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املهارات التدريبية الالزمة ملشريف املرحلة األساسية ()4-1
مبحافظات غزة وعالقتها جبودة العمل
The necessary Training skills for the basic phase
supervisors (1-4) in Gaza governorates and its relation
to work quality

إعداد الباحثة
مسر عبد الرؤوف حممد األسطل
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أستاذ أصول الرتبية وعلم النفس املشارك
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ولَئِن كَفَرْتُمْ إِنََّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
(سورة إبراهيم ،آية)7





أ

اإلهــــــداء
إىل والدي ووالدتي حفظهما اهلل
إىل زوجي الغالي حفظه اهلل ورعاه
إىل أبنائي ....حممد وباسل وأروى
إىل كل أبناء فلسطني
إليهم مجيعاً  ....أهدي هذا اجلهد املتواضع راجيةً من اهلل تعاىل الرضا والقبول
وأن ينفعنا مبا علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا.


الباحثـــــــــــة
سمر عبد الرؤوف محمد األسطل





ب

شكر وتقدير
الحمدهللالذيبفضلهتتمالصالحات ،وتتوالىالنعموتنزلالبركات ،والصالةوالسالم

اس"،
م ْن ا
َل ا
علىسيدنامحمدوعلىآلهوصحبهأجمعينوالذيقال  ":اَل ا
ي ْش ُك ُر الن ا
ي ْش ُك ُر اللها ا
د ُاود (  ،)4198اوالتِّْرِمِذي-صحيح الجامع ( )1926وصححه
وأُابو ا
ا[راواهُ أ ْ
اح ام ُد ( ،)7755ا
األلباني،أمابعد :
فإن هذا الجهد َل يكتمل إَل بحمد اهلل أوَلً ثم بالشكر والتقدير لجامعة األزهر هذا

الصرحالعلميالشامخممثلةًبرئيسهااألستاذالدكتورعبدالخالقالف ار 

والشكر موصول لعمادة الدراسات العليا ممثلة بعميدها د .أمين حمد ،وعمادة كلية

التربيةممثلةبعميدهاالدكتورمحمدعليانولجميعأعضاءهيئةالتدريسبقسمأصولالتربية
ولكل من ساهم وشارك في إنجازه وأخص بالشكر والعرفان الدكتور /فايز علي األسود الذي

تفضلبإشرافهعلىهذهالرسالةبكلإخالصومسئولية،مقدرةلهرحابةصدرهوسعةعلمهفله

منيكلالشكرووافراَلمتنانوالتقدير .

كمايطيبليأنأتقدمبالشكروالتقدير إلىاألستاذالدكتور صالحالدينمحمدأبو
ناهيةوالدكتور محمودإبراهيمخلفاهللعلىتشريفهماليبمناقشةهذهالرسالةآملةً اَلستفادة
منآرائهماوتوجيهاتهماالسديدةفجزاهمااهللكلخير .

وأتقدمبالشكرالجزيللكلمنتفضلبتحكيمأداةالدراسة ،وكلمنساعدوساهمفي
توزيعهاواسترجاعهابمديرياتالتربيةوالتعليمفيمحافظاتغزة ،والىكلمنقدمليالدعم

والمساعدة وفي مقدمتهم أختي الغالية رقية التي ساعدتني فيطباعة الرسالة ،واألخ الفاضل
األستاذأيمنأبوالوفاوالذيكانمعيمنذالتحاقيبدراسةالماجستيرداعماً ومشجعاً ،وعوناً
وسنداً،وكلمناألخوينالفاضليناألستاذمحمدالزطمةواألستاذمحمدزعربواللذيندعماني
ووقفا معي وساعداني في تنسيق الرسالة ،واألخ الفاضل األستاذ خالد اللحام والذي تفضل

بتدقيق هذه الرسالة نحوياً ولغوياً ،واألستاذ ماجد صالح والذي قام بترجمة الملخص باللغة

اإلنجليزيةوكذلكالشكرلزمالئيأفرادعينةالدراسةالذينتكرمواباإلجابةعليها .

وأخي اًرأسألاهللالعليالعظيمأنيجعلهذاالعملنافعاً ومفيداً ليولكلالعاملينفي

الميدانالتربوي،هذاوصلىاهللوسلمعلىسيدنامحمدوعلىآلهوصحبه .


ت

ملخص الدراسة باللغة العربية
هدفت الدراسة التعرف إلى المهارات التدريبية الالزمة لمشرفي المرحلة األساسية ()4-1

بمحافظاتغزةوعالقتهابجودةالعمل ،والكشفعماإذاكانهناكفروقذاتدَللةإحصائية
عندمستوىالدَللة (𝛂 ≥  )0.05بينمتوسطات درجاتتقديرأفرادعينةالدراسة(المديرون)

للمهارات التدريبية الالزمة لمشرفي المرحلة األساسية()4-1بمحافظات غزةتعزى للمتغيرات
التالية(:الجنس،سنواتالخدمةفياإلدارة،المؤهلالعلمي،التخصص) ،واستخدمتالباحثة

المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع البيانات وتفسيرها ،وتكونت عينة الدراسة من()146

مدي اًر ومديرة للمرحلة األساسية ( ،)4-1وقد قامت الباحثة ببناء أداتين للدراسة هما استبانة

تقيسالمهاراتالتدريبيةالالزمةلمشرفيالمرحلةاألساسية()4-1تتكونمنأربعمحاور()32

فقرة ،واستبانةتقيسجودةالعمللدىمشرفيالمرحلةاألساسية( )4-1تتكونمنأربعمحاور
من ( )32فقرة ،باإلضافة إلى استخدام المقابلة الرسمية مع رؤساء أقسام اإلشراف التربوي
بمديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة .واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية

التالية(:التك اررات ،النسب المئوية ،المتوسط الحسابي ،اَلنحراف المعياري ،والوزن النسبي)
وتوصلتالدراسةإلىالنتائجاآلتية :
 .1أكدتالنتائجأنالمهاراتالعلميةوالفنيةواإلداريةواإلنسانيةجاءتبدرجةكبيرة .
 .2كان ترتيب المهارات التدريبية لمشرفي المرحلة األساسية ( )4-1على النجو التالي:
محور المهارات الفنية بوزن نسبي ( ،)%75يليه محور المهارات العلمية بوزن
نسبي ،)%75يليه محور المهارات اإلدارية بوزن نسبي ( ،)%76يليه أخي اًر محور
المهاراتاإلنسانيةبوزننسبي(.)%77

َ .3لتوجدفروقذاتدَللةإحصائيةعندمستوىدَللة()0.05فيمتوسطاتدرجات
تقديرأفرادعينةالدراسة(المديرون)فيمستوىالمهاراتالتدريبيةلدىمشرفيالمرحلة

لمتغيرات (الجنس،سنواتالخدمة) أمابالنسبة
األساسية( )4-1بمحافظاتغزةتعزىل 
للمؤهلالعلميفقدأظهرتالنتائجأنهَلتوجدفروقذاتدَللةإحصائية عندمستوى

دَللة()0.05فيالمهاراتالعلميةواإلدارية،بينماتوجدفروقذاتدَللةإحصائيةعند
مستوىدَللة()0.05فيالمهاراتالفنيةواإلنسانيةلصالححملةالبكالوريوس.

 .4توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ( )0.05في متوسطات درجات
تقديرأفرادعينةالدراسة(المديرون)فيمستوىالمهاراتالتدريبيةلدىمشرفيالمرحلة


ث

األساسية( )4-1بمحافظاتغزةتعزىلمتغيرالتخصص(موادعلمية– موادإنسانية)
لصالحذويتخصصالموادالعلمية.

 .5أن مستوى جودة العمل لدى مشرفي المرحلة األساسية بلغ (،%75 ،%78
 )%73،%75للمحاور األربعة (التخطيط ،القيادة ،التطوير والتحسين ،التقويم) على
الترتيب ،وهي تشير إلى مستويات كبيرة ،فيما بلغ مستوى جودة العمل في اَلستبانة

ككل()%76وهويشيرإلىمستوىكبيرمنجودةالعمللدىالمشرفين.

 .6توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى دَللة ( )0.05بين الدرجة الكلية َلستبانة

المهاراتالتدريبيةوالدرجةالكليةَلستبانةجودةالعملبمعاملارتباطقويموجبدال
إحصائياًقدره( .)0.845


وفيضوءالنتائجالسابقةفإنالدراسةتوصيبضرورةنشرثقافةالجودةفياإلشراف

التربويللمرحلةاألساسية( )4-1منخاللإعداددليلتثقيفيحولالجودةومعاييرهاوكيفية
تحقيقها ،إعداد برامج تدريبية يشترك مشرفو المرحلة األساسية ( )4-1في إعدادها وتلبي
احتياجاتهم الحقيقية ،وعقد ورشات عمل بالتنسيق معوحدة الجودة بو ازرةالتربية والتعليمومع

مشرفيالمرحلةاألساسية( )4-1للتعريفبعملوحدةالجودة فيالميدان ،وضعرؤىمستقبلية
لتحقيقالجودةبالتنسيقمعالجامعات ،اَلستعانةبتجاربعالميةتمتطبيقها فيدولأخرى،
وضرورةتزويدالمشرفينالتربويينبنشراتحولأهمالمستجداتالتربويةوالقضايااإلشرافية .
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Abstract
The study aimed to identify the necessary training skills for the supervisors of
basic stage (1-4) in Gaza governorates and their relationship with the quality of
work, and find out whether there were statistically significant differences at the level
of (α ≥ 0.05) between the mean scores of estimation study sample (head teachers) for
the necessary training skills for the head teachers basic stage (1-4) in Gaza
governorates that are due to the following variables: (sex, years of service in the
administration, qualification, specialization), The researcher used the descriptive
approach, which relies on data collection and interpretation, The sample of the study
consisted of 146 male and female head teachers for basic stage (1-4).

The

researcher has built two tools for the study: a questionnaire to measure the necessary
training skills for supervisors of basic stage (1-4). It consists of four domains, (32)
items, and a questionnaire to measure the quality of work for the supervisors of the
basic stage (1-4), which made up of four domain ,(32) items.
In addition to using the formal interview with the heads of educational supervision
departments in the education directorates in Gaza governorate.
The researcher used the following statistical methods: (frequencies, percentages,
arithmetic mean, standard deviation, and the relative weight). The study concluded:
1. The results have confirmed that the scientific, technical, management and
human skills, that came out in a great degree.
2. The arranging of training skills for supervisors of basic stage (1-4) were on
the following : the domain of technical skills relative weight is

(%75),

followed by the domain of scientific skills relative weight (%75), followed by
the

domain

of management skills relative weight (%76), and finally

followed by the domain of human skills relative weight (%77).
3. There are no statistically significant differences at the level (0.05) in the mean
scores of estimation study sample (head teachers) in the level of training
skills of the supervisors of

the basic stage (1-4) in Gaza governorates

attributed to the variables of (sex years of service).and for the educational
qualifications there are no statistically significant differences at the level
(0.05) in the scientific and management skills and there are statistically


ح

significant differences at the level (0.05) in the technical and scientific skills
for the benefit of bachelor degree holders
4. There are statistically significant differences at the level (0.05) in the mean
scores of estimation study sample (head teachers) in the level of training
skills of the supervisors of basis stage (1-4) in Gaza governorates due to the
variable of specialization (scientific subjects - humanitarian subjects) for the
benefit of scientific subjects specialization.
5. The level of work quality for the supervisors of basic stage was (%78, %75,
%75, %73) for the four domains (planning, leadership .development and
improvement and evaluation). These domains refer to significant levels, while
the total level of the quality of work in the questionnaire was (%76), which
indicates a high level of quality of work among supervisors.
6. There are statistically significant relationship at the level (0.05) between the
total score of the training skills questionnaire and the total score of the quality
of work questionnaire by a strong positive, statistically significant factors of
correlation estimated (0.845).
In light of the previous findings, the study recommends that it is necessary to
spread the culture of educational supervision in basic stage (1-4) through preparing
an educational guide about the quality and its standards and how to achieve them,
setting up training programs prepared by the help of supervisors of basic stage (1-4)
to meet their real needs, holding workshops in coordination with the quality unit in
the Ministry of Education and with the supervisors of basic stage (1-4) for clarifying
the work of education unit in the field, the development of future visions to achieve
quality in coordination with universities, using of global experiments which
implementing in other countries, and providing the supervisors with bulletins about
the most important developments in education and supervisory issues.
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مقدمة الدراسة:
فاايظاالثااورةالمعلوماااتالتااينعيشااهافاايهااذاالاازمنالااذييمتااازبااالتغيراتالس اريعة
والتطاوراتالهائلاةفايشاتىمجااَلتالحيااة،أصابحهنااكحاجاةملحاةإلعاادةالنظارفايجميااع

قضاياالحياةومنهاالنظامالتربويوالتعليمي،وحيثإنتطاويرأينظاامترباويينساجمماعهاذه
التغي اراتيتطلاابذلااكتبناايخطااطبعياادةالماادىتكااوننابعااةماانفلساافةالدولااةبشااكلعاااموماان

فلساافةالتعلاايمبشااكلخاااص،وذلااكماانأجاالخلااقجياالواعوقااادرعلااىمواجهااةتحاادياتهااذا

العصر .

ويعداإلشرافالتربويأحدالعناصرالمهمةفيمنظومةالتربيةفتنفيذالسياساةالتعليمياة

تحتاااجإلااىإش ارافتربااويفعاااليعماالعلااىتحسااينها،وتوجيااهاإلمكاناااتالبش اريةوالماديااةفيهااا
وحسااناسااتخدامهاواإلسااهامفاايحاالالمشااكالتالتاايتواجااهتنفيااذهابالصااورةالمرجااوة.كمااايقااع

علىاإلشرافالترباويعابءتوجياهالمعلماينوارشاادهمأثنااءالخدماةلمواجهاةالتغياراتالعالمياة

المعاصارةفاايالمعرفااةالعلميااةوالتكنولوجيااةوتوظيفهااالخدمااةالعمليااةالتعليميااةوتحقيااقأهاادافها.

(حسينوعوضاهلل )14:2006،
ومنالمعروفأناإلشرافالتربويهوصماماألمانفيالعمليةالتربوياة،وبقادركفااءة
اإلش ارافالتربااويوفعاليااةأجهزتااهتكااونكفاااءةالعمليااةالتعليميااةوفعاليتهااا،فهااواآلليااةالمساائولة
عاانتحقيااقالكثياارماانعناصاارالجااودةالنوعيااةفاايالنظااامالتعليمااي،خاصااةالحلقاااتاألربااع

الكباارىالتاايتمثاالحلقاااتالجااودةوهااي:المناااهج،وأداءالمعلمااين،والم اوادالتعليميااة،وأساااليب
التقااويم،وماانهنااافااإنالمشاارفالتربااويهااوصااماماألمااانوضااابطإيقاااعالجااودةالنوعيااةفااي
النظامالتعليمي(.عالونةوآخرون )74:2008،

كماااأناإلش ارافالتربااويوساايلةأساساايةلتحسااينالتاادريس،وتطااويرنوعيااةالتعلاايمماان

خ اااللتنمي ااةكفاي اااتالمعل اامالتعليمي ااةوتزوي اادهب ااالخبراتالتربوي ااةالالزم ااة،وينبغ اايأنيك ااون
اإلشارافمتجاادداًومتطااو اًر،وذلااكماانأجاالتحسااينوتطااويركفاياااتالمعلمااينومساااعدتهمعلااى
إثراءوتطويرالمناهجالتربويةوالموادالتعليمية(.األغا )147:2008،

وفيظلهذهالتغيراتوالتطوراتتغيرتأدوارالمشرفالتربوي،وتغيرعملهمانعم ِال
يقومعلىالتفتيشالتسلطي،إلىعملديمقراطيتعاوني،ومنعمليةالتسييراإلداريللعناصار

البش اريةوضاابطها،إلااىعمليااةاسااتنفارالطاقااات،وشااحذالهماام،واسااتثارةالاادوافع،والعماالعلااى
مساعدةالمعلموتوجيههبمايحققاألهدافالتربويةالمنشودة .
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ونظا اًر ألهمياة التعلايم أيضاافاإن ذلاك يتطلاب وجاود اإلشاراف الترباوي لالرتقااء بنوعياة
التعليم من خالل توفير أفضل السبلالتي ِّ
تمكن المعلم وجميعأطراف العملية التعليمية التعلمية
مان القياام باأدوارهم بشاكل فعاال،حياثيهاتم اإلشاراف الترباوي بجمياع جواناب العملياة التربوياة،
ويساعىفايمجملاهإلاىتحقياقجاودةالتعلايموتحسايننوعيتاه ،لاذا يعتبار وسايلة مهماة لتطاوير
نوعية التعليم باعتبار هذا التطوير الهدف األول لإلشراف التربوي؛ليحقق التعليم أهدافاه وغاياتاه
بكفااءة وفعالياة ،ويعتبار اإلشاراف الترباوي أحاد الخادمات المهنياة التعليمياة والرئيساة التاي يقادمها

النظاامالترباوي بهادف تقاديم ياد العاون والمسااعدة للمعلماين علاى أسااس اَلحتارام والتقادير،

واكسابهمالقدرة على تنفيذ المنهج وتطويره ،وتوفير البيئة التعليمية المناسبة؛ مما يزيد من كفاءة

العائدالتربوي وتحقيق األهداف التعليمية المرجوةبجودةعاليةووقتقصيروأداءمتميز .

وم ااعتط ااوراإلشا ارافالترب ااويتع ااددتوظائف ااهفأص اابحيش ااملك االم ااايتعل ااقبالعملي ااة
التعليميااةويسااهمفاايتحسااينتعلاامالطلبااةوتحقيااقأهاادافالمؤسسااةالتربويااةماانخاااللتنميااة

العالقاااتاإلنسااانية،وتوجيااهالعماالالجماااعي،وتااوفيرفاارصالنمااوالمهناايوالمعرفاايللمعلمااين،
وتقويممخرجاتالعمليةالتربويةومنتجاتها(.و ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية )19:2013،
مهماا فاي المنظوماةالتربوياة ،وتتجاه أنظاار
وبالتاالييمثِّال المشارفون التربوياون مرك ُا
از ً
العااملينفاي الحقال الترباوي إلايهم باعتباارهم خباراء ومتخصصاين فاي المنااهج وطارق التادريس
الحديثة،وينبغي عليهم تطوير العملية التربوية وتحسينها عن طريق مساعدة المعلمين وتوجيههم
نحوالسبل التي تزيد فعاليتهم؛ ليحققوا أفضل إنجاز في عملهم .

وحياثإنالمشارف الترباوي هاو المخطاط والمنفاذ لعملياة اإلشاراف الترباوي والموجاه

لنتائجاه المدرساية ،فقاد تطاور دوره؛ لينساجم ماع تغيارات العصار وحاجاات التربياة الحديثاة التاي
تنظر إلاى المشارف الترباوي علاى أناه " قائاد ترباوي يساعى إلاى تحساين العملياة التعليمياة التعلمياة

ويعمل على تطويرها؛لذا على المشرف التربوي أن يعي األهداف التي يسعى اإلشارافالترباوي

إلى تحقيقها وتعينه على إدراك مهمته ومساعدته على القيام بها على خير وجه .

(الخطيبوالخطيب .)13:2003،
وتاارى(السااعدية)2014،أننجاااحالعماالالتربااوييكماانفاايفعاليااةاإلش ارافالتربااوي

والمهاراتالتييمتلكهاالمشرفالتربوي،وبالتالييسهمفيتطويرأداءالمعلم .

(السعدية )393:2014،
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لاذلك لام يعاد دور المشارف مقصاو اًرعلاى متابعاة المعلام فاي أثنااء تنفياذ الخطاط الد ارساية

والمنااهجبمفهومهاا الضايق أو تقاويم أدائاه داخال الصاف ،وانماا قياادة التطاوير والتغييار الشاامل
والمساتمر لالرتقااءبادوره لمواجهاة حاجاات المجتماع ومتطلباات العصار ،ولكاي تازداد فاعلياة

المشارف الترباوي نحاو أداء هاذاالادور الجدياد،وتحقياقالجاودةفايالعمالالتايتعتبارالتحادي
الحقيقاايالااذييواجااهالاانظمالتربويااةباعتبارهاااأداةلإلصااالحالتربااويواحاادىالركااائزاألساسااية

لمسايرةالتغيراتالعالميةوالمحليةومحاولةالتكيفمعها؛لذايسعىاإلشرافالترباويمانخاالل
تبنايفلساافةالجااودةإلااىتسااخيركافااةالمعلومااتواإلمكاناااتالماديااةوالبشارية،وضاامانمشاااركة
جميااعالجهاااتواإلداراتوالقياااداتالتربويااةماانمش ارفينتربااويينوماادراءماادارسومعلمااينفااي

العماالفريق ااًواحااداً،وتوظياافم اواهبهمواسااتثمارقاادراتهمالفكريااةفاايمختلاافمسااتوياتالتنظاايم
علااىنحااوإبااداعيولضاامانتحقااقالتحساانالمسااتمر،والعماالنحااوتحقيااقالجااودةفاايالنظااام

التربوي(.آلدعبش )6:2014 ،
وم اانه ااذاالمنطل ااقيج ااباَلهتم ااامبإع اادادالمشا ارفينالترب ااويينوت اادريبهمأثن اااءالخدم ااة
وتزوياادهمبالمهاااراتوالكفاياااتالالزمااةألداءأدوارهاامالمطلوبااةبشااكليااؤديإلااىتطااويرالعماال
وزيادةاإلنتاجواإلنتاجية .

مشكلة الدراسة وتساؤالتها
فيظلالتقدمالعلميوالتكنولوجيالمساتمر،وظهاورنظريااتواتجاهااتتربوياةجديادة،

َلبادللمشاارفالتربااويأنيعاايهااذهالتطااوراتوالنظرياااتحيااثيتطلااباإلشارافالفعااالمشارفين
علىمستوىعالمنالكفاءةالعلميةوالمهنية،وامتالكالمهاراتوالخباراتالتايتاؤهلهمللتعامال
معالذينيعملونفيمحيطعملهم .

إننجاااحالمشاارفالتربااوييعتماادبشااكلكبياارعلااىمااايتمت اعبااهماانمهاااراتإش ارافية

وفكريااةوفنيااةوانسااانية،وماانخاااللعماالالباحثااةمش ارفةتربويااةللمرحلااةاألساسااية()4-1فااي
و ازرةالتربياةوالتعلايموجاادتأنالمهااراتالتدريبيااةالتايتقاادملمشارفيالمرحلااةاألساسايةَلتلبااي

احتياجاتهمبالشكلالاذييحقاقالجاودةفايالعمال،وأناهيجابأنيحارصالمشارفعلاىتطاوير
نفسهبكلماهوجديدفيمجاالتخصصاه،فااليعقالأنيكاونالمشارفأقالإلمامااًمانالمعلام

بالتطوراتالمختلفةفيالمحتاوىالعلماي،واألسااليباإلشارافيةالحديثاةوأناواعاإلشارافالمختلفاة

وكيفيةتوظيفهاا،ومانهنااظهارتالحاجاةلد ارساةهاذهالمشاكلةالتايتتحاددفايالتسااؤلالارئيس

التالي :
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مـــا المهـــارات التدريبيـــة الاليمـــة لمشـــرسي المرحلـــة األساســـية ( )4-1بمحاسظـــات ـــية؟ ومـــا

عالقتها بجودة العمل؟

وتتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ماأهمالمهاراتالتدريبيةالالزمةلمشرفيالمرحلةاألساسية()4-1بمحافظاتغزة؟ 
 .2ماأهمأبعادالمهاراتالتدريبيةلمشرفيالمرحلةاألساسية()1-4بمحافظاتغزة؟ 

 .3هاالتوجاادفااروقذاتدَللااةإحصااائيةعناادمسااتوىدَللااة(𝛂≥)0.05فاايمتوسااطات
اديرين)للمهااراتالتدريبياةالالزماةلمشارفيالمرحلاة
درجاتتقديرأفرادعينةالدراسة(الم 
األساسية()4-1بمحافظاتغزةتعزىلمتغيرالجنس(ذكر-أنثى) 

 .4هاالتوجاادفااروقذاتدَللااةإحصااائيةعناادمسااتوىدَللااة(𝛂≥)0.05فاايمتوسااطات
اديرين)للمهااراتالتدريبياةالالزماةلمشارفيالمرحلاة
درجاتتقديرأفرادعينةالدراسة(الم 
األساسااية()4-1بمحافظاااتغ ازةتعاازىلمتغياارالمؤهاالالعلمااي(بكااالوريوس-د ارسااات
عليا) 

 .5هاالتوجاادفااروقذاتدَللااةإحصااائيةعناادمسااتوىدَللااة(𝛂≥)0.05فاايمتوسااطات
اديرين)للمهااراتالتدريبياةالالزماةلمشارفيالمرحلاة
درجاتتقديرأفرادعينةالدراسة(الم 

األساسية()4-1بمحافظاتغزةتعزىلمتغيرالتخصص(موادعلمية-موادإنسانية) 

 .6هاالتوجاادفااروقذاتدَللااةإحصااائيةعناادمسااتوىدَللااة(𝛂≥)0.05فاايمتوسااطات
اديرين)للمهااراتالتدريبياةالالزماةلمشارفيالمرحلاة
درجاتتقديرأفرادعينةالدراسة(الم 
األساسية()4-1بمحافظاتغزةتعزىلمتغيرسنواتالخدمة(أقلمان5سانوات5-

إلى10سنوات–10سنواتفأكثر) 

بمحافظاتغزة؟ 

جودةالعمللدىمشرفيالمرحلةاألساسية()4-1

 .7مامستوى

 .8هلتوجدعالقةذاتدَللاةإحصاائيةباينمتوساطاتتقاديراتأفارادعيناةالد ارساةلتاوافر
المه اااراتالتدريبي ااةالالزم ااةلمشا ارفيالمرحل ااةاألساس ااية( )4-1ومس ااتوىج ااودةالعم اال
لديهم؟ 

أهداف الدراسة:

تتحددأهدافالدراسةالحاليةفيمايأتي :

 .1التع ا اارفإل ا ااىأه ا اامالمه ا اااراتالتدريبي ا ااةالالزم ا ااةلمشا ا ارفيالمرحل ا ااةاألساس ا ااية()4-1
بمحافظاتغزة .
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 .2التعاارفإلااىأهاامأبعااادالمهاااراتالتدريبيااةالالزمااةلمش ارفيالمرحلااةاألساسااية()1-4
بمحافظاتغزة .

 .3الكش اافع اانالف ااروقذاتالدَلل ااةاإلحص ااائيةف اايمتوس ااطتق ااديراتالم ااديرونلمس ااتوى
المه اااراتالتدريبي ااةالالزم ااةلمشا ارفيالمرحل ااةاألساس ااية()4-1بمحافظ اااتغا ازةتع اازى

للمتغيراتالتالية(:الجنس،سنواتالخدمة،المؤهلالعلمي،التخصص) .

 .4التعاارفإلااىمسااتوىجااودةالعمااللاادىمش ارفيالمرحلااةاألساسااية()4-1بمحافظااات
غزة .

 .5الكش اافع اانالعالق ااةب ااينمتوس ااطاتتق ااديراتعين ااةالد ارس ااةلواق ااعالمه اااراتالتدريبي ااة
الالزمااةلمش ارفيالمرحلااةاألساسااية( )1-4ومتوسااطاتتقااديراتالعينااةنفسااهالمسااتوى
جودةالعمللدىمشرفيالمرحلةاألساسية( .)1-4

أهمية الدراسة:

تكمنأهميةالد ارساةفايالجانابالاذيتتناولاه،وهاوالمهااراتالتدريبياةالالزماةلمشارفي

المرحلةاألساسية()4-1بمحافظاتغزةوعالقتهابجودةالعملولعلهذاالجانابينطاويعلاى
أهميةكبرىسواءمنالناحيةالنظريةأوالناحيةالتطبيقيةوالذييتمثلفيالنقاطالتالية :

أوالً :من الناحية النظرية:

 .1علىالرغممنتعددالبحوثوالدراساتالتيتناولتموضوعالمهااراتالتدريبياة،إَلأن
ه ااذهالد ارس اااتل اامتع ااطاهتمامه اااالك ااافيف اايمج ااالالتعل اايموخصوصا ااًف اايالمجتم ااع
الفلسطينيفيالمهاراتالتدريبيةالالزمةلمشرفيالمرحلاةاألساساية()4-1بمحافظاات
غزةوعالقتهابجودةالعملعلىحدعلمالباحثة .

 .2قدتلقيهذهالدراسةالضوءعلاىمعرفاةمادىتاأثيرالمهااراتالتدريبياةالالزماةلمشارفي
المرحلةاألساسية()4-1بمحافظاتغزةوعالقتهابجودةالعمل .

 .3قدتفيدفيتزويدالعاملينفيمجالالتربيةبمعلوماتوأساليبلتحقيقجودةالعمل .

 .4تقاادمالد ارسااةإطااا اًرنظري ااًحااولالمهاااراتالتدريبيااةالالزمااةلمش ارفيالمرحلااةاألساسااية
()4-1بمحافظاتغزة،وعالقتهابجودةالعملاألمرالذيدفاعالباحثاةإلاىإجاراءهاذه
الدراسةممايدفعالباحثينلمزيادمانالد ارسااتاألخارىحاولالمهاا ارتوعالقتهاابابعض

المتغيراتاألخرى .
ثانياً من الناحية العملية (التطبيقية):

 .1قديستفيدالمشرف ونبالتخطيطلتنفيذاألنشطةالخاصةبالمدارساألساسية .
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 .2قدتتيحهذهالدراسةالمجالَلستحداثبرامجذاتفعاليةفياإلشرافالتربوي .

 .3قدتساهمنتائجهذهالدراسةالقائمينعلىالعمليةالتربويةوالتعليميةوالباحثينالترباويين
فيوضعالخطط،لتحقيقجودةالعملبأفضلالطرق.

 .4قدتكمنأهميتهافيكونهذهالفئةمنالمشرفينتعتبرمهمةفيرقيالعمليةالتعليمية
واإلداريةواإلشرافيةفيالمدارساألساسية 

مصطلحات الدراسة:

المهــارة:يعرفهااا(عطيااة)37:2009،بأنهاااأداءيؤديااهالفااردفاايموقاافمعااينيتساامبالسااهولة
والدقااةواَلقتصااادبالجهاادالمبااذولوالوقااتالااالزمس اواءأكااانذلااكاألداءعقلي ااًأماجتماعي ااً،أم

حركياً .

ويعرفهاا(حرياز)9:2007 ،بأنهااالقادرةعلاىالقياامبعمال،بشاكليحاددهمقيااسمطاور

لهذاالغرض،وذلكعلىأساسالفهموالسرعةوالدقاة.أوهايعمليااتنمارساهاونساتخدمهاعان
قصدفيمعالجةالمعلوماتوالبياناتلتحقيقأهدافمرجوةمتنوعةتتراوحبينتذكرالمعلوماات

ووصفاألشياءوتدوينالمالحظات .

وعرفهاا(شاحاتةوالنجاار)302:2003 ،علاىأنهاا "القياام بعمال ماا بدرجاة مانالسارعة

واإلتقانمعاقتصادفيالجهدالمبذول" .

أمااا(الساالمي)23:1999 ،فياارىأنهاااالقاادرةعلااىأداءعماالأوتنفيااذإجاراءأوتحقيااق

نتيجةباستخدامأساليبوطرقتتسمبالكفاءةوالتميزبمايحققنتائجأعلاىوأفضالمماااساتخدم

فياألداءمنمواردوامكانات .

فقاادعاارف(المحبااوب)1997،المهاااراتالتدريبيااةبأنهاااالخصااائصوالصاافاتوالقاادرات

التييجبأنيمتلكهاالمشرفالتيعنطريقهايمكنهالتفاعالوالتاأثيرعلاىالمعلماينمانأجال
تحسا ا ااينإنجا ا ااازالمها ا ااامالتدريسا ا اايةبفعاليا ا ااة،لتحقيا ا ااقأها ا اادافالعمليا ا ااةالتعليميا ا ااة(نق ا ا االًعا ا اان

الجابري )35:2011 ،

ااءةواإلتق ااانالت ااي
وتع اارفالباحث ااةالمه ااارةالتدريبي ااةإجرائيا ااًبأنه ااامس ااتوىالج ااودةوالكف ا 

افيةوحياثياؤدي
يمتلكهاالمشرفالتربويللمرحلةاألساسيةبمحافظاتغازةفايممارسااتهاإلشار 

إلىتحقيقنتائجأفضلوجودةأعلىفيالعملاإلشرافيفنياًوادارياًوانسانياًوعلمياً .

(رضاي)14:2006 ،بأنهاامجموعاةمانالصافاتالتاييتميازبهاامناتجمعاين
الجـودة:تعرفهاا ا
تحددقدراتهعلىتلبيةحاجاتالمستهلكينومتطلباتهم .
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ويعرفه ااا(عليم ااات")2004،بأنه ااامجموع ااةم اانالس ااماتالت ااييج اابتوافره اااف اايجمي ااع

عناصا اارالمؤسس ا ااةما اانم ا اادخالتوعملي ا اااتومخرجا اااتلتحقي ا ااقحاجا اااتالع ا اااملينورغب ا اااتهم
ومتطلباتهمفيالمؤسسةوالمجتمعالمحلي(.عليمات )18:2004،
وتعاارفالباحثااةالجااودةفاايالعماالاإلش ارافيبأنهاااطريقااةعمااليااتمماانخاللهاااالتعاماال

والمشاااركةبااينجميااعاألط اراف(معلمااين،مااديرين،ن اوابمااديرين)ماانخاااللتفااويضالساالطة
واعط اااءالص ااالحياتم اانقب االالمشا ارفينالترب ااويينللع اااملينف اايالمي اادان،وم اانخ اااللتش ااجيع

اإلبااداعواَلبتكااارواحت اراماألفكااارالمخالفااة،مااعضاارورةتعزي ازالمباادعينوالمبااادرينومكافااأتهم
وذلكمنأجلتحقيقاألهدافالمرجوةبأقلجهدوامكاناتوفيأقصروقتممكن .
اإلشراف التربوي:
عرف ااه(ط ااافش:)73:2004،بأن ااهمجموع ااةم ااناألنش ااطةالمدروس ااةالت ااييق ااومبه ااا

تربويونمختصونلمساعدةالمعلمينعلىتنميةذواتهم،وتحسينممارساتهمالتعليميةوالتقويمية
داخلغرفةالصفوخارجها،وتذليلجميعالصعوباتالتيتواجههم؛ليتمكنوامنتنفيذالمنااهج

المقررة،وتحقيقاألهدافالتربوياةالمرساومة،بهادفإحاداثتغياراتمرغوباةفايسالوكالتالمياذ
وطرائقتفكيرهمفيصبحواقادرينعلىبناءمجتمعهم،والدفاععنوطنهم .
كماعرفه(عطاريوآخرون:)26:2005،بأناهعملياة تفاعال متعاددة األبعااد تتضامن تطاوير
المنهاج والتعلم ،وبيئة العمل ،وتنظيم الطالب،وتوظيف طاقات المدرسين وتطوير أدائهم .

كااذلكعاارفبأنااهالعمليااةالمخططااةوالمنظمااةالهادفااةإلااىمساااعدةالمااديرينوالمعلمااين

علااىامااتالكمهاااراتتنظاايمتعلاايمالطلبااةبشااكليااؤديإل اىتحقيااقاألهاادافالتعليميااةالتربويااة
وبالتاااليفاإلشارافخدمااهفنيااةمتخصصااةيقاادمهاالمشاارفالتربااويإلاايالمعلمااينالااذينيعملااون

معهبهدفتحسينالعمليةالتعليمية(و ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية .)3:2007،
المشرف التربوي

عرفت ااه(التميم ااي:)14:2005،بأن ااهقائ اادترب ااوييس ااعيإل اايتحس ااينأداءالمعلم ااين
ونمااوهمالمهناايويتااولىتطااويرالعمليااةالتربويااة؛لتحقيااقأهاادافهابالتعاااونمااعجميااعماانلهاام
عالقةبالعمليةالتعليمية .

ويعرفه(القفعي")10:2011 ،بأنهالشخصالمؤهلوالخبيارتربويااًوالمكلافمانقبال

إدارةاإلشرافالتربويباإدارةالتربياةوالتعلايم؛ليكاونمسائوَلًعانمسااعدةالمعلماينوتقاديمالادعم

لهموتطويرالمعلمينمهنياًوتحسينومتابعةالعمليةالتعليميةواثرائهابماهوجديد" .
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ويعرفااه(ساامعان)9:2012 ،بأنااهالشااخصالمؤهاالالااذييقااومباإلش ارافالمبحثااي

عل ااىالمعلم ااينوالمعلم ااات،ويس ااعىإل ااىتحس ااينالعملي ااةالتعليمي ااةالتعلمي ااةبكاف ااةعناص اارها،
والتعاونمعجميعاألطرافذاتالصلةبهذهالعمليةتحقيقاًألهدافاإلشرافالتربوي .
وتتبناىالباحثااةالتعرياافالتااالي:هااوالشااخصالااذيعااينماانقباالو ازرةالتربيااةوالتعلاايم

العاليلإلشرافعلىالمعلمينوالمعلماتفيإطارتخصصهالعلميويؤثرفيأداءالمعلمنحو
األفضلمنأجلتحسينعمليةالتعليموتنعكسبدورهاعلىمستويالتحصيللديالطالب .
مرحلة التعليم األساسية الدنيا (:)4-1
تتمثاالهااذهالمرحلااةفاايالتالميااذالااذينينتمااونإلااىالفئااةالعمريااةماان(،)10-6وهاام
تالميذالصفوفاألربعةاألولىمنالصفاألولوحتىالصفالرابعاألساسي .
ويشرف على هذه المرحلة نوعان من المشرسين هما:
 مشرفمرحلةآداب .

 مشرفمرحلةعلوم(.و ازرةالتربيةوالتعليم )4:2008،

محاسظات ية:

هيجزءمنالسهلالساحليالفلسطينيتبلغمساحته(365كم)2ويمتدهذاالجزءعلى

الشاااطاالشارقيللبحاارالمتوسااطبطااول(45كاام،(2وبعاارضمااابااين()12-6كاام،2ومااعقيااام
الساالطةالفلسااطينيةتاامتقساايمقطاااعغ ازةإداري ااًإلااىخمااسمحافظاااتهااي:شاامالغ ازة،غ ازة،
والوسطى،وخانيونس،ورفح(.و ازرةالتخطيطوالتعاونالدولةالفلسطينية)14:1997،
حدود الدراسة:تتمثلحدودالدراسةفياآلتي :

 .1حـــد الموضـــوع:اقتص اارتالد ارس ااةعل ااىالمه اااراتالتدريبي ااةالالزم ااةلمشا ارفيالمرحل ااة
األساسية()4-1بمحافظاتغزةوعالقتهابجودةالعمل.

 .2الحد المكـاني:ماديرياتالتربياةوالتعلايمبمحافظااتغازةوهايمديرياةشامالغازة،شارق
غزة،غربغزة،الوسطى،شرقخانيونس،خانيونس،رفح.

 .3الحـــــد البشـــــري:جمي ا ااعم ا ااديريالمرحل ا ااةاألساس ا ااية()4-1ف ا اايالم ا اادارسالحكومي ا ااة
بمحافظاتغزة.

 .4الحد اليماني:تمتطبيقالدراسةخاللالفصلالدراسياألولمنالعامالد ارساي2015
م2016/م .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة

احملور األول :اإلشراف الرتبوي
 تع يفهرإلش رفهرا

ي

 مست يايهرإلش رفهرا

يهيفهف سطني

 ا م زهرإلش رفهرا

ي

 ا سرفهرإلش رفهرا

ي

 مهامهرملش فهرا

ي

 رملهااريهراتسايب زها مش فهرا
 ان رعهرإلش رفهرا
 ر

ي

ي

اا بهرإلش رف ز

 حاجزهرملش فهرا

يهإىلهراتسايبهوراتنم زهرملهن ز ه
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أوالً :تعريف اإلشراف التربوي
إناإلشرافالتربوييهدفإلىتحسينعمليتيالتعليموالتعلممنخاللاَلرتقااءبجمياع

العوام االالت اايت ااؤثرفيهم ااا،ولق اادتع ااددتتعريف اااتاإلشا ارافالترب ااويف اايكثي اارم ااناألبح اااث
والدراساتالعلمية،وستعرضالباحثةفيهذهالدراسةبعضهذهالتعريفات :
أوالً :اإلشراف سـي اللغـة:مانخااللالرجاوعإلاىأصالكلماةإشاراف،فقادوردفايمعجامالمنجاد
فيبابشرفمايأتي :

شرف:ارتفع،وشارفالمكان:عاله،وشرفالشيء:اطلععليهمنفوق،وأشرفالشايء:عاال
وارتفع(المنجد )383:1986 ،
كماوردفيلسانالعربمايلي:شرف:أيصارذاشرفوعالفيدينأودنيا .
أشرفالشيء:أيعالوارتفعوانتصب .
المشرف:المكانالذيتشرفعليهوتعلو،ومشارفاألرض:أعاليها .
أشرفعلىالشيء:أياطلعتعليهمنفوق(ابنمنظور )2244-2241:1995،
ثانياً :اإلشراف سي االصطالح:
يعرفاإلشرافبأنهالعمليةالتييتمفيهاتقاويموتطاويرالعملياةالتعليمياةومتابعاةتنفياذ

كاالماااينطبااقبهااالتحقيااقاألهاادافالتربويااة،وهااويشااملاإلش ارافعلااىجميااعالعملياااتالتااي
تجريفيالمدرسةسواءكانتتدريسيةأمإداريةأمتتعلقبأينوعمنأنواعالنشاطالتربويفي

المدرس ا ااةوخارجه ا اااوبالعالق ا اااتوالتف ا اااعالتالموج ا ااودةبينه ا ااا(.مكت ا اابالتربي ا ااةالعرب ا اايل ا اادول

الخليج )45:1985،

وتعرفه(المدلل)9:2003،بأنهالعمليةالتييتمفيهاتحسينالعمليةالتربويةوتطويرهاا

ورفااعمسااتواها،بتااذليلكافااةالصااعوباتوالمعوقاااتالتاايتحااولدونتحقيااقاألهاادافالتربويااة

المنشودةبالمستوىالمطلوب .

كمااايعرفااه(حسااينوعااوضاهلل)19:2006،تنساايقواثااارةاهتمااامالمعلمااينوتوجيااه

نموهمبقصدتوجيهنموالتالميذ؛ليتمكنوامنالمشاركةبصورةفعالةفيالمجتمعالاذييعيشاون
فيااهوبااذلكفاإلش ارافالتربااويمجهااودماانظممسااتمرلتشااجيعالمعلمااينعلااىالنمااوالااذاتيكااي

يصبحواأكثرفاعليةفيتحقيقاألهدافالمنشودة .
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ويعرف(السخنيوآخرون)23:2012،اإلشرافالتربويبأناهعملياةقيادياةديمقراطياة
ِّ

تعاونيااةمنظمااة،تُعنااىبااالموقفالتعليمااي،بجميااععناصارهماانمناااهجووسااائلوأساااليب،وبيئااة

ومعل ااموطال ااب،وته اادفإل ااىد ارس ااةالعوام االالم ااؤثرةف اايذل ااكالموق اافوتقييمه ااا،للعم االعل ااى
تحسينهاوتنظيمها،منأجلتحقيقأفضلألهدافالتعلموالتعليم .

فيحينيعرفه(طافش)72:2004،بأنهعباارةعانمجموعاةماناألنشاطةالمدروساة
التااييقااومبهاااتربويااونمختصااونلمساااعدةالمعلمااينعلااىتنميااةذواتهااموتحسااينممارساااتهم

التعليمي ااةوالتقويمي ااةداخ االغرف ااةالص اافوخارجه ااا،وت ااذليلجمي ااعالص ااعوباتالت اايتا اواجههم؛
ليتمكناوامانتنفياذالمناااهجالمقاررة،وتحقياقاألهادافالتربويااةالمرساومة،بهادفإحاداثتغيارات

مرغوباةفاايسالوكالتالميااذوط ارئاقتفكياارهمفيصابحواقااادرينعلاىبناااءمجاتمعهم،والاادفاععاان
وطنهم .

كمااايعرفااه(ساامعان)31:2012 ،بأنااهعماالتربااويماانظمتقااومبااهإدارةاإلش اراف

الترب ااوي،به اادفتحس ااينالعملي ااةالتربوي ااةوالتعليمي ااةويس اااعدف اايتط ااويروتحس ااينأداءاإلدارة
المدرسيةوالمعلمينمنخاللالزياراتالميدانيةوالدوراتالتدريبيةالمستمرة؛وذلكعبراستثمار

جميعالمستحدثاتالتكنولوجيةالمتاحة .

بينماترى(و ازرةالتربيةوالتعلايمالعااليالفلساطينية) 11:2009،بأناهعملياةفنياةيقاوم
بهاتربويونمختصونبقصدالنهوضبعمليتيالتعليموالتعلمومايتصلبهماابواساطةاَلطاالع

علااىمااايقااومبااهالمعلمااونمااننش اااطاتضاامناإلمكاناااتوالوسااائلالمتااوفرةلااديهموماانث اام
الوقوفمعهمومساعدتهمعلىتحسينأدائهمبحيثيستطيعونالتفاعلماعالتالمياذعانطرياق

تزويدهمبمعارفنافعةوقيمراسخةوعاداتحميدة)

ومن خالل ما سبق نجد أن أ لب التعريفات تتفق على أن اإلشراف التربوي هو:
 عمليةتقويموتطويرللعمليةالتربويةككل.
 عمليةتعاونيةديمقراطيةمنظمة.

 عمليةفنيةإنسانيةقائمةعلىاإلبداعالمستفيداألولمنهاهوالطالب.
 عمليةيقومبهاتربويونمختصونوهدفهاالنهوضبالعمليةالتعليميةالتعلمية.

 عمليةمتجددةومتطورةباستمرارتستوعبكلمايطرأفيالمجتمعمنمتغيرات.

وماانخاااللماااساابقتعاارفالباحثااةاإلش ارافالتربااوي"بأنااهجميااعاألنشااطةالمدروسااة

والمنظمااةالتااييقااومبهاااالمشاارفالتربااوي؛لتحسااينأداءالمعلمااينوالعماالعلااىتنميااتهممهني ااً،
لتحقيقأهدافالعمليةالتربويةبشكلفعالوجودةعالية" .
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ثانياً :مستويات اإلشراف التربوي سي سلسطين:
لقدوردفي(دليلاإلشرافالتربويالصادرعنو ازرةالتربيةوالتعلايم)2008،أناهيمكان

تقسيماإلشرافإلىمستويينهما :
أوالً :اإلشراف الداعم ويشمل:
 .1اإلشراف الفني التخصصي:

 إش ارافالمرحلااةاألساساايةاألولااى،ويااتمفاايهااذاالنااوعمااناإلش ارافتخصاايصمش ارفينماان
تخصصينمختلفين(علومحياتيةوعلومإنسانية)لإلشارافعلاىالمعلماينفايهاذهالمرحلاة

للصفوف(.)4-1

 إشرافالمباحث،ويتمفيهذاالنوعمتابعةالمعلمينالاذينيدرساونالمباحاثللصافوف(5-
)12باستثناءمشرفياللغةاإلنجليزيةالذينيتابعونالمعلمينمن(.)1-12

 .2اإلشراف التعاوني :وهواإلشرافالذييعنيبتقديمالدعملمعلميالمدرسةأولفئةمنهم،في
موضوعاتأظهرتالمدرسةالحاجةإليهامثلإدارةالصف .
 .3اإلش ـراف العــام:إنالهاادفمااناإلش ارافالعااامهااوتأكيااددورالمااديربصاافتهمش ارفاًمقيم ااً؛
ليتس اانىل ااهتق ااديمال اادعموالمس اااندةللمعلم ااينف اايالتخصص اااتالمختلف ااة،خاص ااةوأنالم اادير
والمشرفالتربويموجهانوداعمانلعمليةتجريباألفكاراإلبداعيةالتييطرحهاالمعلم .

ثانياً :المتابعة الشاملة:

وينظرإلىالمدرسةفيالمتابعةالشاملةكوحدةواحدةتلعابأدوا اًرمختلفاةوتتفاعالفيهاا

مجموعاةمانالعناصار،وتاؤثرفيهااعاددمانالعوامال ،ويكاوندوراإلشاراففيهاا،تقيايمالعمليااة
التعليميااةفاايالمدرسااة(أداؤها)وبالتاااليتحصاايلالطلبااة،ويتضااحماانهااذاأنالمشاارفالتربااوي
يولياهتمامهبجميععناصرالعمليةالتعليميةالتايتتضامنالمعلاموالطالابوالمنهااج،والعملياة

اإلشارافيةماانهااذاالمنطلااقهاايعمليااةالتفاعاالبااينالمشاارفوالمعلاام،وبقاادرمااايكااونالتفاعاال
مفتوحااً،بقاادرمااايتااوافرللمعلاامجااوماانالطمأنينااةالااذييساااعدهعلااىتعااديلساالوكه،واتجاهاتااه
نحواإلشرافالتربوي(.و ازرةالتربيةوالتعليم )4،2008،

ثالثاً :أهمية اإلشراف التربوي
إناإلشا ارافالترب ااويل ااهأهمي ااةكب اارىف اايالمنظوم ااةالتربوي ااة،وكنتيج ااةلتط ااورعل ااوم
التربية،وتنوعأساليبالتدريس،يحتاجهذاالتطورإلىاَلختبارالسليموالمفيدللمواقفالتعليمية
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المختلفااةممااايااؤديإلااىجااودةاإلش ارافالتربااوي،وينظاارإلااىاإلش ارافالتربااويعلااىأنااهأداة
لتطااويرالبيئااةالتعليميااة،وتكماانأهميااةاإلش ارافالترب اويكماااعنااد(عااايش)39:2008،فيمااا
يأتي :
 .1إناإلشرافالتربويعملمنهجيعلمييعتمدعلىاألسسالعلميةفايحالالمشاكالت
التربويةذاتاَلرتباطبالعملاإلشرافي.

 .2حاجااةالمعلاامللمشاارفالتربااويكونااهمستشااا اًرمشاااركاً،فض االًع انأنعماالالمشاارف
بوييكملفيكثيرمنجوانبهعملالمعلمويتممه.
التر
ِّ

 .3التحاقعددمنغيرالمؤهلينتربوياًللعملفيالتدريسيتطلبوجودالمشرفالتربوي.

 .4وج ااودالمعل اامالق ااديمال ااذيل ااميت اادربعل ااىاَلتجاه اااتالمعاصاارةوالط اارقالحديث ااةف ااي
التدريسيؤكدالحاجةإلىعمليةاإلشراف.

 .5حاجااةالمباادعينماانالمعلمااينإلااىمواكبااةالمسااتجداتوالنهااوضبقاادراتهم،وهااوأماار
يتطل اابوج ااودمش اارفترب ااوييلب اايحاج اااته ااذهالفئ ااةم اانالمعلم ااين؛ليكونا اوابمثاب ااة

المدربينلزمالئهم(.عايش)39:2008 ،
وذكر (القحطاني )2005،النقاط اآلتية للداللة على أهمية اإلشراف التربوي:
 .1إنالتربيااةلاامتعاادمحاااوَلتعش اوائيةباالعمليااةمنظمااةلهااانظرياتهاااوفلساافاتهاالفكريااة
المتعددة.

 .2التحاقعددمنغيرالمؤهلينتربوياًبمهنةالتدريس.

 .3إناإلنس ا ا ا ا ا ااانبطبيعت ا ا ا ا ا ااهيحت ا ا ا ا ا اااجإل ا ا ا ا ا ااىالتع ا ا ا ا ا اااونوالمس ا ا ا ا ا اااعدةم ا ا ا ا ا ااناآلخا ا ا ا ا ا ارين.
(القحطاني)14:2005،
فاايحااينأوردت(صااالح)2007،بعااضاألدلااةالتاايتشايرإلااىأهميااةاإلشارافالتربااوي

وتتمثلفياآلتي :

 .1إنعدداًَلبأسبهمنالمعلمينيبدؤونالخدمةدونإعدادمهنيكاف .

 .2أثبت ااتالمالحظ ااةاليومي ااةوالخبا ارةأنالمعل اامالمبت اادئمهم اااكان ااتص اافاتهالشخص ااية
واستعدادهوتدريبهيظلبحاجةماسةإلاىالتوجياهوالمسااعدةمانأجالالتكيافماعالجاو

المدرسيالجديدوتقبلالعملبجميعأبعادهومسئولياته .

 .3اإلشا ارافالترب ااويض ااروريللمعل اامالق ااديمال ااذيل ااميت اادربعل ااىاَلتجاه اااتالمعاصا ارة
والطرقالحديثةفيالتدريس .
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 .4إنالتغييارفااياألساااليبالتربويااةوكاذلكفاايالمنهاااجالد ارساايةيؤكادالحاجااةإلااىعمليااة
اإلشاراف،وذلااكلتوضاايحفلساافةالتغيياارومبر ارتااهأمااامالااذيمااازالمتمسااكاًباألساااليب
التقليديةالتياعتادهافيالتدريس.

 .5إنالمعلمالمتميزيحتااجفايبعاضاألحياانإلاىالتوجياهواإلرشاادَلسايماعنادتطبياق
أفكارجديدة،ويستطيعالمشرفالتربوياَلستفادةمانكفااءةالمعلامالمتميازوخبرتاهفاي

مس اااعدةالمعلم اايناألق االق اادرةًوخبا ارة،وخاص ااةف اايظ االالمنه اااجالفلس ااطينيةالحديث ااة.

(صالح )11:2007 ،

وتاارىالباحثااةأنأهميااةاإلش ارافالتربااويتكماانفاايكونااهعمليااةقياديااةوتفاعليااةوهااو

وساايلةلتحقيااقأهاادافالتربيااةماانخاااللتحدياادورساامأفضاالالطاارقوانارتهاااأمااامالعاااملينفااي

المياادانالتربااوي،كماااوأنااهيكتساابأهميتااهماانخاااللالخاادماتالفنيااةالتااييقاادمهاماانخااالل
متابع ااةالعملي ااةالتربوي ااة،والعم االعل ااىتحس ااينهاوتطويره ااا،واقتا اراحالحل ااولالمناس اابةلمعالج ااة
المشكالتالتيتعترضها .

رابعاً :أهداف اإلشراف التربوي

تتحددأهدافاإلشرافالتربوي،حيثيرى(حسينوعوضاهلل)2006،أنها :
 .1مساعدةالمعلمينعلىالنموالمهني.
 .2إحداثالتغييروالتطويرالتربوي.
 .3تحسينالظروفالمدرسية.
 .4توضيحأهدافالتربية.

 .5الربطبينالموادالدراسية .

 .6بناءقاعدةأخالقيةبينالمدرسين.

 .7تقويمنتائجالتدريس(.حسينوعوضاهلل )23:2006،
أما(زايد)2008،فعددأهدافاإلشرافالتربويالحديثفيالنقاطاآلتية :

 .1تعزيزنقاطالقوةلدىالمعلم،واإلفادةمنهابعرضهاعلىنظرائهكتبادلخبرات.
 .2توفيراحتياجاتالمدرسةوسدالنواقصفيها،منكوادربشرية،وموادتعليميةتعلمية.
متابعةعملالمعلمداخلحجرةالدراسةوتقويماألخطاءالتيقديقعفيها.

.3
 .4غرسالثقةبالنفسلدىالمعلم.

 .5تشجيعالمبادرةواإلبداعواَلبتكار.

.6 .1اإلسهامفيتطويرالمنهجالمدرسيوطرقالتدريس.
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 .6تص ااعيدفاعلي ااةمس ااتوىاألداء،ع اانطري ااقالد ارس اااتالمس ااتمرة،والبح ااوثالمطروح ااة
للتطبيقفيالمجالالتربوي.

 .7مدجسرالتواصلبينالمدرسةوالبيئةالمحلية.

 .8التركيزعلىأهميةالتلميذبوصفهمحورالعمليةالتعليمية.
 .9رفعالروحالمعنويةللمعلم.

.10تنميةمهاراتالعاملينفيالمدرسة(.زايد)112 :2008،
وياارى(الطعاااني)2010،أنالهاادفالعاااملإلش ارافالتربااوييتمثاالفاايتحسااينعمليااة
التعليموالتعلم،وينبثقمنهذاالهدفالعاماألهدافاآلتية :
 .1تحسينأداءالنظامالتعليميوتطويرهلتحقيقمزيدمنالفاعليةوالكفاءةواإلنتاجية،وهذه
العناصرتشكلمفهومالجودة.

 .2المشاركةالفاعلةفيتهيئةواعدادالمعلمالكفء.

 .3إكسابالمعلمالمهاراتوالخبراتالتربويةواستراتيجياتالتدريسالحديثةفيتخصصه.
 .4العملمعالمعلملتحليلسلوكهالتعليميوتشخيصجوانبالقوةوالضعفلديهومعالجة
مايحتاجإليهمنتحسينوتغييروتطوير.

 .5تنميةمهااراتماديرالمدرساةوالمعلاموقادراتهماومسااعدتهماعلاىتوظيفهاالرفاعمساتوى
أدائهماالتعليمي.

 .6تشجيعالمعلمينوالمديرينعلىالبحثالعلميوالتربوي.
 .7تنفيذالدوراتوالبرامجالتدريبيةللمعلمينوالمديرين.

 .8توفيربيئةنفسيةواجتماعيةوماديةومدرسيةمشجعةللتعليمواإلدارة(.الطعاني2010 ،
 )21-20:

ويضيف(السخنيوآخرون)2012،أهدافاًأخرىلإلشرافالتربوي :
 .1تطويرالمنهاجالمدرسي.
 .2تنظيمالموقفالتعليميالتعلمي.

 .3تطويرعالقةالمدرسةمعالبيئةالمحلية(.السخنيوآخرون)25:2012،
وتلخص الباحثة أهداف اإلشراف التربوي بأنها:
 .1ترسيخاَلعتزازباَلنتماءلمهنةالتدريس.
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 .2التعاارفإلااىالواقااعالتربااويوتحليلااهوالعماالعلااىعااالجناواحيالقصااور وتعزىازناواحي
القوة.

 .3تنميةمهاراتالمعلمينوكفاياتهمالتعليمية.

 .4العملعلىتحساينالمخارجالتعليمايأَلوهاوالطالابوحمايتاهمانناواحيالضاعففاي
الموادالدراسيةأوالمثلوالقيم.

 .5حسنالتواصلمعالمجتمعالمحليوالعملعلىاإلفادةمنفيخدمةالعمليةالتربوية.
 .6تدريبالعاملينفيالميدانالتربويعلىآليةالتقويم.
 .7تطويرالمنهاجالمدرسي.

 .8اإلفادةمننتائجالبحوثفيتطويربرامجالتعليم.
خامساً :مهام المشرف التربوي:
حدد(عبدالهادي)2002،مهامالمشرفالتربويفيثالثةمجاَلترئيسيةهي :
.1المجالالفنيويهتمبتحسينأداءالمعلمينورفعكفايتهماإلنتاجيةمنخاللاتباعهألسااليب

إشرافيةمتعددة،باإلضافةإلىمساعدةالمعلمينفيحلمشكالتهم،وايجادقنواتاتصالبينهم.

.2مجااالاإلشارافاإلداريعلااىالماادارسويتااابعماانخاللااهالمشاارفتوزيااعالمعلمااين،وعمليااة

تاادريسالمبحااثالااذييشاارفعليااه،وتاادقيقالعالماااتالفصااليةوالساانوية،وتااوفيرالكتاابواألدلااة

للطااالبوالمعلمااين،باإلضااافةإلااىمتابعااةحسااناسااتغاللالم ارفااقكالمكتبااةوالمختبااروالحديقااة
المدرسيةوالقاعاتالرياضية.

.3مجالالعملالمكتبيحيثيقومالمشرفباألعمالالتالية:
 .1تقديمالخطةالسنويةوالتقاريرالالزمةفيموعدها.

 .2إعدادإحصائياتبأعدادالمعلمينوتخصصاتهمومؤهالتهموبيانحاجاتهمالتدريبية.
 .3كتابةواعدادتقاريراألداءللمعلمين(تقاريرالزيارةالصفية).

 .4المس اااهمةف اايإع اادادخط ااةالتش ااكيالتالمدرس اايةللطلب ااةوالمعلم ااين(.عب ااداله ااادي،
)22:2002

أما(الخطيبوالخطيب)2003،فحددامهامالمشرففيسبعةمجاَلتهي :

 .1مجااالالتخطاايط:حيااثيطلاابماانالمشاارفإعاادادخطااةلعملااه،باإلضااافةإلااىمساااعدة
مديريالمدارسفيإعدادخططهمالمدرسية.
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 .2مجالالمناهج:حيثيشاركالمشرفالتربويفايإعادادالمنااهجوتقويمهااوالعمالعلاى
تطويرهااا،والمشاااركةفاايتوضاايحاألهاادافالتعليميااةوتحليلهاااإلااىعناصاارهاالمختلفااة
بالتعاونمعالمعلمين.

 .3مجااالالتعلاايم:حيااثيطلاابمنااهأنيعاارضوينفااذم اوادتعليميااةواسااتراتيجياتتدريبيااة
جديدة،وأنيساعدفيتطويرأساليبالتدريسالمتبعةفيالمدارسالتييشرفعليها.

 .4مجااالالنمااوالمهنااي:حيااثيطلاابمنااهاَلطااالععلااىأحاادثالمعلوماااتواألساااليبفااي
مبحثهوأنيتبادلمعالمعلمينالخبراتالمهنية.

 .5مجااالإدارةالصاافوف:حيااثيطلاابمنااهتقااويمساالوكالمعلاامداخاالغرفااةالصاافوتقااديم
التوصااياتالمبنيااةعلااىمالحظاتااهأثناااءالزيااارة،وتقااديممقترحاااتللمعلاامحااولمشااكلة

الضبط.

 .6مج ااالاَلختب ااارات:حي ااثيس ااندإلي ااهالقي ااامب ااإجراءاختب اااراتمختلف ااةوتحليله اااوتفس ااير
نتائجهاوتقديماقتراحاتبشأنتحسينها.

 .7مجااالالعالقااةم ااعالاازمالءوالمجتمااع:حي ااثيعهاادإليااهأنيبن اايعالقاااتإنسااانيةم ااع
المعلمينومديريالمدارس،والعملمعهمباروحالفرياقوالمشااركةفايتوثياقالصالةباين
المدرسةوالمجتمعالمحلي(.الخطيبوالخطيب )82 : 2003 ،

وحددت(و ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية)2009،مهامالمشرفالتربويوقسمتهاإلىاآلتي :
أ .مهامتمهيديةوتشمل:تطويرالمناهجوالمشاركةفيتوفيرالهيئةالتدريسيةالمناسبة.
ب .المهامالمتعلقاةبالعمليااتوتشاملتنظايمالتعلايموتاوفيرالماوادالتعليمياةالالزماةللتعلايم،

ومساعدةالمعلمينالجدد،وتطويرنظمالعالقةواَلتصاَلت.

ت .المهااامالتطويريااةوتشااملالتاادريبأثناااءالخدمااة،تقياايمالتعلاايمتطااويرالمنهاااجواإلشاراف

علااىالموقاافالتعليماايوتنظيمااه،اإلش ارافعلااىالنمااوالمهناايللمعلمااين(و ازرةالتربيااة
والتعليمالفلسطينية )38:2009،

أما(صليو)2005،فحددتمهامالمشرفالتربوي :
 .1مهامعامة(تخطيطوادارية).

 .2مهامخاصة(فنية)تتعلقبالطالبوالمعلم.
 .3مهامتتعلقبالمنهجوالمقرراتالدراسيةوالكتبالمدرسية.
 .4مهامتتعلقبالوسائلوالتجهيزاتالمدرسية.
 .5مهامتتعلقبالتدريب.
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 .6مهامتتعلقباألنشطةالمدرسية.

 .7مهامتتعلقباَلختبار(.صليو)157-152:2005،
وتخلصالباحثةإلىأنالمشارفالترباويهاوعصابالعملياةالتربوياة ،ويقاومبادورهاام

وأساسيفيالتربية،حيثيقععليهعبءتطويرأداءالمعلمينبماينعكسإيجابااًعلاىالمخارج

التعليم اايأَلوه ااوالطال ااب،ولك ااييتحق ااقاله اادفاألس اامىم ااناإلشا ارافالترب ااوييج اابعل ااى
المشرفأنيعيمهامهوأدوارهالتييمارسهافيعملهاإلشرافيالتيتتمثلفي :
أوالً :مهام تخطيطيـة:وتشاملإعادادالمشارفلخطتاهالسانوية،ومتابعاةخطاطماديريالمادارس،
وباإلضااافةإل ااىذلااكمتابع ااةخطااطالمعلم اايناليوميااةوالفص االيةوتقااديمالتغذي ااةالراجعااةللمعل اام

حولها .
ثانياً :مهام تتعلق بالتنمية المهنية للمعلمين:ويعتبرمجالالتنميةالمهنيةللمعلمينأهمأعمال

المش اارفومهام ااه،خاص ااةلمعلم اايالمرحل ااةاألساس ااية()4-1نظا ا اًرلخصوص اايةه ااذهالمرحل ااة
وطبيعةالطالبالذينيتعاملمعهمالمعلم،ويتطلبذلكمنمشرفيالمرحلةتحديداَلحتياجات

التدريبيااةلمعلماايالمرحلااة،ووضااعخطااطوب ارامجتدريبيااةلساادهااذهاَلحتياجااات،باإلضااافةإلااى
ضرورةاَلهتمامبالمعلمينالجددمنخاللعقداللقااءاتالقبلياةوالبعدياةمعهام،تنظايمالزياارات
التبادليةلالستفادةمنخبراتبعضالمعلمينالمتميازين،الادروسالتوضايحيةوالنشاراتالتربوياة

وغيرها .
ثالثاً :مهام تتعلق بالمناهج:منخاللالمشاركةفيوضعالمناهجوالمقارراتالد ارساية،تطاوير
المنهاجوتعديلهامنخااللالحاذفواإلضاافةواإلثاراء،تحليالالمانهجإلاىعناصاره،رصادمادى

تحقااقأهاادافالماانهج،تحدياادنقاااطالضااعففاايالمنه ااجوعالجهااا،الوقااوفعلااىعوائااقتنفيااذ

المنهاجوالعملعلىتفاديها .

رابعـاً :مهــام تتعلــق باإلشـراف العــام علــى المــدارس:ويااتمذلااكماانخاااللمتابعااةعماالالماادير،
تنفيااذهلخطتااهالمدرسااية،واعطائااهالتغذيااةالراجعااةحااولمجاااَلتالخطااةوأهاادافها،آليااةالتنفيااذ،

الزمنالمخصص،مشااركةجمياعاألطاراففايتنفياذها،مادىتاوافراألجهازةوالوساائلالمطلوباة

فيالمدرسة،التجهيزاتالمطلوبةللمختبراتالمختلفاة،باإلضاافةإلاىدعامالماديركمشارفمقايم
فيالمدرسة .
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خامســـاً :مهـــام تتعلـــق بالقيـــاس والتقـــويم:ماانخاااللوضااعاَلختباااراتالمختلفااةوفااقجاادول

المواصا اافات،تحليا االنتا ااائجاَلختبا ااارات،إعا اادادبنا ااكل سا اائلة،تا اادريبالمعلما ااينعلا ااىوضا ااع
اَلختباراتومتابعةإعدادهملهاوتقديمالتغذيةالراجعةحولها .

سادساً :المهارات التدريبية للمشرف التربوي
لقدحدد(طافش)2004،مهاراتالمشرفالتربويبأنها :
 .1المهاااراتالشخصاايةوماانأبرزهااا:القاادوةالحساانة،الن ازهااةوالعاادل،التواضااعواَلحت ارام.
الحماسوالنشاطوالحيوية،اَللتزامبأخالقياتالمهنةالتربوية.

 .2المهاراتالعلميةومنها:المعرفاةالعميقاةبماادةالتخصاص،المعرفاةالشااملةبكالقضاايا
اإلشرافالتربوي،الثقافةالواسعةوالمتنوعة.

 .3المهااااراتاألدائياااةومنها ااا:القا اادرةعلا ااىتصا ااميمواعا اادادخطا ااةإش ا ارافيةمرن ااةومتجا ااددة
وش اااملة،الق اادرةعل ااىمس اااعدةالمعلم ااينف اايالتخط اايطالي ااوميوالس اانوي،الق اادرةعل ااى

التخطا اايطلا اادوراتومشا اااغلتربويا ااة،القا اادرةعلا ااىتوظيا اافمختلا اافأسا اااليباإلش ا اراف
التربوي،القدرةعلىالتقويم.

 .4المهاااراتاَلجتماعيااةومنهاااالقاادرةعلااىإقامااةعالقاااتإنسااانيةطيب اةمااعجميااعأف اراد
المجتمااعالتربااوي،القاادرةعلااىإقام اةعالقاااتطيبااةمااعالمجتمااعالمحلااي،القاادرةعلااى
مساعدةالمعلمينعلىبناءعالقاتإنسانية(.طافش)100-98:2004،
واقتاارح(الحربااي)206-207:2012،عااددماانالمهاااراتاألساساايةالالزمااةللمشاارف
التربويمنها :
 .1مهاراتتربويةمثلحسنالسيرةوالخلقوالذكاءوالمصداقية.

 .2مهاااراتعلميااةمثاالالااتمكنالعلماايماانالتخصااصواَلطااالعالمسااتمروتوظياافنتااائج
البحوثوالدراسات.

 .3مها اااراتالتواصا االما ااعاآلخ ا ارينوتقبا االأفكا ااارهموادارةالح ا اواربطا اارقتربويا ااةواما ااتالك
المشاارفلمهااارةفااناَلسااتماعواَلنتباااهللطاارفاآلخاار،ومشاااركةالمجتمااعالمدرساايفااي

المناسباتالمختلفة.

 .4المه اااراتاإلداري ااةوتتمث االف ااياإلحاط ااةب اااللوائحالتنظيمي ااةالص ااادرةم اانو ازرةالتربي ااة
والتعليم(.الحربي )206-207:2012،
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أما(عايش)2008،فقسممهاراتالمشرفالتربويإلىمايأتي :
 .1الفنيةوهيالتيتتعلقباألساليبوالطرقالتييلجأإليهااالمشارفالترباويفايممارساة
مهماته.

 .2اإلدراكيااةوتعن اايق اادرةالمشاارفالترب ااويكقائ اادعلااىرؤي ااةالتنظ اايمالااذييق ااودهوفهم ااه
للترابطبينأجزائه.

 .3اإلنسااانيةوتتعلااقبقاادرةالمشاارفعلااىالتعاماالمااعالمعلمااينوالطااالبوأولياااءاألمااور
ومؤسساتالمجتمعالمحلي(.عايش)106-105:2008،

وياارى(الجرجاااويوالنخالااة)2009،أنأهاامالمهاااراتالتااييجاابأنيمتلكهاااالمشاارف

التربويهي :

القدرةعلىالتأثيرفياآلخرينمعالتحليباألخالقالحميدة،والقدوةالحسنة،والتصرف
بحكماةوحاازممااعاَلحتفاااظباااَلتزاناَلنفعاااليوضاابطالاانفسفاايالمواقاافالمختلفااة،إضااافةإلااى

قدرتهعلىالتخطيطواَلبتكاروالتجدياد،وأنيكاونخبيا اًرفايالتادريس،وملمااًبالمنااهجالد ارساية

وأهدافهاوأساليبتدريسها(.الجرجاويوالنخالة )201:2009،

وقدذكر(عالونةوآخرون)2007،أننجاحالمشرفالتربويكقائادترباوييتطلابتاوافر

مجموعةمنالمهاراتمنها:

مه اااراتشخص ااية،ومه اااراتعلمي ااة،ومه اااراتالتخط اايط،ومه اااراتالتنظ اايموالتنس اايق،

ومهاااراتاَلتصااالوالتفاعاال،ومهاااراتاسااتخدامأساااليباإلش ارافوتقنياتااه،ومهاااراتالتاادريب،
ومهاااراتالتقااويم،والمناااهج،ومهاااراتالبحااث،ومهاااراتاَلبتكاااروالتجديااد،ومهاااراتالعالقااات

اإلنسانية،ومهاراتاإلرشادوالتوجيه(.عالونةوآخرون)85:2008،
أما(عطوي)2008،فصنفمهاراتالمشرفالتربويإلىمايأتي :

أوالً:المهاراتالعلميةوالفكرياةوتعناىهاذهالمهااراتقادرةالمشارفعلاىالتفكيارالبنااءوالتسااؤل

الهااادف،وتحسااينبيئااةالااتعلم،م ارعاااةالفااروقالفرديااةبااينالمعلمااين،اسااتعمالاألساالوبالعلمااي
فاايحاالالمشااكالت،الااوعيباألسااسوالمرتك ازاتالتاايبنيااتعليهاااالمناااهجالد ارسااية،المعرفااة
باألساليباإلشرافيةالتيتمكنهمنالقيامبواجباتهاإلشرافية.
ثانياً:المهاراتاإلنسانية،فيجبعلىالمشرفأنيتصفبمايأتي :
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القاادرةعلااىاإلقناااعوالتعبياارعااناآلراءوادارةالنقاااشوالمساااهمةفيااه،دقااةالمالحظااة،مهااارات
اَلتصالوالتفاعلمعالمعلمينعلىأسسديموقراطية،إنسانيةعادلة،بعيدةعانالتسالط،قاادرة

علىبناءعالقاتجيدةمعهم،يجمعبينالنظرةالعلميةوالمنطقوالعالقاتاإلنسانية.

ثالثاً :المهاراتالفنيةوتشتملعلى :

القاادرةعلااىتوضاايحاألفكاااروالتعبياارالسااليمكتابااةوكالم ااً،اَلطااالعالمسااتمروالق اراءة

الواعيااة،اسااتخدامالوسااائلالمتع اددةفاايالتوضاايحواسااتخداماألرقااام،تبااادلال ارأيمااعالمعلمااين
وادارةالحوارمعهمواستيعابأفكارهموتصوراتهم،مهاارةالتنسايقباينالبارامجاإلشارافيةوالبارامج

المدرسيةوتكييفهذهالبرامجبحيثتكونمرنةفيضوءالمستجدات.
رابعاً:المهاراتالمتعلقةبالتنظيمالمدرسيوتشملمايأتي :

مهااارةترجمااةالبرنااامجالتعليماايإلااىخطااةواقعيااةقابلااةللتنفيااذ،مهااارةاكتشااافأيخلاال
ف اايالتنظ اايمالمدرسا اايوالتنبي ااهإلصا ااالحه،مه ااارةتق ااديرفعالي ااةأيجان اابتعليمااايف اايضاااوء

األغراضالتربوية،مهارةتحديداَلحتياجاتالتربوية وتلبيتها(.عطوي)242-241:2008 ،
كماحدد(األسديوابراهيم)2007:مهاراتاإلشراففيالنقاطالتالية :

 .1اإلشارافكمهااارةفاايالقيااادةاإلداريااة:حيااثأنماانأهااممساائولياتاإلشارافالتربااويهااو
تنميااةوتشااجيعالقيااادةالسااليمةعنااداآلخارينفااإذاأردناااحماالالمعلمااينعلااىبااذلالجهااود
فاايأداءواجباااتهمَلباادلنااامااناعتمااادآرائهااموأفكااارهمواكتشااافالقاادراتالقياديااةماان
خاللالتعاملاإلنساانيوخلاقالجاوالمناساببادفعجمياعالعااملينلتقاديمأفضالالجهاود

واألفكارفيتطويرالعمليةالتربوية.
 .2اإلشرافكمهارةفيالعالقاتاإلنسانية:إنمنأهاموظاائفاإلشارافالترباويهايخلاق
جومتعاونمتفاعلداخلالمدرسةمبنيعلىأسسساليمة،والادورالاذييلعباهالمشارف
التربويلتعميقالعالقاتاإلنسانيةمنخاللتعاملهمعهمبروحإيجابية.
 .3اإلش ا ارافكمها ااارةفا اايتكا ااوينالعما االالجما اااعي:إنالعالقا اااتالتعاونيا ااةبا ااينالمعلما ااين
والتالميذتنميالقدراتوالمهااراتمانخااللالمشااركةالمساتمرةفايالعمالماعاآلخارين،

وحتىيكونالمشرفناجحاًفيعملهيجبأنينميالمهاراتفيإعدادالعملالجماعي

موضوعياً.

المثمروتقديمالمساعدةلتحليلالطرقالتييتبعهاالعاملونوتقويمهاتقويماً

 .4اإلشا ارافكمه ااارةف اايالتق ااويم:إنالمه ااارةف ااياس ااتخدامعملي اااتالتق ااويمتمك اانالمش اارف
التربويمنمعاوناةالمعلماينعلاىاتخااذقا ارراتأكثارحاذقاًوبصايرةوبادونالمعاوناةفاي
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التقاويميضاطركثيارمانالمعلماينإلااىاَلعتماادعلاىالتخمينااتوالفاروضبادَلًماانأن

يعتما ا اادواعلا ا ااىاألدلا ا ااةوالمعلوما ا اااتالتا ا اايجمعا ا ااتوفق ا ا ااًللقواعا ا اادالمقا ا ااررة(.األسا ا اادي

وابراهيم)96-91:2007 ،

كماااصاانف(الخطياابوالخطيااب)2003،المهاااراتالتااييتوقااعأنيتصاافبهاااالمشاارف

التربويإلى :

 .1المهارات الذاتية:وتشملالنقاطالتالية:
أ.الساماتالجساادية:وتتمثاالهااذهالسااماتفاايالقااوةالبدنيااةوالقاادرةعلااىالتحماالوالحيويااة
والصبروالشجاعةوالقوة .

ب.القاادراتالعقليااةويقصاادبهااامجموعااةاَلسااتعداداتالفكريااةوالعاااداتالذهنيااة،ويعتباار

الذكاءأهمالقدراتالعقليةالتيتساعدعلىالنجاح .

ت.ض اابطال اانفسوتعنا ااياَلتا ازانوالق اادرةعلا ااىاله اادوءأثن اااءاألزما ااات،والس اايطرةعلاااى
األعصابوالتحكمبهافيالمواقفالحرجة .
 .2المهــارات الفنيــة:وهاايالمعرفااةالمتخصصااةوالكفاااءةفاايتحقيااقاألهااداف،وماانخصااائص
هذهالمهاراتمايتمتعبهالمشرفمنصفاتخاصةمنها:
أ.اَلستعدادالعلميوالمهني،واَلطالعالمستمر،والق ارءةالواعية .
ب.الق اادرةعل ااىالتعبي اارالس االيمالواض ااحكتاب ااة،وكالما ااً،والق اادرةعل ااىتوض اايحاألفك ااار،
وتبادلالرأيمعالمعلمين،وادارةالحوارمعهمواستيعابأفكارهموتصوراتهم .

ت.القدرةعلىفهمالناسواقناعهم،وحسنالتعاملمعهموالعملالمستمرلنماوالمعلماين
فا اايمهنا ااتهم.واب ا ارازقا اادراتهمورعايا ااةميا ااولهم،ومسا اااعدتهمفا اايفها ااماَلتجاها اااتوالقا اايم
اَلجتماعية .

 .3المهارات الفكرية:وتتمثلبالقدرةعلىالرؤيةالمتكاملةوالقدرةعلىالتركيبوالبناءوالتساؤل
الهادفومنذلك:
أ.القاادرةعلااىالتحلياالوتبساايطاإلجاراءاتأثناااءاسااتخداماألدواتوالوسااائلالفنيااةإلنجاااز
العمل .
ب.القدرةعلىتحملالمسئولية .
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ت.وض ااعالمن اااهجوالبا ارامجالت اايتحق ااقحاج اااتالتالمي ااذأفا اراداًوجماعات(.الخطي ااب
والخطيب )66-65:2003،

ولقدحدد(المساد)1986،ثالثمهاراتأساسيةيعتمدعليهاالمشرفالتربويالناجحهي :
 .1مهــارات سنيـــة :وهاايالقاادرةعلااىاسااتخداماألساااليبوالطاارقألداءعماالمعااينبكفاااءة
عالية.

 .2مهــارات إنســانية:وهاايقاادرةالمشاارفعلااىالعماالمااعأط ارافالعمليااةالتربويااةبصااورة
إنسانية.

 .3مهـــارات تصـــورية:وه اايالق اادرةعل ااىرؤي ااةأنظم ااةاإلدارةالتربوي ااةكأنه اااك االمتكام اال
ومتفاعليسعىإلىتحقيقأهدافالنظامالتربوي(.المساد )29-28:1986،
وحددت(السعدية)2014،المهاراتالتييجبأنيمتلكهاالمشرفالتربويفيالنقاطالتالية :
.1مهااراتشخصاية:وتتمثاالفايالتمتااعفايالثباااتاَلنفعاالي،الثقااةفاياآلخارين،والمثاابرةفااي
العمل،واستخداماألساليبالديمقراطية،والقدرةعلىتحقيقالعدالةبينالمعلمين .
.2مهاااراتالتخطاايط:ويقااومالمشاارفماانخاللهااابالمواءمااةبااينالماواردواإلمكاناااتماانجهااة،
واَلحتياجاااتوالمشااكالتماانجهااةأخاارى،ويتطلاابذلااكالتاادريبالمسااتمرعلااىفهاامالعمليااة

التخطيطيةواكتسابمهاراتها .

.3مهاااراتالتنظاايموالتنساايق:وتشااملالقاادرةعلااىتنظاايماألعمااالبشااكليتحقااقفيااهاَلنسااجام،
والقدرةعلىتحليلالوظائف،واألعمالالمختلفةالتيينبغيتوافرهافيشاغليوظيفةالتعليم .
.4مهاااراتالعالقاااتاإلنسااانية:وتشااملالتعاماالمااعالمعلمااينكأشاخاص،ومساااعدتهمفاايبناااء
شخصياتهمفيجومنالثقةواألمن،واقامةعالقاتطيبةمعهم .
.5مهاااراتالعماالمااعالجماعااات:وتشااملتعاماالالمشاارفمااعالمعلمااينبااروحالفريااق،واثااارة

دافعيتهمللعملالجماعي،واكسابهمالمهاراتالالزمةلممارستهواستم ارره .

.6مهاااراتتطااويرالماانهجالد ارسااي:ماانالمهاامأنيكااونالمشاارفعلااىوعاايتااامبالفلساافةالتااي
تقافوراءالمنااهج،واألسااليبوالوساائلالتايتاؤديإلاىتطويرهاامانناحياة،ومانناحياةأخاارى

يكونالمشرفقاد اًرعلىتحليلالمناهجمنحياثمحتواهاا،وأسااليبالتقاويموأدواتهااالمتضامنة

فيها،والقدرةعلىدراستهاوتقويمها،فضالًعنتقديمالمقترحاتالتحسينيةالخاصةبها .
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.7مهاراتاستخدامالتكنولوجياوتطويرها:ويتطلبذلكمنالمشرفأمرينمهمينهما:األول:
أنيمتلكمعرفةحاليةبالتقدمالتكنولوجيفيمجاله،ويكونقاد اًرعلىاستخدامهاذهالتكنولوجياا

لكييدربالمعلمعليها،أماالثانيفيتمثلفيكونهذاخبرةجيدةفايتطاويربعاضأشاكالهاذه
التكنولوجيامنمعطياتالبيئةالمدرسيةالمحيطة .

الًعانالمعلماينوجوانابالعملياة
.8مهاراتالتقويم:وتشملمهاراتتقاويمالمشارفلعملاه،فضا 

التربويةالمختلفة،وكذلكإكسابالمعلمينمهارةالتقويمبأنواعاهالمختلفاة،ومهاارةتوظيافنتاائج
التقويملتطويرالعمل،والقدرةعلىتقديمالتغذيةالراجعةللمعلمين .

.9المهاااراتالقياديااةوتحماالالمساائولية:حيااثينبغاايعلااىالمشاارفامااتالكالقاادرةعلااىتطااوير
عالقاااتإنسااانيةمااعمختلاافاألف ارادفاايالمجتمااعالمدرسااي،والقاادرةعلااىالنمااوالمسااتمرماان

الخبا اراتوالمع ااارفالت اايتتطلبه اااعملي ااةاإلشا اراف،وتوجي ااهمهم اااتتربوي ااةكالمناقش ااةوتفس ااير
وتحليلبياناتاإلدارة،واَلجتماعاتالعامةوكتابةالتقارير .
.10مهارةتنميةالمعلمينمهنياً:وتقتضيهذهالمهارةأنيعرفالمشرفمفهوماإلنماءالمهني

ووس ا اائله،وطرقا ااه،واسا ااتراتيجياته،ويكا ااونقا اااد اًرعلا ااىرصا ااداَلحتياجا اااتالتدريبيا ااةللمعلما ااين،
وتصميمالبرامجالتيتلبيهذهاَلحتياجات .

.11مهاراتإدارية:حيثتتضمنوضعأولوياتالعملبكفاءة،والقدرةعلىتحديادالمهاامذات
األهميااة،والقاادرةعلااىتبااادلاألفكااارالبناااءة،فض االًعاانالقاادرةعلااىإدارةاَلجتماعاااتالفرديااة
والجماعيةللمعلمين .

.12مهاااراتالعالقاااتمااعالمجتمااعالمحلااي:حيااثتتضاامنقاادرةالمشاارفالتربااويعلااىتنظاايم
عالقااةالمؤسسااةالتعليميااةبااالمجتمعوتطويرهااالتصاابحهااذهالمؤسسااةمركا اًزللنشاااطاَلجتماااعي،

والق ا اادرةعل ا ااىكس ا اابتأيي ا اادرج ا ااالالبيئ ا ااةالمحلي ا ااةوالعم ا االمعه ا ااملتط ا ااويرالعم ا االالمدرس ا ااي.
(السعدية )388-386:2014 ،
أما(عبدالهادي)2002،فصنفهاإلى :
.1المهاااراتالعلميااةوالفكريااة:وتتضاامنقاادرةالمشاارفعلااىالتفكياارالبناااءوالتساااؤلالهااادف،

م ارعاااةالف ااروقالفردي ااةب ااينالمعلمااين،اس ااتخداماألس االوبالعلم اايفاايح االالمش ااكالت،ال ااوعي
باألسسوالمرتكزاتالتيبنيتعليهاالمناهجالدراسية،المعرفاةباألسااليباإلشارافيةالتايتمكناه

منالقيامبواجباتهاإلشرافية،إتقانمهاراتتحديداَلحتياجاتالتدريبيةللمعلمين.
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.2المهاااراتاإلنسااانية:وتتضاامنقاادرةالمشاارفعلااىالعماالوالتعاماالمااعاآلخ ارينوفهاامالااذات

اإلنسانيةوتقبلها،حسناإلصغاءوالتفهموبنااءاألجاواءالودياة،اَلتصاالوالتفاعالماعالمعلماين
عل ااىأس ااسديمقراطي ااة،إنس ااانيةعادل ااة،بعي اادةع اانالتس االط،جم ااعالمعلوم اااتوالبيان اااتع اان

العاملينفيالمدرسةوتحليلهاوتفسيرهاوتقديرالعالجلها.

.3المهاراتالفنية:وتتضامنقادرةالمشارفعلاىصاياغةاألهادافووضاعخطاةالادرسوتقاويم
العماالوتحلياالالتفاعاال،اسااتخدامالوسااائلالمتعاددةفاايالتوضاايحواسااتخداماألرقااام،تبااادلالارأي
مااعالمعلمااينوادارةالح اوارمعهاامبديمقراطيااة،التنساايقبااينالبارامجاإلش ارافيةوالبارامجالمدرسااية
وتكيياافهااذهالب ارامجبحيااثتكااونمرنااةفاايض اوءالمسااتجدات،د ارسااةنتااائجالطلبااةوتفساايرها
وتالفيالسلبيات.

.4المهاااراتالمتعلقااةبااالتنظيمالمدرساايوتتضاامنقاادرةالمشاارفعلااىترجمااةالبرنااامجالتعليمااي
إلاىخطاةواقعياةقابلاةللتنفياذماعتقاديرفعالياةأيجانابتعليمايفايضاوءاألغاراضالتربويااة،

اإلشرافعلىبرنامجالصيانةالمدرسي(.عبدالهادي)33-31:2002 ،

وقامالعبيدي()2010بتحديدالمهاراتالالزمةللمشرفالتربويفيمايأتي :
.1المهاراتالتحليلية:وهيالمقدرةعلىالقيامبتحليلفعااللماايارى،وأنيفهامالعالقاات،ويقام
بالتمييزبينأنواعالسلوكذاتالعالقةبالتعليم.

.2مهاراتاَلتصال:وتتعلقهذهالمهاراتبقدرةالمشرفعلىترجمةأفكاره،وتصوراته،بحيث
تكونمفهومةمنقبلالمعلم،وأنيفهمتصوراتووجهاتنظرالمعلم.

.3مهارةالخبرةفيالتدريسوالمناهج:وهيتعتبرالمحورلمهاراتالمشرفالترباوي،فالمشارف
يجبأنيمتلكمعرفةعلمية،ونظريةحولالتعليموالطالبوأسااليبالتادريس،وأنيكاونخبيا اًر

فا اايما ااادةتخصصا ااه،وأنيمتلا ااكمعرفا ااةتتعلا ااقبالمنا اااهج(مبر ارتا ااه،تسلسا االه،تقنياتا ااه،م ا اواده
التعليمية).

.4مهااراتالعالقاااتاإلنسااانية:وهااذهالمهااارةتتعلااقبقادرةالمشاارفعلااىإقامااةعالقاااتإنسااانية
بينااهوبااينالمعلمااين،وتتصاالهااذهالمهاااراتبمقاادرةالمشاارفعلااىإقامااةعالقاااتمااعالمعلمااين

كأشخاص.

.5مهاارةالمسائوليةاَلجتماعياة:وتتعلاقهاذهالمهاارةباامتالكالمشارفلتصاوراتواضاحةحاول
أهدافالتربيةوعالقتهبالمجتمع،وانتلكالتصوراتتتعلاقباإلنساانوالطبيعاةوالمجتماع،وهاذه

المهاراتهيالتيتحدددورالمشرفكقائدتربوي(.العبيدي)175-174:2010 ،
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وذكر(عايش)2008،أيضاًبعضالمهاراتواألساليبمنالسيرةالنبوية 
قااالتعااالي"لقاادكااانلكاامفاايرسااولاهللأسااوةحساانةلماانكااانيرجااواهللواليااوماآلخاار
وذكراهللكثي اًر"(سورةاألحزاب )21،
ومن هذه المهارات اإلشراسية:
.1اإلنصاتوالتدرجفيالتعليم.
.2التشااويقوتنويااعالمثي اراتواَلسااتجاباتمثاالاسااتخدامتعبي اراتالوجااه،والتغييااروالتنويااعفااي
نبراتالصوت،وتغييروضعالجلوس،وتكرارالكالم،وعدمالتشدقفيالكالم.
.3التنويااعفاايأساااليبالعاارضمثاالالجمااعبااينالااتعلمالفاارديوالجماااعي،والتطبيااقالعملااي،
والتوضيحوالتفصيل،واستعمالالوسائلوالرسومات،وأسلوبالقصصوضرباألمثال.
.4ترسيخالمفاهيموربطهاامانخاالل:البعادعانالمشاتتاتأثنااءالعارض،والاربطباينالمواقاف

التعليمية،والحثعلىالمراجعةوالحفظ.

.5م ارعا اااةالجوانا اابالنفسا اايةوالتربويا ااةللما ااتعلمما اانخا ااالل:تجنا اابإح ا اراجالما ااتعلم،ومخاطبا ااة
المتعلمينبأحبأسمائهمواساتخدامالكناى،واحتارامالمتعلماينوتجنابإحاراجهم،وم ارعااةالفاروق

الفرديةوالقدرات.
.6مهاراتطرحاألسئلةعلىالمتعلمينوالتفاعلمعأفكارهممنخالل:التشجيععلاىالساؤال،
واسااتخدامأساالوبطاارحالساؤالفاايإيصااالالمعلااوم،وطاارحاألساائلةالعميقااةالتاايتقاايسالقاادرات

العقليةالعليا(عايش:2008،ص )119-114

وقدتمتوجيهالسؤالالتاليلخمسةمنرؤساءأقسااماإلشارافالترباويبماديرياتالتربياة

والتعليمفيمحافظاتغزة :

ما أهم المهارات الاليمة لمشرسي المرحلة األساسية ()4-1؟
حيااثأجمااعالجميااععلااىضاارورةامااتالكالمشاارفالتربااويللمهاااراتاإلنسااانيةوالعلميااة

واإلداريةوالفنيةوالتكنولوجية(.مقابلةمعرؤساءأقساماإلشرافالتربوي )2016،
وتلخصالباحثةمهاراتالمشرفالتربويفيأنهاتشمل :

.1المهاراتالعلميةواألكاديمية:وتشملالتمكنالعلميفيالتخصصواَلطاالعالمساتمرعلاى

كا االما ااايسا ااتجدما اانتطا ااورفا اايمجا ااالالتخصا ااص،باإلضا ااافةإلا ااىالجانا اابالتربا ااويالمتعلا ااق
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باستراتيجياتالتدريسوأساليبه،ونظريااتالاتعلم،واألسااليباإلشارافية،أناواعاإلشارافالترباوي،

التقويموعملياتهالمختلفة.

.2المها اااراتالفنيا ااة:وتشا ااملالمها اااراتفا ااياألسا اااليباإلش ا ارافيةالمتنوعا ااةواَلسا ااتعدادالعلما ااي
والمهناايباإلضااافةالقاادرةعلااىالتواصاالمااعالمعلمااينواقناااعهمبضاارورةالتنميااةالمهنيااةلااديهم،

وابرازقدراتهم،وحسنالتعاملمعهم،وتبادلالرأيمعهمواستيعابأفكارهم.

.3المهاراتاإلدارية:وهيالمهاراتالتايتتعلاقبالجاناباإلداريفايعمالالمشارف،اإلشاراف
اإلداريعلىالمدارس،ومتابعةتوزيعالمعلمين،توفيرالكتبواألدلة،اساتثمارالم ارفاقالمختلفاة
فيالمدرسةكالمختبراتوالمكتباتوالحديقةالمدرسية.
.4المهاراتاإلنسانية:وتتعلقبالجانباإلنسانيفيعملالمشرف،وقدرتهعلىإقامةعالقات

إنسانيةمعجميعذويالعالقةبالعملاإلشرافيمنمديرينومعلمينوطالب.

وترىالباحثةأنهلكييؤديالمشرفالتربويمهامهوأدوارهالمنوطةبهيجبأنيمتلك

المهاااراتالفنيااةواإلداريااةوالعلميااةوالعالئقيااةواجااادةالمهاااراتالفكريااةواإلنسااانيةوأنيكااونلديااه
القدرةعلىتحدياداَلحتياجااتالتربوياةومتطلبااتتحساينهالتحقياقالجاودةفايالعمالاإلشارافي،
ومواكبةالتطوراتالمعرفية،واستخداماألساليبالحديثةفياإلشرافالترباوي،وأنيادعممعلمياه
ويشااجعهمويااوفرلهاامفاارصاَلرتقاااءوالنمااوالمهناايويعااززأداءهاام،وأنينقاالالخب اراتالتربويااة

بشكليحققالفائدةالمرجوة،وأنيهتاديبرساولناالكاريمصالىاهللعلياهوسالمحياثإنالمجتماع

المسلمبحاجةلمشرفتربويقائدلديهمنالمهاراتوالقدراتواإلمكانات،ويحرصعلاىتطاوير
نفسهمنخاللمواكبةأبرزالمستجداتالتربوية .
سابعاً :أنواع اإلشراف التربوي
لق اادتن اااولاألدبالترب ااويأنواعا ااًمختلف ااةم ااناإلشا ارافالترب ااويولع االذل ااكيع ااودإل ااى

التطوراتالتيتمتفايمياداناإلشارافالترباوي،وتهادفجمياعهاذهاألناواعإلاىخدماةالعملياة
التعليمية،وتقديميدالمساعدةلكلالعاملينفيالسلكالتعليمي .
شرافالتربوياستخداماًوهيكاآلتي :
وستعرضالباحثةفيهذهالدراسةألهموأكثرأنواعاإل 
 .1اإلشراف التشـاركي:هاوذلاكاإلشارافالاذييعتمادمشااركةجمياعاألطارافالمعنياةبأهدافاه
ماانمشارفينتربااويين،ومعلمااين،وتالميااذ،فالساالوكاإلشارافيهنااانظاااممسااتقل،وكااذلكالساالوك

التعليميللمتعلم،ولزيادةفعاليةأثاراإلشارافالترباويَلبادأنيكاونكالنظااممانهاذهاألنظماة
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مفتوحاًعلىاألخرى،ويكاديكونهذاالنوعفياإلشرافمنأكثراألنماطاإلشرافيةتطو اًر،ألنه
يعتبرالتلميذهومحورالعمليةاإلداريةبرمتها(.العبيدي )212:2010،

وحدد(حسينوعوضاهلل)2006،أهممميزاتاإلشرافالتشاركيوالمتمثلةفي :
 .1يتسمبالتشاركيةوالعلميةوالعمقفيتناولالقضاياالتربوية.
 .2يقومعلىالتواصلوالحوارالمفتوحبينالمعلموالمشرف.

 .3اقتناعالمعلمبماينشدتغييرهمنممارساتفيسلوكهالتعليمي.
 .4يحسناتجاهالمعلمنحواإلشرافالتربوي.

 .5تلبيةحاجاتالمعلمينومعالجةمشكالتهمبطريقةالبحثاإلجرائيالتعاوني.
 .6تحديدوبلورةمسئولياتالمشرفالتربوي.

 .7تحسينالعمليةالتعليميةمنخاللالخوضفيأعماقها(.حسينوعوضاهلل)60:2006،
ويرى(أبوالوفا)2012،أناإلشرافالتشاركييؤكدعلىالمبادئالتالية :
.1الهاادفاألساساايلإلش ارافهااوساالوكالطالااب،وعليااهتك اريساألهاادافواألنشااطةالتعليميااة
لتحسينتعلمالطالب.

.2زيااادةفاعليااةالساالوكالتعليماايللمعلاام،ورفااعكفاياتااهفاايالتخطاايطل نشااطة،ووسااائلالتقااويم

للمتعلمين.

.3يعتماادعلااىالتفاعاالاإليجااابيلجميااعالمصااادرالبش ارية،س اواءأك اانوامعلمااين،أممش ارفين
تربويين،أمطالباً،إداريين؛لتحقيقاألهدافالمشتركة.

.4اَلستمرارفيدراسةحاجاتنظامالسلوكالتعليميلإلمكانياتالماديةوالبشرية،للعملعلى

تلبيتهاوتوظيفهابشكلفاعل(.أبوالوفا )51:2012،

وقاادحاادد(عطااوي)2008،مهااامالمشاارفالتربااويفاايهااذاالنااوعمااناإلش ارافضاامن
المجاَلتالتالية :
مجال التخطيط:
.1إعدادخطتهالفصلية .
.2التعاونمعالمعلمينفيإعدادخططهمالتدريسيةومذكراتتحضيرالدروس .

.3إعدادخططتطويريةومتابعتهاوتقويمهالغاياتالتطويرالذاتيللمدرسةفيضاوءإمكاناتهاا
ومواردهاالماديةوالبشرية .

.4المساعدةفيتقديمالتسهيالتالتيتحققأهدافالخطةضمنإمكاناتالمدرسة .
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مجال التنمية المهنية للمعلمين:
.1الكشفعناحتياجاتالمعلمينالمهنيةواألكاديميةبأساليبمتنوعة .
.2تحدياداَلحتياجاااتالمهنياةواألكاديميااةوتصاانيفهاواختياارأفضاالاألسااليبلتلبيتهااا(ناادوات،
دروستطبيقيا ااة،زيا اااراتتبادليا ااة،دورةتدريبيا ااة،اجتماعا ااات،نا اادوات،لقا اااءاتتربويا ااة،بحا ااوث
إجرائية) .

مجال القياس واالختبارات المدرسية:
.1التعاونمعمديرالمدرسةفيتطويرإجراءاتوأساليباَلختباراتالتحصيلية .
.2تحليلنتائجاَلختباراتالفصليةوالسن ويةووضعالخططالعالجيةفيضوءذلك .
مجال األنشطة التربوية وتفعيل دور التسهيالت المدرسية المساندة:
.1التعا اااونما ااعما ااديرالمدرسا ااةفا اايمجا ااالمتابعا ااةتنفيا ااذاألنشا ااطةالتعليميا ااةالمرافقا ااةوتقا ااديم
التسهيالتواقتراحالبدائلالمناسبةومساندةالمعلمفيهذاالمجال .

.2التعاونمعأمينالمكتبةوقيمالمختبروالمرشادالترباويفايالمدرساةوتقاديمالمشاورةالتربوياة
والتسهيالتالممكنةلتحقيقدوراأكثرفاعليةلهذهالمرافق(.عطوي )252-251:2008 ،

وتخلااصالباحثااةإلااىأناإلش ارافالتشاااركييركاازعلااىالطالاابون اواتجالااتعلم،ويهااتم

بالتنساايقمااعجميااعاألط ارافالمعنيااة(مشاارف،ماادير،معلاام،طالااب،ولاايأماار)ويركاازعلااى

التفاعاالاإليجااابيبياانهم،والمشاااركةالهادفااةالتاايتثااريبيئااةالااتعلم،وبالتاااليتحقيااقاألهااداف
المرجوة،وتقديمتعلمأفضلللطالبورفعمستوىالتحصيللديهم .
 .2اإلشراف باألهداف:وهوعبارةعانمجموعاةمانالعمليااتالتاييشاتركفايتنفياذهاكالمان
المشرفوالمعلموتتضمنهذهالعملياتتحديداألهدافالتييرادتحقيقهااتحدياداًواضاحاًوقاابالً
للقياسوتحديدمجاَلتالمسئوليةالرئيسيةلكالمانالمشارفوالمعلامفايضاوءالنتاائجالمتوقعاة

واسااتعمالالمقاااييسالمحااددةلقياااساألهاادافماانأجاالضاابطساايرالعمليااةاإلشارافيةوتنظيمهااا.

(حسينوعوضاهلل )60:2006،

فاإلشرافباألهدافنظاممتكامليشااركفياهالمشارفونالتربوياونوالماديرونوالمعلماون

بتحديااداألهاادافالتربويااةالمشااتركة،وتحدياادمساائوليةكاالطاارفماانهمفاايتحقيااقتلااكاألهااداف
ويقوماإلشرافباألهدافعلىالنماذجالجيدةوالرئيسةكونهمشتقاًمنأسلوباإلدارةباألهداف،
ويتمثاالفاايوضااعاألهاادافوتحديااداألساااليبوالوسااائلالتاايتعماالعلااىبلااو األهاادافكااذلك
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تحديدأنسبوسائلالقياسووضاعنظاامرقاابيللوقاوفعلاىتقادمالعمالحسابمااهاومخطاط

له،ويعتمدهذاالنوعمناإلشرافعلىالتشاركيةوالديمقراطيةباينالمشارفالترباويوالمعلماين،
ممايؤديإلىالشعوربروحمعنويةعاليةعندالمعلمين(.سيسالموآخرون )192:2007،
وي اارى(العبي اادي)2010،أن ااهإذاك ااانه اادفاإلشا ارافالترب ااويالع ااامتحس ااينالعملي ااة

التعليميااةالتعلميااة،فااإناإلش ارافباألهاادافيسااعىإلااىاشااتقاقمجموعااةمحااددة،وواضااحةماان
األهدافمنالهدفالعامالذيسبقذكره،واألهدافالمحددةلإلشرافالتربويتتصلبمايلي :
 .1تطويرالمناهجالدراسية،وتحسينتنفيذها.
 .2تطويرالمعلمينمهنياً.

 .3تحسينتحصيلالتالميذفيالجوانبالثالثة:المعرفي،والنفسحركي،واَلنفعالي.
 .4توفيراإلمكانياتالماديةوالمعنويةمنأجلتحقيقاألهدافالتربوية.
 .5تنظيمعملياتالتعلموالتعليمالصفية.

 .6ترشيداَلستفادةمنخاماتالبيئةوالمجتمعالمحليفيالعمليةالتربوية .
والمشرفالتربويالذيياؤمنباإلشارافباألهادافيجابأنيحاددأهدافاهفايكالمجاال

منالمجاَلتالساابقةبالمشااركةماعالمعلماين؛ألنهامحسابمباادئاإلشارافباألهادافمعنياون

بتحقيقهااا،والمشاااركةبااينالمشاارفوالمعلاامتااؤديإلااىزيااادةحماااسالمعلمااينلهااا،والعماالعلااى
تحقيقهابفاعلية .
وأنيكونللمشرفدرايةوافيةبهذاالنظاماإلشرافي،متخصصاًفيالمادةالدراسيةالتاي

يشاارفعليهاااومااايتصاالبهاااماانط ارئااقتاادريس؛ليكااونقاااد اًرعلااىتطااويرمهاااراتالمعلمااين.

(العبيدي )215-214:2010،

ويرى(السعود)2002،أنعناصرالقوةلإلشرافباألهدافتتمثلفيالنقاطالتالية :
.1يدعمالنموالمهنيللمعلممنخاللتصحيحمواطنالضعف وتعزيزمواطنالقوة .
.2يخلقعالقةعملإيجابيةبينالمعلموالمشرف .

.3يكشفمستوياتاإلنجازالمتوقعةويضعمعاييرواضحةللتقييم .
.4يركزعلىحاجاتالنموالفريدةلكلمعلمعلىحدة .

.5يدمجاألهدافالشخصيةأوالفرديةللمعلمباألهدافالخاصةللمؤسسة(.السعود )225:2002 ،

وتخلااصالباحثااةإلااىأناإلش ارافباألهاادافنظاااممتكامااليركاازعلااىمشاااركةالجميااع

(مشرف،معلم،مدير)ممايزيدمنالحمااسواَللتازامبتحقياقاألهادافالمحاددة،فعلاىالمشارف
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الترب ااويللمرحل ااةاألساس ااية()4-1أنيك ااونلدي ااهال ااوعيالك ااافيب ااالواقعالترب ااويف اايالمدرس ااة،
وتحديااداألهاادافالتااييسااعىلتحقيقهااابمساااعدةالمعلااموالماادير،وماانثااموضااعالبارامجالالزمااة
لتحقيقهاااومتابعتهاااوتقااديمالتغذيااةالراجعااةماانخاااللتقااديمالخب اراتالتربويااةالتاايتحساانماان

نوعيةالتعلموتزيدمنجودته .

 .3اإلش ـراف العالجــي (اإلكلينيكــي  /العيــادي)وهااوأساالوبيتبااعماانقباالالمش ارفينالتربااويين
لمراقبةأداءالمعلمينوتقويمه،وأطلقعليه(اإلكلينيكي)لتركيزهعلىالنواحيالثالثالتالية :
 .1جعلوضعالمعلمومشكالتهمركزاَلهتمامالرئيسيللمشرف.
 .2اعتمادالتشخيصالمبنيعلىمعلوماتعلميةمجردة.

 .3اعتما ااادالتفاعا االالمباشا ااروالشخصا اايما ااعالمعلا ااملمعالجا ااةمشا ااكالتهوتحسا ااينأدائا ااه.
(البستانوآخرون )347-346:2003،

وقدابتكرهذاالنظامالباحثالتربوي(موريسكوجان)حيثعرفهبأنه":ذلكالنمطمن
العماالاإلش ارافيالموجااهنحااوتحسااينساالوكالمعلمااينالصاافي،وممارساااتهمالتعليميااةالصاافية،
بتسااجيلكاالمااايحاادثفاايغرفااةالصاافماانأق اوالوأفعااالتصاادرعاانالمعلااموالتالميااذأثناااء
تفاااعلهمفاايعمليااةالتاادريس"وبتحلياالأنماااطهااذاالتفاعاالفاايضااوءعالقااةالزمالااةالقائمااةبااين

المشرفالتربويوالمعلمبهدفتحسينتعليمالتالميذعنطريقتحسينتعليمالمعلم،وممارساته

التعليمية(.طافش )42-14:2004،

ولقدحدد(السخنيوآخرون)2012،دورةاإلشرافاإلكلينيكيمنثمانيمراحلهي :
 .1تكوينالعالقةبينالمشرفوالمعلم.
 .2التخطيطمعالمعلم.

 .3تخطيطاستراتيجيةالمالحظة.
 .4مالحظةالتدريس.

 .5تحليلعملياتالتعلموالتعليم.
 .6تخطيطاستراتيجيةالمؤتمر.
 .7المؤتمر.

 .8التخطيطمنجديد(.السخنيوآخرون)99:2012،
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أما(الطعاني)2010،فقدذكرأهمأسساإلشرافالعالجيالتيتتمثلفي :
.1اإلش ارافالعيااادييعتاارفبتعقاادالموقاافالتعليماايماانخاااللالتركياازعلااىعناصاارهامااة
وواضحةللعيانفيذلكالموقافالتعليمايمانجهاة،ومانخااللاَلعتماادالمباشارعلاىتحليال

المعلملتلكالعناصروالمسائلمنجهةأخرى .

.2إنِّاستراتيجيةالتغييرالفعالةلسلوكالمعلمالصفيهيمابنيتعلىتصميممشاتركوعمال
تعاونيبينالمشرفوالمعلم .
.3المشارفيساتمدقوتااهوسالطتهماانكوناهقاااد اًرعلاىجماعالمعلوماااتالتاييرغاابفيهااالمعلاام
وتوفيرهاله،ومنكونهقاد اًرعلىمساعدةالمعلمَلستعمالهذهالمعلوماتبشكلمفيد .

.4اإلشرافالعيادياستجابةلحاجاتالمعلمورغباته.وليساستجابةلتطلعاتالمشرف .
.5إنالهدفهوإعطاءوصفغيرتقييميللتعليم،وأثرهعلاىالمعلماين،وفيماابعاد،فاإنهاذا
الوصفغيارالتقييمايللتعلايمسايكونأساسااللمعلومااتالتايسيساتخدمهاالمشارفوالمعلاممعااً
لتحليلالقضاياذاتاألهميةللمعلم .

.6المتأملوالمتوقعأنتنموعمليةاإلشرافالعياديلتصبحنظاماًلإلشارافالاذاتي،واإلشاراف

منخاللالزمالءأواألقران(.الطعاني )85-84:2010،

وبالرغممنأناإلشرافالعالجايأوالعياادييشاتركماعأسااليباإلشارافالتقليدياةفاي
التركيزعلىالمالحظةالصفية،فإنهذااإلشرافيتمثلفيزيادةفعاليةدورالمعلمفيالتفاعل

مااعالمشاارف،ويتضااحذلااكماانخاااللاشااتراكالمعلاامفاايعملياااتالمالحظااةوالتحلياالوالعااالج
والتقويم،فيتفقالمشارفماعالمعلامعلاىأسالوبالمالحظاةالصافيةالاذييصالحلد ارساةالسالوك

الصاافي،ويعلاامالمعلاامهنااابماااينااويالمشاارفالتربااويالقيااامبااهقباالدخولااهغرفااةالصااف،فااال
يفاجأبهبعدالزيارةالصفية(.العبيدي )209:2010،

ويس ااعىاإلشا ارافاإلكلينيك اايإل ااىتحقي ااقمجموع ااةم ااناأله اادافكم اااح ااددها(حس ااين

وعوضاهلل )2006،

.1إقامةعالقةجيدةبينكلمنالمشرفينوالهيئةالتعليميةفيالمدرسة.
.2األداءالفعالداخلالصف،ومساعدةالمعلمعلىتالفيأيقصور.
.3رفعمستوىتحصيلالطالب.

.4تفعيلالزياراتالميدانيةللمشرفينالتربويين.
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.5تطويراألداءتبعاًللتغيراتالمجتمعيةوالتربوية.

.6تقويموقياسمدىإنجازالطالبل هدافالموضوعيةفيالخطةالدراسية.
.7بياناألنماطالبارزةفيالسلوكالتعليميالصفي(.حسينوعوضاهلل )68:2006،
وقدذكر(طافش)2004،مميزاتاإلشرافاإلكلينيكيالتيتتمثلفيالنقاطالتالية :
.1يقومعلىالثقةوالتعاونوحسنالظنبينأطرافالعمليةاإلشرافية.
اداءماانالتخطاايطالمشااترك
.2يقااومعلااىالمشاااركةالعمليااةفاايجميااعم ارحاالساايرالاادرسابتا ً
وانتهاءبالتقويمالمشترك.

.3يزودالمعلمبتغذيةراجعةفيجميعالمراحلتمكنهمنتالفيجميعنقاطالضعفالتايكاان
يعانيمنها،وتحصنهمنالوقوعفيهامستقبالً.

.4ينتهيبعمليةتقويمحقيقيةذاتنتائجملموسة(.طافش )146:2004 ،
ولقدحدد(عايش)2008،المآخذعلىهذاالنوعمناإلشرافوهي :
 .1الثقةوالتعاونمنالمتطلباتاألساسيةلهذاالنوعمناإلشاراف،وهاوأماريحتااجإلاىآلياات
واستراتيجياتمعقدةوطويلةالمدىحتىتتحقق.

 .2يحتاجإلىوقتوجهدكبيرينفياإلعدادوالتنفيذوالمتابعةوهوأمرربماَليتاوفرللمشارف
التربااويفاايظاالضااغطالعماالوتنوعااهوتشااعبه،وَليتااوفركااذلكللمعلاامف ايظاالالواجبااات

الفنيةواإلدارية.

افيويغف االدور
 .3يقتص ااره ااذاالن ااوععل ااىمش اااهدةس االوكالمعل اامالمعل اانف اايالموق اافالص ا
ُ
العالقاتالعامةالمتشعبةبينالمعلموتالميذهخارجالغرفةالصفية.

 .4يحتاجمنالمشرفإلىخبرةومهارةعاليةفيإدارةمختلفمراحلهوبناءعالقاتوثيقاةماع
المعلمينوادارةالمدارس(.عايش(91:2008،

وتخلصالباحثةإلىأنأبرزمايميزاإلشرافالعالجيهوالتركيزعلىماايجاريفاي

غرفا ااةالصا ااف،وبالتا اااليعلا ااىمشا اارفالمرحلا ااةاألساسا ااية()4-1أنيكا ااونلديا ااهالقا اادرةعلا ااى
التشااخيصوالتحلياال،واعاادادب ارامجتسااهمفاايتحقيااقاألهااداف،وماانثاامتقااديمالتغذيااةالراجعااة

المناساابة،وتشااجيعالمعلاامعلااىالتفكياارفاايط ارئااقواسااتراتيجياتبديلااةتسااهمفاايتحسااينأدائااه،
واعطائهالفرصةفيتطبيقهذهاألفكار،ممايزيدمنثقةالمعلمبنفسهويرفاعماندافعيتاهنحاو

العملالتعليمي.
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 .4اإلشراف البنـائي :ويكاونتركيازالمشارفالترباويوالمادرسهنااعلاىالمساتقبلوالعمالعلاى
النمووالتقدمومهماتاإلشرافالبنائيهي :
.1إحاللأساليبأفضلمحلاألساليبغيرالمستحبةوغيرالمجدية.
.2العملعلىتشجيعالنشاطاتاإليجابيةوتحسينوتطويرالممارساتالجيدة.
.3إشراكالمدرسينفيرؤيةوتحديدمايجبأنيكونعليهالتدريسالجيد.

.4تشجيعالنموالمهنيللمدرسينواثارةروحالمنافسةالشريفةبينهم(.عطوي)248:2008،
أما(البستانوآخرون)2003،فأكدواعلىأناإلشرافالبنائييتعدىمرحلةالتصاحيح

إلىمرحلةالبنااء،فلايسمهمااًالعثاورعلاىالخطاأوتصاحيحه،بالالمهامهاواماتالكالمقترحاات
المناسبةوالخطةالمالئمةلمساعدةالمعلمعلىالنموالذاتيواَلستفادةمنتجاربه .

ومنأهمسماتالمشارففايهاذاالناوعأنيكاونمتعاونااًيباذلجهادهنحاومسااعدةمان

يعملونمعه،يدرسالمواقفويحصراإلمكاناتويعدبكلجديدفايمجاالتخصصاهم،فخب ارتاه
ومهاراتهموقوفةلصالحالجماعةبمايحققلهمالنموالمهني(.البستانوآخرون )358:2003،
وترىالباحثةإلىأنهمنالمهمجاداًاساتخداماإلشارافالبناائيمانقبالمشارفيالمرحلاة

األساس ااية()4-1وتق ااديمالحل ااولوالمقترح اااتالت اايم اانش ااأنهاأنتس اااعدالمعل اامعل ااىالنم ااو،
وضاارورةإشاراكالمعلمااينفاايتطااويروتحسااينالعمليااةالتعليميااةوالتدريساايةوأنتكااوننظارةكاال

ماانالمش ارفوالمعلاامهنااانظ ارةمسااتقبليةهاادفهاالتنميااةالمهنيااةللمعلمااينواثااارةالمنافسااةبياانهم
لتحقيقاألفضل .
 .5اإلشراف اإلبداعي :ويرى(عطوي)2008،أناإلشرافاإلباداعييعمالعلاىتحريارالعقال
واإلرادةواطااالقالطاقااةعناادالمدرسااينَلسااتثمارقاادراتهموماواهبهمإلااىأقصااىماادىممكاانفااي
تحقيقاألهدافالتربوية .

ولكييكونالمشرفالتربويمبدعاًعليهأنيتصفبصفاتشخصيةأهمها :
.1مرونةالتفكير.
.2الصبرواللباقة.

.3الثقةبقدرتهالمهنيةمعالتواضع.
.4فهمالناسواإليمانبقدراتهم.

.5الرؤيةالواضحةل هدافالتربويةوالسيرفيأيطريقتوصلإليها(.عطوي)255:2008،
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ويؤكااد(نشاوانونشاوان)2001،أنالمشاارفالمباادعهااوالااذييكشاافقاادراتالمعلمااين

ويس ااتخرججه ااودهمويس اااعدهمف اايتحقي ااقاأله اادافالمنش ااودةوه ااوال ااذييغ ااذيف اايالع اااملين
نش اااطهماإلب ااداعيوقي ااادةأنفس ااهمبأنفس ااهمويجعله ااميعتم اادونعل ااىذك ااائهموأعم ااالهمالخاص ااة

(نشوانونشوان )113:2001،

ويرى(السخنيوآخرون)2012،أنالمشرفالمبدعيستفيدممايفعلاهاآلخارون،ويأخاذ

منهالعبرة،ويستخدمذكاءهوطاقتهفيترقيةاألعماالالتاييقاومبهاااآلخارون،وهاوالاذييعمال
فايصافوفالمعلماينوَليحارصعلاىتصاادرهمدائماا،ويساتدلمانذلاكأناإلشارافاإلبااداعي
يحقااقأفضاالمااافاايالمفاااهيماألخاارىلإلش ارافويتجناابنقاااطالضااعففيهااا،وأنااهعلااىهااذا

األساااسينبغاايأنيكااونعملي اةبناااءةَليحااددفيهاااب ارامجتحسااينالتعلاايمويقااررماانالجهااات
العليا،وَليقومبرنامجتطويراإلشرافعلىجهدشخصي،وانماعلىجهدتعاوني،يرتكزعلى
نتائجالبحثالعلمي(.السخنيوآخرون )103:2012 ،

ويوجااهالنقاادلهااذاالنااوععلااىأساااسأنااهيحتاااجإلااىمش ارفينذويمسااتوىجياادومهااارة
عاليااة،وهااذهالنوعيااةنااادرةفاايالوقااتالحاضاار،وَليمكاانتااوفيرعااددكااافمنهااا،وذلااكلاانقص
اإلعدادوقلةالخبرةواإلمكانيات،كماأنهقائمعلىأساسنظريفقط،وَليمكانالتنباؤبمادىماا
ادارس،
يحققااهمااننتااائجإَلبعاادتطبيقااهوممارسااتهعلااىأرضالواقااع،وفاايعااددكبياارماانالما 
باإلضاافةإلااىأندعاااةهااذاالنااوعياادعونلإليمااانبااالتفكيرالخياااليويرفضااونأنتقاافالحقااائق

المهنيةالمألوفةعقبةفيسبيلابتكارشيءجديد(.عبدالشكور )43:2007،

وت اارىالباحث ااةأن ااهيجا ابعل ااىالترب ااويينبم اااف اايهمالمشا ارف وناس ااتخدامه ااذاالن ااوعم اان

اإلشاراف،واَلسااتفادةماانقاادراتالمعلمااينوتوجيههاانحااوتحقيااقاألهاادافالمنشااودةومساااعدتهم
عل ااىالنم ااوالمهن ااي،واتاح ااةالفرص ااةله ااملالبتك اااروالتجدي اادوتجري اابأفك ااارمختلف ااةومتنوع ااة
وأصيلةللوصولبهامإلاىأعلاىدرجااتالاتمكن،واساتثمارذلاكفايالمواقافالتعليمياة،وبالتاالي

اَلرتقاءبمستوىتحصيلالتالميذ .

 .6اإلشـــراف الوقـــائيَ:لش ااكأنالمش اارفالترب ااويق ااداكتس اابخبا ارةجي اادةتمكن ااهم اانالتنب ااؤ
بالصااعوباتالتااييمكاانأنتواجااهالمعلاامالجديااد،وقااديسااتطيعبخبرتااههااذهأنياادركاألسااباب

الكامناةوراءالمتاعاابالتاايقاديعااانيمنهاااالمعلاامعنادزيارتااهلااهفاايصافه.وهناااعليااهأنيتخااذ
مناألساليبمايناسبكلموقف،واضعاًفياعتبارهشخصيةالمعلمومدىقوتهوثقتهبنفساه،
ول ااذلكفإن ااهيض ااعبحس اااباتهعن اادإع اادادهلخطت ااهاإلشا ارافيةحاج اااتالمعلم ااينالج ااددإل ااىم اان
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يساااعدهمعل ااىوض ااعاَلسااتراتيجياتالمناس اابةلتحاش اايالوقااوعف ااياألخط اااء.وخياارم ااايفعل ااه

المشرفالتربويهاوأنيعمالعلاىأنتساتقرفاينفاسالمعلامبعاضالمباادئ،ياؤمنبهااويثاق
فيهااا،وعاانطريقهااايسااتطيعأنيعماالعلااىأنتااوقيالمتاعااب،وتجناابالوقااوعفيهااا.واإلش اراف
الوقائييتخذمنالتدابيرمايكفلتحقيقأغراضه،كاَلجتماعبالمعلمينفيبدايةالعاملمناقشاة

المنهاجودليلالمعلم،وتقديمالدروسالتطبيقياة،وتوزياعالنشارات،والماداوَلتالفردياةماعبعاض
المعلمااينالااذينيحتاااجونمساااعدةخاصااة.واإلش ارافالوقااائييعصاامالمعلاامماانأنيفقاادثقتااه

ينفسااهويمنحااهالقاادرةعلااىاَلحتفاااظبتقااديرالتالميااذواحت ارامهمإياااه،وعلااىمواصاالةالنمااوفااي
المهنة(.البستانوآخرون )357-358:2003،
وياارى(عااايش)2011،أنالمشاارفالتربااويوفااقهااذاالاانمطمااناإلش ارافيملااكماان

السماتالقياديةمايجعلهأهالًلتبصرالظاهرةالتربوية،واكتشافجوانبالخلل،التاييمكانأن
يواجهه اااالمعل اام،وعلي ااهأنيس ااتطيعأنيض ااعالمش اارفالترب ااويالخط ااطالوقائي ااةمعتم ااداًعل ااى

إجراءاتوتدابيرمنها :

.1تشخيصالظاهرةتشخيصاًدقيقاً.
.2إعدادالخططالعالجيةالمناسبة.
.3توثيقالعملاإلشرافيالميداني.

.4توظيفالتغذيةالراجعةالتطويريةفيتقديمالخدماتاإلشرافية.
.5التخطيطالعلميالسليمللعملاإلشرافي(.عايش)67:2011،

إنمهااارةالمشاارففاايإدارةومناقشااةاَلسااتراتيجياتالتااييمكاانأنتفياادالمعلاامالمبتاادئ

فيبناءثقتهداخلالصف،فهوشديدالحماس،يرغبفيتطبيقماتعلمهفيالتعليمالجامعي،
لكنهيشعروهذاأمرطبيعيأنماتعلمهيغلبعليهطابعالتنظير،وأقلعملية،وهنايأتيدور
المشرففيتضييقالفجوةبينالنظريةوالتطبيق(.بلجرينو )74:2010،
وتخلااصالباحثااةإلااىأناسااتخدامهااذاالنااوعمااناإلش ارافيجناابالوقااوعفاايمشااكالت
كثيرةويسااعدالمعلماينعلاىالتغلابعلاىنقااطالضاعفلاديهموتجاوزهاا،ويزيادمانثقاتهم،مان

خاااللالتنبااؤبالصااعوباتالتااييتوقااعأنتواجااهالمعلاامالجدياادفاايبدايااةحباتااهالمهنيااةواعااداد
الخططالوقائيةالمناسبة،وَلشكأناستخدامهذاالنوعمناإلشارافيجنابالوقاوعبأنفساهمبماا

يحققنجاحاًأفضللديهمفيالعمل.
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 .7اإلش ـراف التطــوري :يعااودظهااورهإلااىالاادكتوركااارلجلكمااان،وتاارى(صااليو)2005 ،أن
الفرض اايةاألساس اايةف اايه ااذاالن ااوعم ااناإلشا ارافه اايأنالمعلم ااين ارش اادون،وأن ااهيج اابعل ااى
اإلشرافاألخذبعيناَلعتبارطبيعةالمرحلةالتطورياةالتاييمارونبهاا،فعلاىالمشارفالترباوي

أنيعرفويراعيالفروقالفرديةبينالمعلمين(.صليو )110:2005 ،
وتتفق(سيسالموآخرون)2007،مع(عايش(2008،أنفكرةاإلشرافالتطاوريقائماة

علىأنهناكعاملينأساسيينيؤثرانعلىأداءالمشرفالتربويوتعاملهمعالمعلمهما :
.1نظرةالمشرفلعمليةاإلشرافوقناعاتهحولها :

حيثأننظارةالمشارفلعملياةاإلشاراف وقناعاتاهحولهااتملايعلياهأنماطااًمختلفاةمان

الساالوكيتعاماالماانخاللهااامااعالمعلاامبطاارقتعاونيااةمباش ارةوغياارمباش ارة،فالطريقااةالمباش ارة
تشملالتوجيهوتقديمالتعليمااتوالتعزيازوفايهاذهالطريقاةيميالالمشارفإلاىالسايطرةعلاىماا

يجااريبينااهوبااينالمعلاام،وهااذاَليعناايبالضاارورةأنالمشاارفمتساالطأوعشاوائيالطريقااة،باال
المقصودأنالمشرفيضعكلشيءيريادهمانالمعلامويشارحهبدقاةويباينلاهمااهاوالمطلاوب

منااه.ووفقااًلهااذهالطريقااةفإنااهينبغاايأنتكااونمعلوماااتالمشاارفتفااوقفاايحجمهاااونوعهااامااا
يمتلكهالمعلممنالمعلومات.أماالطريقةغيرالمباشرةفتقومعلىافتراضأنالمعلمينقااد رون
علىإنشاءاألنشطةوالبارامجالتربوياةالتايتسااعدعلاىنماوهمالمهنايمانخااللتحليالطارقهم

فاايالتاادريس.فتكااونمهمااةالمشاارفهاايتسااهيلالعملي اةوالمساااعدةفقااطماانخاااللاَلسااتماع
والتشجيعوحلالمشكالت(.عايش )93:2008 ،
.2صفاتالمعلم:وهيمهمةفيتحليلممارسااتاإلشارافويارى(جلكماان)أنصافاتالمعلام
تفهمبشكلأوضحبوصفهانتاجالمستوىالوَلءللمهنةأوالت ازماهبهااومساتوىالتفكيارللمعلماين

حيثيرتبطذلكبكمونوعالخدمةاإلشرافيةالمقدمة(.سيسالموآخرون )198:2007 ،
مميياته:

.1يهااتماإلش ارافالتربااويالتطااوريبم ارعاااةالفااروقالفرديااةلاادىالمعلمااينماانخاااللاسااتخدام
أساليبإشرافيةمتنوعة .

.2يؤكااداإلش ارافالتربااويالتطااوريعلااىدورهفاايتطااويروتنميااةطاقاااتالمعلمااينوقاادراتهم .
ااءعل ااىاحتياج اااتالمعل اامالشخص اايةوالمهني ااةالفعلي ااة .
.3ي ااتماختي اااراألس االوباإلشا ارافيبن ا ً
.4ينحواإلشرافالتربويالتطورينحواًعلمياً،باستخداممراحلواضاحةومرتباةمنطقيااً،تساهم
فيإلغاءاألحكامالذاتيةللمشرفالتربوي .
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.5يشاابعاإلشارافالتربااويالتطااوريمناخااًمؤسسااياًسااليماًوصااحياً،نتيجااةلتأكياادهعلااىتطااوير

قدراتالمعلموامكاناته،وتجنبتصيدأخطاءالمعلموهفواته .

.6يوفراإلشرافالتربويالتطورياختباراتعلميةلتشخيصقدراتالمعلم،وسابلتطويرهاابماا
ينعكسإيجاباًعلىالعمليةالتعليميةالتعلمية )https://ar.wikipedia.org/wiki(.

وتخلااصالباحثااةإلااىأناإلش ارافالتطااوريأساالوبإش ارافييهااتمبوضااعاألسااسالتااي
ينبغاايأنيساايرعليهاااالمعلمااين ،وي ارعاايحاج اااتهم،والفااروقالفرديااةبياانهم،ماانخاااللتق ااديم

خدماتإشرافيةتساعدهمعلىالنموالمهني،وهوبذلكيوفرمناخاًمؤسسياًناجحاًومنتجاًحيث
ينعكسنموالمعلمعلىتقدمالطالبوتحقيقاألهدافالتربويةالمرجوة .

وتاارىالباحثااةماانخاااللعملهاااكمش ارفةتربويااةأنممارسااتهاالتاادريسسااابقاًباإلضااافة

لزيارتهاااللمعلمااينقاادأكساابهاخب ارةتمكنهاااماانتقااديرالصااعوباتوالمشااكالتالتاايقااديقااعفيهااا
المعلاام،وبالتااالياتخاااذالتاادابيرالوقائيااةلتالفاايحاادوثذلااكوخاصااةمااعالمعلمااينالجاادد،حيااث
تقومبعقداجتماعمعالمعلمينلمناقشةاألمورالتعليميةفيبدايةالعاموعارضأمثلاةلمشاكالت

وصااعوباتقاادتاواجههم،واقتاراححلااوللهااالوتوضاايحكيفيااةالتصاارفتجاههااا،وأناواعاإلشاراف

التربويمتداخلةفيعناصرها،ويكمالبعضاهابعضااً،ومانالصاعبالفصالبينهاا،حياثيمكان

أنيكوناإلشرافديمقراطياًووقائياًوابداعياًفيالوقتنفسه،وعلىالمشارفأنيمتاازبالمروناة
ويتعام االم ااعمختل اافالمواق اافالت ااييتع اارضله اااف اايعمل ااهاإلشا ارافيبم ااايناس اابهام اانأنا اواع

اإلشرافأواألسلوباإلشرافي .
ثامناً :أساليب اإلشراف التربوي

نتيج ااةللتق اادمالعلم اايوالفك ااريف اايعصا ارناالحاض اارتط ااورمفه ااوماإلشا ارافالترب ااوي

وتنوعااتأساااليبهوتوالااتالمااؤتمراتوالناادواتعلااىالمسااتويينالعااالميوالعرباايماانأجااله ااذا

التطوير،ويقاومالمشارفالترباويباساتخداممجموعاةمانأسااليباإلشارافتجااهمعلمايالمرحلاة
األساسا ااية()4-1وفا ااقأها اادافمعينا ااة،وخطا ااةمرسا ااومة،وذلا ااكما اانأجا االتحسا ااينممارسا اااتهم
التعليمي ااةوتطويرها ااا،وزي ااادةنماااوهمالمهنا ااي،ول ازما ااًعلا ااىالمشا اارفالترب ااويالمتجا ااددأنيا ااتقن
اسااتخداممختلاافاألساااليباإلشارافيةولقااداسااتخدمالمش ارفونالتربويااونأساااليبإشارافيةمتنوعااة

مثاال":الزيااارةالصاافيةوالناادواتوالاادروسالتوضاايحيةوورشالعماالوتبااادلالزياااراتوالنش ارات

التربوية .
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ولق اادح ااددت(ال ازي اادي)35:2002،المقص ااودبأس االوباإلشا ارافبأن ااه:الطريق ااةالت ااي

يمارسهاالمشرفالتربويمعالمعلمبهدفتحسينأدائهوتطويرهمهنياً .

أما(عطوي)2001،و(الطعاني)2010،فيريانأناألسلوبهاومجموعاةمانأوجاه

اموالطااالبومااديروالماادارسماانأجاالتحقيااقأهااداف
النشاااطيقااومبهاااالمشاارفالتربااويوالمعلا 

اإلش ارافالتربااوي،وكاالأساالوبماانأساااليباإلش ارافالتربااويماااهااوإَلنشاااطتعاااونيمنسااق
وم ا اانظموما ا ارتبطبطبيع ا ااةالموق ا اافالتعليم ا ااي،ومتغي ا ااريتغي ا اار،ف ا ااياتج ا اااهاأله ا اادافالتربوي ا ااة

المنشودة(.عطوي()271:2001،الطعاني )55:2010 ،

وتاارىالباحثااةأناألساالوباإلش ارافييتمثاالفاايمختلاافالطاارقوالوسااائلالتااييتبعهااا

المشرفالتربويلمواجهةالمواقفالتربوياةالمختلفاة،وتقسامهاذهاألسااليبإلاىأسااليبجماعياة

مثلالبحوثوالنشراتوالىأساليبفرديةمثلالزيارةالصفية .
وستعرض سي هذه الدراسة أهم األساليب اإلشراسية وهي:
 .1الييارة الصفية:

ماانالمعااروفأنالهاادفالارئيسلإلشارافالتربااويهااوتحسااينالعمليااةالتربويااةوتعتباار

الزي ااارةالص اافيةإح اادىوس ااائله ااذاالتحس ااين،وه ااياألس االوبالس ااائدف اايممارس اااتالمشا ارفين
التربويينوتهدفإلىمالحظةالمواقفالتعليميةبشاكلمباشار،والوقاوفعلاىحاجااتالطاالب

والمعلمينالفعلية،ومدىتحققاألهدافالتربويةمنخاللمالحظاةتقادمالطاالبوتفااعلهمماع

المعلم .

وتع اارف(س ااعد)260:2012،الزي ااارةالص اافيةبأنه اااممارس ااةإشا ارافيةيؤديه اااالمش اارف

التربويداخلحجرةالصفالدراسي،بمعنىأنهانتقلمنطورالتخطيط،والتهيئةاإلشرافيةإلى
واقااعالصااف،بكاالمااايحملااهماانتفاااعالتحيااةمباش ارةبااينالمعلاام،والطااالب،وبااينالطااالب
وبعضهم؛ليمارساتصاَلًمباش اًرفيمختلفأركانه .
ويارى(ربياع)224-222:2006 ،و(بلقايسوعباداللطياف)13-8:2002 ،أنالزياارة
الصفيةتأخذأشكاَلًثالثةحسبالغرضمنهاوهي :
.1الزي ااارةاَلس ااتطالعية:وته اادفإل ااىتك ااوينفكا ارةعام ااةع اانأداءالعام االالترب ااوي،وتع اارف

الجوانبالمختلفةألدائه،وعادةماتكونفيبدايةالعامالدراسيأومعالمعلمينالجدد .

.2الزيااارةالتوجيهيااة:وهاايوساايلةلتقااديمخاادماتإش ارافيةللمعلاامبهاادفمساااعدتهعلااىالنمااو

المهني،وقدتكونهناكأكثرمنزيارةتوجيهيةفيالعامالدراسي .
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.3الزياارةالتقويمياة:وتااأتيعاادةبعاادمرحلاةمعينااةماناإلشارافالترباوي،ويخضااعلهاذاالشااكل
منالزيارةجميعالمعلمين،والهادفمنهااكمااهاوواضاحالتقاويم(.ربياع)222-224 :2006،

(بلقيسوعبداللطيف )8-13:2002 ،
أما(نبهان)2007،فذكرأنواعاأخرىللزيارةالصفيةتتمثلفي :
.1الزيااارةالمفاجئااةللمعلاام:وتنشااأالحاجااةإليهاااعناادمايكثاارالتااذمرماانأحاادالمعلمااينماانإدارة
المدرسااةأوالطلبااةأوأولياااءاألمااور،وهاايَلتخاادمالمعلاامكماااَلتخاادمعمليااةالتعلاايمبصااورة
مباشرة .

.2الزيااارةالمبرمجااة:وتخاادمغرضااينأولهماااحااقالمعلاامفاايالحصااولعلااىخدمااةاإلش اراف،
وثانيهماتقويمعملالمعلم .

.3زيارةبناءعلىطلبالمعلمأومديرالمدرسةبسببحاجةالمعلمللمساعدةفايموقافتعاذر
علىالمعلمإيجادحلله .

.4زيااارةبناااءعلااىطلاابالمشاارفبس اببحاجااةالمشاارفلالطااالععلااىأساالوبممياازيتبعااه
المعلمبغرضنقلالتجربةإلىمدارسأخرى(.نبهان )40-39:2007،
وترى(صليو)2005،ضرورةاإلعدادللزيارةالصفيةومنأبرزمايتناولههذااإلعدادمايلي :
.1تحديدالهدفمنالزيارةالصفية.
.2معرفةمدىاستفادةالمعلممنالمساعداتالتيقدمتلهسابقاً.

.3مراجعةالمشرفللنظرياتوالحقائقالتربويةالتيقديطبقهافيهذهالزيارة.
.4حصولالمشرفعلىمعلوماتعنالطالبالذينسيزورصفهم.
.5قيامالمشرفبالزيارةفيجومالئمووقتمناسب.

.6عقدلقاءفرديمعالمعلمالمزاربعدالزيارةمباشرةيبرزمانخاللاهجوانابالقاوةلادىالمعلام
وتعزيزهااا،وعاارضنقاااطالضااعفبأساالوبغياارمباشاارلتالفيهااا،مااعتااركالفرصااةللمعلاامإلبااداء

آرائهومقترحاته(.صليو)66-65:2005،

وقدذكر(حسينوعوضاهلل)2006،فوائدالزيارةالصفيةالتيتتمثلفياآلتي :
 .1تسهمفيتقديرالجوانباإليجابيةمنعملالمعلم.

 .2تسااهمالزيااارةالصاافيةفاايالتعاارفعلااىالمظاااهرالساالبيةومساااعدةالمعلاامفاايتجاوزه ااا
وتعديلها.
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 .3تسااهمفاايمالحظااةنمااوالطااالبومشاااركتهمفاايالاادروسوأساااليباسااتجاباتهمللمواقااف
التعليمية.

 .4تساعدعلىإمكانيةاَلطالععلىالنشاطاتالصفيةوغيرالصفيةوتوجيهها.
 .5تسهمفيمشاركةالمدرسفيوضعخطتهالسنوية.

 .6تسهمفيالتعرفإلىالصعوباتالتيتعترضالمناهجووضعالحلوللتجاوزها.
 .7تسهمفيالوقوفعلىماحققهالمدرسممااتفقعليهفيزياراتسابقةومساعدةالمعلام
ليصبحقاد اًرعلىمساعدةالطالب،فالطالبهومحورعمليةاإلشرافالتربوي.

 .8الوق ااوفعل ااىأفض االالس اابلالت ااييس ااتطيعبه اااالمعل اامأنيوج ااهتعل اايمالط ااالب؛لبل ااو 
األهدافالمرجوة.

 .9الكش اافع ااناألخط اااءوالمش ااكالتوالص ااعوباتالمش ااتركةب ااينع ااددم اانمعلم اايالما اواد
وجعلهاموضوعاَلجتماعيدعوإليهلتدارسهاوعالجها.

.10تقااويمالبرنااامجاإلش ارافيومعرفااةماادىنجاحااهفاايرفااعمسااتوىالعمليااةالتربويااة(.حسااين
وعوضاهلل)45-44:2006 ،

وعل ااىال اارغمم اانالم ازي اااالت اايتحققه اااالزي ااارةالص اافيةإَلأن ااهيواجهه ااامعيق اااتح ااددها

(عطوي)2008،بأنها :

 .1شعورالمعلمبالخوفوالقلقمانالزياارةالصافيةخاصاةإذاكاناتمفاجئاةواذاكااندور
المشرفتصيداألخطاءوكتابةالتقارير.

 .2عدمفهمالمعلملدورالمشرفالتربويبوصفهقائداًتربوياًيعمالعلاىمسااعدتهوخدمتاه
فيتحسينأدائهونموهالشخصي.

 .3اقتصارهدفالزيارةعلىكتابةالتقريرعنالمعلمدونتقديمالخدمةالمطلوبةله .
 .4ضعفالمقدرةالعلميةأوالمعرفيةأواألدائيةلادىالمشارفالترباوي(.عطاوي:2008،
 )274-273

وتخل ااصالباحث ااةإل ااىأنالزي ااارةالص اافيةأس االوبإشا ارافييتع اارفم اانخالل ااهمش اارف

المرحلةاألساسية()4-1علىإمكاناتالمعلمويدعمهاويطورها،ويقفعلىحاجاتالطالب
والمعلمينويعملعلىتلبيتها ،وترىالباحثةأنهيجباَلهتماامباالتخطيطواإلعادادالجيادللزياارة

الصفيةوتحديادالهادفمنهااباعتباارأنهاااألسالوباألكثاراساتخداماًمانقبالالمشارفالترباوي،
م ااعض اارورةأنيك ااونموع اادالزي ااارةمتفاهم اااعلي ااهب ااينالمش اارفوالمعل اام،وأنَلتأخ ااذالزي ااارة
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الصفيةطابعاتفتيشياً،وانمااتقاديمالادعموالمسااعدةللمعلاملتتحقاقاألهادافالمرجاوةمانالزياارة

الصفية،ورفعالروحالمعنويةللمعلمينوزيادةدافعيتهمللتدريس،وتقبلهملإلشرافالتربوي .
 .2الييارات التبادلية

وهااوأساالوبإشارافييقااومبااهمعلاامبزيااارةزميااللااهياادرسنفااسالمبحااثفاايالمدرسااةأو

ماادارسأخاارىمجاااورةلتحقيااقأهاادافمعينااةوضاامنخطااةمحااددةيتعاااونماانخاللهاااالمشاارف

التربويومدراءالمدارسوالمعلمون .

وذكر(عطوي)2008،أهماألمورالتييجبمراعاتهافيتبادلالزيارات :
 .1إقناعالمعلمينبقبولهذااألسلوبحتىتكوناتجاهاتهمإيجابية.
 .2توضيحاألهدافوالحاجاتوالمشكالتالتيتصلحلتكونمحوراتصاَلتمعزميله.

 .3إجراءاَلتصاَلتالالزمةبينمختلفالمدارسالمعنيةفايبرناامجتباادلالزيااراتحتاى
يك ونمدراءالمدارسعلىاطالععليه(.عطوي)288:2008،

ويا اارى(عابا اادين")2001،أنها ااذهالزيا اااراتتعما االعلا ااىتقريا اابوجها اااتالنظا ااربا ااين

المعلمينللمبحثالواحد،وتعمقفهامالمعلماينواحتارامهمبعضاهمبعضااً،وتساهلالاربطباينماا
هاونظاريومااهاوعملااي،وتفاتحالطرياقلتباادلاألفكاااروالمقترحااتوالخبارات،وتعماقأواصاار

الزمالةبينهم(.عابدين )196:2001،

وقدذكر(السخنيوآخرون)2012،محاذيرهذااألسلوبالتيتتمثلفيه :
 .1يمكا اانأنتثا ااارحساسا اايةخاصا ااةعنا اادبعا ااضالمعلما ااين،ويمكا اانالقضا اااءعلا ااىها ااذه
الحساسيةمنخاللتوضيحأهدافالزيارة،أومنخاللردالزيارةليكونالمعلمالمازار

معلماًزائ اًرفيالمرحلةاألخرى .

 .2يحذرمنتقليدبعضالمعلمينلزمالئهمباالرغمماناخاتالفظاروفهموطالبهاموطبيعاة
مدارسهم(.السخنيوآخرون )130:2012 ،

وتاارىالباحثااةأنالزياااراتالتبادليااةماانأكثااراألساااليباإلش ارافيةفعاليااة،وتساااعدعلااى

تحقياقالهادفالااذييساعىإلياهمشاارفالمرحلاةاألساساية(،)4-1وتساااعدعلاىتقريابوجهااات
النظربينالمعلمين،وتبادلالخباراتواآلراءحاولمختلافالقضااياالتربوياةَ،لسايماإذاأحسان

المشرفالتربويالتخطيطلها،وتحديداألهدافالتييسعىلتحقيقها .
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 .3الدروس التوضيحية (التطبيقية)
وه ااينش اااطعمل اايلتوض اايحفكا ارةأوتطبي ااقطريق ااةأوع اارضوس ااائلتعليمي ااةوكيفي ااة

استخدامها،أوأسلوبتعليمييرغبالمشرففهيإقناعالمعلمينبأهميته .

ويطبااقالاادرسالمشاارفالتربااويأوأحاادالمعلماايناألكفاااءذويالخبارةوالمعرفااةالواسااعة

بالتاادريسوذكاارت(سيسااالموآخاارون)2007،فوائاادالاادروسالتطبيقيااةحيااثتعطاايالاادليلعلااى
إمكانيةتطبياقاألفكاارواألسااليب،وتكاونقناعااتومواقافإيجابياةللمعلماينتجاههاا،كمااأنهاا

تعماالعلااىإثااارةرغبااةالمعلم ااينواهتماماااتهملموضااوعالاادرسالت اادريبي،وفاايبعااثالثقااةف ااي

أنفس ااهم،وتش ااجعهمعل ااىاإلب ااداعواَلبتك ااار،واث ااارةدافعي ااتهملتجري اابط اارقوأس اااليبجدي اادة،
واكسابهممهارةاستخدامها(.سيسالموآخرون )219:2007،
وحددت(صليو)2005،أهدافالدروسالتطبيقيةبأنها :
 .1تعطاايالاادروسالتطبيقيااةالاادليلعلااىإمكانيااةتطبيااقاألفكااارواألساااليبالتااييتحاادث
عنهاالمشرف.

 .2تتيحمناقشةاألفكاروالصعوباتالتيتعترضعمليةالتطبيق.
 .3تزيدمنثقةالمعلمبنفسه.

 .4اكتسابالمعلمينمهارةاستخدامأساليبمبتكرةممايساعدبالتاليعلىتطويروتحسين
أدائهم.

توثيقالصلةبينالمعلمينوالمشرفينمنخاللالتعاونالمشترك(.صليو )76: 2005،
أما(الطعاني)2010،فيرىأنأهدافالدروسالتطبيقيةتتمثلفي :
 .1تحقيقالتواصلاإليجابيبينالمشرفوالمعلم .

 .2استخدامطرقجديدة،واثارةدافعيةالمعلمينللتجريب .

 .3تنميةثقةالمعلمينبأنفسهمبعدمالحظةالدرسالتوضيحي(.الطعاني )124:2010 ،
ويا اارى(البا اادري)2008،أنالغا اارضاألسا اااسلل اادروسالتوضا اايحيةهاااوإعطا اااءفك ا ارة

واضااحةوص اريحةوس اريعةعاانطريقااةتاادريسأومهااارةأوتوضاايحكيفيااةالتاادريبعل اىمهااارة
معينااةبأساالوبعملاايمحسااوس،وينبغاايعلااىالمشاارفالتربااويأنيخطااطلمثاالهااذهالاادروس
لتأكياادنجاحهاااوذلااكباختيااارالمعلاامالكاافءللقيااامبالتاادريسوالتنساايقمعااهبصااددخطااةالاادرس
والعملعلىتهيئةالوسائلالمطلوبةلنجاحالدرس(.البدري )68:2008 ،
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وذكر(طافش)2004،مجموعةمنمميزاتالدروسالتوضيحيةنذكرمنها :
 .1تعتبرميدانافسيحللتجريباألفكارالنظرية.
 .2تربطبينالنظريوالعملي.

 .3تفيدالمعلمينالجددوتمكنهممنالبدءفيحياتهمالعمليةبدايةسليمة.
 .4تشجعالمعلمينعلىاإلبداعواَلبتكار(.طافش )153:2004 ،

أمااا(عطااوي)2008،فحااذرماانتقلياادالمعلاامالمشاااهدللمعلاامأوالمشاارفالااذييقااوم

بتطبيا ا ااقالا ا اادرستقليا ا ااداًأعما ا ااىبغا ا ااضالنظا ا اارعا ا ااناخا ا ااتالفالظا ا ااروفوالبيئا ا ااةوالتالميا ا ااذ.

(عطوي )289:2008،

وت ا ا اارىالباحثا ا ا ااةأنالا ا ا اادروسالتوض ا ا اايحيةتعتبا ا ا اارمجا ا ا اااَلًخص ا ا ااباًلتطبيا ا ا ااقاألفكا ا ا ااار

واَلستراتيجياتالتييسعىإليهاالمشرفلتطاويرالعملياةالتعليمياة،واَلرتقااءبمساتوىالطاالب،
وتعتبرفرصةكبيرةللمعلمالمبدعالذيينفذالدرسالتوضايحيإلبارازقد ارتاهوزياادةثقتاهبنفساه،

كماأنهاتزودالمعلمينالذينيحضرونالدرسالتوضايحيأسااليبجديادة،اساتراتيجياتحديثاة،
أفكارإبداعية،وهيفرصةكبيرةلهملعرضآ ارئهمومقترحاتهمبهدفالتطويروالتحسين .
 .4النشــرات اإلشــراسية وساايلةاتصااالمكتوبااةبااينالمشاارفوالمعلمااين،يسااتطيعالمشاارفماان
خاللهاأنينقلإلىالمعلمينخالصةقراءاته،ومقترحاته،ومشاهداته(.العبيدي )182:2010،
وتاارى(سيسااالموآخاارون)2007،أنااهأساالوبإش ارافييسااتخدمفاايالغالاابلتااوفيرالوقاات
والجهد،وفيالظروفالتيَليتيسارعقاداجتمااعللمعلماين،أوعنادالحاجاةإلاىإيصاالساريع
للمعلوماتواألفكارالتربويةالتيتهمالمعلمين(.سيسالموآخرون )218:2007،

ويرى(نبهان)2007،أنالنشراتالتربويةتتضمن :

.1ملخصاتبتقاريرالمؤتمراتالتربوية .
.2الكتبوالمجالت.

.3المقاَلتوالبحوثالتربوية.

.4البحثفيالمشكالتالتربويةومناقشتها.
.5التجاربالحديثةفيالتربيةوالتعليم(.نبهان)22:2007،
وقدذكر(العبيدي)2010،بعضأغراضالنشراتالتربويةوهي :

 .1اإلعالنعنالمواضيعوالمشكالتالتيستناقشفياجتماعالمعلمينالقاادم،وتعليقاات
المشرف،ومالحظاته،عننتائجزياراتهالسابقة .
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 .2تلخاايصتقريااراللجنااةالمختصااةالااذيساايعرضفااياجتماااعالمعلمااين،وتوضاايحكيفيااة
الحصولعليه،لقراءتهمقدماً،كذلكتلخيصالنتاائجالنهائياةالتايتوصالإليهاااجتمااع

المعلمين،واإلشارةلإلجراءاتالتييجباتباعهاعلىضوءهذهالنتائج .

 .3نشاارالتقاااريرعااناألنشااطةالتعليميااةوالتعلميااةلاابعضالمعلمااينفاايفصااولهمالد ارسااية،
إلثارةاهتمامالمعلمين،وبثروحالمنافسةبينهم .

 .4وضااعتقاااريرعاانمواضاايعذاتأهميااةمهنيااة،اسااتدعتانتباااهالمعلمااين،أوالمشاارف
التربوي،أثناءزياراتهمإلىمدارسأخرى(.العبيدي )182-183:2010.

وحدد(الطعاني)2010،أهدافالنشرةالتربويةفيالنقاطالتالية :
 .1تزويدالمعلمينباَلتجاهاتالتربويةالحديثةعلىالمستوىالمحليوالعالمي.

 .2حفزالمعلمينلحلالمشكالتالتعليميةوالتفكيرفيهاواقتراحالحلولالمناسبة.
 .3تعدمصدراللمعلمينيمكنالرجوعإليهاعندالحاجة.
 .4توثيقالصلةمابينالمشرفالتربويوالمعلمين.

 .5تقا ا اادمخدما ا ااةلعا ا ااددَلبا ا ااأسبا ا ااهما ا اانالمعلما ا ااينرغا ا ااموجا ا ااودهمفا ا اايأما ا اااكنمتعا ا ااددة
(الطعاني )124:2010 ،

وت ا اارىالباحث ا ااةأنالنشا ا اراتالتربوي ا ااةمهم ا ااةخاص ا ااةإذام ا اااأحس ا اانمش ا اارفالمرحل ا ااة
األساسااية()4-1اسااتخدامهاماانخاااللتزوياادالمعلمااينباأبرزالتطااوراتالتربويااة،وأهاامإنجااازات
لجنةمبحثالمرحلةاألساسية(،)4-1وطرحقضاياتربويةتهمالمعلمينوأخذآرائهمفيها،وتعاد

النش ا اراتالتربويا ااةأكثا اارأسا اااليباإلش ا ارافتا ااوفي اًرللوقا ااتوالجها اادخاصا ااةإذاتعا ااذراَلجتما اااع
بالمعلمين.

 .5المداولة اإلشـراسية :ويارى(حساينوعاوضاهلل)2006،أنالمداولاةاإلشارافيةيقصادبهااماا
يدوربينالمشرفالتربويوأحدالمعلمينحاولبعاضالمساائلالمتعلقاةبااألمورالتربوياةالعاماة
التييشتركانفيممارستهاسواءأكانتهذهالمناقشاتماوجزةأممفصالةعرضايةأممرتبااًلهاا.

(حسينوعوضاهلل )57:2006 ،

وذكاارت(سيسااالموآخاارون)2007،أنالمااداوَلتاإلش ارافيةتهاادفإلااىإرشااادالمعلمااين

إلىالنموالمهنيالذاتي،وتزايدنشاطهمفيمجالتعلمالطالب،وتفيدفيالتعرفإلىالجواناب

الشخصاايةوالمهني ااةللمعل اام،وتس اااعدالمعلاامعل ااىمعرف ااةنفس ااهوقد ارتااه،وغ اارسالثق ااةب ااالنفس،
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والطموحلديهم،وتبادلاألفكااروالتاآلفالمهنايباينالمشارفوالمعلام.كمااأنهااتسااعدالمشارف

التربويعلىالتخطيطَلحتياجاتالمعلمينالمهنية(.سيسالموآخرون )211:2007 ،

كماايؤكاد(حساينوعاوضاهلل)2006 ،علاىأنللماداوَلتاإلشارافيةقيماةكبيارةفاي

الكشفعانمادىالتقادمالاذيأحارزهالمعلماون،وفايالمناقشاةالمهنياة،والمبدئياةباينصافوفهم،

فالمشاارفالتربااويالقاادير،المااتفهم،الااذييعطيااهالماادرسثقتااهوَليتاارددفااياستشااارته،والرجااوع
إليه(.حسينوعوضاهلل )57:2006 ،
وتخلصالباحثةإلىأنالمداولةاإلشرافيةأسلوبإشرافيذوتأثيرعالعلىالمعلملما
يتمي اازبالمرون ااةوالعالق اااتاإلنس ااانيةالطيب ااة،وعل ااىالمش اارفأنيح اارصعل ااىاختي ااارالوق اات

المناساابلااهوللمعلاام،وأنيسااتهلالمشاارفحديثااهباإليجابيااات وتعزيزهااالاادىالمعلااموزيااادةثقتااه
بنفس ااه،وض اارورةإشا اراكهف اايالمناقش ااةوالتحلي االوالتق ااويم،وم اانث اامإع اادادخط ااةإجرائي ااةقابل ااة

للتحقيق .
 .6البحث اإلجرائي:
هونشاطبحثييقومبهالمشرفالتربويأوالمدير،أونشاطبحثيتشاركييهدفإلاى
تطااويرالعملي ااةالتربويااة،وتلبي ااةالحاجاااتالمختلف ااةألط ارافه ااذهالعمليااةم اانخاااللالمعالج ااة
للمشكالتالمباشرةالتييواجهونها(.الطعاني )124:2010،

وترى(صليو)2005،أنالبحثاإلجرائيقديكونفردياًيتوَلهشخصواحدكالمديرأو

المعلم،أوجماعياًيتوَلهالمديروالمعلممعا،أومجموعةمنالمعلمين(.صليو )196:2005 ،
وقدذكرت(جينمكنيف)2001،العناصراألساسيةللبحثاإلجرائيالتيتتمثلفي :



مراجعةالممارساتالحالية.

التعرفإلىمظهرالممارسةكقضيةللبحث.



تخيلطريقةماكخطوةل مام.



تجريبهذهالخطوة.



فحصماإذاكانتهذهالطريقةتعمل.



تغييرالممارسةفيالخطوةأوالطريقةالتينجحت(أوتجريبخيارآخرإذالمينجح)




مراجعةالممارساتالحاليةبعدالتغيير.

استمرهكذا(.جينمكنيف)18:2001،
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أمااا(العبياادي)2010،فياارىأنالقيااامببحااثإج ارئااييتطلاابوضااعمخطااطللبحااثماان

قبالالمعلاام،وبإشارافالمشاارف،ومتابعااةتنفيااذه،بغيااةالوصااولإلااىنتااائجتؤياادهاالفرضاايةالتااي
انطل ااقمنه ااا،أوتدحض ااها،وكلم ااازودن اااالمعل اامب ااأدواتالبح ااث،والد ارس ااةوالمش اااهدةوالتحلي اال
والتسجيلوالتقويم،غرسنافيهالقدرةعلىالتطورواَلبتكارواإلبداع(.العبيدي )185:2010 ،

وقاادذكاار(عطااوي)2008،بعااضاألمااورالتااييجاابمراعاتهااالتشااجيعالمعلمااينعلااى
البحثمنهامايلي :
 .1يشجعالمشرفالمعلمعلىأنَليقبلاألفكاراألوليةالمسلمبهاكنظرياتولكنيشجع
إلجراءالتجاربواألبحاثقبلقبولماسلمبهاآلخرون .

 .2يشااجعالمعلاامعلااىأنيواصاالمجهوداتااهللوصااولإلااىط ارئااقمختلفااةلتحسااينعمليااة
التعلموالتعليمالتييمارسهافيغرفةالصف .

 .3م ارعاااةقاادراتالمعلاامالمختلفااةوظااروفوامكاناااتالمدرسااةحتااىيسااتطيعالمعلمااونأن
يقوموامعالمشرفالتربويبتجاربهمضمنهذهاإلمكانات .

 .4ينصبالتجريبعلىمشكالتقائمةفعالًأوفرضياتمحتملةمعقولة .

 .5ضرورةتوفيرالتسهيالتالماديةمثالوساائلاَلتصاال،وساائطالنقالوالمصاادرالمالياة
والبش ارية،واَلستشاااراتالفنيااة،والمعلوماااتاإلحصااائيةوالمختصااينوم اركاازالمعلومااات
والتجهيزاتالتقنية .

 .6ضرورةإعالمالبيئةالمحيطةواإلداريينوالطلبةواشراكهمفياألمربشكلتعاوني .
 .7إثا ااارةاهتما ااامالمعلما ااينبعمليا ااةالتجريا اابوحفا اازهمبوسا ااائلتربويا ااةمقبولا ااةكالمكافئا ااات
والترقياتوكتبالشكر .

 .8شااعورالمشاارفنفسااهبالحاجااةإلااىالتجرياابوقيامااهبنفسااهأوباَلشااتراكمااعالمعلمااين
ب ااإجراءالتج اااربونش اارالنت ااائجودع ااوةالمعلم ااينللتحق ااقم ااننت ااائججه ااودهف اايض ااوء

تجاربهم .

 .9أنتكرسالتجاربوالد ارسااتلتحساينعملياةالتعلايمولتحساينالبيئاةوالنماولادىجمياع
األطرافالمعنيةبالتجربةأوالدراسةأوالبحث(.عطوي )295:2008 ،

وتخل ااصالباحث ااةإل ااىأنالبح ااثاإلج ارئ اايأس االوبإشا ارافييس ااتخدمهمش اارفالمرحل ااة
األساسية()4-1لتلبيةاحتياجاتمعينةلدىالمعلماين،وحالبعاضالمشاكالتالتاييواجهونهاا
بطريقااةعلميااةمنطقيااةتعتماادعلااىالبحااثوالتجريااب،ممااايساااعدعلااىتطااويرالعماالالتربااوي،
وغرسروحاإلبداعواَلبتكارلدىمعلميالمرحلةاألساسية( )4-1
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 .7القراءة الموجهة:
هيمنالطرقالتيتساعدالمعلمعلىأنينسجموروحالعصر،وتساعدهعلىالوقوف

علىأحدثالنظرياتوالتطوراتفيميدانالتربيةوالتعليم،ومنواجبالمشرفأنيثيراهتماام
المعلمااينبااالقراءةوتشااجيعهمعليهااا،واذاكااانالمشاارفمحب ااًللق اراءةيسااتطيعأنيوصاايبكتااب

معينة،أومقاَلتخاصةتتصلبمشكلةتربويةيرادحلها(.صليو )323:2005 ،

وقدذكر(أبوشاملة)2009،الشاروطالواجابتوافرهاافايالقاراءاتالموجهاةالتايتتمثال
فياآلتي :
 .1أنتلبيحاجاتالمعلمين.
 .2أنتناسبمستوياتهموقدراتهموخبراتهم.

 .3أنتكونمالئمةمنحيثالحجموالجهدوالوقتالالزملقراءتها.

 .4متابعااةالمعلمااينوالتأكاادماانق اراءتهمللم اوادالمطلوبااةومناقشااتهمفاايمضااامينهابصااورة
غيرمباشرة.

 .5يجاابأنَلتتحااولهااذهالق اراءاتإلااىواجباااتملزمااةللمعلمااين،حتااىَليأخااذوامنهااا
موقفاًسلبياً.

 .6أنتكونحديثةوقيمةوتتحدىخبراتالمعلمين(.أبوشملة)58:2009 ،

 .7ويرى(طافش)2004،أنالقراءةالموجهةتتخذالعديدمناألشكالأهمها :
 .8يطلبالمشرفالتربويمنالمعلمينأنيبحثوافيموضوعاتمنشأنهاأنتساعدفاي
تنميتهمتربوياوفيمادةالتخصص.

 .9يساااعدهمفااياختيااارمواضاايعمعينااةتساااعدهمفاايمعالجااةالقضاااياالتاايتهمهااممثاال:
العنايةبالطالبالضعاف،أورعايةالطالبالمتفوقين.

 .10يوصيبقراءةكتابيمكانأنتسااعدالمعلامفايالاتخلصمانمشاكلةيعاانيمنهاا،ساواء
أكانتالمشكلةشخصيةتتعلقبحياته.أومهنيةتتعلقبأدائه.

 .11يوصيبقراءةكتبمنشأنهاأنتعالجضعفاًلدىالمعلم.

 .12وقديصورالمشرفمقاَلأعجبهفيكتابقرأه،فيرسلصاورةمناهإلاىإداراتالمادارس
لتعميمهعلىالمعلمين(.طافش)136:2004 ،

وقدذكرت(وصوصوالجوارنة)2014،خطواتإعدادالقراءةالموجهة وتتمثلفياآلتي :


 .1تحديدالمنشوراتوالدراساتواألبحاثذاتالصلةبعملالمديرأوالمعلمالمستهدف .
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 .2تحديداَلحتياجاتالتدريبيةوالمهنيةللمعلمينأوالمديرينالمستهدفين.
 .3جمعوتصنيفالقراءاتالمنتميةلحاجاتالمديرينأوالمعلمين.

 .4تأمينهذهالموادوالقراءاتفيمكتبةالمدرسةوبأعدادكافيةأواستنساخها.

 .5وض ااعخط ااةمح ااددةلتوظي اافه ااذهالقا اراءاتالهادف ااةف اايتوجي ااهخط ااةالنم ااوالمهن ااي
للمديرينأوالمعلمينالمستهدفين(.وصوصوالجوارنة)195:2014 ،

وتخلصالباحثةإلىأنأسلوبالقراءةالموجهةهوأسلوبإشارافيراقيأخاذبيادالمعلام

ليتمشاىمااعروحالعصارويلاامبأحادثالنظرياااتوالتطاوراتفاايالمجاالالتربااوي،فعلاىالمشاارف
التربا ااويللمرحلا ااةاألساسا ااية()4-1أنيحا اارصعلا ااىتفريا اادعمليا اااتالتعلا اايمما اانخا اااللها ااذا

األساالوب،وأني ارعاايأنتكااونالم اوادوالكتاابالموجهااةفاايمتناااولالمعلمااينوالمااديرينوتلبااي
احتياجاتهموتسهمفايتحقياقالنماوالمهنايلاديهم،وأنيشاجعهمويحفازهمعلاىاَلطاالعالواساع
واَلهتمامبالقراءةلمالهامنفوائدكثيرةوعظيمة .

 .8الدورات التدريبية :حيثتعتبرالدوراتوالبرامجالتدريبيةضرورةَلغنىعنهافياإلشاراف
التربوي،ويقوممنخاللهاالمشرفالتربويبدورأكثرفاعليةفيتطويرأداءالمعلماين،وتهادف
هذهالبارامجإلاىتجديادمعلومااتالمعلماينالمهنياةوالعلمياةوالثقافياة،مانخااللاطالعهامعلاى

أحدثاألفكارواَلتجاهاتالتربوية،وتدريبهمعملياًعلىاستخداماألساليبالحديثاةفايالتعلايم.

(العاجزوحلس )65:2009 ،

ولقاادأصاابحالتاادريبيمثاالحقيقااةواقعااةلجميااعالعاااملينفاايالمهاانالمختلفااةبماانفاايهم

العاااملونفاايمهنااةالتعل اايم،ولقاادتعرضااته ااذهالب ارامجإلااىمزياادم ااناهتمااامالاادولالمتقدم ااة
والناميااة،والاادليلعلااىذلااكعقاادالمااؤتمراتوالحلقاااتالتربويااةالتاايتحماالالكثياارماانالتجديااد
لتزوياادالمعلاامبالمعلوماااتوالمهااا ارتالتااييفتقاادإليهااا؛لتزياادماانعطائااهوتساااعدهعلااىإيجاااد

الحلولالمختلفةللمشكالتالتعليمية(.عطوي )203:2008 ،

وتاارى(سيسااالموآخاارون)2007،علااىأندورالمشاارفالتربااوييعتباارأساسااياًفاايهااذا

النوعمناألساليب،منحياثالتخطايط،وتحديادالمعلماينالمعنياين،وتحدياداألهاداف،واختياار
الزم ااانوالمك ااانالمناس اابينوالتنفي ااذوادارةالعم االوالمرون ااة،والعم االالتع اااوني،وتك ااوينقي ااادات
تدريبيةمنالمعلمينتشتركفيعمليةالتدريب(.سيسالموآخرون )214:2007 ،
وذكر(اإلبراهيم)أنالدوراتالتدريبيةتهدفإلى :
 .1تجديدمعلوماتالمعلمينباطالعهمعلىاألساليبالتعليميةالجديدة.
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 .2التدريبعلىصنعالوسائلالتعليميةواستخدامها.

 .3إثارةالنموالمهنيللمعلمينودفعهمإلىاَلستزادةوالمتابعة.
 .4إطالعالمعلمينعلىمايستجدمناتجاهاتتربويةحديثة.

 .5تزويدالمعلمينبمعلوماتثقافيةذاتمردودإيجابي(.اإلبراهيم)122:2002 ،

بينماترى(عبدربهومحمد)2014،أنأهدافالتدريبالتربويتتمثلفي :
 .1عالجالقصورالناتجعنبرامجاإلعدادقبلالخدمة.

 .2تزويدالمعلمينبأحدثالمعلوماتفيمجالتخصصاتهمالمعرفية.
 .3تدريبالمعلمينعلىأساليبالتفكيرالعلميوالتعلمالذاتي.

 .4تنمي ااةاَلتجاه اااتاإليجابي ااةالمرغوب ااةل اادىالمعلم ااينوتنمي ااةق اادراتهماَلبتكاري ااةورف ااع
مستوىتقبلهملمهنتهم.

 .5تدريبالمعلمينعلىاستخدامأجهزةالحاساوبوالحصاولعلاىالمعلومااتمانمصاادر
متعددة.

 .6مساعدةالمعلمينحديثيالخبرةعلىالتكيفمعاألجواءالمحيطة.

 .7تبصيرالمعلمينحديثيالخبرةبالطرقالمناسبةالتيتساعدهمعلىأداءعملهامبصاورة
جيدة.

 .8تطويرمهاراتالمعلميناألدائيةوزيادةدوافعهمللنموالذاتي(.عبدربهومحمد :2014،
وتؤكد(وصوصوالجوارنة) 2014 ،علىأهمالمعطياتالتييقدمهاالتدريبوتتمثلفي :
أوالً :القيم

وه اايالمعتق ااداتواَلتجاه اااتوالمي ااولواألفك ااارالت اايي ااؤمنبه اااالف ااردويتبناه اااوتمث اال

المصدراألساسيلكلمايصدرعنهمنمشاعروأحاسيسوأقوالوأعمالوانجازات .

ثانياً :المعارف (المعلومات)

ويعن اايالحص ااولم اانخ اااللالت اادريبعل ااىمعلوم اااتوأفك ااارجدي اادةواس ااتيعابهابش ااكل

عميقواَلستفادةمنهافيالميدانالتربوي .

ثالثاً :المهارات

وه اايالق اادرةالعملي ااةعل ااىتطبي ااقالمع ااارفبش ااكلص ااحيح،وتعن اايأيضا ااًالق اادرةعل ااى

اكتسابوسائلجديدةواساتخدامالوساائلالمتاحاةبشاكلأكثارفاعلياة،وتحتااجعمليااتإكساابهم
المهاراتالجديدةإلىعاملينمهمينهما:الموقفالتدريبيوتوافرفرصةمناسبة .
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رابعاً :الخبرات

وها اايالوصا اااياالعمليا ااةالتا ااياستخلصا ااهاوتعلمها ااااآلخا اارونعنا اادتطبا اايقهمللمها ااارات

المختلفة .

خامساً :التقنيات

وتشملطرقتفعيلالتكنولوجياالحديثةوتطبيقاتهافيمجالالعمل .

سادساً :االتجاهات

وتعنايرغبااتومياولالفاردتجاااهعملاهوموضاوعالتادريب(وصاوصوالجوارنااة2014،

 )225-226:

وترىالباحثةأنالتدريبهوأساسعملالمشرفالتربويبليكادهوأهمها،وهوأحد

العناصرالرئيسةلتحديثالمهاراتوالمعارفوتعديلاَلتجاهااتالالزماةألداءالعمالفايكفااءة

عاليااةفهااوش ارياناإلجااادةفاايكاالعماال؛ألنتاادريبالمعلمااينأثناااءالخدمااةيشااكلمنظومااة
شاملة،علىأساسهايمكنللتعليمأنيحققأهدافه،وباذلكيمكانالوصاولإلاىالجاودةالمنشاودة
فيالعملالتربوي .

)9التعل اايمالمص ااغر:وي اارى(ع ااايش)2008،أن ااهأس االوبف اايت اادريبالمعلم ااينعل ااىمه ااارات
تعليميةمحددة،فيموقفصافيمصاغر()6-4طاالب،ولحصاةمصاغرة()10-5دقاائق،ماع
إخضاعأداءالمتدربللتقويمالمضابوطثامتكاراراألداءالمتباوعباالتقويممارةأخارىإلاىأنيبلاغ

المتدربالمستوىالمطلوب(.عايش )84:2008 ،
وذكر(سعيد1426،ه)أنمنالمتطلباتاألساسيةللتعليمالمصغرالفعالمايأتي :
 .1إقناعالمستهدفينبالقيمةالوظيفيةبالمهارةالمستهدفة.
 .2إعدادطريقإعدادالمهارةإعداداًجيداً.
 .3توفيرتدريباتكافيةإلتقانالمهارة.

 .4إتاحةالفرصةللمتدربإلتقانالمهارةثمتنفيذها.

 .5استخدامأجهزةالتسجيلالصوتيأوبالصوتوالصورة،أثناءعمليةاألداء.
 .6تصميمصحيفةتقويمشاملة.

 .7مناقشةنتائجاألداءبناءعلىصحائفالتقويمواألشرطةالوثائقيةللمواقفالمختلفة.
(سعيد1426،ه)250:
وذكر(حسينوعوضاهلل)2006،بعضالمزايالهذااألسلوباإلشرافيمنهامايأتي :
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.1إنالمعلميعملمعالتالميذفيوضعتدريبي.

.2يقلاالماانتعقيااداتالتعلاايمفاايالصاافوفالعاديااةوذلااكبسااببإنقاااصحجاامالصاافومجااال
الدرسومحتواهومدته.

.3يعدالتعليمالمصغرتعليمحقيقايوفعلايمهمااكاانالادرسصاغي اًرومهمااكاانعاددالطاالب

قليالً.

.4يمتازبأنهيتيحالفرصةللقيامبتدريبمركزوموجهوفقأهدافمحددة.
.5يسمحبالمراقبةالمتزايدةللممارسة.

.6يسمحلكلتلميذأنيمربسلسلةمنالخبراتفيجومركزمضبوط.
.7يتيحالفرصةلتوجيهاألسلوبالتربويالخاصبالمعلم.

.8يركزعلىواجباتمحددةمثلالمهاراتالتعليميةواألساليبالتدريسية.
.9يتص اافبالص اادقواألمان ااةبس اابباس ااتخدامهأجها ازةالفي ااديوفيق ااومبتبص اايرالمعل اامبأخطائ ااه
ومعرفتهبهاقبلأنيمارسهاعلىطالبه(.حسينوعوضاهلل)72-71:2006 ،

وتخلصالباحثةإلىأنالتعليمالمصغريحققفوائدكثيرةباعتبارهتعليماًحقيقيااًوفعليااً،

يتساامبالصاادقواألمانااة،ويقاادمتغذيااةراجعااةفوريااةللمعلاامحااولأدائااهالصاافي،ويعاادلماانأدائااه

وصوَلًإلىالمستوىالمطلوب .

وتاارىالباحثااةأنتنااوعاألساااليباإلش ارافيةفاايالمياادانالتربااويضاارورةكباارىماانأجاال

م ارعاااةالفااروقالفرديااةبااينالمعلمااين،حيااثتعماالهااذهاألساااليباإلشارافيةتعماالعلااىتحسااين
أداءالمعلموأنهَليمكنتفضيلأسلوبعلىآخر،حيثتفيدالدراساتأنكلأسلوبمانهاذه

األس اااليبل ااهممي ازت ااهوايجابيات ااهإذاأحس اانالمش اارفاس ااتخدامه،وه ااذايتطل اابوج ااودمشا ارفين
تربويينمؤهلينوذويكفاءاتعاليةتمكنهمماناختيااراألسالوبالمالئامللموقافاإلشارافيكماا

ينبغيالحارصعلاىاختياارالمشارفالمعادإعاداداًمهنيااًوفنيااًووظيفيااًونفساياًوأكاديميااًوعلميااً

ليؤديدوره .

حاجة مشرسي المرحلة األساسية( )4-1إلى التدريب والتنمية المهنية
اةوها ااوالمح ا ااركال ا ارئيسله ا ااذه
إنللمشا اارفالترب ا ااويدو اًرهام ا ااًف ا اايالمنظوما ااةالتربوي ا ا 

المنظومااة،فقاادأولااتو ازراتالتربيااةوالتعلاايمفاايالاادولالمختلفااةالمشاارفالتربااويعنايااةخاصااة
فيخططهاالتطويرية،والعملعلىتزويدهبقدركبيرمنالعلموالثقافاةوالخبارةوالمهاارة؛ليكاون

قاد اًرعلىأداءأدوارهومهاماهالمختلفاةبكفااءةوقادأدركاتو ازرةالتربياةوالتعلايمالفلساطينيةعظام
هااذاالاادورللمشاارفالتربااويوقامااتبوضااعالخطااطالتطويريااةمااعم ارعاااةتااوفرالم اوادالالزمااة؛
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لتحقيقوتنفيذهذهالخططواعدادوتنفيذالعديدمنالدوراتالتدريبيةللمشرفينوالعمالعلاىرفاع
كفاءتهممنخاللالبعثاتوالمؤتمراتوتبادلالخبرات .

أهميـــة التنميـــة المهنيـــة:يؤكااد(شاااهين)2014،أنالتنميااةالمهنيااةبااينالتربااويينتعاادخي ااا اًر

اساتراتيجياًلمادارسالمساتقبل،ولهاااهتمامااتكبيارةمانقبالالمؤسسااتالتربوياةمحليااًوعالميااً،

سعياًللتجديدواَلبتكارفيالممارساتالتربويةلتحقيقمخرجاتتربويةوتعليميةوذلكمنخالل
نظاااممتابعااةلتقااويموتطااويرب ارامجالتنميااةالمهنيااة،وتتمثاالأهميااةالتنميااةالمهنيااةللعاااملينفااي

الميدانالتربويوعلىرأسهمالمشرف ونالتربوي ونفيمايأتي :
 .1اكتسابالمعارفوالمهاراتواَلتجاهات.
 .2المرونةوالقدرةعلىالتكيففيالعمل.

 .3تحسيناألداءالحاليوالمستقبليل فرادوالجماعاتوفقمبدأالتعلمالمستمر.

 .4تقل اايصالنفق اااتما انخ اااللزي ااادةالمه اااراتوالكف اااءاتوبالت اااليتقلي االنس اابةاألخط اااء
بالعمل.

 .5مواكب ااةالتغيا اراتوالتط ااوراتالت ااييش ااهدهاالحق االالترب ااوي،مث االازدي ااادس اارعةتط ااوير
المعرفا ااةواتسا اااعها،والتقا اادمالتقنا ااي،والتطا ااورفا اايمجا ااالأسا اااليبالتقا ااويم(.شا اااهين،
)343:2014

أساليب ووسائل التنمية المهنية:
وذكر(الخطيبوالخطيب)2003،بعضأساليبالتنميةالمهنيةومنها :
 .1المطالعةحيثعلىالمشرفمتابعةكلجديد؛ألنعلمالتربيةفينمومتسارع.

 .2األبحاثالتربويةفعلىالمشرفالقيامبعملأبحاثتربوية،وتجااربتهادفإلاىتحساين
التدريسعندالمعلمين.

 .3حضورالندواتالتربويةالدوريةوتشمل:

أ .ن اادواتأس اابوعيةللمشا ارفينويق ااومك االمش اارفباس ااتعراضأح اادالكت اابأوكتاب ااةبح ااث
تربوي،أومعالجةإحدىالقضايا،ويتناقشالحضورفيها.

ب .ناادواتمشارفيالمبحااثالواحاادحيااثيقوم ا ونبمناقشااةأفضاالالساابلفااياإلشارافلااذلك

المبحثأوأسلوبتدريسه.

ت .ندوةالخبراء:حيثتقومكلمديريةبدعوةخبيرإللقاءمحاضرةفيموضاوعترباوييفياد

المشرفينالتربويين.
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ث .المؤتمراتوالبعثات.

ج .الدورات.


ح .الزيا اااراتالخارجيا ااةلالطا ااالععلا ااىاإلش ا اراففا اايبعا ااضالا اادول(الخطيا اابوالخطيا ااب،

 )77-76:2003

أم ااا(ع ااايش)2008،فق اادذك ااربع ااضالوس ااائلالت ااييمك اانبواس ااطتهاتنمي ااةمه ااارات
المشرفينالتربويينوهي :
 .1اَلنفتاااحال اواعيعلااىاألساااليباإلش ارافيةالعالميااةواإلقليميااة،واَلسااتفادةماانالخب ارات
اإلشا ارافيةالمختلف ااةم اانخ اااللالم ااؤتمراتأوالبعث اااتأوتب ااادلالزي اااراتعل ااىالص ااعيد

اإلقليميأوالعالمي.

 .2تبادلالزيااراتباينماديرياتالتربياةبهادفاَلطاالععلاىاألسااليباإلشارافيةالمعتمادة
بينالمشرفينالتربويين.

 .3عقاادالناادواتأوالمااؤتمراتأوجلساااتالعصاافالااذهنيبهاادفالبحااثفاايالمشااكالت
وتطويراألداءاإلشرافي.

 .4توظي ا اافوس ا ااائلاَلتص ا ااالع ا اانطري ا ااقالم ارس ا االةأوالمج ا ااالتأوالوس ا ااائلالس ا اامعية
والبص ا اريةأوالمواقا ااعاَللكترونيا ااةفا اايتقا ااديمب ا ارامجالا اادعملحركا ااةاإلش ا ارافالتربا ااوي

وفعالياته.

 .5تنظيملقاءاتودوراتتدريبيةمتواصلةتخضعلتدرجمنهجيمنظمسلفاً.

 .6تنفيااذأنشااطةتدريبيااةإنعاشاايهودوريااةبهاادفتحقيااقخباراتتراكميااةتواكاابالمسااتجدات
وتقدمخدماتإشرافيةنوعية(.عايش)128-127:2008 ،

كمابين(عبدالهادي)2002،بعضوسائلالتنميةالذاتياةالتاييأخاذمنهااالمشارفماا
يناسبظروفهوامكاناتهومنهذهالوسائل :
 .1وسا ااائلالنما ااوالفا اارديويتعلا ااقبالد ارسا ااةالذاتيا ااةللكتا اابوالمقا اااَلتوالبحا ااوثالتربويا ااة
واإلشرافيةورصدالممارساتاإلشرافيةالجيدةواَلقتداءبها.

 .2وسااائلالنمااوالجماااعي:مثاالمناقشااةمجموعااةماانالمشارفينلاابعضالقااراءاتالتربويااة
واإلشرافيةمنخاللاجتماعااتدورياة،اشاتراكمجموعاةمانالمشارفينفايإنجاازعمال

معينمنخاللمشغلتربوييعقدونه.

 .3وسااائلالنمااوالمحلااي:وتااتمعلااىمسااتوىمش ارفيالمبحااثالواحاادأومش ارفيالمباحااث
المختلفةفيالمديرية.
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 .4وسااائلالنمااوالمركزيااةوتااتمعلااىمسااتوىمش ارفيالمبحااثالواحاادأومش ارفيالمباحااث
المختلفةعلىمستوىالقطر.

 .5وسا ا ااائلالنما ا ااوطويا ا االاألما ا اادكاَلجتماعا ا اااتالدوريا ا ااةالمبرمجا ا ااةالمتكاملا ا ااةوالنا ا اادوات
والمشااروعاتاإلش ارافيةالمشااتركة.وماانمتطلباااتالتنميااةالذاتيااةتااوفيرالقاادوةالجياادة،

وتهيئا ااةالفا اارصللتفاعا اال،وتا ااوفيرالم ارجا ااعوالتسا ااهيالتوتشا ااجيعالمبا ااادرات،وتعما اايم
الخبرات(.عبدالهادي)37:2002 ،

دواسع وأسباب التنمية المهنية 

وقدجاءتدوافعالحاجةإلىالتنميةالمهنيةللمشارفينالترباويينعنادالحارثياة()2006
كاآلتي :
 .1تعقاادالعمليااةالتعليميااة:حيااثإنماانأهاادافالتعلاايمتلبيااةاحتياجاااتالمجتمااعالثقافيااة
واَلجتماعيةواَلقتصادية،لمسايرةخطىالعالم ،وبذلكتتوسعقاعدةالتعليم،كماًوكيفااً،

مماأدىإلىالطلبالمتزايدعلىالمشرفينالتربويين،وتعقادالعملياةاإلشارافيةالمسائولة
عنتحسينالعمليةالتعليمية،وتعددمسئولياتها .

 .2اَلتجاهالمتزايدإلىاستخدامالمعارفالعلميةوالنظرية:وذلكبتطبيقالفكرالحديثفاي
تطويرالعملياتاإلداريةواإلشارافية،وبنااءاساتراتيجياتتعلمياةحديثاةلتحقياقاألهاداف
العامااةللتعلاايم.وهااذايحتاااجلنقاالخب اراتإداريااةوفنيااةواكتسااابهالتحقيااقأهاادافتلااك

البرامج،وَليتمذلكإَلعنطريقبرامجمخططةلإلثراءالمهنيللمشرفينالتربويين .

 .3اَلتج اااهالمت ازي اادلتوظي اافالتقني اااتالحديث ااة:حي ااثل اامتع ااداألس اااليبالتعليمي ااةالقديم ااة
مجدية،حيثجاءالتقادمالتكنولاوجيبوساائطهالمتعاددةفمانالضارورةتادريبالمشارفين
التربويينعلىتوظيفالتقنياتالحديثةفيممارستهملعملهم،لمواكبةمتطلباتالعصر

الحديث .

 .4تطوراَلتجاهالفكريلإلشرافالتربوي:عملالمشرفالترباويتطاوري،أيينبغايعلاى
المشاارفالتربااوياَلطااالععلااىالفكاارالتربااويالمعاصاار،بشااكلعااامواتجاااهاإلش اراف
بوجااهخاااص؛ليصاالإلااىمسااتوىالتحلياالوالنقاادوالتأماالواإلسااهام،عبااربحوثاهالعلميااة
والقراءاتالموجهةوالنشرات.

 .5حتميةرفعكفاياتالمشرفينالتربويينفايبارامجالتنمياةالمهنياة:تساعىالمنظمااتإلاى
تحقيقهدفجودةمخرجاتها،ولنيتحققذلكإَلبتجويدالمدخالت،وتطويرالعملياات

وتنويعها(الحارثية )55:2006 ،

57

أما(شاهين)2014،فيرىأنالتنميةالمهنيةمطلبضروريوملحتفرضهعدةمبرراتمنها :
 .1الثورةالمعرفيةوتقنيةالمعلوماتواَلتصاَلتومتطلباتاللحاقبها.
 .2الحاجااةإلااىتمكااينالعاااملينفاايالمياادانالتربااويماانتحقيااقغاياااتواهاادافالتربيااة
والتعليم.

 .3التوجهالقائمحالياًنحوتمهينالتدريس.

 .4نتااائجالد ارساااتواألبحاااثالمتسااارعةلتطااويرالعمليااةالتعليميااةالتعلميااةوفااقالمعااايير
الدولية.

 .5مواكبةالمستجداتفيمنظومةاستراتيجياتالتدريسوالتعليموالتقويم.

 .6التوجهالعالمينحاواَلهتماامباالجودةالشااملةللعملياةالتعلمياةواَلعتمااداألكااديميفاي
عمليةالتعلم،فضالعنمطالبتطبيقمعاييرالجودةالشاملة.

 .7تن ا ا ا ااوعوتع ا ا ا ااددالمه ا ا ا ااامواألدواروالمس ا ا ا ااؤولياتالمن وط ا ا ا ااةبالع ا ا ا اااملينف ا ا ا اايالمي ا ا ا اادان
بوي(.شاهين)343:2014،
التر

أما(عبدالهادي)2002،فيرىأنهيجبعلىالمشرفالترباويأنينماوعلميااًومسالكياً

ل سبابالتالية :

 .1لمواكبةالتطورالذيطرأعلىالعمليةالتربوية،وعلىالماادةالعلمياةوفلسافتهاوأهادافها
وأفضلالطرقلتدريسها.

 .2ألنالمشرفبحكمعملهيتعرضلمشكالتميدانيةعديدة،فعليهأنيبحثعنأفضل
الحلا ا ا ااولللمش ا ا ا ااكالتالتا ا ا اايتعترض ا ا ا ااه،وها ا ا ااذايقتض ا ا ا اايأنيكا ا ا ااونالمش ا ا ا اارفواس ا ا ا ااع
اَلطالع(.عبدالهادي )32:2002،

وي اارى(عبي ااداتوأب ااوالس ااميد)2007،بأنن ااابحاج ااةإل ااىنق ااالتأساس اايةف ااياإلشا اراف

التربويلتطويرهوتحسينه،وتتمثلهذهالنقالتفي :
 .1منإشارافلفظايإلاىإشارافحساي:مانإعطااءتوجيهااتوارشااداتوتعليماات،ونقاد
وتصحيحوأوامرإلىإعدادخططتدريسمشتركة،وتحليالمواقافصافية،والاىاإلقنااع

بالتجاربوالبحوث.

 .2ماانإشاراففاارديإلااىإشارافمتنااوع:حيااثيقااومالمشاارففااياإلشارافالفاارديبتبديااد
وقتهفيالعملمعمعلمواحد،بينمااإلشرافالمتنوعيتطلبالمالزمة،وتبادلالزيارات،

واشرافمعمجموعاتلهاحاجاتمشتركة،القيامببحوثمشتركةواجتماعاتوورشاات
متنوعة.
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 .3منإشرافرقابيإلىإشرافمهني:مازالاإلشرافالحالييعانيمنتراثهالتاريخي،
وهوالرقاباةوالضابطوالتقاويم،إناإلشارافالحاديثيتطلابأننرتقايباالتعليممانعمال
وظيفااييخضااعللرقابااةالدائمااةإلااىعماالمهنااييمااارسوفااققواعاادأخالقيااةومهنيااةيااتم

فيهتحملالمسئوليةوتقديمالتغذياةالراجعاةاإليجابياةباإلضاافةإلاىالبحاثعانالحلاول

التيتناسبالمعلم.

 .4ماانإش ارافتصااحيحيإلااىإش ارافتطااويري:حيااثأنالفك ارةاألساساايةفااياإلش اراف
التصااحيحيوالتقليااديهاايالمحافظااةعلااىأسااسالتاادريسالحاليااةماانإعاادادالاادروس
وتحضيرها،وضمانوصولالمعلوماتالسليمةإلىالطالب،والمطل وبهوالتوجهإلى
اإلش ا ارافالتطا ااويريالا ااذيها ااوإش ا ارافمبا ااادريها ااتمبتطا ااويرالوضا ااعال ا اراهنوتجديا ااده

باستمرار،ويحللالوضعالتعليميبعمق.

 .5منإشرافطالبإلىإشرافمطل وب:منالمعروفأنالمشرفينيقوم ونبالبحثعن
المعلمااينالااذينبحاجااةإلااىالمساااعدة،فهااومشاارفطالاابيااذهبللتعااديلوالتصااحيح،
ويفاارضمساااعداتفاايوقااتغياارمناسااب ،ويقاايمأداءالمعلاام،بينماااالمشاارفالمطلااوب

فه ااومعل ااميبح ااثع اانمش اارف،يطل اابالمش اارفم اانأج االال اادعموالتط ااوير،يق ااومفي ااه
المشرفوالمعلمبتقييمالموقفالتعليمي.

 .6ماانالساالطةالرسااميةوالفنيااةإلااىالساالطةالمهنيااةوالشخصاايةواألخالقيااة:حيااثيمياال
المشرفونإلىاستخدامسلطةرسميةتمكنهممنفرضآرائهم،أوسلطةفنيةيستطيعون
ماانخاللهااافاارضخب ارتهموتااأثيرهمعلااىالمعلمااينكخب اراءيمتلكااونحل اوَلًجاااهزة،إن

الساالطةالمطلوبااةهاايساالطةالتااأثيرالشخصاايالقائمااةعلااىالثقااةوالن ازهااةواَلحت ارام،
وسلطةمهنيةقائمةعلىالمعرفةالنظرية.

 .7ماانالزيااارةالصاافيةإلااىأساااليبإشارافيةمتنوعااة:حيااثتشاايرالد ارساااتإلااىأنالزيااارة
الص اافيةه اايأكث ااراألس اااليباس ااتخداماً،وأقله ااات ااأثي اًروفاعلي ااةفه اايمحاط ااةبالس االبيات

اآلتية:

أ .غموضاألهدافوضعفالتخطيطالمسبقلها .

ب .صعوبةاَلجتماعفترةكافيةبالمعلمقبلالمالحظةوبعدها .

ت .إحساسالمعلمبأنهتحتالتهديدبأحكامغيرعادلة،واضط اررهإلىالدفاعوالتبرير .
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إنهاذهالسالبياتَلتعنايالمطالبااةبإلغااءالزياارةالصافية،باالتطويرهاا،وعادماَلعتماااد

عليهاكأسلوبوحيدلإلشراف،بلاستخدامأساليبإشرافيةمتنوعةقويةالتأثيروأكثاراقتصاادية
ونجاعة،قائمةعلىالتدريبوالتمكين(.عبيداتوأبوالسميد )34-41:2007 ،
وتاارىالباحثااةأنالمشارفينالتربااويينماانأهاامالقياااداتالتربويااةفاايالااو ازرة،والااذينتقااع

علىعاتقهممسائوليةالتطاويروالتحساينللعملياةالتعليمياةبأكملهاا؛ولهاذافمانالضاروريالعمال
علىتنمياتهممهنيااًبصاورةمساتمرةمانأجالتعمياققادراتهمعلاىأداءأعماالهمبمنهجياةعلمياة،
ورفاعكفايااتهمفايرساامالسياسااتواَلساتراتيجيات،وعلاىتشااخيصالمشاكالتوتحليلهاا،وايجاااد

الحلولالمناسبةلهاباستخداماألسلوبالعلمي .
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احملور الثاني  :اجلودة
مفه مهرجل ا هيفهراتع ل
مباائهج ا هراتع ل
رجل ا هراشام زهيفهراتع ل
ا م زهرجل ا هراشام زهيفهراتع ل
ك ف زهحتق قهرجل ا هيفهراتع ل
م رحلهحتق قهرجل ا
رجل ا هيفهراعملهرإلش ريف
ا م زهرجل ا هيفهراعملهرإلش ريفك ف زهحتق قهرجل ا هيفهراعملهرإلش ريف
م رحلهحتق قهرجل ا هيفهراعملهرإلش ريف
ا عااهرجل ا هيفهراعملهرإلش ريف
-مع قايهتطب قهرجل ا هيفهراعملهرإلش ريف










61

الجودة
إناَلهتمامبموضوعالجودةليسحديثاً ،حيثعانتاألنظمةالتربويةفيالعديدمن

دول العالم من انخفاض مستوى الجودة ،وواجهت وَلزالت تواجه تحديات كبيرة في محاوَلتها
لتحسين جودة التعليم والتعلم في عصر العولمة ،ويرى الكثيرون أن السبيل لمواجهة هذه

التحدياتهوتحسينجودةالتعليموبالتاليتحقيقجودةالمخرجالتعليمي .ولقدأجريتالعديد
من الدراسات المحلية والعالمية حول الجودة في التعليم منها دراسة أبو دف ( )2007التي
توصلت إلى ضرورة تدريب القيادات التعليمية على مفاهيم إدارة الجودة الشاملة وأساليب

تطبيقها  ،ومراجعة برامج إعداد المعلمين والعمل على تحسينها بما يتالءم مع طبيعة العصر
وتحديات اَلنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي الهائل .ودراسة (بنتن(2007 ،التي قدمت
استمارة مقترحة لقياس الجودة في التعليم العام من خالل رصد المدخالت ،والتركيز على

العمليات وصوَلً إلىالمخرجات.ودراسةحبتر()2007حولأسسومتطلباتالجودةالشاملة
فيالتعليم .

وترى (الشربيني )2007،أن اإلشراف التربوي هو صمام أمان العملية التربوية ،وهو

المسئولعنتحقيقالعديدمنمحاورالجودةفيالنظامالتعليميمثلجودةالمعلموممارساته

داخلالفصلوأساليبتدريسهوتوجيههلطالبهوتغلبهعلىمشكالتهمالنفسيةوالسلوكية،وكذلك

جودة المناهج وأساليب التقويم والتدريس ،والعمل على إعادة النظر في المناهج من حيث

تحقيقها ل هداف ،ومن حيث مدى مناسبة الكتاب المدرسي للمادة ومناهجها ،وأيضاً جودة

الطالب ،وذلك من خالل خلق الجو المناسب الذي تتوحد فيه الصلة بين الطالب ومعلمه،
والتعرف إ لى حاجات الطالب وميولهم والعمل على تلبيتها وتنميتها بقصد توجيه اَلهتمام
بممارسةاألنشطةالالمنهجية،اَلهتمامبالمتأخريندراسياًوتوجيهاهتمامالمعلمينبهمواكسابهم

سلوكيات مرغ وبة تهيا للطالب مواقف شبيهة بمواقف الحياة ،والعناية باختيار طرق التدريس
المناسبةلكلموقفتعليمي،وتدريبالمدرسعلىاستخدامالوسيلةقبلعرضهاعلىالطالب.

(الشربيني )389:2007 ،

وعلىالرغممنهذهالجهودالتيتبذلإَلأنالتقدمفيتحسينالعمليةالتعليميةَلي ازل

بطيئاًفيجميعمراحلالتعليم .

مفهوم الجودة سي التعليم:

يرى(عابدين)2000،أنالجودةفيالتربيةهي"مجموعةالخصائصأوالسماتالتي
تعبر بدقة وشمولية عن جوهر التربية وحالتها بما في ذلك كل أبعادها :مدخالت ،عمليات،
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مخرجات قريبة وبعيدة ،وتغذية راجعة ،وكذا التفاعالت المتواصلة ،التي تؤدي إلى تحقيق
األهداف المنشودة والمناسبة لمجتمع معين ،وعلى قدر سالمة الجوهر تتفاوت مستويات

الجودة"(.عابدين )314:2000،

أماشرقاويفيرىأنالجودةبمعنى"تحقيقالتميزلكلالطالبوأنيكونقائماً على

العدالة والمساواة في تقديم كافة مفردات الخدمة التعليمية بما يحقق أهداف واحتياجات الفرد
والمجتمعفيضوءالمقاييسالعالمية"(.شرقاوي )18:2012،

وأكدت(عبدربهومحمد)2014،أنالجودةهيأسلوبتطويرشاملومستمرفياألداء

يقوم باستثمار قدرات العاملين الفكرية لضمان تحقيق التحسن المستمر للمؤسسة التعليمية.

(عبدربهومحمد )214:2014 ،

ويرى(عبدالرازق)2002،أنالجودةفيالتعليمهيجملةالجهودالمبذولةمنقبل

العاملينفيمجالالتعليملرفعوتحسينوحدةالمنتجالتعليمي،وبمايتناسبمعرغباتالمستفيد

ومعقدراتوخصائصوحدةالمنتجالتعليمي(.عبدالرازق ))218:2002 ،

وعرفهاالبوهي ()2001باعتبارهامجموعةمنالخصائصأوالسماتالتيتعبرعن

وضعيةالمدخالت،والعمليات،والمخرجاتالمدرسية،ومدىإسهامجميعالعاملينفيهاإلنجاز

األهدافبأفضلمايمكن(.البوهي )376:2001 ،

ويرى (أبو دف )2007،أن جودة التعليم عملية تستهدف تحقيق منتج تعليمي عالي

الجودة،منخاللتوفيرالمدخالتالالزمةوالعملعلىتحسينهابمايحققاألهدافالمنشودة

وفقمعاييرمحددة،ويكفلتلبيةحاجاتسوقالعمل،ويكونالدافعاألساسلذلككله،الحرص

علىإرضاءاهللعزوجل(.أبودف )9:2007،

أما (صالح)2007،فتعرفهابأنها:الجهودالعديدةالمبذولةمنقبلالمشرفينالتربويين

المديرين،
العاملينفيمجالالتعليم،لتحسينمخرجاتالعمليةالتعليميةبمايتناسبمعرغبات 
والمعلمينوقدراتهموخصائصهمواحتياجاتهم؛وذلكلضمانالمنتجالتعليمي(.صالح )7:2007 ،

مبادئ جودة التعليم

وحدد(قاسمومحمود)2011،المبادئالتيتقومعليهاجودةالتعليممنها :

 .1األمنواألمانداخلالمنظومةالتعليمية.

 .2المساواةفيتقديمنفسالخدماتالتعليميةلكلاألطفالوالطالبفينفساألعمار.
 .3النظام داخل المؤسسة التعليمية وحماية المتعلمين والمعلمين واإلدارة ومنع كافة أشكال
العنف.
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 .4استخدامالتكنولوجياوالوسائلالحديثةداخلالمنظومةالتعليمية.
 .5التدريبالمستمرللمعلمينوالمتعلمين.

 .6قدرةالمؤسسةالتعليميةعلىالتأثيرفيالمجتمع.

 .7مشاركةأولياءاألمورفيالعمليةالتعليميةوالمتابعة.

 .8التعلممنخاللالبيئةوداخلالطبيعة(.قاسمومحمود)77:2011،
كما عند(الصالحي )2013،فقد طور إدوارد أربعة عشر نقطة توضح ما يلزم إليجاد

وتطويرثقافةالجودة،وتسمىهذهالنقاطجوهرالجودةفيالتعليموتتلخصفيمايأتي :
.1إيجادالتناسقبيناألهداف.
.2تبنيفلسفةالجودةالشاملة.
.3تقليلالحاجةللتفتيش.

.4إنجازاألعمالالمدرسيةبطرقجديدة.

.5تحسينالجودة،واإلنتاجية،وخفضالتكاليف.
.6التعليممدىالحياة.
.7القيادةفيالتعليم.

.8التخلصمنالخوف.
.9إزالةمعوقاتالنجاح.

.10خلقثقافةالجودة.
.11تحسينالعمليات.

.12مساعدةالطالبعلىالنجاح.
.13اَللتزام.

.14المسئولية(.الصالحي )77:2013 ،

وتخلص الباحثة إلى أن جودة التعليم من أهم القضايا التربوية ،القائمة على توفير

فرص التعلم لجميع الطالب ،ومساعدتهم على النجاح ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة ،وازالة
معوقات النجاح ،والتزام نحو أداء األعمال بشكل صحيح ،وترى الباحثة أن الجودة يجب أن
تتضمنالدقةواإلتقانمنأجلتحقيقاَلرتقاءوالتحسنالمستمرفيالعمليةالتربوية،ويجبأن
تشمل جميع عناصر المنظومة التعليمية من مدخالت وعمليات ومخرجات ،مع التركيز على

جودةالمخرجالتعليمي،وهوالتلميذوالذييقععليهعبءقيادةالمستقبل .

64

الجودة الشاملة سي التعليم
عرفها(المزمومي  )2010،بأنها مجموعةمن الخصائصأوالسماتالتيتعبركماً

ونوعاً بدقةوشموليةعنجوهرالتربيةوحالتهابمافيذلككلأبعادهامنمدخالتوعمليات
ومخرجاتقريبةوبعيدةوتغذيةراجعة ،وكذلكالتفاعالتالمتواصلةبينجميععناصرهاالتي
تؤديإلىتحقيقاألهدافالمنشودةوالمناسبةلمجتمعمعين(.المزمومي )18:2010 ،

)أنالجودةالشاملةفيالتربيةوالتعليمتتضمنالسماتاآلتية :

ويرى(الشريف2012 ،

 .1الجودةهيمجموعةخصائصوسماتومعايير.

 .2الجودةاستثمارللنظامالتربويبأبعاده:مدخالتوعملياتومخرجات.
 .3الجودةتعنيتوافقالمخرجاتمعأهدافالنظام.

 .4الجودةتتضمناستثما اًرأمثللإلمكاناتالماديةوالبشريةفيالمؤسسةالتربوية.

 .5الجودةتعملعلىتحقيقرغباتالمتعلمينوحاجاتهم(.الشريف)296:2012 ،
وتعرف(يامين)2014،الجودةالشاملةفيالتعليمبأنهامجموعةالمعاييروالسماتالتي
ِّ

يجبتوافرهافيالنظامالتعليميبكافةأبعادهمنمدخالتوعملياتومخرجات،التيمنشأنها
إشراك المتعلم في العملية التعليمية بكل طاقاته وامكاناته؛ لتحقيق األهداف التربوية المنشودة
التيتضمننمواً شامالً للمتعلمينفيضوءاَلستثماراألمثلللمواردالبشريةوالماديةالمتاحة.

(يامين )15:2014 ،

وأكد(خليل)2011،علىأنالج ودةالشاملةفيالتعليمتعنيمايأتي :
 .1الكفاءةوالفاعلية.
 .2اإلتقانوالتميز.

 .3التحسينالمستمرللمدرسة.

 .4الوصولإلىدرجةعاليةمنالجودةفيمخرجاتالتعليموالتعلم.
 .5التركيزعلىحاجاتومتطلباتالمستفيدينمنالخدمةالتعليمية.
 .6شموليةالجودةلجميععناصرالعمليةالتعليمية.
 .7تجنباألخطاءوعدمالوقوعفيهامرةأخرى.

 .8الجميعمسئولومشارككفريقعملفيالعمليةالتعليمية.

فعاليةجودةالمدخالتوالعملياتوالمخرجاتللنظامالتعليمي.

.9
.10تحقيقأعلىمستوىمنالكفاءةوبأقلتكلفةممكنة(.خليل)39-38:2011،
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أهمية الجودة سي التعليم
َل شك أن الجودة تعتبر من أهم الوسائل الالزمة لتطوير النظام التعليمي بجميع

مكوناتهالماديةوالبشرية .

وقد ذكر (خليل  )2011أهمية أن تأخذ إدارة المؤسسة التعليمية بأسلوب الجودة في

إنجازمهامهاحيثيؤديذلكإلىمايأتي :
.1تحسينالمنتجالتعليميوتقليلاألخطاء.
.2وجودمناخعلميأفضل.

.3تشجيعوتنميةمهاراتالعاملين.
.4تطويرالمهاراتالقياديةواإلداريةللقياداتالتربويةبالمؤسسةالتعليمية.
.5الرؤيةالواضحةوالواعيةلكلمكانفيالمؤسسةالتعليمية.
.6التركيزعلىتطويرالعملياتأكثرمنتحديدالمسئوليات.

.7خفضالتكاليفالتربويةبصورةملحوظةنتيجةلقلةاألخطاء.

 .8زيادة اإلنتاجية في أداء األعمال؛ ألنه متى توافرت الكفاءة التربوية تحققت جودة الخدمة
التربوية.

.9التحسينفيأداءالعاملينومنثمأداءالمؤسسةككل.

 .10رضاالعاملين(التربويين)والعمالء(التالميذوأسرهموالمجتمع)وذلكمنخاللمشاركتهم
فيتقديماَلقتراحاتوحلالمشكالت(.خليل)63-62:2011 ،

فيحينذكر(نشوان)2004،فوائدتحقيقالجودةفيالتعليممنها :
  .1اَلرتقاء بمستوى الطالب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية واَلجتماعية والنفسية
والروحية .

.2زيادةكفايةاإلداريينوالمعلمينوالعاملينفيالمؤسساتالتعليميةورفعمستوىأدائهم .
.3زيادةالثقةوالتعاونبينالمؤسساتالتعليميةوالمجتمع .

 .4توفير جو من التفاهم والتعاونوالعالقاتاإلنسانيةالسليمة بينجميعالعاملين بالمؤسسة
التعليميةمهماكاننوعهاأوحجمها .

.5زيادةالوعيواَلنتماءنحوالمؤسسةمنقبلالطالبوالمجتمعالمحلي .

.6الترابطوالتكاملبينجميعاإلداريينوالعاملينبالمؤسسةالتعليميةوالعملبروحالفريق .
  .7تطبيقنظامالجودةالشاملةيمنحالمؤسسةالمزيدمناَلحتراموالتقديرالمحليواَلعتراف

العالمي(.نشوان ) 67 :2004،
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وذكرت(بريك)2012،أنأهميةالجودةفيالتربيةوالتعليمتبرزفيكونهاوسيلةتسهم

الً ،كماوتعتبرأهمالحلولالناجحة
فيمواكبةالتطورات ،المتغيراتالمعاصرةوالمتوقعةمستقب 

فيمواجهةالمشكالتوالتحدياتالمعاصرةالتيتواجهاألنظمةالتعليمية(.بريك )94:2012 ،

كيفية تحقيق الجودة سي التعليم

يرىعطية()2009أنهلتحقيقالجودةينبغي :

.1وجودرؤيةوغايةلدىالمؤسسةترميإلىضمانالجودة .
 .2توافر إجراءات عمل واضحة؛ لتنفيذ عمل المؤسسة ووجود نظام إداري يتناول المدخالت
المتمثلةبالمصادرالبشريةوالماديةواألهداف ،والعمليات المتمثلةبالتخطيطوالتنفيذ والمراقبة،
والمخرجات التي تتمثل بالخريجين عندما تكون المؤسسة تعليمية أو المنتجات عندما تكون

المؤسسةإنتاجية .

.3وصفاإلجراءاتالخاصةبكيفيةإنجازالعمللتحقيقأهدافالمؤسسة .
.4وضعالمعاييرالالزمةلقياساألداءوالحكمعلىالجودة .

.5قياساألداءبشكلدوريبموجبأدواتالقياسالتيتموضعها .
.6وجودنظاممراجعة،واجراءاتتعديل،وتصحيحومراقبةالعملوتطويره.

 .7توزيع المسئوليات بين جميع العاملين وايضاحها لهم في جميع أوقات العمل.

(عطية)106:2009،

أما(عبدالجواد)2000،فيرىأنتحقيقالجودةفيالتربيةمنخاللمايأتي :

.1تحديداَلحتياجاتالفعليةالحاليةوالمستقبليةللمجتمعوالمستفيدينمنالنظامالتربوي .
 .2وضعأهداف محددةتحققهذهاَلحتياجاتعلىأنتكونمنطقيةوقابلةللتحقيقفيظل

اإلمكانات .

.3تحديداإلمكاناتالحاليةللنظامالتربويواإلمكاناتالواقعيةلتوفيرإمكاناتمستقبلية وتحقيق

األهداف .

.4وضعخططمحددةلتحقيقاألهدافمعوضعجدولزمنيلتنفيذهذهالخطط .
.5اختيارالمجاَلتالدراسيةوالمهنيةوالتدريبيةالتيتحققاألهداف .

  .6وضع مواصفات دقيقة للمخرجات (الطلبة) وتحديد مستويات أداء قياسية تتالءم مع
احتياجاتالمستفيدين .

 .7بناء المناهج والخبرات التعليمية التي تؤدي إلى استيعاب الطلبة ومشاركتهم في العملية
التعليميةواألنشطةاَلجتماعيةواَلقتصاديةوتحقيقالمناخالديمقراطيداخلالفصل .
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.8إعدادوتدريبالقوىالبشريةالالزمةوالكافيةسواءفيمجالاإلدارةأوالتدريسأوالخدمات
المساعدةمعالتركيزعلىإكسابهممهاراتتحقيقالجودةفياألداء .

.9وضعبرامجلتوفيرمتطلباتتحقيقجودةاألداء(.عبدالجواد)85-86:2000 ،
وذكر(أبودف)2007،أنآلياتتحقيقجودةالتعليمتتمثلفيمايأتي :

.1اإلعدادالجيدللمعلمقبلالتصدر.

.2اختيارأصحابالكفاءةوفقمعاييرمحددة.
.3استدامةالنموالمهنيلدىالعاملين.
.4التعاونوالعملبروحالفريق.

.5ممارسةالشورىوتبادلالرأي.

.6تفعيلجهازالرقابةوالمحاسبة.
.7التقويمالمستمرل داء.
.8استخدامالتحفيز .

.9الهمةالعالية(.أبودف)34-42:2007 ،
مراحل تحقيق الجودة:

تمرعمليةتحقيقالجودةبعدةمراحلكماعند(الحربي )2008،

مرحلة اقتناع وتبنياإلدارة لفلسفة الجودةوتتضمنهذهالمرحلة :
 .1اتخاذقرارتطبيقالجودةالشاملةمنقبلإدارةالمؤسسة.

 .2تدريبالقياداتالعليافيالمؤسسةعلىمبادئومفاهيمإدارةالجودةالشاملة.
 .3وضعاألهدافوالسياساتالمتعلقةبالمؤسسة

مرحلة التخطيطويتمفيهذهالمرحلة :
 .1تكوينمجلساستشاريللجودة.

 .2دراسةاألهدافوالسياساتالمصاغةلوضعخطةلتطبيقإدارةالجودةالشاملة.
 .3اإلعدادلبرامجالتدريبوالتعليم.

 .4تحديدالمواردالالزمةلتطبيقالنظام.
مرحلة التقييميتمفيهذهالمرحلة :

  .1القيام ببعض التساؤَلت حول جوانب القوة والضعف في المؤسسة قبل تطبيق الجودة
الشاملة.

 .2بعداإلجابةعناألسئلة،يمكنتكوينأرضيةمناسبةفيتطبيقإدارةالجودةالشاملة.
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مرحلة التنفيذويتمفيها :
 .1اختياراألفرادللقيامبعمليةالتنفيذضمنفريقعمل.

 .2تدريب األفراد على أحدث الوسائل المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة ،لضبط المدخالت
والعملياتولضمانجودةالمخرجات .

مرحلة نشر وتبادل الخبراتوتتمثلفياآلتي :
 .1استثمارالخبراتوالنجاحاتالتيتمتحقيقهافيتطبيقنظامإدارةالجودةالشاملة.

 .2دعوة جميع اإلدارات واألقسام للمشاركة في عملية التحسين وتوضيح المزايا.
(الحربي)97:2008 ،

الجودة سي العمل اإلشراسي
مماَلشكفيهأناإلشرافالتربويبمفهومهالحديثقدتأثربالجودة،ويتضحذلكفي

تحسينجودةاإلشرافوانتاجيته ،واَلرتقاءباألساليباإلشرافية ،واَلنتقالباإلشرافمنالتفتيش
وتصيداألخطاءإلىاإلشرافبمفهومهالحديث .

ويرى(البربري)12:2007،أناإلشرافالتربويهوصمامأمانالعمليةالتربوية ،وهو

المسئولعنتحقيقالعديدمنمحاورالجودةفيالنظامالتعليميمثل:جودةالمعلموممارساته

داخلالصفوأساليبتدريسهوتوجيهه ،وجودةالمناهجوأساليبالتقويموالتدريسوالعملعلى

إعادةالنظرفيالمناهجمنحيثتحقيقهال هداف،وجودةالطالبوذلكمنخاللخلقالجو

المناسب الذي تتوحد فيه الصلة بين الطالب والمعلم والعناية باختيار طرق التدريس المناسبة

لكلموقفتعليمي .

تعريف الجودة سي اإلشراف التربوي
ويعرف(الغفيلي)66:2011،الجودةفياإلشرافالتربويبأنها:أسلوبعمليتضمن

مجموعة مناإلجراءات والتنظيماتوالمبادئ يتمعن طريقهاتقديم الخدمةاإلشرافية من قبل

المشرفالتربويبغيةتحقيقأهدافاإلشرافالتربويبجودةعالية .

أما(لبان)21:2007،فتعرفالجودةفياإلشرافالتربويبأنهاعمليةمبنيةعلى

مجموعةمنالمبادئالتيتعملعلىتطويروتحسينالعمليةاإلشرافيةوتساعدفيمنعحدوث
المشكالتوأداءالعملبشكلصحيحمنذالبدايةمعتحقيقاألهدافالتربويةفيأقصروقت

وأقلالتكاليف .

وترى (المالكي )47:2015،أن الجودة في اإلشراف التربوي تعني أن يقوم المشرفون

التربويون بتطبيق معايير وأسس مقننة في الممارسات اإلشرافية تسهم في تطوير العملية
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اإلشرافية وتحقيق أهدافها ،وتنمية المعلمين على أسس علمية صحيحة ،وبطريقة مستمرة

وشاملة،معالتركيزعلىالتجديدواإلبداعواَلبتكارللوصولإلىمخرجاتذاتجودةعاليةفي
العمليةاإلشرافية .

وتعرفالباحثةالجودةفياإلشرافالتربويبأنهاطريقة ،ووسيلةعمليتمفيهاالتعاون

والمشاركةبينجميعاألطرافمنخاللتفويضالسلطة ،واعطاءالصالحياتمنقبلالقادة
التربويين للعاملين في الميدان ،وأيضاً من خالل تشجيع اإلبداع واَلبتكار واحترام األفكار

المخالفة ،مع ضرورة تعزيز ومكافأة المبدعين والمبادرين؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف
اإلشرافالتربويالمرجوةبأقلجهدوامكاناتوفيأقصروقتممكن .
أهمية الجودة سي العمل اإلشراسي

يرى(الغفيلي)2011،أنأهميةالجودةفياإلشرافالتربويتبرزفيالنقاطاآلتية :

.1وجودأدواتقياسمقننةلتحقيقجودةالخدمةاإلشرافية.

.2تسهمفيالتركيزعلىالعملياتاألساسيةفياإلشرافالتربوي.
.3إزالةالفجوةالقائمةبينالمشرفينالتربويينوالمعلمين .

.4إيجادقياداتإشرافيةتتسمبالعملالجماعي(.الغفيلي)67:2011 ،

ويرى(المقيد)2006،أنالجودةفياإلشرافالتربويتحققالفوائداآلتية :

.1رفعكفاءةالعاملينوأدائهموخصوصاًالمعلمين.

.2توفيرظروفمناسبةوايجابيةألداءالعمل.

.3تطويرالخدماتالتعليميةالمقدمةللطالبورفعمستوىاألداء.
.4تخفيضتكاليفالجودةالتعليمية.

.5تحسينالعالقةبينالمدرسةوالمجتمعالمحلي.

 .6تشجيعالمنافسةبينالمدارسوالمعلمينمنأجلاألداءاألفضلوالمتميز( .المقيد2006 ،
)86:

وتؤكد(صالح)2007،علىأناإلشرافالتربويعاملمهمفيجودةالعملالمدرسي،

فالمشرفالتربويوهويخططألساليبهوممارساتهيضعنصبعينيهدائماًاألهدافالتييسعى
إلىتحقيقهاوارتباطهابواقعالعمليةالتربويةفيالمدرسة ،كماأننشاطهيمتدليشملالوسائل
والطرقالتيتتبعهاالمدرسةفيتنفيذأنشطتهاالتعليمية؛ لذلكيعتبرالمشرفمسئوَلًعنتقويم

مدىكفاءةوفعاليةهذهالعناصر(.صالح )3:2007 ،
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وترىالباحثةأنتحقيقالجودةفيالعملاإلشرافييعتبرمناألمورالهامةوالضرورية

إلنجاحه ،ولقد حث الدين اإلسالمي على الجودة واإلتقان في العمل؛ حيث يقول رسول اهلل
ان ُيتِْق انه" (أخرجهأبويعلىوالطبراني،
الً أ ْ
اح ُد ُكْم اع ام 
ي ِحبإِ اذا اع ِم ا
ل أا
صلىاهللعليهوسلم"إِناللها ُ
وقدصححهاأللباني فيالصحيحةنظرالشواهده ).فعلىالمرءأنيؤديعملهعلىأكملوجه
دونتقصيرأوتفريطوذلكمنأجلتحقيقاألهدافالمرجوة ،ومنالمؤكدأنتحقيقالجودة

فيالتعليممنأهمالضرورياتَلرتباطهاباإلنسان(المخرجالتعليمي) .

كيفية تحقيق الجودة سي العمل اإلشراسي

يرى(العتيبي)2014،أنتحقيقالجودةفياإلشرافالتربوييتطلبمايأتي :
 .1إعداد وتهيئة المشرفين التربويين وفق مبادئ الجودة الشاملة كأساس من أسس تدريبهم
وتوظيفهم.

 .2نشر ثقافة الجودة الشاملة ومعاييرها بين المعلمين والمشرفين وبين جميع عناصر البيئة
التعليميةلكونعمليةاإلشرافعمليةتفاعليةبينجميععناصرالمنظومةالتعليمية.

 .3وضع معايير خاصة ل ساليب اإلشرافية من منظور الجودة الشاملة تمكن المشرفين من
تطبيقهافيأيوسيلةأوأسلوبمنأساليباإلشرافالتربوي.

.4اختيارقياداتإشرافيةتدعمالتوجهنحوتطبيقالجودةفياإلشرافالتربويوتؤمنبها.

.5إعادةالنظرفيبرامجاإلشرافالتربويوأدلتهلتناسبالتوجهنحوتطبيقالجودةفيالعملية
اإلشرافية(.العتيبي)56:2014 ،

ويرى(المقيد)2006،أنهيمكنتحقيقالجودةفياإلشرافالتربويوتطويرهمنخاللالتالي :

.1التركيزعلىالمستفيد.

.2التركيزعلىالمبادئوالعمليات.
.3منعاألخطاءقبلوقوعها.

.4اَلهتمامبالعملالجماعيوالعملبروحالفريق.
.5اتباعالمنهجالعلمي.

.6القيادةالتربويةالفعالة(.المقيد)93:2006 ،

وفي مقابلة مع رئيس قسماإلشرافالتربوي فيمديريةالتربية والتعليم خان يونس أ.

هشامالحاجالذيتحدثعنكيفيةتحقيقالجودةفياإلشرافالتربويللمرحلةاألساسية()4-1
منخالل :
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.1جودةأداءالمعلمينواعدادهمبحيثيكون ونقادرينعلىمعايشةغ ازرةالمعلوماتوعمليات
التغيير المستمرة والتقدم التكنولوجي الهائل ،وتغيير دورهم من ناقل للمعلومة إلى تطويع

المعلومةواَلستفادةمنهافيخدمةالمتعلمين.

 .2جودةاألداءاإلداريالمدرسيمنخاللتبنيأنماطإدارية (ديمقراطية ،شورية)منشأنها
إشراكالمعلمينوالطالبفيالعمليةالتعليميةبكلطاقاتهملتحقيقاألهدافالتربويةالمنشودة

التيتضمننمواًشامالًللمتعلمين.

 .3جودةالمستوىالتحصيليللطالبمنخاللاَلهتمامبالنموالمتكامللشخصيةالطالبمن
احيالجسميةوالعقليةوالوجدانيةوالخلقية،والسعيإليجادمتعلممتشوقلعمليةالتعليم

جميعالنو

والتعلم،ومشاركفيهابشكلإيجابيونشط.

 .4جودةعملياتالتعليموالتعلممنخاللاختياروتبنياستراتيجياتتعليميةحديثةتركزعلى
المتعلمبدَلً منالمعلم ،وتكييفالعمليةالتعليميةبمايتناسب وطموحاتوحاجاتالمتعلمين،
معضرورةتصميمبرامجوأنشطةتعززانتماءالطلبةلوطنهموتراثهم ،وتوظيفالتكنولوجيافي

العمليةالتعليمية.

 .5جودة المنهاج المدرسيمن خالل بناءمناهجمدرسية تواكب التقدم المعرفيوالتكنولوجي
وتلبي حاجات الطالب وتستثمر الواقع البيئي ،مع إثراء الكتب المقررة والمنهاج استجابة

للمتغيرات المتسارعة  ،واستقبال التغذية الراجعة من المعلمين وأولياء األمور بهدف التعديل
والتطوير(.مقابلةمعالحاج)2016،

فيحينأكدأ.ماجداألغارئيسقسماإلشرافالتربويبمديريةشرقخانيونسعلى

ضرورةغرسثقافةالجودة لدىمشرفيالمرحلة( )4-1وتلبيةاحتياجاتهموالوفاءبحقوقهم ،مع
التركيزعلىتزويدهمبالمهاراتالالزمةلهممنخاللالوقوفعلىاحتياجاتهمالحقيقية ،كما

تحدث عن أهمية التواصل اَللكتروني بين المشرفين التربويين داخل الوطن وخارجه ،وبين

المشرفينومعلميهملمالهمنفائدةكبيرةفيخدمةالعمليةاإلشرافية(.مقابلةمعاألغا )2016،
مراحل تحقيق جودة العمل اإلشراسي

حدد(الزهراني)2011،مراحلتحقيقالجودةفياإلشرافالتربويفيالتالي :

أوالً :مرحلة التهيئة واإلقناع واعداد قادة التغيير:وهذهالمرحلةتعنيبتدريبالقياداتاإلشرافية

(رؤساءالشعب،المشرفون،مديروالمدارس)منخاللبرامجمتخصصةفيالجودةالشاملةمن
حيث:مفاهيمها ،ومتطلباتتطبيقها ،ومبادئها ،والمعوقاتالتيقدتعترضسبيلنجاحهاوسبل

التغلبعليها،كماوينبغيفيهذهالمرحلةأنيتماَلهتمامبتكوينثقافةتقبلالتغييروتبنيه .
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ثانياً :مرحلة الدراسة والتخطيط:يتمفيهذهالمرحلةجمعالبياناتوتكوينقواعدالمعلومات

بحيثتكونقابلةللتحديث ،كمايتموضعخططتفصيليةلتنفيذوتحديدالهيكلالدائم ،واختيار
الفريق القيادي لبرنامج الجودة الذي سيتولى هذه المرحلة للوصول إلى صياغة رؤية للعملية

اإلشرافيةفيظلتطبيقمفاهيمالجودة(رؤيةاستراتيجية)باإلضافةإلىتوضيحالرسالةالتي

تهدفإليهاالعمليةاإلشرافيةمستقبالًبالتعاونوالتنسيقمعبقيةأعضاءالفريق .

ثالثاً :مرحلة التحليل والتقويم :وفي هذه المرحلة يتم تحليل المعلومات والبيانات عن واقع

المستفيدينالتي تمجمعهامن خالل المرحلة السابقةوذلك بهدفالتعرف إلىالواقعالفعلي،
كماأنتلكالبياناتستجعلالفريقيستطيعتحديداألولوياتالتييجبمراعاتها ،كماأنهيتم

فيهذهالمرحلةجمعكلمايدعمتنفيذالجودةويعززتطبيقها،ومنذلكدراسةآراءواتجاهات

المستفيدينبكافةشرائحهم،لمعرفةتوقعاتهموحاجاتهمودوافعهمللتغيير .

رابعاً :مرحلة التنفيذ:وهذهالمرحلةيتمفيهاتحديدأبرزوأفضلالمشرفينالتربويينالذينسيعهد

إليهمعمليةالتنفيذ(فريقالجودة) ،وسيتمتدريبهمعلىأفضلوأحدثوسائلالتدريبالمتعلقة
بالجودةوادارتهاوأدواتهاوتطبيقاتها،وذلكلضمانجودةالمخرجات .

خامساً :مرحلة تبادل الخبرات :فيهذهالمرحلةمنالتطبيقيقومفريقالجودةبمناقشةالبرامج
وعملياتالتطبيقالتيتمت فيالمرحلةالسابقة ،كمايمكنلفريقالجودةاَلستفادةمنخبرات
اإلدارات األخرى التي تبنت عمليات التطبيق لمفاهيم الجودة ،وذلك لتبادل الخبرات واألفكار،

إضافة لتدارس المشكالت وعوائق التطبيق لمناقشتها وايجاد الحلول لها( .الزهراني2011 ،
 )74-73:

أبعاد الجودة سي العمل اإلشراسي

اقترحت(بريك)2012،أبعادالجودةفيتطويراإلشرافالتربويفيالنقاطاآلتية :

 .1القيادة:قيادةإداريةفاعلة ،سواءعلىمستوىإدارةالتربيةوالتعليمأوالمشرفالتربويأو

مديرالمدرسة ،قادرةعلىتوجيههذاالنهجاإلداري ،وتسييرالمدخالتالمدرسيةللوصولإلى

مخرجاتمحددة .

 .2إدراك الهدف:إرضاءالعميل(التلميذ ،ولياألمر ،المجتمع ،رجالاألعمال ،والمعلم)وهو

مطلبأساسيللجودة .

 .3االستراتيجية:تحقيقالتميزوالتفوقعلىاآلخرين ،سواءعلىصعيدإدارةالتربيةوالتعليم
بشكلعام،أوالمدرسةبشكلخاص .
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 .4العمليات واألنشطة:العملالصحيحمندونأخطاءومنالمرةاألولى،والتحسينالمستمر
للعملياتوفقبيئةتنظيميةودية .

 .5النتيجة :الحصول على أفضل جودة ،بأقل كلفة وأقصر وقت وقد تقاس هذه النتيجة
بسلوكيات المعلمين وكفاياتهم التدريسية ،كما  وقد يقاس بالتغير في معارف الطلبة ومهاراتهم

واتجاهاتهموغيرذلك .

 .6التغذية الراجعة:متابعةوتقييممستوىرضاالعميل ،وبشكلخاصهناالمعلموالتلميذمن
أجلتعديلالعملياتوتحسينهاباستمرار(.بريك )107-106:2012 ،

أما(آلدعبش)2014،فحددمعاييرالجودةللمشرفالتربويفيالمجاَلتاآلتية :

أوالً :التخطيط اإلشراسي ويتضمنالمؤشراتاآلتية :
 .1إثارةدافعيةالمعلمين.

 .2توظيفاَلستراتيجياتالحديثةفيالتعليم.
 .3دمجالتقنيةفيالتعليم.

ثانياً :التطوير المهنيويتضمنالمؤشراتاآلتية :

.1ترسيخثقافةالتنميةالمهنيةللمعلمين .
.2تحديداَلحتياجاتالمهنيةللمعلمين .
.3التحسينالمستمر .

ثالثاً :القيادة اإلشراسية الفعالةوتتضمنالمعاييراآلتية :

 .1التخطيطالفعال.

 .2التنظيموالتنسيق.
 .3القيادةوالتوجيه.

رابعاً :قياس رضا المستفيدينويتضمنالمؤشراتاآلتية :

 .1تصميمأدواتمناسبةللتعرفإلىرضاالمستفيدين.
 .2تطبيقاألدواتبصورةدورية.

 .3وجودمنهجيةللتعاملمعالنتائج.

خامساً :التقويمويتضمنالمعاييراآلتية :

.1استخدامأساليبوأدواتتقويممناسبة .
.2تفعيلالتقويمالذاتي .

.3التغذيةالراجعة(.آلدعبش)48:2014 ،
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واتفق كل من رئيس قسم اإلشراف التربوي بمديرية الوسطى أ .محمد حمدان ورئيس

مإشرفغربغزةأ .أسامةالهباشعلىأنمعاييرالجودةفياإلشرافالتربويللمرحلة
قس ا
األساسية()4-1تتمثلفياآلتي :

مدىاستفادةالمعلممنالخدمةاإلشرافية المقدمةلهوانعكاسذلكعلىالطالبومدى

امتالكهمللمهاراتاألساسيةفيالقراءةوالكتابةواتقانالعملياتالحسابيةالبسيطةبحيثتمر
مرحلةالتهيئةفيالسلمالتعليميبسالم .أمااألغافأكدعلىضرورةإضافةاإلبداعفيعمل

المشرفكمعيارمنمعاييرالجودة(.مقابلةمعحمدانوالهباشواألغا )2016،

ومنخاللماسبقتخلصالباحثةإلىبعضاألبعادالمرتبطةبجودةالعملاإلشرافيوهي :

 .1التخطيط السليم منخاللوضعخطةعملمشرفيالمرحلةاألساسية تشتقأهدافهامن
فلسفةالتعليمبشكلعام  ،وتنبعمناحتياجاتالمعلمين ،بحيثتكونهذهالخطةمرنةوقابلة

للتعديلوالتطوير .

 .2التطوير والتحسين بحيث يقود العمل اإلشرافي في المرحلة األساسية ( )4-1إلى عملية
تحسنمستمرللعمليةالتعليميةبأكملها،منخاللتطويرالمعلمينمعرفياًوأكاديمياًوتكنولوجياً،

والعملعلىتحسينالمفاهيمالخاطئةوالسلبيةتجاهاإلشرافعلىالمرحلةاألساسية(،)4-1

وباإلضافةإلىذلكالحصولعلىأفضلجودةفيمجالإشرافالمرحلةاألساسية( .)4-1

 .3القيادة الفعالة منخاللإثارةالدافعيةلدىالمعلمين ،استخدامالتحفيزباستمرار ،وضرورة
مراعاةالفروقالفرديةبينالمعلمين،والعملعلىتحقيقالعدالةبينهم .

 .4التقويممنخاللاستخدامأنواعهالمختلفة،باإلضافةإلىأشكالهوأدواتهالمتعددة،والتركيز
علىجودةاألداءلدىمعلميالمرحلةاألساسية( )4-1أثناءممارسةعمليةاإلشرافبهدف
الحصولعلىمخرجاتتعليميةعاليةالجودةبأقصروقتوأقلجهد .

معوقات تحقيق الجودة سي اإلشراف التربوي على المرحلة األساسية ()4-1
لقدتحدثرؤساءأقساماإلشرافالتربويوالذينأجريتمعهمالمقابلةعنأبرزمعوقاتتحقيق

الجودةفياإلشرافالتربويللمرحلةاألساسية()4-1التييمكنتلخيصهافيالنقاطالتالية :
.1عدموجودتواصلبيناإلشرافووحداتالجودةبالو ازرةوالجامعاتالفلسطينية .
.2الضعفالتربويلدىبعضمشرفيالمرحلة( )4-1

.3ضعفاإللمامباألساليباإلشرافيةالمختلفةوالتركيزعلىالزيارةالصفيةكأسلوبإشرافي

مسيطر .
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ةالزياراتالتبادليةبينمشرفيالمرحلةعلىمستوىمحافظاتالوطنَلسيمامحافظات
.4ندر 

غزة .

.5التدريبالتقليديوالروتينيوعدمتلبيتهَلحتياجاتالمشرفينالتربويين .

 .6ضعف اإلمكانات المادية تؤدي إلى عدم فاعلية التدريب مما ينعكس سلباً على تحسين

العمليةالتعليمية .

 .7انعكاس دور رياض األطفال بصورة سلبية وتعارضها مع المنهاج المقدم في المرحلة

األساسية( .)4-1

.8وجودمعلمينغيرمتخصصينفيالمرحلةاألساسية( .)4-1

.9عدماستقرارالتشكيالتالمدرسيةوالتنقالتالمتواليةللمعلمينالتيتستمرلفترةطويلةخالل

العامالدراسي .

.10جمودالمعلمينوسلبيتهمومقاومتهمللتغييروالتطوير .
.11كثرةأعباءالمشرفينالتربويين .

وبعد اَلطالع على األدب التربوي ،وبالنظر في الدراسات السابقة المتعلقة بمعوقات

تحقيقالجودةفيالتعليمتخلصالباحثةإلىمعوقاتتحقيقالجودةفياإلشرافالتربويالتي

تتمثلفيالنقاطالتالية :

 .1ضعفالتواصلبينمشرفيالمرحلةومعلميهم ،وعدمإشراكهمفياتخاذالق ارراتالمتعلقة
بآليةالعملمماينعكسسلباًعلىرغبتهمفيتنفيذها.

 .2ضعف بعض مشرفي المرحلة وعدم تمكنهم العلمي والتربوي وقد يرجع ذلك إلى ضعف

اإلعداد،وقلةالتدريبوعدمتلبيتهَلحتياجاتمشرفيالمرحلة.

.3زيادةنصابالمشرفالتربويمنالمعلمين،وضيقالوقتيدفعبالمشرفإلىالتركيزعلى

الزيارةالصفيةالتيتأخذالطابعالتفتيشيوتصيداألخطاء،وتجاهلاستخداماألساليباإلشرافية

األخرىفيعملهاإلشرافي.

 .4عدمالفهمالجيدللجودةوعملياتهاوكيفيةتحقيقها ،مدىأهميتهافيالعملاإلشرافي ،سواء
للمشرفينالتربويينعلىاختالفتخصصاتهم ،أوحتىلدىمرؤوسيهموالقائمينعلىالعملية

التربويةوالتعليمية.

  .5عدموجودالتنسيقبينمشرفيالمرحلةوضعفالتواصلبينهمسواءعلىمستوىالمديرية
نفسها أو على مستوى مختلف المديريات السبع في محافظات غزة ،ناهيك عن اختالف
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األساليباإلشرافيةالمستخدمةمنقبلالمشرفينالتربويين ،واهمالهمللتطورالعلميوالمعرفي،

وعدماستخدامالتقنياتالحديثةفيالعملاإلشرافي.

 .6مقاومةالتغييروالتطويرمنقبلبعضالمشرفين ،والوقوفضدهوالعملعلىإفشالهمن
خاللوضعالعراقيلوالمعوقاتالمختلفة.

.7توقعنتائجسريعة،بينمانتائجالجودةتتطلبوقتاًطويالً.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 اوالً:هراسار ايهراع

ز .ه

 ثان اً:هراسار ايهر جنب ز .ه
 ثااثاً:هراتعق بهع ىهراسار ايهراسا قز .ه


















الفصل الثالث

الدراسات السابقة
بعد اَلطالع على األدب التربوي ،وقيام الباحثة بتجميع أكبر عدد من البحوث

والدراسات سواء المحلية ،أو العربية ،أو األجنبية ،قامت باختيار بعض البحوث والدراسات

السابقةفيجميعالمجاَلتالتي تقويدراستهاالحالية ،هذاوقدتمتصنيفالبحوثوالدراسات
السابقةإلى محورين :الدراسات العربية ،والدراسات األجنبية ،وسيتم عرض هذه الدراساتمن
األحدثإلىاألقدمعلىالنحوالتالي :

أوالً :الدراسات العربية

 .1دراسة المالكي ( )2015بعنوان "دور المشرسة التربوية سي التنمية المهنية لمعلمات
التربية اإلسالمية سي المرحلة االبتدائية بمدينة مكة سي ضوء معايير الجودة" .

هدفتالدراسةالتعرفإلىدورالمشرفةالتربويةفيالتنميةالمهنيةلمعلماتالتربية
اإلسالمية بمدينةمكة المكرمةفي ضوء معايير الجودة ،باإلضافةإلى تحديد دور المتغيرات

(العملالحالي(معلمة ،مشرفة)،الخبرة،المؤهلالعلمي) ،واستخدمتالباحثةالمنهجالوصفي،
وكانتعينة الدراسةمكونةمن()220معلمةومشرفة،بواقع( )194معلمةللتربيةاإلسالمية،

و()26مشرفةتربويةعلىتعليمهابمدارسالمرحلةاَلبتدائيةبمدينةمكةالمكرمة،وتماختيارها
بطريقة عشوائية بسيطة .وتمثلت أداة الدراسة في استبانة مكونة من ( )48فقرة موزعة على

أربعةمجاَلت .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
أن درجة ممارسة المشرفة التربوية ألدوارها في التنمية المهنية لمعلمات التربية

اإلسالميةبالمرحلةاَلبتدائيةبمدينةمكةالمكرمةفيضوءمعاييرالجودةالشاملةفيمجالي
(تحسينوتطويرمهاراتالتدريس،وتدريبالمعلمات)كانتبدرجةعاليةبينماكانتالممارسة

فيمجالي(تحديداَلحتياجاتالمهنية،والنموالذاتي)كانتبدرجةمتوسطة .

وأبرزت الدراسة وجود فروق عند مستوى الدَللة (𝛂 ≥  )0.05في درجة ممارسة

المشرفات التربويات ألدوارهن في التنمية المهنية لمعلمات التربية اإلسالمية تعزى َلختالف

العمل الحالي (معلمة ،مشرفة) في مجالي تدريب المعلمات ،والنمو الذاتي للمعلمات وكانت
الفروق لصالح المشرفات ،بينما لم تظهر فروق دالة في مجالي تحسين وتطوير مهارات

التدريس ،تحديد اَلحتياجات المهنية ،كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق تعزى َلختالف
المؤهلالعلميفيالدرجةالكليةل داةوفيالمحاوركالًعلىحدة .
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وأظهرت النتائج عدم وجود فروق في استجابة أفراد عينة الدراسة حول تحديد درجة

ممارسةالمشرفةالتربويةألدوارهافيالتنميةالمهنيةلمعلميالتربيةاإلسالميةفيضوءمعايير
الجودة الشاملة تعزى َلختالف عدد سنوات الخبرة في مجاَلت (تحديد اَلحتياجات المهنية،

تدريبالمعلمات،والنموالذاتيللمعلمات) وكذلكفيالدرجةالكلية،بينماأشارتالنتائجإلى

وجود فروق عند مستوى الدَللة(𝛂 ≥  )0.05في مجال تحسين وتطوير مهارات التدريس
وكانت الفروق لصالح فئة الخبرة من 15سنة فأكثر .وأوصت الدراسة بإشراك المعلمات في

تحديداحتياجاتهنالمهنية ،وتفعيلتقاريرالتقييمالذاتيللتعرفإلىاحتياجاتهنقبلتنفيذأي
برنامجتدريبي .

 .2دراسة يامين ( )2014بعنوان درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة سي اإلشراف التربوي

سي المدارس الحكومية سي محاسظات الضفة الغربية من وجهة نظر المشرسين التربويين سيها .
هدفتالدراسةالتعرفإلىدرجةتطبيقمعاييرالجودةالشاملةفياإلشرافالتربوي

في المدارس الحكومية فيمحافظات الضفةالغربية منوجهةنظر المشرفين التربويين فيها،
باإلضافة إلى تحديد دور المتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات الخبرة،

المنطقة التعليمية) .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجراؤها
على مجتمع يضم جميع المشرفين التربويين في محافظات الضفة الغربية ،والبالغ عددهم

( )512مشرفاً ومشرفة .وتم اختيار عينة قوامها ( )373مشرفاً ومشرفة بالطريقة العشوائية
لتطبيقالدراسة.وزعتعليهماستبانةمكونةمن()52فقرةموزعةعلىخمسةمجاَلت .
ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

درجة تطبيق عالية لمعايير الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي في المدارس
وجود 

الحكوميةفيالضفةالغربيةمنوجهةنظرالمشرفينفيجميعالمجاَلت .
وأوصت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها:

اعتماد و ازرة التربية والتعليم استراتيجية عامة لتطبيق معايير الجودة الشاملة في
اإلشرافالتربويفيالمدارسالحكوميةفيالضفةالغربية،واشراكالمشرفينالتربويينفياتخاذ
الق ارراتالفنيةواإلداريةفيمايخصتطبيقمعاييرالجودةالشاملةالتيتخدمالعمليةالتعليمية.

 .3دراسة (أبو شقفة )2014،بعنوان "درجة ممارسة مديري اإلدارات التعليمية بمحاسظات ية
للتقييم والمتابعة وعالقتها بجودة العمل من وجهة نظر المشرسين" 

هدفتالدراسةالتعرفإلىدرجةممارسةمديرياإلداراتالتعليميةبمحافظاتغزة

للتقييم والمتابعة وعالقتها بجودة العمل من وجهة نظر المشرفين ،واستخدم الباحث المنهج
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الوصفي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين في و ازرة التربية والتعليم في

قطاع غزة لعام 2014م ،والبالغ عددهم ( )197مشرفاً ،وكانت عينة الدراسة( )153مشرفا

مستخدماًاستبانتينكأداةللدراسة .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:


حصلتالدرجةالكليةلالستبانةاألولى (التقييموالمتابعة)علىوزننسبي (،)27،68



حصلتالدرجةالكليةلالستبانةالثانية(جودةالعمل)علىوزننسبيقدره()20،70

فيحينحصلتدرجةالمتابعةالكليةعلىوزننسبي( )04،70


َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة (𝛂 ≥  )0.05بين متوسط
تقديراتالمشرفينلجودةالعملفياإلداراتالتعليميةبمحافظاتغزةتعزىللمتغيرات

(الجنس،المؤهلالعلمي،سنواتالخدمة).


وجودعالقةارتباطيةذاتدَللةإحصائيةعندمستوىالدَللة (𝛂 ≥  )0.05موجبة
وقوية بينمتوسطتقديراتالمشرفين للتقييملدىمديرياإلداراتالتعليميةبمحافظات

غزةوبينمتوسطتقديراتهملجودةالعملفياإلداراتالتعليمية .

ويوصيالباحثبضرورةتفعيلوحدةالجودةاإلداريةفياإلداراتالتعليمية ،واستخدام

أدواتمتعددةللرقابةعلىالجودة .

 .4دراسة آل دعبش ( )2014بعنوان "تقويم األداء اإلشراسي لتنمية معلمي الصفوف األولية
مهنياً سي ضوء بعض معايير الجودة الشاملة" 

 هدفت الدراسة إلى تحديد معايير الجودة الشاملة الالزم توافرها في أداء المشرفين

التربويين،وتقديمالمقترحاتالالزمةلتطويرأداءالمشرفينالتربويينفيضوءمعاييرالجودة

الشاملة،واستخدمالباحثالمنهجالوصفي،وقدتكونمجتمعالبحثوعينتهمنجميعمعلمي
الصفوفاألوليةبمحافظةالنماصوعددهم()220معلماً ومعلمة،واستخدمالباحثاَلستبانة
لجمعالمعلومات .

وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث:
توفر معايير الجودة الشاملة في العملية اإلشرافية للمشرفين التربويين بدرجة متوسطة
فيمجملالمعاييرالخمسةالمحددةفيالبحثوهي(التخطيطاإلشرافي_التطورالمهني_

القيادةاإلشرافيةالفعالة_قياسرضاالمستفيدين_التقويم)،وأظهرتالنتائجتوفرمعاييرالجودة

الشاملةفيالعملاإلشرافيفيالمعياراألول (التخطيط)بدرجةكبيرةبمتوسطعام (،)3.50

)،وتوافرهافي

وتوافرهافيالمعيارالثاني(التطويرالمهني)بدرجةمتوسطةوبمتوسطعام(3.04
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وتوافرها في
المعيار الثالث (القيادة اإلشرافية الفعالة) بدرجة متوسطة وبمتوسط عام( ،)3.40

وتوافرها في
المعيار الرابع (قياس رضا المستفيدين) بدرجة مت وسطة وبمتوسط عام( ،)3.08
المعيارالخامس(التقويم)بدرجةمتوسطةوبمتوسطعام( .)2.90

وتوصيالدراسةبنشرثقافةالجودةعنطريقتبنيمعاييرالجودةالتيتوصلتإليها

الدراسة،ووضعخطةشاملةلتطويراإلشراف،ضرورةالتدريبوالتحسينالمستمر .

.5دراسة (عبد ربه ومحمد )2014،بعنوان "االحتياجات التدريبية الاليمة لمشرسات رياض
األطفال لتحسين جودة أدائهن سي ضوء معايير الجودة.

وهدفت الدراسة التعرف إلى اَلحتياجات التدريبية الالزمة لمشرفات األطفال؛ لتحسين

جودةأدائهنفيضوءمعاييرالجودة ،والتحققمنوجودفروقبيناستجاباتمشرفاترياض
األطفال تعزى لمتغيرات (التخصص ،سنوات الخبرة) واستخدمت الباحثتان في هذه الدراسة

المنهجالوصفي ،واشتملتعينةالدراسةعلى( )30مشرفةرياضأطفاليقمنباإلشرافعلى

المعلماتمنقبلإدارةرياضاألطفالالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعليمبمحافظةالطائف ،وأعدت

الباحثتاناستبانةلالحتياجاتالتدريبيةلمشرفاترياضاألطفالفيضوءمعاييرالجودة .
ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدَللة (𝛂 ≥  )0.05بين متوسطات

درجاتمشرفاترياضاألطفالعلىاستبانةاَلحتياجاتالتدريبيةفيضوءمعاييرالجودةتبعاً

لمتغير التخصص ،إَل أنها أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدَللة(𝛂 ≥
)0.05بينمتوسطاتدرجاتمشرفاترياضاألطفالعلىاستبانة اَلحتياجاتالتدريبيةفي

ضوء معايير الجودة تبعاً لمتغير الخبرة .وتوصي الدراسة بضرورة تطوير أساليب اإلشراف

التربوي ،واثراءخبراتالمشرفينالتربويةواكسابهمالمهاراتالمختلفة ،العملعلىرفعمستوى

أداءالمشرفينالتربويينمنخاللتنميةقدراتهماإلشرافيةالقياديةفيتحملالمسئوليةواَلعتماد

علىالنفس .

 .6دراسة (اللياتي )2013،بعنوان "تطوير أداء المشرسات التربويات سي ضوء مبادئ إدارة

الجودة الشاملة من وجهة نظر المشرسات والمديرات والمعلمات"

هدفتالدراسةالتعرفإلىدرجةممارسةالمشرفاتالتربوياتألدائهنبمدارسالتعليم
العامالثانويالحكوميبمدينةمكةالمكرمةفي ضوءمبادئإدارةالجودةالشاملة ،واستخدمت

الباحثة المنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وكانت عينة مكونة من ( )600مشرفة
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ومديرةومعلمة،حيثتمتطبيقهاعلىجميعالمشرفاتالتربوياتوجميعالمديرات،بينماتمأخذ

عينةعشوائيةطبقيةمنالمعلمات،وتماستخداماَلستبانةكأداةللدراسة .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

إن درجة ممارسة المشرفات التربويات ألدائهن في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة

كانت متوسطة حيث بلغ المتوسط العام َلستجاباتهن حول جميع األبعاد( ،)2.92وأظهرت
النتائج وجود فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول درجة

ممارسة المشرفات التربويات ألدائهن تبعاً لمتغير المؤهل وكانت الفروق لصالح المؤهل دون
الجامعيمقابلالجامعيفأعلى .وأيضاً وجودفروقتبعاً لمتغيرالتخصصلصالحالتخصص

العلمي .

ومنأبرزالتوصياتالتيتوصلتإليهاالدراسة التحسينالمستمرل ساليبالمتبعة

في أداء المشرفات التربويات .وتصميم دورات تدريبية للمشرفات التربويات ومديرات المدارس
لتوضيح الطريقة المثلى لتحسين أداء المعلمات في ضوء الجودة الشاملة ،تبادل الخبرات مع

الدول األخرى واَلستفادة من الخبرات واَلتجاهات العالمية في الدول المتقدمة فيما يتعلق
بمعاييرجودةالنظامالتعليميومؤشراتأدائه.

.7دراسة (سليم  )2012،بعنوان" االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين سي الجمهورية
العربية السورية كما يراها الموجهون التربويون".

هدفت الدراسة إلى تحديد اَلحتياجات التدريبية للموجهين التربويين في الجمهورية

العربية السورية كما ي ارها الموجهون التربويون ،كما هدفت إلى أن هناك اختالفاً بين آراء

الموجهين التربويين فيما يتعلق باحتياجاتهم التدريبية تبعاً لمتغيرات الجنس ،المؤهل العلمي،

الخبرةفيالتوجيهالتربوي،واستخدمالباحثالمنهجالوصفي،وتكونتعينهالدراسةمن()78

موجهاً وموجهة تربوية العاملين في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة تم اختيارها
بالطريقةالعشوائية،واستخدمالباحثأداةاَلستبانة .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

إنمتوسطإجاباتالموجهينالتربويينفيمايتعلقباحتياجاتهمالتدريبيةأنهميحتاجون
إلى التدريب بدرجة متوسطة ،وجاء ترتيب اَلحتياجات التدريبية للموجهين تنازلياً على النحو

اآلتي :التدريب والنمو المهني وبمتوسط حسابي ( ،)3.05المناهج والتعليم وبمتوسط حسابي

( ،)2.99المفاهيم واألهداف وبمتوسط حسابي ( ،)2.98أساليب التوجيه التربوي وبمتوسط
حسابي ( ،)2.92التقويم وبمتوسط حسابي ( ،)2.79التخطيط والتنظيم واإلدارة وبمتوسط
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حسابي(،)2.77التواصلوالعالقاتاإلنسانية وبمتوسطحسابي(.)2.56وتشيرالنتائجإلىأنه
َلتوجدفروقذاتدَللةإحصائيةعندمستوى(دَللة𝛂≥)0.05

بين متوسطات استجابات الموجهين التربويين فيما يتعلق باحتياجاتهم التدريبية تعزى

للمتغيرات(الجنس،المؤهلالعلمي،الخبرةفيالتوجيهالتربوي)بالنسبةأليمجالمنمجاَلت
اَلستبانةأواَلستبانةككل .

ويوصي الباحث بالعمل على تدريب الموجهين على المهام والكفايات والمهارات التي

أظهرتالدراسةالحاجةإليها،وأنتركزبرامجتدريبالموجهينالتربويينعلىالتدريبالميداني
المرتبطباألدواروالمهامللموجهينالتربويين ،ومشاركةالموجهينالتربويينفيتخطيطالبرامج

التدريبيةوتنفيذهاوتقويمها .

 .8دراسة (بريك )2012،وهي بعنوان" :ساعلية برنامج تدريبي مقترح سي ضوء معايير
الجودة الشاملة لرسع الممارسات الميدانية لدى المشرسات التربويات بمنطقة جايان.

هدفت الدراسة إلى تحديد فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في ضوء معايير الجودة
الشاملةلرفعمستوىالممارساتالميدانيةلدىالمشرفاتالتربويات،واستخدمتالباحثةالمنهج
شبهالتجريبيلدراسةأثرالمتغيرالمستقل(البرنامجالمقترح)علىالمتغيرالتابع(رفعمستوى

الممارساتلدىالمشرفاتالتربويات)،والذيتمتطبيقهعلىمجتمعالدراسةالمكونمنجميع
المشرفات التربويات في منطقة جازان ومحافظة أبو عريش والبالغ عددهن ( )115مشرفة

تربوية،تماختيارعينةعشوائيةمكونةمن()40مشرفةتربوية،وكانتأدواتالدراسةهي :

الدراسة اَلستطالعية ،اَلختبار التحصيلي للبرنامج التدريبي ،معايير الجودة الشاملة المقترحة

للمشرفالتربوي،البرنامجالتدريبيالمقترحوأداةتقويمه .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة (𝛂 ≥  )0.05بين متوسط
درجاتعينةالدراسةفياَلختبارالقبليومتوسطدرجاتاَلختبارالبعديللمحاور(اإلشراف

التربوي ،اَلتجاهات المعاصرة لإلشراف التربوي ،نموذج اإلشراف العيادي ،نموذج اإلشراف

التطوري،نموذجاإلشرافالمتنوع)،وأظهرتالنتائجأنهَلتوجدفروقذاتدَللةإحصائيةعند

مستوى الدَللة(𝛂 ≥  )0.05بين متوسط درجات عينة الدراسة في اَلختبار القبلي ومتوسط

درجات اَلختبار البعدي وفقاً لمتغيرات(التخصص ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،الدورات
التدريبية) ،كما وأظهرت أنه َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة (𝛂 ≥
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)0.05بينمتوسطاتدرجاتتقييمعينةالدراسةللبرنامجالتدريبيفيجميعالمجاَلتوفقاً
لمتغيرات(التخصص،سنواتالخبرة،المؤهلالعلمي،الدوراتالتدريبية) .

وتوصيالباحثةبنشرثقافةالجودةمنخاللتطبيقاتجاهاتالجودةالشاملةومبادئها

فيالبيئةالتعليمية ،وكذلكاَلستفادةمنالتجاربالناجحةفيالتطبيق ،وضرورةتنظيمبرامج
تدريبية للمشرفات التربويات تتفق مع اَلتجاهات المعاصرة لإلشراف التربوي ومتابعة تنفيذها

وتقويمها .

.9دراسة (الطيطي وجبر )2012،بعنوان واقع جودة التعليم سي المدارس األساسية الحكومية
سي مديريات التربية والتعليم سي سلسطين ومتطلبات تطبيقها من وجهة نظر المشرسين

التربويين واإلدارات المدرسية.

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع جودة التعليم في المدارس األساسية الحكومية في

مديريات التربية والتعليم ومتطلبات تطبيقها من وجهة نظر المشرفين التربويين واإلدارات
المدرسية ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي ،وتم اختيار عينة الدراسة البالغ عددها()146
مدي اًرومديرة ،و( )80مشرفاً تربوياً بالطريقةالعشوائيةالطبقية ،ولإلجابةعلىأسئلةالدراسةتم
بناءأداةالدراسةوالمتمثلةباستبانةتتكونمن( )60فقرةلمتطلباتتطبيقجودةالتعليمموزعة

علىتسعةمجاَلت .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
إ ن متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو واقع تطبيق جودة التعليم في المدارس
الحكوميةاألساسيةفيمديرياتالتربيةوالتعليمفيفلسطين ،كانتضعيفةونسبتها(،)%52.8

وتوصلتالدراسةإلىوج ودفروقذاتدَللةإحصائيةعندمستوىالدَللة(𝛂 ≥ )0.05تبعاً

لمتغيرات (المديرية ،والمسمى الوظيفي ،والخبرة لصالح خمس سنوات فأكثر) وأظهرت أنه َل
وبناءعلىذلكيوصي
توجدفروقذاتدَللةإحصائيةتعزىلمتغيريالجنسوالمؤهلالعلميً ،

الباحثانبضرورةتبنيو ازرةالتربيةوالتعليمفيفلسطينمشروعجودةالتعليم .

 .10دراسة (الغفيلي )2011 ،وهي بعنوان "واقع تطبيق مبادئ الجودة الشاملة سي اإلشراف

التربوي من قبل المشرسين التربويين"

هدفتالدراسةالتعرفإلىدرجةممارسةالمشرفالتربويلمبادئالجودةالشاملةفي

اإلشرافالتربوي،ومعرفةماإذاكانهناكفروقذاتدَللةإحصائيةبينآراءعينةالدراسة
تعزى(للعملالحالي،طبيعة المؤهل ،سنوات الخبرة ،الحصولعلى دوراتفي مجال الجودة

الشاملة) .
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ولتحقيقأهدافالدراسةاستخدمالباحثالمنهجالوصفيالمسحي،وكانتعينةالدراسة

مكونةمن (،)419منهم()361معلمو()58مدي اًريعملونبالمرحلةالمتوسطةبمحافظةحفر

الباطنمعتمداًعلىاَلستبانةكأداةلجمعالبياناتوالمعلومات .
ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

.1وجودفروقذاتدَللةإحصائيةعندمستوىالدَللة (𝛂 ≥   )0.05بينمتوسطات
استجاباتعينةالدراسةحولدرجةممارسةالمشرفينالتربويينلمبادئالجودةالشاملةفي
اإلشرافالتربويتعزىلمتغيرسنواتالخبرة ،وأظهرتأنالدرجةالكليةلممارسةالمشرف
التربوي لمبادئ الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي كانت متوسطة وبمتوسط

حسابي()2.8984ويوصيالباحثب ا ا ا :

ةوجودخطةاستراتيجيةورؤيةواضحةقائمةعلىالجودةالشاملةمنقبلإدارة
 .1ضرور 

التربيةوالتعليملتحسينالعملاإلشرافي.

 .2ضرورة إشراك المعلمين ومديري المدارس عند وضع الخطة اَلستراتيجية من قبل

المشرفين.

.3ضرورةتبنيأسلوبحلقاتالجودةفيالممارساتاإلشرافية.

 .11دراسة (عايش وآخرون )2011،بعنوان" ساعلية برنامج تدريبي سي أثناء الخدمة سي
تطوير كفايات المشرسين التربويين سي وكالة الغوث الدولية سي األردن من وجهة نظر

المشرسين التربويين أنفسهم".

هدفتالدراسةإلىالكشفعندرجةفاعليةبرنامجتدريبيفيتطويركفاياتالمشرفين

التربويينمنوجهةنظرالمشرفينالتربويينأنفسهم ،وكذلكالتحققمنوجودفروقذاتدَللة
إحصائية في درجة تقدير المشرفين التربويين في وكالة الغوث في األردن لفاعلية برنامج

التدريب في أثناء الخدمة في تطوير كفاياتهم من وجهة نظرهم تعزى إلى متغيري الجنس،

ومستوىمرحلة اإلشراف ،واستخدمالباحثونالمنهجالوصفي ،وتكونتعينهالدراسةمنجميع
أفراد المجتمع والبالغ عددهم ( )55مشرفاً ومشرفة يعملون بمراكز وكالة الغوث في األردن،
واستخدمالباحثونأداةاَلستبانة .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
إن درجةتقدير المشرفين التربويين لفاعلية برنامجتدريبي في تطويركفايتهماإلدارية

والفنية ،كانت متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي للكفايات الفنية ( ،)2.80أما الكفايات

اإلداريةفبلغالمتوسطالحسابي ( )3.23وأنهَلتوجدفروقتعزىللجنسأومرحلةاإلشراف
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لدرجةتقديرالمشرفينلفاعليةالبرنامجالتدريبيالذيتقدمهوكالةالغوث،وتوصلتالدراسةإلي

أهم التوصيات التالي :توفير وسائل التدريب المستمر في أثناء الخدمة للمشرفين التربويين؛

لتزويدهم بكل جديد وصقل خبراتهم ومهاراتهم ،وتحسين ممارساتهم في ضوء المستجدات

التربويالحديثة،وتحسينتنفيذالبرامجالتدريبيةوتضمينهامهاراتتطبيقيةمتخصصة،واكساب

المشرفين التربويين مهارات تصميم البرامج التدريبية ،واتاحة الفرص أمامهم لتبادل الخبرات

التدريبية في مجال اإلشراف محلياً واقليمياً وعلمياً ،والتقليل من األعباء اإلدارية الملقاة علي
عاتقالمشرفينالتربويينفهيتحدمنممارسةمهماتهمالفنية.

 .12دراسة (الدوسري  )2010وهي بعنوان" :مدى ممارسة المشرف التربوي لدوره اإلشراسي
سي المدارس االبتدائية الحكومية (بنين) بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية

السعودية".

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة المشرف التربوي لدوره اإلشرافي في المدارس
اَلبتدائية الحكومية (بنين) بمدينة الدمامبالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ،وتحديداً
معرفة الكفايات الالزمة للمشرف التربوي حتى يتمكن من أداء دوره في العملية التعليمية-

التعلمية ،واستخدم الباحثالمنهجالوصفيلمالئمتهلطبيعةالدراسة ،وتكونتعينةالدراسةمن
معلمي مدارس المرحلة اَلبتدائية الحكومية (بنين) في القطاع الشرقي بمدينة الدمام بالمنطقة

الشرقيةفيالمملكةالعربيةالسعودية،والذيبلغعددأفرادها()220معلماً،واستخدماَلستبانة

لجمعالبياناتالالزمة .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
حاجة المشرفين التربويين إلى تحسين ممارستهم في مجال العالقات اإلنسانية مع
المعلمين،وذلك بتشجيع المعلمينفيالتعبير عنآرائهم بحرية ،وخلق بيئة داعمة للمعلمين،

وفي مجال النمو المهني للمعلمين ،وذلك بتدريب المعلمين على استراتيجيات التعلم الحديثة،
ومساعدةالمعلمينعلىوضعالخططالعالجيةللطالب،والمبادرةإلىاقتراحالبرامجالتدريبية

وورشالعمل ).

 .13دراسة (حلس )2010 ،بعنوان "الممارسات اإلشراسية وعالقاتها بالنمو المهني لمعلمي

المرحلة األساسية الدنيا سي محاسظة ية سي ضوء معايير الجودة".

هادفت الد ارساة إلاى التعارف إلاى واقاع الممارساات اإلشارافية وعالقتهاا باالنمو المهناي
لمعلماي المرحلاة األساساية الادنيا فاي محافظاة غازة فاي ضاوء معاايير الجاودة ،كماا هادفت إلاى
التعارف علاى أثار متغيارات الجانس ،والخبارة ،والمؤهال ،واإلدارة التعليمياة ومعرفاة العالقاة
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اَلرتباطية بين الممارسات اإلشرافية والنمو المهني لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا بمحافظة غزة

في ضوء معايير الجودة،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقاد تكونات عيناة الد ارساة

مان )  ( 290معلمااً ومعلماة يعملاون فاي شارق وغارب محافظاة غازة،واساتخدمالباحاثاَلدوات
التاليةأدوات اَلستبانة الممارسات اإلشرافيةواستبانة النمو المهني  .
ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

هناك استجابة جيدة لكل مجال من مجاَلت الممارسات اإلشرافية األربع العالقات
اإلنسانية ،أساليب اإلشراف التربوي،المنهاج ،التقويم حيث تراوحت بين()70.31و()64.35

أما الدرجة الكلية لمجاَلت استبانة الممارسات اإلشرافية فقد حصلت على درجة (،( 67.35
كما توصلت إلي أن هناك استجابة مقبولة لكل مجال من مجاَلت النمو المهني الثالث

التخطيط ،األعمال اإلدارية ،تطوير األداء التدريسي حيث تراوحت النسبة بين (  )63.72و

()67.05الدرجة الكلية لمجاَلت استبيان النمو المهني فقد حصلت على درجة استجابة( (

65.79توصلتالدراسةإليأنَلتوجدَل توجد فروق ذات دَللة إحصائية في اَلستبانة تعزى
لمتغير الخبرة كما توصلت إلي أنه َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية في اَلستبانة تعزى

لمتغير المؤهل العلميكماتوصلتإلي أنه َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية في اَلستبانة

تعزى لمتغير اإلدارة التعليمية(شرق،غرب )وفي ضوء النتائج قدمالباحثالتوصياتالتالية:

بوي،وعقد دورات تدريبية لمشرفي المراحل األساسية

ضرورة نبني نظام الجودة في اإلشراف التر

الدنيا لتعريفهم بالجودة ومعاييرهاودورها في تطوير العملية التعليمية ،وتقوم و ازرة التربية والتعليم
بعمل زيارات لبعض مشرفي المرحلة األساسية الدنيالدول أخري لالطالع على تجاربها في

مجال اإلشراف التربوي واَلستفادة منها،وضرورة استخدام المشرفين التربويين معظم أساليب

اإلشراف؛لتحقيق النمو المهنيلمعلمي المرحلة األساسية الدنيا ،وتدريب المشرفين التربويين
على أيدي خبراء من الخارج ومن الجامعات .

 .14دراسة (الطيطي وآخرون  )2010،بعنوان "مدى امتالك المشرسين التربويين سي الضفة

الغربية لمهارات اإلشراف التربوي من وجهات نظر معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية".

هدفتالدراسةالتعرفإلىمدىامتالكالمشرفينالتربويينفيالضفةالغربيةلمهارات

اإلشراف التربوي ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي ،وتم اختيار
عينةالدراسةبطريقةعشوائيةطبقيةعنق وديةوتكونتمن)660( ،معلماً ومعلمةمنمعلمي

المرحلة الثانوية والبالغ عددهم ( ،)9419ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون ببناء استبانة
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مكونة من ( )58فقرة موزعة على ثالثة مجاَلت هي :مجال المهارات التصورية ،مجال

المهاراتالفنية،مجالالمهاراتاإلنسانية .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
إن درجة امتالك المشرفين التربويين لمهارات اإلشراف التربوي كانت متوسطة ،حيث

بلغالمتوسطالحسابيعلىالدرجةالكليةللمقياس()2.96وانحرافمعياريقدره(،)0.75كما
أظهرتالنتائجوجودفروقذاتدَللةإحصائيةفيدرجةامتالكالمشرفينالتربويينلمهارات

اإلشرافالتربويتعزىلمتغيرات:المنطقةالجغرافيةلصالحمنطقةالشمال ،والتخصصلصالح

األدبي ،والمؤهل العلمي لصالح األقل من بكالوريوس والبكالوريوس فقط ،في حين لم تظهر
النتائجوجودفروقذاتدَللةإحصائيةفيدرجةامتالكالمشرفينالتربويينلمهاراتاإلشراف

التربويتعزىلمتغيراتالجنسوالخبرة .


وفيضوءالنتائجيوصيالباحثونبالعملعلىتنميةوتطويرالمهاراتاإلشرافيةلدى

المشرفينالتربويين ،زيادةعددالمشرفينالتربويينوتقليلنصابهم؛ ليتسنىلهمتنميةمهاراتهم

اإلشرافية .

وأن تقوم اقسام اإلشراف التربوي بتزويد المشرفين التربويين بأهم خالصات الدراسات

التيتتعلقبعمليةاإلشرافالتربوي .

 .15دراسة (الحارثي  )2009،وهي بعنوان "واقع ممارسة مشرسات اللغة العربية بعض

أساليب اإلشراف التربوي سي ضوء معايير الجودة" .

هدفت الدراسة إلى تحديد معايير جودة أساليب اإلشراف التربوي على تعليم اللغة
العربية ،والوقوف على درجة تحقيق أساليب اإلشراف التربوي لمعايير الجودة ،والكشف عن

معوقات تحقيق أساليب اإلشراف التربوي لمعايير الجودة ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،وقد
تكونتعينةالدراسةمنجميعالمشرفاتالتربوياتعلىتعليماللغةالعربيةبمدينةمكةالمكرمة

وعددهن ( )18مشرفة تربوية ،وبعض معلمات اللغة العربية في المرحلة الثانوية بمدينة مكة

المكرمةوالبالغعددهن()158معلمةحيثتماختيارهنبالطريقةالعشوائيةالطبقية،ولجمع
البياناتالالزمةتماستخداماألداتين(استمارة،استبانة) .
ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 .1التوصل إلى قائمة من المعايير فيما يتعلق بأهداف هذه الدراسة وهي (الهدفية والتركيز-

التخطيط السليم-التحسين المستمر-القيادة الفعالة-تميز العمليات واألنشطة-الجدوى

اَلقتصادية-اَلبتكاروالتجديد-التقويمالعلمي).
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 .2إناألساليباإلشرافيةَلتحققمعاييرالجودةمنوجهةنظرالمعلمات ،بينماتحققهامن
وجهةنظرالمشرفاتالتربويات.

 .3وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة (𝛂 ≥  )0.05بين متوسطات

استجابات معلمات اللغة العربية ومتوسطات استجابات المشرفات التربويات حول درجة
تحقيقأساليباإلشرافالتربويعلىتعليماللغةالعربيةلمعاييرالجودةلصالحالمشرفات

التربويات.

 .4وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة (𝛂 ≥  )0.05بين متوسطات
استجابات معلمات اللغة العربية ومتوسطات استجابات المشرفات التربويات حول درجة
تحديد معوقات تحقيق أساليب اإلشراف التربوي على تعليم اللغة العربية لمعايير الجودة

لصالحالمعلمات.

وأوصت الدراسة بما يأتي:
 .1وضعقائمةثابتةلتطبيقمعاييرالجودةفياألساليباإلشرافية.

  .2أن تتبنى و ازرة التربية والتعليم وضع اآلليات المناسبة لتطبيق معايير الجودة في مراكز
اإلشرافالتربوي،والمدارس .

 .16دراسة (صيام )2007،بعنوان " دور أساليب اإلشراف التربوي سي تطوير األداء المهني

للمعلمين سي المدارس الثانوية سي محاسظة ية "

هدفت التعرف إلى دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء المهني للمعلمين في

المدارس الثانوية في محافظة غزة،والكشف عن التقديرات المتوقعة ألساليب اإلشراف التربوي
في تطوير األداء المهني للمعلمين ،وتحديد مدى الفروق بين التقديرات المتوقعة ألساليب

اإلشرافالتربوي وفقاً لمتغيرات (الجنس ،المؤهل األكاديمي ،سنوات الخدمة ،التخصص)،ولقد
استخدمالباحث المنهج الوصفي ،وتكونتعينةالدراسةمن()226معلماً ومعلمة ،العاملين
في المدارس الثانوية في محافظة غزة ،وتم اختيارها بالطريقة العشوائية ،واستخدم الباحث
اَلستبانة منإعداده .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
أن مجال التخطيط حصل على وزن نسبي ( ،)%66.6بينما حصل مجال تنفيذ

الدروس على وزن نسبي ( ،)%67.7بينما حصل مجال اإلدارة الصفية على وزن نسبي

( )%68.6وحصل مجال التقويم على وزن نسبي (  )%68.9وهي نسب متوسطة ،كما
توصلتالدراسةأنه َل توجد فروق في التقديرات المتوقعة لدور األساليب اإلشرافية تعزى لمتغير
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الجنس والمؤهل األكاديمي والتخصص في مجال التخطيط وتنفيذ الدروس واإلدارة الصفية

والتقويم،كماتوصلتالدراسةإليأنهَل توجد فروقذات دَللة إحصائية في التقديرات المتوقعة

لدور أساليب اإلشراف في تطويراألداء المهني للمعلمين تعزى لمتغير الخدمة وذلك في مجال
التخطيط وتنفيذ التدريسوالتقويم،بينما توجد فروق دالة إحصائياً تعزى لسنوات الخدمة في

مجال اإلدارة الصفية وذلك لصالحالفئة (أكثر من  10سنوات)،وقد أوصت الدراسة بما يلي
:زيادة اهتمام و ازرة التربية والتعليم بنظام اإلشراف التربوي ،وتنمية قدرات العاملين ،وتطوير

األساليب اإلشرافية التي يمارسها المشرف التربوي واَلتجاه نحو اَلتجاهات الحديثة تربوياً،
وضرورة اهتمام المشرفين التربويين بالمهارات المهنية التي دلت النتائج على أن المعلميمارسها
بدرجة متوسطة .

 .17دراسة (أبو قمر والمصالحة )2007،بعنوان" :مدى تواسر معايير الجودة سي برامج
اإلشراف التربوي المقدمة سي ويارة التربية والتعليم العالي سي سلسطين"

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى توافر معايير الجودة في برامج اإلشراف التربوي
المقدمة في و ازرة التربية والتعليم العالي في فلسطين ،ولإلجابة عن تساؤَلت الدراسة استخدم

الباحثانالمنهجالوصفي،وتماختيارعينةالدراسةبالطريقةالعشوائيةالبسيطةوشملت()64

مشرفاً تربوياً منمجتمعالدراسةوالبالغعدده()123مشرفاً تربوياً ،واستخدمااَلستبانة والذي
يتكونمنستمجاَلتتمثلمعاييرالجودةالواجبتوافرهافيبرامجاإلشرافالتربويوهي:

(جودة التخطيط في اإلشراف التربوي ،فلسفة اإلشراف التربوي ،تلبية احتياجات المعلمين،
عملياتتحسينالمنهاج،مخرجاتالعمليةالتعليمية،عملياتاَلتصالوالتواصل) .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

عدم توافر معايير الجودة في برامج اإلشراف فيما يتعلق بمجال القياس ،وعدم وجود

فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات استجابات المشرفين التربويين باختالف متغيري
المرحلة الدراسية ونوع المبحث الدراسي ،ويوصي الباحثان بضرورة األخذ بمعايير الجودة في

العمليةالتعليمية .

 .18دراسة (صالح )2007،بعنوان" :تحسين دور المشرف التربوي سي مدارس محاسظة ية
سي ضوء مفهوم الجودة".

هدفتالدراسةالتعرفإلىاألدواراإلشرافية المطلوبةمنالمشرفالتربوي،ومعرفة

والمديرون ،واستخدمت
مدىممارسة المشرفل دوار المطلوبةمنه من وجهة نظر المعلمين 

الباحثةالمنهجالوصفي ،وفيضوءهذاالمنهجقامتبإعدادقائمةباألدواراإلشرافيةالمطلوبة
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منالمشرفالتربويفيضوءمفهوملجودة،وتمتطبيقاَلستبانةعلىجميعمديري المدارس

ديرومعلماً .
األساسيةالعليابمحافظةغزةومعلميهابلغت()168م اً
ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

إ ن المشرف التربوي يمارس جميع مجاَلت دوره المهني بدرجة كبيرة ،وأنه َل توجد

فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ) )0.05في متوسطات استجابات أفراد عينة

الدراسة حول درجة ممارسة المشرف ل دوار اإلشرافية المطلوبة منه تعزى لمتغيرات الدراسة:

المهنة(مدير/معلم)،عددسنواتالخبرة،والمؤهلالعلمي ،ولقدخرجتالدراسةبتصورمقترح
لتحسيندورالمشرفالتربويفيمدارسمحافظةغزةفيضوءمفهومالجودةمنوجهةنظر

المديرين .
المعلمينو 


وتوصيالباحثةبضرورةأنتكونالجودةعلىرأسقائمةالعملفيأجندةالمؤسسات

التعليمية ،ضرورةاهتمامالمشرفينالتربويينبجودةالخدماتاإلشرافيةوتحسينجودةأدائهممن
خالل :

زيادة أعدادهم في المدارس ،تطوير مهاراتهم مما يجعلهم قادرين على القيام بأدوارهم

بجودةعالية،واعفاءالمشرفالتربويمنالمهاماإلداريةالبعيدةعندورهاإلشرافي 

 .19دراسة (المقيد )2006 ،بعنوان" :واقع الممارسات اإلشراسية للمشرسين التربويين بوكالة

الغوث بغية سي ضوء مبادئ الجودة الشاملة وسبل تطويره"

هدفتالدراسةإلىبيانمستوىالممارساتاإلشرافيةللمشرفينالتربويينبوكالةالغوث

بغزة في ضوء مبادئ :الجودة الشاملة من وجهة نظر المشرفين والمديرين ،وبيان اَلختالف
واَلتفاق في وجهة نظر كل من المشرفين التربويين والمديرين لمستوى الممارسات اإلشرافية

للمشرفينالتربويينبوكالةالغوثبغزةفيضوءمبادئالجودةالشاملة،معالكشفعنأثركل
من الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة في متوسط تقديرات المشرفين والمديرين لمستوى

الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة،

واستخدمالباحثالمنهجالوصفي ،وتكونتعينةالدراسةمنجميعالمشرفينالتربويينومديري

)مدير،
المدارسبوكالةالغوثبغزةوالبالغعددهم( )245موزعةعلى()58مشرفاً و(187
اً
واستخدماَلستبانةلإلجابةعلىتساؤَلتالدراسة .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أن مستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين كان عالياً ،احتل مبدأ التحسين

المستمروالتميزالمرتبةاألولىوكانتنسبتهالمئوية(،)74.6واحتلمبدأالقيادةالتربويةالفعالة
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المرتبة الثانية وبنسبة مئوية( ،)73.0وجاء في المرتبة الثالثة مبدأ التركيز على المستفيدين

وبنسبةمئوية(،)72.5ثميليهمبدأاَلهتمامبالعملالجماعيوبنسبةمئوية()71.4بينمااحتل
مبدأ التركيز على جودة أداء المعلمين على المرتبة الخامسة واألخيرة وبنسبة مئوية(،)62.4

وأظهرتوج ودفروقدالةإحصائياً عندمستوىالدَللة()0.01بينمتوسطتقديراتكلمن
المشرفين والمديرين في مستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين لصالح المشرفين في

اَلستبانةككلوفيمجاَلتثالثةفقطهيالتركيزعلىالمستفيدينوالتركيزعلىجودةأداء

العاملين،واَلهتمامبالعملالجماعي،وَلتوجدفروقدالةإحصائياًعندمستوىالدَللة()0.05
بين متوسط تقديرات كل من المشرفين والمديرين لمستوى الممارسات اإلشرافية للمشرفين

التربويين تعزى لمتغير الجنس في اَلستبانة ككل وفي جميع مجاَلت اَلستبانة عدا المجال

الثانيالمتعلقبمبدأالتركيزعلىجودةأداءالمعلمينلصالحالذكور ،كماوَلتوجدفروقذات
دَللةإحصائيةعندمستوىالدَللة()0.05بينمتوسطتقديراتكلمنالمشرفينوالمديرين

لمستوىالممارساتاإلشرافيةللمشرفينالتربويينتعزىلمتغيريالمؤهلالعلميوسنواتالخدمة

فياَلستبانةككلوفيجميعمجاَلتاَلستبانة .ويوصيالباحثبضرورةتبنينظامالجودة

الشاملةفياإلشرافالتربوي ،وعقددوراتتدريبيةللمشرفينالتربويينلتعريفهمبالجودةالشاملة
ومبادئها ودورها في تطوير العملية التربوية ،وضرورة زيادة أعداد المشرفين وتخفيف أعبائهم

اإلداريةوالفنية .

 .20دراسة الميجاجي ( )2005بعنوان "ما مدى االحتياجات التدريبية لمشرسي العلوم
الطبيعية حديثي االلتحاق بمهنة اإلشراف التربوي سي ضوء الكفايات األدائية" .

هدفتالدراسةإلىتحديداَلحتياجاتالتدريبيةلمشرفيالعلومالطبيعيةولتحقيقأهداف

الدراسةاستخدمالباحثالمنهجالوصفي،وكانتعينةالدراسةتشملجميعأفرادالمجتمعوالبالغ
عددهم()62مشرفاًتربوياً،وأعدالباحثاستبيانيتضمن()80فقرةفيمجاَلتالدراسة .
ومن أبري النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث:

إن درجة اَلحتياجات في جميع المجاَلت كانت مرتفعة ،وبالتالي يوصي الباحث
بضرورةإعدادبرامجتدريبيةللمشرفينالتربويينمتنوعةأثناءالخدمةتلبياحتياجاتهمالتدريبية،
معضرورةتقويمهاوتطويرهاباستمرار .
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الدراسات األجنبية:

 .1دراسة بيتر باسوور (-)Peter Baffour،2011بعنوان" :دور اإلشراف العام للتعليم سي

المدارس االبتدائية سي انا"

""Supervision of instruction in public primary schools in Ghana
هدفت الدراسةلفهمأفضل لممارسةاإلشرافالتعليميفي المدارسمن خاللاختبار

المعلمينومديريالمدارس ،ووجهاتالنظرحولالكيفيةالتييقومعليهااإلشرافالتعليميفي

المدارساَلبتدائية،وسعتالدراسةأيضاًإلىالكشفعنجوانباإلشرافالتعليميالذيينبغي
علىالمعلمينومديريالمدارسأنيمارسوه ،تماستخدامنهجاألسلوبالمختلطلجمعالبيانات

منمصادرمختلفةشملتاَلستبانات ،والمقابالت ،ووثائقالسياساتالتعليميةعلىاإلشراف

بمافيذلكالممارساتالتقليديةمثلرصدوتقييمعملالمعلمينوكذلكالمزيدمنالممارسات

المعاصرة مثل التدريب والتوجيه ،وكانت عينة الدراسة ( )350معلماً واستجاب منهم ()270

معلماً ،ووزعها على ( )44مدي اًر واستجاب منهم ( )40مدي اًر ،ووزعها على ( )20مشرفاً
واستجابمنهم()17مشرفاً .

ومن أبري النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 .1علىسلطاتالتعليمالتشاورمعالمعلمينإلعادةالنظرفيسياسةاإلشرافالتعليمي

لتشملممارساتمعاصرةأكثرمنالحالية .

.2وضعخطةلتخصيصالميزانيةعلىالمدىالطويللتوفيرالتدريبالمستدامللمعلمين

وب ارمجالتعليموالعاملينفياإلشراف ،وفينهايةالمطافمراقبةالنتائجللطالبومقارنتها
بالنتائجبعدإجراءالتدريباتالالزمة .

 .2دراسة أندرسون (-)Anderson،2008بعنوان أسضل الطرق لتحديد احتياجات

المديرون.

"Best practices in Superintendents and selection".

هدفت إلى تحليل الممارسات المتبعة في تحديد اَلحتياجات التدريبية للمشرفين

التربويين .وتكونت عينة الدراسة من ( )102مشرفاً ومشرفة من أعضاء جمعية المشرفين

التربويينفيالغرباألمريكياألوسطومن()18عضواً منأعضاءمجالسالمدارس ،حيث

استجابواجميعاًَلستبانةتمإعدادهاخصيصاًلهذاالغرض .

وتوصلت الدراسة إلى أنأساليبالتقريرالذاتي ،واَلستبيانالعام ،والدوراتالمعدةمسبقاً هي

من أهم أساليب تحديد اَلحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين .كما بينت الدراسة أن أهم
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اَلحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين هي الحاجة إلى امتالك أساليب اإلشراف الحديثة،

والتدربعلىأساليبالتقويم،واستخدامالحاسوبلغاياتالتطويرالمهنيالشخصي .

 .3دراسة كارتر (-)Carter،2005بعنوان دراسة لتحديد االحتياجات التدريبية لمدراء منطقة
محدودة سي والية واشنطن.

"A study of Fairer Training Needs in Small District Superintendents
"in State of Washington

هدفتإلىتحديدالحاجاتالتدريبيةالمستقبليةلمشرفيالمناطقالتعليميةالمتميزةفي
وَلية واشنطن بالوَليات المتحدة األمريكية ،وكذلك إلى التركيز على الحاجات التدريبية

المستقبليةللمشرفينالعاملينفيالمناطقالصغيرةالتابعةلوَليةواشنطن ،وكانتعينةالدراسة

( )210مشرفاً حيث أرسل إليهم اَلستبيان بالبريد  ،وقد أشارت النتائج إلى أن الحاجات
التدريبيةلمشرفيالمناطقالصغيرةالعامةيجبأنيكونلديهمتنوعفيالعمقوالمدى ،ووجد
أنالمهاراتالتييسعىإليهاالمشرفونبشكلغالبهيمستوىالمعرفةوالمهاراتالفنية،وأن
معظمالمناطقالتعليميةالتييعملونبهاَلتوجدلديهابرامجتدريبيةأثناءالخدمةوتطويرها

مهنياً .

 .4دراسة أوساندو وهكسين ( )Ovando and Huckesein،2003بعنوان الوصف
التفصيلي المثالي لدور مشرسي المكتب المركيي سي مديريات التربية والتعليم سي والية

تكساس.

هدفت التعرف إلى أدوار ومهام المشرف في المدارس النموذجية من أجل تشجيع

وتعزيز التحصيلاألكاديميللطلبة ،وتماستخدامالمنهجالوصفي ،كمااستخدماطريقةتحليل

المضمون ،وقد طبقت الدراسة علىعينةبلغ حجمها( )59مشرفاً تربوياً في إحدى المناطق
التعليمية بوَلية تكساس ،وقد استخدم استبان ةً يتكون من ( )12بعداً في أدوار ومسئوليات

المشرفالتربوي ،واتضحفيالنتائجاتفاقمعظمأفرادالعينةعلىأهميةأدواراإلشرافالتربوي
جميعها ،وتمالتأكيدعلىضرورة 4أدواررئيسيةللمشرفهي:تخطيطالمنهج ،دورهكميسر،

دورهفينمووتطويرالهيئةالتدريسية ،ودورهفيالتزودبالمصادرالتعليمية ،كماأنالمشرف

الً مساعداً في تقدم الطلبة بتقديم العون للمعلمين والمدرسة وأشارت النتائج
التربوي يكون عام 

أيضاًإلىعدموجودالالمركزيةفيبيئةاإلشراف .
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التعقيب العام على الدراسات السابقة

أوالً :من حيث البيئة

تنوعتالبيئاتالتيأجريتفيهاالدراساتوكانتكاآلتي :

.1البيئةالمحليةمثلدراسةكلمن(:يامين( ،)2014،أبوشقفة( ،)2014 ،الطيطيوجبر،

(،)2012حلس(،)2010 ،الطيطي وآخرون( ،)2010،صيام( ،)2007 ،أبو قمر
والمصالحة(،)2007 ،صالح(،)2007،المقيد .)2006،

وتتشابهالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفيكونهاأجريتعلىالبيئةالفلسطينية .

 .2البيئة العربية وتشمل دراسة كل من(:المالكي( ،)2015 ،آل دعبش( ،)2014 ،عبد ربه

ومحمد( ،)2014 ،اللباتي( ،)2013 ،سليم( ،)2012 ،بريك( ،)2012 ،الغفيلي،)2011 ،

(عايشوآخرون(،)2011،الدوسري(،(2010،الحارثي(،)2009،المزجاجي .)2005،

 .3البيئة األجنبية وتشمل الدراسات(:بيتر بافور( ،)2011 ،أندرسون( ،)2008 ،كارتر،

(،)2005أوفاندووهكسين .)2003،
ثانياً :من حيث المنهج المستخدم:

استخدمتالدراساتالسابقةالمنهجالوصفي ،ماعدادراسة(بريك)2012 ،استخدمت

المنهجشبهالتجريبي،وتماستخدامالمنهجالوصفيفيهذهالدراسة .
ثالثاً :من حيث العينة:

وجدتالباحثةتنوعاً فيأنواعالعيناتالمستخدمةفيالدراساتالسابقةبحيثشملت

العينة العشوائية مثل دراسة (المالكي ،)2015 ،دراسة (يامين ،)2014 ،والعينة العشوائية

الطبقية مثلدراسة (اللياتي ،)2013 ،دراسة (الطيطيوجبر )2012،والعشوائيةالعنقودية مثل
دراسة (الطيطيوآخرون،)2010،كمااستخدمتبعضالدراساتالمجتمعبأكملهللدراسةمثل
دراسة(عايشوآخرون،)2011،دراسة(آلدعبش .)2014،
رابعاً :من حيث األدوات:

تنوعت األدوات المستخدمة ،فمعظم الدراسات السابقة استخدمت اَلستبانة ،ومنها

(يامين( ،) 2014،أبوشقفة( ،)2014 ،الطيطيوجبر( ،)2012 ،حلس(،)2010 ،الطيطي
وآخرون( ،)2010 ،صيام( ،)2007 ،أبو قمر والمصالحة( ،)2007 ،صالح،)2007 ،

(المقيد( ،)2006،المالكي( ،)2015 ،آل دعبش( ،)2014،عبدربه ومحمد،)2014،
(اللياتي،)2013،

(سليم،)2012،

(الغفيلي،)2011،

(الدوسري(،)2010،الحارثي(،)2009،المزجاجي .)2005،
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(عايش

وآخرون،)2011،

أمادراسة(بريك)2012،فقداستخدمتاألدواتاآلتية :

اَلختبارالتحصيلي،الدراسةاَلستطالعية،معاييرالجودةالشاملةالمقترحة .
واستخدم(أوفاندووهكسين)2003،طريقةتحليلالمضمون .

وتشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونها استخدمت اَلستبانة كأداة

للدراسة،وتميزتباستخدامالمقابلة .

خامساً :االستفادة من الدراسات السابقة:

 .1دعماإلطارالنظري

 .2بناءأداةالدراسةوصياغةأسئلتها
 .3اختيارأنسباألساليباإلحصائية

سادساً :أهم ما يميي الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما يلي:

 .1عملتهذهالدراسةعلىربطمهاراتالمشرفبجودةالعمل .

 .2تناولت هذه الدراسةمهارات المشرفالتربويللمرحلة األساسية( )4-1وسبل تطويرها
بمايحققجودةالعمل .

 .3ركزتعلىامتالكمشرفيالمرحلةاألساسيةللمهاراتالتدريبيةالالزمةلممارسةعمله
التعليمبمحافظاتغزة .

اإلشرافيفيمديرياتالتربيةو



 .4استخدمتالباحثةأداتينهما:اَلستبانة،المقابلة .
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الفصل الرابع
إجــراءات الدراســـة
 منهجهراسار ز.
 جمتمعهوع نزهراسار زهوخصائصهما.


ناءهر تبانزهرملهااريهراتسايب ز.



ناءهر تبانزهج ا هراعمل.

 ر

اا بهرإلحصائ ز.

 خط ريهراسار ز .ه











مقدمة:

تناول هذا الفصل تعريف لمنهج الدراسة ،ووصف مجتمع الدراسة ،وتحديد عينة

الدراسة ،واعداد أداتي الدراسة (استبانتين) ،والتأكد من صدقهما وثباتهما ،وبيان إجراءات
الدراسة ،واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج ،وفيما يأتي وصف لهذه

اإلجراءات .

أوالً :منهج الدراسة

عرف بأنه" :المنهج الذي
استخدمت الباحثة في هذهالدراسة المنهج الوصفي،والذي ُ
ي ّ

يبحث عن الحاضر ،ويهدف إلى تجهيز بيانات إلثبات فروض معينة تمهيداً لإلجابة على
تساؤَلت محددة بدقة تتعلق بالظواهر الحالية ،واألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات

عنهافيزمنإجراءالدراسة،وذلكباستخداماألدواتالمناسبة"(األغا .)83:2002،

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة

 .1مجتمعالدراسة :يتكونمجتمعالدراسةمنجميعمديري المدارساألساسية ومديراتها والتي

تحتويعلىجميعالصفوفمن()1-4أو أحدهابمحافظاتغزةبفلسطينللعامالدراسي

(2016/2015م)،والبالغعددهم()166مدي اًرومديرة .

.2عينةالدراسة :اشتملتعينةالدراسةعلى()146مدي اًرومديرةمنمجتمعالدراسة،حيثتم

تطبيق اَلستبانتين (المهارات التدريبية ،جودة العمل) على عينة الدراسة من مديرين ومديرات

مدارسالمرحلةاألساسيةبمحافظاتغزةبفلسطينللعامالدراسة(2016/2015م)،والجداول

اآلتيةتوضحتوزيعأفرادعينةالدراسة :


جدول ( :)1-4توييع أسراد عينة الدراسة حسب الجنس



العدد

النسبة المئوية

ذكر 

 69

 %47.3

أنثى 

 77

 %52.7

المجموع 

 146

 %100

يتضحمنجدول()1-4أنالنسبةالمئويةللذكوروصلتإلى()%47.3ولإلناثوصلتإلى

(،)%52.7وهذايبينأنمدارساإلناثأكبرمنعددمدارسالذكور .
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جدول ( :)2-4توييع أسراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي


العدد

النسبة المئوية

بكالوريوس 

 118

 %81

دراساتعليا 

 28

 %19

المجموع 

 146

 %100

يتضحمنالجدولالسابق،جدول ()2-4أنالنسبةالمئويةللمديرين الحاملينلمؤهل
البكالوريوس وصلت إلى ( )%81ولحملة شهادات الدراسات العليا "الماجستير ،الدكتوراه"

المديرين منحملةالبكالوريوسأكبرمن حملة شهادات
وصلتإلى( ،)%19وهذا يبينأن  
الدراساتالعليا .



جدول ( :)3-4توييع أسراد عينة الدراسة حسب التخصص


العدد

النسبة المئوية

موادعلمية 

 65

 %44.5

موادإنسانية 

 81

 %55.5

المجموع 

 146

 %100



يتضح من الجدول السابق ،جدول ( )3-4أن النسبة المئوية للمديرين من تخصص

الموادالعلميةوصلتإلى()%44.5ولتخصصالمواداإلنسانيةوصلتإلى(،)%55.5وهذا
يبينأنالمديرونمنالتخصصاتاإلنسانيةأكبرمنالتخصصاتالعلمية .


جدول ( :)4-4توييع أسراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة


العدد

النسبة المئوية

أقلمن5سنوات 

 21

 %14.5

من5إلى10سنوات 

 70

 %48

10سنواتفأكثر 

 55

 %37.5

المجموع 

 146

 %100

يتضحمنالجدولالسابق،جد ول()4-4أنالنسبةالمئويةلمديري المدراسمنذوي
سنواتالخدمة"أقلمن 5سنوات"وصلتإلى(،)%14.5ولسنواتالخدمة"من 5إلى10

100

سنوات" وصلت إلى ( ،)%48ولسنوات الخدمة " 10سنوات فأكثر" وصلت إلى (،)%37.5
وهذايدللعلىأنمعظممديريالمدارسمنذويسنواتالخدمة"أكثرمن10سنوات" .

ثالثا :أدوات الدراسة  /االستبانة

بناءاستبانةالمهاراتالتدريبيةللمشرفينالتربويين:

لبناءاستبانةالمهاراتالتدريبيةاتبعتالباحثةالخطواتاآلتية:

( )1الهدفمناَلستبانة :تهدفاَلستبانةإلىتعرفمستوىالمهاراتالتدريبيةلدىمشرفي
المرحلةاألساسية(،)4–1وذلكمنخاللاَلستجاباتالتييبديهاأفرادعينةالدراسةمن

المديرينعلىفقراتها.


( )2صياغةفقراتاَلستبانة:بعداَلطالععلىعددمناألدبياتفيمجالالمهاراتالتدريبية
للمشرفين ،وفي ضوء المحاور اآلتية( :المهارات العلمية ،المهارات الفنية ،المهارات
اإلدارية ،المهارات اإلنسانية) ،التي قامت الباحثة بتحديدها في ضوء التصور النظري
للمهاراتالتدريبية،وفيضوءالدراساتالسابقةفيمجالالمهاراتالتدريبية،تمتصياغة

فقرات اَلستبانة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي (كبيرة جداً ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة،

بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جداً) ،كما تم صياغة تعليمات اَلستبانة وفقاً للقواعد واألسس

العلميةإلعداداَلستباناتوالمقاييس.وتكونتاَلستبانةفيصورتهااألوليةمن()32فقرة
موزعةعلىمحاوراَلستبانة،كماهومبينفيالجدول()5-4اآلتي :


جدول ( :)5-4توييع سقرات استبانة المهارات التدريبية على محاورها سي صورتها األولية


م

أبعاد االستبانة

عدد الفقرات

1

المهاراتالعلمية

8

2

المهاراتالفنية

8

3

المهاراتاإلدارية

8

  4المهاراتاإلنسانية 

8

المجموع
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( )3صدقاَلستبانة :
 صدقالمحكمين:

تم عرض اَلستبانة في صورتها األولية على عدد( )18من أعضاء هيئة التدريس

المتخصصينفيمجالأصولالتربيةوالمناهجوطرقالتدريس؛بهدفالتأكدمندرجةمالءمة
فقراتاَلستبانةألبعادالمهاراتالتدريبية،ودرجةارتباطكلفقرةبالمحورالذيتنتميإليه،وقد
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يتوافر فيها درجة مالئمة من
تم إجراء التعديالت التي تم اقتراحها ،وعليه أصبحت اَلستبانة  

صدقالمحكمينتكفيلتطبيقهاألغراضالدراسة .
 صدقاَلتساقالداخليلالستبانة:

تشملاَلستبانةأربعةمحاورأساسية،هي:المهاراتالعلمية،المهاراتالفنية،المهارات

اإلدارية ،المهارات اإلنسانية ،ويضم كل منها عدة فقرت ،ولحساب صدق اَلتساق الداخلي

لالستبانة تم تطبيقها على عينة استطالعية من خارج العينة الميدانية للدراسة ،وعدد أفرادها

( )40مدي اًر ومديرة ،و ِمن ثام حساب معامل اَلرتباط لدرجة كل فقرة من فقرات اَلستبانة مع
درجةالمحورالذيتنتميإليه،والجدول()6-4يوضحمعامالتاَلرتباطبيندرجةكلفقرة

ودرجةالمحورالذيتنتميإليه .


جدول ( :)6-4معامالت االرتباط بين درجة كل سقرة من سقرات استبانة المهارات التدريبية
ودرجة المحور الذي تنتمي إليه


المحور األول
االرتباط

الفقـرة
 .1
 .2

اءاألكاديميةأمالتربوية .
يعدالمشرفالبرامجالتدريبيةسو ً
يعدالمشرفموادتدريبيةتلبياحتياجاتالمعلمين .

 .3

يتقنالمشرفمهاراتاألساليباإلشرافيةالمعاصرة .

**0.692

 .4

يمتلكالمشرفمعرفةبالقضاياالتربويةالمعاصرة .

**0.770

 .5

يدرب المشرف المعلمين على كيفية بناء اَلختبارات التحصيلية أو التشخيصية
ّ

**0.640

 .6

يستطيعالمشرفطرححلولإبداعيةللمشكالتالمدرسية .

**0.800

 .7

يستطيعالمشرفتنظيمورشاتعملحولأساليبتدريسالمناهجالدراسية .

**0.705

 .8

يساعد المشرف المعلمين على تحليل مؤشرات نمو مهارات الطالب واتجاهاتهم

وتحليلنتائجها .

وقيمهم .

**0.750
**0.730

**0.791

المحور الثاني
الفقـرة
 .9

االرتباط

يوجهالمشرفالمعلمنحواستراتيجياتالتدريسالمختلفة .
ّ

**0.562

  .10يثيرالمشرفاهتماماتالمعلمينفيتجريبأساليبجديدة .

**0.745

  .11يحثالمشرفالمعلمينعلىتوظيفالتقنياتالحديثةفيالعمليةالتربوية .

**0.737

  .12يطرحالمشرفأفكا اًرجديدةبناءةتسهمفيتحسينجودةأداءالمعلمين .

**0.742

  .13يعقدالمشرفلقاءاتتربويةمعالمعلمينلدراسةالمستجداتالتربوية .
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**0.730

  .14ينفّذالمشرفدروساًتوضيحيةأمامالمعلمين .

  .15يوفّرالمشرففرصاإلفادةللمعلمينمنالزياراتالتبادليةفيتبادلالخبرات .

  .16يرشد المشرف المعلمين إلى كيفية تحقيق إدارة صفية ناجحة من خالل النشرات
التربويةوالقراءاتالموجهة .

**0.637
**0.823
**0.692

المحور الثالث
االرتباط

الفقـرة 
  .17يتقن المشرف وضع الخطط التربوية المختلفة (سنوية ،فصلية ،يومية ،عالجية،
إثرائية) .

**0.708

  .18يتعاونالمشرفمعمديرالمدرسةوالمعلمالمختصفيوضعالخططالدراسية .

**0.743

  .19يساعدالمشرفعلىإقامةاألنشطةالمدرسيةالمختلفةفيالمدارس .

**0.697

  .20يلم المشرفباللوائح التنظيمية والقوانينواألنظمة الصادرة عنو ازرة التربيةوالتعليم
الفلسطينية .
  .21يرسمالمشرفرؤيةوخططاًمستقبليةمشتركةلتطويرالعمليةاإلشرافية .
  .22يوثّقالمشرفعمليةالمتابعةواإلشرافبأسلوبعلميمنظم .
  .23يوظفالمشرفالتقنياتالحديثةفيأعمالهاإلدارية .

  .24يكتبالمشرفتقاريرالزيارةالصفيةللمعلممطابقةللواقع .

**0.689
**0.903
**0.728
**0.841
**0.681

المحور الرابع
االرتباط

الفقـرة 
  .25يتيحالمشرفللمعلمالفرصةفيالنقاشوالتعبيرعنالرأي .

**0.747

  .26يؤ ّكدالمشرفعلىعمقالعالقةاإلنسانيةمعجميعأطرافالعمليةالتربوية .

**0.773

ينميالمشرفروحالثقةوالتعاونداخلالمدرسة .
ّ  .27

يشجعالمشرفعلىالتواصلمعالمجتمعالمحلي .
 .28
ّ

ينميالمشرفعالقاتاإلدارةوالمعلمينبأولياءاألمور .
ّ  .29

**0.834
**0.889
**0.856

  .30يحرصالمشرفعلىالتواصلاَللكترونيمعمعلميهلدعمهمخارجأسوارالمدرسة0.745**  .
ِّ  .31
يقدرالمشرفجهودالمعلمينوانجازاتهمالمتميزة .

**0.846

  .32يتقبلالمشرفآراءومقترحاتالمعلمينبأسلوبديمقراطي .

**0.822



قيمة(ر)الجدولية(د.ح=)38عندمستوىدَللة*،0.352=0.05وعندمستوىدَللة** 0.463=0.01

بعدذلكتمحسابمعاملاَلرتباطبيندرجةكلمحورمناَلستبانةوالدرجةالكلية

لالستبانة،والجدول()7-4اآلتييوضحهذهالنتائج .
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جدول ( :)7-4معامالت ارتباط كل محور من محاور استبانة المهارات التدريبية مع الدرجة
الكلية لالستبانة



عدد الفقرات

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

المحـــــور
المهاراتالعلمية

8

**0.859

دالةعند0.01

المهاراتالفنية

8

**0.818

دالةعند0.01

المهاراتاإلدارية

8

**0.912

دالةعند0.01

المهاراتاإلنسانية 

8

** 0.816

دالةعند0.01

قيمة(ر)الجدولية(د.ح=)38عندمستوىدَللة*،0.352=0.05وعندمستوىدَللة** 0.463=0.01

وتشيرالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهإلىوجودارتباطعالبيندرجةكلمحورمن

محاوراَلستبانةوالدرجةالكليةلها.ممايوفردرجةكبيرةمنصدقاَلتساقالداخليوالصدق
البنائيلالستبانة .

( )4ثباتاَلستبانة :
تمحسابثباتاَلستبانةبالطريقتيناآلتيتين :

 طريقةالتجزئةالنصفية :

تمتقديرثباتاَلستبانةباستخدامالتجزئةالنصفية،وكانتمعامالتاَلرتباطكمافي

الجدول()8-4اآلتي :


جدول ( :)8-4معامالت ثبات أبعاد استبانة المهارات التدريبية باستخدام التجيئة النصفية



عدد الفقرات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

المحــــاور
المهاراتالعلمية 

8

 0.776

دالةعند0.01

المهاراتالفنية

8

 0.665

دالةعند0.01

المهاراتاإلدارية

8

 0.868

دالةعند0.01

المهاراتاإلنسانية 

8

 0.895

دالةعند0.01

الدرجةالكليةلالستبانة 

 32

 0.840

دالةعند 0.01



يتبين من الجدول ( )8-4السابق أن معامالت الثبات باستخدام التجزئة النصفية
َلستبانةالمهاراتالتدريبيةبمحاورهاودرجتهاالكليةتراوحتبين(،)0.895–0.665وهيقيم

مرتفعةتدللعلىأناَلستبانةتتسمبدرجةجيدةمنالثبات .
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 استخداممعاملكرونباخألفا :

كما تم كذلك تقدير ثبات اَلستبانة في صورتها النهائية بحساب معامل كرونباخألفا

لفقراتاَلستبانة،وكانتمعامالتألفاكمافيالجدولاآلتي :


جدول ( :)9-4معامالت ثبات أبعاد استبانة المهارات التدريبية باستخدام معامل كرونباخ ألفا



المحــــاور

عدد الفقرات

معامل ألفا

مستوى الداللة

المهاراتالعلمية

8

 0.873

دالةعند0.01

المهاراتالفنية

8

 0.828

دالةعند0.01

المهاراتاإلدارية

8

 0.888

دالةعند0.01

المهاراتاإلنسانية 

8

 0.920

دالةعند0.01

الدرجةالكليةلالستبانة 

 32

 0.950

دالةعند 0.01



يتبين من الجدول السابق ( )9-4أن معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ
َلستبانةالمهاراتالتدريبيةبمحاورهاودرجتهاالكليةتراوحتبين(،)0.920–0.828وهيقيم

مرتفعةتدللعلىأناَلستبانةتتسمبدرجةجيدةمنالثبات .
( )5تصحيحاَلستبانة:

تمتصحيحاَلستبانةكماهوموضحفيالجدول()10-4اآلتي :
جدول ( :)10-4مفتاح التصحيح الستبانة المهارات التدريبية


الفق ا ا ا ا ا ارة
جميعالفقراتموجبة

بدرجةكبيرة
جداً
5

بدرجةكبيرة

بدرجةمتوسطة

بدرجةقليلة

بدرجةقليلةجداً

4

3

2

1

وبذلكتكونالنهايةالعظمىلالستبانة()160درجة،والنهايةالصغرىلالستبانة()32درجة .
()6الصورةالنهائيةلالستبانة :

تتكوناَلستبانةفيصورتهاالنهائيةمن()32فقرةجميعهاموجبة .ملحق(،)3والجدول(-4

)11اآلتييوضحأبعاداَلستبانة،وعددالفقراتلكلمحور،وأرقامالفقراتفيالصورةالنهائية
لالستبانة .
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جدول ( :)11-4محاور استبانة المهارات التدريبية وعدد الفقرات لكل محور سي صورتها
النهائية



عدد الفقرات

النسبة المئوية

أرقام الفقرات

محاور االستبانة
المهاراتالعلمية

8

%25

8–1

المهاراتالفنية

8

%25

16–9

المهاراتاإلدارية

8

%25

24–10

المهاراتاإلنسانية 

8

%25

32–25

المجم ا ا ا ااوع 

 32

 %100

32–1

رابعاً :بناء استبانة جودة العمل اإلشراسي:

لبناءاستبانةجودةالعملاتبعتالباحثةالخطواتاآلتية:

( )1الهدفمناَلستبانة:

تهدفاَلستبانةإلىتعرفمستوىجودةالعمللدىمشرفيالمرحلةاألساسية(– 1

،)4وذلكمنخاللاَلستجاباتالتييبديهاأفرادعينةالدراسةمنالمديرونعلىفقراتها.

( )2صياغةفقراتاَلستبانة :

بعد اَلطالع على عدد من األدبيات في مجال جودة عمل المشرفين ،وفي ضوء

المحاوراآلتية(:التخطيط،التطويروالتحسين،القيادة،التقويم)التيقامتالباحثةبتحديدهافي
ضوءالتصورالنظريلجودةالعمل،وفيضوءالدراساتالسابقةفيمجالجودةالعمل،تمت

صياغة فقرات اَلستبانة وفقا لمقياس (ليكرت) الخماسي (كبيرة جداً ،بدرجة كبيرة ،بدرجة

متوسطة ،بدرجة قليلة ،قليلة جداً) ،كما تم صياغة تعليمات اَلستبانة وفقا للقواعد واألسس

العلمية إلعداد اَلستبانات والمقاييس .وتكونت اَلستبانة في صورتها األولية من ( )32فقرة
موزعةعلىمحاوراَلستبانة،كماهومبينفيالجدول()12-4اآلتي :

جدول ( :)12-4توييع سقرات استبانة جودة العمل اإلشراسي على محاورها سي صورتها
األولية

عددالفقرات

م

أبعاداَلستبانة

1

التخطيط

8

2

التطويروالتحسين

8

3

القيادة

8
8

  4التقويم 

32

المجموع
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( )3صدقاَلستبانة :
 صدقالمحكمين:

تم عرض اَلستبانة في صورتها األولية على عدد ( (18من أعضاء هيئة التدريس

المتخصصينفي مجالأصولالتربيةوالمناهجوطرقالتدريس؛بهدفالتأكدمندرجةمالءمة
فقراتاَلستبانةألبعادجودةالعمل،ودرجةارتباطكلفقرةبالمحورالذيتنتميإليه،وقدتم

إجراءالتعديالتالتياقترحهاالمحكمون.ملحق(،)4وعليهفقدأصبحتاَلستبانة يتوفرفيها

درجةمالئمةمنصدقالمحكمينتكفيلتطبيقهاألغراضالبحثالعلمي .
 صدقاَلتساقالداخليلالستبانة:

تشمل اَلستبانة أربعة محاور أساسية ،هي :التخطيط ،التطوير والتحسين ،القيادة،

التقويم،ويضمكلمنهاعدةفقرت،ولحسابصدقاَلتساقالداخليلالستبانةتمتطبيقهاعلى

عينةاستطالعيةمنخارجالعينةاألساسيةللدراسة ،وعددأفرادها()40مدي اًرومديرة،و ِمنثام
حسابمعاملاَلرتباطلدرجةكلفقرةمنفقراتاَلستبانةمعدرجةالمحورالذيتنتميإليه،
والجدول ( )13-4اآلتي يوضح معامالت اَلرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة المحور الذي
تنتميإليه.

جدول ( :)13-4معامالت االرتباط بين درجة كل سقرة من سقرات استبانة جودة العمل
اإلشراسي ودرجة المحور الذي تنتمي إليه
المحور األول
االرتباط

الفقـرة
 .1

يلتزمالمشرفبوضعخطةإشرافيةسنويةتطويريةفيبدايةالعام .

**0.729

 .2

يراعيالمشرفمجاَلتالخطةاإلشرافيةحسبخطةالو ازرة .

**0.795

 .3

يضعالمشرفخطةمناسبةتراعياحتياجاتالمعلم .

**0.917

 .4

يراعيالمشرفأنتكونالخطةقابلةللتحقيق .

**0.809

 .5

يضعالمشرفخطةتحتويعلىبدائللمواجهةالمتغيراتالمستقبلية .

**0.842

 .6

يضعالمشرفخطةتناسبالمواردالماديةوالبشريةالمتاحة 

**0.912

 .7

يتابعالمشرفالتخطيطمعالمعلمينلتنفيذدروستوضيحية .

**0.837

 .8

يراعيالمشرفمعاييرالجودةعندالتخطيط .

**0.815

المحور الثاني
الفقـرة
 .9

االرتباط

يوجهالمشرفالمعلمينإلىاَلستفادةمناألساليبالتربويةالحديثة .
ّ

  .10يساهمالمشرففيمعالجةالمتغيراتاألكاديميةوالعلمية .
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**0.750
**0.630

  .11يعملالمشرفإليصالكلجديدلتطويرأعمالاإلدارةالمدرسية 

**0.817

يصممالمشرفحقائبتدريبيةلمساعدةالمعلمينعلىالتعلمالذاتي .
 .12
ّ

**0.821

  .13يشاركالمشرففيإعدادالموادالتدريبية .
  .14ينفّذالمشرفالبرامجالتدريبيةويتابعها .

**0.708
**0.826

  .15يشركالمشرفالمعلمينفيإعدادموادإثرائيةأوعالجيةللمنهاج .

**0.786

يزودالمشرفالمعلمينبالمستجداتالتربوية .
ّ  .16

**0.863

المحور الثالث
االرتباط

الفقـرة 
يقدمالمشرفالمشورةللمعلمينبمايساعدهمفيتطويرأدائهم .
ّ  .17
يقدرالمشرفجهودالمعلمينالمتميزين .
ّ  .18
يقدمالمشرفمحفزاتمختلفةللمعلمين .
ّ  .19

**0.643
**0.587
**0.623
**0.787

  .20يديرالمشرفاألزماتبكفاءة .

  .21يرأسالمشرفاَلجتماعاتويديرهابفاعلية .

**0.810

  .22يتّخذالمشرفالق ارراتبموضوعية .

**0.813

يفوضالمشرفبعضالصالحياتللمعلمين .
ّ  .23

يدربالمشرفالمعلمينعلىاألنشطةالتيلهادورقيادي .
ّ  .24

**0.685
**0.730

المحور الرابع

االرتباط

الفقـرة 
  .25يرشدالمشرفالمعلمينإلىاستخدامأساليبتقويممتنوعة .

**0.580

  .26يشاركالمشرفالمعلمينفيتفسيرنتائجاَلختباراتوتحليلها .

**0.724

  .27يوجه المشرف المعلمين لإلفادة من نتائج التقويم في تحسين العملية
التعليمية .

  .28يزودالمشرفالمعلمينبأدواتتقويمتناسبذوياَلحتياجاتالخاصة .
  .29يدرب المشرف المعلمين على بناء اَلختبارات التحصيلية وفق جدول
المواصفات .
يقومالمشرفالمعلمينفيضوءمفهومالجودة .
ِّ  .30
  .31يتابعالمشرفسيرالعملوانجازهباستمرار .

  .32يزودالمشرفالمعلمينبنماذجالتقويمالذاتي .

**0.836
**0.773
**0.739
**0.760
**0.809
**0.868

قيمة(ر)الجدولية(د.ح=)38عندمستوىدَللة*،0.352=0.05وعندمستوىدَللة** 0.463=0.01


بعدذلكتمحسابمعاملاَلرتباطبيندرجةكلمحورمناَلستبانةوالدرجةالكلية

لالستبانة،والجدول()14-4اآلتييوضحهذهالنتائج 
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جدول ( :)14-4معامالت ارتباط كل محور من محاور استبانة جودة العمل اإلشراسي مع
الدرجة الكلية لالستبانة


عدد الفقرات

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

المحـــــور
التخطيط

8

**0.831

دالةعند0.01

التطويروالتحسين

8

**0.910

دالةعند0.01

القيادة

8

**0.870

دالةعند 0.01

التقويم 

8

** 0.900

دالةعند0.01

وتشيرالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهإلىوجودارتباطعالبيندرجةكلمحورمن

محاوراَلستبانةوالدرجةالكليةلها.ممايوفردرجةكبيرةمنصدقاَلتساقالداخليوالصدق
البنائيلالستبانة .

( )4ثبات االستبانة:
تمحسابثباتاَلستبانةبالطريقتيناآلتيتين :

 طريقةالتجزئةالنصفية :

تمتقديرثباتاَلستبانةباستخدامالتجزئةالنصفية،وكانت معامالتاَلرتباطكمافي

الجدول()15-4اآلتي :

جدول ( :)15-4معامالت ثبات أبعاد استبانة جودة العمل اإلشراسي باستخدام التجيئة
النصفية

عدد الفقرات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

المحــــاور
التخطيط

8

 0.921

دالةعند0.01

التطويروالتحسين

8

 0.869

دالةعند0.01

القيادة

8

 0.738

دالةعند0.01

التقويم 

8

 0.797

دالةعند0.01

الدرجةالكليةلالستبانة 

 32

 0.894

دالةعند 0.01

يتبين من الجدول ( )15-4السابق أن معامالت الثبات باستخدام التجزئة النصفية

َلستبانة جودة العمل بمحاورها ودرجتها الكلية تراوحت بين ( ،)0.921–0.738وهي قيم
مرتفعةتدللعلىأناَلستبانةتتسمبدرجةجيدةمنالثبات .

 استخداممعاملكرونباخألفا :

كماتمكذلكتقديرثباتاَلستبانةفيصورتهاالنهائيةبحسابمعاملكرونباخ ألفالفقرات

اَلستبانة،وكانتمعامالتألفاكمافيالجدول()16-4اآلتي :
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جدول ( :)16-4معامالت ثبات أبعاد استبانة جودة العمل اإلشراسي باستخدام معامل كرونباخ ألفا
عدد الفقرات

معامل ألفا

مستوى الداللة

المحــــاور
التخطيط

8

 0.935

دالةعند0.01

التطويروالتحسين

8

 0.899

دالةعند0.01

القيادة

8

 0.861

دالةعند0.01

التقويم 

8

 0.896

دالةعند 0.01

الدرجةالكليةلالستبانة 

 32

 0.961

دالةعند 0.01

يتبين من الجدول( )16-4السابق أن معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ
َلستبانة جودة العمل بمحاورها ودرجتها الكلية تراوحت بين ( ،)0.935–0.861وهي قيم

مرتفعةتدللعلىأناَلستبانةتتسمبدرجةجيدةمنالثبات .

مماسبقاتضحللباحثةأناَلستبانةموضوعالدراسة تتسمبدرجةعاليةمنالصدق

والثبات؛تعززالنتائجالتيسيتمجمعهاللحصولعلىالنتائجالنهائيةللدراسة .

( )5مفتاح التصحيح تصحيح االستبانة:

تمتصحيحاَلستبانةكماهوموضحفيالجدول()17-4اآلتي :

جدول ( :)17-4الستبانة جودة العمل اإلشراسي
بدرجةكبيرة

الفق ا ا ا ا ا ارة
جميعالفقراتموجبة

جداً
5

بدرجةكبيرة

بدرجةمتوسطة

بدرجةقليلة

بدرجةقليلةجداً

4

3

2

1

وبذلكتكونالنهايةالعظمىلالستبانة()160درجة،والنهايةالصغرىلالستبانة()32درجة .

( )6الصورة النهائية لالستبانة:

تتكون اَلستبانة في صورتها النهائية من ( )32فقرة جميعها موجبة .ملحق (،)5

والجدول()18-4يوضحأبعاداَلستبانة،وعددالفقراتلكلمحور،وأرقامالفقراتفيالصورة
النهائيةلالستبانة .
جدول ( :)18-4محاور استبانة جودة العمل اإلشراسي وعدد الفقرات لكل محور سي صورتها النهائية
عدد الفقرات

النسبة المئوية

أرقام الفقرات

محاور االستبانة
التخطيط

8

%25

8–1

التطويروالتحسين

8

%25

16–9

القيادة

8

%25

24–10

التقويم 

8

%25

32–25

المجم ا ا ا ااوع 

 32

 %100

 32–1
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ثانياُ :المقابلة حيث تعد المقابلة وسيلة من وسائل جمع المعلومات ،وقد استخدمتها الباحثة
كأداة ثانية للوصول إلى المهارات التدريبية الالزمة لمشرفي المرحلة األساسية( ،)4-1ومدى
تلبيةقسماإلشرافالتربويلهذهالمهارات ،كيفيةتحقيقالجودةفياإلشرافالتربوي ،وماهي

معايير الجودةفياإلشرافالتربوي ،أبرزمعوقات تحقيق الجودةفياإلشرافالتربوي .وهل
هناكعالقةبينهذهالمهاراتوجودةالعمللدىمشرفيالمرحلة()4-1؟ 

وقداستهدفتالمقابالتخمسةمنرؤساءأقساماإلشرافالتربويفيمديرياتالتربية

والتعليمبمحافظاتغزةوالبالغعددهمسبعةرؤساءأقسامإشرافتربوي.انظرملحقرقم( )6

األساليب اإلحصائية المستخدمة سي الدراسة:

 .1المتوسطات الحسابية واَلنحرافات المعيارية واألوزان النسبية :لإلجابة عن األسئلة
(األولوالثانيوالسابع).

 .2اختبار"ت"لعينتينمستقلتين:لإلجابةعناألسئلة(:الثالث،الرابع،الخامس).
 .3تحليلالتبايناألحاديلإلجابةعنالسؤال(السادس).
 .4معاملارتباطبيرس ون:لإلجابةعنالسؤال(الثامن).

خطوات الدراسة:

 .1اَلطالع على األدب التربوي واَلتجاهات التربوية المعاصرة ذات العالقة باإلشراف
التربويوالجودة.

 .2اَلطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة بالمهارات الالزمة لمشرفي المرحلة
األساسيةوجودةالعمل.

بيةوالتعليم
 .3إجراءمقابلةمعمجموعةمنرؤساءأقساماإلشرافالتربويبمديرياتالتر 
بمحافظاتغزة ،بهدفالوقوفعلىالمهاراتالالزمةلمشرفيالمرحلة ،كيفيةتحقيق

الجودةفيالمرحلةاألساسية(.)4-1

 .4إعداد أداتي الدراسة(استبانتين) في صورتهما األولية ،وعرضهما على مجموعة من
المحكمينإلبداءآرائهم.

 .5التأكدمنصدقوثباتاألداتينبعدتطبيقهماعلىالعينةاَلستطالعية.
 .6تطبيقاَلستبانتينعلىعينةالدراسةاألساسية.

 .7تحليلالبياناتباستخداماألساليباإلحصائيةالمناسبة.
 .8تفسيرالنتائج.

 .9تقديمالتوصياتوالمقترحاتفيضوءالنتائجالتيأسفرتعنهاالدراسة.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها

 نتائجهراسؤر هر و هوتفسري ا.

 نتائجهراسؤر هراثانيهوتفسري ا.
 نتائجهراسؤر هراثااثهوتفسري ا.
 نتائجهراسؤر هرا ر عهوتفسري ا.
 نتائجهراسؤر هرخلامسهوتفسري ا.
 نتائجهراسؤر هراسااسهوتفسري ا.
 نتائجهراسؤر هراسا عهوتفسري ا.
 نتائجهراسؤر هراثامنهوتفسري ا.
 ت ل ايهراسار ز.
 مق حايهراسار ز .ه






الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرها

يتضمنهذاالفصلعرضاً للنتائجالتيتمالتوصللها،فقدتمتطبيقأدواتالدراسة

وجمعالبياناتوتفريغهاباستخدامبرنامجالرزماإلحصائية،SPSSواستخدمتالباحثةلمعالجة

البياناتللحصولعلىالنتائجعدداًمناألساليباإلحصائيةلإلجابةعنأسئلةالدراسة :

مستوياتالتقديرالمعتمدة:اعتمدتالباحثةخمسةمستوياتتمتحديدهاوفقاً للمعادلة

اآلتية"(:المدىاألعلى– المدىاألدنى"مقسوماً علىخمسةمستويات)=)5 ÷"1 – 5"(،

،0.80والجدول()1-5اآلتييبينهذهالمستويات

جدول ( :)1-5مستويات التقدير المعتمدة سي البحث
الوين النسبي المقابل له

درجة التواسر

طول الخلية
من 1.80–1.00

من0.36فأقل 

من 2.60–1.81

أكثرمن 0.52–0.36

قليلةجداً 
قليلة 

من 3.40–2.61

أكثرمن 0.68–0.52

متوسطة 

من 4.20–3.41

أكثرمن 0.84–0.68

كبيرة 

من 5.00–4.21

أكثرمن 1.00–0.84

كبيرةجداً 



عرضنتائجالدراسة :

 .1نتائج السؤال األول الذي ينص على:

ما أهم المهارات التدريبية الاليمة لمشرسي المرحلة األساسية ( )4 –1بمحاسظات ية؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن

النسبيلجميعفقراتاَلستبانة،وذلككمايأتي :

جدول ( :)2-5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوين النسب لجميع سقرات االستبانة
الفقرة

َنص الفقرة

1

اء
يع ا ا اادالمش ا ا اارفالبا ا ا ارامجالتدريبي ا ا ااةسا ا ا او ً

2
3
4

األكاديميةأمالتربوية .

يعاادالمشاارفم اوادتدريبيااةتلبااياحتياجااات

المعلمين .

يااتقنالمشاارفمهاااراتاألساااليباإلش ارافية

المعاصرة .

يمتل ااكالمشا اارفمعرف ااةبالقضا اااياالتربويا ااة

المعاصرة .

االستجابات

المتوسط

الحسابي

االنحراف

الوين

مجموع

 556

 3.81

 0.33

%76

 17

 532

3.66

 0.65

 %73

 22

 571

 3.91

 0.68

%78

 11

 563

 3.86

 0.69

 %77

 15
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المعياري

النسبي

الترتيب

الفقرة

5

6
7

8

9
 10
 11
 12
 13
 14
 15

َنص الفقرة
ادربالمشاارفالمعلمااينعلااىكيفيااةبناااء
يا ّ
اَلختبا ا ا اااراتالتحصا ا ا اايليةأوالتشخيصا ا ا ااية

وتحليلنتائجها .

يس ا ااتطيعالمش ا اارفط ا اارححل ا ااولإبداعي ا ااة

للمشكالتالمدرسية .

يستطيعالمشرفتنظيمورشاتعمالحاول

أساليبتدريسالمناهجالدراسية .

يس ا اااعدالمش ا اارفالمعلم ا ااينعل ا ااىتحلي ا اال

مؤش اراتنمااومهاااراتالطااالبواتجاهاااتهم

وقيمهم .

يوجا ااهالمشا اارفالمعلا اامنحا ااواسا ااتراتيجيات
ّ
التدريسالمختلفة .

يثي ا اارالمش ا اارفاهتمام ا اااتالمعلم ا ااينف ا ااي

تجريبأساليبجديدة .

يح ا ااثالمش ا اارفالمعلم ا ااينعل ا ااىتوظي ا ااف

التقنياتالحديثةفيالعمليةالتربوية .

يطرحالمشرفأفكا اًرجديدةبناءةتسهمفاي
تحسينجودةأداءالمعلمين .

يعقاادالمشاارفلقاااءاتتربويااةمااعالمعلمااين
لدراسةالمستجداتالتربوية .

ينفّا ا ااذالمش ا ا اارفدروسا ا ا ااًتوض ا ا اايحيةأم ا ا ااام
المعلمين .

يااوفّرالمشاارففاارصاإلفااادةللمعلمااينماان
الزياراتالتبادليةفيتبادلالخبرات .

يرشاادالمشاارفالمعلمااينإلااىكيفيااةتحقيااق

  16إدارةص ا اافيةناجح ا ااةم ا اانخ ا اااللالنشا ا ارات
التربويةوالقراءاتالموجهة .

يا ا ااتقنالمشا ا اارفوضا ا ااعالخطا ا ااطالتربويا ا ااة

  17المختلفة(سنوية،فصالية،يومياة،عالجياة،
إثرائية) .

 18
 19

يتعاونالمشارفماعماديرالمدرساةوالمعلام
المختصفيوضعالخططالدراسية .

يسا ا اااعدالمشا ا اارفعلا ا ااىإقاما ا ااةاألنشا ا ااطة

المدرسيةالمختلفةفيالمدارس .

مجموع

االستجابات

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوين

النسبي

الترتيب

 534

 3.66

 0.84

 %73

 23

 503

 3.45

 0.81

 %69

 27

 586

 4.01

 0.70

%80

8

 514

 3.52

 0.82

 %70

 26

 599

 4.10

 0.57

 %82

4

 575

 3.94

 0.69

%79

 10

 592

 4.05

 0.76

%81

7

 558

 3.82

 0.75

%76

 18

 527

 3.61

 0.83

%72

 24

 432

 2.96

 1.28

%59

 32

 560

 3.84

 0.89

%77

 16

 529

 3.61

 0.93

%72

 25

 586

 4.01

 0.72

 %80

9

 504

 3.45

 1.02

%69

 28

 481

 3.29

 0.90

%66

 30
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َنص الفقرة

الفقرة

يل اامالمش اارفبا اااللوائحالتنظيمي ااةوالق ا اوانين

  20واألنظمةالصادرةعنو ازرةالتربياةوالتعلايم
الفلسطينية .

 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32

يرس ا اامالمش ا اارفرؤي ا ااةوخططا ا ااًمس ا ااتقبلية
مشتركةلتطويرالعمليةاإلشرافية ..

يوثّااقالمش اارفعملي ااةالمتابع ااةواإلشا اراف
بأسلوبعلميمنظم .

يوظا ا اافالمشا ا اارفالتقنيا ا اااتالحديثا ا ااةفا ا ااي

أعمالهاإلدارية .

يكتبالمشرفتقاريرالزيارةالصفيةللمعلام
مطابقةللواقع .

يتاايحالمشاارفللمعلاامالفرصااةفاايالنقاااش
والتعبيرعنالرأي .

يؤ ّكدالمشرفعلىعماقالعالقاةاإلنساانية
معجميعأطرافالعمليةالتربوية .

ينم اايالمش اارفروحالثق ااةوالتع اااونداخ اال
ّ
المدرسة .

يشجعالمشرفعلىالتواصالماعالمجتماع
ّ

المحلي .

ينم اايالمش اارفعالق اااتاإلدارةوالمعلم ااين
ّ
بأولياءاألمور .

يحرصالمشرفعلىالتواصالاَللكتروناي
معمعلميهلدعمهمخارجأسوارالمدرسة .

يق ا ِّادرالمش اارفجه ااودالمعلم ااينوانج ااازاتهم
المتميزة .

يتقبا االالمشا اارفآراءومقترحا اااتالمعلما ااين

بأسلوبديمقراطي .

مجموع

االستجابات

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوين

النسبي

الترتيب

 599

 4.10

 0.69

%82

5

 542

 3.71

 0.77

%74

 20

 573

 3.92

 0.74

%78

 13

 540

 3.71

 0.91

%74

 21

 590

 4.04

 0.74

%81

6

 604

 4.14

 0.84

%83

3

 611

 4.18

 0.69

%84

1

 605

 4.14

 0.74

%83

2

 545

 3.73

 0.89

%75

 19

 498

 3.41

 1.05

%68

 29

 485

 3.32

 1.09

%66

 31

 573

 3.91

 0.84

%78

 14

 570

 3.91

 0.69

%78

 12

يتبينمنالجدول()2-5السابق،مايأتي :
أنأعلىثالثفقراتهم :

الفقرة ( )26التي تنص على "يؤ ّكد المشرف على عمق العالقة اإلنسانية مع جميع

أطرافالعمليةالتربوية"تحتلالمرتبةاألعلىبوزننسبي()%84ودرجةتوافركبيرة .
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وتعيو الباحثة ذلك إلى أن اإلشراف التربوي هو عملية إنسانية باألساس ،وليست تسلطية
تفتيشيةهدفهااألخذبيدالمعلمواَلرتقاءبهمنأجلتحسينالعمليةالتعليميةوالتعلمية،وتحقيق

أهدافهاالمرجوة .

)التيتنصعلى"ينميالمشرفروحالثقةوالتعاونداخلالمدرسة"
تليهاالفقرة(27
ّ

بوزننسبي()%83ودرجةتوافركبيرة .

وتعيو الباحثة ذلك إلىأننصابمشرفالمرحلةاألساسيةفيالمدرسةالواحدةكبيروبالتالي
كثرة زيارات المشرف لنفس المدرسة واجتماعه بالمعلمين دورياً يساعد على تنمية روح الثقة
والتعاونداخلالمدرسة .

تليها الفقرة ( )25التي تنص على "يتيح المشرف للمعلم الفرصة في النقاش والتعبير

عنالرأي"بوزننسبي()%83ودرجةتوافركبيرة .

وتعيو الباحثة ذلكإلىأناإلشراففيالوقتالحاليقدتحولمنإشرافطالب(تفتيشي)إلى

إشرافمطلوب(توجيهيواشرافيبالدرجةاألولى) خاصةفيالمرحلةاألساسية( )4-1حيث
نجد أن الكثير من معلمي المرحلة يطلبون من المشرف تزويدهم بأحدث الطرق واألساليب

والوسائل التي من شأنها دفع المسيرة التعليمية إلى األمام ،وأيضاً في اللقاء القبلي والبعدي

للزيارةالصفيةيتركالمشرفالمجالمفتوحاًللمعلمليتحدثعنحصتهوعماقدمفيها .
وأن أدنى ثالث سقرات هما:

الفقرة ( )14التي تنص على "ينفّذ المشرف دروساً توضيحية أمام المعلمين" تحتل

المرتبةاألدنىبوزننسبي()%59ودرجةتوافرمتوسطة .

وتعيو الباحثة ذلك إلىأنتنفيذدرستوضيحيمنقبلالمشرفغيرواقعيحيثَليوجد
جوعاطفيبينالمشرفوالطالب،وَليعرفالمشرفمستوياتهم؛ليراعيالفروقالفرديةبينهم،
ومماَلشكفيهأنقيامالمشرفبذلكيجعلالطالبيقارنونبينأداءالمشرفوأداءالمعلم

وقديؤديذلكإلىإضعاف شخصيةالمعلموهيبتهأمامطالبه ،وقديضعالمشرففيموقف

محرجإذاكانأداؤهأقلجودةمنأداءالمعلم .

تليها الفقرة ( )30التي تنص على "يحرص المشرف على التواصل اَللكتروني مع

معلميهلدعمهمخارجأسوارالمدرسة"بوزننسبي()%66ودرجةتوافرمتوسطة .

وتعيو الباحثة ذلك إلىاَلنقطاعالمستمرللتيارالكهربائي،باإلضافة إلىالمستوىاَلقتصادي
المتدنيالذيينعكسسلباً ويظهرفيعدمامتالكالمعلمينأجهزةحاسوب،وَل ننسىالسبب
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الرئيسيالمتمثلفيأنبعض معلميالمرحلةاألساسيةَليمتلك ون مهاراتاستخدامالحاسوب

بالشكلالمطلوب .

تليها الفقرة ( )19التي تنص على "يساعد المشرف على إقامة األنشطة المدرسية

المختلفةفيالمدارس"بوزننسبي()%66ودرجةتوافرمتوسطة .

وتعيو الباحثة ذلك إلىوجودقسمخاصباألنشطةفيالمديرياتالمختلفةيحدداألنشطةالتي
تقومبهاكلمدرسة،باإلضافةإلىأنالمشرفَليكونفيالمدرسةنفسهاباستمرارفهوبحكم
عملهيتنقلبينالمدارس،وقدتمرأسابيعوأشهرقبلعودتهلنفسالمدرسةمرةأخرى 
نتائج السؤال الثاني الذي ينص على:

ما أهم أبعاد المهارات التدريبية لمشرسي المرحلة األساسية ( )4 – 1بمحاسظات ية؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن

النسبيلكلفقرةمنفقراتمحاوراَلستبانةوللمحاوراألربعة،وذلككمايأتي :
 تحليلفقراتاَلستبانة"استبانةالمهاراتالتدريبية" :

أ .تحليلعباراتالمحوراألول"المهاراتالعلمية" :

تماستخدامالمتوسطالحسابيواَلنحرافالمعياريوالوزنالنسبي،والجدولاآلتييوضحذلك .
جدول ( :)3-5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوين النسبي لكل سقرة من سقرات
المحور األول "المهارات العلمية"
مجموع

المتوسط

االنحراف

الوين

االستجابات

الحسابي

المعياري

النسبي

 3.81

 0.33

%76

4

 0.65

%73

5

%78

2
3

الفقرة

َنص الفقرة

1

اء األكاديمية أم
يعد المشرف البرامج التدريبية سو ً
التربوية .

 556

2

يعدالمشرفموادتدريبيةتلبياحتياجاتالمعلمين .

 532

3.66

3

يتقنالمشرفمهاراتاألساليباإلشرافيةالمعاصرة .

 571

 3.91

 0.68

4

يمتلكالمشرفمعرفةبالقضاياالتربويةالمعاصرة .

 563

 3.86

 0.69

 %77

5

يدرب المشرف المعلمين على كيفية بناء اَلختبارات
ّ

 534

 3.66

 0.84

%73

6

 503

 3.45

 0.81

%69

8

 586

 4.01

 0.70

%80

1

 514

 3.52

 0.82

%70

7

6
7
8

التحصيليةأوالتشخيصيةوتحليلنتائجها .

يستطيع المشرف طرح حلول إبداعية للمشكالت

المدرسية .

يستطيع المشرف تنظيم ورشات عمل حول أساليب

تدريسالمناهجالدراسية .

يساعد المشرف المعلمين على تحليل مؤشرات نمو

مهاراتالطالبواتجاهاتهموقيمهم .
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الترتيب

ويتبينمنالجدول()3-5النتائجاآلتية :

 .1إنأعلىفقرتينفيالمحوركانتا:الفقرة ()7التي نصتعلى"يستطيعالمشرفتنظيم
ورشاتعملحولأساليبتدريسالمناهجالدراسية"التياحتلتالمرتبةاألعلىبوزننسبي

قدره()%80ودرجةتوافركبيرة.

وتعيو الباحثة ذلك إلى أن مشرف المرحلة هو معلم متميز باألساس تربطه عالقات وطيدة
بمعلميه،وهوعلىإطالعدائمعلىأبرزالمستجداتوالقضاياالتربوية،ولرغبةمعلميالمرحلة
األساسيةفيالتطويروالتجديدواكتسابكلماهومفيدوضروريلنموهمالمهني .

تليها الفقرة ( )3التي نصت على "يتقن المشرف مهارات األساليب اإلشرافية المعاصرة" التي
احتلتالمرتبةالثانيةبوزننسبيقدره()%78ودرجةتوافركبيرة .

وتعيو الباحثة ذلك إلىأنالتدريبالذييتلقاهالمشرفمناإلدارةالعامةلإلشرافوالتأهيل
التربوييهتمبشكلكبيربهذهاألساليبالتي تتمثلفيالزيارةالصفيةوورشالعملوالنشرات
التربويةوالدوراتالتدريبيةوالقراءاتالموجهةوغيرها،ويدعمباتجاهإكسابجميعالمشرفينلهذه

المهارات،باإلضافةإلىإطالعالمشرفينبشكلمستمرعلىأبرزالمستجداتالتربويةليستطيع
القيامبدورهماإلشرافي .

 .2إن أدنى فقرتين في المحور كانتا :الفقرة ( )6التي نصت على "يستطيع المشرف طرح
حلول إبداعية للمشكالت المدرسية" التي احتلت المرتبة األدنى بوزن نسبي قدره ()%69

ودرجةتوافركبيرة.

وتعيو الباحثة ذلكإلىأنغالبيةمشرفيالمرحلةاألساسية()4-1منخاللمتابعتهمالميدانية
لمعظم المدارس واطالعهمعلى الكثير منالمشكالتالتعليمية والفنيةأصبحت لديهم خبرات

إداريةوفنيةكافيةتمكنهممن طرحالحلولاإلبداعيةالمناسبة لحلهذهالمشكالتووضعرؤى

مستقبليةلتطويرالعمل .

تليهاالفقرة()8التي نصتعلى"يساعدالمشرفالمعلمينعلىتحليلمؤشراتنمومهارات
الطالبواتجاهاتهموقيمهم"بوزننسبيقدره()%70ودرجةتوافركبيرة .

وتعيو الباحثة ذلك إلى حرص مشرفي المرحلة( )4-1على متابعة كراسة مستويات الطالب
وتحليل نتائج اختباراتهم ومساعدة المعلمين على وضع خطة واضحة المعالم يمكن تحويلها

لخطوات إج ارئية ملموسةومحددة ويمكنتطبيقها ،وذلك علىالرغم من كثرةاألعباءاإلدارية
والفنيةالملقاةعلىعاتقالمشرفالتربوي .
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ب .تحليل سقرات المحور الثاني "المهارات الفنية":
تماستخدامالمتوسطالحسابيواَلنحرافالمعياريوالوزنالنسبي،والجدولاآلتييوضحذلك .
جدول ( :)4-5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوين النسبي لكل سقرة من سقرات
المحور الثاني "المهارات الفنية"

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7

8

َنص الفقرة

مجموع

المتوسط

االنحراف

الوين

االستجابات

الحسابي

المعياري

النسبي

 599

 4.10

 0.57

%82

1

 575

 3.94

 0.69

%79

3

 592

 4.05

 0.76

%81

2

 558

 3.82

 0.75

%76

5

 527

 3.61

 0.83

%72

6

 432

 2.96

 1.28

%59

8

 560

 3.84

 0.89

%77

4

يوجه المشرف المعلم نحو استراتيجيات التدريس
ّ
المختلفة .

يثير المشرف اهتمامات المعلمين في تجريب

أساليبجديدة .

يحث المشرف المعلمين على توظيف التقنيات

الحديثةفيالعمليةالتربوية .

يطرح المشرف أفكا اًر جديدة بناءة تسهم في
تحسينجودةأداءالمعلمين .

يعقدالمشرفلقاءاتتربويةمعالمعلمينلدراسة

المستجداتالتربوية .

ينفّذالمشرفدروساًتوضيحيةأمامالمعلمين .

يوفّر المشرف فرص اإلفادة للمعلمين من
الزياراتالتبادليةفيتبادلالخبرات .
يرشد المشرف المعلمين إلى كيفية تحقيق إدارة
صفية ناجحة من خالل النشرات التربوية

والقراءاتالموجهة .

 529

 3.61

 0.93

%72

الترتيب

7



يتبينمنالجدول()4-5النتائجاآلتية :
نصتعلى"يوجهالمشرفالمعلمنحو
 .1إنأعلىفقرتينفيالمحوركانتا:الفقرة()1التي 
ّ
استراتيجياتالتدريسالمختلفة"التياحتلتالمرتبةاألعلىبوزننسبيقدره()%82ودرجة

توافركبيرة.
وتعيو الباحثة ذلك إلى أن مشرف المرحلة كان معلماً متمي اًز مارس التدريس لسنوات عديدة

وتلقىالعديدمنالدوراتالتدريبيةوورشالعملواللقاءاتالتربويةالتيجعلتهمتمكناًفيطرائق

التدريس المختلفة؛ مما أهله لتزيد المعلم بمختلف اَلستراتيجيات التي تناسب المواد المختلفة
وتدعمباتجاهتحقيقاألهدافالمرجوة .
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تليها الفقرة ( )3التي نصت على "يحث المشرف المعلمين على توظيف التقنيات

الحديثةفيالعمليةالتربوية"بوزننسبيقدره()%81ودرجةتوافركبيرة .

وتعيو الباحثة ذلكإلىأنوجودالتقنياتالحديثةكالحاسوبوالسبورةالذكيةفيمعظم

مدارسالمرحلةاألساسية()4-1يدفعنحوضرورةإتقانالمعلماستخدامهذهالتقنياتفيإعداد

وتنفيذالحصصالمختلفةوذلكمنأجلتحقيقتعلمأفضل،ومواكبةالتطورالعلميوالتكنولوجي .

 .2إن أدنى فقرتين في المحور كانتا :الفقرة ( )6التي نصت على "ينفّذ المشرف دروساً
توضيحيةأمامالمعلمين"التياحتلتالمرتبةاألدنىبوزننسبيقدره()%59ودرجةتوافر

متوسطة.

وتعيو الباحثة ذلك إلى أن الطالب متعودون على أداء معلمهم وطريقته التدريسية وأساليبه

التعليمية،وبالتاليقدَلينسجمالطالبمع أداءالمشرفالتربوي ،باإلضافةإلىصعوبة القيام
بذلك من قبل المشرف التربوي حيث إنه َل يمتلك المعلومات الالزمة والكافية عن الطالب

ومستوياتهمالمختلفة،وَل يوجدتواصلومعرفةمسبقةبينهمليستطيعتنفيذالدرس،وحتىَليتم
وضعمقارنةبينالمشرفالتربويوالمعلمأمامالطالبممايعكسصورةسلبيةعنالمشرف

التربويأوالمعلمفيبعضاألحيان .

تليهاالفقرة()8التينصتعلى"يرشدالمشرفالمعلمينإلىكيفيةتحقيقإدارةصفية

ناجحةمنخاللالنشراتالتربويةوالقراءاتالموجهة"بوزننسبيقدره( )%72ودرجةتوافر

كبيرة .

وتعيو الباحثة ذلك إلىأنهعلىالرغممن كثرةأعباءالمشرفين التربويين إَلأنهمينوعونفي

أساليبهماإلشرافيةقدراإلمكان،وربماسيطرةالزيارةالصفيةكأسلوبإشرافيأكثراستخداماًمن

قبلمشرفيالمرحلةاألساسية( )4-1قللمنالمساحةالمعطاةلهذهاألساليب ،إَلأنهاموجودة
ولكنهابحاجةإلىاستخدامأكثر .

ج .تحليل سقرات المحور الثالث "المهارات اإلدارية":
تماستخدامالمتوسطالحسابيواَلنحرافالمعياريوالوزنالنسبي،والجدولاآلتييوضحذلك .
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جدول ( :)5-5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوين النسبي لكل سقرة من سقرات
المحور الثالث "المهارات اإلدارية"

الفقرة
1
2
3

4

5
6
7
8

مجموع

َنص الفقرة

االستجابات

المتوسط

الحسابي

االنحراف

الوين

 586

 4.01

 0.72

%80

3

 504

 3.45

 1.02

%69

7

 481

 3.29

 0.90

%66

8

يتقنالمشرفوضعالخططالتربويةالمختلفة

(سنوية،فصلية،يومية،عالجية،إثرائية) .

يتعاون المشرف مع مدير المدرسة والمعلم

المختصفيوضعالخططالدراسية .

يساعدالمشرفعلىإقامةاألنشطةالمدرسية

المختلفةفيالمدارس .

يلم المشرف باللوائح التنظيمية والقوانين

واألنظمة الصادرة عن و ازرة التربية والتعليم

الفلسطينية .

يرسمالمشرفرؤيةوخططاً مستقبليةمشتركة
لتطويرالعمليةاإلشرافية .

يوثّق المشرف عملية المتابعة واإلشراف

بأسلوبعلميمنظم .

يوظف المشرف التقنيات الحديثة في أعماله

اإلدارية .

يكتب المشرف تقارير الزيارة الصفية للمعلم

مطابقةللواقع .

المعياري

النسبي

الترتيب

 599

 4.10

 0.69

%82

1

 542

 3.71

 0.77

%74

5

 573

 3.92

 0.74

%78

4

 540

 3.71

 0.91

%74

6

 590

 4.04

 0.74

%81

2

ويتبينمنالجدول()5-5النتائجاآلتية :

 .1إن أعلى فقرتين في المحور كانتا :الفقرة ( )4التي نصت على "يلم المشرف باللوائح

التنظيمية والقوانين واألنظمة الصادرة عن و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية" التي احتلت

المرتبةاألعلىبوزننسبيقدره()%82ودرجةتوافركبيرة.

وتعيو الباحثة ذلكإلىإنالمشرفالتربويهوحلقةالوصلبينالو ازرةوالميدانوبالتالييطلع
على كل النشرات الخاصة باإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي والصادرة من الو ازرة أوَلً
بأوللنقلهاللميدان .

تليهاالفقرة()8التي نصتعلى"يكتبالمشرفتقاريرالزيارةالصفيةللمعلممطابقة

ودرجةتوافركبيرة .
للواقع"بوزننسبيقدره( )%81

وتعيو الباحثة ذلك إلىقياممشرفالمرحلةبحضورالحصةمنبدايتهاإلىنهايتهاوتدوين
أهمالنقاطاإليجابيةوأهماألمورالتيبحاجةإلىالتطويرومنثمالقيامبالجلسةالبعديةمع
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ةالصفيةبناء
المعلموتزويدهبالتغذيةالراجعةالمناسبة،ومنثميقومالمشرفبكتابةتقريرالزيار
ً
علىماتممالحظتهومناقشتهمعالمعلم .

 .2إنأدنىفقرتينفيالمحوركانتا:الفقرة()3التي نصتعلى"يساعدالمشرفعلىإقامة
األنشطة المدرسية المختلفة في المدارس" التي احتلت المرتبة األدنى بوزن نسبي قدره

()%66بدرجةتوافرمتوسطة.

وتعيو الباحثة ذلك إلىوجودقسمخاصل نشطةفيجميعمديرياتالتربيةوالتعليم

بمحافظاتغزةيحدداألنشطةالتيتقومبهاكلمدرسةوفيالغالبَليكونالمشرف التربوي

علىعلمودرايةبهاألنبعضهاليسمناختصاصمشرفيالمرحلةاألساسية( .)4-1

تليهاالفقرة()2التينصتعلى"يتعاونالمشرفمعمديرالمدرسةوالمعلمالمختصفيوضع
الخططالدراسية"بوزننسبيقدره()%69بدرجةتوافركبيرة .

وتعيو الباحثة ذلك إلىأنقيامالو ازرةبتوزيعالخططالفصلية وبالتعاونمع المشرفين

المديرين فيمدىمناسبةالخططالفصلية،
التربويين منخاللأخذآراءومالحظاتالمعلمينو 
وكيفيةتوزيعالمنهاج ،وتحديدالزمنالمناسبلتدريسالوحداتوالدروسالمختلفة ،أما بالنسبة
للخططاليوميةفإنمشرفيالمرحلةيرك زون علىالتحضيراليوميلجميعالمباحثويحرص ون
على شمولية أهداف الخطة ،ومناسبتها لسير الحصة وللزمن المتاح ،باإلضافة إلى مناسبتها

لمستوياتالتالميذوحاجاتهم ،ويقوم ون بتعزيزهذهالمهارة منخاللالدوراتالتدريبيةوورشات

العملوالنشراتالتربوية .

د .تحليل سقرات المحور الرابع "المهارات اإلنسانية":

تماستخدامالمتوسطالحسابيواَلنحرافالمعياريوالوزنالنسبي،والجدولاآلتييوضحذلك .
جدول ( :)6-5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوين النسبي لكل سقرة من سقرات
المحور الرابع "المهارات اإلنسانية"

الفقرة
1
2
3
4

مجموع

َنص الفقرة

االستجابات

المتوسط

الحسابي

االنحراف

الوين

 604

 4.14

 0.84

%83

3

 611

 4.18

 0.69

%84

1

 605

 4.14

 0.74

%83

2

 545

 3.73

 0.89

%75

6

يتيح المشرف للمعلم الفرصة في النقاش والتعبير
عنالرأي .

يؤ ّكد المشرف على عمق العالقة اإلنسانية مع
جميعأطرافالعمليةالتربوية .

ينميالمشرفروحالثقةوالتعاونداخلالمدرسة .
ّ

يشجع المشرف على التواصل مع المجتمع
ّ
المحلي .
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المعياري

النسبي

الترتيب

5
6
7
8

ينمي المشرف عالقات اإلدارة والمعلمين بأولياء
ّ

األمور .

يحرص المشرف على التواصل اَللكتروني مع

معلميهلدعمهمخارجأسوارالمدرسة .

ِّ
يقدرالمشرفجهودالمعلمينوانجازاتهمالمتميزة .
يتقبل المشرف آراء ومقترحات المعلمين بأسلوب

ديمقراطي .

 498

 3.41

 1.05

%68

7

 485

 3.32

 1.09

%66

8

 573

 3.91

 0.84

%78

5

 570

 3.91

 0.69

%78

4

يتبينمنالجدول()6-5النتائجاآلتية :
.1إنأعلىفقرتينفيالمحوركانتا:الفقرة()2التينصتعلى"يؤ ّكدالمشرفعلىعمق
العالقةاإلنسانيةمعجميعأطرافالعمليةالتربوية"التياحتلتالمرتبةاألعلىبوزننسبي

قدره()%84وبدرجةتوافركبيرة.

وتعيو الباحثة ذلك إلىأناإلشرافعمليةإنسانيةباألساس،بعيدة عنالتسلطقادرة علىبناء
التعاملمعاآلخرينوفهمالذاتاإلنسانية

عالقاتجيدةمعالجميع،مع الحرصعلىالعملو

وتقبلها .

نصتعلى"ينميالمشرفروحالثقةوالتعاونداخلالمدرسة"بوزننسبي
تليهاالفقرة()3التي
ّ

قدره()%83وبدرجةتوافركبيرة .

وتعيو الباحثة ذلك إلى أن تردد مشرف المرحلة األساسية( )4-1على المدرسة وزيارته لها
وعقده للورش واللقاءات التربوية داخل وخارج المدرسة يساعد على تنميةروح الثقة والتعاون،

باإلضافةإلىتشكيللجانالمباحثفيالمدرسةمثل :لجنةمبحثللصفاألول ،لجنةمبحث

للصفالثاني ،لجنةمبحثللصفالثالث ،لجنةمبحثللصفالرابع ،التي منمهامهاتحليل
المحتوى،وضعالخططالعالجية،تصميماَلختبارات،اإلعدادلدروستوضيحية،طرحمبادرات
تساهمفيتحسينمستوىالطالبفيالمباحثالمختلفة ،منخاللالتعاونوالمشاركةالجدية

منقبلجميعمعلميالمدرسةالواحدة .

.2إنأدنىفقرتينفيالمحوركانتا :الفقرة ()6التي نصتعلى"يحرصالمشرفعلى
التواصلاَللكترونيمعمعلميهلدعمهمخارجأسوارالمدرسة"التي احتلتالمرتبةاألدنى

بوزننسبيقدره()%66بدرجةتوافرمتوسطة.

وتعيو الباحثة ذلك إلىتأثيرالوضعاَلقتصاديالسيءعلىإمكانيةامتالكالمعلمينألجهزة
حاسوبواَلشتراكبشبكةاَلنترنت،ناهيكعنعدمإلمامالمعلمينبالخبراتاَللكترونيةالكافية
والمطلوبةباإلضافةإلىاَلنقطاعالمستمرللتيارالكهربائيفيمحافظاتغزة .
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على"ينميالمشرفعالقاتاإلدارةوالمعلمينبأولياءاألمور"بوزن
تليهاالفقرة()5التينصت
ّ

نسبيقدره()%68وبدرجةتوافرمتوسطة .

وتعيو الباحثة ذلك إلىأنعملبعضمشرفيالمرحلةيكونفيمناطقمختلفةقدَليكون

للمشرفدرايةومعرفةبسكانها،كماَليوجداحتكاكمباشربينالمشرفوولياألمر .

 تحليل عبارات محاور االستبانة "المهارات التدريبية":

تماستخدامالمتوسطالحسابيواَلنحرافالمعياريوالوزنالنسبي،والجدولاآلتييوضحذلك .
جدول ( :)7-5المتوسط واالنحراف المعياري والوين النسبي

لكل محور من محاور استبانة "المهارات التدريبية" ولالستبانة ككل 
االستجابات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوين

1

المهاراتالعلمية 

 4359

 3.73

 0.69

%75

2

2

المهاراتالفنية 

 4372

 3.74

 0.84

%75

1

3

المهاراتاإلدارية 

 4415

 3.78

 0.81

%76

3

4

المهاراتاإلنسانية

 4491

 3.84

 0.86

%77

4

 17637

 3.77

 0.80

 *  %75

المحور

َنص المحور

اَلستبانةككل 

مجموع

المتوسط

النسبي

الترتيب

ويتبينمنالجدول()7-5السابقأنمحورالمهاراتالفنيةحصلعلىالمرتبةاألدنىبوزن
نسبي ( )%75وبدرجة توافر كبيرة ،يليه محور المهارات العلمية بوزن نسبي ()%75ودرجة
توافر كبيرة .بينما حصل محور المهارات اإلنسانية على المرتبة األعلى بوزن نسبي

()%77وبدرجةتوافركبيرة،يليهمحورالمهاراتاإلداريةبوزننسبي(،)%76بينماحصلت
الدرجةالكليةلالستبانةعلىوزننسبي()%75وهيدرجةمرتفعة .

وتفسر الباحثة حصول محور المهارات اإلنسانية على المرتبة األعلى نتيجة ألن المهارات
اإلنسانية  لها أثر أكبر وتعطي نتائج أفضل حيث أن العالقة اإلنسانية الجيدة التي تربط
المشرفبمعلميهتساعدعلىتقبلمختلفاآلراءوالنصائحالتييقدمهاالمشرفوبالتاليتطوير

العملية التعليمية التعلمية نحو األفضل ،وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (المزجاجي)2005،
والذيتوصلإلى أندرجةاَلحتياجاتفيجميعالمجاَلتكانتمرتفعة،كماتختلفنتيجة

هذهالدراسةمعدارسة(الطيطيوآخرون)2010،التيكانتبدرجةمتوسطة .

وحصول محور المهارات الفنية على المرتبة األدنى ودرجة توافر كبيرة نتيجة ألن تنفيذها
ومتابعتهايكونعلىمدارأربعشهور(فصلية)وبالتالييكونلدىمشرفيالمرحلةمتسعمن

الوقتللتخطيطلهاوتنفيذهاومتابعةأثرهافيالميدان،إَلأنكثرةأعباءالمشرفالتربويقد
تؤثر على اهتمامه بها ،وتختلف هذه النتيجة مع دراسة سليم ( ،)2012أندرسون (،)2008
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كارتر ( )2005التيأشارتإلى أنالمهاراتالفنيةمنأهمالمهاراتالتييحتاجهاالمشرفين
التربويين .

.3نتائج السؤال الثالث الذي ينص على:

هل توجد سروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (𝛂 ≥  )0.05سي متوسطات درجات

تقدير أسراد عينة الدراسة(المديرون) للمهارات التدريبية الاليمة لمشرسي المرحلة

األساسية( )4-1بمحاسظات ية تعيى لمتغير الجنس (ذكر  -أنثى)؟

ولإلجابااةع انهااذاالتسااا ؤلتمااتالمقارنااةبااينمتوسااطدرجاااتأف ارادعينااةالد ارسااةماانالااذكور
(ن=)69ومتوسااطدرج اااتأفا ارادعينااةالد ارس ااةم ااناإلناااث(ن=)77ف ااياس ااتجابتهمعل ااى
اَلسااتبانةأداةالد ارسااة،باسااتخداماختبااار(ت)للكشاافعااندَللااةالفااروقبااينمتوسااطدرجااات
العينتين،والجدولالتالييبينذلك :

جدول ( :)8-5الفرق بين متوسطي أسراد عينة الدراسة تبعاً للجنس (ذكر  -أنثى) على
استبانة المهارات التدريبية باستخدام اختبار(ت)

المحور
المهاراتالعلمية 
المهاراتالفنية 
المهاراتاإلدارية 
المهاراتاإلنسانية
اَلستبانةككل 

المتوسط

اال نحراف

المجموعة

العدد

ذكر 

 69

 29.88

أنثى 

 77

 29.83

 4.27

ذكر 

 69

 29.22

 4.92

أنثى 

 77

 30.60

 4.53

ذكر 

 69

 30.01

 5.34

أنثى 

 77

 30.44

 4.26

ذكر 

 69

 30.67

 6.17

أنثى 

 77

 30.84

 4.56

ذكر 

 69

 18.57  119.78

أنثى 

 77

 15.06  121.71

الحسابي

المعياري

 3.99

قيمة
"ت"

 0.077
 1.764
 0.537
 0.199
 0.693

الداللة
غيردالة
إحصائياً 

غيردالة

إحصائياً 

غيردالة

إحصائياً 

غيردالة

إحصائياً 

غيردالة

إحصائياً 

قيمة(ت)الجدولية(د.ح=)144عندمستوىدَللة،1.960=0.05وعندمستوىدَللة 2.576.=0.01

يتبين من الجدول السابق أنه َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى  ،0.05بين

فيالمرحلة األساسية تبعاً

متوسط تقديرات عينة المديرون فيالمهارات التدريبية الالزمةلمشر

للجنس(ذكر،أنثى)فياستجابتهمعلىأداةالدراسة 

وتعيو الباحثة ذلك إلىأنجميعمديري المدارس ومديراتها يخضعونلنفس التدريب

ويمتلكون خبرة َل بأس بها في المهارات واألساليب اإلشرافية ،ومعظمهم يتواجد مع المشرف
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أثناء الجلسة البعدية مع المعلم وبالتالي يمتلك معرفة كافية بعمل المشرف وأساليبه ومهاراته

باعتبارأنالمديرمشرفمقيم .

وتتفقهذهالنتيجةمعنتيجةدراسة(الطيطيوآخرون)2010،ودراسة(المقيد)2006،

ودراسة (سليم  )2012،ودراسة(بريك )2012 ،فيأنها َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية
تعزىلمتغيرالجنس .

 .4نتائج السؤال الرابع الذي ينص على:

هل توجد سروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (𝛂 ≥  )0.05سي متوسطات درجات

تقدير أسراد عينة الدراسة(المديرون) للمهارات التدريبية الاليمة لمشرسي المرحلة

األساسية( )4-1بمحاسظات ية تعيى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس –دراسات عليا)؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل تمت المقارنة بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة من

البكالوريوس(ن=)118ومتوسطدرجاتأفرادعينةالدراسةمنالدراساتالعليا(ن=)28في
استجابتهم على اَلستبانة أداة الدراسة ،باستخدام اختبار (ت) للكشف عن دَللة الفروق بين

متوسطدرجاتالعينتين،والجدولالتالييبينذلك :

جدول ( :)9-5الفرق بين متوسطي أسراد عينة الدراسة تبعاً للمؤهل العلمي (بكالوريوس –
دراسات عليا) على استبانة المهارات التدريبية باستخدام اختبار(ت)

المحور
المهاراتالعلمية 
المهاراتالفنية 
المهاراتاإلدارية 
المهاراتاإلنسانية
اَلستبانةككل 

 

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
 4.01

المجموعة

العدد

بكالوريوس 

 118

 29.80

دراساتعليا 

 28

 30.11

 4.65

بكالوريوس 

 118

 30.45

 4.25

دراساتعليا 

 28

 27.82

 6.10

بكالوريوس 

 118

 30.56

 4.60

دراساتعليا 

 28

 28.89

 5.41

بكالوريوس 

 118

 31.21

 4.87

دراساتعليا 

 28

 28.86

 6.84

بكالوريوس 

 118

 122.02

 15.38

دراساتعليا 

 28

 115.68

 21.28

قيمة "ت"
 0.357
 2.685
 1.666
 2.113
 1.811

الداللة
غيردالة

إحصائياً 
دالة

إحصائياً 

غيردالة

إحصائياً 
دالة

إحصائياً 

غيردالة

إحصائياً 

قيمة(ت)الجدولية(د.ح=)144عندمستوىدَللة،1.960=0.05وعندمستوىدَللة 2.576=0.01
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يتبينمنالجدولالسابقأنهَلتوجدفروقذاتدَللةإحصائيةعندمستوى،0.05

بينمتوسطتقديراتعينةالمديرون في(المهاراتالعلمية،المهاراتاإلدارية)واَلستبانةككل
لمشرفي المرحلة األساسية تبعاً للمؤهل العلمي في استجابتهم على أداة الدراسة ،بينما توجد
فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى  ،0.05بين متوسط تقديرات عينة المديرين في

(المهاراتالفنية،المهاراتاإلنسانية)لمشرفيالمرحلةاألساسيةتبعاًللمؤهلالعلمي(بكالوريوس

–دراساتعليا)فياستجابتهمعلىأداةالدراسةلصالححملةالبكالوريوس .

اسةلصالححملةالدراساتالعليا .
الدر
ا

وتعيو الباحثة ذلك إلى أن جميع مديري مدارس المرحلة من أصحاب درجة

البكالوريوس أو الدراسات العليا لديهم نفس الخبرات والمهارات العلمية واإلدارية تقريباً على

اعتبار أنهم يتلقون نفس التدريب ،وقد يكون لبعضهم باع طويل في اإلدارة وبالتالي يتقنون

المهارات اإلدارية المختلفة ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة(حلس ،)2010،ودراسة
(صالح)2007،ودراسة(المالكى)2015،ودراسة(بريك)2012،ودراسة(سليم)2012،ودراسة

(الغفيلي )2011،في أنه َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية في المهارات العلمية واإلدارية
تعزىلمتغيرالمؤهلالعلمي .

أمابالنسبةلوجودالفروقفيالمهاراتالفنيةواإلنسانيةلصالححملةالبكالوريوسيعود

إلى أن المدراء من حملة البكالوريوس هم الفئة األكبر عدداً واألكثر خبرة في الميدان بحكم
عملهمالطويلفياإلدارةوالتييستطيعون منخاللهاالوعيبأهميةالمهاراتالفنيةواإلنسانية

لدىالمشرفالتربويومدىانعكاسذلكعلىمعلميالمرحلة،وتتفق هذهالنتيجة معدراسة

الطيطيوآخرون( )2010

 .5نتائج السؤال الخامس الذي ينص على:

هل توجد سروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (𝛂 ≥  )0.05سي متوسطات درجات

تقدير أسراد عينة الدراسة(المديرون) للمهارات التدريبية الاليمة لمشرسي المرحلة

األساسية( )4-1بمحاسظات ية تعيى لمتغير التخصص (مواد علمية – مواد إنسانية)؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل ،تمت المقارنة بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة من

الموادالعلمية(ن=)65ومتوسطدرجاتأفرادعينةالدراسةمنالمواداإلنسانية(ن=)81
فياستجابتهمعلىاَلستبانةأداةالدراسة،باستخداماختبار(ت)للكشفعندَللةالفروقبين

متوسطدرجاتالعينتين،والجدولالتالييبينذلك :
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جدول ( :)10-5الفرق بين متوسطي أسراد عينة الدراسة تبعاً للتخصص (مواد علمية – مواد
إنسانية) على استبانة المهارات التدريبية باستخدام اختبار(ت)


المحور
المهاراتالعلمية 
المهاراتالفنية 
المهاراتاإلدارية 
المهاراتاإلنسانية
اَلستبانةككل 

المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

"ت"

 3.69

المجموعة

العدد

موادعلمية 

 65

 30.80

موادإنسانية 

 81

 4.312  29.10

موادعلمية 

 65

 30.71

 4.81

موادإنسانية 

 81

 29.33

 4.65

موادعلمية 

 65

 31.18

 3.77

موادإنسانية 

 81

 5.371  29.48

موادعلمية 

 65

 31.54

 4.56

موادإنسانية 

 81

 30.14

 5.89

موادعلمية 

 65

 13.81  124.23

موادإنسانية 

 81

 18.45  118.05

 2.522
 1.748
 2.163
 1.579
 2.243

قيمة(ت)الجدولية(د.ح=)144عندمستوىدَللة،1.960=0.05وعندمستوىدَللة 2.576=0.01

الداللة
دالة
إحصائياً 

غيردالة

إحصائياً 
دالة

إحصائياً 

غيردالة

إحصائياً 
دالة

إحصائياً 

يتبينمنالجدولالسابقأنهَلتوجدفروقذاتدَللةإحصائيةعندمستوى،0.05
المديرين في(المهاراتالفنية،المهاراتاإلنسانية)الالزمةلمشرفي
بينمتوسطتقديراتعينة 

المرحلةاألساسيةتبعاًللتخصص(موادعلمية–موادإنسانية)فياستجابتهمعلىأداةالدراسة،
المديرين
بينماتوجدفروقذاتدَللةإحصائيةعندمستوى،0.05بينمتوسطتقديراتعينة 

المهارات اإلدارية) واَلستبانة ككل الالزمة لمشرفي المرحلة األساسية

في (المهارات العلمية،

تبعاً للتخصص (مواد علمية – مواد إنسانية) في استجابتهم على أداة الدراسة لصالح المواد

العلمية .

وتعيو الباحثة ذلك إلىأنهذهالمهاراتشخصيةبالدرجةاألولىوَلتتأثربتخصص

المدير سواء أكان علمياً أم إنسانياً فهو يحكم من خالل مالحظته لمشرفي المرحلة ومدى
انعكاسذلكعلىتعاملهمعالمعلمينوتزويدهمبالتغذيةالراجعةالمناسبة،ومن خاللتنويعه

في أساليبه اإلشرافية التي يهدف بها اَلرتقاء بمستوى معلميه ،وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع

نتيجة دراسة (عبدربه ومحمد )2014،في أنه َل توجد فروق تعزى لمتغير التخصص في

المهاراتالفنيةواإلنسانية وتختلفهذهالنتيجةمعنتيجةدارسة(اللياتي )2013،والتي أظهرت
وجودفروقلصالحالتخصصالعلمي .
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أمابالنسبةلوجودالفروق يعودإلىتمكنالمديرصاحبالتخصصالعلميمنالمهارات
العلمية المختلفة وبصفته أكثر قدرة على استخدام الطرق العلمية في الربط والتفسير والتحليل
واَلستنتاجمنصاحبالتخصصاإلنساني .وتختلفهذهالنتيجةمعدراسةالطيطيوآخرون
()2010حيثأظهرتوجودالفروقلصالحالتخصصاألدبي .
 .6نتائج السؤال السادس الذي ينص على:
هل توجد سروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (𝛂 ≥  )0.05سي متوسطات
درجات تقدير أسراد عينة الدراسة (المديرون) للمهارات التدريبية الاليمة لمشرسي المرحلة
األساسية ( )4-1بمحاسظات ية تعيى لمتغير سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات– 5إلى 10
سنوات– 10سنوات سأكثر)؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل ،تمت المقارنة بين متوسطات درجات أفراد العينة تبعاً
لسنواتالخدمة،أفرادالعينةمن"أقلمن5سنوات"(ن="،)21من5إلى10سنوات"(ن=
،)70أكثرمن 10سنوات"(ن=)55فياَلستجابةعلىاَلستبانةأداةالدراسة،باستخدام
تحليلالتبايناألحادي ()One-Way ANOVAللكشفعنالفروقبيندرجاتالمجموعات
الثالثة،والجدولالتالييبينذلك :
جدول ( :)11-5الفرق بين متوسطات درجات أسراد عينة الدراسة على استبانة المهارات التدريبية
تبعاً سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات – من  5إلى  10سنوات – أكثر من  10سنوات)
درجة
الحرية

متوسط
المربعات

داخلالمجموعات 

 2423.83

 143

 16.95

بينالمجموعات 

 13.44

2

 6.72

المحور
المهاراتالعلمية 

المهاراتالفنية

المهاراتاإلدارية

المهاراتاإلنسانية

اَلستبانةككل 

بينالمجموعات 
المجموع 

مجموع
المربعات

 44.15

 2467.98

2

 145

 22.08


داخلالمجموعات 

 3264.12

 143

 22.83

بينالمجموعات 

 34.05

2

 17.02

المجموع 

 3277.56

 145



داخلالمجموعات 

 3290.57

 143

 23.01

بينالمجموعات 

 18.50

2

 9.25

المجموع 

 3324.61

داخلالمجموعات 

 4152.10

بينالمجموعات 

 385.97

المجموع 

داخلالمجموعات 
المجموع 

 145
 143

 29.04

2

 192.99

 44170.61

 145

 40431.27

 143

 40817.24



 145



 282.74


قيمة "ف"
 1.302

 0.294

 0.740

 0.319

 0.683

الداللة
غيردالة
إحصائياً 
غيردالة
إحصائياً 
غيردالة
إحصائياً 
غيردالة
إحصائياً 
غيردالة
إحصائياً 

قيمة(ت)الجدولية(د.ح=)143،2عندمستوىدَللة3.00=0.05وعندمستوىدَللة 4.61=0.01
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يتبينمنالجدولالسابقأنهَلتوجدفروقذاتدَللةإحصائيةعندمستوى،0.05

بين متوسط تقديرات عينة المديرون في المهارات التدريبية الالزمة لمشرفي المرحلة األساسية
تبعاً سنواتالخدمة(أقلمن 5سنوات– من 5إلى 10سنوات– أكثرمن 10سنوات)في

استجابتهمعلىأداةالدراسة .

وتعيو الباحثة ذلكإلىوعيجميعمديريمدارسالمرحلةاألساسية()4-1بالمهارات

الالزمة لمشرفي المرحلة باعتبار أن المدير مشرف مقيم ويتلقى نفس التدريب الذي يتعلق
بالمهاراتواألساليباإلشرافيةالمختلفة .

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة كل من (الطيطي وآخرون،)2010،

(صالح ،)2007،ودراسة(الغفيلي)2011 ،فيأنهَلتوجدفروقذاتدَللةإحصائيةتعزى
لمتغيرسنواتالخدمة .

وتختلف معنتيجةدراسة(عبدربهومحمد )2014،التيأظهرت وجودفروقذاتدَللة

إحصائيةتعزىلمتغيرالخدمةلصالحالفئةأكثرمن30سنة .


 .6نتائج السؤال السابع الذي ينص على:

ما مستوى جودة العمل لدى مشرسي المرحلة األساسية ( )4 – 1بمحاسظات ية من

وجهة نظر مديري المدارس األساسية()1-4؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن
النسبيلكلفقرةمنفقراتاَلستبانةومحاورها،وذلككمايأتي:
تحليل سقرات االستبانة "استبانة جودة العمل":

أ.

تحليل عبارات المحور األول "التخطيط":

تماستخدامالمتوسطالحسابيواَلنحرافالمعياريوالوزنالنسبي،والجدولاآلتييوضحذلك .
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جدول ( :)12-5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوين النسبي لكل سقرة من سقرات
المحور األول "التخطيط"
االستجابات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوين

 601

 4.12

 0.87

%82

2

 603

 4.13

 0.77

%83

1

3

يضعالمشرفخطةمناسبةتراعياحتياجاتالمعلم .

 555

 3.80

 0.84

%76

6

4

يراعيالمشرفأنتكونالخطةقابلةللتحقيق .

 578

 3.96

 0.70

%79

3

 540

 3.70

 0.85

%74

8

 551

 3.77

 0.83

%75

7

 578

 3.96

 0.85

%79

4

 569

 3.90

 0.85

%78

5

4575

 3.92

 0.82

 %78



الفقرة
1
2

5
6
7
8

مجموع

نُص الفقرة
يلتزمالمشرفبوضعخطةإشرافيةسنويةتطويريةفي
بدايةالعام .
يراعيالمشرفمجاَلتالخطةاإلشرافيةحسبخطة
الو ازرة .

يضع المشرف خطة تحتوي على بدائل لمواجهة
المتغيراتالمستقبلية .
يضع المشرف خطة تناسب الموارد المادية والبشرية
المتاحة 
يتابع المشرف التخطيط مع المعلمين لتنفيذ دروس
توضيحية .
يراعيالمشرفمعاييرالجودةعندالتخطيط .
المحورككل 

المتوسط

النسبي

الترتيب

ويتبينمنالجدول()12-5النتائجاآلتية :

تراوحتمتوسطاتتقديراتالمديرونعلىفقراتالمحوراألولمابين()4.13–3.70

وبوسط حسابي إجمالي مقداره ( )3.92بوزن نسبي قدره ( )%78وهي قيمة تدل على وزن

نسبيكبير.

وتعيو الباحثة ذلك إلى أن المدير مشرف مقيم ،لديه معرفة واطالع كافي بعملية

التخطيط وآلياتها ،وألن المشرف يتحسس احتياجات معلميه من الميدان وبالتنسيق مع مدير
المدرسة وبالتالي لدى مدير المدرسة الوعي الكافي بالخطط التي يضعها مشرفو المرحلة

ويستطيعالحكمعلىمدىجودتهاوامكانيةتحقيقهافيالميدان .

وتتفق هذهالنتيجةمعدراسة(آلدعبش)2014،التي حصلتعلىوزننسبيكبير

فيمجالالتخطيطاإلشرافي ،وتختلفمعدراسة(صيام)2007،التيحصلفيهاالتخطيطعلى
نسبةمتوسطة .

تبين أن أعلى فقرتين في المحور كانتا الفقرة ( )2التي نصت على "يراعي المشرف

مجاَلت الخطة اإلشرافية حسب خطة الو ازرة" التي احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره
وهيقيمةتدلعلىوزننسبيكبير.

()%83
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وتعيو الباحثة ذلكإلىالتزاممشرفيالمرحلةبتعليماتالو ازرةالتيهيأصالًنابعةمن

مجهوداتالمشرفين،وبالتاليهماألحرصعلىمراعاتهاواَللتزامبها.

والفقرة( )1التي نصت على"يلتزم المشرف بوضع خطة إشرافيةسنوية تطويريةفي

بدايةالعام"التياحتلتالمرتبةالثانيةبوزننسبيقدره()%82وهيقيمةتدلعلىوزننسبي

كبير.

وتعيو الباحثة ذلكإلىأنذلكمنطبيعةعملالمشرففهوقائدتربويهدفهاألساس

النهوض بالعمليةالتربوية من خالل تحسين وتطويرأداء المعلمينلالرتقاء بمستوى الطالب،
فهويحرصعلىوضعالخططالتيمنشأنهاتنميةالقوىالبشرية(المعلمين)وتطويرالقدرات
والمعارفواَلتجاهاتلديهم.

وتبين أن أدنى فقرتين في المحور كانتا الفقرة ( )5التي نصت على "يضع المشرف

خطةتحتويعلىبدائللمواجهةالمتغيراتالمستقبلية"التي احتلتالمرتبةاألخيرةبوزننسبي

قدره()%74وهيقيمةتدلعلىوزننسبيكبير.

وتعيو الباحثة ذلك إلى وعي المشرف التربويبأهميةالمرونة في التخطيطومواجهة

التغيراتالمستقبليةالتي تتمثلفيالدوراتوالمشاريعالمختلفةالطارئةالمرسلةمنطرفو ازرة

التربيةوالتعليمواعدادالبدائلالممكنةللتعاملمعها.

والفقرة ( )6التي نصت على "يضع المشرف خطة تناسب الموارد المادية والبشرية

المتاحة"التي احتلتالمرتبةالسابعةبوزننسبيقدره( )%75وهيقيمةتدلعلىوزننسبي
كبير.

وتعيو الباحثة ذلك إلى أنه على الرغم من وجود متغيرات مادية مختلفة ،وانخفاض

ميزانيةالو ازرةوالتجاذباتالسياسيةبينشطريالوطن التي تلقيبظاللهاعلىالعملاإلشرافي،

إَلأننانجدحرصمشرفيالمرحلةاألساسية()4-1علىوضعخططتناسبهذهالمواردوان

كانتشحيحةغالباًلتساعدهمفيتحقيقخططهم.

ب .تحليل سقرات المحور الثاني "التطوير والتحسين":
تماستخدامالمتوسطالحسابيواَلنحرافالمعياريوالوزنالنسبي،والجدولاآلتييوضحذلك .
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جدول ( :)13-5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوين النسبي لكل سقرة من سقرات
المحور الثاني "التطوير والتحسين"
االستجابات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوين

 594

 4.07

 0.76

%81

1

 541

 3.71

 0.85

%74

6

 531

 3.64

 0.96

%73

7

4

يصمم المشرف حقائب تدريبية لمساعدة المعلمين
ّ
علىالتعلمالذاتي .

 452

 3.10

 1.15

%62

8

5

يشاركالمشرففيإعدادالموادالتدريبية .

 570

 3.90

 0.81

%78

3

6

ينفّذالمشرفالبرامجالتدريبيةويتابعها .

 576

 3.95

 0.75

%79

2

 562

 3.85

 0.91

%77

4

 546

 3.74

 0.89

%75

5

 4372

 3.75

0.89

 %75



الفقرة
1
2
3

7
8

مجموع

َنص الفقرة
يوجه المشرف المعلمين إلى اَلستفادة من األساليب
ّ
التربويةالحديثة .

يساهم المشرف في معالجة المتغيرات األكاديمية
والعلمية .
يعمل المشرف إليصال كل جديد لتطوير أعمال
اإلدارةالمدرسية .

يشرك المشرف المعلمين في إعداد مواد إثرائية أو

عالجيةللمنهاج .
يزودالمشرفالمعلمينبالمستجداتالتربوية .
ّ
المحورككل 

المتوسط

النسبي

الترتيب

يتبينمنالجدول()13-5النتائجاآلتية :

 .1تراوحتمتوسطاتتقديراتالمديرون علىفقراتالمحورالثانيمابين()4.07–3.10
وبوسط حسابيإجماليمقداره()3.75بوزننسبيقدره()%75وهيقيمةتدلعلىوزن
نسبيكبير .وتعزوالباحثةذلكإلىالتزامالمشرفينالتربويينبالجانبالتطويريوتحسين

العمليةالتعليميةالتعلميةوقيامهم بمتابعةالمعلمينوالوقوفعلىاحتياجاتهموالعملعلى
تطويرهمبكلالوسائلالممكنة،وتتفقهذهالنتيجةمعدراسة(المالكي )2015،التيأظهرت
وجوددرجةعاليةفيمجاليتحسينوتطوير مهاراتالتدريسوتدريبالمعلمات،وتختلف

معدراسة(آلدعبش)2014،والتيحصلفيهاالتطويرعلىدرجةمتوسطة .

 .2تبينأنأعلىفقرتينفيالمحوركانتا:

"يوجه المشرف المعلمين إلى اَلستفادة من األساليب
 الفقرة ( )1التي نصت على
ّ
التربويةالحديثة"التي احتلتالمرتبةاألولىبوزننسبيقدره( )%81وهيقيمةتدل
علىوزننسبيكبير.
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وتعيو الباحثة ذلك إلىوجوداهتمامكبيرمنالو ازرةوتركيزمعظمجهودهافيهذا
اَلتجاه،ولوجودمشاريعمنقبلمؤسساتدوليةكاليونيسيفوبالتعاونمعو ازرةالتربيةوالتعليم
تتناولهذهالجوانبالتربوية.

 الفقرة ( )6التي نصت على "ينفّذ المشرف البرامج التدريبية ويتابعها" التي احتلت
المرتبةالثانيةبوزننسبيقدره()%79وهيقيمةتدلعلىوزننسبيكبير.

وتعيو الباحثة ذلك إلى أن التدريب أسلوب إشرافي يحرص المشرف التربوي على
استخدامه لتلبية احتياجات المعلمين المختلفة ،باإلضافة إلى تكليف الو ازرة للمشرفين بالقيام
بتنفيذ بعض البرامج التدريبية التي تحددها الو ازرة لالرتقاء بمستوى المعلمين وتحسين أدائهم

بغرضتحقيقالجودةفيالعمليةالتعليميةوالتعلمية.
 .3تبينأنأدنىفقرتينفيالمحوركانتا:

نصتعلى"يصممالمشرفحقائبتدريبيةلمساعدةالمعلمينعلىالتعلم
 الفقرة()4التي ّ

الذاتي" التي احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ()%62وهي قيمة تدل على وزن نسبي
متوسط.

وتعيو الباحثة ذلك إلى أنه َل يوجد فلسفة التعلم الذاتي لدى المعلمين بشكل كبير،

وأيضاًندرةاستخداممشرفيالمرحلةللحقائبالتدريبيةكأسلوبإشرافيبحجةضيقالوقتوقلة

اإلمكاناتوالمواردالمالية .

 -الفقرة ( )3التي نصت على "يعمل المشرف إليصال كل جديد لتطوير أعمال اإلدارة

المدرسية"التياحتلتالمرتبةالسابعةبوزننسبيقدره()%73وهيقيمةتدلعلىوزننسبي
كبير.

وتعيو الباحثة ذلكإلىأنهناكتعاوناًمشتركاًبينمديريالمدارسومشرفيالمرحلة

األساسية ( )4-1بهدف التطوير والتجديد باستمرار والحصول على أفضل النتائج في األداء

العملي .
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ج .تحليل سقرات المحور الثالث "القيادة":
تماستخدامالمتوسطالحسابيواَلنحرافالمعياريوالوزنالنسبي،والجدولاآلتييوضحذلك .


جدول ( :)14-5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوين النسبي لكل سقرة من سقرات
المحور الثالث "القيادة"

الفقرة
1

مجموع

َنص الفقرة

االستجابات

المتوسط

الحسابي

االنحراف

الوين

 581

 3.98

 0.89

%80

2

 621

 4.25

 0.71

%85

1

 475

 3.25

 0.68

%65

8

 522

 3.58

 0.89

 %72

7

 3.85

 0.80

%77

3

 0.73

%76

4

%73

5
6


يقدمالمشرفالمشورةللمعلمينبمايساعدهمفي
ّ

تطويرأدائهم .

2

يقدرالمشرفجهودالمعلمينالمتميزين .
ّ

المعياري

النسبي

3
4

يقدمالمشرفمحفزاتمختلفةللمعلمين .
ّ
يديرالمشرفاألزماتبكفاءة .

5

يرأسالمشرفاَلجتماعاتويديرهابفاعلية .

 562

6

يتّخذالمشرفالق ارراتبموضوعية .

 558

 3.82

 533

 3.65

 0.79

8

يدربالمشرفالمعلمينعلىاألنشطةالتيلها
ّ

 535

 3.66

 0.88

%73

 4387

 3.76

 0.80

 %75

7

يفوضالمشرفبعضالصالحياتللمعلمين .
ّ
دورقيادي .

المحورككل 

الترتيب

ويتبينمنالجدول()14-5النتائجاآلتية :

 .7تراوحت متوسطات تقديرات المديرون على فقرات المحور الثالث ما بين ()4.25–3.25
وبوسط حسابيإجماليمقداره()3.76بوزننسبيقدره()%75وهيقيمةتدلعلىوزن

نسبيكبير.

وتعيو الباحثة ذلك إلىأنمشرفالمرحلةهوقائدتربويواإلشرافالتربويهوعمليةقيادية
تعاونيةمنظمة،يسودهاجومنالثقةوالتعاونوتشجيعوتحفيزمنقبلالمشرفالتربوي.

وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (آل دعبش )2014،التي كانت في القيادة اإلشرافية بدرجة
متوسطة .

 .1تبينأنأعلىفقرتينفيالمحوركانتا:

"يقدر المشرف جهود المعلمين المتميزين" التي احتلت المرتبة
 الفقرة ( )2التي نصت على ّ
األولىبوزننسبيقدره()%85وهيقيمةتدلعلىوزننسبيكبيرجداً.
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وتعيو الباحثة ذلك إلىإنطبيعةالعالقةبينالمشرفوالمعلمينهيإنسانيةبالدرجة
األولىقائمةعلىالثقةواَلحترامالمتبادل ،وتقدير الجهودالمبذولةمنقبلالمعلمينالمتميزين

وتشجيعهمودعمهممعنوياً،واعطائهمدفعةقويةنحواألمامممايعززاألداءلديهم.

"يقدم المشرف المشورة للمعلمين بما يساعدهم في تطوير
 .2الفقرة ( )1التي نصت على ّ
أدائهم"التياحتلتالمرتبةالثانيةبوزننسبيقدره()%80وهيقيمةتدلعلىوزننسبي

كبير.

وتعيو الباحثة ذلك إلى أن هدف المشرف التربوي هو تحسين أداء المعلم وبالتالي

يعمل على تحقيق هذا الهدف من خالل نقل خبرات وتجارب كثيرة لمعلمين ناجحين في

الميدان ،واعطاءالتغذيةالراجعةوالمفيدةللمعلمينالتي منشأنهاتطويرأداءالمعلموتوجيهه
نحوتحقيقاألهدافالتربويةالمنشودة.

 .3تبينأنأدنىفقرتينفيالمحوركانتا:

"يقدم المشرف محفزات مختلفة للمعلمين" التي احتلت
 الفقرة ( )3التي نصت على ّالمرتبةاألخيرةبوزننسبيقدره()%65وهيقيمةتدلعلىوزننسبيمتوسط.

وتعيو الباحثة ذلك إلىأنالو ازرةَلتخصصميزانياتلصالحالمشرفينالتي منشأنهاأن
تدعمباتجاهتقديمالمحفزاتالمختلفةللمعلمينوخاصةالمادية.

 الفقرة()4التينصتعلى"يديرالمشرفاألزماتبكفاءة"التياحتلتالمرتبةالسابعةبوزننسبيقدره()%72وهيقيمةتدلعلىوزننسبيكبير.

وتعيو الباحثة ذلك إلىأنالمشرفقائدتربويذكيومخطط جيدلعملهالتربوي،
لديهمن المعرفة والحكمةاللتينمن شأنهمامساعدتهعلىحلالمشكالت واألزمات،إَل أنه
يصطدم أحياناً بمعوقات كثيرة منها :أنه َل توجد لديه صالحيات في اتخاذ بعض الق اررات،
باإلضافة إلى وجود تأثير بعض الجهات العليا بالو ازرة التي تتدخل في بعض األمور بما

يتعارضمعق ارراتالمشرفواجراءاتهفيحلهذهاألزمات .
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د .تحليل سقرات المحور الرابع "التقويم":
تم استخدام المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي ،والجدول اآلتي

يوضحذلك .


جدول ( :)15-5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوين النسبي لكل سقرة من سقرات
المحور الرابع "التقويم"


الفقرة
1
2
3
4

5

6
7
8

مجموع

َنص الفقرة

االستجابات

المتوسط

الحسابي

االنحراف

الوين

 600

 4.11

 0.71

%82

1

 535

 3.66

 0.77

%73

4

 559

 3.83

 0.77

%77

2

 491

 3.36

 0.88

%67

8

يرشدالمشرفالمعلمينإلىاستخدامأساليب
تقويممتنوعة .

يشارك المشرف المعلمين في تفسير نتائج

اَلختباراتوتحليلها .

يوجه المشرف المعلمين لإلفادة من نتائج
التقويمفيتحسينالعمليةالتعليمية .

يزودالمشرفالمعلمينبأدواتتقويمتناسب
ذوياَلحتياجاتالخاصة .

يدرب المشرف المعلمين على بناء
اَلختبارات

المواصفات .

التحصيلية

وفق

جدول

 529

 3.62

 0.86

%72

6

 527

 3.61

 0.79

%72

5

 543

 3.72

 0.87

%74

3

 507

 3.47

 0.96

%69

7

 4291

 3.67

 0.83

 %73



يقوم المشرف المعلمين في ضوء مفهوم
ِّ
الجودة .

يتابعالمشرفسيرالعملوانجازهباستمرار .
يزود المشرف المعلمين بنماذج التقويم

الذاتي .

المحورككل 

المعياري

النسبي

الترتيب

ويتبين من الجدول ( )15-5النتائج اآلتية:
 .1تراوحتمتوسطاتتقديراتالمديرونعلىفقراتالمحوراألولمابين()4.11–3.36
وبوسط حسابيإجماليمقداره()3.67بوزننسبيقدره( )%73وهيقيمةتدلعلى
وزننسبيكبير .وتعيو الباحثة ذلك إلىأنأحدأعمدةمنظومةالتربيةهوالتقويم،

وعلى اعتبار أن المشرف قائد تربوي فهو بال شك قد امتلك الخبرة الكافية في هذا
المجالأثناءإعدادهاألكاديمي،والوظيفي:ممايساعدهعلىتزويدالمعلمبكافةأساليب
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وأدوات التقويم ،إعداد جدول المواصفات ،تحليل نتائج اَلختبارات المختلفة وتقديم

التغذيةالراجعة.

وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (آل دعبش  )2014،ودراسة (صيام )2007،اللتين

أظهرتاوجوددرجةمتوسطةفيمجالالتقويم .
 .2تبينأنأعلىفقرتينفيالمحوركانتا:

 -الفقرة ( )1التي نصت على "يرشد المشرف المعلمين إلى استخدام أساليب تقويم

متنوعة".التياحتلتالمرتبةاألولىبوزننسبيقدره()%82وهيقيمةتدلعلىوزن
نسبيكبير .

وتعيو الباحثة ذلك إلىأهميةالتقويمالتربويباعتبارهركناًأساسياًفيمنظومةالتربية،

وبالتالي  يقوم المشرف بتدريب المعلمين على توظيف أنواع وأساليب التقويم المختلفة لجمع
المعلوماتالمطلوبةفيضوءمعاييرمحددةإلصدارحكمموضوعيعلىمدىتحققاألهداف

المنشودة،وتحديدنقاطالقوةلتعزيزها،ونقاطالضعفلعالجها.

 -الفقرة ( )3التي نصت على "يوجه المشرف المعلمين لإلفادة من نتائج التقويم في تحسين

العمليةالتعليمية"التياحتلتالمرتبةالثانيةبوزننسبيقدره()%77وهيقيمةتدلعلىوزن
نسبيكبير.وتعيو الباحثة ذلكإلىأنمنظومةالتربيةحلقةمتصلةتبدأبالتخطيطالقائمعلى
بناء على نتائج
نتائج التقويم باألساس ،حيث يقوم المشرف بتقديم التغذية الراجعة للمعلمين ً

اَلختبارات التحريرية والشفوية ،ويساعده في تحليل هذه النتائج ،وتوجيهه نحو إعداد الخطط
العالجيةالالزمة.

.3تبينأنأدنىفقرتينفيالمحوركانتا :

 الفقرة ( )4التي نصت على "يزود لمشرف المعلمين بأدوات تقويم تناسب ذوي اَلحتياجات
الخاصة"التياحتلتالمرتبةاألخيرةبوزننسبيقدره()%67وهيقيمةتدلعلىوزننسبي
متوسط.

وتعيو الباحثة ذلك إلىخضوعجميعالطالبلنفساَلختباراتعلىالرغممنأن

مدارسنافيهاالكثيرمنذوياَلحتياجاتالخاصة،ولوجودقسمخاصبالمديريةمنمسئولياته
متابعةهذهالحاَلتعبرمشرفةالتربيةالخاصةوهوقسماإلرشاد.

 الفقرة()8التينصتعلى"يزودالمشرفالمعلمينبنماذجالتقويمالذاتي"التياحتلتالمرتبةالسابعةبوزننسبيقدره()%69وهيقيمةتدلعلىوزننسبيكبير .
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فلسفةالتقويمالذاتيغيرمتوافرة

وتعيو الباحثة ذلك إلىأنهوعلىالرغممنأن 
لدىمشرفيالمرحلةبشكلواضح،إَلأنههناكتوجهمنقبلالو ازرةإلىتدريبالمشرفينعلى
استخدامالتقويمالذاتيعلىالرغممنتأثره بذاتيةالمعلموأهوائه ،وانخفاضنسبةالموضوعية

والثباتفيها .

 تحليل محاور االستبانة "جودة العمل اإلشراسي":
تااماسااتخدامالمتوسااطالحسااابيواَلنح ارافالمعياااريوالااوزنالنساابي،والجاادولاآلتااي

يوضحذلك .

جدول ( :)16-5المتوسط واالنحراف المعياري والوين النسبي لكل محور من محاور استبانة
"جودة العمل" ولالستبانة ككل
االستجابات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوين

1

التخطيط

 4575

 3.92

 0.82

%78

1

2

التطويروالتحسين 

 4372

 3.75

 0.89

%75

3

3

القيادة 

 4387

 3.76

 0.80

%75

2

4

التقويم

 4291

 3.67

 0.83

%73

4

 17625

 3.78

 0.84

 %76



َنص المحور

المحور

اَلستبانةككل 

مجموع

المتوسط

النسبي

الترتيب

ويتبين من الجدول ( )16-5السابق أن محور التخطيط حصل على المرتبة األولى
بوزننسبي(،)0.78يليذلكمحورالقيادةحصلعلىالمرتبةالثانيةبوزننسبي(،)%75

يليذلكمحورالتطويروالتحسينحصلعلىالمرتبةالثالثةبوزننسبي(،)%75يليذلك

محورالتقويمحصلعلىالمرتبةاألخيرةبوزننسبي(،)%73أمااَلستبانةككلفقدحصلت

على وزن نسبي(،)%84وجميعها قيمتدل علىوزن نسبي كبير ،وتختلف هذه النتيجة مع

دراسة(الطيطيوجبر )2012،

وتفسر الباحثة حصولمحورالتخطيطعلىالمرتبةاألولى؛ نتيجةألنالتخطيطمن

صميمعملالمشرف،وهوبالشكضرورةلنجاحأيعمل،حيثيساعدعلىتحقيقاألهداف
بأقلوقتوجهد،ويساعدعلىحصراإلمكاناتالماديةوالبشرية،هولحظةالبدايةحيثيضع
أسسالنجاحوخطواتهوطرائقه،وحصولمحورالقيادةعلىالمرتبةالثانية؛ نتيجةألنالقيادة

قائمةعلىالتعزيز والمشاركةالفاعلةمنقبلالمعلمين ،بهدفبنائهمواَلرتقاءبقدراتهموالذي
هومنأساسياتعملالمشرفالتربوي،وحصولمحورالتطويروالتحسينعلىالمرتبةالثالثة

نتيجة ألن المدير َل يكون على اطالع تام باألمور التي يقوم بها المشرف في المدارس
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المختلفة ،علىاعتبارأنعملالمشرفموزععلىمدارسمختلفة ،ولوطبقتاَلستبانةعلى
رؤساءأقساماإلشرافالتربويسنجدأنهذاالبعدسيأخذالمرتبةاألولىألنمنطبيعةعمل

المشرفهوالتطويروالتحسين،وتختلفهذهالنتيجةمعدراسة(المقيد)2006،التيحصلفيها

معيار التحسين المستمر على المرتبة األولى  ،وحصول محور التقويم على المرتبة األخيرة؛

نتيجة ألن كثرة أعباء المشرف تعيقه عن المتابعة الدورية ،باإلضافة إلى تكدس المناهج

بالمهاراتالمختلفةَليساعدعلىالتنويعفيأساليبوأدواتالتقويم ،ناهيكعناعتمادالو ازرة

ألساليبمحددةفيالتقويم .

 .8نتائج السؤال الثامن الذي ينص على:

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المهارات التدريبية الاليمة لمشرسي المرحلة

األساسية ( )4-1ومستوى جودة العمل لديهم؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين محاور اَلستبانتين
والجدول ( )17-5اآلتي
(المهارات التدريبية – جودة العمل) وبين الدرجة الكلية لكل منها ،
يوضحتلكالمعامالت .

جدول ( :)17-5معامالت االرتباط بين محاور االستبانتين (المهارات التدريبية – جودة
العمل) وبين الدرجة الكلية لكل منها

جودة العمل
المهارات التدريبية

التخطيط

التطوير
والتحسين

القيادة

التقويم

استبانة جودة
العمل ككل

المهاراتاألكاديمية 

** 0.672**  0.591**  0.665**  0.541

** 0.703

المهاراتالفنية 

** 0.611**  0.613**  0.610**  0.534

** 0.680

المهاراتاإلدارية 

** 0.761**  0.651**  0.753**  0.656

** 0.800

المهاراتاإلنسانية 

** 0.746**  0.627**  0.721**  0.661

** 0.785

استبانةالمهاراتالتدريبيةككل  ** 0.794**  0.706**  0.782**  0.683

** 0.845

رالجدوليةعنددرجةحرية()144ومستوىدَللة(،0.195=)0.05وعندمستوىدَللة( 0.254=)0.01

يتضحمنالجدولالسابق،جدول()17-5أنمعامالتاَلرتباطبيندرجاتكل

محورمنمحاوراستبانةالمهاراتالتدريبيةالالزمةلمشرفيالمرحلةاألساسيةودرجةمحاور
استبانةجودةالعمل،وبينالمحاورواَلستبانتينككلقدتراوحتبين()0.800–0.534وهي

تدل على معامالت ارتباطقويةموجبة دالةإحصائيةعندمستوى دَللة(،)0.01كذلكفإن
معامل اَلرتباط بين الدرجة الكلية َلستبانة المهارات التدريبية والدرجة الكلية َلستبانة جودة

العمل قد بلغ ( )0.845وهو معامل ارتباط قوي موجب دال إحصائياً عن مستوى دَللة

( .)0.01
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وتعيو الباحثة ذلك إلىأنهكلمازادتمكنالمشرفالتربويمنالمهاراتالالزمة
لتأديةعملهاإلشرافي ،والقيامبمساعدةالمعلموتشجيعه فيمعرفةنفسهوفهمذاتهوعلىتقديم

أفكار إبداعية من شأنها تحقيق األهداف التربوية المنشودة كلما تحققت الجودة في العمل

اإلشرافيوزادتالفرصةفيالحصولعلىمخرجتعليميعاليالجودة .

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (أبو شقفة )2014،في وجود عالقة موجبة قوية ولقد

ظهرتنتائجهافيعمليةالتقييموالمتابعةلدىمديرياإلداراتالتعليميةبمحافظاتغزة .

وهذاماأكدهجميعرؤساءأقساماإلشرافالتربويبمديرياتالتربيةوالتعليمفي محافظاتغزة

التي أجرتمعهمالباحثةمقابلة رسمية،حيثإنهمأكدواعلىوجودعالقةقويةبينالمهارات
التدريبيةالالزمةللمشرفينالتربويينوجودةالعمل .
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ملخص النتائج

أسفرتالدراسةالحاليةعنالنتائجاآلتية :


أوالً:
 .1أكدت النتائجأنالمهاراتالعلميةوالفنيةواإلداريةواإلنسانيةجاءتبدرجةكبيرة .
 .2إن أكثر المهارات التدريبية لزوماً لمشرفي المرحلة األساسية ( )4 – 1هي :ينفّذ
المشرف دروساً توضيحية أمام المعلمين ،بوزن نسبي (ِّ .)%59
يقدر المشرف جهود
المعلمينوانجازاتهمالمتميزة،بوزننسبي(.)%66يساعدالمشرفعلىإقامةاألنشطة
المدرسيةالمختلفةفيالمدارس،بوزننسبي(.)%66
َ .3لتوجدفروقذاتدَللةإحصائيةعندمستوىدَللة()0.05فيمتوسطاتدرجات
تقديرأفرادعينةالدراسة(المديرون)فيمستوىالمهاراتالتدريبيةلدىمشرفيالمرحلة
األساسية()4-1بمحافظاتغزةتعزىلمتغيرالجنس(ذكر-أنثى).
َ .4لتوجدفروقذاتدَللةإحصائيةعندمستوىدَللة()0.05فيمتوسطاتدرجات
تقدير أفراد عينة الدراسة(المديرون) في مستوى المهارات التدريبية (العلمية واإلدارية)
لدى مشرفي المرحلة األساسية ( )4-1بمحافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي
(بكالوريوس– دراساتعليا) .بينماتوجدفروقفيمستوىالمهاراتالتدريبية(الفنية
واإلنسانية)لصالححملةالبكالوريوس.
 .5توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ( )0.05في متوسطات درجات
تقديرأفرادعينةالدراسة(المديرون)فيمستوىالمهاراتالتدريبيةلدىمشرفيالمرحلة
األساسية()4-1بمحافظاتغزةتعزىلمتغيرالتخصص(موادعلمية–موادإنسانية)
لصالحذويتخصصموادعلمية.
َ .6لتوجدفروقذاتدَللةإحصائيةعندمستوىدَللة()0.05فيمتوسطاتدرجات
تقديرأفرادعينةالدراسة(المديرون)فيمستوىالمهاراتالتدريبيةلدىمشرفيالمرحلة
األساسية ( )4-1بمحافظاتغزةتعزىلمتغيرسنواتالخدمة(أقلمن 5سنوات– 5
إلى10سنوات–10سنواتفأكثر) .
ثانياً :أن مستوى جودة العمل لدى مشرفي المرحلة األساسية بلغ (،%75 ،%75 ،%78

 )%73للمحاور األربعة (التخطيط ،القيادة ،التطوير والتحسين ،التقويم) على الترتيب ،وهي
تشيرإلىمستوياتكبيرة،فيمابلغمستوىجودةالعملفياَلستبانةكلك()%76وهويشير
إلىمستوىكبيرمنجودةالعمللدىالمشرفين 
ثالثاً:توجدعالقةدالةإحصائياًعندمستوىدَللة()0.05بينالدرجةالكليةَلستبانةالمهارات
التدريبية والدرجة الكلية َلستبانة جودة العمل بمعامل ارتباط قوي موجب دال إحصائياً قدره
( .)0.845
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توصيات الدراسة:

 .1ضرورة نشر ثقافة الجودة في اإلش ارف التربوي للمرحلة األساسية( )4-1من خالل
إعداددليلتثقيفيحولالجودةومعاييرهاوكيفيةتحقيقها 

 .2عقدورشاتعملبالتنسيق معوحدةالجودةبو ازرةالتربيةوالتعليمومعمشرفيالمرحلة
األساسية()4-1للتعريفبعملوحدةالجودةفيالميدان .

 .3إعداد برامج تدريبية يشترك مشرفو المرحلة األساسية في إعدادها وتلبي احتياجاتهم
الحقيقية .

 .4وضعرؤىمستقبليةلتحقيقالجودةبالتنسيقمعالجامعات .

 .5ضرورة  تبني الخطط اَلستراتيجية بعيدة المدى والحرص على متابعة تنفيذها خاصة
الخطط التي وضعها السابقون والبناء على نتائجها في الميدان ،بما يضمن تكاملية

العملوتنسيقالجهود،وتحقيقمؤشراتالجودةفيالميدانالتربوي .

 .6الحرص على مواكبة التطور العلمي السريع من خالل تزويد المشرفين بنشرات حول
أهمالمستجداتالتربويةوالقضايااإلشرافيةوتوظيفهافيالعملاإلشرافي .

 .7إعدادالمكتباتالخاصةباإلشرافالتربويوتوفيرالمراجعالتربويةللنموالمعرفيفي


مجالاإلشراف .
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مقترحات الدراسة:

فيضوءماسبقيتضحللباحثةأنالمهاراتاإلنسانيةوالعلميةوالفنيةواإلداريةتعد

قاعدةأساسيةللمشرفالتربويفيالمرحلةاألساسية()4-1وهيضرورةقصوىلتحقيقالجودة

فيالعملاإلشرافي ،ممايتطلبمنو ازرةالتربيةوالتعليمبشكلعاموأقساماإلشرافالتربوي
بشكل خاص أن تحرص على امتالك مشرفي المرحلة األساسية ( )4-1لهذه المهارات ،مع
ضرورة تبصيرهم بكيفيةتحقيق الجودةفي العملاإلشرافي والمعاييرالمرتبطةبالجودة ،وحث

المشرفين التربويين على الضرورة التزود بهذه المهارات والتمكن منها من مصادر متنوعة
ومتعددةمنأجلتحقيقالجودةفيالعملاإلشرافي .

كمايتضحاهتمامالمشرفينبالجانباإلنسانيمعالمعلمينوجميعالعاملينفيالميدان

وهذا يدل على درجة الوعي لدى المشرفين التربويين بأهمية المهارات اإلنسانية في العمل

اإلشرافيومدىانعكاسذلكعلىأداءالمعلمين .وبعدأنتمتحديدالمهاراتالالزمةلمشرفي

المرحلةاألساسية ( )4-1وعالقتهابجودةالعملاإلشرافيلديهم ،ترىالباحثةأنهَلبدمن
اقتراحسبللالرتقاءبمستوىالجودةفياإلشرافالتربويمنخاللتبنيو ازرةالتربيةوالتعليم

لثقافةالجودةونشرهافيالميدان،وتقترحالباحثةالقيامبالدراساتالتالية :
 .1إجراءنفسهذهالدراسةفيالمحافظاتالشماليةفيفلسطين.

 .2إجراء دراسة تجريبية لبرنامج مقترح قائم على الجودة لتنمية مهارات مشرفي المرحلة
األساسية.

 .3إجراء دراسة تقويمية للبرامج التدريبية المقدمة لمشرفي المرحلة األساسية في ضوء
معاييرالجودة.

 .4إجراءدراسةوصفيةللمهاراتالتدريبيةللمشرفينالتربويينوعالقتهابمتغيراتأخرى (


وفقتجاربدولية،وفقاحتياجاتالمعلمين).
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قائمة املراجع
 اوالً:هرمل رجعهراع

ز .ه

 ثان اً:هرمل رجعهر جنب ز .ه
















أوالً :المراجع العربية
 -القرآنالكريم

 -الحديثالشريف

 .1اإلبراهيم ،عدنان بدري ( .)2002اإلشراف التربوي أنماط وأساليب ،مؤسسة حمادة
للدراساتالجامعيةوالنشروالتوزيع،إربد .

 .2ابن منظور ،جمال الدين أبو الفضل( .)1995لسان العرب .ج  ،23دار المعارف،
مصر .

 .3أبوالوفا،أيمن(.)2012واقعإدارةالمعرفةفياإلشرافالتربويبالمدارسالثانويةفي
محافظاتغزةوسبلتطويره.رسالة ماجستير،كليةالتربية،جامعةاألزهر،فلسطين .

 .4أبو دف ،محمود ( .)2007جودة التعليم في التصور اإلسالمي مفاهيم وتطبيقات.
بحث مقدم لمؤتمر الجودة سي التعليم العام الفلسطيني كمدخل للتميي2007-10-.

 .31-30

 .5أبو شقفة ،كمال( .)2014درجة ممارسة مديري اإلدارات التعليمية بمحافظات غزة
للتقييموالمتابعةوعالقتهابجودةالعملمنوجهةنظرالمشرفين.رسالة ماجستير،كلية

التربية،الجامعةاإلسالمية،غزة.

 .6أبو شملة ،محمد( .)2009فعالية بعض األساليب اإلشرافية في تحسين أداء معلمي
مدارس وكالة الغوث بغزة من وجهة نظرهم وسبل تطويرها .رسالة ماجستير ،كلية

التربية،الجامعةاإلسالمية،غزة .

 .7أبوقمروالمصالحة( .)2007مدىتوافرمعاييرالجودةفيبرامجاإلشرافالتربوي
المقدمة في و ازرة التربية والتعليم العالي في فلسطين ،المؤتمر التربوي الثالث ،كلية

التربية،الجامعةاإلسالمية،غزة .

 .8األسدي ،سعد وابراهيم ،عبد المجيد ( .)2007اإلشراف التربوي .دار الثقافة للنشر
والتوزيع .

 .9األغا،إحسان(.)2002البحث التربوي وعناصره.الجامعةاإلسالمية،غزة،فلسطين .
 .10األغا ،صهيب( :)2008اإلشراف التربوي ودوره في فعالية المعلم في مرحلة التعليم،
مجلة جامعة األيهر،سلسلةالعلوماإلنسانية،المجلد،10العدد()1يونيو،غزة .

146

 .11آلدعبش،فهدظاهر(.)2014تقويماألداءاإلشرافيلتنميةمعلميالصفوفاألولية
مهنياًفيضوءبعضمعاييرالجودةالشاملة.رسالة ماجستير،كليةالتربية،جامعةأم

القرى،مكةالمكرمة .

 .12البدري ،طارق ( )2008تطبيقات ومفاهيم سي اإلشراف التربوي .ط ،4دار الفكر
للنشر،عمان،األردن .

 .13البربري،هندأحمد(.)2007الجودةفيمدارسالتعليمالعام،بحث مقدم للقاء السنوي
الرابع للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية،بريدة،جامعةالملكسعود .

 .14بريك،فاطمة(.)2012فاعليةبرنامجتدريبيمقترحفيضوءمعاييرالجودةالشاملة
لرفع مستوى الممارسات الميدانية لدى المشرفات التربويات بمنطقة جازان .رسالة

دكتوراة،كليةالتربية،جامعةأمالقرى،مكةالمكرمة .

 .15البستان ،أحمد وعبد الجواد ،عبد اهلل وبولس ،وصفي ( ،)2003اإلدارة واإلشراف
التربوي والنظرية ،البحث ،الممارسة.مكتبةالفالحللنشروالتوزيع،الكويت .

 .16بلقيس،أحمدوعبداللطيفخيري.)2002(،الزياراتالصفيةوالدروسالتوضيحيةفي
إطاراَلستراتيجياتاإلشرافية،معهد التربية التابع لألونروا،عمان،األردن .

 .17بنتن،نجاة(.)2007استمارةمقترحةلقياسالجودةفيالتعليمالعام.الجمعية السعودية

للعلوم النفسية والتربوية(جستن) ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،اللقاء

السنويالرابععشر .

 .18البوهي ،فاروق( .)2001اإلدارة التعليمية والمدرسية .دار قباء للطباعة والنشر،
القاهرة،مصر .

 .19التميمي ،ميسون ( .)2005تطوير اإلشراف التربوي للمرحلة األساسية الدنيا في
فلسطين،رسالة دكتوراه،برنامجالدراساتالعلياالمشتركبينكليةالتربيةوجامعهعين
شمسمعكليةالتربية،جامعهالقدس 

 .20الجابري،سالم(.)2011المهاراتاإلشرافيةللمشرفالتربوي.مجلة التطوير التربوي،
ع،64سلطنةعمان .

 .21الجرجاوي ،زياد والنخالة ،سمية ( .)2009واقع اإلشراف التربوي في مدارس التعليم

الثانوي الحكومي في محافظات غزة .مجلة مستقبل التربية العربية ،مج ،15ع،55

مصر .
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 .22جين مكنيف ،ترجمة نادر وهبة( .)2001البحث اإلجرائي من أجل التطور المهني،
ط،1راماهلل،مركي القطان للبحث والتطوير التربوي .

 .23الحارثي ،رسماء ( .)2009واقع ممارسات مشرفات اللغة العربية بعض أساليب
اإلشراف التربوي في ضوء معايير الجودة .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم

القرى،مكةالمكرمة .

 .24الحارثية ،رحمة( )2006تقويم برامج التنمية المهنية للمشرفين التربويين في سلطنة
عمان،رسالة ماجستير،جامعةالسلطانقابوس،سلطنةعمان .

 .25حبتر،أحالم(.)2007أسسومتطلباتالجودةالشاملةفيالتعليم.الجمعية السعودية

للعلوم التربوية والنفسية(جستن) ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،اللقاء

السنويالرابععشر .
 .26الحربي،عبداهلل(.)2012دورالكفاياتاألساسيةللمشرفالتربويفيتطويرالنمو
المهني لمعلم العلوم .دراسات عربية سي التربية وعلم النفس .ع  ،32ص 208-

 .206

 .27الحربي،عبدالكريم (.)2008إمكانيةتطبيقإدارةالجودةالشاملةلتطويراألداء في
المعاهداألمنية.رسالة دكتوراه،جامعةأمالقرى،السعودية .

 .28حريز ،سامي ( .)2007المهارة سي إدارة األيمات وحل المشكالت األسس النظرية
والتطبيقية.دارالبداية،عمان،األردن .

 .29حسين ،سالمة وعوض اهلل ،عوض اهلل ( .)2006اتجاهات حديثة سي اإلشراف
التربوي.دارالفكر،عمان،األردن .

 .30حلس ،ماجد ( .)2010الممارسات اإلشرافية وعالقتها بالنمو المهني لمعلمي المرحلة
األساسية الدنيا في محافظة غزة في ضوء معايير الجودة .رسالة ماجستير ،كلية

التربية،جامعةاألزهر،غزة .

 .31الخطيب ،إبراهيم والخطيب ،أمل ( .)2003اإلشراف التربوي سلسفته* أساليبه*
تطبيقاته.دارقنديلللنشروالتوزيع،عمان،األردن .

 .32خليل،نبيلسعد(.)2011إدارة الجودة الشاملة االعتماد األكاديمي سي المؤسسات
التربوية.دارالفجرللنشروالتوزيع،القاهرة،مصر .
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 .33الدوسري ،عادل إبراهيم ( .)2010مدى ممارسة المشرف التربوي لدوره اإلشرافي في
المدارس اَلبتدائية الحكومية (بنين) بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية

السعودية.رسالة ماجستير،كليةالتربية،جامعةالخليجالعربي،البحرين .

 .34راضي ،ميرفت ( .)2006معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم

التقنيفيمحافظاتغزةوسبلالتغلبعليها.رسالة ماجستير،كليةالتجارة،الجامعة

اإلسالمية،غزة 

 .35ربيع ،هادي مشعان( )2006اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي الحديث ،مكتبة
المجتمعالعربيللنشروالتوزيع،عمان .

 .36زايد،عطاف(.)2008دور اإلشراف واإلرشاد سي العملية التربوية.داركنوزالمعرفة
العلميةللنشروالتوزيع،عمان،األردن .

 .37الزايدي،مها(.)2002تقويم األداء الوظيفي للمشرسة التربوية .دراسة تطبيقية،دار
الفكرالعربي،القاهرة،مصر .

 .38الزهراني ،سعيد ( .)2011معوقات تطبيق الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي

بمحافظة المخواة التعليمية .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة

المكرمة .

 .39السخني،حسين والزعبي ،ميسونوالخزاعة،محمد( .)2012اإلشراف التربوي قراءة
معاصرة ومستقبلية.دارصفاءللطباعةوالنشروالتوزيع،عمان،األردن .

 .40سعد ،السيدة ( .)2012أخالقيات الزيارة الصفية في ضوء توجهات اإلشراف التربوي
الحديث،مجلة كلية التربية ببنها،العدد ،92الجزءالثالث .

 .41السعدية،حمدة(.)2014الكفاياتاألدائيةالالزمةلدىالمشرفالتربويمنوجهةنظر
مديري المدارس ومساعديهم بوَلية السويقفي محافظةشمال الباطنة بسلطنةعمان،

مجلة العلوم التربوية والنفسية،مج،15ع،1مارس .

 .42السعود ،راتب ( .)2002اإلشراف التربوي اتجاهات حديثة ،مركز طارق للخدمات
الجامعية،عمان،األردن .

 .43سعيد،محمود(1426ه).مفهوم اإلشراف التربوي الحديث وكفاياته واتجاهاته.حولية
كليةالمعلمينفيأبها،العددالثامن .

 .44السلمي ،علي ( .)1999المهارات اإلدارية والقيادية للمدير المتفوق .دار غريب
للطباعةوالنشر،القاهرة .
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 .45سليم ،أحمد( .)2012اَلحتياجات التدريبية للموجهين التربويين في الجمهورية العربية

السوريةكمايراهاالموجهونالتربويون.دراسةميدانيةفيمحافظةدمشقوريفدمشق

والقنيطرة،مجلة جامعة دمشق،المجلد(،)28العددالرابع .

 .46سمعان ،محمد( .)2012دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية من

وجهت نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة.
رسالة ماجستير،كليةالتربية،جامعةاألزهر،غزة .

 .47سيسالم ،روضة وآخرون ( .)2007اإلشراف التربوي سي سلسطين .غزة ،فلسطين:
مكتبةآفاقللطباعةوالنشر .
 .48شاهين،عبدالرحمن(.)2014مطالبالتنميةالمهنيةالمتوقعةمنالمشرفينالتربويين

منوجهةنظرالمعلمينومديريالمدارس.مجلة كلية التربية،جامعةاألزهر،العدد:

()157الجزءالثاني .

 .49شحاتة،حسنوالنجار،زينب(.)2003معجم المصطلحات التربوية والنفسية.القاهرة،
الدارالمصريةواللبنانية .
 .50الشربيني ،غادة ( .)2007دور اإلشراف التربوي في تحقيق الجودة في التعليم العام

بالمملكةالعربيةالسعودية.الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) اللقاء

السنويالرابععشر،كليةالتربية،جامعةالملكسعود،الرياض .

 .51شرقاوي ،محمد محمد ( .)2012المتعلم المبدع ومعايير الجودة الشاملة واالعتماد.
مكتبةاَلنجلوالمصرية،القاهرة،مصر .

 .52الشريف،عبد اهلل(.)2012تطويرالممارساتاإلشرافيةللمشرفينالتربويينفيضوء
مبادئالجودةالشاملة.مجلة القراءة والمعرسة،ع،130مصر .

 .53صالح ،نجوى ( .)2007تحسين دور المشرف التربوي في مدارس محافظة غزة في
ضوء مفهوم الجودة .بحث مقدم للمؤتمر التربوي الثالث ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية،غزة .

 .54الصالحي،نبيل(.)2013إدارة الجودة الشاملة تطبيقات عملية سي المجال التربوي.
الجنادريةللنشروالتوزيع،عمان،األردن .

 .55صليو،سهى(.)2005اإلشراف والتنظيم التربوي .دارصفاءللنشروالتوزيع،عمان،
األردن .
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 .56صيام،محمدبدر(.)2007دوراإلشرافالتربويفيتطويراألداءالمهنيللمعلمين
فيالمدارسالثانويةفيمحافظةغزة.رسالة ماجستير،الجامعةاإلسالمية،غزة .

 .57طافش،محمود(.)2004اإلبداع سي اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية.دارالفرقان،
عماناألردن .

 .58الطعاني،حسن(.)2005اإلشراف التربوي ،مفاهيمه ،وأهداسه ،أسسه ،أساليبه ،دار
الشروقللنشروالتوزيععمان،األردن.

 .59الطعاني ،حسن ( .)2010اإلشراف التربوي (مفاهيمه ،أهداسه ،أسسه ،أساليبه).
اإلصدارالثالث،دارالشروقللنشروالتوزيع،عمان،األردن .

 .60الطيطي،محمدوأبوسمرة،محمودوعبيداهلل،عصام(.)2010مدىامتالكالمشرفين
التربويين في الضفة الغربية لمهارات اإلشراف التربوي من وجهات نظر معلمي

ومعلماتالمرحلةالثانوية.المجلة التربوية،المجلدالرابعوالعشرون،العدد  .95

 .61الطيطي ،محمد وجبر ،معين( .)2012واقع جودة التعليم في المدارس األساسية

الحكوميةفيمديريات التربية والتعليمفي فلسطينومتطلبات تطبيقهامنوجهةنظر

المشرفينالتربويينواإلداراتالمدرسية.مجلة جامعة األيهر،سلسلةالعلوماإلنسانية،
المجلد،14العدد.1

 .62عابدين،محمدعبدالقادر(.)2001اإلدارة المدرسية الحديثة .دارالشروق،عمان،
األردن .

 .63عابدين ،محمود ( .)2000علم اقتصاديات التعليم الحديث .الدار المصرية اللبنانية،
القاهرة،مصر .

 .64العاجز،فؤادوحلس،داوود(.)2009دليل المشرف التربوي لتحسين عمليتي التعليم
والتعلم،غزة،الجامعةاإلسالمية .

 .65عايش،أحمد(.)2008تطبيقات سي اإلشراف التربوي.دارالمسيرة،عمان،األردن .

 .66عايش ،أحمد ( .)2011تطبيقات سي اإلشراف التربوي .ط ،2دار المسيرة للنشر
والتوزيع،عمان،األردن .

 .67عايش،أحمدوعياش،آمالوعباس،محمد(.)2011فاعليةبرنامجتدريبيفيأثناء
الخدمةفيتطويركفاياتالمشرفينالتربويينفيوكالةالغوثالدوليةفياألردنمن

وجهةنظرالمشرفينالتربويين.مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية)،مجلد
(،)25اإلصدار( .)5
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 .68عبدالجواد،عصام(.)2000ضبطالجودة.مجلة التربية،العددالثالثوالثالثون .
 .69عبد الرازق ،صالح( .)2002تصور مقترح لتطوير برامج إعداد معلم التاريخ بكليات
التربية في ضوء متطلبات الجودة الشاملة .مجلة الثقاسة والتنمية .العدد الخامس،

يوليو .

 .70عبد الرحمن ،إيمان ( .)2013درجة فعالية أساليب برامج التنمية المهنية للمشرفين
التربويينفيو ازرةالتربيةوالتعليماألردنيةمنوجهةنظرالمشرفينالتربويين.دراسات،

العلوم التربوية،مج،40ع،1جامعةالبلقاءالتطبيقية،األردن .

 .71عبدالشكور،نوابأنور(.)2007مستوىتحققالكفاياتالالزمةللموجهينالتربويين
عندممارسةمهامهماإلشرافيةفيمدارسالتعليمالثانويالعامبمحافظةعدن.رسالة

ماجستير،جامعةعدن،اليمن .

 .72عبد الهادي ،جودة ( .)2002اإلشراف التربوي مفاهيمه وأساليبه (دليل لتحسين
التدريس).الدارالعلميةللنشروالتوزيعودارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،األردن .

 .73عبد ربه ،عبير ومحمد ،رانيا( .)2014اَلحتياجات التدريبية الالزمة لمشرفات رياض
األطفال لتحسين جودة أدائهن في ضوء معايير الجودة .مجلة كلية التربية ،جامعة

األزهر،العدد،157الجزءالثاني .

 .74عبيدات ،ذوقان وأبو السميد ،سهيلة ( .)2007استراتيجيات حديثة سي اإلشراف
التربوي.دارالفكر،عمان،األردن .

 .75العبيدي ،محمد ( .)2010اإلشراف التربوي واإلدارة التعليمية .دار الثقافة للنشر
والتوزيع،عمان،األردن .

 .76عطاري ،عارف وعيسان ،صالحة ومحمود ،ناريمان ( .)2005اإلشراف التربوي،
اتجاهاته النظرية وتطبيقاته العملية.مكتبةالفالحللنشروالتوزيع،الكويت .

 .77عطوي ،جودت عزت ( .)2001اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي أصولها
وتطبيقاتها.الدارالعلميةالدوليةومكتبةالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،األردن .

 .78عطوي ،جودت عزت ( .)2008اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي أصولها
وتطبيقاتها.اإلصدارالثالث،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،األردن .

 .79عطية ،محسن ( .)2009الجودة الشاملة والجديد سي التدريس .دار صفاء للنشر
والتوزيع،عمان،األردن .
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 .80عالونة ،معزوز وأبو حمرة ،محمود وأبو عبيد اهلل ،عصام ( .)2008قياس مدى
امتالك المشرفين التربويين في الضفة الغربية لمهارات اإلشراف التربوي من وجهات

نظرمعلميالمرحلةالثانوية.مجلة جامعة األيهر،المجلد،10العدد،a1غزة .

 .81عليان ،سليمان وأبو ريش ،عالية وسنداوي ،خالد وزيدان ،رائد ( .)2013اإلشراف
التربوي بين النظرية والتطبيق.دارزهران.

 .82عليمات ،صالح( .)2004إدارة الجودة الشاملة سي المؤسسات التربوية ،دارالشرق،
عمان،األردن .
 .83الغفيلي،عبداهلل(.)2011واقعتطبيقمبادئالجودةالشاملةفياإلشرافالتربويمن
قبلالمشرفينالتربويين.رسالة ماجستير،كليةالتربية،أمالقرى،مكةالمكرمة .

 .84القاسم،عبدالكريم(.)2007درجةأهميةاألساليباإلشرافيةكمايتصورهاالمشرفون
التربويون في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين .مجلة اتحاد

الجامعات العربية،ع،48األردن .

 .85قاسم،مجديومحمود،فاطمةالزهراء(.)2011تفعيل جودة التعليم سي القرن الحادي
والعشرين مدخل حل المشكالت.دارالفكرالعربي،القاهرة،مصر .

 .86القحطاني ،حميد ( .)2005المشكالت التي تواجه اإلشراف التربوي بالمنطقة الشرقية
كما يراها المشرفون التربويون .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود،

الرياض .

 .87القفعي ،خميس بن عبد الرحمن( .)2011اَلحتياجات التدريبية للمشرف التربوي في
مجتمعالمعرفة.رسالة ماجستير،كليةالتربية،جامعةأمالقرى،مكةالمكرمة .

 .88لبان،ميعلي).)2007إدارةاإلشرافالتربويللبناتبمدينةمكةالمكرمةفيضوء
مبادئ إدارة الجودة الشاملة دراسة ميدانية .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم

القرى،مكةالمكرمة .

 .89اللياتي،ابتسام(.)2013تطويرأداءالمشرفاتالتربوياتفيضوءمبادئإدارةالجودة
الشاملةمنوجهةنظرالمشرفاتوالمديراتوالمعلمات.رسالة ماجستير،كليةالتربية،

ى،مكةالمكرمة .

جامعةأمالقر

 .90المالكي،ريمعطية(.)2015دورالمشرفةالتربويةفيالتنميةالمهنيةلمعلماتالتربية

اإلسالميةفيالمرحلةاَلبتدائيةبمدينةمكةفيضوءمعاييرالجودة.رسالة ماجستير،

كليةالتربية،جامعةأمالقرى،مكةالمكرمة .
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 .91المدلل ،نعيمة ( .)2003تصور مقترح لمواجهة معوقات اإلشراف التربوي في
محافظات غزة في ضوء اَلتجاهاتالمعاصرة .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية،

غزة .
 .92المزجاجي،عليبنعياش(1426ه).مامدىاَلحتياجاتالتدريبيةالالزمةلمشرفي
العلوم الطبيعية حديثي اَللتحاق بمهنة اإلشراف التربوي في ضوء الكفايات األدائية.

رسالة ماجستير،كليةالتربية،جامعةأمالقرى،مكةالمكرمة .

 .93المزمومي ،سعد ( .)1430مستوى أهمية وتطبيق بعض معايير الجودة الشاملة في
برامج تدريب المشرفين التربويين بمراكز التدريب التربوي بمدينة مكة المكرمة ،رسالة

ماجستير،كليةالتربية،جامعةأمالقرى،مكةالمكرمة .

 .94المساد ،محمود( .)1986اإلشراف التربوي الحديث واقع وطموح ،دار األمل للنشر
والتوزيع،إربد .

 .95مطران،أسامة(.)2015الجودة ومخرجات التعليم.دارالمعتزللنشروالتوزيع.
 .96المقيد ،عاهد مطر ( .)2006واقع الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة
الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وسبل تطويره .رسالة ماجستير ،قسم

أصولالتربية،كليةالتربيةاإلسالمية،قسماإلدارةالتربوية،الجامعةاإلسالمية،غزة.

 .97مكتب التربية العربي لدول الخليج ( .)1985اإلشراف التربوي لدول الخليج واقعه
وتطويره،الرياض .

 .98المنجد سي اللغة واألعالم،1986،ط،21دارالمشرق،بيروت .

 .99نبهان،يحيى(.)2007اإلشراف التربوي بين (المشرف ،المدير ،المعلم) .دارصفاء
للنشروالتوزيع،عمان،األردن.

 .100نشوان،جميل(.)2004تطويركفاياتالمشرفيناألكاديميينفيالتعليمالجامعيفي
ضوءمفهومإدارةالجودةالشاملةفيفلسطين.ورقة عمل مقدمة لمؤتمر النوعية سي

التعليم الجامعي الفلسطيني،جامعةالقدسالمفتوحة،راماهلل،فلسطين .

 .101نشوان ،يعقوب ونشوان ،جميل ( .)2001السلوك التنظيمي سي اإلدارة واإلشراف
التربوي.مطبعةومكتبةدارالمنارة .

 .102و ازرةالتخطيطوالتعاونالدوليالفلسطينية(.)1997اإلصدار األول،غزة،فلسطين .

 .103و ازرةالتربيةوالتعليمالعاليالفلسطينية(.)2007دليل المشرف التربوي .اإلدارةالعامة
لإلشرافوالتأهيلالتربوي،راماهلل .
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 .104و ازرةالتربيةوالتعليمالعاليالفلسطينية(.)2008دليل اإلشراف التربوي .اإلدارةالعامة
لإلشرافوالتأهيلالتربوي،راماهلل .

 .105و ازرةالتربيةوالتعليمالعاليالفلسطينية(.)2009تطوير النظام اإلشراسي سي سلسطين.
المادةالتدريبية .

 .106و ازرةالتربيةوالتعليمالعاليالفلسطينية()2013اإلشراف التربوي سي سلسطين .اإلدارة
العامةلإلشرافوالتأهيلالتربوي،راماهلل .

 .107وصوص ،ديمة الجوارنة ،المعتصم باهلل( .)2014اإلشراف التربوي-ماهيته-تطوره-
أنواعه-أساليبه.دارالخليجللنشروالتوزيع،عمان،األردن .

 .108يامين ،سها( .)2014درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي في
المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المشرفين التربويين

فيها.رسالة ماجستير،جامعةالنجاح،نابلس .
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5. Peter Baffour-Awuah(2011)، "Supervision of instruction in public
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السبت29-8-2015الساعةالتاسعةوالنصفصباحاً .

ثالثاً :المقابالت

 .1مقابلة مع أ .هشام الحاج ،رئيس قسم اإلشراف التربوي بمديرية خان يونس في تمام
الساعةالتاسعةصباحاًفييوماألربعاء30/12/2015
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 .2مقابلة مع أ .محمد حمدان ،رئيس قسم اإلشراف التربوي بمديرية الوسطى في تمام
الساعةالثامنةوالنصفصباحاًفييوماَلثنين4/1/2016

 .3مقابلةمعأ .أسامةالهباش ،رئيسقسماإلشرافالتربويبمديريةغربغزةفيتمام
الساعةالتاسعةوخمسوأربعيندقيقةصباحاًفييوماَلثنين4/1/2016

 .4مقابلة مع أ .ماجد األغا ،رئيس قسم اإلشراف التربوي بمديرية شرق خان يونسفي
تمامالساعةالحاديةعشرةوخمسوأربعيندقيقةصباحاًفييوماَلثنين4/1/2016

 .5مقابلةمعأ .وهبيالسباخيرئيسقسماإلشرافالتربويالسابقبمديريةرفحفيتمام


الساعةالعاشرةوخمسوأربعيندقيقةصباحاًفييومالسبت 16/1/2016
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مالحق الدراسة
 ر تبانزهرملهااريهراتسايب زها مش فنيهرا

ينيهيفهل اتهاهر وا ز.

 قائمزه أمساءهرحملكمنيهاال تبانتني.
 ر تبانزهرملهااريهراتسايب زها مش فنيهرا

ينيهيفهل اتهاهرانهائ ز.

 ر تبانزهج ا هراعملهرإلش ريفهيفهل اتهاهر وا ز.
 ر تبانزهج ا هراعملهرإلش ريفهيفهل اتهاهرانهائ ز.
 مناذجهتسه لهرملهمز.
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جامعـة األيهـــــر – ــــــــية
عمــادة الــدراسـات العليـــا
كلـيــــــــــــة الــــتربيــــــــــــــــــة
قســــم أصــــــول التربيـــــة

ملحق ()1
االستبانة األولى سي صورتها األولية
المهارات التدريبية للمشرسين التربويين

األستاذالدكتور______________:المحترم 
تقومالباحثة:بإجراءدراسةعلميةبعنوان"المهاراتالتدريبيةالالزمةلمشرفيالمرحلةاألساسية
( )4-1بمحافظاتغزةوعالقتهابجودةالعمل ،وذلكاستكماَلًللحصولعلىدرجةالماجستير
تخصص(أصولالتربية) .
وبماأنسيادتكممنأصحابالخبرةالمشهودلهافيمجالالتربية،فإنالباحثةتتشرفباختيار
سيادتكمضمنهيئةالتحكيملهذهاَلستبانة ،وتأملالتكرمبمالديكممنخبرةفيهذاالمجال
بإبداءرأيكمنحودرجةتحقيقمايأتي :
.1مدىوضوحالعبارة .
.2مدىمالئمةالفقراتللمجالالذيتنتميإليه .
 .3إجراء التعديالت التي ترونها مناسبة ،لتطوير أداة الدراسة سواء بالحذف أو اإلضافة أو
ادعينةالدراسةعلىهذهاَلستبانةستكونوفقاًلمقياس (ليكرت
التعديل ،علماًبأناستجابةأفر ّ
الخماسي) .
وتتكون أدوات الدراسة من استبانتين:
االستبانة األولى :المهارات التدريبية وتتكون من ( )4مجاَلت وهي :المهارات العلمية ((8

فقرات ،المهارات الفنية ( (8فقرات ،المهارات اإلدارية ( (8فقرات ،المهارات اإلنسانية ((8
فقرات .
االستبانة الثانية:جودةالعمل()4مجاَلتوهي:التخطيط((8فقرات،التطويروالتحسين((8
فقرات،القيادة((8فقرات،التقويم((8فقرات .
علماًبأنالمشرفعلىالرسالةهوالدكتور:فايزعلياألسود .
وتفضلوابقبولفائقالشكروالتقدير .
الباحثة/سمراألسطل 


 




اسم المح ّكم

الدرجة العلمية


التخصص
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مكان العمل


االستبانة األولى" :المهارات التدريبية للمشرسين التربويين"
المجال األول :المهارات األكاديمية:
وتعرف إجرائياً :بأنها قدرة مشرسي المرحلة األساسية الدنيا بمدارس محاسظات ية سي التخصص األكاديمي واألساليب التربوية

الحديثة واالطالع على كل ما هو جديد سي اإلشراف لتطوير معلميه.
المسلسل 

منتمية 

غيرمنتمية 

سليمة 

غيرسليمة 

الفقرات 




























 .1 .1
 .2 .2

اءاألكاديميةأوالمهنية .
يعدالمشرفالبرامجالتدريبيةسو ً
يعدالمشرفموادتدريبيةمناسبةَلحتياجاتالمعلمين .

 .3 .3

يتقنالمشرفاألساليباإلشرافيةالمعاصرة .



 .4 .4

يقومالمشرفبتنظيمورشاتعملحولأساليبتدريسالمناهجالدراسية .
ّ



































يدربالمشرفعلىكيفيةبناءاَلختباراتالتحصيليةأوالتشخيصيةوتحليلنتائجها .
ّ

 .5 .5
 .6

يستطيعالمشرفطرححلولإبداعيةللمشكالتالمدرسية .

 .7

يستطيعالمشرفتنظيمورشاتعملحولأساليبتدريسالمناهجالدراسية .

 .8

يساعدالمشرفالمعلمينعلىتحليلمؤشراتنمومهاراتالطالبواتجاهاتهموقيمهم  .







عباراتأخرىترونإضافتها :




*

*
المجال الثاني :المهارات الفنية
وتعرف إجرائياً بأنها قدرة مشرسي المرحلة األساسية على تنمية المعلمين مهنياً ،وممارسة أساليب اإلشراف التربوي المتنوعة مثل
الييارة الصفية والدروس التوضيحية والنشرات التربوية و يرها.









 .1
 .2

يوجهالمشرفالمعلمنحواستراتيجياتالتدريسالمختلفة .
ّ







يثيرالمشرفاهتماماتالمعلمينفيتجريبأساليبجديدة .







 .3

يوضحالمشرفللمعلمينكيفيةاَلستفادةمنالتقنياتالحديثةفيالعمليةالتربوية .
ّ



































 .4
 .5

يطرحالمشرفأفكا اًرجديدةبناءةتسهمفيتحسينجودةأداءالمعلمين .
يعقدالمشرفلقاءاتتربويةمعالمعلمينلدراسةالمستجداتالتربوية .

 .6

ينفّذالمشرفدروساًتوضيحيةأمامالمعلمين .





 .8

يرشدالمشرفالمعلمينإلىكيفيةتحقيقإدارةصفيةناجحةمنخاللالنشراتالتربوية 











يوفّرالمشرففرصتبادلالخبراتمعالزمالءمنخاللتنظيمالزياراتالتبادلية .

 .7

والقراءاتالموجهة .

عباراتأخرىترونإضافتها :





*

*

المجال الثالث :المهارات اإلدارية
وتعرف إجرائياً بأنها الممارسة اإلدارية للمشرسين سي اإلشراف على المدارس والمعلمين وكتابة التقارير.
ّ
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 .1

يتقن المشرف وضع الخطط التربوية المختلفة (سنوية ،فصلية ،يومية ،عالجية ،







 .2

يتعاونالمشرفمعمديرالمدرسةوالمعلمالمختصفيوضعالخططالدراسية .









 .3

يساعدالمشرفعلىإقامةاألنشطةالمدرسيةالمختلفةفيالمدارس .









 .4

يحيطالمشرفباللوائحالتنظيميةوالقوانينواألنظمةالصادرةعنو ازرةالتربيةوالتعليم 







 .5

يرسمالمشرفرؤيةوخططاًمستقبليةمشتركةلتطويرالعمليةاإلشرافية .

















 .7

ظمالمشرفخطةإجرائيةلتبادلزياراتاألقرانبينالمعلمينداخلوخارجالمدرسة .
ين ّ

























إثرائية) .

الفلسطينية .

 .6

يوثّقالمشرفعمليةالمتابعةواإلشرافبأسلوبعلميمنظم .

 .8

يكتبالمشرفتقاريرالزيارةالصفيةللمعلممطابقةللواقع .



عباراتأخرىترونإضافتها :




*

*

المجال الرابع :المهارات اإلنسانية
وتعرف إجرائياً بأنها تفاعل المشرف مع المديرون والمعلمين والطلبة وجميع العاملين سي مدارس المرحلة األساسية بمحاسظات
ّ
ية سي الجانب اإلنساني.
 .1

يتيحالمشرفللمعلمالفرصةفيالنقاشوالتعبيرعنالرأي .









 .2

يؤ ّكدالمشرفعلىعمقالعالقةاإلنسانيةمعجميعأطرافالعمليةالتربوية .

















 .4

يشجعالمشرفعلىالتواصلمعالمجتمعالمحلي .
ّ

















 .6

يوجهالمشرفاإلدارةوالمعلمينلبناءعالقةإيجابيةبمؤسساتالمجتمع .
ّ

















 .8

يتقبلالمشرفآراءومقترحاتالمعلمينبأسلوبديمقراطي .











عباراتأخرىترونإضافتها :









 .3

ينميالمشرفروحالثقةوالتعاونداخلالمدارس .
ّ

 .5

ينميالمشرفعالقاتاإلدارةوالمعلمينبأولياءاألمور .
ّ

 .7

ِّ
يقدرالمشرفجهودالمعلمينوانجازاتهمالمتميزة .

*

*
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ملحق ()2

قائمة بأسماء المحكمين لالستبانتين
االسم

م

الدرجة العلمية

مكان العمل

  1د.جمالالفاليت 

دكتوراهتخصصمناهجوطرقتدريس 

مشرفتربويبو ازرةالتربيةوالتعليم 

  2د.خليلحماد 

أستاذمساعدفيالمناهجوطرقالتدريس 

و ازرةالتربيةوالتعليمالعالي 

  3د.عاهدمرتجى 

دكتوراهتخصصأصولالتربية 

و ازرةالتربيةوالتعليم 

  4د.زيادالجرجاوي 

أستاذدكتورأصولالتربيةوعلمالنفس 

جامعةالقدسالمفتوحةبغزة 

  5د.محمدهاشمآغا 

أستاذمساعدأصولالتربية 

جامعةاألزهر 

  6د.عدليالشاعر 

أستاذمساعدأصولالتربية 

جامعةاألقصى 

  7د.محمودخلفاهلل 

أستاذمساعدتخصصإدارةتربوية 

جامعةاألقصى 

  8د.حمديمعمر 

أستاذمساعدتربيةإسالمية 

جامعةاألقصى 

  9د.رندةشرير 

أستاذمساعدتخصصأصولتربية 

جامعةاألقصى 

  10د.محمدشقير 

أستاذمشاركتخصصمناهجوطرقتدريس  الجامعةاإلسالمية 

  11د.فايزشلدان 

أستاذمشاركتخصصأصولاجتماعية 

الجامعةاإلسالمية 

  12د.منورنجم 

أستاذمساعدتخصصأصولتربية 

الجامعةاإلسالمية 

  13د.عبدالمعطياألغا 

أستاذمشاركتخصصمناهجوطرقتدريس  الجامعةاإلسالمية 

  14د.هيليناألغا 

دكتوراهأصولالتربية 

و ازرةالتربيةوالتعليم 

  15د.منىقشطة 

دكتوراهأصولالتربية 

و ازرةالتربيةوالتعليم 

  16د.أحمدصالح 

أستاذمساعدمناهجوطرقتدريس 

جامعةاألزهر 

 17

أ.

حاتمشحادة  ماجستيرأصولالتربية 

و ازرةالتربيةوالتعليم 

 18

أ.

ماجستيرأصولالتربية 

و ازرةالتربيةوالتعليم 

غادةالف ار 







162

ملحق()3

االستبانة األولى

المهارات التدريبية للمشرسين التربويين سي صورتها النهائية
جامعـة األيهـــــر – ــــــــية

عمــادة الــدراسـات العليـــا
كلـيــــــــــــة الــــتربيــــــــــــــــــة
قســــم أصــــــول التربيـــــة

زمالئيوزميالتيمديروومديراتالمرحلةاألساسية()4-1المحترمين .

السالمعليكمورحمةاهللوبركاته 

تقومالباحثةبإجراءدراسةبعنوان"المهاراتالتدريبيةالالزمةلمشرفيالمرحلةاألساسية

()4-1بمحافظاتغزةوعالقتهابجودةالعمل"،وذلكاستكماَلًللحصولعلىدرجةالماجستير
فيالتربية(أصولالتربية)؛ولذاقامتالباحثةبإعداداستبانتين :

حيث تتناول اَلستبانة األولى :المهارات التدريبية وتتكون من ( )4مجاَلت وهي:

المهارات العلمية ( (8فقرات ،المهارات الفنية ( (8فقرات ،المهارات اإلدارية ( (8فقرات،

المهاراتاإلنسانية((8فقرات .

وتتناول اَلستبانة الثانية :جودة العمل وتتكون من ( )4مجاَلت وهي :التخطيط ((8

فقرات،التطويروالتحسين((8فقرات،القيادة((8فقرات،التقويم((8فقرات .

أرجو مساعدتكم باإلجابة على فقرات اَلستبانة ،ونؤكد لكم أن المعلومات ستستخدم ألغراض

البحثالعلميفقط،راجيةًمايلي :

 -1اإلجابةعلىجميعفقراتاَلستبانة.

 -2إعطاءحكمواحدفقطلكلفقرةمنفقراتاَلستبانة.

المعلوماتالعامة 

أرجوالتكرمباإلجابةعلىالفقراتالتالية :
 -1الجنس:ذكرأنثى

 -2المؤهلالعلميبكالوريوسماجستيردكتوراة
 -3التخصص:موادعلميةموادإنسانية

 -4سنواتالخدمةفياإلدارة:أقلمن5سنواتمن10-5سنوات10سنواتفأكثر


وتفضلوابقبولفائقالشكروالتقدير 

الباحثة  /سمر عبد الرؤوف األسطل
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المجال األول :المهارات العلمية:
المسلسل 








































كبيرةجداً 

بدرجةكبيرة 

بدرجةمتوسطة 

بدرجةقليلة 

بدرجةقليلةجداً 

الفقرات 

 .1 .6
 .2 .7

اءاألكاديميةأمالتربوية .
يعدالمشرفالبرامجالتدريبيةسو ً
يعدالمشرفموادتدريبيةتلبياحتياجاتالمعلمين .

 .3 .8

يتقنالمشرفمهاراتاألساليباإلشرافيةالمعاصرة .



 .4 .9

يمتلكالمشرفمعرفةبالقضاياالتربويةالمعاصرة .





 .5 .10

يدرب المشرف المعلمين على كيفية بناء اَلختبارات التحصيلية أو التشخيصية 
ّ





 .6

يستطيعالمشرفطرححلولإبداعيةللمشكالتالمدرسية .









 .7

يستطيعالمشرفتنظيمورشاتعملحولأساليبتدريسالمناهجالدراسية .











 .8

يساعد المشرف المعلمين على تحليل مؤشرات نمو مهارات الطالب واتجاهاتهم 









وتحليلنتائجها .

وقيمهم .

المجال الثاني :المهارات الفنية










 .9
 .10

يثيرالمشرفاهتماماتالمعلمينفيتجريبأساليبجديدة .











 .11

يحثالمشرفالمعلمينعلىتوظيفالتقنياتالحديثةفيالعمليةالتربوية .











 .12
 .13

يطرحالمشرفأفكا اًرجديدةبناءةتسهمفيتحسينجودةأداءالمعلمين .











يعقدالمشرفلقاءاتتربويةمعالمعلمينلدراسةالمستجداتالتربوية .











 .14

ينفّذالمشرفدروساًتوضيحيةأمامالمعلمين .





















 .16

يرشد المشرف المعلمين إلى كيفية تحقيق إدارة صفية ناجحة من خالل النشرات 









 .15

يوجهالمشرفالمعلمنحواستراتيجياتالتدريسالمختلفة .
ّ

يوفّرالمشرففرصاإلفادةللمعلمينمنالزياراتالتبادليةفيتبادلالخبرات .
التربويةوالقراءاتالموجهة .

المجال الثالث :المهارات اإلدارية
 .17

يتقن المشرف وضع الخطط التربوية المختلفة (سنوية ،فصلية ،يومية ،عالجية ،









 .18

يتعاونالمشرفمعمديرالمدرسةوالمعلمالمختصفيوضعالخططالدراسية .











 .19

يساعدالمشرفعلىإقامةاألنشطةالمدرسيةالمختلفةفيالمدارس .











 .20

يلمالمشرفباللوائحالتنظيميةوالقوانينواألنظمةالصادرةعنو ازرةالتربيةوالتعليم 









 .21

يرسمالمشرفرؤيةوخططاًمستقبليةمشتركةلتطويرالعمليةاإلشرافية ..









































إثرائية) .

الفلسطينية .

 .22
 .23

يوثّقالمشرفعمليةالمتابعةواإلشرافبأسلوبعلميمنظم .
يوظفالمشرفالتقنياتالحديثةفيأعمالهاإلدارية .

 .24

يكتبالمشرفتقاريرالزيارةالصفيةللمعلممطابقةللواقع .
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المجال الرابع :المهارات اإلنسانية
 .25

يتيحالمشرفللمعلمالفرصةفيالنقاشوالتعبيرعنالرأي .











 .26

يؤ ّكدالمشرفعلىعمقالعالقةاإلنسانيةمعجميعأطرافالعمليةالتربوية .





















 .28

يشجعالمشرفعلىالتواصلمعالمجتمعالمحلي .
ّ





















 .30

يحرص المشرف على التواصل اَللكتروني مع معلميه لدعمهم خارج أسوار 









 .31

ِّ
يقدرالمشرفجهودالمعلمينوانجازاتهمالمتميزة .











 .32

يتقبلالمشرفآراءومقترحاتالمعلمينبأسلوبديمقراطي .











 .27

ينميالمشرفروحالثقةوالتعاونداخلالمدرسة .
ّ

 .29

ينميالمشرفعالقاتاإلدارةوالمعلمينبأولياءاألمور .
ّ
المدرسة .
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ملحق()4

االستبانة الثانية

جودة العمل اإلشراسي سي صورتها األولية
المجال األول :التخطيط
ويعرف إجرائياً بأنه القدرة على وضع خطة نابعة من احتياجات المعلمين ورسع قدراتهم وسق معايير الجودة
ّ

 .2

يراعيالمشرفمجاَلتالخطةاإلشرافيةحسبخطةالو ازرة .









 .3

يضعالمشرفخطةمناسبةتراعياحتياجاتالمعلم .









 .4

يراعيالمشرفأنتكونالخطةقابلةللتحقيق .









 .5

يضعالمشرفخطةتحتويعلىبدائللمواجهةالمتغيراتالمستقبلية .









 .6

يضعالمشرفخطةتناسبالمواردالماديةوالبشريةالمتاحة 









 .7

يتابعالمشرفالتخطيطمعالمعلمينلتنفيذدروستوضيحية .









 .8

يراعيالمشرفمعاييرالجودةعندالتخطيط .











عباراتأخرىترونإضافتها :









المسلسل 

منتمية 

غيرمنتمية 

مناسبة 

غيرمناسبة 

 .1

يلتزمالمشرفبوضعخطةإشرافيةسنويةتطويريةفيبدايةالعام .









الفقرات 








المجال الثاني :التطوير والتحسين:
ويعرف إجرائياً بأنه القدرة على تطوير المعلمين معرسياً وأكاديمياً وتكنولوجياً
ّ
يوجهالمشرفالمعلمينإلىاَلستفادةمناألساليبالتربويةالحديثة .
 .1
ّ




























 .2

يساهمالمشرففيمعالجةالمتغيراتاألكاديميةوالعلمية .

 .3

يعملالمشرفإليصالكلجديدلتطويرأعمالاإلدارةالمدرسية 



 .4
 .5

يصممالمشرفحقائبتدريبيةلمساعدةالمعلمينعلىالتعلمالذاتي .
ّ





يشاركالمشرففيإعدادالموادالتدريبية .







 .6
 .7

ينفّذالمشرفالبرامجالتدريبيةويتابعها .









يشركالمشرفالمعلمينفيإعدادموادإثرائيةأوعالجيةللمنهاج .









 .8

يزودالمشرفالمعلمينبالمستجداتالتربوية .
ّ



















عباراتأخرىترونإضافتها :
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المجال الثالث :القيادة
وتعرف إجرائياً بأنها إثارة داسعية المعلمين وتحفييهم ومراعاة الفروق الفردية بينهم.
ّ
يقدمالمشرفالمشورةللمعلمينبمايساعدهمفيتطويرأدائهم .
 .1
ّ
 .2

يقدرالمشرفجهودالمعلمينالمتميزين .
ّ












































 .3
 .4

يقدمالمشرفمحفزاتمختلفةللمعلمين .
ّ

يديرالمشرفاألزماتبكفاءة .

 .5

يرأسالمشرفاَلجتماعاتويديرهابفاعلية .



 .6

يتّخذالمشرفالق ارراتبموضوعية .











 .8

يدربالمشرفالمعلمينعلىاألنشطةالتيلهادورقيادي .
ّ

















 .7

يفوضالمشرفبعضالصالحياتللمعلمين .
ّ



عباراتأخرىترونإضافتها :







المجال الرابع :التقويم
ويعرف إجرائياً بأنه استخدام أنواعه المختلفة مع التركيي على جودة األداء
ّ
  .1يرشدالمشرفالمعلمينإلىاستخدامأساليبتقويممتنوعة .









 .2

يشاركالمشرفالمعلمينفيتفسيرنتائجاَلختباراتوتحليلها .









 .3

يوجه المشرف المعلمين لإلفادة من نتائج التقويم في تحسين العملية 







 .4

يزودالمشرفالمعلمينبأدواتتقويمتناسبذوياَلحتياجاتالخاصة .









 .5

يدرب المشرف المعلمين على بناء اَلختبارات التحصيلية وفق جدول 







 .6
 .7

يقومالمشرفالمعلمينفيضوءمفهومالجودة .
ِّ









يتابعالمشرفسيرالعملوانجازهباستمرار .









 .8

يزودالمشرفالمعلمينبنماذجالتقويمالذاتي .











عباراتأخرىترونإضافتها :









التعليمية .

المواصفات .
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ملحق()5

استبانة جودة العمل اإلشراسي سي صورتها النهائية
المجال األول :التخطيط
بدرجةكبيرةجداً 

  .34يراعيالمشرفمجاَلتالخطةاإلشرافيةحسبخطةالو ازرة .











  .35يضعالمشرفخطةمناسبةتراعياحتياجاتالمعلم .











  .36يراعيالمشرفأنتكونالخطةقابلةللتحقيق .











  .37يضع المشرف خطة تحتوي على بدائل لمواجهة المتغيرات 









  .38يضعالمشرفخطةتناسبالمواردالماديةوالبشريةالمتاحة 











  .39يتابعالمشرفالتخطيطمعالمعلمينلتنفيذدروستوضيحية .











  .40يراعيالمشرفمعاييرالجودةعندالتخطيط .











المسلسل 

بدرجةكبيرة 

بدرجةمتوسطة 

بدرجةقليلة 

بدرجةقليلةجداً 

  .33يلتزمالمشرفبوضعخطةإشرافيةسنويةتطويريةفيبدايةالعام .











الفقرات 

المستقبلية .

المجال الثاني :التطوير والتحسين:
يوجه المشرف المعلمين إلى اَلستفادة من األساليب التربوية 
 .41
ّ
الحديثة .









  .42يساهمالمشرففيمعالجةالمتغيراتاألكاديميةوالعلمية .











  .43يعملالمشرفإليصالكلجديدلتطويرأعمالاإلدارةالمدرسية 











يصمم المشرف حقائب تدريبية لمساعدة المعلمين على التعلم 
 .44
ّ









  .45يشاركالمشرففيإعدادالموادالتدريبية .











  .46ينفّذالمشرفالبرامجالتدريبيةويتابعها .











  .47يشركالمشرفالمعلمينفيإعدادموادإثرائيةأوعالجيةللمنهاج  .



















الذاتي ..

يزودالمشرفالمعلمينبالمستجداتالتربوية .
 .48
ّ
المجال الثالث :القيادة

يقدمالمشرفالمشورةللمعلمينبمايساعدهمفيتطويرأدائهم .
ّ  .49
يقدرالمشرفجهودالمعلمينالمتميزين .
ّ  .50
يقدمالمشرفمحفزاتمختلفةللمعلمين .
ّ  .51
  .52يديرالمشرفاألزماتبكفاءة .

  .53يرأسالمشرفاَلجتماعاتويديرهابفاعلية .
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  .54يتّخذالمشرفالق ارراتبموضوعية .

يفوضالمشرفبعضالصالحياتللمعلمين .
ّ  .55

يدربالمشرفالمعلمينعلىاألنشطةالتيلهادورقيادي .
 .56
ّ































المجال الرابع :التقويم

  .57يرشدالمشرفالمعلمينإلىاستخدامأساليبتقويممتنوعة .











  .58يشاركالمشرفالمعلمينفيتفسيرنتائجاَلختباراتوتحليلها .











  .59يوجهالمشرفالمعلمينلإلفادةمننتائجالتقويمفيتحسينالعملية 









  .60يزود المشرف المعلمين بأدوات تقويم تناسب ذوي اَلحتياجات 









  .61يدرب المشرف المعلمين على بناء اَلختبارات التحصيلية وفق 







































التعليمية .

الخاصة .

جدولالمواصفات .

يقومالمشرفالمعلمينفيضوءمفهومالجودة .
ِّ  .62
  .63يتابعالمشرفسيرالعملوانجازهباستمرار .

  .64يزودالمشرفالمعلمينبنماذجالتقويمالذاتي .
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ملحق()6

جامعـة األيهـــــر – ــــــــية

نموذج مقابلة

عمــادة الــدراسـات العليـــا
كلـيــــــــــــة الــــتربيــــــــــــــــــة
قســــم أصــــــول التربيـــــة
السيد...................../المحترم 

السالمعليكمورحمةاهللوبركاته 

نظ اًرلماتتميزبهمنخبرةواسعةفياإلشرافالتربويوآلياتهوطرائقهوأساليبه.ارتأتالباحثة

إجراء مقابلة مع سيادتكم وذلك استكماَلً للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية

لدراسة بعنوان "المهارات التدريبية الالزمة لمشرفي المرحلة األساسية( )4-1بمحافظات غزة
وعالقتهابجودةالعمل" 

أسئلةالمقابلة :

  .1ما هي المهارات الالزمة لمشرفي المرحلة األساسية؟ وهل يلبي قسم اإلشراف التربوي
احتياجاتالمشرفينمنهذهالمهارات؟ 

أكد جميع رؤساء أقسام اإلشراف التربوي على ضرورة المهارات العلمية والفنية واإلدارية

واإلنسانية لعمل مشرف المرحلة األساسية( )4-1وبنسبة  %100كما وأكدوا على قيام أقسام

اإلشرافالتربويوالعملعلىتلبيةاحتياجاتالمشرفينمنهذهالمهارات .

.2هلنحنبحاجةلالستعانةبخبراءمنالجامعاتأومندولأخرى؟ولماذا؟ 
أكد جميع رؤساء أقسام اإلشراف التربوي على ضرورة اَلستعانة بخبراء من الجامعات،

باإلضافةإلىدولأخرىوبنسبة %100وذلكلتبادلالخبراتواَلستفادةمنالتجاربالناجحة
لدىهذهالدول .

.3كيفيمكنتحقيقالجودةفياإلشرافالتربويللمرحلةاألساسية()4-1؟ 

أجمع الكل على تحقيق الجودة من خالل التنويع في األساليب اإلشرافية التي تراعي الفروق

الفردية للمعلمين بنسبة  ،%100والتنويع في أساليب التقويم بنسبة   ،%40وتعزيز مفاهيم

الجودةبنسبة %60

.4ماهيمعاييرالجودةفياإلشرافالتربويللمرحلةاألساسية()4-1؟ 
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اتفقمعظمرؤساءاألقسامعلىضرورةوضعمعاييرتعملعلىجودةاإلشرافالتربويتتعلق
بمستوىاألداءوتمالتركيزعلىتقديمالتعليماتالفنيةللمعلمينبنسبة ،%100واختلفواحول

المعاييراألخرىمثلالمدخالتالمادية،والعملاإلداري،والتقويم.

.5ماهيمعوقاتتحقيقالجودةفياإلشرافالتربويلدىمشرفيالمرحلةاألساسية()4-1؟ 

أجمعرؤساءاألقسامعلىأنالمعوقاألساسيهوقلةاقتناعالمعلمبالتغييروالتطويربنسبة

 ، %100وانخفاض اإلمكانيات المادية التي تسهل العمل اإلشرافي بنسبة  ،%80ضعف
التنسيقمعاألقسامالمختلفةخاصةوحدةالجودةبنسبة %20

.6هلتوجدعالقةبينالمهاراتالتدريبيةالالزمةلمشرفيالمرحلة()4-1وجودةالعمل؟ 
اتفقالجميععلىوجودعالقةوثيقةوطرديةوبنسبة.%100
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ملحق رقم()7

نماذج تسهيل المهمة
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