ التربكم
لمممارسات اإلشرافية قد تراكحت بيف (  ) %65.0 – 85.0مف كجية نظر المشرفيف التربكييف

أنفسيـ.

 – 18فيما أثبتت نتائج الدراسة أف درجة المعكقات الفنية التي تحكؿ دكف تطبيؽ المشرؼ التربكم

لمممارسات اإلشرافية قد تراكحت بيف (  ) %60.7 – 76.0مف كجية نظر المشرفيف التربكييف أنفسيـ

.
 – 19أما فيما يتعمؽ بدرجة معكقات التكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية فقد أثبتت نتائج الدراسة أف درجة
ىذه المعكقات قد تراكحت بيف (  ) %59.7 – 80.3مف كجية نظر المشرفيف التربكييف أنفسيـ
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ثانياً  :التوصيات :
بناء عمى النتائج التي قد سبؽ ذكرىا حيث كانت تمؾ التكصيات
أكصى الباحث في دراستو ن
عمى النحك التالي :

أ  :التوصيات المتعمقة بتحسين الممارسات اإلشرافية اإلبداعية أثناء الزيارة الصفية :
 – 1ضركرة حث كتشجيع المشرؼ التربكم عمى استخداـ كتكظيؼ الطرؽ التدريسية كاالستراتيجيات
الحديثة كمكاكبة كؿ ما ىك جديد بما يخدـ العممية التعميمية التعممية .
 – 2ضركرة كجكد نكع مف الثقة كالتفاىـ بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ بحيث يتـ تقبؿ ِ
كؿ منيما لرأم
اآلخر بما يعكد بالنفع عمى العممية التربكية التي محكرىا الطالب .

 – 3ضركرة اىتماـ المشرؼ التربكم بالمقاء القبمي لمزيارة الصفية كعدـ اقتصاره عمى المقاء أثناء
الزيارة كبعدىا  ،إذ تعتبر مرحمة المقاء القبمي لمزيارة خطكة ىامة لتزكيد المعمـ بأم استفسار عف أية

معمكمات قد يكتنفيا الغمكض ليقكـ بتأدية حصتو بحضكر المشرؼ التربكم عمى الكجو المطمكب .

 – 4حث المشرفيف التربكييف عمى عقد لقاءات فردية أك جماعية مع أقرانيـ مف المشرفيف التربكييف
كمديرم المدارس يقكمكف مف خبلليا بطرح نماذج متميزة لمعمميف مبدعيف قامكا بتكظيؼ أفكا انر إبداعية
في حصصيـ الصفية بحيث يقكمكا بكضع آلية لتبني ىذه األفكار لما يعكد بالفائدة عمى العممية

اإلشرافية .

 – 5ضركرة متابعة المعمـ بتنفيذ تكجييات المشرؼ التربكم ككضع آلية مناسبة مف أصحاب القرار

لمبدأ الثكاب كالعقاب حكؿ تنفيذ تمؾ التكجييات الف المشرؼ التربكم يعتبر الحمقة األقكل في تحسيف

أداء المعمـ .

ب  :التوصيات المتعمقة بتحسين الممارسات اإلشرافية اإلبداعية أثناء القراءات الموجية
 – 1حث المشرفيف التربكييف عمى ضركرة تزكيد معممييـ بأبحاث عممية كتربكية منشكرة مف خبلؿ
االستفادة مف نتائج كتكصيات لدراسات تربكية قاـ بيا باحثكف ليعكد بالفائدة عمى تطكير أداء ِ
كؿ مف
المشرفيف التربكييف كمعممييـ .
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 – 2ضركرة تشجيع المشرفيف التربكييف عمى إعداد أبحاث تربكية كأكراؽ عمؿ مف خبلؿ المشاركة في
مؤتمرات تربكية تقكـ بيا الجامعات الفمسطينية كالمؤسسات التربكية األىمية .

 – 3حث أصحاب القرار لكضع اإلمكانيات المادية المناسبة مف خبلؿ إيفاد عدد مف المشرفيف
التربكييف بالمشاركة في مؤتمرات تربكية عربية كدكلية مف اجؿ نقؿ خبرات كتجارب تربكية تفيد المسيرة

التعميمية داخؿ الكطف .

 – 4حث المشرفيف التربكييف عمى إعداد مكاقع الكتركنية تربكية خاصة بيـ يتـ مف خبلليا تحقيؽ
التكاصؿ الفعاؿ بينيـ كبيف معممييـ .
 – 5ضركرة حث المشرفيف التربكييف لبلطبلع عمى العديد مف الكتب كالمراجع التربكية كالعممية بما
يعكد بالنفع عمى المعمميف مف خبلؿ تزكيدىـ بعدد مناسب مف عناكيف لكتب كمراجع تثرم حصيمتيـ

التربكية كالعممية .

 – 6ضركرة اىتماـ المشرفيف التربكييف بأسمكب القراءات المكجية إذ يعتبر ىذا األسمكب خطكة ىامة
لتطكير أداء ِ
كؿ مف المشرفيف التربكييف كمعممييـ فمف خبلؿ ىذا األسمكب يتـ االستفادة منو في
تطكير األداء في ِ
كؿ مف الزيارات الصفية كالدكرات التدريبية إذ كؿ أسمكب مف األساليب اإلشرافية
يكمؿ ِ
كؿ منيما اآلخر .

 – 7ضركرة قياـ أصحاب القرار بزيادة كتعزيز الدعـ المادم المخصص لتشجيع المشرفيف التربكييف
عمى إعداد أبحاث تربكية كعممية خاصة باإلشراؼ التربكم .

 – 8تكفير مكتبة الكتركنية مركزية خاصة باإلشراؼ التربكم ليتـ مكاكبة ما كصمت إليو الدكؿ
المتقدمة مف تطكر في مجاؿ اإلشراؼ التربكم .
 – 9حث كتشجيع المعمميف عمى ضركرة متابعة المكاقع التربكية االلكتركنية مف خبلؿ الحصكؿ عمى

احدث ما تكصؿ إليو التربكيكف محميان كعربيان كدكليان مف معمكمات كطرؽ كاستراتيجيات تربكية متطكرة
تحقؽ التعمـ الفعاؿ .

 – 10ضركرة اطبلع المشرفيف التربكييف عمى أحدث ما تكصؿ إليو الباحثكف كالخبراء التربكيكف مف
بحكث كدراسات تتعمؽ بمجاؿ اإلشراؼ التربكم الحديث لتتـ مكاكبة أىـ التطكرات في ىذا المجاؿ .
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 – 11زيادة الدافعية لدل المعمميف لمكاكبة كؿ ما ىك جديد في المجاؿ التربكم عبر الكسائؿ
اإلعبلمية المختمفة مف صحؼ كمجبلت تربكية كتمفاز كانترنت كغيرىا مف تمؾ الكسائؿ .

ج  :التوصيات المتعمقة بتحسين الممارسات اإلشرافية اإلبداعية أثناء الدورات التدريبية
 – 1عقد دكرات تدريبية لممشرفيف التربكييف حكؿ كيفية تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة مف خبلؿ دكرات
في إنشاء المكاقع االلكتركنية كتصميـ البرامج كميارة استخداـ التقنيات الحديثة ليكاكبكا كؿ ما ىك جديد

بما يخدـ العممية اإلشرافية .

 – 2تشجيع المشرفيف التربكييف عمى إعداد دكرات تدريبية تراعي حاجات المعمميف تككف بعيدة عف
الجمكد كالركتيف مف خبلؿ دكرات تتسـ بجمسات لمعصؼ الذىني كتحقيؽ التعمـ المتبادؿ بيف المشرفيف

التربكييف كمعممييـ أثناء تمؾ الدكرات .

 – 3ضركرة حرص المشرفيف التربكييف عمى معرفة أكجو القصكر فيما يقكمكف بو مف أعماؿ أثناء
الدكرات التدريبية مف خبلؿ التقكيـ المستمر ألدائيـ سكاء كاف ذلؾ تقكيمان مرحميان خبلؿ الدكرة التدريبية

أك ختاميان مع نياية الدكرة مف خبلؿ االستبانات كأدكات المبلحظة المناسبة لذلؾ .

 – 4ضركرة قياـ المشرفيف التربكييف بعقد دكرات تدريبية تعمؿ عمى تنمية التفكير اإلبداعي كمياراتو
حتى نقكـ بإعداد معمميف يقكمكا بكضع المبنة األكلى في طريؽ اإلبداع كالتميز .

 – 5ضركرة االستفادة مف نماذج محمية كعربية كدكلية لككادر تعميمية كتربكية مبدعة يتـ عرضيا عمى
ك ِؿ مف المشرفيف التربكييف كمعممييـ أثناء المقاءات التربكية لتحقيؽ اليدؼ المنشكد في إيجاد مشرفان
تربكيان أكثر إبداعان الذم بدكره يعمؿ عمى إعداد معمميف مبدعيف .

د  :التوصيات الخاصة لمتغمب عمى المعوقات التي تواجو المشرف التربوي
 – 1ضركرة قياـ أصحاب القرار بتشجيع المشرفيف التربكييف مف خبلؿ زيادة الحكافز المالية
المخصصة ليـ لتحقيؽ الدافعية كاالنجاز في أعماليـ بما يعكد بالفائدة عمى العممية اإلشرافية داخؿ

الكطف .
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 – 2اإليعاز ألصحاب القرار بضركرة أف يككف لممشرفيف التربكييف دك انر ىامان كبار انز في عمميات
ترقيات المعمميف إذ يعتبر تقييميـ لممعمـ أساسان في ذلؾ .

 – 3ضركرة ابتعاث عدد مف المشرفيف التربكييف لمخارج مف خبلؿ حضكر المؤتمرات التربكية كالعممية
.
 – 4عقد دكرات تدريبية كلقاءات فردية لمديرم المدارس تعمؿ عمى زيادة فعاليتيـ في كيفية تنفيذ
اإلشراؼ الفني بمدارسيـ عمى الكجو المطمكب إذ يعتبر مدير المدرسة بمثابة مشرؼ مقيـ .

 – 5تعزيز التكاصؿ الفعاؿ بيف كميات التربية بالجامعات كدائرة اإلشراؼ التربكم مف خبلؿ لقاءات
تربكية كمؤتمرات مشتركة خاصةن في مجاؿ التربية العممية كالتدريب الميداني إذ يعتبر طبلب

الجامعات ىـ معممك المستقبؿ الذم يقع عمى عاتقيـ إكماؿ المسيرة التعميمية مستقببلن .

 – 6ضركرة زيادة اىتماـ المشرفيف التربكييف بزيارة مؤسسات تربكية كمراكز مجتمعية كذلؾ لتحقيؽ
االستفادة المرجكة في مجاؿ اإلشراؼ التربكم مف خبلؿ تحقيؽ التعاكف المتبادؿ بيف ِ
كؿ مف تمؾ
المؤسسات كقسـ اإلشراؼ التربكم بدائرة التربية كالتعميـ بككالة الغكث كك ازرة التربية كالتعميـ العالي

الفمسطينية .

 – 7ضركرة تعزيز التكاصؿ االلكتركني بيف المشرؼ التربكم كزمبلئو مف المشرفيف لتتـ االستفادة
المرجكة مف خبلؿ تبادؿ الخبرات كالمعمكمات كمناقشة ما يستجد في مجاؿ اإلشراؼ التربكم .
 – 8حث أصحاب القرار في دائرة التربية كالتعميـ عمى تكفير كافة اإلمكانيات المادية البلزمة مف اجؿ

إيجاد جك تعميمي يككف مييئان لتكفير مشرفان تربكيان مبدعان كالذم بدكره يككف قاد انر عمى إعداد معمميف

مبدعيف .

 – 9زيادة عدد المشرفيف التربكييف حتى تتـ عممية اإلشراؼ التربكم بشكؿ أكثر فعالية حيث لكحظ
خبلؿ نتائج الدراسة تفكؽ أسمكب الدكرات التدريبية عمى أسمكب الزيارة الصفية مما يجعؿ ناقكس
الخطر يدؽ حيث يجب عمى أصحاب القرار االىتماـ بأسمكب الزيارة الصفية إذ يعتبر مف أىـ

األساليب اإلشرافية التي يتـ فييا تحقيؽ اإلشراؼ الفردم .
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ثالثاً  :المقترحات

يقترح الباحث العديد مف المقترحات استكماالن ليذه الدراسة التي قاـ بيا أىميا :
 – 1إعداد دراسة لمعرفة الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدل مديرم المدارس .
 – 2إعداد دراسة حكؿ برنامج مقترح لتنمية القدرات اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييف مف خبلؿ
بعض األساليب اإلشرافية .

 – 3إعداد دراسة لمعرفة المعكقات التي تحكؿ دكف تكظيؼ أسمكب القراءات المكجية خبلؿ عمؿ
المشرفيف التربكييف اإلشرافي .
 – 4إعداد دراسة حكؿ برنامج مقترح لتطكير أداء مديرم المدارس في مجاؿ اإلشراؼ الفني .
 – 5إعداد دراسة مقارنة لمممارسات اإلشرافية اإلبداعية بيف المشرفيف التربكييف كمديرم المدارس.
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المصادر والمراجع
أوالً  :المراجع العربية :

 -مف ىدم القرآف الكريـ ،اآلية رقـ  117مف سكرة البقرة .

 - 1اإلبراىيـ  ،عدناف بدرم ( : )2002اإلشراف التربوي أنماطو وأساليبو الطبعة األولى ،
مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية كالنشر كالتكزيع  ،إربد .
 - 2ابف منظكر ( : )1995لسان العرب  ،الجزء الثالث كالعشركف  ،دار المعارؼ  ،القاىرة.
 - 3ابف منظكر ( : )2113لسان العرب  ،الطبعة األكلى  ،الجزء الثالث  ،دار الكتب العممية ،
بيركت .
 - 4أبك جادك  ،صالح محمد عمي ( : )2114تطبيقات عممية في تنمية التفكير اإلبداعي
باستخدام نظرية الحل االبتكاري لممشكالت  .دار الشركؽ كدار يافا العممية ،عماف ،األردف.
 - 5أبك شممة  ،كامؿ عبد الفتاح (  : ) 2009فعالية األساليب اإلشرافية في تحسيف أداء معممي
مدارس ككالة الغكث بغزة مف كجية نظرىـ ك سبؿ تطكيرىا  .رسالة ماجستير غير منشورة ،
الجامعة اإلسبلمية بغزة .
 - 6أبك عابد  ،محمكد محمد (  : ) 2005المرجع في اإلشراف التربوي و العممية اإلشرافية.
دار الكتاب الثقافي ،إربد ،األردف .
 - 7أبك ممكح ،محمد كالعمرم  ،عطية (" : )2112معكقات اإلشراؼ التربكم في محافظات غزة ,
مف كجية نظر المشرفيف التربكييف كالمعمميف" مجمة رؤى تربوية ،العدد  ، 8 – 7مركز القطاف
لمبحث كالتطكير التربكم ،راـ اهلل ص ص . 79-77
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 - 8أحمد  ،إبراىيـ ( : )1993اإلشراف المدرسي من وجية نظر العاممين في الحقل التعميمي .
دار الفكر العربي  ،القاىرة .
 – 9األفندم  ،محمد حامد ( :)1976اإلشراف التربوي  ،عالـ الكتب ،القاىرة .
 - 10األفندم  ،محمد حامد (  : )1990اإلشراف التربوي  .ط  ، 3القاىرة  ،عالـ الكتب .
 -11باداكد  ،سحر سعيد (  : ) 2009كاقع ممارسة المشرفات التربكيات لئلشراؼ اإلبداعي مف
كجية نظر معممات المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة  .رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة أـ
القرل  ،مكة المكرمة .
 – 12البدرم  ،طارؽ عبد الحميد ( : ) 2002تطبيقات و مفاىيم في ِ
اإلشراف التربوي  .ط ، 2
األردف  ،عماف  :دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع .
 -13البريدم  ،عبد اهلل عبد الرحمف ( : )1999اإلبداع يخنق األزمات .ط ، 1بيت األفكار الدكلية
 ،الرياض
 -14التميمي  ،ميسكف ( : )2115تطكير اإلشراؼ التربكم لممرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف.
رسالة دكتوراه غير منشورة  ،برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف كمية التربية  ،جامعة عيف شمس
مع كمية التربية  ،جامعة القدس .
 - 15تيـ  ،حسف محمد عبد اهلل (  : ) 2119كاقع الممارسات اإلشرافية لدل المشرؼ التربكم في
المدارس الحككمية في محافظات شماؿ فمسطيف مف كجية نظر المعمميف كالمعممات  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة النجاح الكطنية  ،نابمس .
 - 16جركاف  ،فتحي عبد الرحمف (  : ) 2004الموىبة والتفوق واإلبداع  .ط  ، 2األردف  ،عماف
 :دار الفكر .
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 -17الجعيد  ,نكرة بنت سعكد مطمؽ (  : ) 2112الكفايات التعميمية البلزمة لمشرفة المغة اإلنجميزية
التربكية بمنطقة مكة التعميمية  .رسالة ماجستير غير منشورة – كمية التربية – جامعة أـ القرل -مكة
المكرمة .
 -18الحبيب  ,فيد إبراىيـ ( : )1996التوجيو واإلشراف التربوي في دول الخميج العربية ،الرياض :
مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج .
 -19حرب  ،سمماف ( : )1998مشكبلت اإلشراؼ التربكم في فمسطيف  .ورقة عمل مقدمة في اليوم
الدراسي حول اإلدارة التربوية في فمسطين "الواقع والطموح "  ،غزة  ،جمعية البحكث كالدراسات
الفمسطينية (بيرسا)  ،الخميس  12 ،نكفمبر .
-21حربي  ،منير عبد اهلل ( " : )1998تطكير األداء الجامعي بالدراسات العميا في ضكء مفيكـ
الجكدة الشاممة"  ،مجمة التربية المعاصرة  ،السنة الجامعة عشرة  ،العدد الخمسكف  ،ص ص-125
. 171
 - 21الحريرم  ،رافدة ( : )2116اإلشراف التربوي واقعو وآفاقو المستقبمية  .دار المناىج لمنشر
كالتكزيع  ،عماف .
 -22حسيف  ،سبلمة عبد العظيـ كعكض اهلل  ،عكض اهلل سميماف ( : )2116اتجاىات حديثة في
اإلشراف التربوي  .ط  ، 1دار الفكر ناشركف كمكزعكف ،عماف  ،األردف.
 - 23الحمك  ،غساف حسيف (  : ) 2119درجة ممارسة المشرفين التربويين لألنماط اإلشرافية في
المدارس الثانوية في فمسطين  ،جامعة النجاح الكطنية  ،نابمس – فمسطيف .
 -24الحمادم  ،عمي ( : )1999صناعة اإلبداع  .ط ، 1دار ابف حزـ ،بيركت ،لبناف.
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 -25حمداف  ،سناء سالـ ( " : )2115دكر المشرؼ التربكم في تطكير اإلدارة المدرسية في المرحمة
األساسية الدنيا بمحافظات غزة مف كجية نظر المشرفيف التربكييف المديريف"  ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ,الجامعة اإلسبلمية – غزة .
-26حمداف  ,محمد زياد ( : )1992اإلشراف في التربية المعاصرة  .دار التربية الحديثة،عماف،األردف
 -27حنكرة  ,مصرم عبد الحميد ( " : )2113دكر المدرسة الحديثة في تربية اإلبداع كرعاية التفكؽ"
 ،المجمة التربوية  ،العدد  ،69ص ص  ، 48-13مجمس النشر العممي بجامعة الككيت .
 - 28الحيزاف  ،عبد اإللو إبراىيـ ( : )2112لمحات عامة في التفكير اإلبداعي  .ط  ، 1الرياض :
مكتبة الممؾ فيد الكطنية .
 -29الحيمة  ,محمد محمكد ( : )2112تكنولوجيا التعميم من أجل تنمية التفكير بين القول
والممارسة  .ط ،1دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 - 31الخطيب  ،إبراىيـ كالخطيب  ،أمؿ ( : )2113اإلشراف التربوي فمسفتو  ،أساليبو  ،تطبيقاتو
 .دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع  ،عماف .
 - 31الخطيب  ،رداح ك الخطيب  ،أحمد ك المفرج  ،كجيو (  : ) 1987اإلدارة و اإلشراف التربوي
اتجاىات حديثة  .ط  ، 2مطابع الفرزدؽ التجارية  ،الرياض.
 -32الخطيب  ,رداح كآخركف ( : )2111اإلدارة واإلشراف التربوي  ،الطبعة الثالثة  ،دار األمؿ ،
إربد .
 -33الخطيب  ،محمد جكاد ( : )2115التوجيو التربوي الميني ( اإلشراف التربوي )  .ط، ، 1
مكتبة آفاؽ ،غزة  ،فمسطيف.
 -34دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينية ك ك ازرة التربية ك التعميـ (  : ) 2008الكتاب اإلحصائي
التربوي السنوي رقـ  8لمعاـ الدراسي (  ) 2008 – 2007راـ اهلل – فمسطيف .
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 -35دار المشرؽ ( : )1992المنجد في المغة واإلعالم  ،الطبعة الثالثة كالثبلثكف  ،دار المشرؽ ،
بيركت .
 -36الدقاؽ ،فيد (" : )1984نشأة معيد التربية"  ،مجمة المعمم والطالب  ،العدد األكؿ  ،معيد التربية
التابع لؤلكنركا  ،عماف .
 -37دكيد  ،أحمد عمى أحمد ( : ) 2112الحكافز التي يمكف أف تطكر أداء المشرؼ التربكم بمنطقة
مكة المكرمة  .رسالة ماجستير غير منشورة – كمية التربية – جامعة أـ القرل – مكة المكرمة .
 -38الدكيؾ ،تيسير كآخركف ( : )1998أسس اإلدارة التربوية و المدرسية واإلشراف التربوي ،
الطبعة الثانية  ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،عماف .
 -39دياب  ،سعد ( : )1963اإلشراف الفني في التربية والتعميم  ،مكتبة عيف شمس  ،القاىرة .
 -41دياب  ,سييؿ ( : )1998مفيكـ اإلش ارؼ التربكم في ضكء االتجاىات الحديثة  .ورقة عمل
مقدمة في اليوم الدراسي حول اإلدارة التربوية في فمسطين " الواقع والطموح "  ،غزة  ،جمعية
البحكث كالدراسات الفمسطينية ( بيرسا )  ،الخميس  12 ،نكفمبر .
 - 41دياب  ،سييؿ رزؽ ( " : )2111أىمية أدكار مشرؼ التربية العممية كمدل مما رستو ليذه
األدكار"  ،مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية بيرسا  ،العدد السادس  ،دار المقداد لمطباعة
 ،غزة  ،ص ص . 181-143
 - 42رفاعي  ،فيصؿ الراكم ك أحمد  ،جمعاف عبد المنعـ ك الركيشد ،فيد عبد الرحمف () 2002
 :اإلدارة التربوية نظرياتيا و تطبيقاتيا في التعميم و رياض األطفال  .الككيت  :مكتبة الفبلح .
 -43الرفاعي  ,منصؿ ( : )2111التوجيو التربوي اتجاىات معاصرة .ط ، 1دار النشر ،عماف
األردف.
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 - 44رمزم  ،عبد القادر ( : )2115في التفاعل الصفي واإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية  .دار
حنيف  ،مكتبة الفبلح  ،الككيت .
 -45ركبنسكف  ،كيف ( : )2113صناعة العقل  ،دور الثقافة والتعميم في تشكيل عقمك المبدع .
ترجمة راحة مكصمي  ،شعاع لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 - 46رياف  ،فكرم ( : )1988اإلشراؼ التربكم مفيكمو  ،فمسفتو  ،أسسو  .مجمة البحث والتربية ،
ط  ، 2دار الكتاب الجديد  ،بيركت.
 -47رياف  ,محمد ىاشـ ( : )2116ميارات التفكير وسرعة البديية وحقائب تدريبية  .ط ، 1دار
حنيف لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف
 -48الزايدم  ،ميا محمد خمؼ ( : ) 2002تقويم األداء الوظيفي لممشرفة التربوية دراسة تطبيقية
 .ط  ، 1دار الفكر العربي ،القاىرة.
 -49الزىراني  ,مسفر بف سعيد محمد ( : )2113استراتيجيات الكشف عن الموىوبين والمبعدين
ورعايتيم بين األصالة والمعاصرة  ،ط ،1دار طيبة الخضراء لمنشر كالتكزيع؛ مكة المكرمة.
 -51السركر ،نادية ىايؿ ( : )2112مدخل إلى تربية المتميزين والموىوبين  .ط  ،3دار الفكر
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 -51السعكد  ,راتب ( : )2113اإلشراف التربوي (اتجاىات حديثة) .مركز طارؽ لمخدمات الجامعية،
عماف.
 -52السقاؼ  ،إيماف طو (  : ) 2003دكر المشرفة التربكية في النمك الميني لمعممات الرياضيات
بمدينة مكة المكرمة  .رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة أـ القرل  ،مكة المكرمة .
 -53سبلمة  ،عبد الحافظ كأبك مغمي  ،سمير ( : )2112الموىبة والتفوق  .ط ، 1دار اليازكرم
العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف .
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 -54السممي  ,حامد جابر ( : )1996اإلشراؼ التربكم كصعكباتو  ،مجمة التوثيق التربوي  ،العدد
 ، 37ص ص ، 59 – 47ك ازرة المعارؼ  ،الرياض .
 -55السممي  ،سعكد سعيد بف مسفر (  : ) 2001دراسة تحميمية ألىداؼ ك مياـ ك أنماط إدارة
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ممحق رقم ( ) 1
الصورة األولية لالستبيان
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعـــــــــة األزىـــر – غـزة
عمادة الدراســـــات العميــــا
كمية التربية
قسم أصول التربية
السيد ................................................................. /المحترم.
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،
الموضوع :تحكيم استبانة
يقكـ الباحث بإج ارء دراسة بعنكاف "الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربـويين كمـا يراىـا معممـو
مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة بغـزة" كذلػؾ اسػتكماالن لمتطمبػات الحصػكؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي أصػكؿ التربيػة ،كقػد
صػػمـ الباحػػث أداتػػيف  :األداة األكل ػى  :عبػػارة عػػف اسػػتبانة مكجيػػة إلػػى المعممػػيف لمكشػػؼ عػػف درجػػة امػػتبلؾ المش ػرفيف
التربػػكييف لمممارسػػات اإلش ػرافية اإلبداعيػػة مػػف خػػبلؿ ثبلثػػة أسػػاليب إش ػرافية ( الزيػػارة الصػػفية _ الق ػراءات المكجيػػة _
الػػدكرات التدريبيػػة ) بحيػػث يتضػػمف كػػؿ أسػػمكب إش ػرافي خمػػس قػػدرات إبداعيػػة ىػػي ( الطبلقػػة _ المركنػػة _ األصػػالة _
الحساسية لممشكبلت _ اإلفاضة ) .
أمػا األداة الثانيػة فيػػي عبػارة عػف اسػػتبانة مكجيػة إلػػى المشػرفيف التربػكييف لمكشػػؼ عػف درجػة المعكقػػات التػي تحػػكؿ دكف
تطبيقيـ لمقدرات اإلبداعية خبلؿ العمؿ اإلشرافي .
كنظػ انر لمػا تتمتعػكف بػو مػف خبػرة فػي ىػذا المجػاؿ  ،كلممسػػاعدة فػي إنجػاز ىػذه الد ارسػة أرجػك مػف سػيادتكـ التكػرـ بتحكػػيـ
ىاتيف األداتيف في ضكء النقاط التالية:


صياغة عبارات االستبانة كمدل مبلءمتيا .



الصحة العممية كالسبلمة المغكية.

الباحث

شاك ارً لكم حسن تعاونكم ,،،

أحمد عبد الباري عطا اهلل
ah-at-005@hotmail.com
0598996683
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األداة األولى :استبانة موجية إلى المعممين لمعرفة ما يمتمكو المشرفون التربويون من قدرات إبداعية
( طالقة -مرونة -أصالة -حساسية لممشكالت -إفاضة ) من خالل ممارستيم لثالثة أساليب إشرافية ىي
(الزيارة الصفية  -القراءات الموجية -الدورات التدريبية).
منتمية

الفقرة

الرقم

أوالً :الزيارة الصفية :

ا  -طالقة

يزودنـــي المشـــرف التربـــوي بعـــدة أفكـــار مثمـــرة حـــول الـــدرس قبـــل

 - 2طالقة

يمتمــك المشــرف التربــوي القــدرة عمــى إنتــاج أكبــر عــدد ممكــن مــن

 - 1طالقة

يبدي المشرف التربـوي سـرعة البدييـة مـن حيـث جاىزيتـو العاليـة

 - .طالقة

يمم المشرف التربـوي بالمـادة العمميـة التـي أقـوم بتدريسـيا بشـكل

 - 5مرونة

عمي عند استخدامي لطريقة تدريس حديثة
يثني المشرف التربوي َّ
يتيح المشرف التربوي لي الفرصـة إلبـداء رأيـي فـي الـدرس دون

 - 6مرونة

الزيارة .

األلفاظ لمداللة عمى فكرة معينة قبل وأثناء الزيارة .

لإلجابة عن أي استفسار.

أستطيع االستفادة من خبراتو .

تخوف .
 - 7مرونة

يقبل المشرف التربوي رأيي إذا وجده أفضل من رأيو .

 - 8مرونة

يمتمــك المشــرف التربــوي القــدرة عمــى التكيــف مــع طبيعــة الموقــف
الصفي

 - 9أصالة

يشــجعني المشــرف التربــوي عمــى اســتخدام االســتراتيجيات الحديثــة

 - 3.أصالة

عمي أفكا ار جديدة قيمة .
يقترح المشرف التربوي َّ
يقوم المشرف التربـوي بتطـوير أسـاليب جديـدة فـي حـل المشـكالت

 - 33أصالة

في التدريس .

الفنية أثناء زيارتو الصفية .
 - 32أصالة

يحرص المشرف التربـوي عمـى إحـداث تغييـرات فـي أسـاليب عممـو

عند قيامو بالزيارة الصفية.

 - 31حساســـــــــــــــية يمتمــك المشــرف التربــوي رؤيــة دقيقــة الكتشــاف المشــكالت التــي
لممشكالت

أعاني منيا أثناء عممي في غرفة الصف .

 - 3.حساســـــــــــــــية يتناقش المشرف التربوي معـي حـول المشـكالت و المعوقـات التـي
لممشكالت

تحد من عممية التعمم .

 - 35حساســـــــــــــــية يتحمل المشرف التربوي مسؤولية تبنيو ألفكار جديدة قد تصدر مني
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غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

لممشكالت

 - 36حساســـــــــــــــية يمتمــك المشــرف التربــوي ميــارة طــرح األفكــار و الحمــول الســريعة
لممشكالت

 - 37إفاضة

لمواجية المشكالت التي تواجيني .

يشــرح المشــرف التربــوي بعــض مواضــع الغمــوض فــي مقترحــاتي
التي أطرحيا عند الزيارة الصفية .

 - 38إفاضة

يبــادر المشــرف التربــوي إلــى تبنــي األفكــار و األســاليب الجديــدة و

 - 39إفاضة

يقدم المشرف التربوي لي تغذية راجعة بعد الزيارة دون إحراج

 - 2.إفاضة

يثري المشرف التربوي معموماتي بأفكار تثير التفكير .

 - 23طالقة

البحث عن حمول لممشكالت التي تواجيني .

ثانياً ًً  :القراءات الموجية :

يطمب المشرف التربوي مني البحث عن موضـوعات تسـاعد عمـى

تنميتي تربويا و عمميا
 - 22طالقة

يزودني المشرف التربوي بعدد مناسب من الكتب والمراجع .

 - 21طالقة

يطمـــب المشـــرف التربـــوي منـــي عـــدم االقتصـــار فـــي شـــرحي عمـــى

 - 2.طالقة

يزودني المشرف التربوي بنشرات تربوية ىادفة تتسم بالحداثة

المقرر الدراسي بل يتعدى ذلك إلى اإلثراء

ومواكبة كل جديد .
 - 25مرونة

ينوع المشرف التربوي في إرسال النشرات والدوريات حسب

 - 26مرونة

يتبنى المشرف التربوي أفكا ارً متميزة قد تصدر مني

 - 28مرونة

إلي كالبريد اإللكتروني
اإلثرائية ّ
يتعــاون المشــرف التربــوي مــع مــدير المدرســة فــي تــوفير الكتــب

 - 27مرونة

 - 29أصالة

المستجدات التربوية

يســتخدم المشــرف التربــوي طرق ـاً مختمفــة إليصــال نش ـراتو وم ـواده

والمراجع المناسبة لي

يبـــادر المشـــرف التربـــوي لنشـــر تجـــاربي اإلبداعيـــة ليســـتفيد منيـــا
المعممون اآلخرون

 - 1.أصالة

يمتمك المشرف التربوي الميارات التي تجعمو واسع االطالع

 - 13أصالة

يزودني المشرف التربوي بأبحاث عممية وتربوية منشورة

 - 12أصالة

لممشرف التربوي موقع الكتروني أرجع إليو لالستفادة منو

 - 11حساســـــــــــــــية يتخـــذ المشـــرف التربـــوي مـــن المشـــكالت الشـــائعة مـــع المعممـــين
لممشكالت

موضوعاً لمنشرات اإلشرافية .

لممشكالت

أدائي ومواجية الصعوبات التي قد تواجيني

 - 1.حساســـــــــــــــية يســاىم المشــرف التربــوي فــي إعــداد نش ـرات تخــدمني فــي تحســين
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 - 15حساســـــــــــــــية أعتقد بأن المشرف التربوي عندما يقترح حموالً لمشكمة معينة فإن
لممشكالت

حمولو تكون نتيجة اطالعو عمى كتب ومراجع وبشكل عممي

 - 16حساســـــــــــــــية يحثني المشرف التربوي عمى متابعـة المواقـع التربويـة اإللكترونيـة
لممشكالت

 - 17إفاضة

لمتعرف عمى كل ما ىو جديد بما يخدم تطوير أدائي

يضــيف المشــرف التربــوي أفكــا ارً جديــدة عمــى موضــوعات ســابقة

لمخــروج منيــا بق ـراءات موجيــة جديــدة مــن خــالل نش ـرات تصــدرىا

الجية المشرفة
 - 18إفاضة

يقـدم المشــرف التربــوي شـرحاً مفصـالً لمنشـرات التـي يزودنــي بيــا

 - 19إفاضة

يحــرص المشــرف التربــوي عمــى اختيــار الق ـراءات المناســبة التــي

كمما سنحت لو الفرصة

توسع أفقي وزمالئي من المعممين
 - ..إفاضة

يستطيع المشرف التربـوي إعـداد مـادة إثرائيـة تكـون بمثابـة مرجـع

لي

ثالثاً ًً  :الدورات التدريبية :

 - .3طالقة

يســتخدم المشــرف التربــوي جمســات العصــف الــذىني فــي الــدورات

 - .2طالقة

يمتمــك المشــرف التربــوي ميــارة القــدرة عمــى اإلقنــاع أثنــاء طرحــو

 - .1طالقة

يستطيع المشـرف التربـوي الحـديث عـن فكـرة معينـة بتوسـع وبثقـة

التي يقيميا

ألفكاره خالل الدورة التدريبية
أكبر

 - ..طالقة

لممشرف التربوي القدرة عمى إعداد المادة العممية الخاصة بالـدورة

 - .5مرونة

يعدل المشرف التربوي من أسموب التـدريب عنـد مواجيـة المواقـف

 - .6مرونة

يحرص المشرف التربوي عمى تبادل األدوار أثنـاء الـدورة التدريبيـة

 - .7مرونة

يميل المشـرف التربـوي إلـى إيجـاد أكثـر مـن حـل لممشـكمة الواحـدة

 - .8مرونة

يحــرص المشــرف التربــوي عمــى معرفــة أوجــو القصــور أو الضــعف

 - .9أصالة

يخطط المشرف التربوي إلكساب المعممين الجديد من الميارات

 - 5.أصالة

يمتمــك المشــرف التربــوي القــدرة عمــى تنظــيم أفكــاره أثنــاء الــدورة

التدريبية
الطارئة

لتحقيق التعمم المتبادل

التي تطرح أثناء الدورة

فيما يقوم بو من عمل أثناء الدورة التدريبية
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التدريبية .
 - 53أصالة

يتمتـــع المشـــرف التربـــوي بميـــارة فـــن إدارة النقـــاش والحـــوار بـــين

 - 52أصالة

يحدد المشرف التربوي تفاصيل العمل قبل البدء بالدورة التدريبية

المعممين

 - 51حساســـــــــــــــية يعقد المشرف التربوي دورات تدريبية تناسب حاجات المعممين
لممشكالت

 - 5.حساســـــــــــــــية ييـــدف المشـــرف التربـــوي فـــي دوراتـــو التدريبيـــة إلـــى زيـــادة قـــدرة
لممشكالت

المعممين لمواجية مشكالتيم المستقبمية

 - 55حساســـــــــــــــية يخطــط المشــرف التربــوي لمواجيــة المشــكالت التــي يمكــن حــدوثيا
لممشكالت

أثناء الدورات التدريبية بشكل عممي

 - 56حساســـــــــــــــية لممشرف التربوي القدرة عمى حسن التصـرف فـي المواقـف الطارئـة
لممشكالت

أثناء الدورة التدريبية

 - 57إفاضة

يثــري المشــرف التربــوي المــادة العمميــة الخاصــة بالــدورة التدريبيــة

 - 58إفاضة

يمتاز المشرف التربوي باالطالع الواسع ومواكبة كل مـا ىـو جديـد

 - 59إفاضة

يمتمــك المشــرف التربــوي الميــارة فــي اســتخدام التقنيــات الحديثــة

 - 6.إفاضة

يعقــد المشــرف التربــوي جمســات عمــل فــي نيايــة الــدورة لمناقشــة

قيمة
بمعمومات ِّ

من خالل استخدامو لمتقنيات الحديثة كاإلنترنت بما يخدم التدريب

أثناء الدورات التدريبية .

األفكار التي توصل إلييا المعممون لمخروج منيا بحمول جديدة
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األداة الثانية  :معوقات العمل اإلشرافي التي تحول دون تطبيق المشرف التربوي لقدراتو اإلبداعية
منتمية

الفقرة

الرقم

غير
منتمية

أوالً :معوقات مادية :

 -3محدودية التجييزات والمعدات الحديثة داخل المدارس
 -2صعوبة تامين المواصالت لتنقل المشرف التربوي إلى المدارس
 -1قمة توافر المصادر والمراجع في المكتبات المدرسية
 -.قمة المخصصات المالية لتوفير بعض الوسائل اإلشرافية
 -5عدم توافر حوافز مالية لممعممين
 -6قمة الحوافز المالية المخصصة لممشرف التربوي
 -7عدم وجود مكتبة الكترونية مركزية خاصة باإلشراف التربوي
 -8التقصير في ربط المشرف بقاعدة المعمومات (الشـبكة) التـي تسـيل عميـو
تنفيذ ميامو
 -9عدم كفاية الوسائل الالزمة لرصد نشاطات الزيارات الصفية
 -3.عدم توافر األماكن المالئمة في المدارس لعقـد االجتماعـات وورش العمـل
والمشاغل التعميمية
ثانياً :معوقات إدارية :

 -33قمة زيارة المشرف لممعمم بسبب زيادة نصابيم من المعممين
 -32التقويم غير الموضوعي ألعمال المشرفين التربويين من قبل المسئولين
 -31ارتفاع نصاب المعمم من الحصص
 -3.كثرة الميام اإلدارية والمشاركات الممقاة عمى عاتق المشرف التربوي
 -35غياب التنسيق بين المشرف التربوي ومدير المدرسة
 -36غياب دور المشرف التربوي في عممية ترقيات المعممين
 -37ضعف التواصل اإللكتروني بين المشرف و المعمم ومدير المدرسة
 -38عدم األخذ بآراء المشرفين عند طرح البرامج التربوية الجديدة
 -39ضعف قدرة المديرين عمى ممارسة اإلشراف الفني في المدارس
 -2.غياب قاعدة بيانات دقيقة عن االحتياجات التدريبية لممعممين
 -23ضــعف تواصــل المشــرف التربــوي مــع العــالم الخــارجي مــن خــالل البعثــات
والمؤتمرات .

 -22عدم وجود خطة إشرافية شاممة تراعي اإلبداع عند المعممين
 -21افتقــار اإلشـــراف التربــوي إلـــى قيــادة مركزيـــة قــادرة عمـــى المســاىمة فـــي
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مناسبة

غير
مناسبة

تطويره .
 -2.ضعف التواصل بين كميات التربية في الجامعات ودائرة اإلشراف التربوي
 -25ضعف تجاوب المسئولين مع ما يقدمو المشرفون من توصـيات لمعالجـة
مشكالت يواجيونيا .

 -26عدم وضوح ميام المشرف التربوي وأدواره .
 -27كثرة األعباء اإلدارية الممقاة عمى عاتق المعمم
 -28تذمر المدير من التحاق المعممين بدو ارت تدريبية أثناء الدوام الرسمي.
 -29تركيز عدد كبير من المعممين الجدد في مدرسة واحدة
 -1.تدريس المعممين لبعض المواد من غير تخصصيم
 -13قصور في تنفيذ الزيارات التبادلية بين المعممين في مختمف المدارس

ثالثاً  :معوقات فنية :

 -12محدودية متابعة المعمم لممواقع االلكترونية التربوية
 -11محدوديـــة مواكبـــة المعمـــم لكـــل مـــا ىـــو جديـــد فـــي المجـــال التربـــوي عبـــر
الوسائل اإلعالمية المختمفة

 -1.اقتصـــار المشــــرف التربـــوي عمــــى أســـموب الزيــــارة الصـــفية لممعمــــم دون
األساليب اإلشرافية األخرى
 -15صعوبة استخدام المشرف لمتقنيات الحديثة
 -16عدم دقة أساليب التقويم التي يمارسيا المشرفون التربويون
 -17صعوبة المناىج الدراسية التي تقمل من دور المشرف التربوي
 -18ضعف انتماء المعمم لممينة
 -19عدم قناعة المعمم بتوجييات المشرف التربوي
 -..ضعف الكفاءة المينية لبعض المعممين
 -.3حصول أعمال التقويم بمعزل عن المعمم
 -.2عدم تنفيذ بعض المعممين لتوجييات المشرف التربوي
 -.1ضعف برامج النمو الميني لممعمم
 -..قمة اطالع بعض المشرفين التربويين عمى البحوث والدراسات الحديثة في
مجال اإلشراف التربوي .

 -.5صعوبة تحديد الميارات التدريسية المطموبة من المعمم بدقة
 -.6ضعف متابعة مدير المدرسة لتوصيات المشرف التربوي لممعمم

رابعاً :معوقات في التواصل والعالقات اإلنسانية :

 -.7غياب التعاون بين المشرفين والمعممين من الناحية اإلنسانية
 -.8ضعف التواصل الفعال بين عناصر العممية اإلشرافية
 -.9غياب العمل بروح الفريق بين مشرفي المـادة الواحـدة وعـدم وجـود تعـاون
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ممموس مع مشرفي المواد األخرى
 -5.ضعف التواصل االلكتروني بين المشرف وزمالئو من المشرفين
 -53ندرة المقاءات بين المشرف والمعمم خارج أوقات التدريس
 -52شعور بعض المعممين أن عالقة المشرف بيم عالقة تسمطية
 -51قمة تفعيل اإلنترنت في التواصل بين المشرفين والمعممين
 -5.التوتر في العالقة بين بعض المعممين ومديري المدارس
 -55اعتماد العالقة بين المعممين والمشرفين عمى درجة تساىميم معيم
 -56فتور العالقة بين المشرف التربوي ومدير المدرسة
 -57حصر عالقة المشرف والمعمم بتنفيذ الميمات الرسمية
 -58اعتماد العالقة بـين بعـض المشـرفين التربـويين والمعممـين عمـى المصـالح
والمجامالت

 -59قصور في النمط القيادي المؤثر لدى بعض المشرفين التربويين
 -6.قمـــة اىتمـــام بعـــض المشـــرفين بزيـــارة مؤسســـات ومراكـــز مجتمعيـــة تيـــتم
بالعممية اإلشرافية
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ممحق رقم ( ) 2

أعضاء لجنة التحكيم
مكان العمل

اسم عضو لجنة التحكيم
 – 1د .محمد محمد عمياف

جامعة األزىر – غزة

 – 2د .حازـ عيسى

جامعة األزىر – غزة

 – 3د .عمي نصار

جامعة األزىر – غزة

 – 4د .جماؿ الفميت

جامعة األزىر – غزة

 – 5أ.د فؤاد العاجز

الجامعة اإلسبلمية بغزة

 – 6د .رندة شرير

جامعة األقصى

 – 7د .رزؽ شعت

جامعة األقصى

 – 8د .بساـ أبك حشيش

جامعة األقصى

 – 9د .إياد عبد الجكاد

جامعة األقصى

 – 11د .رياض سمكر

جامعة القدس المفتكحة

 – 11د .زياد الجرجاكم

جامعة القدس المفتكحة

 – 12د .فريد النيرب

جامعة القدس المفتكحة

 – 13د .عبد السبلـ نصار

جامعة القدس المفتكحة

 – 14د .بساـ عيطة

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

 – 15د .فيركز الخزندار

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

211

اسم عضو لجنة التحكيم

مكان العمل

 – 16أ .رفيؽ الصيفي

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

 – 17أ .محمد رسمي جابر

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

 – 18د .نبيؿ الصالحي

ككالة الغكث الدكلية

 – 19د .محمد أبك ممكح

مركز القطاف لمتطكير التربكم
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ممحق رقم ( ) 3
الصورة الثانية لالستبيان (استطالعية )

جامعـــــــــة األزىـــر – غـزة
عمادة الدراســـــات العميــــا
كمية التربية  -قسم أصول التربية

استبانة
أخي المعمم  ..أختي المعممة :
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،،
تيدف ىذه الدراسة إلى دراسة الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين

بوكالة الغوث بغزة  ،ويتطمب ذلك التكرم بقراءة كل فقرة من الفقرات الواردة في االستبانة لتحديد

درجة ممارسة المشرفين التربويين لمقدرات اإلبداعية من خالل أساليبيم اإلشرافية وذلك بوضع إشارة

( × ) في الخانة الدالة عمى ىذه الدرجة  ،ويتضح ذلك في المثال التالي :

الدرجة

الرقم
الفقرات
1

كبيرة جداً

كبيرة

قميمة

متوسطة

جداً

×

يزودنــي المشــرف التربــوي بعــدة أفكــار مثمــرة
في المقاء القبمي لمزيارة .

قميمة

مالحظات  - :جميع البيانات التي ستدلي بيا ألغراض البحث العممي فقط .
 -عدد فقرات االستبانة  60فقرة موزعة عمى أربع صفحات .

بيانات عامة  :أ ) ضع إشارة ( × ) داخل المربع الموجود أمام العبارة المناسبة :

 – 1الجنس :

 – 2المؤىل العممي :

أنثى

ذكر

بكالوريوس

دبموم معممين

ابتدائي

 – 3نوع المرحمة التي يدرس بيا :

ب) كم عدد سنوات الخدمة في الوظيفة ؟

شاك ارً حسن تعاونكم معنا

213

ماجستير /دكتو اره

التخصص ىو

إعدادي

الباحث  :أحمد عبد الباري عطا اهلل

جامعة األزىر – غزة
درجة الممارسة

الفقرة

الرقم

كبيرة جداً
5

أوالً :الزيارة الصفية :

ا  -يزودني المشرف التربوي بعدة أفكار مثمرة في المقاء القبمي لمزيارة
 - 2يمتمــك المشــرف التربــوي القــدرة عمــى إنتــاج أكبــر عــدد ممكــن مــن
األلفاظ لمداللة عمى فكرة معينة قبل وأثناء وبعد الزيارة .

 - 1يبدي المشرف التربوي سرعة البديية والجاىزية العالية لإلجابـة عـن
أي استفسار.
 - .يفيـــدني المشـــرف التربـــوي بخبـــرات عمميـــة تـــنم عـــن تمكنـــو بالمـــادة
العممية .

عمي عند توظيفي لطريقة تدريس حديثة.
 - 5يثني المشرف التربوي َّ
 - 6يطرح المشرف التربوي ممارسات تربوية تتناسـب ومسـتوى كـل معمـم
.
 - 7يتقبل المشرف التربوي الرأي المخالف لرأيو بصدر رحب .
 - 8يوجيني المشرف التربوي إلى أساليب متنوعة لمتصرف في المواقـف
الصفية .
 - 9يشجعني المشرف التربوي في حال تطبيقي لمبادرات بناءة قد تصـدر
عني .

قيمة .
 - 3.يقترح المشرف التربوي َّ
عمي أفكا ارً عممية وتربوية جديدة ّ
 - 33يقــوم المشــرف التربــوي بتطــوير أســاليب جديــدة فــي حــل المشــكالت
الفنية أثناء زيارتو الصفية .

 - 32يحرص المشـرف التربـوي عمـى إحـداث تغييـرات تفاعميـة فـي أسـاليب
عممو عند قيامو بالزيارة الصفية.

 - 31يمتمك المشرف التربوي رؤية دقيقة الكتشاف المشكالت التي أعـاني
منيا أثناء عممي في غرفة الصف .

 - 3.يتناقش المشرف التربوي معي حول المشكالت التي تحـد مـن عمميـة
التعمم .

 - 35يتحمــل المشــرف التربــوي مســؤولية تبنيــو ألفكــار جديــدة قــد تصــدر
مني .

 - 36يمتمـــك المشـــرف التربـــوي ميـــارة توليـــد األفكـــار و الحمـــول الســـريعة
لمواجية المشكالت التي تواجيني .
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كبيرة
.

متوسطة
1

قميمة
2

قميمة جداً
3

 - 37يفسر المشـرف التربـوي بعـض مواضـع الغمـوض فـي مقترحاتـو التـي
يطرحيا عند الزيارة الصفية .

 - 38يبـــادر المشـــرف التربـــوي إلـــى طـــرح األفكـــار و األســـاليب الجديـــدة و
البحث عن حمول لممشكالت التي تواجيني .

 - 39يقدم المشـرف التربـوي لـي تغذيـة راجعـة موضـوعية بعـد الزيـارة دون
إحراج .

 - 2.يثري المشرف التربوي أفكاري بمعمومات تثير التفكير .

ثانياً ًً  :القراءات الموجية

:

 - 23يطمــب المشــرف التربــوي منــي البحــث عــن موضــوعات تســاعد عمــى
تنميتي تربوياً و عممياً .

 - 22يزودني المشرف التربوي بعـدد مناسـب مـن عنـاوين الكتـب والمراجـع
عمي بالفائدة .
والمصادر المعرفية بما يعود َّ
 - 21يطمب المشرف التربوي مني عدم االقتصـار فـي شـرحي عمـى المقـرر
الدراسي بل يتعدى ذلك إلى اإلثراء .

 - 2.يزودني المشرف التربوي بنشرات تربوية ىادفة تتسم بالحداثة
ومواكبة كل جديد .
 - 25ينوع المشرف التربوي في إرسال النشرات والدوريات حسب
المستجدات التربوية .

 - 26يتبنى المشرف التربوي أفكا ارً ابتكاريو متميزة قد تصدر مني .

 - 27يســـتخدم المشـــرف التربـــوي طرقـــاً مختمفـــة إليصـــال نشـــراتو ومـــواده
إلي كالبريد اإللكتروني .
اإلثرائية َّ
 - 28يتعـــاون المشـــرف التربـــوي مـــع مـــدير المدرســـة فـــي تـــوفير الكتـــب
والمراجع المناسبة لي .

 - 29يبـــادر المشـــرف التربـــوي لنشـــر تجـــاربي اإلبداعيـــة ليســـتفيد منيـــا
المعممون اآلخرون .
 - 1.يمتمك المشرف التربوي اإلمكانات التي تجعمو واسع االطالع .
 - 13يزودني المشرف التربوي بأبحاث عممية وتربوية منشورة .
 - 12يمتمك المشرف التربوي موقع الكتروني أرجع إليو لالستفادة منو.
 - 11يتخذ المشرف التربوي من المشكالت الشائعة مع المعممين موضوعاً
لمنشرات اإلشرافية .

 - 1.يسيم المشرف التربوي في إعداد نشرات تخدمني فـي تحسـين أدائـي
ومواجية الصعوبات التي قد تواجيني .
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 - 15أعتقد بأن المشرف التربـوي عنـدما يقتـرح حمـوالً لمشـكمة معينـة فـإن
حمولو تكون نتيجة اطالعو عمى كتب ومراجع وبشكل عممي .

 - 16يحثنــي المشــرف التربــوي عمــى متابعــة المواقــع التربويــة اإللكترونيــة
لمتعرف عمى كل ما ىو جديد بما يخدم تطوير أدائي .

 - 17يضـــيف المشـــرف التربـــوي أفكـــا ارً جديـــدة عمـــى موضـــوعات ســـابقة

لمخـــروج منيـــا بقـــراءات موجيـــة جديـــدة مـــن خـــالل نشـــرات تصـــدرىا

الجية المشرفة .

 - 18يقدم المشرف التربوي شرحاً مفصالً لمنشرات التـي يزودنـي بيـا كممـا
سنحت لو الفرصة .

 - 19يحرص المشرف التربوي عمى اختيار القراءات المناسـبة التـي توسـع
أفقي وزمالئي من المعممين .

 - ..يعد المشرف التربوي مواداً إثرائية تكون بمثابة مرجع لي .

ثالثاً ًً  :الدورات التدريبية :

 - .3يستخدم المشرف التربوي جمسات العصف الذىني فـي الـدورات التـي
يقيميا .

 - .2يمتمك المشرف التربوي ميارة القدرة عمى اإلقناع أثناء طرحو ألفكـاره
خالل الدورة التدريبية .

 - .1يتحدث المشرف التربوي عن أفكاره بتوسع وثقة أكبر .
 - ..يعد المشرف التربوي المادة العممية الخاصة بالدورة التدريبية إعـداداً
جيداً .

 - .5يعــدل المشــرف التربــوي مــن أســموب التــدريب تبع ـاً لطبيعــة الموقــف
التعميمي أثناء الدورة التدريبية .

 - .6يحــرص المشــرف التربــوي عمــى تبــادل األدوار أثنــاء الــدورة التدريبيــة
لتحقيق التعمم المتبادل .
 - .7يميل المشرف التربوي إلى إيجاد أكثر من حل لممشكمة الواحدة التـي
تطرح أثناء الدورة .

 - .8يحــرص المشــرف التربــوي عمــى معرفــة أوجــو القصــور فيمــا يقــوم بــو
من عمل أثناء الدورة التدريبية .

 - .9يخطـــط المشـــرف التربـــوي إلكســـاب المعممـــين الجديـــد مـــن الميـــارات
العممية والتربوية والعممية .
 - 5.يمتمـــك المشـــرف التربـــوي القـــدرة عمـــى تنظـــيم أفكـــاره أثنـــاء الـــدورة
التدريبية .

 - 53يوظف المشرف التربوي ميارات مميزة فـي فـن إدارة النقـاش والحـوار
بين المعممين .
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 - 52يضع المشرف التربوي الخطوط الرئيسية لمعمل قبل البدء بالدورة التدريبية
 - 51يعقد المشرف التربوي دورات تدريبية تناسب الحاجات الفعمية المعممين

 - 5.ييـــدف المشــــرف التربــــوي فـــي دوراتــــو التدريبيــــة إلـــى زيــــادة قــــدرة
المعممين لمواجية مشكالتيم المستقبمية .

 - 55يخطــط المشــرف التربــوي لمواجيــة المشــكالت التــي يتوقــع حــدوثيا
أثناء الدورات التدريبية بشكل عممي .

 - 56يحسن المشرف التربوي التصـرف فـي المواقـف الطارئـة أثنـاء الـدورة
التدريبية .

 - 57يثـــري المشـــرف التربـــوي المـــادة العمميـــة الخاصـــة بالـــدورة التدريبيـــة
قيمة .
بخبرات تطبيقية ِّ

 - 58يمتـاز المشــرف التربــوي بــاالطالع الواســع ومواكبـة كــل مــا ىــو جديــد
بما يخدم التدريب .

 - 59يمتمك المشرف التربوي الميارة في استخدام التقنيات الحديثـة أثنـاء
الدورات التدريبية .
 - 6.يعقـــد المشـــرف التربـــوي جمســـات عمـــل فـــي نيايـــة الـــدورة لمناقشـــة
األفكار التي توصل إلييا المعممون لمخروج منيا بحمول جديدة .
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ممحق رقم 1
استبيان المعوقات بصورتو الثانية (استطالعية)
جامعـــــــــة األزىـــر – غـزة
عمادة الدراســـــات العميــــا
كمية التربية  -قسم أصول التربية
السادة المشرفون التربويون :
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،،
تيدف ىذه الدراسة إلى دراسة الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين

بوكالة الغوث بغزة  ،ويتطمب ذلك التكرم بقراءة كل فقرة من الفقرات الواردة في االستبانة لتحديد

درجة المعوقات التي تواجيكم كمشرفين تربويين وتحول دون تطبيقكم لقدراتكم اإلبداعية خالل

عممكم اإلشرافي وذلك بوضع إشارة ( × ) في الخانة الدالة عمى ىذه الدرجة  ،ويتضح ذلك في

المثال التالي :

الدرجة

الرقم
الفقرات
1

كبيرة جداً

متوسطة

كبيرة

قميمة

جداً

×

كثرة الميام اإلدارية والمشـاركات الممقـاة عمـى
عاتق المشرف التربوي .

قميمة

مالحظات  - :جميع البيانات التي ستدلي بيا ألغراض البحث العممي فقط .
 -عدد فقرات االستبانة  60فقرة موزعة عمى ثالث صفحات .

بيانات عامة  :أ ) ضع إشارة ( × ) داخل المربع الموجود أمام العبارة المناسبة :

 – 1الجنس :

 – 2المؤىل العممي :

أنثى

ذكر

ماجستير /دكتو ارة

بكالوريوس

التخصص ىو

ب) كم عدد سنوات الخدمة في اإلشراف ؟

شاك ارً حسن تعاونكم معنا

الباحث  :أحمد عبد الباري عطا اهلل
جامعة األزىر – غزة
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منتمية

الفقرة

الرقم

غير
منتمية

أوالً :معوقات مادية :

 -3محدودية التجييزات والمعدات الحديثة داخل المدارس
 -2صعوبة تامين المواصالت لتنقل المشرف التربوي إلى المدارس
 -1قمة توافر المصادر والمراجع في المكتبات المدرسية
 -.قمة المخصصات المالية لتوفير بعض الوسائل اإلشرافية
 -5عدم توافر حوافز مالية لممعممين
 -6قمة الحوافز المالية المخصصة لممشرف التربوي
 -7عدم وجود مكتبة الكترونية مركزية خاصة باإلشراف التربوي
 -8التقصير في ربط المشرف بقاعدة المعمومات (الشـبكة) التـي تسـيل عميـو
تنفيذ ميامو
 -9عدم كفاية الوسائل الالزمة لرصد نشاطات الزيارات الصفية
 -3.عدم توافر األماكن المالئمة في المدارس لعقـد االجتماعـات وورش العمـل
والمشاغل التعميمية

ثانياً :معوقات إدارية :

 -33قمة زيارة المشرف لممعمم بسبب زيادة نصابيم من المعممين
 -32التقويم غير الموضوعي ألعمال المشرفين التربويين من قبل المسئولين
 -31ارتفاع نصاب المعمم من الحصص
 -3.كثرة الميام اإلدارية والمشاركات الممقاة عمى عاتق المشرف التربوي
 -35غياب التنسيق بين المشرف التربوي ومدير المدرسة
 -36غياب دور المشرف التربوي في عممية ترقيات المعممين
 -37ضعف التواصل اإللكتروني بين المشرف و المعمم ومدير المدرسة
 -38عدم األخذ بآ ارء المشرفين عند طرح البرامج التربوية الجديدة
 -39ضعف قدرة المديرين عمى ممارسة اإلشراف الفني في المدارس
 -2.غياب قاعدة بيانات دقيقة عن االحتياجات التدريبية لممعممين
 -23ضــعف تواصــل المشــرف التربــوي مــع العــالم الخــارجي مــن خــالل البعثــات
والمؤتم ارت
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مناسبة

غير
مناسبة

منتمية

الفقرة

الرقم

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

 -22عدم وجود خطة إشرافية شاممة تراعي اإلبداع عند المعممين
 -21افتقــار اإلشـــراف التربــوي إلـــى قيــادة مركزيـــة قــادرة عمـــى المســاىمة فـــي
تطويره .

 -2.ضعف التواصل بين كميات التربية في الجامعات ودائرة اإلشراف التربوي
 -25ضعف تجاوب المسئولين مع ما يقدمو المشرفون من توصـيات لمعالجـة
مشكالت يواجيونيا .

 -26عدم وضوح ميام المشرف التربوي وأدواره .
 -27كثرة األعباء اإلدارية الممقاة عمى عاتق المعمم
 -28تذمر المدير من التحاق المعممين بدو ارت تدريبية أثناء الدوام الرسمي .
 -29تركيز عدد كبير من المعممين الجدد في مدرسة واحدة
 -1.تدريس المعممين لبعض المواد من غير تخصصيم
 -13قصور في تنفيذ الزيارات التبادلية بين المعممين في مختمف المدارس
ثالثاً  :معوقات فنية :

 -12محدودية متابعة المعمم لممواقع االلكترونية التربوية
 -11محدوديـــة مواكبـــة المعمـــم لكـــل مـــا ىـــو جديـــد فـــي المجـــال التربـــوي عبـــر
الوسائل اإلعالمية المختمفة
 -1.اقتصـــار المشــــرف التربـــوي عمــــى أســـموب الزيــــارة الصـــفية لممعمــــم دون
األساليب اإلشرافية األخرى

 -15صعوبة استخدام المشرف لمتقنيات الحديثة
 -16عدم دقة أساليب التقويم التي يمارسيا المشرفون التربويون
 -17صعوبة المناىج الدراسية التي تقمل من دور المشرف التربوي
 -18ضعف انتماء المعمم لممينة
 -19عدم قناعة المعمم بتوجييات المشرف التربوي
 -..ضعف الكفاءة المينية لبعض المعممين
 -.3حصول أعمال التقويم بمعزل عن المعمم
 -.2عدم تنفيذ بعض المعممين لتوجييات المشرف التربوي
 -.1ضعف برامج النمو الميني لممعمم
 -..قمة اطالع بعض المشرفين التربويين عمى البحوث والدراسات الحديثة في
مجال اإلشراف التربوي .

الرقم

الفقرة

منتمية

غير
منتمية
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مناسبة

غير
مناسبة

 -.5صعوبة تحديد الميارات التدريسية المطموبة من المعمم بدقة
 -.6ضعف متابعة مدير المدرسة لتوصيات المشرف التربوي لممعمم
رابعاً :معوقات في التواصل والعالقات اإلنسانية :

 -.7غياب التعاون بين المشرفين والمعممين من الناحية اإلنسانية
 -.8ضعف التواصل الفعال بين عناصر العممية اإلشرافية
 -.9غياب العمل بروح الفريق بين مشرفي المـادة الواحـدة وعـدم وجـود تعـاون
ممموس مع مشرفي المواد األخرى

 -5.ضعف التواصل االلكتروني بين المشرف وزمالئو من المشرفين
 -53ندرة المقاءات بين المشرف والمعمم خارج أوقات التدريس
 -52شعور بعض المعممين أن عالقة المشرف بيم عالقة تسمطية
 -51قمة تفعيل اإلنترنت في التواصل بين المشرفين والمعممين
 -5.التوتر في العالقة بين بعض المعممين ومديري المدارس
 -55اعتماد العالقة بين المعممين والمشرفين عمى درجة تساىميم معيم
 -56فتور العالقة بين المشرف التربوي ومدير المدرسة
 -57حصر عالقة المشرف والمعمم بتنفيذ الميمات الرسمية
 -58اعتماد العالقة بـين بعـض المشـرفين التربـويين والمعممـين عمـى المصـالح
والمجامالت

 -59قصور في النمط القيادي المؤثر لدى بعض المشرفين التربويين
 -6.قمـــة اىتمـــام بعـــض المشـــرفين بزيـــارة مؤسســـات ومراكـــز مجتمعيـــة تيـــتم
بالعممية اإلشرافية
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ممحق رقم ( ) 4
الصورة النيائية الستبيان الممارسات اإلشرافية اإلبداعية
جامعـــــــــة األزىـــر – غـزة
عمادة الدراســـــات العميــــا
كمية التربية  -قسم أصول التربية
أخي المعمم  ..أختي المعممة :
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،،
تيدف ىذه الدراسة إلى دراسة الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين

بوكالة الغوث بغزة  ،ويتطمب ذلك التكرم بقراءة كل فقرة من الفقرات الواردة في االستبانة لتحديد

درجة ممارسة المشرفين التربويين لمقدرات اإلبداعية من خالل أساليبيم اإلشرافية وذلك بوضع إشارة

( × ) في الخانة الدالة عمى ىذه الدرجة  ،ويتضح ذلك في المثال التالي :

الدرجة

الرقم
الفقرات
1

كبيرة جداً

كبيرة

قميمة

متوسطة

قميمة
جداً

×

يزودنــي المشــرف التربــوي بعــدة أفكــار مثمــرة
في المقاء القبمي لمزيارة .

مالحظات  - :جميع البيانات التي ستدلي بيا ألغراض البحث العممي فقط .
 -عدد فقرات االستبانة  59فقرة موزعة عمى أربع صفحات .

بيانات عامة  :أ ) ضع إشارة ( × ) داخل المربع الموجود أمام العبارة المناسبة :

 – 1الجنس :

 – 2المؤىل العممي :

أنثى

ذكر

بكالوريوس

دبموم معممين

ابتدائي

 – 3نوع المرحمة التي يدرس بيا :

ب) كم عدد سنوات الخدمة في الوظيفة ؟

شاك ارً حسن تعاونكم معنا

ماجستير /دكتوراه

التخصص ىو

إعدادي

الباحث  :أحمد عبد الباري عطا اهلل
جامعة األزىر – غزة
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درجة الممارسة

الفقرة

الرقم

كبيرة جداً
5

أوالً :الزيارة الصفية :

ا  -يزودني المشرف التربوي بعدة أفكار مثمرة في المقاء القبمي لمزيارة
 - 2يمتمــك المشــرف التربــوي القــدرة عمــى إنتــاج أكبــر عــدد ممكــن مــن
األلفاظ لمداللة عمى فكرة معينة قبل وأثناء وبعد الزيارة .

 - 1يبدي المشرف التربوي سرعة البديية والجاىزية العالية لإلجابـة عـن
أي استفسار.
 - .يفيـــدني المشـــرف التربـــوي بخبـــرات عمميـــة تـــنم عـــن تمكنـــو بالمـــادة
العممية .

عمي عند توظيفي لطريقة تدريس حديثة.
 - 5يثني المشرف التربوي َّ
 - 6يطرح المشرف التربوي ممارسات تربوية تتناسـب ومسـتوى كـل معمـم
.
 - 7يتقبل المشرف التربوي الرأي المخالف لرأيو بصدر رحب .
 - 8يوجيني المشرف التربوي إلى أساليب متنوعة لمتصرف في المواقـف
الصفية .
 - 9يشجعني المشرف التربوي في حال تطبيقي لمبادرات بناءة قد تصـدر
عني .

قيمة .
 - 3.يقترح المشرف التربوي َّ
عمي أفكا ارً عممية وتربوية جديدة ّ
 - 33يقــوم المشــرف التربــوي بتطــوير أســاليب جديــدة فــي حــل المشــكالت
الفنية أثناء زيارتو الصفية .

 - 32يحرص المشـرف التربـوي عمـى إحـداث تغييـرات تفاعميـة فـي أسـاليب
عممو عند قيامو بالزيارة الصفية.

 - 31يتناقش المشرف التربوي معي حول المشكالت التي تحـد مـن عمميـة
التعمم .

 - 3.يتحمــل المشــرف التربــوي مســؤولية تبنيــو ألفكــار جديــدة قــد تصــدر
مني .

 - 35يمتمـــك المشـــرف التربـــوي ميـــارة توليـــد األفكـــار و الحمـــول الســـريعة
لمواجية المشكالت التي تواجيني .

 - 36يفسر المشـرف التربـوي بعـض مواضـع الغمـوض فـي مقترحاتـو التـي
يطرحيا عند الزيارة الصفية .
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كبيرة
.

متوسطة
1

قميمة
2

قميمة جداً
3

 - 37يبـــادر المشـــرف التربـــوي إلـــى طـــرح األفكـــار و األســـاليب الجديـــدة و
البحث عن حمول لممشكالت التي تواجيني .

 - 38يقدم المشـرف التربـوي لـي تغذيـة راجعـة موضـوعية بعـد الزيـارة دون
إحراج .

 - 39يثري المشرف التربوي أفكاري بمعمومات تثير التفكير .

ثانياً ًً  :القراءات الموجية

:

 - 2.يطمــب المشــرف التربــوي منــي البحــث عــن موضــوعات تســاعد عمــى
تنميتي تربوياً و عممياً .

 - 23يزودني المشرف التربوي بعـدد مناسـب مـن عنـاوين الكتـب والمراجـع
عمي بالفائدة .
والمصادر المعرفية بما يعود َّ
 - 22يطمب المشرف التربوي مني عدم االقتصـار فـي شـرحي عمـى المقـرر
الدراسي بل يتعدى ذلك إلى اإلثراء .

 - 21يزودني المشرف التربوي بنشرات تربوية ىادفة تتسم بالحداثة
ومواكبة كل جديد .

 - 2.ينوع المشرف التربوي في إرسال النشرات والدوريات حسب
المستجدات التربوية .
 - 25يتبنى المشرف التربوي أفكا ارً ابتكارية متميزة قد تصدر مني .

 - 26يســـتخدم المشـــرف التربـــوي طرقـــاً مختمفـــة إليصـــال نشـــراتو ومـــواده

إلي كالبريد اإللكتروني .
اإلثرائية َّ
 - 27يتعـــاون المشـــرف التربـــوي مـــع مـــدير المدرســـة فـــي تـــوفير الكتـــب
والمراجع المناسبة لي .

 - 28يبـــادر المشـــرف التربـــوي لنشـــر تجـــاربي اإلبداعيـــة ليســـتفيد منيـــا
المعممون اآلخرون .

 - 29يمتمك المشرف التربوي اإلمكانات التي تجعمو واسع االطالع .
 - 1.يزودني المشرف التربوي بأبحاث عممية وتربوية منشورة .
 - 13يمتمك المشرف التربوي موقع الكتروني أرجع إليو لالستفادة منو.
 - 12يتخذ المشرف التربوي من المشكالت الشائعة مع المعممين موضوعاً
لمنشرات اإلشرافية .

 - 11يسيم المشرف التربوي في إعداد نشرات تخدمني فـي تحسـين أدائـي
ومواجية الصعوبات التي قد تواجيني .
 - 1.أعتقد بأن المشرف التربـوي عنـدما يقتـرح حمـوالً لمشـكمة معينـة فـإن
حمولو تكون نتيجة اطالعو عمى كتب ومراجع وبشكل عممي .
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 - 15يحثنــي المشــرف التربــوي عمــى متابعــة المواقــع التربويــة اإللكترونيــة
لمتعرف عمى كل ما ىو جديد بما يخدم تطوير أدائي .

 - 16يضـــيف المشـــرف التربـــوي أفكـــا ارً جديـــدة عمـــى موضـــوعات ســـابقة

لمخـــروج منيـــا بقـــراءات موجيـــة جديـــدة مـــن خـــالل نشـــرات تصـــدرىا
الجية المشرفة .

 - 17يقدم المشرف التربوي شرحاً مفصالً لمنشرات التي يزودني بيـا كممـا
سنحت لو الفرصة .

 - 18يحرص المشرف التربوي عمى اختيار القراءات المناسـبة التـي توسـع
أفقي وزمالئي من المعممين .
 - 19يعد المشرف التربوي مواداً إثرائية تكون بمثابة مرجع لي .

ثالثاً ًً  :الدورات التدريبية :

 - ..يستخدم المشرف التربوي جمسات العصف الذىني فـي الـدورات التـي
يقيميا .
 - .3يمتمك المشرف التربوي ميارة القدرة عمى اإلقناع أثناء طرحو ألفكـاره
خالل الدورة التدريبية .

 - .2يتحدث المشرف التربوي عن أفكاره بتوسع وثقة أكبر .
 - .1يعد المشرف التربوي المادة العممية الخاصة بالدورة التدريبية إعـداداً
جيداً .

 - ..يعــدل المشــرف التربــوي مــن أســموب التــدريب تبع ـاً لطبيعــة الموقــف
التعميمي أثناء الدورة التدريبية .

 - .5يحــرص المشــرف التربــوي عمــى تبــادل األدوار أثنــاء الــدورة التدريبيــة
لتحقيق التعمم المتبادل .

 - .6يميل المشرف التربوي إلى إيجاد أكثر من حل لممشكمة الواحدة التـي
تطرح أثناء الدورة .
 - .7يحــرص المشــرف التربــوي عمــى معرفــة أوجــو القصــور فيمــا يقــوم بــو
من عمل أثناء الدورة التدريبية .

 - .8يخطـــط المشـــرف التربـــوي إلكســـاب المعممـــين الجديـــد مـــن الميـــارات
العممية والتربوية والعممية .

 - .9يمتمـــك المشـــرف التربـــوي القـــدرة عمـــى تنظـــيم أفكـــاره أثنـــاء الـــدورة
التدريبية .
 - 5.يوظف المشرف التربوي ميارات مميزة فـي فـن إدارة النقـاش والحـوار
بين المعممين .

 - 53يضع المشرف التربوي الخطوط الرئيسية لمعمل قبل البدء بالدورة التدريبية
.
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 - 52يعقد المشرف التربوي دورات تدريبية تناسب الحاجات الفعمية المعممين

 - 51ييـــدف المشــــرف التربــــوي فـــي دوراتــــو التدريبيــــة إلـــى زيــــادة قــــدرة
المعممين لمواجية مشكالتيم المستقبمية .
 - 5.يخطــط المشــرف التربــوي لمواجيــة المشــكالت التــي يتوقــع حــدوثيا
أثناء الدورات التدريبية بشكل عممي .

 - 55يحسن المشرف التربوي التصـرف فـي المواقـف الطارئـة أثنـاء الـدورة
التدريبية .

 - 56يثـــري المشـــرف التربـــوي المـــادة العمميـــة الخاصـــة بالـــدورة التدريبيـــة
قيمة .
بخبرات تطبيقية ِّ

 - 57يمتـاز المشــرف التربــوي بــاالطالع الواســع ومواكبـة كــل مــا ىــو جديــد
بما يخدم التدريب .

 - 58يمتمك المشرف التربوي الميارة في استخدام التقنيات الحديثـة أثنـاء
الدورات التدريبية .

 - 59يعقـــد المشـــرف التربـــوي جمســـات عمـــل فـــي نيايـــة الـــدورة لمناقشـــة
األفكار التي توصل إلييا المعممون لمخروج منيا بحمول جديدة .
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ممحق رقم 4
الصورة النيائية الستبيان المعوقات
جامعـــــــــة األزىـــر – غـزة
عمادة الدراســـــات العميــــا
كمية التربية  -قسم أصول التربية
السادة المشرفون التربويون :
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،،
تيدف ىذه الدراسة إلى دراسة الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين

بوكالة الغوث بغزة  ،ويتطمب ذلك التكرم بقراءة كل فقرة من الفقرات الواردة في االستبانة لتحديد

درجة المعوقات التي تواجيكم كمشرفين تربويين وتحول دون تطبيقكم لقدراتكم اإلبداعية خالل

عممكم اإلشرافي وذلك بوضع إشارة ( × ) في الخانة الدالة عمى ىذه الدرجة  ،ويتضح ذلك في

المثال التالي :

الدرجة

الرقم
الفقرات
1

كبيرة جداً

متوسطة

كبيرة

قميمة

جداً

×

كثرة الميام اإلدارية والمشـاركات الممقـاة عمـى
عاتق المشرف التربوي .

قميمة

مالحظات  - :جميع البيانات التي ستدلي بيا ألغراض البحث العممي فقط .
 -عدد فقرات االستبانة  56فقرة موزعة عمى ثالث صفحات .

بيانات عامة  :أ ) ضع إشارة ( × ) داخل المربع الموجود أمام العبارة المناسبة :

 – 1الجنس :

 – 2المؤىل العممي :

أنثى

ذكر

ماجستير /دكتو اره

بكالوريوس

التخصص ىو

ب) كم عدد سنوات الخدمة في اإلشراف ؟

شاك ارً حسن تعاونكم معنا

الباحث  :أحمد عبد الباري عطا اهلل
جامعة األزىر – غزة
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الدرجة

الفقرة

الرقم

كبيرة جداً
5

أوالً :معوقات مادية :

ا  -محدودية التجييزات والمعدات الحديثة داخل المدارس .
 - 2صعوبة تأمين المواصالت لتنقل المشرف التربوي بين المدارس .
 - 1قمة توافر المصادر والمراجع في المكتبات المدرسية .
 - .قمة المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ بعض الوسائل اإلشرافية .
 - 5عدم توافر حوافز مالية لممعممين .
 - 6قمة الحوافز المالية المخصصة لممشرف التربوي .
 - 7عدم وجود مكتبة الكترونية مركزية خاصة باإلشراف التربوي .
 - 8ندرة الوسائل الالزمة لرصد نشاطات الزيارات الصفية .
 - 9قمــة ت ـوافر األمــاكن المالئمــة فــي المــدارس لعقــد االجتماعــات وورش
العمل والمشاغل التعميمية .

 - 3.قمة مصادر الدعم الخارجي المخصص لتأىيل المشرفين التربويين .
 - 33ضعف ميزانية اإلشراف التربوي مقارن ًة مع الواقع التربوي والتعميمي .

 - 32إىمال المشرفين التربويين المتميزين من حيث تخصيص منح دراسية
ليم .
 - 31غياب التعزيز المادي المخصص ألبحاث خاصة باإلشراف التربوي.

ثانياً :معوقات إدارية :

 - 3.قمة زيارة المشرف التربوي لممعمم بسبب زيادة نصابو من المعممين
 - 35التقـــويم غيـــر الموضـــوعي ألعمـــال المشـــرفين التربـــويين مـــن قبـــل
المسئولين .

 - 36كثرة الميام اإلدارية والمشاركات الممقاة عمى عـاتق المشـرف التربـوي
.

 - 37إىمال دور المشرف التربوي في عممية ترقيات المعممين .
 - 38ندرة األخذ بآراء المشرفين عند طرح البرامج التربوية الجديدة .
 - 39ضعف قدرة المديرين عمى ممارسة اإلشراف الفني في المدارس .
 - 2.غياب قاعدة بيانات دقيقة عن االحتياجات التدريبية لممعممين .
 - 23قمــة ابتعــاث المشــرف التربــوي لمخــارج مــن خــالل حضــور المــؤتمرات
التربوية والعممية .
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كبيرة
.

متوسطة
1

قميمة
2

قميمة جداً
3

 -22االفتقار إلى خطة إشرافية شاممة تراعي اإلبداع عند المعممين .
 -21افتقار اإلشـراف التربـوي إلـى قيـادة مركزيـة قـادرة عمـى المسـاىمة فـي
تطويره .
 -2.عدم وضوح ميام المشرف التربوي وأدواره .
 - 25ضــعف تجــاوب المســئولين مــع مــا يقدمــو المشــرفون مــن توصــيات
لمعالجة مشكالت يواجيونيا .
 - 26تكميف بعض المعممين بتدريس مواد خارج نطاق تخصصيم .
 - 27قصور في إعداد وتنفيذ الزيـارات التبادليـة بـين المعممـين فـي مختمـف
المدارس .
 - 28تركيز عدد كبير من المعممين الجدد في مدرسة واحدة .

ثالثاً  :معوقات فنية :

 - 29محدودية متابعة المعمم لممواقع االلكترونية التربوية .
 - 1.محدوديــة مواكبــة المعمــم لكــل مــا ىــو جديــد فــي المجــال التربــوي عبــر
الوسائل اإلعالمية المختمفة .

 - 13اقتصــار المشــرف التربــوي عمــى أســموب الزيــارة الصــفية لممعمــم دون
األساليب اإلشرافية األخرى .

 - 12قمة خبرة المشرف التربوي في استخدام التقنيات الحديثة .
 -11عدم دقة أساليب التقويم التي يمارسيا المشرفون التربويون .
 -1.صعوبة المناىج الدراسية التي تقمل من دور المشرف التربوي .
 -15ضعف انتماء المعمم لممينة .
 -16ضعف الكفاءة المينية لبعض المعممين .
 -17حصول أعمال التقويم بمعزل عن المعمم .
 -18إىمال بعض المعممين لتنفيذ توجييات المشرف التربوي .
 -19ضعف برامج النمو الميني لممعمم .
 -..قمة اطالع بعض المشرفين التربويين عمى البحوث والدراسات الحديثة
في مجال اإلشراف التربوي .

 -.3صعوبة تحديد الميارات التدريسية المطموبة من المعمم بدقة .
 -.2ضعف متابعة مدير المدرسة لتوصيات المشرف التربوي لممعمم .

رابعاً  :معوقات في التواصل والعالقات اإلنسانية :

229

 - .1غيـــاب التعـــاون بـــين المشـــرفين التربـــويين والمعممـــين مـــن الناحيـــة
اإلنسانية .

 - ..ضعف التواصل الفعال بين عناصر العممية اإلشرافية .
 -.5ضعف التواصل بين كميات التربية بالجامعات ودائرة اإلشراف التربوي
.

 -.6ضعف التواصل االلكتروني بين المشرف وزمالئو من المشرفين .

 -.7ندرة المقاءات بين المشرف والمعمم خارج أوقات التدريس .
 - .8شعور بعض المعممين أن عالقة المشرف بيم عالقة تسمطية .
 - .9ضعف التعاون والتنسيق بين مشرفي المواد المختمفة .
 - 5.التوتر في العالقة بين بعض المعممين ومديري المدارس .
 - 53اعتماد العالقة بين المعممين والمشرفين التربويين عمى درجة
التساىل فيما بينيم .

 -52فتور العالقة بين المشرف التربوي ومدير المدرسة .
 - 51حصر عالقة المشرف التربوي والمعمم بتنفيذ الميمات الرسمية .
 - 5.اعتمـــاد العالقـــة بـــين بعـــض المشـــرفين التربـــويين والمعممـــين عمـــى
المصالح والمجامالت .
 - 55قصـــور فـــي ممارســـة الـــنمط القيـــادي المـــؤثر لـــدى بعـــض المشـــرفين
التربويين .

 - 56قمة اىتمـام بعـض المشـرفين بزيـارة مؤسسـات ومراكـز مجتمعيـة تيـتم
بالعممية اإلشرافية .
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