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الشُكر والتقدير
َف
الحمد اهلل حمدنا يميؽ بجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو ،كىك القائؿ في كتابو ( َر ِّب أ َْو ِز ْع ِني أ ْ
ضاهُ َوأ َْد ِخ ْم ِني ِبَر ْح َم ِت َؾ ِفي ِع َب ِاد َؾ
ش ُكَر ِن ْع َمتَ َؾ الَِّتي أَ ْن َع ْم َت َعَم َّي َو َعَمى َواِل َد َّ
أَ ْ
ي َوأ ْ
صاِل ًحا تَْر َ
َف أ ْ
َع َم َؿ َ
الصاِل ِحيف)(النمؿ،)19:كالصبلةكالسبلـعمىنبيواألميفالقائؿ":اليشكراهللمفاليشكرالناس"
َّ
(سنفالترمذم،حديثصحي )كبعد :
 فأما كقد انتييت بتكفيؽ اهلل مف ىذا العمؿ المتكاضع فإنو مف الكاجب اسناد الرضؿ ألىمو
عرفانانكامتنانان،فأتقدـبكافرالشكركالتقديرإلىجامعةاألزىركعمادةالدراساتالعميا،كجميعأعضاء
الييئةالتدريسيةفيكميةالتربية،كأخصبالشكرأساتذتيفيقسـأصكؿالتربية،كالىكؿمفكجيني
كعممنيكأخذبيدمفيسبيؿإنجازىذاالعمؿ،كعمىرأسيـأستاذالتخطيطكاإلدارةالتربكيةالمشارؾ:
الذمترضؿعمى باإلشراؼ،فنرعنياهللبعممو،كأحاطنيبحممو،كجاد
الدكتور /صييب كماؿ األغا 
ّ

عميبجيدهككقتو،فجزاهاهللعنيكعفطبلبالعمـخيرماجزلبوعبادهالصالحيف .
َّ

كما أتكجو بالشكر كالعرفاف إلى أستاذ التخطيط كاإلدارة التربكية المساعد :الدكتور /عدلي
الذملـيبخؿعميباقتراحاتوكتكجيياتو؛فكافنعـالمشرؼكالمتابعليذاالعمؿإلىأف
داود الشاعرك
َّ
خرجبيذهالصكرة،فجزاهاهللعنيخيرالجزاء،كمتعوبدكاـالصحةكالعافية .
كماأتكجوبالشكركعظيـاالمتنافكالعرفافلؤلساتذةالكراـعضكملجنةالمناقشةكالحكـعمى
الرسالةالدكتكر:محمدىاشـأ ا،كالدكتكر:رائدحسيفالحجار ،لترضميمابقبكؿمناقشةىذهالرسالة
كعمىجيكدىمافيقراءةالدراسةكاثارتيابمبلحظاتيماكتحسيناتيماالسديدة،فجزاىمااهللعنيخير
الجزاء .
اعمي مف
كالشكرأيضنا لؤلساتذةاألفاضؿالذيفتكرمكابتحكيـأداةالدراسة،كالىمفجادك َّ
كقتيـ،كمنحكنيمفخبرتيـجزاىـاهللعنيخيرالجزاء .
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كتقديـالمعمكماتكالبياناتالبلزمةلمدراسة،كالسماحبالتطبيؽالميدانيلمدراسةفيالمناطؽالتعميمية
المختمرة .
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كماكأقربعرفانيكشكرملتمؾاألـالمثالية الدكتور /باسمة صبح التيأفتخربيا فييالتي
اـ،فمـتبخؿعميبعممياكماليا،فييصاحبةالرضؿاألكبرفيالمراجعةاإلمبلئية
أعانتنيعمىالدك
َّ
كالماكية،فجزاىااهللعنيخيرماجزلبوعبادهالصالحيف .
كما يطيب لي أف أتكجو بخالص الشكر كالتقدير كاالعتراؼ بالجميؿ إلى أصدقائي األعزاء
ىشاـ أبو حسوف ،وعالء عبد المطيؼ ،والمنتصر ىنية لما قدمكه لي مف مساعدة في التنسيؽ
كتطبيؽأدكاتالدراسة .

وآخر دعوانا أف الحمد اهلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف
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ممخص الدراسة
" درجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد في مدارس وكالة الغوث
وعالقتو بمعايير جودة األداء"
الباحث :محمد عبد الكريـ القططي
إشػػػراؼ
د .عدلي داود الشاعر

د .صييب كماؿ األغا

ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألسمكب الصديؽ الناقد ،كعبلقتيا

بمعاييرجكدةاألداءمفكجيةنظر المعمميف،ككذلؾالكشؼعماإذاكافىناؾفركؽذاتداللة

إحصائية عند مستكل داللة ) (α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لمتايرم الدراسة
(أسمكب الصديؽ الناقد-معايير جكدة األداء) تبعان لمتاير (الجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كالمنطقة
التعميمية،كسنكاتالخدمة)،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعالباحثالمنيجالكصريبأسمكبوالتحميمي.

كقداستخدـاستبانتافأحدىا لقياسدرجةممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقد

كشممت في صياتيا النيائية عمى ( )20فقرة ،كالثانية لقياس درجة تكفر معايير جكدة األداء في
المشرفيفالتربكييف،كشممتفيصياتياالنيائيةعمى()31فقرةمكزعةعمى()5محاكرىي(:التمكف
العممي كالتنمية المينية ،قيادة العمميات اإلشرافية ،المبادرات اإلبداعية ،اإلشراؼ اإللكتركني) ،كبعد

التأكد مف صدقيا كثباتيا ،طبقت األدكات عمى عينة قكاميا ( )368معممان كمعممة تـ اختيارىـ

بالطريقةالعشكائيةالطبقيةكبعدجمعاالستجاباتكتحميمياباستخداـبرنامجSPSSاإلصدار(،)20

ككانتالنتائجعمىالنحكالتالي -:

 .1أفدرجة التقدير الكمية لممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقدمفكجيةنظر
المعمميفكانتكبيرةبكزفنسبي()%71.1

 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير المعمميف لدرجة ممارسة
المشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقد ،تعزللمتايرالجنس لصال اإلناث،كعدـكجكد
فركؽتعزللباقيمتايراتالدراسة.

 .3أفدرجةالتقديرالكميةلمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكممفكجيةنظرالمعمميف
كانتمتكسطةبكزفنسبي(.)%66.7

ق

 .4تكجدفركؽذاتداللة إحصائية عندمستكل ) (α≤0.05بيفمتكسطاتتقديراتالمعمميف
لممارسة (التمكف العممي كالتنمية المينية ،كأخبلقيات المينة كاالتصاؿ) تبعنا لمتاير الجنس

لصال اإلناث،كعدـكجكدفركؽتعزللباقيمتايراتالدراسة.

 .5كجكدعبلقةمكجبةدالةإحصائينا عندمستكل(،)0.01بيفدرجةالتقديرلممارسةالمشرفيف
التربكييفألسمكبالصديؽالناقد،كدرجةتقديرىـلمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكم

حيثبمات()0.768كىيمكجبةطردية.

وفي ضوء ىذه النتائج يوصي الباحث بمجموعة مف التوصيات أىميا_ :
 .1تحسيف جكدة ممارسة المشرؼ التربكم لؤلدكار اإلشرافية المطمكبة منو ،كخاصة في مجاؿ
المقاءاتالقبميةلمزيارةالصرية،كاشراكيـلممعمميفبايةالتكصؿلحمكؿنابعةمفاحتياجاتيـ،
كذلؾمفخبلؿ:

 تطكيرمياراتالمشرؼالتربكمبمايجعموقاد نارعمىالقياـبيذهاألدكاربجكدةعالية. -إعراءالمشرؼالتربكممفالمياـاإلداريةالبعيدةعفدكرهاإلشرافي.

 .2كضع دليؿ إشرافي بالتعاكف مع الخبراء يكض الجكدة في عمميات اإلشراؼ كآليات تقييـ
العمؿاإلشرافي.

 .3تعزيز ثقافة اإلشراؼ اإللكتركني مف خبلؿ تمكف المشرفيف مف استخداـ التكنكلكجيا
كتطبيقاتيا.

 .4إعدادمقاييسكاضحةكتكزيعياعمىالمعمميفلضمافالكصكؿلمصكرةالنمكذجيةفياألداء.








ك

Abstract

The Degree of Practicing the Style of Critical Friend among
Educational Supervisors in UNRWA Schools and its Relation to
Performance Standards Quality
Researcher: Mohammed A. A. Alqutati
Supervision
Dr. Suhaib Kamal AL- Agha

Dr. Adle Dawood AL- Shaer

This study aimed to identify the degree of practicing the style of the
critical friend among educational supervisors and its relation with the quality
performance standards from the teachers’ perspective. The study also
identified if there are statistical differences at (α ≤ 0.05) between the means of
the study sample’s degrees in the two study variables (the degree of practicing
and the quality performance standards) due to (gender, education
qualification, school district and the number of experience years). To achieve
the aims of the study, the researcher adopted the analysis descriptive
approach.
The researcher used two questionnaires as tools of the study. The first
questionnaire was to measure the degree of practicing the style of the critical
friend among educational supervisors at UNRWA Schools. This questionnaire
has involved (20) item. The second questionnaire was to measure the degree
of the presence of the quality performance standards among the educational
supervisors. It has involved (31) item distributed in five domains which are
(educational mastery, professional development, the leadership of the
supervisory operations, creative initiative and the electronic supervision). To
ensure the validity and the reliability of the tools, the researcher implemented
the tools to a sample consisting of (368) teachers chosen by the random
intentionality way. After collecting and analyzing the data by SPSS in its (20)
emission, the results were as the following:
1- The total degree of practicing the style of the critical friend among
educational supervisors at UNRWA Schools from teachers’ perspective is
(71.1%) which is considered high.
2- There are statistical differences between the means of the male
teachers’ average and the female teachers’ average on the questionnaire
which is about the degree of practicing the style of the critical friend, for
ز

the femals.as well, the results revealed that there are no differences relating
to the other variables of the study.
3- The degree of the presence of the quality performance standards among
educational supervisors, from the teachers’ perspective is (66.7%) which is
considered medium.
4- There are statistical differences at (α ≤ 0.05) between educational
mastery and professional development, and the career morals and
communication due to gender, for females. There are no statistical
differences due to the other variables.
5- There is statistically significant at (α ≤ 0.01) correlation coefficient
between the whole average of the degree of practicing the style of the
critical friend among educational supervisors’ questionnaire and the whole
average of the presence of the quality performance questionnaire among
the educational supervisors (positive relation).
In the light of the results, the researcher recommended the following:
1- Improving the educational supervisor’s quality in practicing the
required roles, especially in holding pre- class meetings and cooperating
the teachers in order to get at some solutions out of their needs. This can be
achieved by conducting the following:
- Developing educational supervisors’ skills to make them able to
practice their roles with high quality.
- Exemption the educational supervisors from the administrative roles,
not related to their main roles.
2- Adopting a supervised guide with the help of the experts to clarify the
quality in the supervised operations and the techniques of assessing the
supervised work.
3- Strengthening the electronic supervision culture by enabling the
supervisors of using the technology and its applications.
4- Preparing cleared measurement tools and distributing it to the teachers
to guarantee the reach to the performance’s ideal picture.
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الفصؿ األوؿ
اإلطار العاـ لمدراسة
مقدمة الدراسة:
شيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف جيكدنا مكثّرة مف أجؿ االرتقاء بمستكل العممية

لتشمؿالرردمنذالتحاقوبرياضاألطراؿكحتىبمك و
َ
أسينا
التعميميةفيالمدرسة،كامتدتىذهالجيكدر ّ
نيايةالسمـالتعميميكمابعدىا،كامتدتىذهالجيكدأفقيان لتشمؿعناصرالعمميةالتعميمية ّكافة؛بدءنا
انتياءباإلدارةالمدرسية .
مفالمبنىالمدرسيكمرافقو،مرك انربالمناىجالدراسيةكاعدادالمعمـك ن

كمع بداية األلرية الثالثة ،بدأت كثير مف األمـ مراجعة حياتيا ،كتحميؿ نقاط القكة كالضعؼ

فييا ،كتحديد فرص التطكير كخياراتو ،لتعمؿ عمى تعزيز اإليجابيات كتبلفي السمبيات ،كىذاما يرسر
اىتماـ كثير مف دكؿ العالـ بمراجعة أنظمتيا التربكية كالتعميمية مراجعة جذرية بشكؿ مستمر؛
لبلطمئناف عمىقدراتيا عمى إعداد األجياؿ لمجتمع القرف الحادم كالعشريف(أبكشرار .)2:2009،
شاع في العقكد األخيرة استخداـ مصطم الجكدة ،حتى أضحى كاحدان مف المراىيـ األكثر

أساسينا في
ّ
انتشا نارفيمايتعمؽبتطكيرأساليبالعمؿفيمختمؼالمجاالت،كأصبحتالجكدةمتطمبنا

جميع الممارسات كاألعماؿ الرنية كاألكاديمية ،حيث يشير مصطم الج كدة لمجمكعة المعايير

جةمفاألىداؼالمتكخاة،بأفضؿطرؽ
ّ
اءاتالتيييدؼتبينِياكتنريذىاإلى تحقيؽأقصىدر
ّ
كاإلجر

قؿجيدكتكمرةممكَنيف(ياميف.)2:2014،
ِ
كأ

كاكتسبت الجكدة أىميتيا مف ككنيا تنبع مف قيـ اإلنساف كفطرتو ،فالعمؿ الصحي المتقف

مدعاة لئلعجاب كالرخر  ،كممارسة الجكدة يؤدم إلى مبلمسة معاني األمانة كالدقة كاإلخبلص،
كاإلحساف الذم ىك أرقى معاني مراقبة الذات ،كأداء العمؿ ،كانطبلقان مف ر بة ذاتية ،كقيـ أصيمة

تؤمفبيا،كتعمؿبمكجبيا(الدجني.) 4:2011،

كقدأشارتدراسةالعاجزكنشكاف((2005؛ككمحاكلةلتجكيدالعمميةالتعميميةكتحقيؽالجكدة

مف دائرة التربية كالتعميـ بككالة الاكث كتشايؿ البلجئيف في محافظات  زة قامت بتطبيؽ برنامج
لتطكيرالمدخبلتاألساسيةلمعمميةالتعميميةالتييعدالمشرؼكالمديركالمعمـمفأىـركائزىا،ككاف
ّ

البرنامجتحتعنكاف"برنامج المدرسةكمركزلمتطكير" ،حيثىدؼىذاالبرنامجإلى تدريبنكاةمف

المعمميف كالمديريف ،مستخدميف بذلؾ أسمكب الصديؽ الناقد ،لضماف تنريذ كتطبيؽ المشركع ،حيث
ظيردكرالمشرؼالتربكمجميامفخبلؿتقديـالدعـكالمساندةألعضاءفريؽالبرنامج ،كمساعدة

المعمميفعمىتحسيفأدائيـكقدراتيـكمشاركتيـفيحؿالمشاكؿ،كتقديـاالقتراحاتكالبدائؿ 

(العاجزكنشكاف .)23-24:2005،

2

كقد أشار المحيسف( )2009إلى ضركرة اعتماد مدخؿ الكرايات في إعداد المعمـ كالمشرؼ
التربكمكالمديرفيضكءاالتجاىاتالمعاصرةفيتقكيـاألداءباستخداـاستراتيجيات كأدكاتتقكيـ
حديثةكمعاصر(المحيسف .)4:2009،
بكم يقع عمى كاىمو التكاصؿ مع المعمميف كاثارة دافعيتيـ
إف المشرؼ التربكم كقائد تر ّ

كتشجيعيـ عمى النمك الميني ،كتييئة الظركؼ المناسبة ،لتطكير أدائيـ مف خبلؿ استخداـ سمطة
يعد قائدان تربكيا يقععمى كاىموتقكيـ
التأثيرالشخصي ،التي تقكـعمى النزاىةكالصراحة كالثقة،كما  ّ
برّمتيا،كتقكيـأداءالمعمـكركفأساسيفيعمميةالتربيةكالتعميـ .
عمميةالتعميـ ُ

(الدريج .) 23:2006،

باعتبارهممارسةقبؿأفيككف

ممحانكضركرّينا
طمبنا ّ
م ْ
كعميوفإفترعيؿاإلشراؼالتربكمأصب َ

عممنا أك نظرية ،أساسو البحث عف الكيريات كاالتجاىات التي يمكف بيا تعديؿ المكاقؼ التعميمية
كتحسيفمستكلاألداء،كلماكافاإلشراؼعمميةتربكيةذاتنشاطاتتعاكنيةمنظمةكمستمرة،صار
التقدـفيعممياتاإلشراؼالتربكممرىكنانبالبحثعفاتجاىاتكنماذجمعاصرةأكثرانرتاحانكمركنة
اؼالتنكعيالمذافيعداف
ّ
ابتكار ،كمفىذهاالتجاىاتكاألساليبالحديثةاإلشراؼالتشاركيكاإلشر
ك نا
مف التكجيات اإلشرافية التعاكنية ،ككذلؾ اإلشراؼ التأممي ،كاشراؼ األقراف أك الزمبلء ،كاشراؼ
الصديؽالناقد؛ كسمةتشاركيةتجمعبينيـ،باعتبارأفالعممية التربكيةعمميةتشاركيةيشترؾ فييا

جميعاألطراؼ:المشرؼالتربكم ،كمديرالمدرسةكالمعمـ(الزيانيكآخركف.) 3-4:2007،
كمف خبلؿ مراجعة الباحث لؤلدب التربكم كاستشعاره ألىمية المشرؼ التربكم في العممية
التعميمية كدكره كظيكر العديد مف األساليب كالتكجيات المعاصرة كخاصة أسمكب الصديؽ الناقد،
تكلدت األىمية إلجراء دراسة يقاس مف خبلليا "درجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألسمكب الصديؽ
الناقدفيمدارسككالةالاكثكعبلقتوبمعاييرجكدةاألداء" .
حيثتـكصؼالصداقةالناقدةعمىأنياشكؿأقؿجمكدنامفالتعميـأكالتدريب،كاستشيادنا
بما قالو " )2008( Gardnerفإف مبدأ الصديؽ الناقد ىك طريقة لمتطكير المستمر لمجتمع متعمـ،
كزيادةالررصاالحترافيةمفخبلؿإعطاءالررصةألفرادالمجتمع ،لمتكاصؿمعبعضيـالبعضعمى
الر ـمفبعدالمسافة)Gardener, 2008: 47).


3

"كماأفىذااألسمكب؛أسمكبالصديؽالناقديكفررؤيةبديمة"(Foulger, 2009: 13).
"تشجعتبادؿالخبرات،كتقمؿالضاطكالعزلة،مفخبلؿبناءعبلقاتجديدةفيالعمؿ" 

)(Nguyen and etal, 2010: 209
كىذاماأ ّكدتوالدراساتكاألبحاثكالمؤتمراتالعممية،حيثإفليذاالمجاؿصدلفياألدب
األجنبي ،كمف الدراسات التي تحدثت عف ذلؾ دراسة إليزابيث كاتك( ،)2014كدراسة ككيكر
كآخركف) ،(2013كدراسة فاطمة أكفايباف) ،(2013كدراسة كاركليف ىارنجتكف ((2009التي ىدفت
جميعيا إلى كشؼ أثر  ممارسة أسمكب الصديؽ الناقد كعبلقة ىذا األسمكب بتطكير األداء الميني
لممعمميففيالعمميةالتعميمية .
كلمصديؽالناقدالمتمثؿفيالمشرؼالتربكمدك انربار نازفيعمميةتطكيرأداءالمعمميفبحيث
يتميز ىذا الصديؽ بأنو مستمع جيد يساعد في حؿ المشاكؿ ،كيساند اآلخريف في ترتيب أفكارىـ
كاتخاذالق ارراتالصائبة،فيكيسأؿأسئمةحافزة،كيساعداآلخريففيتحديدنكاياىـكتعريؼتكقعاتيـ،
كفي إدراؾ متى تككف تكقعاتيـ أقؿ مف المستكل المطمكب ،كمتى ال تتطابؽ أعماليـ مع نكاياىـ،
كيساعدالحكارمعاآلخريففيتطكرىـمينينا بطريقةالتحققياالقراءةالذاتيةأكالمؤتمراتأكالتعمـ
فيالصركؼ(الاتـ .)16:2007،
كيتميز ىذا األسمكب بككنو عمميو تعاكنية تشاركية ىادفة لتحسيف كتطكير األداء الميني
لممعمميف مف خبلؿ مساعدتيـ عمى تخطي المشكبلت كمساندتيـ في التكصؿ إلى الحمكؿ المناسبة
لمشكبلتيـمفخبلؿترتيب أفكاركأكلكيات المعمميفكطرحاألسئمةالحافزةعمييـ،كىذاكمويؤدم
بطبيعةالحاؿإلىتجكيدعمميةالتعميـكتحسينيا ،
كمع تأثر المنطقة العربية باالنعكاسات التربكية العالمية لئلشراؼ التربكم الحديث ،تـ اعتماد مريكـ
اإلشراؼ التربكم الديمقراطي الحديث في مؤتمر العقبة عاـ  1975ـ كالذمييتـ بعناصر العممية
التعميمية كافّة،دكف االقتصار عمى جانب كاحد كىك المعمـ ،كاستخداـالمشرفيف التربكييف مجمكعةنمف
األساليب اإلشرافية المختمرة،مثؿ(الندكات ككرش العمؿكالمعارض كالنشرات التربكية كتبادؿ الزيارات
بل عف مجمكعة مف األساليب األخرل؛  كاإلشراؼ باألىداؼ كاإلشراؼ
كالدركس التكضيحية) ،فض ن
بالنتائج كاإلشراؼ التعاكني كالتيتبمكرت مف خبلؿ استخداـ المراىيـ التربكية الحديثة .
(أبك قمر ،كمصالحة )3:2007،
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ككشرتالعديدمفالدراساتأنور ـالجيكدالمستمرةلتحسيفكتطكيرالممارساتاإلشرافية
إالأفاإلشراؼالتربكمظؿبحاجةإلى المزيدمفالدراساتلتحسيفالممارساتاإلشرافيةالتيتؤدم
إليتحسيفالعمميةالتعميميةالتعمّميةكضمافالنمكالمينيلممعمميفكالمعممات ،حيث إفالدراسات
أظيرتأفالزياراتالصريةكثي نارماتعتمدعمى الزياراتالصريةالمراجئةلتقكيـالمعمميفكالمعممات
دكفاالكتراثلمشكبلتالمعمميفكالمعمماتالمينية(المكيزرم .) 17:2001،
كمف تمؾ الدراسات التي اكدت عمى ذلؾ دراسة صياـ( ،)2007كدراسة عبلكنة ،معزكز
كآخركف(،)2008كدراسةأبكشممة(،)2009كدراسةمميبارم( .)2013
كما كأظيرت الدراسات قصكر العمؿ اإلشرافي بالمرحمة األساسية الدنيا ،كذلؾ ألف عمؿ
المشرؼالتربكممحصكركمقيدبالتقريرالرنيالذميسجؿفيوالمشرؼمبلحظات ِواإلشرافية .
(صال  ) 3:2007،
كبينت بعض الدراسات أف اتجاىات المعمميف نحك عممية اإلشراؼ التربكم ترتبطبنكعية
كما ّ

الممارسات اإلشرافية كبخصائص اإلشراؼ التربكم التي يكظريا المشرفكفالتربكيكف .

(أبكشرار )8:2009،
كر ـ الجيكد التي تبذليا ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الرمسطيني لتحسيف كتطكير أساليب
اإلشراؼ التربكم مف خبلؿ اتباع أساليب متنكعة،في تقكيـ جميع عناصر العمميةالتعميمية ،حيث ال
تقتصر عممية التقكيـ عمى نتائج الزيارة الصرية فقط ،كانمايتبعيا كيرافقياعمميات تقكيـ عديدة تظير
مدل مشاركة المعمميف في عمميات التعميـ كالتعمـ المدرسي ،إالأفالعديد مف الدراسات أظيرت رسكخ
المراىيـ التقميدية في اإلشراؼ التربكم في أذىاف العديد مفالمشرفيف التربكييف ،كأف الدكرات التدريبية
تركز عمى الجانب النظرم  ،كتيمؿ الناحية الرنية في تحسيف ممارسات المشرفيف التربكييف ،كما
أظيرت نتائج الدراسات أف العبلقاتاإلنسانية بيف المشرفيف التربكييف كالمعمميف سطحية كضعيرة،
كما كأف الحكار المتبع بينيـتسمطي ك ير ديمقراطي(حمس .)3:2010،
كلقد أثير اىتماـ الباحث بد ارسة درجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألسمكب الصديؽ الناقد؛
انطبلقنا مف الر بة في النيكض بالعممية التعميمية ،حيث كاف مف الكاجب اإللماـ بمحاكر الجكدة،
بكمكلمعمؿعميتحسيفاألداءالمينيلممعمميفالبدمف
ّ
حيثإفأىـمحاكرالجكدةىكاإلشراؼالتر
إعادةالنظرفيعمميةاإلشراؼالتربكمكأساليبيا كاستنادان لماسبؽيعتقد الباحثأف أسمكبالصديؽ
بكمىكأسمكبحديثلـتُقسدرجةممارستومفقبؿالمشرفيفالتربكييف،عمى

الناقدفياإلشراؼالتر
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الر ـمفأىميةاألسمكبخاصةكأنويشرؾالمعمميففيعمميةاإلشراؼكيخمؽنكعمفحبالعمؿ
كاإلبداعكالثقةفي النرس،كيعززركحالتكاصؿكيقمؿفجكةالتكتربيفالمعمميفكالمشرفيفكخاصة
كأنوقائـعمىالبناءكالدعـكالتشاكرفياتخاذالق ارراتالتربكية،كيبعدعفأساليباإلمبلءكالسيطرة،
باإلضافة أل ىميتو في برامج التعميـ كالتعمـ كتطكير األداء التعميمي في الكطف العربي كالمجتمع
الرمسطيني عمى كجو الخصكص  ،كلذلؾ استكجبت الضركرة إلى كشؼ درجة ممارسة المشرفيف
التربكييفليذااألسمكب ،كبيافمدلارتباطممارسةىذااألسمكبمع درجةتكفرمعاييرالجكدةفي
أدائيـ .
مشكمة الدراسة:
كمف خبلؿ االطّبلع عمى األدب التربكم المتعمؽ في مجاؿ الدراسات التي تناكلت درجة

تكلد
بكمبماتـذ ْكُرهسابقنا ،فقد ّ
ِ
ممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقدكاكتراءاألدبالتر
الشعكربحاجةالمجتمعاتالعربيةلمثؿىذاالنكعمفالدراسات ،كعمى كجوالخصكصحاجة النظاـ

التربكم الرمسطيني لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات ،كأصب مف الضركرم إخضاع ىذه المشكمة إلى
الدراسة العممية المنيجية لمخركج بمجمكعة مف النتائج كالتكصيات القادرة عمى خدمة كتطكير
الممارساتاإلشرافية .
وعمى ضوء ذلؾ تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي_ :
ما درجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد في مدارس وكالة الغوث وعالقتيا
بمعايير جودة األداء؟
وسيتـ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس مف خالؿ التساؤالت الفرعية اآلتية:
 .1مادرجةتقدير معمميالمدارسبككالةالاكثلممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽ
الناقد؟
 .2ىؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائيان عندمستكمالداللة) (α≤0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقديرعينةالدراسة لممارسة المشرفيف التربكييفألسمكبالصديؽالناقدتعزلإلى (الجنس،
المؤىؿالعممي،سنكاتالخدمة،المنطقةالتعميمية)؟
 .3مادرجةتقديرأفرادالعينةلمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكم؟
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 .4ىؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائينا عندمستكمالداللة) (α≤0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقدير عينة الدراسة لمعايير جكدة األداء لدل المشرؼ التربكم تعزل لمتايرات( :الجنس،
المؤىؿالعممي،سنكاتالخدمة،المنطقةالتعميمية)؟
 .5ىؿتكجدعبلقةارتباطيةذاتداللة إحصائيةعندمستكلالداللة ( )α ≥ 0.05بيفدرجة
تقديرأفرادالعينةلممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقد،كدرجةتقديرىـلمعايير

جكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكم؟
أىداؼ الدراسة:
تيدؼىذهالدراسةإلى_:

 .1التعرؼإلى  درجةتقديرمعمميالمدارسبككالةالاكث لممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكب
الصديؽالناقد.
 .2الكشؼعفإذاكافىناؾفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة( )α ≥ 0.05بيف
متكسطاتدرجاتتقديرأفرادالعينةلممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقدتعزل
لمتايرات(:الجنس،المؤىؿالعممي،سنكاتالخدمة،المنطقةالتعميمية) .
 .3التعرؼإلىدرجةتقديرأفرادالعينةلمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكمبمدارسككالة
الاكثبمحافظات زة .
 .4الكشؼعفإذاكافىناؾفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة( )α ≥ 0.05بيف
متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لمعايير جكدة األداء لدل المشرؼ التربكم تعزل
لمتايرات(:الجنس،المؤىؿالعممي،سنكاتالخدمة،المنطقةالتعميمية) .
 .5تحديد العبلقة بيف درجة تقدير أفراد العينة لممارسة المشرفيف التربكييف ألسمكب الصديؽ
الناقد،كدرجةتقديرىـلمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكم.
أىمية الدراسة:
تتض أىميةالدراسةمفخبلؿتحقيؽاألىداؼ،كتظيراألىميةفيالنقاطاآلتية _:
 .1قد تساعد ىذه الدارسة مركزالتطكيرالتربكمأثناءعقدالدكراتالتدريبية.
 .2قدتريدأقساـاإلشراؼالتربكمبمديرياتالتربكيةكالتعميـبمحافظاتالكطفعفطريؽاعتماد
أسمكبالصديؽالناقدكأسمكبلرفعأداءالمعمميفكالمشرفيفالتربكييف.
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 .3تحاكؿىذهالدراسةأفتضعبيفأيدمالمسئكليففياإلشراؼ التربكم معمكماتعفدرجة
ممارسةالمشرفيفالتربكييفألساليبإشرافيوحديثةفيضكءمعاييرجكدةاألداء.
 .4قديستريدمفىذهالدراسةالباحثكفكالمشرفكفكالتربكيكف.
 .5تكمفأىميةىذهالدراسةفيضكءعمـالباحثبأنيامفالدراساتاألكلىالتيتقيسدرجة
ممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽ الناقدفيمدارسككالةالاكث ،مماأكدعمى
حاجةالبيئةالرمسطينيةلمثؿىذاالنكعمفالدراسات.
فروض الدراسة:
ينبثؽعفالسؤاؿالثانيالررضياتالتالية :
 .1التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة( )α ≥ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقديرأفرادالعينةلممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقدتعزلإلىمتايرالجنس

(ذككر-إناث) .

 .2التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة( )α ≥ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقديرأفرادالعينةلممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقدتعزلإلىمتايرالمؤىؿ
العممي(دبمكـ،بكالكريكس،دراساتعميا).
 .3التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة( )α ≥ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقديرأفرادالعينةلممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقدتعزلإلىمتايرسنكات
الخدمة(أقؿمف5سنكات10-5،سنكات،أكثرمف10سنكات).
 .4التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة( )α ≥ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقدير أفراد العينة لممارسة المشرفيف التربكييف ألسمكب الصديؽ الناقد تعزل إلى متاير
المنطقة التعميمية (جنكب رف  ،شماؿ رف   ،رب خانيكنس ،شرؽ خانيكنس ،دير البم 
كالماازم ،النصيرات كالبريج ،جنكب  زة  ،رب  زة ،شرؽ  زة ،جباليا ،بيت الىيا كبيت
حانكف).
ينبثؽعفالسؤاؿالرابعالررضياتالتالية :
 .1التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة( )α ≥ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقدير أفراد العينة لمعايير جكدة األداء لدل المشرؼ التربكم تعزل إلى متاير الجنس
(ذككر-إناث).
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 .2التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة( )α ≥ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقديرأفرادالعينة لمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكم تعزل إلىمتاير المؤىؿالعممي
(دبمكـ–بكالكريكس-دراساتعميا).
 .3التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة( )α ≥ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقديرأفراد العينة لمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكم تعزل إلىمتاير سنكاتالخدمة
(أقؿمف5سنكات10-5،سنكات،أكثرمف10سنكات).
 .4التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلالداللة( )α ≥ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقدير أفراد العينة لمعايير جكدة األداء لدل المشرؼ التربكم تعزل إلى متاير المنطقة
التعميمية (جنكب رف  ،شماؿ رف   ،رب خانيكنس ،شرؽ خانيكنس ،دير البم كالماازم،
النصيراتكالبريج،جنكب زة ،رب زة،شرؽ زة،جباليا،بيتالىياكبيتحانكف).
ينبثؽعفالسؤاؿالخامسالررضياتالتالية :
 .1تكجدعبلقةذاتداللة إحصائيةعندمستكلالداللة ( )α ≥ 0.05بيفدرجة تقديرأفراد
العينة لممارسة المشرفيف التربكييف ألسمكب الصديؽ الناقد ،كدرجة تقديرىـ لمعايير جكدة
األداءلدلالمشرؼالتربكم.

حدود الدراسة:
اقتصرتحدكدالدراسةعمىالتالي :
حد الموضوع :تقتصر ىذه الدراسة عمى تحديد درجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألسمكب
ّ
الصديؽ الناقد كعبلقتيا بمعايير جكدة األداء المتمثمة في المجاالت التالية في المجاالت التالية:
(التمكفالعمميكالتنميةالمينية،قيادةالعممياتاإلشرافية،المداكالتاإلبداعية،اإلشراؼاإللكتركني،
أخبلقياتالمينةكاالتصاؿ).
الحد المؤسسي :مدارسككالةالاكثكتشايؿالبلجئيف.
ّ
الحد البشري :عينةممثمةمفالمعمميفكالمعممات.
ّ
الحد المكاني :المحافظاتالجنكبيةلدكلةفمسطيف.
الحد الزماني :تـتطبيؽ الشؽالميدانيليذهالدراسةفي الرصؿالدراسياألكؿلمعاـالدراسي
.2017/2016
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مصطمحات الدراسة:
المشرؼ التربوي :تعرفوك ازرة التربية كالتعميـ العالي فمسطيف ()2016بأنو":خبير تربكم،
مختص بأحد المباحث األكاديمية ،يعمؿ عمى رفع كرايات المعمميف كمديرم المدارس األكاديمية،
كالمينية ،كالتربكية ،كالشخصية ،لتحسيف العممية التعميمية التعممية" (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي
فمسطيف .)6:2016،
ال ،لمتابعة
كتعرفو ىاركف( )8:2013بأنو" :ىك القائد التربكم المؤىؿ عممان كخبرةن كميك ن

مرؤكسيو مف معمميف كادارييف كعامميف ،كتكجيو إنجازىـ كتطكيره كظيرينا؛ لرفع فاعميتيـ في تحقيؽ
األىداؼالتربكيةالمرجكة".

تعينو ككالة الاكث بازة
كيعرفو المقيد( )7:2007بأنو" :أحد عناصر النظاـ التعميمي الذم ّ
ّ

لئلشراؼ المبحثيعمى المعمميفكالمعمماتفيمدارسيا ،كيسعى لتحسيفالعممية التعميميةالتعممية
عناصرىا كافة ،كبالتعاكف مع جميع األطراؼ ذات الصمة بيذه العممية؛ تحقيقنا ألىداؼ اإلشراؼ،
كالمباحث ىي :التربية اإلسبلمية ،الماة العربية ،الماة اإلنجميزية ،الرياضيات العمكـ العامة

كالتكنكلكجيا ،المكاد االجتماعية ،باإلضافة إلى مشرفي المرحمة األساسية الدنيا".
الصديؽ الناقد :عرفت ىاركف()21:2013الصديؽالناقد":بأنوليس الصديؽ المراقب كلكف
الصديؽ المرجع ،كالصديؽ المصدر الذم يسعى لمساعدة الشخص الذم يسانده ،في اتخاذق اررات
تربكية،عمى ربط البيانات التخاذ تمؾ الق اررات ،كعمى رؤية المعمكمات الميمة مفأكجييا المختمرة،
كىك حذر كدقيؽ في أخذ جميع جكانب سياقات المكضكع قبؿ تقديـ تاذيةراجعة عنو ،كر ـ أف ميمتو
الرئيسية ىي تقديـ الدعـ ،إال أنو ال يتردد في المكاجية بمكضكعات تساعد عمى التعامؿ مع
المستجدات".
كيعرفوأبكشرار()37:2009بأنو" :شخص يستطيع أف يساعد في أعماؿ تربكية ،كربط
البيانات كترسيرىا ،كاتخاذ الق اررات ،كرؤية األشياء مف زكايا كأكجو مختمرة قبؿ تقديـ التاذية الراجعة
المطمكبة،عمى الر ـ مف أف ميمتو الرئيسة ىي تقديـ الدعـ كالمساندة،إال أنو ال يتردد في مكاجية
اآلخريف بمكضكعات ليصبحكا أكثر قدرة عمى التعامؿ مع المستجداتالتربكية" .
كيعرفوالباحثأسمكبالصديؽالناقدإجرائيانبأنو:أحداألساليباإلشرافيةالحديثةالمتمثمةفي
المشرؼ التربكم الداعـ المساند الذم يسعى لمساعدة المعمـ في اتخاذ الق اررات التربكية عف طريؽ
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كالمبلحظات  كمناقشة
طرح األسئمة المثيرة كتقديـ المبلحظات البنائية ،كانطبلقنا مف ىذه األسئمة 
القضاياالمطركحةكتقديـالبدائؿكالتقدـفياإلنجاز .

المعيار :عرفتومصم ()9:2011بأنو"القكاعد النمكذجية ،أكاألطر المرجعية أك الشركط
ادكالجماعات ،ككذلؾاألعماؿ كأنماط التركير كاإلجراءات
التي نحكـ مف خبللياعمى سمككياتاألفر 
المختمرةلآلخريف.
كعرفتوك ازرةالتربيةكالتعميـ ( )7:2014بأنو" :عبارةيستندإلييافيالحكـعمىالجكدةفي
ضكء ما تضمنتو ىذه العبارة مف كصؼ لمسمكؾ ،كالممارسات التي تعبر عف قيـ أك اتجاىات أك
أنماطتركير،أكالقدرةعمىحؿالمشكبلتكاتخاذالق اررات،باعتبارىاخطكطنا إرشاديةتمثؿالمستكل
النكعيلؤلداء .
جودة األداء:
الجكدة" :ىيعمميةتستيدؼتحقيؽمنتجتعميميعاليالجكدة ،مفخبلؿتكفيرالمدخبلت
البلزمةكالعمؿعمىتحسينيابمايحقؽاألىداؼالمنشكدة"(أبكدؼكالكصيري.) 11:2007،
األداء":ىكالسمكؾالذميقاسبوقدرةالرردعمىاإلسياـفيتحقيؽأىداؼالمنظمة" 
(خناؽ .) 35:2005،
جكدةاألداء":ىياستراتيجية إداريةتركزعمى مجمكعةمفالقيـ،مستمدة طاقةحركتيامف
المعمكماتالتينتمكففيإطارىامفتكظيؼمكاىبالعامميفكاستثمارقدراتيـالركريةفيمختمؼ
مستكياتالتنظيـعمىنحكإبداعي،لتحقيؽالتحسفالمستمرلممنظكمة"(الحكلي .) 10:2004،
كيعرفيا الكيكمي( )24:2002في مجاؿ التعميـ بأنيا "مجمؿ الصرات كالخصائص التي
تتعمؽبالخدمةالتعميميةكالتيتريباحتياجاتالطبلب" .
كاإلمكانات كالكرايات كالصرات كالشركط الكاجب
كيعرفو الباحث إجرائينا بأنو :المؤشرات 
تكافرىا في المشرفييف التربكييف كالتي تدؿ عمى تكفر أعمى المستكيات لدييـ كالتي في ضكئيا يتـ
الحكـعمىمدلجكدةأدائيـ .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري


احملىر األول :اإلشراف انرتتىي
احملىر انثانً :أسهىب انصدٌق انناقد
احملىر انثانث :يعاٌري جىدج األداء اإلشرايف









احملىر األول :اإلشراف الرتبىي
متهٍد
أوالً :يفهىو اإلشراف وادلشرف انرتتىي
ثانٍاً :نشأج اإلشراف انرتتىي
ثانثاً :يراحم تطىر اإلشراف انرتتىي
راتعاً :أمهٍح اإلشراف انرتتىي
خايساً :أهداف اإلشراف انرتتىي
سادساً :خصائص اإلشراف انرتتىي
ساتعاً :كفاٌاخ ادلشرف انرتتىي
ثايناً :االجتاهاخ احلدٌثح يف اإلشراف انرتتىي
تاسعاً :أسانٍة اإلشراف انرتتىي
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الفصؿ الثاني
المحور األوؿ :اإلشراؼ التربوي:

اإلطار النظري

مف ضركريات البحث العممي أف يقكـ الباحث بالرجكع لؤلدبيات التي ليا صمة بمكضكع

دراستومفمراجعكدراساتعمميةسابقة،ليككفلورصيدنامعرفيانجيدناحكؿمكضكعدراستو،كيستريد

مف تجارب الباحثيف السابقيف ،كيستنير بمقترحاتيـ كتكصياتيـ ،كما يعد اإلطار النظرم مف أىـ

األركافالرئيسيةفيالبحثالعمميألنويتـفيوجمعكؿمايتعمؽبمكضكعالبحث
تمييد:

يمثؿ اإلشراؼالتربكمصكرةمفصكرتحسيفالعمميةالتعميمية ،كبقدر كراءتو تككف كراءة

العممية التربكية كفعاليتيا ،فيك المسئكؿ عف الجكدة النكعية في النظاـ التعميمي بجميع أبعاده كالتي
تحتاج إلى إشراؼ تربكم فعاؿ يعمؿ عمى استثمار كافة اإلمكانات المادية ،كتكجيو كافة الجيكد

البشريةلمكاكبةالتاييراتالمعرفيةالعالميةالمعاصرة .
أو ًال :مفيوـ اإلشراؼ والمشرؼ التربوي:

بالرجكع إلى األدبيات التربكية نجدأفىناؾتعريرات متعددة لمريكـ اإلشراؼ التربكم ،كذلؾ

المشرؼ التربكم ،فمـ يترؽ فييا عمماء التربية عمى تعريؼ محدد ،كيرجع سبب ىذا التبايف الختبلؼ
الرمسرةكاالتجاىاتككجياتالنظر ،كطبيعةفيـالتربكييفلمضمكفاإلشراؼ التربكمككظائرو،فمنيـ

مف ركز في تعريراتو عمى المياـ كالمسؤكليات الكاقعة عمى عاتقو ،فيما اعتبرت بعض التعريرات أف

اإلشراؼ التربكم عممية أكثر شمكلية ،باعتبارىا عممية ديناميكية تؤدم إلى دراسة كتحسيف العممية
التعميميةالتعممية .

عرفت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي فمسطيف( )2016عممية اإلشراؼ التربكم بأنيا" :العممية

المخططة كالمنظمة اليادفة إلى مساعدة المديريف كالمعمميف عمى امتبلؾ ميارات تنظيـ تعمـ الطمبة
بشكؿيؤدمإلىتحقيؽاألىداؼالتعميميةالتعممية"(ك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليفمسطيف .)6:2016،

كيعرفيا الشيرم( )2014بأنيا" :عممية فنية ،شكرية ،قيادية ،إنسانية ،شاممة؛  ايتيا تقكيـ

كتطكيرالعمميةالتعميميةكالتربكيةبكافةمحاكرىا"(الشيرم .)10:2014،

كيعرفيا الشاعر()2012بأنيا":عممية قيادية تعاكنية تشاكرية منظمة تعنى بالنظاـ التعميمي

بجميععناصره،كتيدؼإلىدراسةالعكامؿ المؤثرةفيو ،كتقكيميالمعمؿمفخبلؿ تنظيمياكتطكيرىا،
مفأجؿاالرتقاءبمستكلاألداءفيالنظاـالتعميميبشكؿعاـ،كتحقيؽاألىداؼالتربكيةالمنشكدة" 

(الشاعر .)58:2012،
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كيعرفيا القداح كالخرابشة(" :)2011بأنيا نشاط عممي منظـ ،تقكـ بو سمطات إشرافية عمى
مستكل عاؿ مف الخبرة ،ييدؼ تحسيف العممية التعميمية ،كمساعدة المعمميف عمى النمك الميني ،مف
خبلؿ الزيارات ،كالدكرات التدريبية التي تساعدىـ عمى تحسيف أدائيـ" (القداح كالخرابشة،
 .)218:2011
كيعرفيا األ ا()2008بأنيا"عممية إنسانية تعاكنية ديمقراطية نظامية مخططة كمحددة مسبقان
ال لتحقيؽ أىداؼ
تيدؼ إلى إحداث تاييرات إيجابية في قناعات العامميف لتحسيف ممارساتيـ كصكن
العمميةالتعميمية"(األ ا .)149:2008،
كيعرفيا أبك عابد()2005بأنيا"تمؾ العممية المخطة المنظمة اليادفة إلى مساعدة العامميف
التربكييف عمى امتبلؾ ميارات تنظيـ تعمـ الطمبة بشكؿ يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية كالتربكية
كتككفعمىىيئةنظاـلومدخبلتوكعممياتوكمخرجاتو(أبكعابد .)14:2005،
يخمص مما سبؽ أف عممية اإلشراؼ التربكم عممية إنسانية ،فنية ،شكرية ،تعاكنية منظمة
تيدؼ إلى تحسيف العممية التعميمية ككؿ مف خبلؿ المشرؼ التربكم كالذم يعد شخص مختص يتـ
اختياره بعناية فائقة يقع عمى عاتقو مجمكعة مف المسؤكليات مثؿ رفع كرايات المعمميف كالمديريف،
كارشادىـكمتابعتيـ،بيدؼتحسيفالعمميةالتعميميةالتعممية،بمساعدةجميعاألطراؼالمعنية .
أماالمشرؼ التربكمفعرفتوك ازرة التربيةكالتعميـالعاليفمسطيف()2016بأنو":خبيرتربكم،
مختص بأحد المباحث األكاديمية ،يعمؿ عمى رفع كرايات المعمميف كمديرم المدارس األكاديمية،
كالمينية ،كالتربكية ،كالخصية ،لتحسيف العممية التعميمية التعممية" (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي
فمسطيف .)6:2016،
كعرفو حمداف()2005بأنو":ىك مف تـ تعيينو بمكجب أسس محددة لمزاكلة العممية اإلشرافية
فيالمدارسبيدؼتكجيوكارشادالعامميفكتنميتيـكمتابعتيـفيالمجاليفاألكاديميكالتربكم .
(حمداف .)10:2005،
كعرفو دكيد( )2003بأنو" :معمـ متميز في أدائوُ ،يكمّؼ بالعمؿ في اإلشراؼ التربكم بعد

تأىيمو مسبقنا ،كيمكف أف يشرؼ عمى جميع المدارس األىمية كالحككمية كالخيرية باإلضافة إلى المياـ
المكتبيةالطارئة،ككذلؾالمجافالتربكيةكاإلداريةالتييتـتكميروبيا"(دكيد .)8:2003،
كتعرؼ الاتـ( )2007المشرؼ الناقد بأنو " :خبير مستعد بشكؿ مستمر لتقديـ خبراتو،
كيتصؼ بالثقة العالية التي تكنيا المجتمعات المدرسية لو ،كعند الحاجة لو يقكـ الصديؽ الناقد بجمع
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البياناتحكؿجاىزيةالمدرسةالحاليةكيكفرتاذيةراجعةليا،كيسأؿأسئمةصعبةكينتقدالجيكدالتي
تبذلياالمدرسةلمكصكؿلحالةاالستعداد(الاتـ .)15:2007،
كيعرفومطاكع()2010بأنو":مشرؼتربكممسؤكؿعفمتابعةأداءمدرسةأكمجمكعةمف
المدارس لضماف جكدة التخطيط كالتنريذ لتطكير كتقديـ اإلسناد البلزـ في جك مف الثقة المتبادلة
كالعمؿالتعاكنيكالتشاركيكبركحالمسؤكليةالعالية"(مطاكع:2010،نت) 
> <https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/01/04/185029.html
كيعرفو الباحث إجرائينا بأنو :كاحد مف المختصيف أكالمختصات التربكييف سكاء في مبحث
معيف أك إشراؼ مرحمة دنيا ،كالذم يتـ تعيينو استنادنا لمعايير مينية لمقياـ بالمياـ اإلشرافية بيدؼ
تحسيفالعمميةالتعميميةالتعممية .
ثانياً :نشأة اإلشراؼ التربوي:
لسنا ىنا بصدد التعمؽ في نشأة كتطكر اإلشراؼ التربكم إال بالقدر الذم يمكف أف يريد
القارئ،عمىاعتبارأفىذاالمضمكفالتربكمقديـحديث .
ظير مصطم اإلشراؼ التربكم في بداية الخبلفة اإلسبلمية ،فقد كاف ىناؾ مراقب عمى
الكتاتيبكمفيعمؿفييا،يطمؽعميوالمشرؼ،حيثكافيعمؿعمىمراقبةنظافتياكطرؽالتعمـفييا
كمكافقتيالمصحة(حمس .)15:2010،
أما في العصر الحديث فيعتقد بأف نشأة اإلشراؼ تعكد إلى عاـ (1654ـ) عندما قاـ
المستكطنكف األكركبيكف في كالية ماساشكسيتس()Massachusettsاألمريكية بإصدار قانكف يعطي
الحؽ ألكلياء األمكر كمراقبيف مف جامعة ىارفرد في اإلشراؼ عمى تعييف المعمميف الجدد في مدارس
الكالية،كفؽشركطمعينة(أبكالكاس .)18:2012،
كفي عاـ (1709ـ)صدر قانكف في مدينة بكسطف األمريكية يسم ألعضاء مجمس منتخب
مفالمكاطنيفالعادييفبزيارةالمدارسك رؼالدراسةكترقداألدكاتالمدرسيةكالترتيشعمييـ .
(العاجزكحمس .)15:2009،
كفي القرف التاسع عشر أصبحت مسؤكلية اإلشراؼ التربكم مكزعة بيف إدارتيف ىما :إدارة
التربيةعمىمستكلالكالية،كادارةالمنطقةالتعميمية(أبكالكاس )18:2012،
كفي بداية القرف العشريف ظير اإلشراؼ عمى شكؿ ترتيش يقكـ بو أفراد عاديكف مف خارج
مينةالتعميـ،كذلؾ بتكميؼمف المسؤكليفعفالتعميـ،ككاف الترتيشينحصرآنذاؾفي الترتيشعمى
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األبنية كاألجيزة المدرسية ،كمكاظبة كانتظاـ الطبلب .كتدريجنا بدأت ميمة الترتيش تركز بالدرجة
تصيدأخطائيـكمحاسبتيـعمييا(الحريرم .)15:2006،
األكلىعمىالمعمميفكتيدؼإلى ّ

كبعد الحرب العالمية الثانية ،تطكر مريكـ اإلشراؼ التربكم تطك نار كاضحان ،كنتيجة حتمية

لتطكر مريكـ التربية كأىدافيا كأساليبيا ،كنظرياتيا كمدارسيا ،كأصبحت عممية اإلشراؼ التربكم  ير
مقيدة بمجاؿ محدد مف مجاالت العممية التربكية ،بؿ ترتبط بجميع المجاالت التربكية كالتراعبلت
الناجمةعنيا(أبكالكاس .)18:2012،
كبذلؾ يمكف القكؿ أف عممية اإلشراؼ التربكم في العممية التعميمية ليا أصكؿ قديمة تمتد
جذكرىا إلى الحقبة اإلسبلمية كتطكرت كنتيجة لتطكر مريكـ التربية كخاصة في فترة الحرب العالمية
الثانية ،حيث برزت أىدافيا كأساليبيا كمجاالتيا ،كأصبحت تعتني بالعممية التعميمية ككؿ ك ير مقيدة
فيمجاؿمحدد .
ثالثاُ :مراحؿ تطور اإلشراؼ التربوي:
مفخبلؿاالطبلععمىاألدبياتالتربكية،كجدأفاإلشراؼالتربكممربمراحؿثبلثكىي :
 .1مرحمة التفتيش :أُخَذ بأسمكب الترتيش في أكائؿ القرف السابع عشر في الكاليات المتحدة
األمريكية ،عندما شكمت لجاف مف المكاطنيف في كالية بكسطف عاـ (1709ـ)لزيارة المدارس
بارضالترتيشعمىالمبنىكالمعداتكالمعمميفكتحصيؿالتبلميذ(حمس .)15:2010،
كىك أقدـ أنكاع اإلشراؼ إذ بدأت فكرتو في الببلد العربية عاـ (1836ـ) ،كيمارس في ىذا
النكع أسمكب الترتيش عمى المعمميف مف خبلؿ الزيارات المراجئة عمى الصركؼ؛ لمعرفة مدل تقيد
المعمميف بالتعميمات كاألكامر ،كمعرفة العيكب ،كاألخطاء لمحاسبتيـ ،كما كاف يمتمؾ المرتش في ىذا
األسمكبسمطةقكيةتجعمويكتبتقاريرهبعيدانعفالمعمميف(العاجزكحمس .)15:2009،
 .2مرحمة التوجيو :قد دخؿ اإلشراؼ مرحمة أخرل باالعتراؼ بضركرة األخذ بالتدريب كاإلرشاد
كالتكجيو ،كتتميز ىذه المرحمة باعترافيا بالحاجات ،كالسيما حاجات المعمميف كأساس لتحسيف
التعميـ،كلكفلـتعرؼمراىيـالنمكالذاتي،كمشاركةالمعمميفكتدريبيـعمىالقيادة،كمعأف
ىذه المرحمة تعد تطك نار نحك األفضؿ ،إلى أف أسمكب (اإلمبلء)ما يزاؿ ىك المسيطر حيث
تقكـ عمى أساس أف المستكيات اإلدارية تعرؼ أحسف مف  يرىا ،كانيا ىي التي تقرر
(الكصرة)اإلصبلحيةمفأساليبكطرؽكمكاد(العبيدم .)76:2010،
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كقدأكدحمس()2010أف اإلشراؼالتربكمشيدتطك ناركاضحاكمممكسناكنتيجة لتطكرمريكـ
التربيةفيفترةالحربالعالميةالثانية(حمس .)16:2010،
 .3مرحمة اإلشراؼ :كاكبت ىذه المرحمة عممية التطكر في الركر التربكم الحديث ،إذ انتقؿ
االشراؼ التربكم مف االىتماـ بالمعمـ كتحسيف أداءه كتعديؿ سمككو التعميمي إلى االىتماـ
بعناصرالمكقؼالتعميميبشكؿعاـإلحداثالتاييرالمر كبفيمختمؼىذهالعناصر.
(أبكشرار )19:2009،
كقد أشار حمس ( )17:2010إلى أف مرحمة اإلشراؼ التربكم سايرت التطكر االجتماعي
كالتربكم كالرمسري حيف ذاؾ كأشار إلى أف ىذه المرحمة بدأت في الخمسينات كاستمرت حتى كقتنا
الحاضر ،كما أف اإلشراؼ مف خبلؿ ىذا المنظكر ينظر إلى عممية تقكيـ المعمميف عمى أنيا عممية
تعاكنيةتشخيصيةتحميمية،التعتمدفقطعمى الزيارةالصريةالتيتشعرهأنوفقطفيمكقؼمصيرم،
كبذلؾ تككف انتيت مرحمة تصيد األخطاء كأصب اليدؼ االىتماـ بالمعمـ كالتعميـ كاألخذ بيده كتقديـ
التاذيةالراجعةلو .
كقدأكدأبكشممة()2009عمىأفمريكـاإلشراؼالتربكمتطكرفياألكساطالتربكيةحيث
أخذمعنىأشمؿكأكسع،بمايمبياحتياجاتالنظرةالشاممةلعناصرالعمميةالتعميمية/التعممية،كانتقؿ
مف مكقؼ االىتماـ بالمعمـ كبتحسيف أدائو كبتعديؿ سمككو التعميمي ،إلى االىتماـ بالمكقؼ التعميمي/
التعمّمي ككؿ ،كاحداث التعديؿ كالتايير اإليجابي المر كب فيو في مختمؼ عناصره كىي :المعمـ
كالمتعمـكالمنياجكالبيئةكالتسييبلتالمدرسية،كاإلدارةالصرية(أبكشممة .)20:2009،
كيخمصمماسبؽأفعمميةاإلشراؼالتربكم كانت في بداية األمر عممية لتصيد األخطاء
ككانت تتسـ بالزيارات الرجائية ثـ تطكرت كأصب الارض منيا تحسيف عممية التعميـ ،كمشاركة
المعمميفكتدريبيـعمى القيادةعمىالر ـمف سيطرةأسمكب اإلمبلءفي العمميةكعدـمراعاةحاجات
كمشاكؿالمعمميفالرعمية،ككنتيجةلمنقمةالنكعيةفيالمجاؿالتربكمفيكقتناالحاضرأصب الارض
مف عممية اإلشراؼ إحداث تاير مر كب في جميع عناصر العممية التعميمية كليس تحسيف كتطكير
أداءالمعمـفقط،كبذلؾتككفانتيتمرحمةتصيداألخطاءكالزياراتالصريةالمراجئة .
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مراحؿ تطور اإلشراؼ التربوي في فمسطيف:
 .1مرحمة ما قبؿ السمطة الوطنية الفمسطينية :تتسـ بالترتيش ر ـ تاير االسـ مف مرتش إلى
مكجو ثـ إلى مشرؼ تربكم ،ككانت ممارساتو كسمككياتو تبتعد عف التخطيط كتتسـ بزيارات
مراجئةلممعمميفلرصداألخطاء .
 .2مرحمة السمطة الوطنية الفمسطينية(1994ـ) :كالتي تمثمت نقطة تحكؿ في اإلشراؼ مف
األدكار السابقة إلى أخرل جديدة ،اتسمت بالدعـ كالمساندة ،كأصب اإلشراؼ ييدؼ إلى
ال مف سمكؾ المعمـ ،كما كأصب المعمـ كالمشرؼ
إحداث التايير في المكقؼ التعميمي بد ن
شريكيف في إنجاح المكقؼ التعميمي ،كاف تميزت ىذه المرحمة عممينا باىتماـ المعمميف بتنريذ
القكانيف ،كارضاء المشرفيف ،كذلؾ نابع مف تحديات المرحمة ،كعدـ كراية الحصة إلصدار
المشرؼالتربكمحكـعميالمعمـ .
 .3مرحمة(2005-1996ـ) :تايرتفيياطبيعةالعمؿكأصب دكرالمشرؼالتربكمالتشارؾفي
إنجاح األسمكب اإلشرافي األنسب لممكقؼ التعميمي ،كاتسمت بتقديـ المشرؼ التاذية الراجعة
المحببةكاالىتماـبالتدريب الكميكالنكعي،كاستحداثأدكارجديدةفيعمؿالمشرؼالتربكم
كاإلشراؼ العاـ ،كما استحدث في ىذه المرحمة ،كظائؼ مثؿ مشرؼ مرحمة (عممي كأدبي)
لتقديـالدعـلصركؼ المرحمةاألساسيةمفالصؼاألكؿحتى الصؼ الرابعكقدكاجيتىذه
المرحمةتحدياتأىميا،مخمراتاالحتبلؿالسائدةككثرةاألعباءالممقاةعمىعاتؽالمعمـ .
 .4مرحمة (2016-2005ـ) :شيدت تحكالت في انتياج أنماط جديدة مف اإلشراؼ التربكم
كبرزت برامج داعمة لممعمـ ،مثؿ المشرؼ التعاكني كاإلشراؼ العاـ (ك ازرة التربية كالتعميـ
العاليفمسطيف .)24:2016،
كيخمص مما سبؽ أف تطكر اإلشراؼ التربكم في فمسطيف قدتأخرعف  يره مف المجتمعات
كقديرجعالسببإلىتدىكراألكضاعالسياسيةفيفمسطيفكتعددالسمطاتالحاكمةكالتيكانتتؤثر
عمى السياسة التعميمية بطبيعة الحاؿ ،إلى حيف كصكؿ السمطة الكطنية الرمسطينية كالتي تعتبر نقطة
تطكركتحكؿكاضحةفيعمميةاإلشراؼالتربكم .
رابعاً :أىمية اإلشراؼ التربوي:
بما أف العصر الحديث شيد كيشيد تطك انرسريعان متبلحقان في كؿمجاالت الحياة كمنيا مجاؿ
التربية كالتعميـ ،حيث دخكؿ التقنية الحديثة مف ناحية ،كتراكـ العمكـ كالمعارؼ مف ناحية أخرل،
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إضافةإلىتزايدالمشكبلتالتيتكاجييااألنظمةالتعميميةفي الكطفالعربيبشكؿعاـكزيادةأعداد
المعمميف الجدد كالمعمميف  ير المؤىميف كنمك التعميـ األساسي مف ناحية أخرل ،كؿ ىذه األمكر
مجتمعة جعمت الحاجة لئلشراؼ التربكم أم نار ىامان كمطمبان ممحان ،عمى اعتبار أف عممية اإلشراؼ
التربكمىيالمصدراألساسيالذمياذممينةالتعميـكيساعدعمىإحداثالتاييرالمطمكبلمكاجية
متطمباتالعصرفيىذاالمجاؿ(الحريرم .)15:2006،
كفيمايميعرضلبعضاألدلةالتيتشيرإلىأىميةاإلشراؼالتربكملممعمـ :
.1إفعدداالبأسبومفالمعمميفيبدأكفالخدمةدكفإعدادمينيكافي .
 .2أثبتت المبلحظة اليكمية كالخبرة أف المعمـ المبتدأ ميما كانت صراتو التشخصية كاستعداده
كتدريبويضؿبحاجةماسةإلىالتكجيوكالمساعدةمفأجؿالتكيؼعمىالجكالمدرسيالجديد
كتقبؿالعمؿبجميعأبعادهكمسؤكلياتو .
.3اإلشراؼالتربكمضركرمأيضنالممعمـالقديـالذملـيتدربعمىاالتجاىاتالمعاصرةكالطرؽ
الحديثةفيالتدريس .
.4المعمـالمتميزيحتاجفيبعضاألحيافإلىالتكجيوكاإلرشادالسيماعندتطبيؽأفكارجديدة .
 .5ارتباط العممية التربكية ارتباطا كثيقنا بالمجتمع كثقافتو ،كىذا مف شأنو فرض نكع مف الرقابة
عمىمينةالتعميـ(البستافكآخركف .)323:2010،
كيضيؼصال ()2007أف التايير في األساليب التربكية ككذلؾ في المناىج الدراسية يؤكد
الحاجة إلىعمميةالتكجيو،كذلؾ لتكضي فمسرةالتاييركمبرراتوأماـالذممازاؿمتمسكناباألساليب
التقميديةالتياعتادىافيالتدريس(صال  .)11:2007،
كعميوفإف أىمية اإلشراؼ التربكم برزت كنتيجة لمتطكر السريع الذم شيده المجاؿ التربكم
كالتعميمي ،كتزايد األعباء كالمشكبلت الكاقعة عمى عاتؽ المعمميف كالحاجة الممحة لكجكد شخص
مختص ذك كراءة يساعد في تذليؿ العقبات التي تكاجو المعمميف ،ككذلؾ تزايد اعداد المعمميف الجدد
كتطكرطرائؽكأساليبكاتجاىاتجديدةتحتاجلشخصمختصليقكـبتزكيدىالممعمميفالقدامى .
خامساً :أىداؼ اإلشراؼ التربوي:
لقد أشار كثير مف الباحثيف في مجاؿ اإلشراؼ التربكم إلى أف لئلشراؼ التربكم أىداؼ
متعددة،حيثيترؽكثيرمنيـفيأفاليدؼالرئيسيىكتحسيفعمميةالتعميـكالتعمـ .
كقدأكردالعبيدم()2010األىداؼفيالتقسيـالتالي _:
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 .1اإلشراؼ بيدؼ الكقاية :كىك ما يتـ مف أجؿ محاكلة منع كقكع خطأ قد يتعرض لو المعمـ
كيككفذلؾمفخبلؿتعرؼ المشرؼالتربكم_بخبرتو_عمىالمجاالتالتييمكفأفيحدث
فيياالخطأكمفثـيتداركياكينبوإلييا .
 .2اإلشراؼ بيدؼ البناء:كىك ما يتـ مف أجؿ بناء أك تككيف ميارات لدل المعمـ ليمارسيا أثناء
تأديةعمميوالتربكمداخؿالرصكؿالدراسيةأكخارجيا .
 .3اإلشراؼ بيدؼ االبتكار :كىك ما يتـ مف أجؿ تجديد العممية التعميمية كابتكار طرائؽ تثرم
المجاؿ التربكم ،كىذا يتكقؼ عمى سعة أفؽ المشرؼ التربكم كاستجابتو لما تتمخض عنو
األبحاثالتربكيةكالنرسية،كبالتاليحرزالمعمميفعمىاإلبداعكاالبتكارفيمجاؿعمميـ .
(العبيدم )59:2010،
في حيف ذكرت ىاركف()2013أف اليدؼ العاـ لئلشراؼ التربكم ىك تحسيف عممية التعميـ
كالتعمـكلتحقيؽىذااليدؼالبدمفتحقيؽاألىداؼالررعيةكالتيعرضتياكالتالي _:
 .1التأىبلمتحدياتكذلؾمفخبلؿ :
• تطكيرالكراياتالعمميةكالعمميةلدلالعامميففيالميدافالتربكم .
• النيكضبمستكلالتعميـكتقكيةأساليبولمحصكؿعمىأفضؿمردكد .
• تحقيؽاالستخداـاألمثؿلئلمكاناتالمتاحةبشريان،كفنيان،كماديان،كمالينا .
• تنميةاالنتماءلمينةالتربيةكالتعميـكاالعتزازبيا .
 .2تبادؿالتعمـمفخبلؿ :
• التعريؼ بالطرؽ التربكية الجديدة كاالتجاىات الحديثة في المناىج الدراسية كالكسائؿ
التعميمية .
• تدريبالعامميففيالميدافبصكرةمستمرة .
• مساعدة المعمميف عمى فيـ أىداؼ المدرسة بصكرة عامة كأىداؼ المكاد الدراسية التي
يدرسكنيابصكرةخاصة .
 .3بناءالعبلقاتمفخبلؿ :
• العمؿعمىبناءجسكراتصاؿمتينةبيفالعامميففيحقؿالتربيةكالتعميـلنقؿالخبرات
كالتجاربالناجحةفيمابينيـ .
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• تطكير عبلقة المدرسة مع البيئة المحمية ،مف خبلؿ فت أبكاب المدرسة لممجتمع،
كتشجيعالمدرسةعمىاالتصاؿبالمجتمعلتحسيفتعمـالتبلميذ(ىاركف .)13:2013،
كعطران عمىماسبؽيمكفالقكؿإفأىداؼ اإلشراؼ التربكم ترتكز في أساسيا عمى تحسيف
عممية التعميـ كالتعمـ مف خبلؿ رفع كتحسيف أداء المعمميف  كمساعدتيـ عمى تعدم العقبات كحؿ
مشكبلتيـ التعميمية كتزكيدىـ بالطرؽ كاألساليب التدريسية الحديثة ،مما سيؤدم بطبيعة الحاؿ إلى
تحسيفالعمميةالتعميميةكتخريجمجمكعةمفالطبلبقادريفعمىمكاكبةتطكراتالحياة .
سادساً :خصائص اإلشراؼ التربوي:
يتميزاإلشراؼالتربكمالمعاصربأنو :
 .1عمميةتعاكنيةفيمراحمياالمختمرة(:التخطيط،التنسيؽ،التنريذ،التقكيـ،المتابعة) .
 .2عمميةعمميةتشجعالبحثكالتجريبكاالبداع،كتكظؼنتائجيالتحسيفالتعميـ.
(العاجزكحمس )23:2009،
 .3عمميةشاممةلكافةالعممياتالمؤثرةالتيمفشانياأفتحسفكتطكرالعمميةالتعميمية .
 .4عمميةمرنة،اليكجدفيياقيكدركتينية،تعمؿعمىنشرالخبراتالجيدةكالتجاربالناجحة .
كيضيؼ(محمد)2013،بأنيا :
 .1عمميةتنميالعبلقاتاإلنسانيةكالمشاركةكالكجدانيةفيالحقؿالتربكم(محمد .)18:2013،
 .2كسيمة لتحسيف العممية التعميمية فيك ييتـ بحؿ مشاكؿ المعمميف كالتبلميذ كتطكير المناىج
كتحسيف الكسائؿ السمعية كالبصرية كتنمية خدمات البيئة ،كتكفير القيادة التربكية لتنسيؽ
جيكدالمعمميف(صال  .)11:2007،
 .3عممية قيادية تتمثؿ في المقدرة عمى التأثير في المعمميف كالمتعمميف ك يرىـ ممف ليـ عبلقة
بالعمميةالتعميمية؛لتنسيؽجيكدىـمفأجؿتحسيفتمؾالعممية(ىاركف .)12:2013،
سابعاً :كفايات المشرؼ التربوي:
أشار شاىيف ( )2015إلى أف حركة الكرايات مف االتجاىات الحديثة في إعداد المشرفييف
التربكييف كتأىيميـ مينينا الىتماميا بأداء العمؿ أكثر مف تركيزىا عمى الجكانب المعرفية؛ حيث ازداد
االىتماـ بتحديد كرايات المشرفيف التربكييف؛ كلعؿ ذلؾ راجع في البداية إلى عدـ كضكح مياميـ
ككظائريـ ،كلذا ناؿ المشرفكف التربكيكف رعاي نة كاىتمامان مف حركة الكرايات ،حيث تـ رصد كراياتيا
كتحديدىا بدقة ،كصممت البرامج اإلعدادية كالتدريبية ليـ في ضكء ىذه الحركة ،كأصب المشرؼ
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التربكم يؤدم دكره التربكم كمسئكلياتو المينية في ضكء محكات الكراية فأكرد الكرايات التي يجب أف
يمتمكياالمشرؼالتربكمكمايمي _:
 .1كراياتشخصية .
 .2كراياتالتخطيط .
 .3كراياتالتنظيـكالتنسيؽ .
 .4كراياتالعبلقاتاإلنسانية .
 .5كراياتالعمؿمعالجماعات .
 .6كراياتتطكيرالمنيجالدراسي .
 .7كراياتاستخداـالتقنيةكتطكيرىا .
 .8كراياتالتقكيـ .
 .9كراياتقيادةكتحمؿالمسئكلية .
.10كراياتالعبلقاتبيفالمدرسةكالمجتمعالمحمي .
.11كراياتتنميةالمعمميفمينينا .
.12كراياتإدارية(شاىيف .)81:2015،
كقد أكد عبلكنة ،معزكز كآخركف ( )2008عمى ضركرة أف تتكافر في المشرؼ التربكم
مجمكعة مف الكرايات كالميارات الخاصة التي تتميز باألصالة ،كالمعاصرة ،كاالرتباط بالمجتمع ،كىذه
الكرايات يكتسبيا المشرؼ التربكم بالدراسة األكاديمية ،كبالتنمية الذاتية كالتدريب المستمر ،كبالخبرة
المتنامية في العمؿ التربكم كمف ىذه الكرايات:كرايات متصمة بسياسة التعميـ في فمسطيف ،ككرايات
شخصية ،كعممية ككرايات التخطيط ،كالتنظيـ ،كالتنسيؽ ،كاالتصاؿ كالتراعؿ ،كاستخداـ أساليب
اإلشراؼ كتقنياتو،ككراياتالتدريب،كالتقكيـ ،ككرايات المناىج،كالبحث،كاالبتكاركالتجديد،ككرايات
العبلقاتاإلنسانية،كاإلرشادكالتكجيو(عبلكنة،معزكزكآخركف .)85:2008،
كقد أكرد العاجز كحمس ()2009مجمكعة مف الكرايات الكاجب امتبلكيا مف قبؿ المشرؼ
التربكم كمنيا( :كرايات متصمة بسياسة التعميـ في فمسطيف ،ككرايات شخصية ،ككرايات عممية،
ككراياتالتخطيط،ككرايات التنظيـكالتنسيؽ ،ككراياتاالتصاؿكالتراعؿ ،ككراياتالتدريب ،ككرايات
التقكيـ،ككراياتالبحث،ككراياتاستخداـأساليباإلشراؼ)(عاجزكحمس .)98-94:2009،
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كبيذا فإف كرايات المشرؼ التربكم جاءت كنتيجة حتمية لتطكر عممية اإلشراؼ ك ياب
األىداؼكالمياـكالكظائؼالكاضحةالكاقعةعمىعاتؽالمشرؼالتربكم،ككنتيجةليذاالتطكرأصب 
المشرؼ التربكم يؤدم دكره في ظؿ كرايات محددة كمعدة مسبقان يكتسبيا المشرؼ أثناء فترة الدراسة
األكاديمية أك اإلعداد كالتدريب أك التنمية الذاتية ،كبذلؾ ال يمكف أف تعد المشرؼ تربكم ذك كراءة
عاليةإالإذاامتمؾمجمكعةمفالكراياتالتيتؤىمولعمميةاإلشراؼالتربكم .
ثامناً :االتجاىات الحديثة في اإلشراؼ التربوي:
يرل العديد مف المتخصصيف كالباحثيف في ميداف اإلشراؼ التربكم أف لئلشراؼ أنماطنا
ال متعددة متأثرة فيذلؾ بالتطكرات التي صاحبت مريكـ اإلشراؼ التربكم،
كاتجاىات كثيرة تأخذ أشكا ن
كدكر المشرؼ التربكم ،كتطكره كطبيعة النظاـ التربكم نرسو كعناصره ،مما أدل إلى ظيكر اتجاىات
كنماذج متعددة تناكؿ الباحث أىميا كىي :اإلشراؼ اإلكمينيكي أك العيادم ،كاإلشراؼ التشاركي،
كاإلشراؼالمتنكع،كاإلشراؼالتطكيرم،كاإلشراؼباألىداؼ .
 -1اإلشراؼ اإلكمينيكي أو العيادي:
تـابتكارىذااألسمكباإلشرافيفيالكالياتالمتحدةاألمريكيةفيأكاخرالسبعيناتمفالقرف
الماضي،كتـتطكيرهفيجامعاتعدةحتىاكتسبشيرةكانتشارفيتسعيناتالقرفالماضي .
(بستاف )346:2010،
يختص ىذا النمط بالجكانب التطبيقية لئلشراؼ داخؿ حجرة الدراسة ،كيتسـ بالديمقراطية
كالتعاكف كالتراعؿ ،فيك قائـ عمى العبلقة المباشرة كالتعاكنية بيف المشرؼ كالمعمـ ،فيك يركز بالدرجة
األكلىعمىكيريةتدريس المعمـكمايشتمؿعميومحتكلالمادةالتييقدميالتبلميذهكالكسائؿكالطرؽ
المستخدمةمفقبؿالمعمـ(الحريرم .)23:2006،
تعريرو :ىك أسمكب إشرافي مكجو نحك تحسيف سمكؾ المعمميف الصري ،كممارساتيا التعميمية عف
طريؽ تسجيؿ المكقؼ التعميمي الصري بأكممو كتحميؿ أنماط التراعؿ الدائرة فيو ،بيدؼ تحسيف تعمـ
الطبلب(الشيرم .)18:2014،
مزاياه :
أ .أسيـاإلشراؼالتربكمالعيادمفيبناءعبلقةاحتراـمتبادلةبيفالمشرؼالتربكمكالمعمـ .
ب .فت مجاؿ لمشاركة المعمـ الراعمة في جميع مراحؿ اإلشراؼ (التخطيط ،كاختيار أسمكب
اإلشراؼكالتاذيةالراجعة) .
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ج .يعتمد عمى أساليب كأدكات مبلحظة مكضكعية في التعرؼ عمى أداء المعمـ فينعكس ىذا
إيجابيانعمىتقبؿالمعمـلمتكجيياتالمكضكعيةالمنيةعمىأسسعممية 
(البابطيف .)35:2004،
خطكاتو :
أ .التخطيطالمشترؾبيفالمشرؼكالمعمـ .
ب .مشاىدةالحصةكتسجيمياعفطريؽالصكرةأكالصكتأكالكتابة .
بل مف قبؿ المشرؼ التربكم كالمعمـ لمعرفة نقاط القكة
بل مكضكعينا شام ن
ج .تحميؿ الحصة تحمي ن
لتعزيزىاكمكاطفالضعؼلمتركيزعميياكالعمؿعمىمعالجتيا .
يخمص مما سبؽ أف اإلشراؼ اإلكمينيكي ييدؼ إلى تحسيف التدريس داخؿ حجرة الدراسة،
كيشعرالمعمـبالرضىنتيجةأشراكوفيالعمميةممايدفعولبذؿالمزيدمفالعمؿكاإلبداع،كىذاالنمط
مفاإلشراؼيتطمبميارةكقدرةعاليةعمىالتحميؿكالمبلحظةمفقبؿالمشرؼالتربكم .
 -2اإلشراؼ التشاركي:
تعريرو :ىك أسمكب يعتمد عمى مشاركة جميع مف لو عبلقة بالعممية التعميمية التعممية مف مشرفيف
تربكييف كمديرم مدارس كمعمميف كطمبة ،كىذا األسمكب اإلشرافي مرتبط بنظرية النظـ المرتكحة التي
تتناكؿ العممية اإلشرافية مف عدة أنظمة جزئية مستقمة ترتبط بالسمكؾ اإلشرافي لممشرفيف كالسمكؾ
التعميميلممعمميفكالطمبة(أبكشرار .)36:2009،
مزاياه :
أ .يتسـبالتشاركيةكالعمميةكالعمؽفيتناكؿالقضاياالتربكية .
ب .يقكـعمىالتكاصؿكالحكارالمرتكحبيفالمعمـكالمشرؼ .
ج .الثقة المتبادلةبيفالمشرؼكالمعمـ،بمايؤدمإلىاقتناعبتاييربعضالممارساتفيسمككو
التعميمي .
د .يحسفاتجاىاتالمتعمـنحكاإلشراؼالتربكم(أحمد .)201:2003،
كيرل عطكم()2008بأف اإلشراؼ التشاركي مسئكلية مشتركة بيف مدير المدرسة كالمعمـ مف
ناحيةباعتبارىماقائديفتربكييفكمشرفيفمقيميففيالمدرسة،كالمشرؼالتربكمباعتبارهخبي انرتربكينا
كمستشا نارمتخصصنامفناحيةثانية.ككميـمعانيمكفأفيقكمكا بدكرتربكمفاعؿ كمؤثر،يتمثؿفي
اإلدارةكالتنظيـكالمتابعة(عطكم .)250:2008،
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يخمص مما سبؽ أف اإلشراؼ التشاركي يعتمد عمى أسمكب مشاركة جميع عناصر العممية
التعميمية مف معمميف كمدراء مدارس كطمبة ،فيك بذلؾ يتسـ بالتشاركية كيعزز لاة التكاصؿ بيف
العناصرالسابقةممايزيدثقتيـبأنرسيـ .
 -3اإلشراؼ المتنوع:
ينطمؽ اإلشراؼ المتنكع مف مبدأ أف التدريس مينة ،كأف المعمميف يجب أف يككف لدييـ تحكـ
أكبرفينمكىـالميني،ضمفمعاييرمينيةمقبكلةبشكؿعاـ،كىكبيذايككفنمكذجانإشرافيانييدؼ
إلىإيجادمدرسةمتعممة،عفطريؽتكطيفأنشطةالنمكالمينيداخؿالمدرسةكترعيؿدكرالمعمميف
في ىذه األنشطة ،كمع مراعاة الرركؽ المينية بينيـ مف خبلؿ تقديـ أنشطة نمك ميني متنكعة تمبي
كبناء عمى ذلؾ ال يصم أف تستخدـ طريقة كاحدة لئلشراؼ معيـ ،كبالتحديد فإف
الحاجات المختمرة  ،ن
ىذاالنمكذجيراعيالرركؽالررديةبيفالمعمميف(أبكالكاس .)65:2012،

مزاياه :
أ .مراعاةالرركؽالررديةبيفالمعمميف .
ب .يساعدعمىإيجادالثقةكاالحتراـبيفالمشرؼالتربكمكالمعمـ .
ج .اطبلعالمشرؼعمىالمعمميفكالتعرؼعمىاحتياجاتيـ .
د .يتـالتعامؿمعالنمكالمينيلممعمـعمىأنوكسيمةلتحسيفالتعميـ،كليس ايةفيحدذاتو .
(العنزم )20:2009،
مماسبؽ،كلماكافىناؾ فركؽ فردية بيف المعمميف مف حيث الخبرة كاإلمكانات الشخصية
كالمينية،فإنوالبدلكجكدنمطإشرافييراعيذلؾ،مفخبلؿتقديـأنشطةنمكمينيتراعياحتياجات
كمتطمبات كؿ معمـ ،كىذا النكع مف األنماط يساعد عمى إيجاد نكع مف الثقة كاالحتراـ بيف المشرفيف
كالمعمميفكتييئةجكمفالتكاصؿاليادؼبينيـ .
 -4اإلشراؼ التطويري:
يتميز ىذا المنحى اإلشرافي في تنكيع األساليب اإلشرافية تبعنا لبلحتياجات الرردية ،كتشجيع
كتنمية ركح االبتكار كالتجديد بما يتناسب مع ركح العصر ،كاستثمار الطاقات البشرية كاتاحة الررصة
ليا إلطبلؽ طاقاتيا كقدراتيا ،كاحتراـ شخصية المعمـ كقدراتو الخاصة كمساعدتو في تقييـ ذاتو،
كتككيفعبلقاتحسنةكمستمرةبيفالمشرؼالتربكمكالييئةالتعميمية .
(حسيفكعكضاهلل )76:2006،
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ترل أبك الكاس( )2012أف ىناؾ تشابينا كبي نار بيف اإلشراؼ التربكم التطكيرم كاإلشراؼ
المتنكع إال أف الررؽ بينيما ىك اف :اإلشراؼ التطكيرم يمن المشرؼ التربكم حؽ تحديد األسمكب
اإلشرافي لكؿ معمـ حسب احتياجاتو الخاصة ،في حيث يمن اإلشراؼ المتنكع حؽ اختيار األسمكب
اإلشرافيالمناسبلممعمميف(أبكالكاس .)44:2012،
نخمص مما سبؽ أف اإلشراؼ التطكيرم يعمؿ عمى مراعاة الرركؽ الرردية بيف المعمميف
كيسعى إلى تحسيف مستكل أداء المعمـ مف خبلؿ الكشؼ عف عجز المعمميف في بعض الجكانب
كاختيار األسمكب اإلشرافي المناسب ليـ مف قبؿ المشرؼ ،كيتض مما سبؽ أف ىناؾ تشابو بيف
اإلشراؼ التطكيرم كالمتنكع في مراعاة الرركؽ الرردية كلكف األكؿ يختار المشرؼ األسمكب األنسب
حسبمايراهمناسبلممعمـفيضكءاحتياجاتوكامكانياتوأماالثانيفالمعمـلوحريةاختياراألسمكب
المناسب لو ،كيرل الباحث عمى الر ـ مف تطكر ىذا االتجاه أال أنو قد يجعؿ المعمـ يمر في مشاكؿ
تربكية كنرسية عديدة نتيجة إللزامو بأسمكب إشرافي محدد ،كيجعمو ينظر أماـ زمبلئو عمى أنو أقؿ
ذكاءمنيـ .
ن

 -5اإلشراؼ باألىداؼ:
بل مف المشرؼ
ىك اتجاه حديث يقكـ عمى مجمكعة مف العمميات التي يشترؾ في تنريذىا ك ن

كالمعمـ كتتضمف ىذه العمميات تحديد األىداؼ التي يراد تحقيقيا تحديدان كاضحان قاببلن لمقياس ،كتحديد
مجاالت المسئكلية الرئيسية لكؿ مف المشرؼ كالمعمـ في ضكء النتائج المتكقعة كاستعماؿ المقاييس
المحددةلقياساألىداؼمفأجؿضبطسيرالعمميةاإلشرافيةكتنظيميا .
(حسيفكعكضاهلل )60:2006،
كيرل الاامدم( )2011أف ىذا النكع مف اإلشراؼ ييتـ بالدرجة األكلى بأىداؼ اإلشراؼ
التربكم العامة ،كالتي منيا يشتؽ مجمكعة محددة ككاضحة ،كالتي تتصؿ بتطكير المناىج الدراسية
كتطكيرمينيةالمعمميفكتحسيفعمميةالتعميـ(الاامدم .)45:2011،
مزاياه :
أ .التركيزعمىالعمؿالمشترؾلممعمـكالمشرؼفيالتخطيطكالتحميؿكالتقكيـ .
ب .يسيـفيرفعالركحالمعنيةلممعمميفكتحسيفعبلقتيـبالمشرفيف .
ج .يساعد عمى تحسيف أداء المعمميف كرفع الكراءة اإلنتاجية لنظاـ اإلشراؼ مف خبلؿ المراجعة
كالمتابعةالمستمرة(أحمد .)203:2003،
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كعميو،فإنويمكفالقكؿ أف اإلشراؼ باألىداؼ يقكـ عمى اشتقاؽ مجمكعة محددة ككاضحة
مفاألىداؼكالتييشترؾ الجميعفيبمكرتيا ،بحيثتككفىذهاألىداؼقابمةلمقياسكأىداؼتطكير
المناىج كتحسيف أداء المعمميف ،كتجد اإلشارة إلى أف ىذا النمط اإلشرافي يعمؿ عمى رفع الركح
المعنكية لممعمميف كيحثيـ عمى اإلبداع كالعمؿ كالمثابرة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي شارككا في
كضعيا .
 -6اإلشراؼ اإللكتروني:
ىك نمط إشرافي حديث يعمؿ عمى ترعيؿ جميع األنماط اإلشرافية مف خبلؿ تقديـ أعماؿ
كمياـ اإلشراؼ التربكم عبر الكسائط المتعددة عمى الحاسب اآللي كشبكاتو إلى المعمميف كالمدارس
بشكؿيتي ليـإمكانيةالتراعؿالنشطمعالمشرفيفالتربكييفأكمعأقرانيـ(شاعر .)120:2012،
مزاياه :
أ .يعمؿ عمى رفع التكترات كالتيديدات التي يعاني منيا بعض المعمميف الجدد كالقدامى ،مف
خبلؿاتخاذق ارراتيـدكففرضرقابةأكأكامرعمييـ .
ب .يتي لممشرؼكالمعمـمعنااستخداـكسائؿكأدكاتإشرافيةمتنكعة .
ج .يكفر الكقت كالجيد ،كيقضي عمى الصعكبات المادية كصعكبة المكاصبلت كزيادة أعباء
المشرؼ .
د .يقمؿمفالممارساتذاتالطابعالترتيشيأكالتقكيمي .
ق .يمكف كؿ أطراؼ العممية التعميمية مف التكاصؿ الدائـ كىذا يضمف التحسيف كالتطكير
المستمر(.القاسـ )27:2013،
يخمص مما سبؽ أف اإلشراؼ اإللكتركني كسيمة لتبديد الصعكبات الناتجة عف زيادة أعباء
المشرفيف ،باإلضافة أنو أسمكب يقضي عمى كؿ مظاىر التكتر الحاصمة في األساليب اإلشرافية
األخرل .
كيرل الباحث أف ىذا األسمكب يحتاج إلمكانيات مادية كأعداد كتدريب لممعمميف كالمشرفيف
عمى استخداـ أجيزة الحاسكب كالكسائط المتعددة لضماف فعالية ىذا األسمكب ،كقد تككف ىذه أكبر
العقباتالتيتقؼحائبلنأماـنجاحىذااألسمكب .
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تاسعاً :أساليب اإلشراؼ التربوي:
عرفت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي فمسطيف()2016أساليب اإلشراؼ التربكم بأنيا":مجمكعة
مف أكجو النشاط يقكـ بيا المشرؼ التربكم كالمعمـ كالطمبة كالمدير مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ
التربكم ككؿ أسمكب مف أساليب اإلشراؼ التربكم ما ىك إال نشاط تعاكني منسؽ كمنظـ كمرتبط
بطبيعة المكقؼ التعممي كمتااير بتايره في اتجاه األىداؼ التربكية المنشكدة حيث أف كؿ مكقؼ
تعميمييناسبوأسمكبمفاألساليب،كماأنوقديستخدـفيالمكقؼالتعميميالكاحدأكثرمفأسمكب .
(ك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليفمسطيف )6:2016،
لقد تطكرت أساليب اإلشراؼ التربكم تطك نار يتناسب التطكر الذم ط أر عمى مراىيمو ،فري
الكقت الذم كاف فيو اإلشراؼ التربكم ترتيشنا ييدؼ إلى تقصي أخطاء المعمميف كمراقبتيـ ،كاف
األسمكب المناسب لذلؾ ىك الزيارة الصرية لممعمـ في صرو ،كرفع تقرير عنو يحدد في ضكئو مستقبؿ
المعمـكمصيره،كنظ نارألفىذهالزياراتكانتتتـدكفتخطيط،كتعتمدعمىالمبا تةكاالرتجاؿ،دكف
االلترات إلى الظركؼ المختمرة المحيطة كالمؤثرة في عمميتي التعميـ كالتعمـ ،فقد كاف ليا أسكأ األثر
في نركس المعمميف كفي اتجاىاتيـ نحك اإلشراؼ ،ألنيـ كجدكا فيو تيديدنا مباش نارلشخصياتيـ كانتياكنا
لحرمةصركفيـ،كاضعافنالمراكزىـممادفعيـإلىالتخكؼكالحذرمنو(صياـ .)18:2008،
قد تنكعت األساليب اإلشرافية بتنكع اليدؼ كاألىمية ،فمنيا ما ىك فردم كمنيا ما ىك
جماعي،كمنياماىكمباشركمنياكماىك يرمباشر،كيمكفتكضيحيامفخبلؿالجدكؿالتالي :
جدوؿ رقـ ()2.1
األساليب اإلشرافية
فردية
مباشرة
الزياراتالصرية -المقاءاتالرردية 

جماعية
غير مباشرة

مباشرة

غير مباشرة

-القراءاتالمكجية 

-الكرشالتربكية 

-الزياراتالمتبادلة 

-النشراتالتربكية 

-االجتماعاتالعامة 

-الدركسالتطبيقية 

-البرامجالتدريبية 

-البحكثالتربكية 

-الندكاتالتربكية 

-المؤتمراتلتربكية 

المصدر(سرر )28:2008،
فقد أكد الجبار( )2007عمى أف لكؿ مكقؼ تعميمي ما يناسبو مف األساليب ،إال أف ثمة
مقكمات تساىـ في مدل فاعمية األسمكب كنجاحو ،كمف أىميا مركنة األسمكب اإلشرافي ،كمدل
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مبلئمتو لممكقؼ التربكم كتحقيقو لميدؼ الذم يستخدـ مف أجمو ،ككذلؾ إشراؾ العامميف في الحقؿ
التربكمفياختياراألسمكباإلشرافيكتخطيطوكتنريذه(الجبار .)79:2007،
كمف أكثر األساليب شيكعنا بيف المعممكف كالتي يركز عمييا المشرفيف التربكييف (الزيارات
الصرية،كالدركسالتكضيحية،كتكجيواألقراف،كالمشاؿالتربكم،كالقراءاتالمكجية) 
فقد أكد أبك شممة ()2009عمى "أف ىذه األساليب ىي األكثر تداكالن بيف المشرفيف التربكييف
كخاصةفيمدارسككالةالاكثالدكليةحسباستطبلعرأمأعدهكنرذهالباحث" .
(أبكشممة )31:2009،
 -1الزيارات الصفية:
يقصد بالزيارات الصرية زيارة المشرؼ التربكم لممعمـ في قاعة الصؼ في أثناء عممو ،بيدؼ
رصد النشاطات التعميمية ،كمبلحظة التراعؿ الصري ،كتقكيـ أداء المعمـ ،كالكقكؼ عمى أثره في
الطبلب(الشيرم .)71:2014،
كىك أسمكب إشرافي يتـ فيو مبلحظة أداء كسمكؾ المعمـ الصري بيدؼ رصد كتحمي المكقؼ
التعميميمفجميعالجكانبلتحديدمكاطفالقكةكالضعؼفيالمكقؼالتعميميكالتاليتحسيفكتطكير
العممية التعميمية ،فقد كاف ىذا األسمكب ىك السائد في ممارسات المرتشيف كالمكجييف كال يزاؿ
األسمكب الرئيسي الذم يستخدمو المشرفكف إال أنو فد تايرت النظرة إلى مريكـ الزيارة الصرية في
اإلشراؼ الحديث ،فبدالن مف تركيزىا عمى كتابة التقارير التقكيمية فقط أصبحت تركز عمى تقكيـ
التبلميذ كقياس الميارات كاالتجاىات التي تحققت لدييـ ،كاكتشاؼ احتياجات المعمـ العممية كالتربكية
كتحسيفنقاطالقكةكالتقميؿمفنقاطالضعؼلدييـ(صياـ .)21:2007،
كيذكرطافش()2004أفلمزيارةالصريةآدابينبايلممشرؼالتربكمالتحميبياكمنيا _:
 .1إيجادجكمفالكدكالثقةالمتبادلةبيفالمشرؼالتربكمكالمعمـ .
 .2أفيككفىناؾتخطيطمترؽعميو،كتحديدمسبؽلكقتالزيارة .
 .3أفيذىبالمشرؼالتربكمكالمعمـإلى رفةالصؼجنبانإلىجنب .
 .4داخؿ  رفة الصؼ ،يجمس المشرؼ التربكم في مكاف ال يؤثر كجكده فيو عمى مجريات
التراعؿالصري .
 .5مفالمستحسفأفيمكثالمشرؼداخؿ رفةالصؼطيمةالكقتالمخصصلمحصة .

30

 .6ال يستحب لممشرؼ التربكم أف يدكف أم مبلحظات أثناء المكقؼ الصري ،ألف ذلؾ يشتت
تركيرالمعمـ،كيصرؼبجيكدأنظارالتبلميذعفمعمميـ .
 .7أف يشيد بجيكد المعمـ كبتعاكف الطبلب معو قبؿ أف ياادر الحصة ،ألف ذلؾ يعزز مكانة
المعمـلدلتبلميذه(طافش .)116:2004،
كيذكرالطعاني()2005أفلمزيارةالصريةأىدافانتتمثؿفيككنياتقؼعمىحاجاتالمعمميف
كالطبلب الرعمية ،كعمى مدل تطبيؽ المنيج الدراسي ،كتجمع معمكمات عف المشكبلت التعميمية،
باإلضافةإلىأنياتبلحظمدلتقدـالطبلبكتراعميـمعالمعمـفيالصؼ(الطعاني .)72:2005،
يخمص مما سبؽ أف الزيارات الصرية أكثر األساليب شيكعنا كاستخدامنا ،كال يمكف االستاناء
عنوألنو األسمكب األمثؿ لمبلحظةأداءالمعمـداخؿ رفة الصؼ ،كلتقميؿمفسمبياتىذا األسمكب
كتجنبتصيداألخطاءلممعمميفأثناءالمكقؼالتعميميالبدمفأشعارالمعمـبالزيارةكالتخطيطالجيد
بلمفالمشرؼكالمعمـ .
يارةبشكؿكاض لك ن
ليا،كتحديداىداؼالز 
 -2الدروس التوضيحية:
عرفتيا بكارم( )2011بأنيا" :نشاط عممي يقكـ بو المشرؼ التربكم أك أحد المعمميف
المتميزيف داخؿ أحد الصركؼ بحضكر عدد مف المعمميف أك تجريب طريقة تعميمية مبتكرة لمعرفة
مدل فاعميتيا أك استخداـ كسائؿ تعميمية حديثة أك تكضي فكرة ما ير ب المشرؼ التربكم إيصاليا
لممعمميف"(بكارم .)25:2011،
كيذكرصياـ()2007أفلمدركسالتكضيحيةفكائدعدةأىميا _:
 .1تكفرليـإمكانياتتطبيؽاألفكاركاألساليب .
 .2تكسبالمعمميفالثقة،كتعمؿعمىتراعميـمعالمشرفيفالتربكييف .
 .3تعديؿسمكؾالمعمميفكحرزىـلمنمكالميني،كتحسيفأدائيـ .
 .4تشجعيـعمىاإلبداعكاالبتكار(صياـ .)28:2007،
 -3توجيو األقراف:
ىك أسمكب يستخدمو المعممكف في تنمية أنرسيـ مينينا معتمديف في ذلؾ عمى خبراتيـ الذاتية
كتبادؿ ىذه الخبرات بصكرة تعاكنية كذلؾ مف خبلؿ قياـ أحد المعمميف بمبلحظة أداء زميمو في أثناء
قياموبعمميةالتعميـبيدؼتقديـالمساعدةالتيتؤدمإلىتحسيفىذااألداء(حمس .)20:2010،
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كيذكرعطارم،عارؼكآخركف()2005أفإشراؼاألقرافيؤدمإلىتحقيؽنتائجإيجابيةمف
أىميا :

 .1تعزيزالنمكالمينيكالتقكيـالذاتيلممعمميف .
 .2تكفيرفرصالتعاكفالمشترؾبيفالمعمميف .

 .3تعزيزالتركيرالتأمميلدلالمعمميف،الذميعمؿعمىنقدالممارساتالسائدةكالركتينية .

 .4تحسيفالمياراتالتعميمية،مثؿ:تخطيطالدركس،كطرحاألسئمة،كاستخداـالحاسكب،كميارة
الربطبيفاألنشطةكالنتائج،كميارةإدارةالصؼ(عطارم،عارؼكآخركف .)114:2005،

يرل صياـ( )73:2007أف أىمية ىذا األسمكب نابعة مف قمة عدد المشرفيف مقارنة

بالمعمميف،كطابعتصيداألخطاءالذمكافيميزالزياراتالصرية،كالذميسببالكثيرمفالتكتربيف
المعمميفكالمشرفيف .
يخمص مما سبؽ أف ىذا األسمكب يؤدم إلى تبادؿ الخبرات كاألفكار ،كيعمؿ عمى زيادة

التكاصؿبيفالمعمميفكخاصةمعمميفالمبحثالكاحد،ممايعمؽالعبلقاتبينيـ .

كيستحسف الباحث ىذا األسمكب اإلشرافي ألنو يتـ في جك مف الطمأنينة بعيدان عف المراقبة

العميامفالمشرؼالتربكمككذلؾألنويحؿمشكمةقمةعددالمشرفيفمقارنةبالمعمميف .
 -4المشغؿ التربوي أو الورش التربوية:

ىك نشاط عممي لمجمكعة مف المعمميف يتـ تحت إشراؼ قيادات تربكية ذات خبرة مينية

كاسعة يتـ العمؿ فيو بشكؿ تعاكني أك فردم بيدؼ تجريب بعض طرائؽ التدريس أك انجاز كسيمة
تعميميةأكالتخطيطلمقياـبتجربةمعينة(أبكشرار .)29:2009،
كأشار اإلبراىيـ( )2002أف المشا ؿ التربكية جاءت لتمبية احتياجات المعمميف كتنمية

مياراتيـ ،حيث يؤدم إلى النمك الميني أثناء الخدمة ،كيعمؿ عمى تايير أفكار كاتجاىات المعمميف،

كما يساعد عمى إثارة اىتماميـ لتحسيف طرؽ كأساليب عمميـ كيعمؿ فييا المشترككف أفرادان أك

جماعاتفيكقتكاحد(اإلبراىيـ .)120:2002،

كيضيؼ عبد اليادم ( )87:2002بأف المشاؿ التربكم ينرذ في عدة أساليب كالمحاضرة،

كالحكار،كالتطبيؽ .

كيذكرالشاعر()2012أفالمشاؿالتربكميستخدـفيأ راضمتعددة،كينظرإليوعمىأنو

تدريب الكتساب ميارات كأساليب معينة تساعد عمى االرتقاء بالمستكل الميني لمعامميف في مجاؿ
التربيةكالتعميـفيالكقتالحاضركالمستقبؿ،ممايستمزـاستم ارريتوكتركيزهعمىمكضكعمشترؾ .
(الشاعر .)77:2012،
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تذكرك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليفمسطيف()2016أفلممشا ؿالتربكيةأىداؼعدةأىميا _:
 .1إتاحةالررصةلممعمميفلحؿالمشكبلتالتيتكاجييـبأسمكبعممي .
 .2تنميةمياراتالمعمميفكاكسابيـخبراتجديدة .
 .3إكسابالمعمميفخبراتجيدةفيالعمؿالتعاكني .
 .4تحقيؽالنشاطاالبتكارمداخؿالكرشة .
 .5كضعالمعمميففيمكاقؼتساعدعمىإزالةالحكاجزبينيـ .
 .6تعريؼالمعمميفبالطرؽكاألساليبالتييستطيعكفاستخداميافيصركفيـالمدرسية .
(ك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليفمسطيف .)39:2016،
كيرل الباحث بأف المشا ؿ التربكية أك الكرش التربكية مف األساليب اإلشرافية اليامة حيث
يقكـ عمى العمؿ الجماعي مف خبلؿ طرح المعمميف لمشاكميـ ،كايجاد الحمكؿ المناسبة ليا ،باإلضافة
إلىتبادؿالخبراتبيفالمشاركيففيو،ممايسيـفيالنمكالمينيلممعمميف.
 -5القراءات الموجية:
تعرفياصميكة()2005بأنيا":أسمكبإشرافيىاـييدؼإلىتنميةكراياتالمعمميففيأثناء
الخدمةمفخبلؿ إثارةاىتماماتيـبالقراءاتالخارجية كتبادؿ الكتبكاقتنائيا كتكجيييـإليياتكجيينا
منظمانمدركسان(صميكة)85:2005،
كتضيؼ أبك الكاس( )27:2012بأف األسمكب يستخدـ بالاالب مع المعمميف الذيف لدييـ
الر بة في تطكير كتنمية أنرسيـ ذاتينا مف خبلؿ تكجيييـ لقراءات حديثة تساعدىـ عمى رفع كراياتيـ
التدريسية .
كيذكرالعاجزكحمس()2009أفلمقراءاتالمكجيةأىداؼكىيكالتالي :
اللمياراتالتعمـالذاتي .
 .1مساعدةالمعمـعمىتنميةمعارؼ،كتكسيعخبراتوكصكن
 .2مساعدة المعمـ عمى تعرؼ الجديد في مادة تخصصو ،كانجازات التربكييف في المجاالت
المختمرة(.العاجزكحمس .)60:2009،
مف خبلؿ ما سبؽ يرل الباحث بأف ىذا األسمكب ال يمكف أف ينج إال أذا كاف المشرؼ
التربكمعمىاطبلعدائـبمستجداتتخصصوكمجالوليستطيعارشادالمعمميفعميياكقتصدكرىا .
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احملىر الثاني :أسلىب الصديق الناقد
متهٍد
أوالً :اننشأج وادلفهىو
ثانٍاً :أسس أسهىب انصدٌق انناقد
ثانثاً :أمهٍح انصدٌق انناقد
راتعاً :يتطهثاخ انصدٌق انناقد
خايساً :خصائص انصدٌق انناقد
سادساً :صفاخ انصدٌق انناقد
ساتعاً :انصدٌق انناقد يف عًهٍح انتطىٌر ادلهين
ثايناً :خطىاخ أسهىب انصدٌق انناقد
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المحور الثاني :أسموب الصديؽ الناقد:
تمييد:
شيد اإلشراؼ التربكم تحكالت كبيرة في العقكد األخيرة عمى مستكل النظرية ،كالتطبيؽ ،فمـ
يعد اإلشراؼ ىك ذلؾ الترتيش الذم يسعى لمبحث عف العيكب أك التنبيو ليا ،فاإلشراؼ المعاصر
يتميز بككنو عممية تسعى لتطكير أداء المعمميف ،كلتحقيؽ ىذه الااية ظيرت أنماط كأساليب إشرافية
لتحقيؽ ذلؾ مف ضمنيا أسمكب الصديؽ الناقد ،كالذم ستتناكلو الدراسة بشيء مف التكسع في ىذا
المحكرمفالبحث .
أوالً :النشأة والمفيوـ:
نشأ ىذا األسمكب في بريطانيا كساىمت (لكيز ستكؿ) في تطكيره عند مساندة التجديدات
التربكية كمتابعة المشاريع الرائدة ،كالمقصكد بالصديؽ الناقد ليس الصديؽ المراقب كلكف الصديؽ
المرجع ،كالصديؽ المصدر الذم يسعى لمساعدة الشخص الذم يسانده ،فيك ال يصدر أحكامنا عمى
األداء بؿ يحاكؿ أف يريـ الكضعية كيقدـ مبلحظاتو ،كانطبلقا مف ىذه المبلحظات يمكف مناقشة
القضاياالمطركحةكتقديـالبدائؿكالتقدـفياإلنجاز(الاتـ .)14:2007،
كيعرؼ ككستا ككاليؾ ( Costa & Kallick )1993الصديؽ الناقد بأنو":شخص مكثكؽ
يقكـ بطرح أسئمة استر اززية كيقكـ بتكفير المعمكمات ليتـ فحصيا مف خبلؿ كجية نظر أخرل ،كيكجو
االنتقاداتعمىعمؿاألشخاصكصديؽ .
كما كيعرؼ أسمكب الصديؽ الناقد بأنو:أسمكب مف أساليب التعمـ النقدية كالمبني عمى مزيج
مفمبدأيف،الصداقةكالنقدكيعددكرالصديؽ الناقدفيىذا األسمكبدكر استراتيجيكقديككفميمان
فيمساعدةتطكراألداءالتدريسيفيكبمثابةتحدمكدعـفينرسالكقت" 
(ككستاككاليؾ .)2:1993،
كعرفتوالاتـ()2007فيمجاؿالتطكرالمينيالرعاؿفيالمدارسبأنو":خبيرمستعدبشكؿ
مستمرلتقديـخبراتو،كيتصؼبالثقةالعالية التيتكنياالمجتمعاتالمدرسيةلو،كعندالحاجةلويقكـ
الصديؽ الناقد بجمع البيانات حكؿ جاىزية المدرسة الحالية كيكفر تاذية راجعة ليا ،كيسأؿ أسئمة
صعبةكينتقدالجيكدالتيتبذلياالمدرسةلمكصكؿلحالةاالستعداد(الاتـ .)15:2007،
كيعرفوأبكشرار()2009بأنو":شخصيستطيعأفيساعدفيأعماؿتربكية،كربطالبيانات
كترسيرىا ،كاتخاذ الق اررات ،كرؤية األشياء مف زكايا كأكجو مختمرة قبؿ تقديـ التاذية الراجعة المطمكبة،
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عمى الر ـ مف أف ميمتو الرئيسة ىي تقديـ الدعـ كالمساندة ،إال أنو ال يتردد في مكاجية اآلخريف
بمكضكعاتليصبحكاأكثرقدرةعمىالتعامؿمعالمستجداتالتربكية"(أبكشرار .)37:2009،
كعرفو مطاكع ()2010بأنو":ىك مشرؼ تربكم مسؤكؿ عف متابعة أداء مدرسة أك مجمكعة
مف المدارس لضماف جكدة التخطيط كالتنريذ لتطكير كتقديـ اإلسناد البلزـ في جك مف الثقة المتبادلة
كالعمؿالتعاكنيكالتشاركيكبركحالمسؤكليةالعالية .
(.)https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/01/04/185029.html
التعريؼ اإلجرائي ألسمكب الصديؽ الناقد :ىك أحد األساليب اإلشرافية الحديثة المتمثمة في
المشرؼ التربكم الداعـ المساند الذم يسعى لمساعدة المعمـ في اتخاذ الق اررات التربكية عف طريؽ
طرح األسئمة المثيرة كتقديـ المبلحظات البنائية ،كانطبلقان مف ىذه األسئمة كالمبلحظات يمكف مناقشة
القضاياالمطركحةكتقديـالبدائؿكالتقدـفياإلنجاز .
يخمص مما سبؽ أف أسمكب الصديؽ الناقد ذك صباة أجنبية المنشأ كالتطكر ،كنتيجة
لمتطكرات التي شيدىاالمجاؿالتربكمفيأكركبا،كيبلحظمفالتعريراتالسابقةافىذااألسمكبقائـ
عمى شخص مكثكؽ بو يمقب بالصديؽ الناقد كيقصد بالنقد ليس النقد البلذع بؿ النقد البناء ،كيكمف
دكر ىذا الصديؽ في مبلحظة المكقؼ التعميمي كتحميمو بعيف ناقدة كمف ثـ تقديـ المشكرة كالدعـ،
لممساعدة في تخطي العقبات كايجاد الحمكؿ البناءة ،كيعتبر المشرؼ التربكم صديؽ ناقد لممعمـ يقكـ
بإسنادهكدعموفيجكيسكدهالثقةالمتبادلة .
ثانياً :أسس أسموب الصديؽ الناقد:
يقكـىذااألسمكباإلشرافيبكساطةالصديؽالناقدعمىمجمكعةمفاألسسىي :
 .1أفكؿشخصيقكـبتنريذمشركعأكبرنامجيحتاجإلىمساندةكدعـكمتابعة .
 .2أفىذهالمساندةكالدعـكالمتابعةيرضؿأفتككفمفقبؿشخصخبيرلوإلماـبالمشركعأك
البرنامجكأىدافوكأبعاده .
 .3أفيتصرؼىذاالشخصالخبيربأسمكبالنقدالبناءكتبادؿاآلراء .
 .4أفإجراءاتالمتابعةكالتقكيـفيىذااألسمكبتتـخطكةبخطكة .
 .5يشارؾفيإجراءاتالمتابعةكالتقكيـكبلنمفالصديؽالناقدكالمنرذ(المشرؼكالمعمـ)أكفريؽ
العمؿبأكممو(ىاركف .)21:2013،
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كعمىذلؾ،يمكفالقكؿ أف المعمـ ال يستطيع العمؿ بمررده دكف مساعدة شخص خبير ذك
اختصاص كاطبلع كيعتبر المشرؼ التربكم ىك ذلؾ الشخص ،كيستكجب عمى المشرؼ التربكم
امتبلكو لخصائص كصرات خاصة تؤىمو ألف يككف صديؽ ناقد جيد لممعمـ مف خبلؿ متابعة العممية
التعميمية باستمرار كاشراؾ المعمميف في اتخاذ الق اررات المناسبة التي تساعدىـ في تحقيؽ األىداؼ
المرجكةمنيـ .

ثالثاً :أىمية أسموب الصديؽ الناقد:
أشاردركيش()2014أفأىميةأسمكبالصديؽالناقدفيالمجاؿالتربكمتكمففي :
 .1تحسيفمخرجاتالررد .
 .2إمكانيةتكظيروفياجتماعاتالييئةالتدريسية .
 .3يساعدفيعمميةتطكيراألداءالصري .
 .4يساعدعمىااللتزاـبجمساتاالجتماعاتالتربكيةالمصارة .
 .5رفعمستكلالتخطيطاالستراتيجيمفخبلؿالجمساتالمنتظمة .
 .6إبرازدكرالتعمـالتعاكنيكمجمكعاتالدراسة(دركيش .)13:2014،
كعميو يرل الباحث أف أسمكب الصديؽ الناقد فيما إذا تـ ترعيمو في العممية التربكية ككؿ
سيحقؽ نتاجات جيدة ،فيك أسمكب يمكف تكظيرو في مجاالت عدة  ير عممية اإلشراؼ التربكم
كالمؤتمراتالعمميةكحمقاتالنقاش،كاالجتماعاتاإلدارية .
كفيما يخص مجاؿ اإلشراؼ التربكم فتكمف أىميتو في ككنو يشرؾ المعمميف في عممية
اإلشراؼكيخمؽنكعمفحبالعمؿكاإلبداعكالثقةفيالنرس،كيعززركحالتكاصؿكيقمؿفجكةالتكتر
بيف المعمميف كالمشرفيف كخاصة كأنو قائـ عمى البناء كالدعـ كالتشاكر في اتخاذ الق اررات التربكية،
كيبعدعفأساليباإلمبلءكالسيطرة .
رابعاً :متطمبات أسموب الصديؽ الناقد:
يذكرأبكشرار()2009أفىناؾمجمكعةمفاالقتراحاتلكيتككفصديقناناقدنا :
 .1أعرض أف تككف صديقنا ناقدان ،كال تقـ بذلؾ دكف إذف فالثقة ضركرية إذا أردت أف تترؾ أث انر،
كالتنسىأفالكممةالمرتاحيةىي"الصديؽ"ألنومفاأليسرتقبؿالنقدمفالصديؽ .
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 .2أنصتأكثركتكمـأقؿ،كتذكرأفأكثرالناس  يرجاىزيفلبلستماعإليؾ إفلـيشعركاأنؾ
استمعتإلييـبشكؿكامؿ .
بل ،فالصديؽ الناقد يضيؼ قيمان جديدة مف خبلؿ قدرتو عمى
 .3أظير أكجيان ليست مكجكدة أص ن
المبلحظة،كعمىإصداراألحكاـكاستخداـاألدلةكالتحميؿ(أبكشرار .)38:2009،
كتضيؼ الاتـ ( )2007أف ىناؾ مجمكعة مف االقتراحات التي يجب أف يحرص عمييا
الصديؽالناقدكىيكالتالي _:
 .1احرصعمىتكضي األفكار .
 .2احرصعمىتريـمايتـالنقاشعميوبشكؿكامؿ .
 .3احرصعمىتريـسياؽالعمؿبشكؿكامؿ .
 .4احرصعمىتريـالنتاجاتالمر كبة .
 .5احرصعرضأحكامناذاتقيمةعندمايطمبمنؾذلؾفقط .
 .6احرصعمىاحتراـاآلخريف(الاتـ .)16:2007،
كيضيؼ نصار( )2014أف ىناؾ مجمكعة مف االقتراحات التي يجب أف يتجنبيا الصديؽ
الناقدكىيكالتالي :
 .1تجنبأفتككفناقدانسمبيان .
 .2تجنبأفتعارضفياالىتماماتأكالقيـ .
 .3تجنبالامكضكعدـالصدؽفياالستجاباتلممعمميف .
 .4تجنباالعتمادعمىإصداراألحكاـ(نصار )10:2014،
كيضيؼككستاككاليؾ()1993ضركرةتجنبمايمي :
 .1اتخاذدكرتكجييي .
 .2تكفيرحمكؿكاصبلحاتسريعةلممشكبلت .
 .3تجنبافتدعيمعرفتؾبالمدرسةأكثرممفىـفيداخؿالمدرسة .
 .4أفتررضأجنداتخاصةعمييـ .
 .5أفتقمؿمفشأفسمطةاآلخريف(ككستاككاليؾ .)5:1993،
يخمص مما سبؽ أف الصديؽ الناقد قائـ عمى مبدأ االحتراـ كتقبؿ األخر كىذا يعزز التكاصؿ
كيبدد كؿ أنكاع التكتر بيف المعمميف كالمشرفيف ،كيرل الباحث أف نجاح ىذا األسمكب يتطمب مف
38

المشرؼالتربكمالتحميبقيـالصبر،كالتكاضع،كتقبؿاآلخريف،ككذلؾيتكجبعمىالمشرفيفامتبلؾ
مياراتالمبلحظةكالتحميؿكالقدرةعمىاألقناعكاستخداـاألدلة .
خامساً :خصائص الصديؽ الناقد:
يذكرمطاكع()2010أنوالبدلمصديؽالناقدأفيتصؼبالصراتالتالية :
 .1يطرحأسئمةمثيرةكيقدـالبياناتبمنظارمختمؼلمرحص،كيطرحنقدنالعمؿزمبلئو .
 .2يستثمرالكقتلريـسياؽالعمؿكمخرجاتوفيماكامبلنكيعمؿمعالزمبلءلبمك يا .
 .3يستمعثـيتكمـمفأجؿتكضي األفكاركتحديدىاكيريـمايتـعرضو .
 .4يصدراألحكاـفقطعندمايطمبمنوذلؾ .
 .5يتجاكبمعالعمؿبأمانةكنظاـكيطم لبلرتقاءبو .
 .6يقدـترسيراتعمايبلحظو .
 .7االستخداـ الماىر ألساليب االستقصاء كالتركير التأممي كجمع األدلة كتحميميا كتقديـ التاذية
الراجعة .
 .8التطبيؽالرعاؿلممساءلةالذكية .
 .9استخداـالحكمةكالصبركالبصيرةكالخبرةكالمعرفةكالمياراتلتحسيفأداءالمدرسة .
.10القدرةعمىاالتصاؿكالتكاصؿالرعاؿ(مطاكع:2010،نت) 
><Https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/01/04/185029.html
سادساً :صفات الصديؽ الناقد:
 .1محؿثقةكاحتراـ .
 .2تربطؾبوعبلقةقكيةأكتعتقدأفباستطاعتؾتطكيركاحدةمعو .
 .3يكفرتاذيةراجعةصادقةدقيقةكمؤثرة .
 .4مستمعكمراقبماىر .
 .5يككفقاد انرعمىطرحأسئمةاستر اززيةكادراكية .
 .6يكفرالتكازفبيفالدعـكالتحدم .
 .7يكفرمنظكرمختمؼكرؤياجديدة .
 .8يكفرنقدبناءباستابلؿمبدأتركيرمأشمؿ .
 .9أفيتكاجدعندالمزكـ(ككستاككاليؾ .)3:1993،
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كيضيؼ نصار ( )2014أف ىناؾ مجمكعة مف الكرايات التي يتصؼ بيا الصديؽ الناقد
كىي :
 .1حسفاإلصااء .
 .2إعادةالصيا ة .
 .3دقةالمبلحظة .
 .4القدرةعمىاإلقناع .
 .5القدرةعمىالتحميؿ .
 .6القدرةعمىكسبثقةاآلخريف .
 .7القدرةعمىالريـكاالستيعاب .
 .8القدرةعمىالنزاع .
 .9القدرةعمىإدارةالكقتكاستثماره .
.10القدرةعؿإدارةالنقاش .
.11التسام كسعةالصدركاألمانةالمكضكعية .
.12القدرةعمىطرحاألسئمةالمثيرةلمتركير(نصار .)13:2014،
يخمصمماسبؽأفىذهالصراتكالكرايات ضركريةإلنجاحىذااألسمكبفبدكنيافمفنحقؽ
األىداؼ المرجكة ،كلف يككف ىناؾ أسمكب بدكنيا ،كتعد بمثابة المؤشرات الدالة عمى كجكد األسمكب
بيفالمشرؼالتربكمكالمعمـ .
سابعاً :الصديؽ الناقد في عممية التطوير الميني:
يتميز الصديؽ الناقد بأنو مستمع جيد يساعد في حؿ المشاكؿ ،كيساند اآلخريف في ترتيب
أفكارىـ كاتخاذ الق اررات الصائبة ،فيك يسأؿ أسئمة حافزة ،كيساعد اآلخريف في تحديد نكاياىـ كتعريؼ
تكقعاتيـ ،كفي إدراؾ متى يككف تكقعاتيـ أقؿ مف المستكل المطمكب ،كمتى ال تتطابؽ أعماليـ مع
نكاياىـ ،كيساعد الحكار مع اآلخريف في تطكرىـ مينيان بطريقة ال تحققيا القراءة الذاتية أك المؤتمرات
أكالتعمـفيالصركؼ(الاتـ .)16:2007،
كيؤكد دركيش()2014أف ىذا األسمكب ،لو أثر كبير في عممية التطكير الميني حيثيككف
قادرعمى :
 .1عمىتكفيرنطاؽكاسعكمينيكاحترافيمتخصصفيعمميةالتطكيرالميني .
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 .2األسمكبعمىمساعدةاألفرادفياالنخراطبشكؿتعاكنيفيالنظاـالتعميميلدلالمجتمعات
الديمقراطية .
 .3األسمكب عمى مساعد الطبلب في التعامؿ مع العممية التعميمية ،كعبلقتيـ مع أقرانيـ
كمشرفييـمفخبلؿفيميـلمعتقداتيـكافتراضاتيـعفالعمميةالتعميمية .
 .4تمكيف المعمميف مف مساعدة بعضيـ البعض لتحكيؿ النظريات عمى ممارسات كمعايير تعمـ
فعمي .
 .5المساعدةفيعمميةتجكيدالعمميةالتعميميةككؿ(دركيش .)9:2014،
يخمص مما سبؽ بأف أسمكب الصديؽ الناقد يجمع بيف عدة أساليب فقد ينرذ داخؿ  رفة
الصؼ أك خارجيا أك كمييما معان فعممية المبلحظة تتـ داخؿ الارفة كالمناقشة كالتحميؿ كالتكصؿ إلى
الحمكؿقدتتـخارج الارفةالصرية ،كيتميزىذااألسمكببككنوعمميوتعاكنيةتشاركيةىادفةلتحسيف
كتطكير األداء الميني لممعمميف مف خبلؿ مساعدتيـ عمى تخطي المشكبلت كمساندتيـ في التكصؿ
إلى الحمكؿ المناسبة لمشكبلتيـ مف خبلؿ ترتيب أفكار كأكلكيات المعمميف كطرح األسئمة الحافزة
عمييـ،كىذاكمويؤدمبطبيعةالحاؿإلىتجكيدعمميةالتعميـكتحسينيا .
ثامناً :خطوات أسموب الصديؽ الناقد:
اترقت الدراسات المكجكدة في األدب التربكم كالتي اطمع عمييا الباحث عمى مجمكعة مف
اإلجراءات الدالة عمى قياـ المشرؼ التربكم بعممو كمشرؼ ناقد حيث أكردتيا الاتـ ()16:2007
بلمفأبكشرار(،)39:2009كنصار()2014،12كىيكالتالي _:
كاترؽمعياك ن
 .1تكضي دكرالمشرؼالتربكمكصديؽناقدلممعمـ،كطمبمبلحظةمكقؼتعميمي .
 .2لقاءبعدالدرسكتحديدالنتاجاتالتيير بالطرفاففيتحقيقيا .
 .3طرحأسئمةحكؿالمكقؼالتعميميالمبلحظ،كمناقشةطريقةالتنريذ .
 .4نقدالمكقؼالتعميميبشكؿإيجابيمفخبلؿإثارةبعضاألسئمةالميمة .
 .5تأمؿالطرفيفلبلفتراضاتالمطركحة،كتحديدالمبلئـمنيالتحقيؽأىداؼالمكقؼالتعميمي .
 .6تقديـتاذيةراجعةلمجكانبالميمةفيالمكقؼالتعميمي .
كبإيجازيمكفالقكؿإفىذا األسمكبيقكـعمىجاىزيةالمشرؼالتربكملمتدخؿ لتقديـ الدعـ
كالمساندة لممعمـ عند طمب المعمـ المساندة منو ،فيتـ ىذا األسمكب بمرحمتيف كىما مرحمة مبلحظة
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كتحميؿ المكقؼ التعميمي كمرحمة المناقشة كطرح األسئمة مف أجؿ التكصؿ لمحمكؿ كتقديـ الدعـ
المناسبلممعمـ .
كيرلالباحثأف الق اررات التربكيةكالحمكؿالمقترحةمفقبؿالمشرؼالتربكميجبأفتصاغ
عمىشكؿأسئمةاستر اززيةكليسإجاباتجاىزةكمناقشتيامعالمعمـكسماعرأيوبيا،كأفيككفىناؾ
أدلةكشكاىدعميياليتسنىلممعمـاالقتناعبياكتبنييا .
كمف خبلؿ العرض السابؽ يتبيف أنو إذا ما تـ تطبيؽ ىذا النمكذج الحديث الذم سبؽ
تكضيحومفقبؿالمشرفيفالتربكييفكالمعمميفسكؼيؤدمإلىارتقاءمستكلأداء المعمميف،كسيتي 
بيئة عمؿ يسكدىا اإلبداع كالتعاكف مما سيقكدنا إلى تجكيد العممية التعميمية ككؿ ،كىذا النمكذج
اإلشرافيالحديثيحتاجبطبيعةالحاؿإلىمشرؼيتميزبجكدةأداءعاليةيتكؽإلىالتجديدكاإلبداع،
كىذامايسكؽالباحثلمحديث في محكره التالي عف معايير جكدة األداء كأىميتيا في التعرؼ عمى
مستكل اإلنجاز كالكقكؼ عمى نقاط القكة لتعزيزىا كنقاط الضعؼ لمعالجتيا ،ككذلؾ التعرض إلى
مبرراتتقكيـجكدةأداءالمشرؼالتربكمكاىـالطرؽكاألساليبالمتبعةفيعمميةالتقكيـ .
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احملىر الثالث :جىدة األداء اإلشرايف

متهٍد
أوالً :يعاٌري األداء يفهىيها ،أمهٍتها ،خصائصها
ثانٍاً :جىدج انتعهٍى
ثانثاً :يعاٌري جىدج األداء
راتعاً :يعاٌري جىدج أداء يكىناخ انعًهٍح انتعهًٍٍح
خايساً :تقىٌى جىدج أداء ادلشرف انرتتىي
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المحور الثالث :جودة األداء اإلشرافي:
تمييد:
يشيد التعميـ بصكرة عامة في كثير مف بمداف العالـ حركة إصبلح جذرية خبلؿ العقديف
األخيريف تتمثؿ في إدخاؿ مراىيـ جديدة مثؿ مريكـ التقكيـ البديؿ كالجكدة الشاممة كاستحداث أساليب
أداريو كاشرافيو حديثة لتحقيؽ التميز في األداء حيث اىتمت القيادة التربكية الحديثة بالجكدة الشاممة
كاعدتيا إحدل القضايا التي تؤدم إلى رفع أدائيا كيحقؽ ليا التنافس بيف المؤسسات التربكية خاصة
اف الجكدة الشاممة تستمد طاقة حركتيا مف المعمكمات كمف تكظيؼ مكاىب العامميف كاستثمار قدراتيـ
الركريةعمىنحكابداعيلتحقيؽالتحسفالمستمرلممؤسسة .
كفي ظؿ اىتماـ القيادة التربكية بالجكدة الشاممة لممؤسسات التعميمية أصب مف الضركرم
قياسكتقكيـجكدةأداءعناصرالعمميةالتعميميةإذأفتبنيمريكـقياسجكدةاألداءيمكفأفيحقؽ
الكثير مف الركائد منيا ترادم مشكمة عدـ الكاقعية في تحديد األىداؼ ،كاالرتكاز عمى أىداؼ كاضحة
قابمة لمقياس ،كيمكف اتخاذ اإلجراءات الكقائية كالتصحيحية كالتحريزية في أكقاتيا المناسبة ،كتحقيؽ
رضا المستريد (مجيد .)10:2011 ،كىذا ما يسكؽ الباحث لمحديث عف مريكـ كأىمية كخصائص
كمعاييراألداء .
أوالً :معايير األداء مفيوميا وأىميتيا وخصائصيا:
 -1مفيوميا:
تحتاجالجكدةفيأداءالمشرؼالتربكمإلىمعاييركمؤشراتلمبلحظتيا،كضمافتحققيافي
أدائو كتككف ىذه المعايير بمثابة دالالت عمى مستكل أداء المشرؼ التربكم كدليؿ عمى البعد عف
الذاتية في الحكـ عمي أدائو ،مما تعطي لممشرؼ خارطة طريؽ لمكصكؿ إلى المثالية المرجكة في
أدائو .
كقدعرفت ك ازرة التربية كالتعميـ فمسطيف ()2012المعياربأنو":عبارة يستند إلييا في الحكـ
عمى الجكدة في ضكء ما تضمنتو ىذه العبارة مف كصؼ لمسمكؾ ،كالممارسات التي تعبر عف قيـ أك
اتجاىات أك أنماط تركير ،أك قدرة عمى حؿ المشكبلت كاتخاذ الق اررات ،باعتبارىا خطكطنا إرشادية
تمثؿالمستكلالنكعيلؤلداء"(ك ازرةالتربيةكالتعميـ .)3:2012،


44

كيعرفوإسماعيؿ()2008بأنو":حكـأكقاعدةأكمستكلمعيفنسعىلمكصكؿإليوعمىانو
ُ

ايةيجبتحقيقيابيدؼقياس الكاقعفي ضكئو لمتعرؼعمىمدلاقترابىذا الكاقعمفالمستكل
المطمكبكمفثـتطكيره"(إسماعيؿ .)56:2008،
كيعرفومصم ()2011بأنو":مجمكعةالخصائصكالصراتالتييجب تكافرىافيالشخص
ُ

الذمسيتـاختيارهلمؿءالكظيرةالشا رةبمايتناسبكالمتطمباتاألساسيةليا"(مصم  .)10:2011،
كيعرؼ الباحث المعايير إجرائينا :بأنو عبارة عف األطر كالمحكمات التي يمكف مف خبلليا
التعرؼعمىمدلتحقؽاألىداؼكبمكغأعمىمراتبالجكدة .
 -2أىميتيا:
إفحركةالمعاييرفيالعالـاستقرتعمىأفىذهالمعاييرتشكؿعقدااجتماعيانبيفالمعمميف
كالمشرفيفكاألكاديمييفكالسمطاتالتربكية(المزمكمي .)45:2009،
كترلك ازرة التربية كالتعميـ فمسطيف()2014أف أىمية المعايير تكمف في  ّأنيا تؤسس لمينة

التعميـ بشقييا الرني كاإلدارم ،بيدؼ تطكير العممية التربكية كتحسينيا بكجو عاـ ،كاالرتقاء بالكضع
المينيلعناصرالعمميةالتعميميةكافة،كتبرزأىميةالمعاييرفي _:
 .1تساعدكتدعـالتطكرالميني .
 .2تعزيزعمميةالتقكيـ .
 .3تحقيؽالتعاكفكالشراكة .
 .4دعـالتكجونحكالبلمركزيةفياإلدارة .
 .5االرتقاءبالمكانةاالجتماعيةلممدرسةكالعامميففييا .
 .6نشرثقافةالمساءلة(ك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليفمسطيف .)11-10:2014،
كتضيؼ الرتبلكم ()2008أف ىناؾ مؤشرات ألىمية المعايير تمكننا مف فيـ سياؽ العمؿ
كىي _:
 .1دليؿعمؿلممتابعةكالتقكيـ .
 .2مؤشراتلمتخطيطكاالعتراؼكالتاذيةالراجعة .
 .3كسيمةلمحاسبيةالمجتمعلممؤسسة .
 .4إطارمستمرلجمعالمعمكماتكالبياناتكاعدادالتقارير .
 .5إطارمرجعيلممقارنةبيفالنكاتجالمحددةمسبقناكالنكاتجالكاقعية .
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 .6إطارمرجعيإلصداراألحكاـ .
 .7لاةمشتركةبيفمؤسساتالمجتمعالمحميكالمؤسساتاإلقميميةكالعالمية 
 .8كسيمةلتقييـاإلنجاز(الرتبلكم .)33:2008،
كعطرنا عمى ما سبؽ ،يتض أف ىناؾ تكجو عاـ نحك تجكيد العممية التعميمية مف خبلؿ
اعتماد بعض المعايير الدالة عمى جكدة سير العممية التعميمية ،كاعتبار المعايير دليؿ ككسيمة لمتابعة
كتقكيـ أداء العمؿ ،فيي كسيمة فعالة لتطكير األداء الميني مف خبلؿ التاذية الراجعة التي نحصؿ
عمييابعدعمميةتقكيـاألداءفيضكءمعاييركاضحةكمحددةمسبقنا .
 -3خصائصيا:
يرلأبككريـ()2013أنويشترطفي المعيار كميماكانتنكعيتوأفيككفدقيقانفي التعبير
عفاألداءالمرادقياسوكلذافإفأىـالخصائصالتييجبأفيتميزبياالمعيارىي _:
 .1الصدؽ:يشير مريكـ الصدؽ إلى ما إذا كاف المعيار يقيس بالرعؿ ما كضع لقياسو كيرتبط
الصدؽبتعظيـالتكافؽبيفاألداءالحقيقيكمعيارقياساألداء .
 .2الثبات :يشير الثبات إلى مدل اتساؽ معيار القياس أم إمكانية االعتماد عميو كتكرار
استخداموفيالقياسكمدلالثباتفيكصؼكترسيراألفرادالمختمريفلنرسالبياناتالتيتـ
تجميعيا عف طريؽ معايير القياس أم حصكؿ المقيـ عمى نرس النتائج إذا ما تـ استخداـ
نرسالمعيارألكثرمفمرةعمىعمميةالقياس .
 .3القبكؿ :يشير إلى قبكؿ األفراد الذيف سيقكمكف باستخداـ معايير األداء ،فمع أف الكثير مف
معايير األداء تتسـ  البان بالصدؽ كالثبات كلكنيا تستيمؾ كقت المدير كطاقاتو ،كمف ثـ يميؿ
إلى رفض استخداميا ليذا تحظى معايير القياس بقبكؿ كؿ مف المديريف كالعامميف كذلؾ باية
تطكيرأداءالعامميف .
 .4سيكلةاالستخداـ:كتعنيكضكحالمقياسكامكانيةاستخدامومفقبؿالرؤساءفيالعمؿ 
(أبككريـ .)22:2013،
كيضيؼبكبرطخ()2011لخصائصالمعاييرالسابقةمايمي _:
 .1الدقة:كتعنيافالمعيارالدقيؽيدؿحتمانعمىثباتكصدؽالنتائج .
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 .2التميز:كيعني مقدرة المعيار عمى تمييز الجيكد كاألداء المختمؼ بيف العامميف كبشكؿ كاض 
كيكفرلمتخذمالقراردرجةكاضحةعفاألداءالرعميفيالمؤسسةلكؿعامؿ 
(بكبرطخ .)25:2011،
كيضيؼ (البيبلكم كآخركف )239:2006 ،أنو يجب بناء معايير أداء تتسـ بالمكضكعية
كالمركنة كالمجتمعية كالكطنية كأف تككف داعمة أخبلقية تحقؽ مبدأ المشاركة كأف تككف قابمة لمقياس
كمستمرةكمتطكرةكافتتصؼبالشمكؿ .
يخمص مما سبؽ أنو مف الضركرم أخضاع أم معايير لمدراسة الدقيقة قبؿ تبنييا ،فبل يتـ
كضعمعاييرجزافنا،كىذالضمافتحققياكلذافمفخبلؿماسبؽيرلالباحثأفالمعاييرتكضعمف
قبؿ خبراء كمختصيف كليس عشكائيان ،كما كيجب أف تككف ىذه المعايير منطقية كقابمة لممبلحظة
كالقياس،كأفتككفصادقةكثابتة،كضركرةاشراؾأعضاءالمؤسسةفيكضعيالضمافتنريذىا،باية
تطكيرأداءالعامميف .
ثانياً :جودة التعميـ:
 -1مفيوـ جودة األداء التعميمي:
قكاميا التزاـ اإلدارة بإيجاد المناخ المرعـ بالثقة ،كالداعـ
تعرؼ بأنيا":مجمكعة مف العمميات  ،
لمعمؿ التعاكني ،كمن العامميف مساحة عريضة مف المشاركة بما يكرؿ اإلبداع كالتحسف المستمر
لمخدماتالممبيةلتكقعاتالمستريديفالداخمييفكالخارجييف"(الجضعي .)18:2005،
كيؤكدالناشرم()2014عمىأفالجكدةعبارةعفدرجةااللتزاـبالمعاييرالعالميةكاإلجراءات
التيتؤدمإلىمخرجاتكخدماتتحقؽمتطمباتاألداءالجيد(الناشرم .)16:2014،
كعرفياعميمات()2008بأنيا":مجمكعةمفالمعاييرأكالسماتالتييجبتكافرىافيجميع
اء فيما يتعمؽ بالمدخبلت اك العمميات التي تعمؿ عمى
عناصر المؤسسة أك العممية في المؤسسة سك ن

تحقيؽحاجاتكر باتكمتطمباتالعامميففيالمؤسسةكالمجتمعالمحمي،كذلؾمفخبلؿاالستخداـ
األمثؿكالرعاؿلجميعاإلمكاناتالبشريةكالماديةمعاستابلؿالكقتكمبلئمتوليذهاإلمكانيات" 

(عميمات .)18:2008،
يرجعانتقاؿالجكدةإلىمجاؿالتعميـإلىجيكدمالككـبالدرجالذمشاؿمنصبكزيرالتجارة
في حككمة الرئيس األمريكي ريااف عاـ(1981ـ)كبدأت خطكات تنريذ الجكدة في المجاؿ التعميمي
بعدأفتعالتالنداءاتبضركرةاإلصبلح(الناشرم .)17:2014،
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ترل ياميف( )2014بأف الجكدة في التعميـ تعني " :مجمكعة المعايير كالسمات التي يجب
تكافرىا في النظاـ التعميمي بكافة أبعاده مف مدخبلت كعمميات كمخرجات ،التي مف شأنيا إشراؾ
المتعمـفيالعمميةالتعميميةبكؿطاقاتوكامكاناتو،لتحقيؽاألىداؼالتربكيةالمنشكدةالتيتضمفنمكان
بللممتعمميففيضكءاالستثماراألمثؿلممكاردالبشريةكالماديةالمتاحة"(ياميف .)15:2014،
شام ن
يخمص مما سبؽ أف الجكدة في التعميـ منظكمة متكاممة مف الممارسات كالعمميات التي تسند
إلى مجمكعة مف المعايير كالمكاصرات التعميمية بيدؼ رفع مستكل جكدة المنتج التعميمي بمشاركة
جميع عناصر العممية التعميمية بيا ،لضماف البقاء كاالستم اررية لمؤسسات التعميـ كتحسيف األداء
بكراءةأفضؿ .
 -2مبادئ الجودة في التعميـ:
تكجد مجمكعة مف المبادئ البلزمة لتطبيؽ الجكدة داخؿ المؤسسة التعميمية في فمسطيف كما
تراىاياميف()2014كمنيا _:
 .1االلتزاـ مف قبؿ اإلدارة العميا :حيث تعمؿ اإلدارة العميا عمى االلتزاـ بمبادئ الجكدة ،كترسخ
ىذاالمريكـكتدعمو .
 .2التركيز عمي العميؿ :كتيدؼ الجكدة إلى التركيز عمي الطالب باعتباره يمثؿ لب العممية
التعميمية ،كينباي عمى المشرؼ التربكم عند تصميـ الخدمات اإلشرافية أف يعمؿ عمى إشباع
حاجات الطبلب كتكقعاتيـ؛ لتحقيؽ جكدة الطالب التي تتضمف المعارؼ كالميارات
كاالتجاىات ،حيث إف تحقيؽ ر بات الطالب المتجددة كالمتايرة تدفع كتحرؾ كافة األنشطة
داخؿالمدرسة .
 .3تدعيـ العالقات اإلنسانية :كيقصدفييا:عمميةتنشيطكاقعاألفرادفيمكقؼمعيفمعتحقيؽ
تكازفبيفرضائيـالنرسي،كتحقيؽاألىداؼالتعميميةالمر كبة .
 .4التحسيف المستمر :ضركرة السعي إلى تحقيؽ مستكل عالي مف األداء في ضكء بعض
المعايير الخاصة بكؿ جزء في المؤسسة التعميمية ،كتشمؿ عمميات التحسيف المستمر كؿ
مجاالتعمؿالمشرؼالتربكمإضافةإلىالجكانبالمتعمقةبشخصيتوككراياتوكمياراتو .
 .5القيادة التشاركية الدينامية :يعد كجكد القيادة التشاركية  ير المتأثرة بالسمطة أىـ عناصر
تحقيؽ الجكدة ،كيتطمب تحقيؽ ىذا المبدأ مف المشرؼ التربكم تقييـ شامؿ لمثقافة السائدة في
المدرسة لمعرفة التاييرات المطمكبة ،كاقناع العامميف في المدرسة بأىمية التايير الذم سيتـ
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إحداثو ،كبناء خطة لتنريذ التاييرات ،كتحديد االفراد الذيف يمكنيـدعـ عمميات التايير كأكلئؾ
الذيف يتكقع إعاقتيا ،كاطبلع العامميف جميعيـ عمى خطة التايير كاألخذ بمقترحاتيـ
كتصكراتيـ .
 .6التدريب المستمر :مفخبلؿتنميةمياراتالعامميفداخؿالمؤسسةالتعميمية 

(ياميف.)19:2014،
كيضيؼعميمات()2008لمبادئالجكدةداخؿالمؤسسةالتعميمية _:
 .1إتباعالمنيجالعممي:فياتخاذالق ارراتكحؿالمشكبلت .
 .2اإلشراؼ الجيد:مف خبلؿ ترعيؿ نمط اإلشراؼ داخؿ المؤسسة التعميمية بيدؼ ضماف مدل
تطبيؽمبادئيافيكؿكحداتالمؤسسةالتعميمية .
 .3مشاركةالعاممكف .
 .4التاذيةالراجعةالمستمرة .
 .5الكقايةمفاألخطاءقبؿكقكعيا(عميمات .)121:2008،
كيضيؼ عبيد( )2015إف تطبيؽ مريكـ الجكدة في األداء داخؿ المؤسسة التربكية يستمزـ
بعضالمتطمبات،كمفىذهالمتطمباتالرئيسيةالمطمكبةلتحقيؽجكدةاألداءمايمي _:
 .1إعادةتشكيؿثقافةالمؤسسة .
 .2التعميـكالتدريب .
 .3تشكيؿفرؽالعمؿ .
 .4التشجيعكالحرز .
 .5اإلشراؼكالمتابعة(عبيد .)38:2015،
يخمص مما سبؽ أنو يستمزـ عمى القائميف عمى أمر التربية كالتعميـ تييئة البيئة التعميمية مف
مشرفيف كمدراء كمدرسيف ،كحتى طبلب كأكلياء أمكر مف خبلؿ نشر ثقافة التجديد ،كاعداد كتدريب
المعنييف كتنمية أكاصؿ التكاصؿ بينيـ قبؿ البدء بعممية التجكيد كاإلثراء ،كىذا يضمف تحقؽ األىداؼ
المرجكةمفعمميةتجكيدالعمميةالتعميمية .
 -3المبررات التي تدعو إلى تطبيؽ معايير جودة التعميـ في فمسطيف:
لقد اىتـ العالـ جميعان بنظاـ الجكدة لما تركتو مف بصمات كنتائج مميزة في اإلنتاج كجكدتو،
كلماتركتوالجكدةمفأساليبمحببةلدلالعامميفكالمتعامميفباإلدارة،حيثعززتبينيـركحالرريؽ
49

الكاحد ،كأتاحت ركح اإلبداع كاالبتكار لدل األفراد في األفكار التي تناقش بكؿ حرية كشرافية كمركنة
مما انعكس باإليجاب عمى المجتمعات العربية كالرمسطينية خاصة فكاكبت ىذا التايير كاستجابة إلى
تطبيؽمعاييرالجكدة .
كألف المجتمع الرمسطيني جزء ال يتج أز مف المجتمعات العربية ،يؤثر كيتأثر بما يدكر حكلو
كخاصة في مجاؿ التربية كالتعميـ ،كجب التطرؽ لمبررات تطبيؽ معايير جكدة التعميـ في الكطف
ال ،فقد أكرد المزمكمي()2009أف ىناؾ حاجة ممحة لتطبيؽ معايير الجكدة في التعميـ في
العربي أك ن
المجتمعاتالعربية،كذلؾعائدلعدةتحدياتأىميا :
 .1ثكرةالمعمكماتكعصراالنرجارالمعرفيأكمايسمىبعصرالمعمكماتية .
 .2الثكرة العممية التقنية المتطكرة كبناء الشبكة الدكلية لممعمكمات تمثؿ تحديان يكاجو التعميـ في
إعدادأفرادالمجتمعبأساليبحديثةكجديدة .
 .3النمكالسكانيالمتزايدفيجميعاألقطارالعربية .
 .4النمكالمتزايدلمطبلبكالطالباتفيمدارسالتعميـالعاـ .
 .5اليدرالتعميميالمتمثؿفيالرسكبكالتسرب(المزمكمي .)48:2009،
كقد أشار أحمد كالحرظي()2007أف ىناؾ دكافع دعت إلى تطبيؽ الجكدة في التعميـ كتتمثؿ
فيمايمي :
 .1عالميةنظاـالجكدةكككنوسمومفسماتالعصرالحديث .
 .2ارتباطالجكدةباإلنتاجيةكتحسيفاإلنتاج .
 .3تدعيـالجكدةلتسحيفالمدرسة .
 .4زيادةالعمؿكتقميؿاليدر(أحمدكالحرظي .)62:2007،
كقد أكردا أبك قمر كمصالحة( )2007أف ىناؾ مبررات دعت إلى تطبيؽ معايير الجكدة
الشاممةفيالتعميـالعاـفيفمسطيفعمىكجوالخصكصككانت :
 .1التقدـ العممي كالتكنكلكجي:الذم استكجب مف مؤسسات التعميـ العاـ بإعداد افراد يستطيعكف
بؿيجيدكفالتعامؿمعالتكنكلكجياالحديثة .
 .2االنرجار المعرفي :إف التدفؽ اليائؿ في كـ ككيؼ المعرفة كسرعة تكلدىا كتكظيريا يررض
عمىالعمميةالتعميميةأفتصب مستمرة .
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 .3زيادة االىتماـ بالعنصر البشرم :كالعمؿ عمى تدريبو كاكسابو الميارات في شتى المجاالت
حتىيتسنىلوالتراىـمعلاةالعصركمتابعةكؿماىكجديد .
(أبكقمركمصالحة .)10:2007،
يخمص مما سبؽ أف تطبيؽ جكدة التعميـ في فمسطيف مطمب تربكم في العممية التعميمية،
يجعميا تكاكب التطكرات كالتايرات المحمية كاإلقميمية كالدكلية ،في ظؿ االنرجار المعرفي كالتكنكلكجي
الحاصؿ ،باإلضافة إلى االنرجار السكاني الحاصؿ في فمسطيف كقمة المكارد كاإلمكانيات ،كىذا كمو
زاد مف أعباء العممية التعميمية ،كأصب يقع عمى عاتقيا مسئكلية إعداد النشء كتأىيميـ لمكاجية
التحديات التقنية ،كالمعرفية الذم يشيدىا العصر الحالي ،كمف ىنا جاءت الحاجة لتجكيد العممية
التعميميةفيفمسطيففيظؿىذهالتحدياتكالمعيقاتكافة .
ثالثاً :معايير جودة األداء:
 -1مفيوـ جودة األداء:
يعد األداء الميارة العممية لمررد لمنجاح في عمؿ ما ،كالقدرة عمى عمؿ شيء ما كلذلؾ قد
اختمؼ الباحثكف في تحديد مريكـ األداء بسبب تعدد كاختبلؼ مؤشرات قياسو ،تبعان الختبلؼ طبيعة
عمؿأمالمنظمة،باإلضافةإلىأىميتو .
كيعرؼاألداءبأنو":نشاطيؤدمإلىنتيجةكخاصةالسمكؾ الذميايرالمحيطبأمشكؿمف
ُ

األشكاؿ"(بكبرطخ .)9:2011،

كعرفو نصر()2002عمى أنو":اإلنجاز الناجـ عف ترجمة المعارؼ النظرية إلى ميارات مف
خبلؿ الممارسة العممية التطبيقية ليذه النظريات كبكاسطة الخبرات المتراكمة كالمكتسبة في مجاؿ
العمؿ"(نصر .)94:2002،
كترتبط جكدة األداء بالمعنى الكاقعي الذم يعني التزاـ المؤسسات باستخداـ مؤشرات حقيقية
كمعدؿ اإلنتاج ،كنسبة الراقد كاليدر ،كمف ثـ استخداـ معايير خاصة كالتزاـ المؤسسات بالمقاييس
كالمكاصرات المتعارؼ عمييا ،ككذلؾ التركيز عمى مشاعر كأحاسيس متمقي الخدمة ،كالمستريد منيا،
بمعنى اقتناعيـ كرضاىـ عف الخدمات التي يتـ تقديميا كىؿ نج العاممكف في تقديـ ىذه الخدمات
بمستكلجكدةيناسبتكقعاتيـكيمبياحتياجاتيـ(المانع .)73:2006،
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كالجكدةمفىذاالمنطمؽىي المؤشر الخاص بكيريةالحكـعميجكدةاألداءمفحيثدرجة
اإلتقاف كجكدة المخرج ،كلذلؾ يجب أف يتناسب مستكل الجكدة مع اإلمكانيات المتاحة ،لذلؾ يرضؿ
كجكدمرجعكثائقي(الماربي .)72:2006،
كيرل الحكلي ()2004أف جكدة األداء "ما ىي اال استراتيجية إدارة تركز عمى مجمكعة مف
القيـ ،مستمدة طاقة حركتيا مف المعمكمات التي نتمكف في إطارىا مف تكظيؼ مكاىب العامميف
كاستثمار قدراتيـ الركرية في مختمؼ مستكيات التنظيـ عمى نحك إبداعي ،لتحقيؽ التحسف المستمر
لممنظكمة"(الحكلي .)2004،10،
كأشار الكيكمي()2002أف جكدةاألداءفيمجاؿالتعميـبأنيا":مجمؿالصراتكالخصائص
التيتتعمؽبالخدمةالتعميميةكالتيتريباحتياجاتاألداء"(الكيكمي .)24:2002،
كيعرؼ الباحث جكدة األداء إجرائينا :بأنيا جميع اإلمكانات كالكرايات الكاجب تكافرىا في
المشرفييف التربكييف كامكانية تكظيريا إلثارة دافعية المعمميف كتحريزىـ نحك تحقيؽ األىداؼ التربكية
المنشكدة .
 -2مفيوـ معايير جودة األداء:
تحتاج الجكدة لمعايير كمؤشرات لمراقبتيا كضماف تحققيا حيث تعد ىذه المعايير بمثابة
المحؾ الذم يقاس في ضكئو مستكل أداء المشرؼ التربكم كلذلؾ يستكجب عمى الباحث بياف المعنى
المراد كالدقيؽ مف مريكـ معايير جكدة األداء كتبيانيا كما كرد في األدب التربكم الخاص في مجاؿ
التعميـكاإلشراؼ التربكمحيث اختمؼ الباحثكففيتحديدمريكـمعاييرجكدةاألداءالختبلؼطبيعة
المجاالت التي كرد بيا ىذا المريكـ كفي ىذا الجانب مف البحث قاـ الباحث بتحديد مريكـ كاض 
لمعاييرجكدةألداءكمايتطمبمكضكعالدراسة .
كتُعرؼ مجاىد ( )2009معايير الجكدة في التعميـ بأنيا" :تمؾ المكاصرات كالشركط التي
ينباي تكافرىا في نظاـ التعميـ كالتي تتمثؿ في جكدة اإلدارة كسياسة القبكؿ كالبرامج التعميمية كجكدة
المعمميف كاألبنية كالتجييزات المادية بحيث تؤدم إلى مخرجات تتصؼ بالجدة كالعمؿ عمى تمبية
احتياجاتالمستريديف"(مجاىد .)137:2009،
كيعرؼ الراخرم ()2010بأنيا":أعمى مستكيات األداء التي تسعى الررد لمكصكؿ إلييا كيتـ
ُ

عمىضكئياتقييـمستكياتاألداءالمختمرةكالحكـعمييا"(الراخرم .)8:2010،
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كيعرفيا الناشرم ( )2014بأنيا" :المحكات كالشركط التي ينباي عمى الررد أف يتمكف مف
أدائيافيكؿمرحمةمفمراحؿالعمميةالتعميميةبمايضمفجكدةالتعميـكتحقيؽاألىداؼالمنشكدة" 
(الناشرم .)24:2014،
كيعرؼ الباحث معايير جكدة األداء إجرائينا :بأنيا جميع المؤشرات كاإلمكانات كالكرايات
كالصراتكالشركطالكاجبتكافرىافيالمشرفييفالتربكييفكالتيتدؿعمىتكفرأعمىمستكياتاألداء
لدييـكالتيفيضكئيانحكـعمىمدلجكدةأدائيـ .
كيخمصمماسبؽ :
 إف معايير جكدة األداء تنكعت كتعددت حسب اختبلؼ طبيعة المجاؿ التي كردت بيا ىذهالمعايير.
 كفيما يخص معايير أداء المشرفيف التربكييف فأنيـ بحاجة إلى معايير كمؤشرات خاصة تمكفمفمبلحظةأدائيـمفخبلليا.
 باإلضافة إلى أف المعايير تعطي لممشرفيف خارطة طريؽ لمكصكؿ إلى المثالية المرجكة فيأدائيـ .
 -3تصنيؼ معايير جودة األداء:
بعداالطبلععمىاألدبالتربكمالمتعمؽبمعاييرجكدةاألداءتبيفأفىناؾتقسيماتمختمرة
كمتنكعةلمعاييرجكدةاألداء،كيذكرالباحثبعضانمنيا :
أشار أبك عبده ()2011أف معايير األداء تعددت كتنكعت بحسب المنظكر الذم ينظر بو
الباحث إلى العممية التربكية ،فقد أكدت اليكنسكك عمى أنو ال يكجد معيار مطمؽ مترؽ عميو مف
الجميع ،كأف لكؿ معيار مف المعايير مميزاتو كعيكبو ،كعميو فإنو ال يكجد نمكذج كاحد ينص بتطبيقو
فيمجاؿمعاييرجكدةاألداء،كلكفيكجدالعديدمفالمعاييرالتييمكفاالسترادةمنيا .
(أبكعبده .)57:2011،
كقدأكردأبككريـ()2013أىـمعاييراألداءفي _:
 .1الجكدة:حيثترتبطالجكدةبجميعنشاطاتالمنشأة،كتعبرعفمستكلأداءالعمؿ .
 .2الكمية:كيقصدبالكميةحجـالعمؿالمنجز .
 .3الكقت:كترجعأىميةالكقتإلىككنومفالمكارد يرالقابمولمتجديداكالتعكيض .
 .4اإلجراءات:كىيالخطكاتالتييجبأفيسيرفيياأداءالعمؿ(أبككريـ .)22:2013،
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كيضيؼآؿالشيخ()2011عمىالمعاييرسابقةالذكرمايمي _:
 .1رضاء المستريديف:حيث يعد رضاء المستريديف مف الخدمة أك السمعة مف أىـ معايير قياس
األداء .
 .2التعاكف مع الزمبلء :لمتامب عمى الصعكبات كتبلفي األخطاء كالمشكبلت مف أىـ معايير
قياساألداء .
 .3أداءالكاجبات:حيثيعدأداءكؿعامؿلكاجبومفأىـمعاييرقياساألداء .
(آؿالشيخ .)37:2011،
كىناؾ تصنيؼ آخر لمعايير األداء كما كرد في بعض الدراسات السابقة مثؿ دراسة (أبك
حطب،)22:2009،كدراسة(الناشرم)26:2014،كىيكالتالي _:
 .1معايير كمية :بمكجبيا يتـ تحديد كمية معينة مف كحدات اإلنتاج التي يجب أف تنتج خبلؿ
فترة زمنية محددة أم إنيا تدؿ عمى العبلقة بيف كمية العمؿ المنتج كالزمف المرتبط بيذا
األداء .
 .2معايير نوعية :كىي أف يصؿ إنتاج الررد إلى مستكل معيف مف الجكدة كالدقة كاإلتقاف ك البنا
ما تحدد نسبة معينة لؤلخطاء أك اإلنتاج المعيب بحيث ال يتجاكزىا الررد كيسمى ىذا النكع
بالمعدؿالنكعيلؤلداء .
 .3معايير كمية ونوعية :كىذا النكع ىك مزيج مف النكعييف السابقيف إذ بمكجبو أف يصؿ إنتاج
الرردإلىعددمعيفمفالكحداتخبلؿفترةزمنيةمحددةكبمستكلمعيفمفالجكدةكاإلتقاف .
كيصنؼبكبرطخ()2011معاييراألداءتصنيرناآخركىيكالتالي _:
 .1المعايير الشخصية :كالبذؿ،كالعطاء،كتحقيؽالذات،كالبراعة،كمدلالنضجاالنرعالي .
 .2معايير النتائج :ككمية اإلنتاج ،كتكمرة تحقيؽ النتائج ،كجكدة العمؿ المنجز ،كالكقت المبذكؿ
لتحقيؽالعمؿ .
 .3معايير السموؾ :كاتخاذ الق اررات المناسبة ،كتحديد األكلكيات حسب أىميتيا ،كالتنظيـ حسب
المكارد المتاحة ،كالتخطيط لمعمؿ ،كاالتصاؿ مع اآلخريف كمدل صدقو كمكضكعيتو أثناء
تكاصمو(بكبرطخ .)23:2011،
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رابعاً :معايير جودة أداء مكونات العممية التعميمية:
سيتطرؽ الباحث لمعايير جكدة أداء بعض مككنات العممية التعميمية كذلؾ بيدؼ تكضي 
بعض مف ىذه النماذج خاصة كأف بعض ىذه المككنات اشتقت معاييرىا كمؤشراتيا مف كاقع كطبيعة
العمؿ في المجتمع الرمسطيني ،كمف ىذه المككنات التي سيتـ الحديث عنيا:معايير أداء المعمميف،
كمديرمالمدارس،كالمشرفيفالتربكييف .
-1معايير أداء المعمميف :
كىنا يمخص الباحث المعايير حسبماأكردتو ك ازرة التربية كالتعميـ العالي فمسطيف في دليميا
الصادربعنكافالمعاييرالمينيةلممعمـكىيعمىالنحكالتالي _:
أوالً :في مجاؿ المعرفة والفيـ أف يمتمؾ معرفة بػػ:
معيار(:)1فمسرةالمنياجكأىدافو .
معيار(:)2المحتكلالدراسيكطرائؽتدريسالمرحمةالتييدرسيا .
معيار(:)3أسسالقياسكالتقكيـالتربكم .
معيار(:)4أساسياتالماةالعربيةكالرياضياتكتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاؿ .
ثانياً :في مجاؿ الميارات المينية أف:
معيار(:)1يعدالخططالتعميميةالكاضحةالمراعيةلمرركؽالرردية .
معيار(:)2يكفربيئةتعميميةآمنةلعمميةالتعميـ .
معيار(:)3يكظؼالمصادرالتعميمية .
معيار(:)4يربطمكضكعاتالدراسةبكاقعحياةالطالب .
معيار(:)5يكظؼالتقكيـالتربكمبأنكاعو .
ثالثاً :في مجاؿ االتجاىات المينية والقيـ:
معيار(:)1يمتزـبتسييرعمميوالتعمـلجميعالطمبة .
معيار(:)2يمتزـبالتعاكفكالتكاصؿمعذكمالعبلقةلتطكيرنكعيةالتعميـ 
(ك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليفمسطيف .)40-15:2012،
-2معايير أداء مديري المدارس:
كىنا يمخص الباحث معايير أداء مدراء المدارس أكردتيا ك ازرة التربية كالتعميـ العالي فمسطيف
فيدليمياالصادربعنكافالمعاييرالمينيةلمدراءالمدارسكىيعمىالنحكالتالي _:
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أو ًال :في مجاؿ قيادة عممية التعميـ والتعمـ:
معيار(:)1يسعىإلىتحقيؽفمسرةالمنياجالرمسطيني .
معيار(:)2يكفرفرصالنمكالمينيلطاقـالعامميففيالمدرسة .
معيار(:)3يؤدممياموالرنيةكاإلشرافيةبراعمية .
ثانياً :في مجاؿ إدارة المدرسة كمؤسسة اجتماعية:
معيار(:)1يعمؿعمىتكفيربيئةصحيةآمنةكداعمةلمعمميةالتربكية .
معيار(:)2يشرؾالعناصرالبشريةذاتالعبلقةفيصنعالق ارراتالتربكيةالخاصةبالمدرسة .
ثالثاً :في مجاؿ تفعيؿ العالقة مع المجتمع المحمي والعالقات الخارجية:
معيار(:)1يبنيبرامجتشاركيةكعبلقاتتكامميةمعالمجتمعالمحميكالمؤسساتالمجتمعية .
معيار( :)2يعزز المسؤكلية المشتركة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي في دعـ تعمـ الطمبة
كدعـالنظاـالتعميمي(ك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليفمسطيف .)19-17:2014،
كيرل الباحث أف ىذه المعايير كالمؤشرات التي كضعتيا ك ازرة التربية كالتعميـ فمسطيف ألداء
المعمميف كمديرم المدارس ،تعكس صكرة االىتماـ كالعناية التي أكلتيما الك ازرة لتجكيد مككنات العممية
التعميميةعمىكجوالعمكـ .
-3معايير أداء المشرؼ التربوي:
يسػػتكجبالتنكيػػوأفالباحػػثكبعػػداالطػػبلعكالتكاصػػؿمػػعىيئػػةتطػػكيرمينػػةالتعمػػيـفػػيك ازرة
التربيةكالتعميـالعاليبراـاهللكالزياراتالميدانيةلك ازرةالتربيػةكالتعمػيـالعػاليفػيمحافظػات ػزةكدائػرة
التربيػػةكالتعمػػيـبككالػػةالاػػكثالدكليػػةمحافظػػات ػزةلػػـيجػػدمعػػاييرجػػكدةأداءلػػدييـ،كلػػذلؾسػػيقكـ
الباحػػثبتبنػػيمعػػاييرأداءالمشػػرؼالتربػػكمكمػػاكردتفػػيالػػدليؿالترسػػيرملمعػػاييرالمشػػرؼالتربػػكم
المتميػػزالصػػادرعػػفك ازرةالتربيػػةكالتعمػػيـالعػػاليفػػيالمممكػػةالعربيػػةالسػػعكدية،العتقػػادهبأنيػػاشػػممت
جميعجكانبأداءالمشرؼالتربكم،مفخبلؿعرضمجاالتجكدةأداءالمشرؼالتربػكمكمعيػاركػؿ
مجػػاؿكالمؤش ػراتالدالػػةعمػػىكػػؿمعيػػارمػػعالعمػػـافىنػػاؾش ػكاىدكترسػػيراتيمكػػفاالسػػتدالؿعمػػى
المؤشراتمفخبللياينص الباحثالرجكعلممصدراألساسيلبلسترادةمنيا.
إفم ػ ػػفأى ػ ػػـاألدكاتالميم ػ ػػةف ػ ػػيمس ػ ػػاعدةالمش ػ ػػرفيفالترب ػ ػػكييفلمقي ػ ػػاـبأعم ػ ػػاليـكمس ػ ػػاعدة
المسػػؤكليفع ػػفاإلشػ ػراؼالتربػػكملمتخط ػػيطل ػػوت ػػكفرمعػػاييرتس ػػيـف ػػيتحديػػداألط ػػرالنظري ػػةكرس ػػـ

56

الجكانبالتطبيقيةلعمميػةاإلشػراؼالتربػكممػفخػبلؿتحديػدكتكصػيؼالمعػارؼالتربكيػةالبلزمػةلعمػؿ
المشرفيفالتربكييفكتكضي التكقعاتاألدائيةلعمؿالمشرؼالتربكم .
(ك ازرةالتربيةكالتعميـفيالمممكةالعربيةالسعكدية .)1:2008،
كمفالمعاييركالمؤشراتالكاردةفيالدليؿالترسيرملمعاييرالمشرؼالتربكمكالتالي :
أوالً :في مجاؿ التمكف العممي والتنمية المينية:
يقيسىذاالمجاؿتمكفالمشرؼمفتخصصوالعمميكطرؼ البحث،كمشاركتو المتميزةفي
األنشطةالمينيةلممستريديفبإشرافو .
معيار(:)1التمكفمفالتخصصالعمميفيمجاؿالعمؿ :
 يتابعمستجداتالتخصصاإلشرافي.
 يمتمؾالمؤىبلتالعمميةالمناسبة .
معيار(:)2التمكفمفالبحثالعممي :
 يتمكفمفمياراتالبحثالعمميفيمجالواإلشرافي .
 ينشربحكثناكمؤلراتفيمجالواإلشرافي .
معيار(:)3التنميةالمينيةالمستدامة :
 يحقؽالتنميةالمينيةالذاتية .
 يحقؽالتنميةالمينيةالجماعية .
معيار(:)4إدارةالحاجاتالتدريبيةلممستريديف :
 يحددالحاجاتالتدريبيةلممستريديف .
 يمبيالحاجاتالتدريبيةلممستريديف .
 يقكـالبرامجالتدريبيةالممبيةلحاجاتالمستريديف .
ثانياً :في مجاؿ قيادة العممية اإلشرافية:
يقيسىذاالمجاؿمدلقدرةالمشرؼعمىتخطيطكتنريذكتحريزكتقكيـالعمميةاإلشرافية .
معيار(:)1التخطيطلمعمميةاإلشرافيةكفؽمنيجيةعممية :
 يحمؿكاقعممارساتواإلشرافية .
 يعدخطةإشرافيةتشايمية .
معيار(:)2تبنيالحكافزاإليجابيةلدعـالعمميةالتعميمية :
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 يعززاألداءالمتميز .
 يقدـتاذيةراجعةمحرزةلممستريديف .
 يشجعالتعاكفكالمنافسةاإليجابيةبيفالمستريديف .
معيار(:)3تنريذأساليبإشرافيةمتنكعة :
 ينرذالزياراتلممستريديفبشكؿمتميز .
 يرعؿ األساليب اإلشرافية الحديثة كالمداكالت اإلشرافية ،كالزيارات بيف المعمميف،
كالندكات،كالبحكثاإلجرائيةك يرىامفاألساليب .
معيار(:)4تقكيـاألداءاإلشرافي :
 يقيساألثراإلشرافي 
 يعدتقري نارنيائيناعفكاقعالعمميةاإلشرافية .
ثالثاً :في مجاؿ المبادرات اإلبداعية:
يقيس ىذا المجاؿ مدل تحقؽ العمميات كالممارسات اإلشرافية المبدعة ذات الجكدة العالية في
أداءالمشرؼالتربكملعممواإلشرافي .
معيار(:)1تصميـبرامجإبداعيةجديدةكمطكرة :
 يقدـأفكا انرإبداعيةلمتحديات .
 يرعؿالتحسيفالمستمرفيتنريذالبرامجاإلشرافية .
 يطكرتجاربكأنماطإشرافيةمسترادةمفالدكؿاألخرل .
 يشجععمىالحصكؿعمىبراءاتاختراعفيالعمميةالتعميمية .
معيار(:)2تطبيؽبعضأدكاتالقياسكالتقكيـفيالعمؿاإلشرافي .
 يعمؿالمشرؼكفؽآليةلقياسرضاالمستريديف .
رابعاً :في مجاؿ اإلشراؼ اإللكتروني:
يقيسىذاالمجاؿقدرةالمشرؼالتربكمعمىتكظيؼتقنيةالمعمكماتفيالعمميةاإلشرافية .
معيار(:)1ترعيؿبرامجاإلشراؼاإللكتركني :
 يكثؽاألعماؿكالمياـاإلشرافيةإلكتركنيان .
 يتابعالبياناتكيحدثإحصائياتيا .
 تكجدصرحةإلكتركنيةلممشرؼالتربكم .
58

 ينكعمصادرالتقكيـاإللكتركنيةلؤلداءالكظيري .
 ينشراألساليباإلشرافيةعمىنطاؼكاسع .
معيار(:)2التراعؿاإللكتركنيالنشط :
 يمتمؾمجمكعةحساباتفيمكاقعالنشركاألكعيةاإللكتركنية .
 يتكاصؿإلكتركنيانمعالميدافالتربكم .
 يكظؼتقنياتاالتصاؿالحديثةفياألعماؿكاألساليباإلشرافية .
معيار(:)3تكظيؼأنظمةكتجييزاتالتعمـاإللكتركنيةالحديثةفياألعماؿاإلشرافية :
 يكظؼأنظمةالتعمـالحديثةفيإنشاءنماذجمميزةلمقرراتتعميميةإلكتركنية .
 يكظؼتقنيةالمعمكماتفياألساليباإلشرافيةالمتنكعة .
معيار(:)4قياسأثراإلشراؼاإللكتركني :
 يقيس فاعمية استخداـ التقنية في األساليب اإلشرافية كمدل مساىمتيا في تمبية
الحاجات .
خامساً :في مجاؿ أخالقيات المينة واالتصاؿ:

يقيس ىذا المجاؿ مدل اتساؽ المشرؼ التربكم لمجمكعة مف الصرات اإلنسانية كاالجتماعية

التيترتبطبطبيعةعممو،كتساعدهعمىالتكاصؿمعأطياؼالمجتمع .
معيار(:)1االعتزازبمينةاإلشراؼالتربكم :
ُ يككفاتجاىانإيجابينانحكالمينة .

 يقدـصكرةإيجابيةعفالمشرؼالتربكم .

 ينجزالمياـالمككمةإليوبدقة،كفيمكاعيدىا .

معيار(:)2االلتزاـباألخبلقياتالمينيةفيالتعامؿمعالمستريديف :
 يمتزـبقيـكأخبلقياتالمينة .
 يككفعادالنفيالتعامؿمعكؿالمستريديف .

 يتعامؿبمركنةكمينيةكشرافيةمعالمستريديف .
 ييتـبتكجيوالمستريديفالجدد .

معيار(:)3بناءعبلقاتمينيةكثيقةمعالجياتالمستريدة :
 يتكاصؿبراعميةمعالجياتذاتالعبلقة .

 يتعاكفمعالجياتذاتالصمة؛لتطكيرالعمميةالتعميمية .

 يشارؾفيالمعارضكالمتاحؼالتربكيةالمرتبطةبعممواإلشرافي .
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معيار(:)4دعـمبدأالشراكةالمجتمعيةبيفجيةعمموكبيفمؤسساتالمجتمعذاتالعبلقة :
 دعـمبدأالشراكةبيفجيةعمموكبيفمؤسساتالمجتمعذاتالعبلقة .

 يرسخ مبدأ تبادؿ الخبرات التربكية بيف جية عممو كبيف المؤسسات التربكية ذات
العبلقة(ك ازرةالتربيةكالتعميـفيالمممكةالعربيةالسعكدية .)25-6:2015،

كقد أكردت ككالة التخطيط كالتطكير اإلدارة العامة لمبحكث في ك ازرة التربية كالتعميـ في

المممكة العربية السعكدية اصدا ناريكض معايير عناصر العممية التعميمية كالتي يعد المشرؼ التربكم

أحد ىذه العناصر األساسية ،حيث سيتـ ذكر المعايير كما أكردتيا الككالة مع ذكر مؤشرات كؿ
معيار،ككانتعمىالنحكالتالي :

معيار(:)1يقكدالمشرؼالتربكمتطكيرالعمميةالتربكية :
 رسـرؤيةمستقبميةلمعمؿاإلشرافي،تمثؿمايطم أفيصؿإليو .
 كضعاألىداؼكصيا تيابشكؿكاض  .

 التخطيطلمعمؿاإلشرافي،عمىالمستكلاإلدارمكالمستكلالميدانيمعالمعمميف .
 بناءالرريؽكالعمؿبركحالجماعةكاستثماركؿالطاقات .

 حرزالمعمميفكاثارةدافعيتيـلتحقيؽأىدافيـالمينيةكأىداؼالمدرسة .
 إدارةعمميةالتاييربطريقةبناءة،بحيثيسعىلتحجيـأثرمقاكمةالتايير .
 بناءقنكاتأتصاؿفاعمةكمتنكعةمعالمشاركيفلوفيالعمؿ .

معيار(:)2يساعدالمشرؼالتربكمالمعمميفعمىتطكيرأدائيـالصري :
 تحديدأىداؼالمبلحظةالصريةبالتعاكفمعالمعمـ .

 تحديدأدكاتالمبلحظةكجمعالمعمكماتبالتعاكفمعالمعمـ .
 المبلحظةالعمميةلؤلداءالصريلممعمـ .

 تحديد مككنات كعناصر الدرس األساسية مف خبلؿ المعمكمات المجمكعة أثناء
المبلحظة .

 تحميؿعمميةالتدريسبالتشارؾمعالمعمـ .
 تقكيـ مدل تحقؽ أىداؼ الدرس ،كتحديد الجكانب المؤثرة في التدريس مما ال يتعمؽ
بالمعمـ .

 تحديدجكانبالضعؼكالقكةفيأداءالمعمـ .
 إعطاءالمعمـتاذيةراجعةعفأدائو .

 مساعدةالمعمـفيتقكيـأداءالطبلب .
 مساعدةالمعمـعمىاالستخداـالراعؿلتقنياتالتعميـكمصادرالتعمـ .
 كضعخطةمستقبميةلمبلحظةأخرلعندالحاجة .
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معيار(:)3يطكرالمشرؼالتربكمالمعمميفمينيا :
 استطبلعحاجاتالمعمميفالتدريبية .

 تخطيطكاقامةبرامجالنمكالمينيلممعمميف .
 تنكيعأساليبالنمكالمينيكنشاطاتو .

 المساىمةفيتكفيرالمصادرالمعرفيةلمنمكالميني .
 متابعةكقياسأثرالتدريبعمىأداءالمعمميف .

معيار(:)4يييئالمشرؼالتربكمالبيئةالتربكيةالتيتدفعلمنمكالمينيكالنمكالذاتيلممعمـ :
 يحرزالمشرؼالمعمميفعمىتطبيؽالمياراتالتيتعممكىاأثناءالتدريب .
 يحثالمعمميفلئلبداعكالتجريبفيالتدريسكالبحثعفكؿجديد .

 يتقبؿاألخطاءالناتجةعفاالجتيادكيدفعالمعمميفلبلسترادةمنيافيالتطكير .

 يشرؾالمعمميففياتخاذالق ارراتالتيتتعمؽبنمكىـالمينيأكأدائيـالصري .
كيررداإلشراؼالتربكم .
 ينكعأساليبالنمكالميني ِّ

 يحثالمعمميفعمىالعمؿالجماعيكاالسترادةمفبعضيـ .
يقكـالمشرؼالتربكمالمنيجالدراسي :
معيار(ِّ :)5
 تحميؿأجزاءالمنيجكعناصره .

 رصدمدلتحقؽأىداؼالمنيج .
 تتبعنقاطالضعؼفيالمنيج .
 تحديدعكائؽتنريذالمنيج .

 إشراؾالمعمميففيتقكيـالمنيج .

 اإلسياـفيتكظيؼنتائجالتقكيـفيتطكيرالمنيج .

معيار(:)6يجرمالمشرؼالتربكمالبحكثالعممية .

 يقكـالمشرؼالتربكمبرصدمشكبلتالميدافالتربكم .
 يشجعالمعمميفعمىرصدالمشكبلتالتيتكاجييـكدراستيا .

 يقكـبتحديدالمشكبلتبدقةكيضعخطكاتإجرائيةإلخضاعيالمبحثالعممي .
 يطبؽالبحثميدانيا .

 يصكغنتائجالبحثكيرسرىاكيقدـالتكصياتبشأنيا .

(ك ازرةالتربيةكالتعميـفيالمممكةالعربيةالسعكدية .)12-2:2008،

كفي ضكء ما سبؽ إف معايير جكدة أداء المشرفيف التربكييف تعتبر ىي المحكات كالشركط

التي ينباي عمى المشرفيف التربكييف باختبلؼ نكع اإلشراؼ (مبحثي أك مرحمة)أف يتمكنكا مف أدائيا
61

بما يضمف جكدة التعميـ كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة ،كيتـ مف خبلليا الحكـ عمى مدل انجاز المعمـ
كجكدةأدائوالتدريسي .

خامساً :تقويـ جودة أداء المشرؼ التربوي:

يعتبر التقكيـ جزءان مف العممية اإلشرافية ،فالمشرؼ التربكم يحتاج إلى أف ُيقكـ عممو كيقيس

ماكصؿإليو،لمكقكؼعمىمقداراألداءالمبذكؿ،لتعزيزنقاطالقكة كمعالجةنقاطالضعؼفيأدائو

فييعمميةمستمرة،كشاممة،كمكضكعيةيجبأفترتكزعمىأسسكمعاييركاضحةكمعدةمسبقنا .

كيؤكد الشاعر( )2012عمى أف التقكيـ عمؿ ميـ ،كعميو يعتمد التطكير دائمنا ،كىك كسيمة

ميمةلمعرفةمدلتحقؽاألىداؼالتربكية،كالتأكدمفمدلنجاحفاعميةالعمميةاإلشرافية .

(الشاعر )86:2012،

 -1مفيوـ تقويـ جودة اإلداء اإلشرافي:

ال متنكعة مف حيث مريكمو كأىدافو كأساليبو فبعد أف
اتخذ اإلشراؼ التربكم في فمسطيف اشكا ن

كافييتـبمراقبةالمعمميفكتقكيـأدائيـ،كتقيداخطائيـ،ظيرتاتجاىاتإشرافيةمتعددة،كتحكؿدكر

المسؤكؿ عف اإلشراؼ مف مرتش إلى مكجو ثـ مشرؼ ييتـ بتدريب المعمـ عمى ميارات التدريس
كاالتجاىات الحديثة كالمعاصرة التي تساعد عمى النمك الميني ككذلؾ تكفير الخدمات التربكية كالرنية

لممديريفكاإلدارييفاألمرالذمجعؿاإلشراؼالتربكمعمميةتشمؿجميعجكانبالعمميةالتربكية .

(أبكقمركمصالحة .)13:2007،

فقد عرؼ أبك حطب ()2009تقييـ جكدة األداء بأنو":العممية التي يتـ بمكجبيا قياس أداء

األفراد العامميف طبقنا لمياـ ككاجبات الكظيرة في ضكء اإلنجاز الرعمي لمررد كسمككو ،كأدائو كمدل

استعداده لتحسيف كتطكير اإلنجاز الذم يقدمو ،ربما يساعد عمى معرفة جكانب الضعؼ كالقكة ،في
طريقةأدائوكمستكلاإلنجازالذميقدمولارضمعالجةجكانبالضعؼكتدعيـكتعزيزجكانبالقكة .

(أبكحطب .)10:2009،

كعرفو (شاكيش )87:2005 ،بأنو" :عممية قياس مكضكعية لحجـ كمستكل ما تـ إنجازه

بالمقارنةمعالمطمكبإنجازهكمانكنكعان .

كيضيؼ شاكيش ( )2005أف عممية تقييـ األداء عممية معقدة تتداخؿ فييا كتير مف القكل

كالعكامؿ ،كلذا فإف عمى مقيمي األداء مف رؤساء كمشرفيف كمسئكليف في إدارات المكارد البشرية أف

يخططكا ليا تخطيطنا جيدنا كأف يتبعكا خطكات منطقية متسمسمة لكي يحقؽ تقييـ األداء أىدافو كذلؾ
مفخبلؿتحديدمعاييرتقييـاألداء(شاكيش .)261:2005،

يخمص مما سبؽ أف عممية تقكيـ جكدة أداء المشرفيف التربكييف ما ىي إال عممية مكضكعية

تمكننا مف الكقكؼ عمى مقدار األداء المبذكؿ مف قبؿ المشرفيف كمقارنتو بما ىك مطمكب إنجازه،

لتعزيزنقاطالقكةكمعالجةنقاطالضعؼفيأدائو .
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 -2مبررات تقويـ جودة األداء اإلشرافي:
أكردكردم()2010أفىناؾمبرراتلتقكيـاألداءاإلشرافيكىيكالتالي :

 .1المساعدةفيكشؼإيجابياتاإلشراؼكتدعيمياكمعرفةجكانبالسمبياتكمحاكلةعبلجيا .
 .2ترتيباألكلكياتالخاصةبالبرامجاإلشرافيةكفؽمايكشؼعفالتقكيـ .
 .3التخطيطلمتحسيفالمستمرلجيازاإلشراؼالتربكمكأساليبوكخدماتو .

 .4تنريذ تكصيات الدراسات التي أثبتت ضركرة تقكيـ المشرفيف التربكييف ألدائيـ بأسمكب عممي
مكضكعي .

 .5معرفة المشتركيف في برنامج اإلشراؼ بَِنجاح البرنامج ُيشعرىـ باالطمئناف كيحرزىـ لمعمؿ،
ككذلؾ فإف معرفتيـ برشؿ البرنامج يمكنيـمفتايير ما ىك بحاجة إلى تايير ،كيكجييـ نحك

الجيكدالمطمكبة .

 .6التمكفمفاتخاذاإلجراءاتالكقائيةكالتصحيحيةكالتحريزيةفيأكقاتياالمناسبة .

 .7رسـ أىداؼ كاقعية قابمة لمقياس ،كاعطاء تكصيؼ دقيؽ لؤلعماؿ المطمكب القياـ بيا مف قبؿ
المشرؼ(.)http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/194367
كيضيؼعبدالاني،عبدالسبلـكآخركف()2011أفاليدؼمفنظاـتقييـاألداءىك :

 .1تحديداألكلكياتلمسنةالمقبمة .

 .2تأميفالمكافآتكالتاذيةالراجعةكالدعـلمرريؽ .
 .3تطكيراألشخاصأصحاباألداءالعالي .

 .4تحديدكتطكيرالمكظريفالمميزيف(عبدالاني،عبدالسبلـكآخركف .)24:2011،
كيضيؼأبككريـ()25:2013إفتقكيـجكدةأداءالمشرفيفكالمديريفيساعدفيتحديدمدل
فاعميةالمشرفيفكالمديريففيتنميةكتطكيرأعضاءالرريؽالذميعمؿتحتإشرافيـكتكجيياتيـ .
كيخمص مما سبؽ اف اإلشراؼ التربكم ىك صماـ أماف العممية التربكية ،كىك المسؤكؿ عف
تحقيؽ العديد مف محاكر الجكدة في النظاـ التعميمي مثؿ جكدة المعمـ كممارساتو داخؿ الرصؿ
كأساليب تدريسو ،كجكدة المناىج كالتأكد مف ككنيا تحقؽ األىداؼ المرجكة ،ككذلؾ جكدة الطالب
كمتابعة حاجاتيـ كميكليـ كالعمؿ عمى تمبيتيا ،ككذلؾ االىتماـ بالمتأخريف دراسينا كتكجيو اىتماـ

المعمميف بيـ ،كعممية تقكيـ األداء  َستَُر ِعؿ ىذا الدكر كتمكننا مف معالجة أكجو القصكر في أدائيـ،
كستساعدالقائميفعمى أمراإلشراؼفيتحديداألكلكياتكالتخطيطالجيدلعممية اإلشراؼكفؽنتائج
عمميةالتقكيـ .
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 -3طرؽ وأساليب تقييـ جودة األداء اإلشرافي:
إفتقكيـجكدةاألداءاإلشرافيأمرفي ايةالصعكبة،نتيجةلتعددمجاالتاإلشراؼالتربكم
كتشابكيا ،كعمى الر ـ مف ذلؾ فبل بد مف ىذه العممية ،كتشير الدراسات السابقة كاألدب التربكم
المتعمؽ في مجاؿ طرؽ كتقييـ األداء مجمكعة مف النماذج لطرؽ تقييـ األداء كدراسة (بكبرطخ،
 ،)22:2011كدراسة (النديـ ،)2014،كدراسة(مجيد )2011،كطريقة (التدرج البياني ،كالترتيب
البسيط،كالقكائـ،كالكقائعالحرجة،كالتدرج البيانيالسمككي،كالمبلحظاتالسمككية،كالتقريرالمكتكب،
كاإلدارةباألىداؼ) .
كيشير كردم ()2010أف ىناؾ طرؽ كأساليب لتقكيـ األداء اإلشرافي عمي كجو الخصكص
فيظؿتعددالطرؽكالنماذجالمستخدمةكمفأبرزىذهالطرؽ _:
 .1االستبانةالمحكمةالمخصصةلمتقكيـ .
 .2التقاريراألسبكعيةكالشيريةكالرصميةكالسنكية .
 .3البياناتكالرسكماتاإلحصائية .
 .4المقاببلتالشخصية .
 .5االختباراتبجميعأنكاعيا .
 .6الزياراتالداخميةكالخارجية .
 .7المتابعةكالمبلحظة 
( )http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/194367
كقد أشارت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي فمسطيف( )2016أف عممية تقكيـ األداء اإلشرافي
عممية في  اية الصعكبة نتيجة لمتداخؿ ،كتتـ مف خبلؿ دراسة تأثير اإلشراؼ التربكم عمى بعض
المجاالت كالتي تمثؿ في النياية تقكيـ أداء العممية اإلشرافية ،كالجكانب التي يتـ عف طريقيا تقكيـ
عمميةاإلشراؼىي _:
 .1تقكيـأىداؼاإلشراؼالتربكمكخطتوكالتأكدمفكجكدىاككضكحياكمدلتحققيا .
بل
 .2تقكيـ التاييرات كالنتائج التي أحدثيا اإلشراؼ التربكم في العممية التعميمية عمى صعيد ك ن
مف :
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 التايير في أساليب تدريس المعمميف كنمكىـ الميني كيمكف قياس ىذه التاييرات مفخبلؿ التقكيـ الذاتي مف قبؿ المعمـ ،كالتقكيـ مف قبؿ المشرؼ التربكم أك مدير المدرسة،
آراءالطمبة .
 التايرات التي تحدث عند الطمبة كيمكف قياس ىذه التاييرات مف خبلؿ اختباراتالتحصيؿ ،كمبلحظات المعمميف كاجراء دراسات عمى مستكيات الطمبة كنتائجيـ ،كاجراء
دراساتلظاىرةتسربالطمبة .
 التايرات التي تحدث في المنيج مف خبلؿ معرفة مدل فعالية المشرؼ التربكم في ىذاالميداف .
 .3التايرات التي تحدث في البيئة المدرسية ،كالكقكؼ عمى دكر المشرؼ التربكم في ىذه
التايرات كيمكف قياس ىذه التاييرات مف خبلؿ المقابمة كطرح األسئمة عمى أفراد البيئة
المدرسيةكالمبلحظةالمباشرة(ك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليفمسطيف .)29-27:2016،
كقد أشار أبك الرب كقدادة ( )2008أف ىناؾ مجمكعة مف الخصائص الكاجب تكافرىا في
تقكيـاألداءالتعميميكىيكمايمي _:
 .1استخداـأدكاتلمقياسكالتقكيـكتتسـبالثباتكالصدؽكسيكلةاالستخداـ .
 .2الكاقعيةكالقابميةلمتحقيؽككضكحاألىداؼكالمعاييرالمحددة .
 .3الشمكليةفيعمميةالتقكيـبحيثتشمؿجميعالنكاحيكالتايراتكالعكامؿ .
 .4االستم ارريةفيتكفيرالبياناتالبلزمةإلحداثالتطكيرالمطمكبكالمستمر .
 .5أفيككفالتقكيـجزءاناليتج أزمفالعمميةالتعميميةاكأحدمتايراتيااألساسية 
(أبكالربكقدادة .)77:2008،
كيخمص مما سبؽ أف ىناؾ عدة طرؽ لقياس كتقكيـ جكدة أداء المشرفيف التربكييف ،كعمى
الر ـ مف تعدد ىذه الطرؽ إال أنو يشترط بأف تككف ىذه الطرؽ كالمقاييس عمى درجة عالية مف
الصدؽ كالثبات كالمكضكعية ،باإلضافة إال ضركرة أف يتصؼ القائميف عمى أمر التقييـ بدرجة عالية
مف الخبرة كالقدرة عمى اصدار األحكاـ بعيدنا عف األىكاء كالذاتية ،كأف تشمؿ عممية التقكيـ كافة
جكانبكمياـالمشرؼالتربكمكأفتتصؼعمميةالتقكيـباالستم اررية .
كمف خبلؿ ما عرضتو الدراسة في ىذا الرصؿ برزت أىمية اإلشراؼ التربكم في العممية
التعميمية التعممية ،كذلؾ باستعراض مريكـ اإلشراؼ التربكم كنشأتو ،كمراحؿ تطكره ،كأىميتو لمعممية
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التعميمية ،كاألىداؼ الذم تسعى عممية اإلشراؼ التربكم لتحقيقيا ،كتـ تناكؿ الكرايات الكاجب تكافرىا
في المشرؼ التربكم كأىـ االتجاىات كاألساليب الحديثة في اإلشراؼ التربكم كالتي مف شأنيا أف
تحسفمفمستكلأداءالمعمميفكتحقؽاليدؼالمنشكدمفعمميةاإلشراؼ .
كتناكؿ ىذا الرصؿ أسمكب الصديؽ الناقد كالذم يعد مف األساليب اإلشرافية الحديثة المعنية
برفعمستكلأداءالمعمميفبعيدانعفاالتجاهالتقميدملعمميةاإلشراؼ(التقييـكتصيداألخطاء)،كذلؾ
باستعراض نشأة األسمكب كمريكمو كأسسو كخطكاتو كدكره في التطكير الميني لممعمميف كماكعرضت
الدراسة أيضنا معايير جكدة أداء المشرفيف التربكييف كالتي عمى أساسيا يتـالحكـ عمى مستكل التقدـ
كاإلنجاز،كالتيتسيـفيالكشؼعفمكاطفالقكةلتعزيزىاكمكاطفالضعؼلمعالجتيا .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

احملىر األول :اندراساخ ادلتعهقح تاإلشراف انرتتىي
احملىر انثانً :اندراساخ ادلتعهقح جبىدج األداء
انتعقٍة عهى اندراساخ انساتقح






الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة
تمييد:
يستعرض الباحث ضمف ىذا الرصؿ العديد مف الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع
اسات ذات العبلقة
ؿ الدر ِ
الدراسة الحالية ،كسيقكـ بعرضيا مقسمة إلى قسميف ،يتضمف القسـ األك ُ
أىـ أىدافيا،كمجتمعالدراسة،
مبينان َّ
باإلشراؼالتربكم،كالقسـالثانيتمؾالتيتتعمؽبجكدةاألداء؛  ّ
كعينة الدراسة ،كطريقة اختيارىا ،كالمنيج المتبع ،كاألداة المستخدمة ،كأىـ النتائج األكثر عبلق نة
بمكضكعالدراسة ،كفيمايميعرض ليذهالدراساتبحسبتسمسمياالزمنيمفاألحدثإلىاألقدـ،
بحيثتـاالستعانةب()29دراسةسابقةعربيةكاجنبية.
المحور األوؿ :الدراسات المتعمقة باإلشراؼ التربوي:
 -1دراسة شاىيف ( )2015بعنواف" :درجة امتالؾ وممارسة كفايات اإلشراؼ التربوي المعاصر
في ضوء خصائص مجتمع المعرفة بمنطقة المدينة المنورة ".
بكييفلكراياتاإلشراؼالتربكمالمعاصر
ؼ درجةامتبلؾكممارسةالمشرفيفالتر ّ
ىدفتالتعر َ
ّ

فيضكءخصائصمجتمعالمعرفة،كالعبلقاتبيفدرجةاالمتبلؾكالممارسة لكراياتمفكجيةنظر
بكييف ،كالكشؼ عف الرركؽ اإلحصائية لمتايرات الدراسة (المؤىؿ العممي ،التخصص
المشرفيف التر ّ

اإلشرافي ،الخبرة في اإل شراؼ التربكم ،مكتب التربية كالتعميـ) ،حيث كاف مجتمع الدراسة جميع
بكييففيمكاتبالتربيةكالتعميـبمنطقةالمدينةالمنكرة ،كالبالغعددىـ()125مشرفان،
المشرفيفالتر ّ
بكينا،تـاستخداـالمنيجالكصري،كقاـبجمع
كقدطبقتالدراسةعمىعينةبمغعددىا()75مشرفناتر ّ

البياناتمفخبلؿبناءكتطكيراستبانةمكزعةعمىثمانيكرايات .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :

 .1إفدرجة امتبلؾكممارسةالمشرفيفالتربكييفلكراياتاإلشراؼالتربكمالمعاصرفيضكء
خصائصمجتمعالمعرفةمتكسطة.
 .2كجكدعبلقةارتباطيةمرترعةكمكجبةبيفدرجتياالمتبلؾكالممارسة.
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المدرسيف مع صديؽ ناقد:
 -2دراسة بتمـ ) )Betlem: 2014في بريطانيا بعنواف" :تدريب
ّ
تحويؿ التطوير الميني مف خالؿ األدوات البصرية".

سدثارةنقصالتطكيرالمينيلدلالمدربيف
ىدفتالتعرؼإلىبرامجتدريبالمدرسيفبيدؼ ّ
الجدد ،كقدطبقتىذهالدراسةعمى عينةمفالمدربيف
الذيفيتـاالعتمادعمييـفيتدريبالمعمميف ُ

الكصري ،كقامت بجمع البيانات مف خبلؿ المقابمة
قدرىا) (4مدربيف ،حيث طبقت الباحثة المنيج 
َّ
الشخصية،كتسجيبلتالريديك،كسجؿالمبلحظاتاالنعكاسية.
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1إفالمدربكصديؽناقدفيدراستياينقصوالخبرةكالتأىيؿكيحتاجلمتدريب .
 .2إفأسمكبالصديؽالناقديحتاجألبعادكمسك اتمحددة .
 -3دراسة كويكر وآخروف ) (Kiewkor and Others:2013في تايالند بعنواف" :تمكيف
المعمميف مف الميارات التعميمية ورفع أدائيـ مف خالؿ طريقة الصديؽ الناقد".
ىدفتإلىتحديدآلياتلتعزيزالمراىيـالتعميميةلممعمميفمفخبلؿالمشرؼالتربكمكصديؽ
ناقدكتطكيرأدائيـكطرائؽتدريسيـ،حيثكافمجتمعالدراسةجميعمعمّميالصؼالرابعكالخامس
فيمعيدالتعميـببانككؾ،كقدطبقتىذهالدراسةعمىعينةمفالمعمميفمقدارىا()24معممانكمعممة،
الكـ كالكيؼ ،كما استخدـ
كاتبعت الدراسة المنيج الكصري التحميمي؛ حيث خمطت الدراسة بيف  ّ

الباحثكف االستبانة كالمبلحظةالعمميةكالمقابمةكحمقات النقاش؛ كػأدكات لجمعالمعمكماتكالبيانات،
قاـجميعأفرادالعينةباإلجابةعفأداةالدراسةكىياالستبانة،كعشرةمنيـتـاختيارىـبطريقةمعينة
إلجراءمقابمة .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
يسلممعمميفمفخبلؿتبنيالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽ
ّ
 .1ضركرةتشجيعمريكـالتدر
الناقد .

 .2ضركرةتشجيعمريكـالتعميـلممعمميفمفخبلؿأسمكبالصديؽالناقدبشكؿمتبادؿبيف
الخبراءكالمعمميففيكؿخطكةمفخطكاتالعمميةالتعميمية.
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 -4دراسة مميباري ( )2013بعنواف" :تطوير الممارسات اإلشرافية في ظؿ اقتصاد المعرفة لدى
مشرفات المغة العربية ".
ىدفتاليتطكيرالممارساتاإلشرافية فيظؿاقتصادالمعرفةلدلمشرفاتالماةالعربية،
حيثتمثؿمجتمعالدراسةفيجميعمشرفيالماةالعربيةكمعممييافيمكة،كطبقتىذهالدراسةعمى
عينةعشكائيةطبقيةبمغعددىا()15مشرفنا ك( )100معممةمفتخصصالماة العربية فيمكة،
ّ
طبقتالباحثةالمنيجالكصريالتحميمي،كقامتبجمعالبياناتمفخبلؿاستبانة .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :

 .1كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل) (α≤0.05بيف متكسطاستجاباتالمشرفات
حكؿالممارساتاإلشرافيةفيظؿاقتصادالمعرفة.

 .2كجكدفركؽذاتداللةإحصائية عندمستكل) (α≤0.05بيفمتكسطاستجاباتالمشرفات
حكؿمتطمباتالممارساتاإلشرافيةفيظؿاقتصادالمعرفة.

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (α≤0.05بيف متكسط استجابات
 .3عدـ 
المشرفاتكالمعمماتمعكقاتتطكيرالممارساتاإلشرافيةفيظؿاقتصادالمعرفة.

 -5دراسة بريؾ ( )2011بعنواف" :واقع ممارسة المشرفات التربويات لمنماذج اإلشرافية الحديثة
بمنطقة جازاف".
بكيات لمنماذج اإلشرافية الحديثة ،كالمعكقات
ىدفت التعرؼ إلى كاقع ممارسة المشرفات التر ّ

التي تكاجييـ ،حيث كاف مجتمع الدراسة جميع المشرفات التربكيات بمدينة جازاف ،كالبالغ عددىف

()115مشرفة ،بكاقع( )53مشرفةبمديريةجازافك( )62مشرفةبمديريةبابيعريش ،كطبقتىذه
الدراسةعمى عينةمفالمشرفاتمقدارىا))46مشرفة ،بكاقع) (21بمديرية جازاف ،ك) (25بمديرية
بابيعريش،كطبقتالباحثةالمنيجالكصري،كقامتبجمعالبياناتمفخبلؿاالستبانة .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :

فالنماذجاإلشرافيةالحديثةبدرجةمنخرضةجدان .
 .1المشرفاتالتربكياتبمنطقةجازافيمارس َ

 .2أفمعكقاتممارسةالمشرفاتالتربكياتبمنطقةجازافلنماذجاإلشراؼالحديثةالتختمؼ
تبعنالمتايرالخبرة.

 -6دراسة مصمح ( )2011بعنواف" :تطوير معايير اختيار المشرفيف التربوييف في ضوء تجارب
بعض الدوؿ".
ىدفت إلى تطكير معايير اختيار المشرفيف التربكييف لدل ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

كؿ مف :الجنس ،المؤىؿالعممي،
بمحافظات زة ،فيضكءتجارببعضالدكؿ ،كالتعرؼعمى أثر  ِّ

كسنكات الخدمة ،كالمديرية ،عمى كجيات نظر عينة الدراسة ،حيث طبقت الدراسة عمى المجتمع
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األصميلمدراسة ،كىكجميعالمشرفيفالتابعيفلك ازرةالتربيةكالتعميـبمحافظات زة ،كالبالغعددىـ
()172مشرفنا تربكينا ،حيثطبقت الباحثة المنيجالكصريالتحميمي ،كقامتالباحثةبجمع البيانات
مفخبلؿاالستبانة .

كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :

 .1إف معايير اختيار المشرفيف التربكييف لدل ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بازة بناء عمى
المعاييراإلنتاجيةكالمينيةكالشخصيةمقبكلة.

ىماؿممحكظلرمزمبلءالمتقدـ لكظيرةمشرؼتربكم ،إذحصؿىذاالمعيارعمى
أ
 .2ىناؾإ
كزفنسبيبمغ(.)%82.51

 .3التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل)(α≤0.05فيمتكسطتقديراتأفرادالعينة
ألكجوالقكةكالضعؼفيمعاييراختيارالمشرفيفالتربكييفلدلك ازرةالتربيةكالتعميـالعالي

فيمحافظات زةتعزلإلىمتايرالدراسة(:الجنس،كالمؤىؿالعممي،كسنكاتالخدمة).

 .4تكجدفركؽذاتداللةإحصائية عندمستكل) (α≤0.05فيمتكسطتقديراتأفرادالعينة
ألكجوالقكةكالضعؼفيمعاييراختيارالمشرفيفالتربكييفلدلك ازرةالتربيةكالتعميـالعالي

فيمحافظات زةتعزلاليمتايرالمديريةبيفشماؿ زةكشرؽ زةلصال الشرؽ.

 -7دراسة حمس ( )2010بعنواف "الممارسات اإلشرافية وعالقتيا بالنمو الميني لمعممي
المرحمة األساسية الدنيا في محافظات غزة في ضوء معايير الجودة".

بالنمك الميني لمعممي المرحمة
ّ
ىدفت لمتعرؼ إلى كاقع الممارسات اإلشرافية كعبلقتيا

األساسية الدنيا في محافظات  زة ،في ضكء معايير الجكدة ،كلمعرفة العبلقة االرتباطية بيف
الممارساتاإلشرافيةكالنمكالمينيلمعمميالمرحمةاألساسيةالدنيابمحافظات  زة ،فيضكءمعايير

الجكدة،ك كافمجتمعالدراسةجميعمعمميكمعمماتالمرحمةاألساسيةبمحافظة زة،كالبالغعددىـ
) (900معمـكمعممة ،كطبقتىذهالدراسةعمى عينةبمغعددىا) (290معممنا كمعممة،حيث طبؽ

الباحثالمنيجالكصري التحميميكقاـبجمعالبياناتمفخبلؿاستخداموالستبانتيف؛ األكلىاستبانة
ّ
الممارساتاإلشرافية،كاألخرلاستبانةالنمكالميني .

كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا:



 .1ىناؾدرجةتقديرمقبكلةلمممارساتاإلشرافية،كخاصةأساليباإلشراؼالتربكم .

 .2التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل) (α≤0.05بيفمتكسطاتدرجاتتقدير
االستبانةتُعزللكؿمفالخبرةكالمؤىؿالعمميكاإلدارةالتعميمية.

أفرادالعينةحكؿ
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 -8دراسة أبو شرار ( )2009بعنواف" :درجة التزاـ المشرفييف التربوييف بتوظيؼ خصائص
اإلشراؼ التربوي الحديث في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردف مف وجية نظر

المعمميف".

ىدفت التعرؼ إلى درجة التزاـ المشرفيف التربكييف بتكظيؼ خصائص اإلشراؼ التربكم
ناؾفركؽدالةإحصائيناتعزللمتايرات
ّ
الحديثفيمدارسككالةالاكثباألردف،كلمعرفةإفكانتى

الدراسةالمرحمةالتعميمية،الجنس،الخبرة،المؤىؿالعممي،كطبيعةالمادةالدراسية،حيثتككفمجتمع

الدراسةمف) (4263معممنا كمعممة ،كطبقتىذه الدراسةعمى عينةطبقيةعشكائيةبمات ) ( 455
معممان،طبؽالباحثالمنيجالكصريكقاـبجمعالبياناتمفخبلؿاالستبانة .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :

 .1درجةالتزاـالمشرفيفالتربكييفبتكظيؼخصائصاإلشراؼالتربكمالحديثكانتمتكسطة .

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير
أفرادالعينةلدرجةالتزاـالمشرفيفالتربكييفبتكظيؼخصائصاإلشراؼالتربكمتعزللمتاير

المرحمةالتعميمية .

بكييف
 .3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (α≤0.05لدرجة التزاـ المشرفيف التر ّ
بتكظيؼ خصائص اإلشراؼ التربكم تعزل لمتاير الجنس لصال المعممات ،ككذلؾ الخبرة

لصال المعمميف(األقؿمف4سنكات)،ككذلؾلمتايرطبيعةالمادةالتعميميةلصال المعمميف
الذميدرسكف(المكادالعممية) .

 -9دراسة أبو شممة ( )2009بعنواف "فعالية األساليب اإلشرافية في تحسيف معممي مدارس
وكالة الغوث بغزة مف وجية نظرىـ وسبؿ تطويرىا".
ىدفتلمتعرؼإلى فعاليةبعض األساليباإلشرافية التييستخدمياالمشرفكف التربكيكففي

تحسيفأداءمعمميككالةالاكثالدكليةفي زةكسبؿتطكيرىا،حيثتككفمجتمعالدراسةمفجميع
معممي الماة العربية كالرياضيات العامميف بالمدارس اإلعدادية بككالة الاكث في محافظات

زة

()1053معممنا كمعممة ،مكزعيفعمى تخصصالماةالعربيةكالرياضيات ،كطبقتىذه الدراسةعمى
عينة طبقية بمات )(275معممان كمعممة ،كمنيـ (165معممان) ( 110معممة) ،حيث طبؽ الباحث

المنيجالكصريالتحميميكقاـبجمعالبياناتمفخبلؿاالستبانة .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :

اتسمت األساليباإلشرافية بالراعميةفيتحسيفأداءمعمميككالةالاكثالدكلية ،حيثبمغ
ّ
.1
الكزفالنسبيالعاـ()%75كىينسبةمرترعة.

72

 .2تكجدفركؽذاتداللةإحصائية عندمستكل) (α≤0.05عندمستكلالداللةبيفمتكسط
استجابات المعمميف حكؿ فعالية بعض األساليب ،تعزل لمتاير التخصص لصال معممي

الماةالعربية،كمتايرالخبرةلصال ذكماألقؿمف5سنكات.

 .3التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل)(α≤0.05عندمستكلالداللةبيفمتكسط
استجاباتالمعمميفحكؿفعاليةبعضاألساليبتعزللمتايرالجنس(ذكر–انثى).

 -10دراسة صالح ( )2007بعنواف" :تحسيف دور المشرؼ التربوي في مدارس محافظة غزة في
ضوء مفيوـ الجودة".

ىدفتالتعرؼإلىمدلممارسةالمشرؼلدكرهفيضكءمريكـالجكدةمفكجيةنظرالمعمميف
كالمدراء  ،حيث كاف مجتمع الدراسة جميع معممي كمدراء مدارس المرحمة األساسية بمحافظة  زة
كالبالغ عدد ) )41مدرسة ،تـ اختيار العينة بطريقة المس الشامؿ ،طبقت الباحثة المنيج الكصري

التحميمي،كقامتباستخداـاالستبانةكأداةلجمعالبيانات .

كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :

 .1إفالمشرؼالتربكميمارسجميعمجاالتدكرهالمينيبدرجةكبيرة .

 .2ال تكجد فركؽ دالّة إحصائيا عند مستكل ) (α≤0.05في متكسط استجابات أفراد العينة
حكؿدرجةممارسةالمشرؼلؤلدكاراإلشرافيةالمطمكبةتعزللمتايراتالدارسة .

 -11دراسة صياـ ( )2007بعنواف" :دور أساليب االشراؼ التربوي في تطوير األداء الميني
لممعمميف لممدارس الثانوية في محافظات غزة ".

ىدفت التعرؼ إلى  دكر أساليب االشراؼ التربكم في تطكير األداء الميني لممعمميف في
بكم في
المدارس الثانكيةفيمحافظات زة،كالكشؼعفالتقديراتالمتكقعةألساليب اإلشراؼ التر ّ
تطكيراألداءالمينيلممعمميفكتحديدمدلالرركؽبيفالتقديراتالمتكقعةألساليب اإلشراؼالتربكم

التيتساىـفيتطكيراألداءالمينيلممعمميف ،فيالمدارسالثانكية بمحافظات  زة؛ كفقنا لممتايرات:
(الجنس ،المؤىؿاألكاديمي ،سنكاتالخدمة،التخصص)؛ حيثكافمجتمعالدراسةجميعالمعمميف
العامميف في المدارس الثانكية في محافظة  زة  ،البالغ عددىـ ( )1186معممنا كمعممة ،كطبقت
الدراسة عمى عينة عشكائية بمغ عددىا ) (226معممنا كمعممة؛ ( 125معممنا)101( ،معممة) ،حيث
استخدـالباحثالمنيجالكصريالتحميمي،كاستخدـاالستبانةكأداةلجمعالبيانات .
كتكصمتالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1إفممارسةالمعمميفلميارات(تنريذالدرس ،كاإلدارةالصرية،ممارسات التقكيـ،التخطيط)
متكسطةبكزفنسبي(.)%67.95
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 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (α≤0.05في التقديرات المتكقعة لدكر
أساليباإلشراؼالتربكمالتيتساىـفيتطكيراألداءالمينيلممعمميففيالمدارسالثانكية
فيمحافظات زة،تعزللمتايركؿمف(الجنسالمؤىؿ األكاديمي،التخصص)فيمجاؿ
التخطيط ،كتنريذ التدريس ،كاإلدارة الصرية ،كالتقكيـ .ككذلؾ لمتاير (سنكات الخدمة) في
نرسالمجاالت،عدامجاؿاإلدارةالصرية،حيثكانتلصال الرئة(أكثرمف10سنكات) .
 -12دراسة المقيد ( )2006بعنواف ":واقع الممارسات اإلشرافية لممشرفيف التربوييف بوكالة
الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاممة وسبؿ تطويره ".
ىدفتالتعرؼإلى كاقعالممارساتاإلشرافية لممشرفيفالتربكييفبككالةالاكثبازة ،فيضكء
مبادئ الجكدة الشاممة كسبؿ تطكيره ،كطبقت الدراسة عمى المجتمع األصمي لمدراسة ،كىك جميع
كمدير؛
المشرفيفالتربكييفكمديرمالمدارسبككالةالاكثبازةذكك ناركاناثنا البالغعددىـ)(245مشرفنا  نا
ذككر ك 113أنثى) ،حيث طبؽ
مدير؛ منيـ   74نا
ذككر ك 11إناثنا) 187( ،نا
( 58مشرفنا ،منيـ   47نا
الباحثالمنيجالكصريالتحميمي،كقاـالباحثباستخداـاالستبانةكأداةلجمعالبيانات .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1مستكلالممارساتاإلشرافيةلممشرفيفالتربكييفكافمرترعنا.
 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (α≤0.05بيف متكسط تقديرات كؿ مف
المشرفيفكالمديريففيمستكلالممارساتاإلشرافيةلممشرفيفالتربكييفلصال المشرفيففي
المجاالت( :التركيز عمى المستريديف كالتركيز عمي جكدة أداء المعمميف كاالىتماـ بالعمؿ
الجماعي).
 .3التكجدفركؽذاتداللةإحصائية عندمستكل) (α≤0.05بيفمتكسطتقديراتكؿمف
المشرفيف كالمديريف في مستكل الممارسات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف ،تعزل لمتاير
الجنس في االستبانة ككؿ ،عدا المجاؿ الثاني المتعمؽ بمبدأ التركيز عمي جكدة أداء
المعمميف،حيثكانتالرركؽلصال الذككر.
 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات كؿ مف المشرفيف كالمديريف في
مستكل الممارسات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف ،تعزل لمتاير المؤىؿ العممي كسنكات
الخدمة.
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 -13دراسة فمورينس ) (Forence:2005بعنواف ":اساليب اإلشراؼ التربوي في فرجينيا".
ىدفت التعرؼ إلى اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية نحك أساليب اإلشراؼ التربكم
المستخدمة،حيث كافمجتمعالدراسةمفجميعالمعمميفالعامميففيالمدارسالحككميةفيكالية
المنيج
َ
فرجينيا ،كطبقت ىذه الدراسة عمى عينة بمغ عددىا) (299معممنا كمعممة ،كاتبعت الدراس ةُ 

الكصري،كاستخدمتاالستبانةكالمقابمةكأدكاتلجمعالمعمكماتكالبيانات .
َّ
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1إفاتجاىاتالمعمميفنحكاألساليباإلشرافيةالحاليةكانتبدرجةمتكسطة.
 .2عدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل)(α≤0.05بيفمتكسطاتدرجاتتقدير
أفراد العينة تعزل لمتاير الدراسة (الجنس المؤىؿ العممي ،الخبرة) في األساليب اإلشرافية
المستخدمة.
 -14دراسة اوفاندو وىوكستيف ) (Ovando and Huckestein:2003بعنواف" :تصورات
حوؿ دور مشرفي المكتب المركزي في المدارس النموذجية لوالية تكساس".
ىدفت بياف تصكرات مشرفي المكتب المركزم بخصكص الممارسات اإلشرافية المعمكؿ بيا
داخؿ البيئة البلمركزية ،كأدائيـ لدكرىـ في المدارس النمكذجية في المقاطعات ،باإلضافة إلي
أكاديميان ،حيث كاف مجتمع الدراسة جميع مشرفي
المساىمة التي يقدمكنيا لتحسيف تقدـ الطالب 
ّ

المداس النمكذجية بمقاطعة تكساس ،كقد طبقت ىذه الدراسة عمى عينة مف المشرفيف بمغ عددىـ

ميمي كطريقة
المنيجالكصري التح ّ
ّ
((59مشرفنا كمشرفة؛ منيـ( 36ذكك نار)(23إناثنا) ،كاتبعتالدراسة 

أعدالباحثافاستبانةمككنةمف )(12بعدانكأداةلجمعالمعمكماتكالبيانات.
تحميؿالمضمكف،كماك ّ
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1ىنػ ػػاؾمسػ ػػتكلعػ ػػاؿمػ ػػفاالترػ ػػاؽبخصػ ػػكصاألبعػ ػػادالمتعمقػ ػػةبالممارسػ ػػاتاإلش ػ ػرافيةبػ ػػيف
استجاباتعينةالدراسة.
 .2أظيػػرالمسػػتجيبكفأربعػػةأدكارلممشػػرؼ،كىػػي(:مسػػيؿ،مطػػكرلمعػػامميف،مخطػػطلممنػػاىج،
مزكدلممصدر).
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المحور الثاني :الدراسات المتعمقة بجودة األداء:
 -1دراسة عبيد ( )2015بعنواف" :استراتيجية مقترحة لتطوير نظاـ المتابعة بوزارة التربية
والتعميـ العالي بمحافظات غزة في ضوء معايير جودة األداء اإلداري".
ىدفت إلى صيا ة استراتيجية مقترحة لتطكير نظاـ المتابعة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي
بمحافظات زةفيضكءمعاييرجكدةاألداءاإلدارم،كذلؾمفخبلؿالتعرؼ إلىدرجةفعاليةنظاـ
المتابعةبك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليبمحافظات زةفيضكءمعاييرجكدةاألداءاإلدارم،كدراسة
داللة الرركؽ بيف متكسطات تقديراتيـ لدرجة فعالية نظاـ المتابعة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي في
المسمى
محافظات  زة في ضكء معايير جكدة األداء اإلدارم تبعنا لمتايرات الدراسة( :الجنس،
ّ

المسمى الكظيري ،المؤىؿ العممي) حيث كاف مجتمع الدراسة جميع
ّ
الكظيري ،سنكات الخدمة في

مديرم الدكائر كرؤساء األقساـ في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في محافظات  زة ،كالبالغ

عددىـ( ،)247كطبقت ىذه الدراسة عمي عينة عشكائية طبقية بمغ عددىا()150فردنا ،كقد طبقت
المنيجالبنائي لبناءاالستراتيجية ،كقامتبجمعالبياناتمفخبلؿ
َّ
الباحثةالمنيجالكصريالتحميمي ك
بناءكتطكيرأدكاتالدراسةكىيعبارةعفاستبانة .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
جةالكميةلتقدير  فاعميةنظاـالمتابعةبك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليبمحافظات زة
ّ
 .1بماتالدر
في ضكء معايير جكدة األداء اإلدارم عمى كزف نسبي قدرتو ( )%65.00كىي درجة

متكسطة.
 .2كجكدفركؽذاتداللةإحصائية عندمستكل) (α≤0.05تبيفمتكسطاتتقديراتمديرم
الدكائركرؤساء األقساـلراعميةنظاـالمتابعةبك ازرة التربيةكالتعميـالعالي بمحافظات زة
فيضكءمعاييرجكدةاألداءاإلدارم ،تعزللمتايرالجنسلصال الّذككركلمتايرسنكات
الخدمةفيالمسمىالكظيريلصال (أكثرمف10سنكات).
ّ

 .3عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (α≤0.05تبيف متكسطات تقديرات
مديرمالدكائركرؤساءاألقساـلراعميةنظاـالمتابعةبك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليبمحافظات
زةفيضكءمعاييرجكدةاألداءاإلدارمتعزللمتايرمالمسمىالكظيريكالمؤىؿالعممي.
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 -2دراسة مغير وآخروف ( )2015بعنواف" :توافر معايير الجودة في أداء مدرسي أقساـ العموـ
العامة :كميات التربية األساسية مف وجية نظر طمبتيـ ".
تقصي مدل تكافر معايير الجكدة في األداء التدريسي ألعضاء الييئة التدريسية
ىدفت إلى  ّ

ألقساـالعمكـالعامةفيكمياتالتربيةاألساسيةمفكجيةنظرالطمبة؛حيثتمثؿمجتمعالدراسةمف
جميعطمبةأقساـالعمكـالعامة،كمياتالتربيةاألساسية،كطبقتاألدكاتعمىعينةبمغعددىا()200
التحميمي  ،كقاـ
الكصري 
َّ
المنيج 
َ
طالب مف فركع الريزياء كالكيمياء كاألحياء ،حيث طبؽ الباحثكف
َّ
الباحثكفبجمعالبياناتمفخبلؿاالستبانةالمعمكؿبيامفقبؿكحدةالجكدةكاالعتماد األكاديمي

لدلجامعةبابؿ .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1تكافر معايير الجكدة في األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في أقساـ العمكـ العامة
لكمياتالتربيةاألساسيةكبدرجاتمقبكلة.
 .2الشيادةالعممية التييحممياعضكىيئة التدريس ليا أثرفيجكدةأدائو التدريسي بدرجة
مقبكلة.
 .3المرتبةالعمميةلعضكىيئةالتدريسلياأثرفيجكدةأدائوالتدريسيبدرجةمقبكلة.
 -3دراسة النديـ ( )2014بعنواف" :االتصاؿ اإلداري وعالقتو بجودة األداء الوظيفي في
الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة".
ىدفتإلىتحديددرجةممارسةاالتصاؿاإلدارمكعبلقتوبجكدةاألداءالكظيريفيالجامعات
الرمسطينيةبمحافظات زة،حيثتمثؿ مجتمعالدراسةجميعرؤساءاألقساـفيالجامعاتالرمسطينية
ئيس قسـ مكزعيف
(الجامعة اإلسبلمية ،جامعة األزىر ،جامعة األقصى) كالبالغ عددىـ( )182ر َ

كالتالي ( )71في اإلسبلمية )52( ،في األزىر )59( ،في األقصى ،حيث طبقت الباحثة المنيج

الكصري التحميمي ،كقامتالباحثةبجمعالبياناتمفخبلؿبناءأداتيف لمدراسة ،كىما استبانتاف_:
استبانةلبلتصاؿاإلدارم،كاستبانةاألداءالكظيري .


كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1إ فدرجةجكدةاألداءالكظيريفيالجامعاتالرمسطينيةبمحافظات زةجاءتبكزفنسبي
()%72.00كبدرجةكبيرة.
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 .2التكجد فركؽذاتداللةإحصائية عندمستكل) (α≤0.05بيفمتكسطاتتقديراتأفراد
عينة الدراسة لدرجة جكدة األداء الكظيري في الجامعات الرمسطينية بمحافظات  زة تبعان
لمتايرالجامعة،كسنكاتالخدمة،كطبيعةالعمؿ.
 -4دراسة قرموط ( )2014بعنواف" :درجة ممارسة الجودة اإلدارية وعالقتيا بفاعمية األداء
الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظة غزة".
ىدفت التعرؼ إلى  درجة ممارسة الجكدة اإلدارية لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظة
زة ،مفكجيةنظرالمعمميف ،كالى التعرؼ عمى درجةممارسةاألداءالكظيريلدلمديرمالمدارس
الحككميةبمحافظة زةمفكجيةنظرالمعمميففييا ،كالتعرؼإلى العبلقةبينيمافيضكءمتايرات
الدراسة (سنكات الخدمة ،الجنس ،المؤىؿ العممي ،المرحمة التعميمية ،كالمنطقة العممية) ،حيث تمثؿ
مجتمع الدراسة في جميع معممي المرحمتيف األساسية كالثانكية بمحافظة  زة ،كالبالغ عددىـ
) ،(11133كطبقتىذهالدراسةعمىعينةعشكائيةعنقكديةبمغعددىا))578معممناكمعممة،حيث
طبؽالباحثالمنيجالكصري التحميمي  ،كقاـ بجمعالبياناتمفخبلؿبناءكتطكيرأدكات الدراسة،
كىي عبارة عف استبانتيف ،األكلى :لقياس درجة ممارسة الجكدة اإلدارية ،كاألخرل :لقياس درجة
ممارسةاألداءالكظيري .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1درجةممارسةالجكدةاإلداريةكفاعميةاألداءالكظيريلدلمديرمالمدارسالحككمية كانت
كبيرة .
 .2كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (α≤0.05في متكسط تقديرات المعمميف
لدرجة ممارسة الجكدة اإلدارية ،كفاعمية األداء الكظيري ،تُعزل لمتايرات كؿ مف الجنس،
كالمرحمةالتعميمية(،لصال اإلناث،كالمرحمةاألساسيةالعميا) .
 .3عدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل)(α≤0.05فيمتكسطتقديراتالمعمميف
لدرجة ممارسة الجكدة اإلدارية كفاعمية األداء الكظيري ،تُعزل لمتايرات كؿ مف (المؤىؿ

العممي،كسنكاتالخدمةكالمنطقةالتعميمية) .

 .4كجكدعبلقةارتباطيومكجبةكقكيةدالّةإحصائياعندمستكل)(α≤0.05بيفدرجةممارسة
الجكدةاإلداريةكدرجةفاعميةاألداءالكظيريلدلأفرادعينةالدراسة .
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 -5دراسة ياميف ( )2014بعنواف" :درجة تطبيؽ معايير الجودة الشاممة في اإلشراؼ التربوي
في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية مف وجية نظر المشرفيف التربوييف
فييا".
ىدفت التعرؼ إلى درجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في اإلشراؼ التربكم في المدارس
الحككميةفيمحافظاتالضرةالاربيةمفكجيةنظرالمشرفيفالتربكييففييا،باإلضافةالىتحديد
دكرمتايراتكؿ مف(الجنسالمؤىؿ العممي،التخصص ،سنكاتالخبرة ،المنطقةالتعميمية) ،حيث
اسةجميعالمشرفيفالعامميففيالمدارسالحككميةبمحافظاتالضرةالاربية،كالبالغ
َ
كافمجتمعالدر

عددىـ  ) (512مشرفنا كمشرفة ،كقد طبقت ىذه الدراسة عمي عينة عشكائية بمغ عددىا ( (373
مشرفان كمشرفة،كاستخدمتالباحثةالمنيجالكصريالتحميمي ،كقامتبجمعالبياناتمفخبلؿبناء
كتطكيراستبانة .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1كجكددرجةتطبيؽعاليةلمعاييرالجكدةالشاممةفياإلشراؼالتربكمفيالمدارسالحككمية
فيالضرةالاربيةمفكجيةنظرالمشرفيففيجميعالمجاالت .
 .2التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل)(α≤0.05فيدرجةتطبيؽمعاييرالجكدة
الشاممة لدل المشرفيف التربكييف في المدارس الحككمية في محافظات الضرة الاربية تبعنا
لمتايرالجنس،المؤىؿالعممي،سنكاتالخبرة،التخصص،المنطقةالتعميمية.
 -6دراسة ىاروف ( )2013بعنواف" :درجة ممارسة المشرفيف التربوييف لدورىـ في تقويـ أداء
معممي المرحمة الثانوية في محافظات غزة وسبؿ تفعيميا ".
ىدفت التعرؼ إلى  درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لدكرىـ في تقكيـ أداء معممي المرحمة
الثانكية في محافظات  زة كسبؿ ترعيميا ،حيث كاف مجتمع الدراسة جميع معممي المرحمة الثانكية
بمدارسمحافظات زة،كالبالغعددىـ)(4120معممانكمعممة،كطبقتىذهالدراسةعمىعينةعنقكدية
بمغ عددىا ((618معممان كمعممة ،حيث طبقت الباحثة المنيج الكصري كقامت بجمع البيانات مف
خبلؿبناءكتطكيراستبانةباإلضافةلممجمكعاتالبؤرية .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1إ ف درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لدكرىـ في تقكيـ أداء معممي المرحمة الثانكية في
محافظات زةفكؽالمتكسطةحيثحصمتعمىكزفنسبي( .)%67.00
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 .2التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل)(α≤0.05بيفمتكسطاتتقديراتمعممي
المرحمة الثانكية لدرجة مماسة المشرفيف التربكييف ،لدكرىـ في تقكيـ أداء معممي المرحمة
الثانكية في محافظات  زة ،تعزل لمتاير النكع كالمنطقة التعميمية ،كال تكجد فركؽ تعزل
لمتايراتالدراسةاألخرل.
 -7دراسة الغامدي ( )2013بعنواف" :درجة جودة أداء القيادة التربوية وتنمية الموارد البشرية
في المدارس الثانوية والمتوسطة بالمدينة المنورة ".
ىدفتالتعرؼإلى درجةجكدةأداءالقيادةالتربكيةكتنميةالمكاردالبشريةفيالمدارسالثانكية
كالمتكسطة ،كالكشؼ عف الرركؽ بيف آراء أفراد العينة ،تبعنا لممتايرات التالية( :الكظيرة المستكل
التعميمي ،الخبرة العممية في مجاؿ التعميـ الدكرات التدريبية ،كاإلدارة المدرسية) ،كقد طبقت الدراسة
عمىالمجتمعاألصميلمدراسة  ،كىكجميعمدراءالمدارسالثانكيةكالمتكسطةلمبنيفبالمدينةالمنكرة،
كالبالغ عددىـ ((148مدي نار ،حيث طبؽ الباحث المنيج الكصري المسحي  كقاـ بجمع البيانات مف
خبلؿبناءكتطكيراستبانة .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1إ ف درجة جكدة أداء القيادة التربكية بالمدارس المتكسطة كالثانكية بمات ( )4.4333كىذه
القيمةدالّةاحصائياكمرترعة.
 .2كجكدفركؽذاتداللةإحصائية عندمستكل) (α≤0.05بيفتقديراتمدراءالمدارسنحك
جكدة أداء القيادة التربكية كتنمية المكارد البشرية في المدارس الثانكية كالمتكسطة ،تعزل
لمتاير المؤىؿ العممي كالخبرة ،حيث دلّت عمى أف المؤىؿ العممي المرترع كالخبرة المرترعة
تؤثرعمىرفعالكراءةالبشريةكمستكاىاداخؿتمؾالمدارس.
 -8دراسة جينؾ) (GENC:2012بعنواف" :العالقة بيف جودة رسالة المؤسسة وجودة األداء
الوظيفي في الجامعات الحكومية في تركيا " .
ىدفتإلىالبحثفيجكدةرسالةالجامعاتالتركية،كماىدفتإلىتحديدالعبلقةبيفجكدة
الرسالةكاألداءاألكاديمي فيالجامعاتالتركية ،حيثكافمجتمعالدراسةجميعالجامعاتالحككمية
في تركيا كالبالغ عددىـ ( )103جامعات ،كطبقت ىذه الدراسة عمى عينة مف الجامعات الحككمية
كالبالغعدده( (64جامعة ،كقداتبعتالدراسة المنيجالكصريالتحميمي ،كقاـالباحثبجمعالبيانات
مفخبلؿتحميؿمحتكلرسالةجامعاتالعينةالمختارة .
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كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1اليكجدعبلقةبيفرسالةالجامعةكاألداءاألكاديمي.
 -9دراسة محمدي وآخروف ) (Mohammedi and Others:2012بعنواف" :التقييـ
الداخمي :االستراتيجية المالئمة لتقييـ الجودة وتحسيف األداء في اقساـ الجامعات “ .
ىدفتإلى تقديـنمكذجلمتقييـالداخميمفأجؿتحسيفنكعيةاإلداراتفيالجامعات ،حيث
ير،كقدطبقتىذه
كافمجتمعالدراسةجميعتقاريرالتقييـالداخميلؤلقساـكالبالغعددىـ()296تقران
النكعي في
َّ
اتبعالباحثكفالمنيج 
َ
الدراسةعمى عينةقصديةمفالتقارير ،كالبالغعددىا ( )90تقري نارك

إجراء دراستيـ ،كقاـ الباحثكف بجمع البيانات مف خبلؿ تحميؿ نتائج تقارير التقييـ الداخمية لؤلقساـ
باالعتمادعميثمانيةعكامؿأساسية،كىي:ميزانيةالقسـ،نسبةالقكلالبشريةالمرافؽ،إدارةاألنشطة
الخارجية ،الخطط التطكيرية ،إدارة األنظمة كالقكانيف الداخمية ،الكظائؼ اإلدارية ،إدارة جدكؿ رئيس
القسـكأعضاءىيئةالتدريس،مكاعيداجتماعاتالقسـ .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
البدمفالتخطيطلتحسينو .
 .1إفجكدةالعمميةاإلداريةلؤلقساـفيالجامعاتأمرمر كبك َّ
 -10دراسة فرج ( )2011بعنواف" :تقويـ أداء المشرفيف التربوييف بشعيبة الجبؿ األخضر في
ضوء كفايتيـ المينية ".
ىدفت إلى  تقكيـ أداء المشرفيف التربكييف بشعيبة الجبؿ األخضر في ضكء كراياتيـ المينية،
كالتعرؼعمى الرركؽفيمستكلأداءالمشرفيفبشعيبةالجبؿ األخضرفيضكءكراياتيـالمينية،
حمتَيالتعميـاألساسيكالتعميـ
حيثكافمجتمعالدراسةجميعالمعمميفبشعيبةالجبؿ األخضر بمر 

المتكسط ،البالغعددىـ()161مدرسة134( ،أساسية)(27تعميمان متكسطان)،كقدطبقتالدراسةعمى
عينةعنقكديةبمغعددىا( )20مدرسة مقسمةبالتساكمبيفمدارسالتعميـاألساسي ،كمدارسالتعميـ
المتكسط ،حيثطبؽالباحثالمنيجالكصري ،كقدقاـالباحث بجمعالبياناتمفخبلؿ االستبانة،
حيثكزععشراستباناتعمىكؿمدرسةبشكؿعشكائيبيفالمدرسيف .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1تقكيـ األداء المعتمد عمى الكرايات المينية يكفر الجيد كالكقت؛ ألنو يعتمد عمى الكرايات
بكمكيمارسيا.
بياالمشرؼالتر َّ
ُ
فيمـ
المينيةالتيينبايأ َّ

 .2انخراضأداءالمشرفيفالتربكييفبشعيبةالجبؿاألخضرفيضكءكراياتيـالمينية.
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 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (α≤0.05في مستكل أداء المشرفيف
التربكييف بشعيبة الجبؿ األخضر في ضكء كراياتيـ المينية ،تعزل الختبلؼ المرحمة
التعميمية.
 -11دراسة المزمومي ( )2009بعنواف" :مستوى أىمية وتطبيؽ بعض معايير الجودة الشاممة
في برامج تدريب المشرفيف التربوييف بمراكز التدريب التربوي بمدينة مكة المكرمة".
ىدفتإلى تحديدأبرزمعاييرالجكدةالشاممةالكاجبتكافرىافيالبرامجالتدريبيةلممشرفيف
التربكييف في تخطيط كتنريذ كتقكيـ البرامج التدريبية ،كالتعرؼ عمى مستكل تطبيؽ بعض معايير
الجكدة الشاممة في تخطيط كتنريذ كتقكيـ البرامج التدريبية لممشرفيف التربكييف ،حيث طبقت الدراسة
عمىالمجتمعاألصميالمككفمفقسميف:األكؿىكجميعالمشرفيفالتربكييفالعامميفبمكاتبك ازرة
التربيةكالتعميـبمكةالمكرمة ،كالبالغعددىـ( )222مشرفنا،كالثانيىكجميعأعضاءىيئةالتدريس
العامميفبكميةالتربيةبجامعةأـالقرلبمكةالمكرمةالعالميةبأقساـكميةالتربية،كالبالغعددىـ()72
مسحي ،كقاـالباحثبجمعالبياناتمفخبلؿاالستبانة .
ّ
طبؽالباحثالمنيجالكصريال
ّ
عضكان،حيث
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :

 .1إ ف درجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة الكاجب تكافرىا في تخطيط كتنريذ كتقكيـ البرامج
لممشرفيفالتربكييفبمراكزالتدريبالتربكمجاءتبدرجةمتكسطة.
 .2تكجدفركؽذاتداللةإحصائية عندمستكل) (α≤0.05بيفاستجاباتأفرادالعينةحكؿ
درجةأىميةمعاييرالجكدةالشاممةالكاجبتكافرىافيتخطيطكتنريذكتقكيـالبرامجالتدريبية
لممشرفيفالتربكييفكفقالمتاير(نكعالعمؿ،كعددسنكاتالخبرة)،بينماالتكجد فركؽذات
داللةإحصائيةكفقالمتايرالمؤىؿالعمميكالبرامجالتدريبية.
 .3تكجدفركؽذاتداللةإحصائية عندمستكل) (α≤0.05بيفاستجاباتافرادالعينةحكؿ
درجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة الكاجب تكافرىا في تخطيط كتنريذ كتقكيـ البرامج
التدريبية لممشرفيف التربكييف؛ كفقا لمتاير( :نكع العمؿ ،كالمؤىؿ العممي ،كعدد سنكات
الخبرة،كالبرامجالتدريبية).
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 -12دراسة ىارنجتوف ( (Harrington, 2009في أمريكا بعنواف" :مجموعات الصديؽ الناقد
وأثرىا عمى تعاوف المدرس وممارساتو".
ىدفت التعرؼ إلى أثر ممارسة أسمكب الصديؽ الناقد عمى تطكير األداء الميني لممعمميف،
حيثكافمجتمعالدراسةيشمؿجميعمدرسيالمرحمةاإلعدادية ،كقدطبقتىذهالدراسةعمىعينة
يبي
المنيج التجر َّ
َ
مفالمدرسيفمقدارىا()7مدرسيف فيمدرسةبازؿاإلعدادية ،كقداتبعتالدراس ةُ 

تحتإشراؼمدربمجمكعاتالصديؽناقد .

التحميمي،كاستمرتالتجربة()6أسابيع
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :

 .1ىن ػػاؾتطػػػكركاضػ ػ عمػػػىأفػ ػرادالعينػػػةمػػػفخ ػػبلؿزيػػػادةحيػػػزالمصػػػداقيةكاالنرتػػػاحتجػ ػػاه
ممارساتيـالمينية .
 .2تشارؾأفرادالعينةالخبراتكاالستراتيجياتالتطبيقية،كحصمكاعمىالدعـفيتطبيقيا.
 .3تـخمؽبيئةتعميميةمفخبلؿالتكاصؿاإليجابيكالثقةفيداخؿالمجمكعة.
البيئةالتعميميةقامتبخمؽتأثيرإيجابيعمىصعيدأخبلقياتالعمؿ،تعمػـالطػبلب،إضػافة
ّ
.4
إلىممارساتالمدرس.

 -13دراسة أبو رب وقدادة ( )2008بعنواف" :تقويـ جودة أداء أعضاء ىيئة التدريس في
مؤسسات التعميـ العالي".
ىدفت تقديـ إطار نمكذج لتقكيـ أداء أعضاء الييئة التدريسية في مؤسسات التعميـ العالي،
يتصؼبالشمكليةكالمركنةكالكضكحكالمكضكعية،حيثطبقتالدراسةعمىالمجتمعاألصميالمككف
مفجميعأعضاءىيئةالتدريسفيمؤسساتالتعميـالعاليمفالتخصصاتكالكمياتكافّة،حيث
طبؽالباحثالمنيجالكصري .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1إف عضكىيئةالتدريسىكالمترجـالحقيقيلخططمؤسسات التعميـالعالي كأىدافيا كلذلؾ
تكجبتقكيمولقياسأدائوكتطكيرأسمكبو.
 .2المعايير الرئيسية التي يقكـ عمى أساسيا عضك ىيئة التدريس ىي (النشاط التدريسي،
كالبحث العممي ،اإلشراؼ عمى طمبة الدراسات العميا ،النشاط العممي ،األعماؿ اإلدارية،
خدمة المجتمع،رأم الطمبة،رأم الزمبلءكاإلدارة)،بحيث يحتكمكؿمعيارعمى مجمكعة
مفالمؤشراتالتيتدؿعميو.
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 -14دراسة ياج ) (Yeigh, 2008في استراليا بعنواف" :جودة التدريس في التعميـ الميني:
انتقادات وتوجييات الصديؽ الناقد ".
ىدفت التعرؼ إلى األثر الناتج مف تطبيؽ معايير الجكدة عمى التعميـ الميني ،مف خبلؿ
استخداـ أسمكب الصديؽ الناقد ،كمناقشة التحديات الرئيسية التي تكاجو العممية التعميمية في التعميـ
كاستخدـ الباحث المنيج الكصري ،كقاـ
الميني ،مف منظكر بعض المعايير التعميمية في استراليا ،
بالخمط بيف الكـ كالكيؼ  ،ككاف مجتمع الدراسة جميع معمميف مدارس التعميـ الميني في استراليا،
كالبالغعددىـ()12مدرسة ،حيثشممتعينةالدراسة ()11مدرسةتعميـميني ،حيثقاـالباحث
باالعتماد عمى  معاير الجكدة المتبعة في برنامج الحككمة االسترالية لجكدة المعمـ (،)AGQTP
استخدـالباحثثبلث أدكاتلرحصمدل تطبيؽمعاييرالجكدةفيالمدارسالمينية ،كىيالعصؼ
َ
الذىني(الجماعات المركزة) ،المبلحظة كالتدكيف كاالنتقاد الذاتي حيث كاف يكظؼ الباحث أسمكب
الصديؽالناقدفيجمساتالنقاش ،كجمعالبياناتبيفالمرحكصيف ،كقاـالباحثبتطبيؽ()6معايير
لمجكدةضمف()6مشاريعكصديؽناقد،ككانتعينةكؿمعياركاآلتي :
المعياراألكؿ:طبؽعمى()6مدارسابتدائيةصايرة(75طالبانلكؿمدرسة) .
المعيارالثاني:مدرسةثانكيةكبيرة(700طالب)شممتمشاركة11معممان .
المعيارالثالث:مدرسةابتدائيةمتكسطة(140تمميذنا) .
المعيارالرابع:مدرسةثانكيةفيمنطقةريرية(450تمميذنا) .
المعيارالخامس:مدرسةفيمنطقةريريةكبيرة(1200تمميذ) .
المعيارالسادس:مدرسةثانكية(900تمميذ) .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :
 .1كجكد عبلقة ارتباطيو إيجابية  قكية بيف معايير الجكدة كبيف أداء التعميـ الميني كتطكير
العمميةالتعميمة .
 .2إفمعاييرالجكدةالمتبعةفيبرنامجالحككمةاألستراليةلجكدةالمعمـ()AGQTPفريدةمف
نكعيا،كتساعدفيتطكيرالعمميةالتعميميةبالتعميـالميني .
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 -15دراسة أبو قمر ومصالحة ( )2007بعنواف" :مدى توافر معايير الجودة في برامج اإلشراؼ
التربوي المقدمة في وزارة التربية والتعميـ العالي في فمسطيف ".
ىدفت التعرؼ إلى مدل تكافر معايير الجكدة في برامج اإلشراؼ التربكم المقدمة في ك ازرة
اسةجميعمشرفيالمباحثكمشرفيالمرحمة
َ
التربيةكالتعميـالعاليفيفمسطيف،حيثكافمجتمعالدر

األساسيةفيك ازرةالتربيةكالتعميـ،كالبالغعددىـ()132مشرفنامعممناكمعممة،كقدطبقتىذهالدراسة
الكصري التحميمي
ّ
عمى عينة عشكائية بسيطة ،بمغ عددىا( )64مشرفان ،حيث طبؽ الباحثاف المنيج

كقاماالباحثافبجمعالبياناتمفخبلؿبناءكتطكيراستبانة .
كتكصمتىذهالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،أىميا :

 .1أظيرتالنتائجتكافرمعاييرالجكدةفيبرامجاإلشراؼالتربكم .
 .2عدـكجكدأمفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل)(α≤0.05بيفمتكسطاتاستجابات
المشرفيفالتربكييفباختبلؼمتايرمالمرحمةالدراسيةكنكعالمبحث.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
أو ًال :أوجو االتفاؽ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة_ :


تترؽالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةمف حيثالمنيجالمتبعفيالدراسة،حيث

استخدمتمعظـالدراساتالمنيجالكصريالتحميمي،مثؿدراسةككيكركآخركف(،)2013
كحمس(،)2010كأبكشممة(،)2009كالمقيد(،)2006كالنديـ(،)2014كبشكؿجزئيمع
دراسةكاركليفىارنجتكف(،)2009عبيد(.)2005


تترؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث أداة الدراسة ،حيث استخدمت

معظميااالستبانةكأداةلجمعالبياناتكالمعمكمات مثؿ،دراسةشايف(،)2015كمميبارم
(،)2013كبريؾ(،)2011كالاامدم(،)2013كفرج(،)2011كالمزمكمي(.)2009


تترؽىذهالدراسةمعبعضالدراساتفيمجتمعالدراسةحيث،يتمثؿمجتمعالدراسة

في فئت المعمميف مثؿ ،دراسة ككيكر كآخركف( ،)2013كحمس( ،)2010كأبك
شرار(،)2009كبشكؿجزئيمعصال (،)20017كفمكرينس(،)2005كقرمكط(،)2004
كىاركف(،)2013كفرج(.)2011


تترؽىذهالدراسةمعبعض الدراساتفي المكضكعحيث،تناكلتبعض الدراسات

اإلشرافية الحديثة مثؿ ،دراسة ككيكر كآخركف( ،)2013كبريؾ(،)2011

األساليب
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كحمس( ،)2010كأبك شممة( ،)2009كصياـ( ،)2007كفمكرينس( ،)2005كمع باقي
الدراساتفيمجاؿاإلشراؼالتربكم.
ككذلؾ اترقت مع باقي الدراسات في تناكليا لمكضكع معايير جكدة األداء مثؿ ،دراسة
عبيد( ،)2015كماير( ،)2015كالنديـ( ،)2014كالاامدم( ،)2013كأبك قمر
كمصالحة(،)2007كمعباقيالدراساتفيمجاؿالجكدة .
ثانياً :أوجو االختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة:


اختمرتالدراسةالحاليةعفبعضالدراساتمفحيثمنيجياالبحثي،حيثاعتمدت

الدراسةالحاليةعمىالمنيجال كصريالتحميمي،كاستخدمتبعضالدراساتالمنيجالبنائي،
كالكصري المسحي ،كالنكعي ،كالتجريبي التحميمي مثؿ ،دراسة عبيد(،)2015
كالاامدم( ،)2013كمحمدم كآخركف( ،)2012كالمزمكمي ،)2009( ،ككاركليف
ىارنجتكف(.)2009


اختمرت الدراسة الحالية عف بعض الدراسات مف حيث األداة المستخدمة ،حيث

اعتمدت الدراسة الحالية عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات كاستخدمت بعض الدراسات
المقابمةالشخصية،كتسجيبلتالريديك،كسجؿالمبلحظات،كالمبلحظاتالعممية،كحمقات
النقاش ،كتحميؿ محتكل السجبلت كالبيانات كالتقارير كأدكات لجمع البيانات كالمعمكمات
مثؿ،دراسةإليزابيثكاتك(،)2014كككيكركآخركف(،)2013كمحمدمكآخركف(،)2012
كككرتمكسجينؾ(.)2012


اختمقتالدراسةالحاليةعفبعضالدراساتفيالمجتمعالمطبؽعميو،كىكجميع

المعمميفالعامميففيمدارسككالةالاكث،حيثطبقتبعضالدراساتعمىالمشرفيف
كالمشرفات التربكييف بمختمؼ تخصصاتيـ ،كرؤساء األقساـ ،كالطمبة في الجامعات،
كمدراء المدارس ،كأعضاء ىيئة التدريس في الجامعات مثؿ ،دراسة شايف(،)2015
كمميبارم( ،)2013كالنديـ( ،)2014كأبك رب( ،)2008كأبك قمر كمصالحة(،)2007
كعبيد(،)2015كأفاندككىككستيف(،)2003كالمزمكمي(.)2009


كاختمر ت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات في المكضكع حيث تناكؿ ىذه الدراسة

أسمكبالصديؽالناقدكعبلقتوبمعاييرجكدةاألداءلممشرفيفالتربكييف،فيماتناكلتبعض
الدراساتدرجةامتبلؾالمشرفيفالتربكييفلكراياتاإلشراؼالتربكممثؿ،شايف(،)2015
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كدراسات تناكلت الصديؽ الناقد كأسمكب يحسف أداء المعمميف كالعامميف مثؿ ،دراسة
إليزابيث كاتك( ،)2014كككيكر كآخركف( ،)2013كدراسات تناكلت تطكير الممارسات
اإلشرافية ،ككاقعيا مثؿ ،دراسة مميبارم( ،)2013كبريؾ( ،)2011كالمقيد(،)2006
كدراساتتناكلتمعاييراختيارالمشرفيفالتربكييف،كبرامجالتدريبكاإلعدادمثؿ،دراسة
المزمكمي( ،)2009أبك قمر كمصالحة( ،)2007مصم ( ،)2011كعبيد(،)2015
كدراساتتناكلتمعاييرجكدةاألداءلايرالمشرفيفالتربكييفمثؿ،دراسةماير(،)2015
النديـ(،)2014قرمكط(،)2014الاامدم(،)2013كككرتمكسجينؾ(.)2012
ثالثاً :أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة:


اختيارمنيجالدراسةالمستخدـكىكالكصريالتحميمي.



بناءأدكاتالدراسةكىمااستبانتاف،كتحديدأبعادىما،كفقراتيما.



تدعيـاإلطارالنظرم.



اإلجراءاتالمناسبةلتنريذالدراسة.



ترسيرالنتائجكمقارنتيا.



عرضالتكصياتكالمقترحات.



اختيارالمعالجاتاإلحصائيةالمناسبة.

رابعاً :ما يميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات السابقة:


تميزت ىذه الدراسة أف نتائجيا ستبيف درجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألسمكب

الصديؽالناقد،كدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداءفيالمشرفيفالتربكييف.


كما أف تكصياتيا قد تريد المعنييف مف أجؿ تحسيف ممارسات المشرفيف في ميداف

العمؿ،لكينصؿإلىأفضؿأداءنسعىلو.
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الفصل الرابع
منهج وإجراءات الدراسة

أوالً :ينهج اندراسح
ثانٍاً :جمتًع اندراسح
ثانثاً :عٍنح اندراسح
راتعاً :أدواخ اندراسح
خايساً :اخلطىاخ اإلجرائٍح
سادساً :األسانٍة اإلحصائٍح





الفصؿ الرابع
منيج واجراءات الدراسػة
يتضمفىذاالرصؿالخطكاتكاإلجراءاتالتيتمتفيالجانبالميػدانيمػفىػذهالد ارسػةمػف

حي ػػثم ػػنيجالد ارس ػػة،كمجتم ػػعالد ارس ػػة،كالعين ػػةالت ػػيطبق ػػتعميي ػػا،كاألدكاتالمس ػػتخدمة،كالد ارس ػػة

االستطبلعيةالتيىدفتلمتحقؽمفصدؽكثباتاألدكات،كذلؾعمىالنحكالتالي :
أو ًال :منيج الدراسة:

اسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػريالتحميمػػي،الػػذميبحػػثعػػفالحاضػػر،كييػػدؼإلػػىتجييػػز

بيان ػػاتإلثب ػػاتف ػػركضمعين ػػةتميي ػػدانلئلجاب ػػةع ػػفتس ػػاؤالتمح ػػددةبدق ػػةتتعم ػػؽب ػػالظكاىرالحالي ػػة،
كاألحػػداثالراىنػػةالتػػييمكػػفجمػػعالمعمكمػػاتعنيػػافػػيزمػػافإج ػراءالبحػػث،كذلػػؾباسػػتخداـأدكات
مناسػػبة(األ ػػا،)43:2002،إذتحػػددالد ارسػػةالكصػػريةالكضػػعالحػػاليلمظػػاىرةالم ػرادد ارسػػتياكىػػك
منيجيستخدـاالستبياناتفيجمعالبياناتعمىأفتك كفعمىدرجةمفالمكضكعيةكالثبات .
(أبكعبلـ .)50:2011،

ثانياً :مجتمع الدراسة:

تكػ ػػكفمجتمػ ػػعالد ارسػ ػػةمػ ػػفجميػ ػػعالمعممػ ػػيفكالمعممػ ػػاتفػ ػػيمػ ػػدارسككالػ ػػةالاػ ػػكثالدكليػ ػػة

بالمحافظ ػػاتالجنكبي ػػةلدكل ػػةفمس ػػطيفلمع ػػاـالد ارس ػػي2017/2016كالب ػػالغع ػػددىـ()8166معممػ ػان

كمعممة،منيـ()2820معممنا،ك()5643معممة(.دائرةالتربيةكالتعميـبككالةالاكث )2016،

ثالثاً :عينة الدراسة:

أ .العينة االستطالعية:
تـاختيارعينػةعشػكائيةاسػتطبلعيةقكاميػا()66مػفالمعممػيفمػفكػبلالجنسػيفمػفمجتمػع

الدراسة(مػفخػارجالعينػةالميدانيػة)،كتػـتطبيػؽاألدكاتالمسػتخدمةفػيىػذهالد ارسػةعمػىىػذهالعينػة
بيدؼالتحقؽمفصػبلحيةاألدكاتلمتطبيػؽعمػىأفػرادالعينػةالكميػة،كذلػؾمػفخػبلؿحسػابصػدقيا

كثباتيابالطرؽاإلحصائيةالمبلئمة .
ب .العينة الميدانية:

استخدـ الباحث العينة العشكائية الطبقية ،حيث تـ مراعاة تمثيؿ كبلن مف المنطقة التعميمية،

كالجنس.كنظ نارلطبيعةالدراسة،فقدتـحسابحجـالعينةمفالقانكفالتالي :
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z 2 pq
 e2

n0 

حيث :

()Bartlett, et al. 2001

: zقيمةالتكزيعالطبيعيالمعيارمكتساكم()1.96عندمستكلداللة( .)0.05

: pىينسبةالنجاحفيالتجربةالعشكائية .

: qىينسبةالرشؿفيالتجربةالعشكائية،حيث  . q  1  p

: eىيمقدارالخطأفيالتقدير .

كحيثأفاحتماؿمكافقةافرادالعينةعمىفقػراتاالسػتمارة يػرمعػركؼفػيأممػفالد ارسػات
السػابقة،فإننػػانرتػػرضأفقيمػػة  pتسػػاكم()0.5كبالتػػاليتكػػكفقيمػػة  qتسػػاكم(،)0.5كباعتبػػارأف
مقػػدارالخطػػأفػػيالتقػػديريسػػاكم()0.05فػػإفالتقػػديرالمبػػدئيلحجػػـالعينػػةمػػفكػػؿالمنػػاطؽيحسػػب

كالتالي :

2

)(1.96) (0.5)(0.5
 385
(0.05) 2

n0 


كحيثأفحجـمجتمعالد ارسػةالكمػي()8166معمػـكمعممػة،فباإلمكػافتخرػيضحجػـالعينػة
n0
)(n  1
1 0
منياقميبلنباستخداـالقانكفالتاليN :

n



حي ػػث  n0الحج ػػـالمب ػػدئيلمعين ػػة N ،حج ػػـالمجتم ػػع ،كبالت ػػاليف ػػإفحج ػػـالعين ػػةالمخر ػػض
يحسبكالتالي :
385
 368
)(385  1
1
8166


n


تػػـتطبيػػؽاالسػػتبانةعمػػىعينػػةالد ارسػػة ،كقػػاـالباحػػثبتكزيػػع()368اسػػتبانةكىػػكمػػاش ػ ّكؿ

()%4.5مػػفمجتمػػعالد ارسػػة،كىػػيعينػػةكافيػػةإحصػػائيانلمحصػػكؿعمػػىنتػػائجتمثػػؿمجتمػػعالد ارسػػة،
منيـ()127مفالمعمميفبنسبة(،)%34.5ك()241مفالمعمماتبنسبة( .)%65.5

كالجػػدكؿالتػػالييبػػيفالتك ػ ارراتكالنسػػبالمئكيػػةلتكزيػػعأف ػرادالعينػػةتبع ػنالعػػددمػػفالمتاي ػرات

المستقمةالتصنيرية،كذلؾكمايمي :
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جدوؿ ()4.2
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لممتغيرات التصنيفية

البياف
الجنس

المؤىؿ العممي

المنطقة التعميمية

سنوات الخدمة

المتغير

العدد

%

ذككر

127

34.5

إناث

241

65.5

دبمكـ

30

8.2

بكالكريكس

311

84.5

دراساتعميا 

27

7.3

جنكبرف

31

8.4

شماؿرف 

29

7.9

ربخانيكنس

35

9.5

شرؽخانيكنس 

35

9.5

ديرالبم كالماازم 

28

7.6

النصيراتكالبريج 

48

13.0

جنكب زة 

38

10.3

رب زة

30

8.2

شرؽ زة 

26

7.1

جباليا 

35

9.5

بيتالىياكبيتحانكف 

33

9.0

أقؿمف5سنكات

60

16.3

 10–5

160

43.5

أكثرمف10سنكات 

148

40.2
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رابعاً :أداتي الدراسة:
 .1استبانة درجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد :إعداد (الباحث)
بعد االطبلع عمى األطر النظرية كالدراسات السابقة كمنيا دراسات بريؾ(،)2011
كحمس(،)2010كأبكشرار(،)2009كالاتـ(،)2007كالمقيد( ،)2006فقدقاـالباحثبإعداداستبانة
درجةممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقد،كالتيتككنتمف()20فقرة،كتتـاالستجابة

عمى فقرات االستبانة كفقنا لتدرج ليكرت الخماسي (كبيرة جدنا – كبيرة– متكسطة– ضعيرة– ضعيرة

جدنا)كتصح عمىالتكاليبالدرجات(،)1-2–3–4–5كجميعالرقراتإيجابيةالتصحي  .

كيتـاحتسابدرجةالمرحكصعمىاالستبانةبجمعدرجاتوعمىكؿمجاؿكجمعدرجاتوعمى
جميع المجاالت لحساب الدرجة الكمية لدرجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألسمكب الصديؽ الناقد،

كتتراكحالدرجةبيف( 100 – 20درجة)،كتعبرالدرجة المنخرضةعفتدنيمستكلدرجةممارسة
المشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقد فيماتعبرالدرجةالمرترعةعفدرجةعاليةلدرجةممارسة

المشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقد .

صدؽ وثبات استبانة درجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد:
أ.صدؽ المحكميف:
لمتأكدمفصدؽأداةالدراسةمفخبلؿصدؽالمحكميف،قاـالباحثبعرضالصكرةاألكلية

لبلستبانةعمىعددمفالمحكميفمفاألساتذةالمختصيف(ممحؽرقـ ،)2كذلؾبيدؼمعرفةآرائيـ
كمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ مجاالت االستبانة كفقراتيا كمدل كضكحيا ،كترابطيا ،كمدل تحقيقيا
ألىداؼالدراسة،كتـترريغالمبلحظاتالتيأبداىاالمحكمكفكفيضكئياقاـالباحثبإعادةصيا ة

بعض الرقرات كحذؼ كاضافة بعض الرقرات ،كأصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية تتككف مف

()20فقرة .

ب .صػدؽ االتساؽ الداخمي:
لحسابالصدؽقاـالباحثبحسابمعامبلتاالرتباطبيفدرجةكؿفقرةكدرجةالمجاؿالذم

تنتميإليو،كالجداكؿالتاليةتبيفذلؾ :
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جدوؿ ( )4.3
ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع الدرجة الكمية لالستبانة

رقـ

معامؿ

فقرات االستبانة

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

1

يكض ليالمشرؼالتربكمدكرهكصديؽناقد .

0.820

دالةعند0.01

2

يناقشنيبخطكاتتنريذالمكقؼالتعميمي .

0.508

دالةعند0.01

0.651

دالةعند0.01

0.745

دالةعند0.01

0.588

دالةعند0.01

0.739

دالةعند0.01

7

يعرضليككفصديؽناقدمنذالزيارةاألكلى .

0.762

دالةعند0.01

8

يصدرأحكاموبعدتريـمكضكعالنقاشبشكؿكامؿ .

0.809

دالةعند0.01

9

يبدماحترامانلآلخريفكيتقبميـكؿحسبعممو .

0.766

دالةعند0.01

0.805

دالةعند0.01

  11يقدرظركفيحاؿ يابيعفمكعدالزيارةالمقررة .

0.689

دالةعند0.01

  12يستمعلمشكبلتيباىتماـحتىكافكانتبسيطة .

0.768

دالةعند0.01

  13يؤكدليبأفزيارتوتطكيرالزيارةتقييـ .

0.805

دالةعند0.01

0.729

دالةعند0.01

لقاء قبميان معي لمتخطيط لمزيارة الصرية لتحديد
يعقد
ن
 15
األىداؼكالمكاقؼالمرادمبلحظتيا .

0.637

دالةعند0.01

  16يحرزنيلمتكصؿإلىحمكؿنابعةمفقدراتي .

0.765

دالةعند0.01

  17يبادلنيالعبلقاتاالجتماعية .

0.655

دالةعند0.01

3
4
5
6

 10

 14

يثرم المكقؼ التعميمي مف خبلؿ إثارة بعض األسئمة

الميمة .

يبدمتجاكبانكاضحناعندتقديموالمساعدةلي .
يناقشني في المكقؼ التعميمي بعد مبلحظتو كتحميؿ

أبعاده .

يقدـ الحمكؿ كالبدائؿ لممشكبلت التي تكاجيني باألدلة

كالشكاىد .

يييئ جك خاؿ مف الضاط كالتكتر حتى يضمف اإلنجاز
فيالعمؿ .

يتي لي فرصة المشاركة في تحديد األنشطة المناسبة

لتحقيؽاألىداؼ .
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  18يتعامؿمعيبمينيةحسباألنظمةكالقكانيف 

0.407

دالةعند0.01

  19يشجعنيعمىاتخاذالق ارراتالتربكيةالبلزمة .

0.734

دالةعند0.01

  20ينقؿخبراتالمعمميفاآلخريفلي 

0.598

دالةعند0.01

قيمة(ر)الجدكلية(د.ح=)64عندمستكلداللة،0.250=0.05كعندمستكلداللة 0.325=0.01
يتبيفمفالجدكؿالسابقةأفجميعفقراتاالستبانة( 20فقرة)حققتدرجاتارتباطدالةمع

درجةالمجاؿالذمتنتميإليوعندمستكلداللة .0.01

كتبقىاالستبانةفيصكرتوالنيائية يتككفمف()20فقرة،كبذلؾتتراكح الدرجةالكميةعمى
االستبانةفيصكرتوالنيائيةبيف(100–20درجة)،ممايدلؿأيضناعمىأفاالستبانةفيصكرتيا

النيائيةتتسـبدرجةعالية  مفصدؽاالتساؽالداخمي.كمايشيرذلؾإلىأفجميعفقراتاالستبانة
تشترؾفيقياسدرجةممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقدلدلأفرادالعينة .
ثبات استبانة درجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد:
أ .باستخداـ التجزئة النصفية:
قاـالباحثبحسابثباتالمقياسبطريقةالتجزئةالنصرية،كذلؾبحسابمعامػؿاالرتبػاطبػيف
درجاتأفرادالعينةاالستطبلعيةعمىالرقراتالرردية(10فقرة)،كدرجػاتيـعمػىالرقػراتالزكجيػة(10
فقرة)،كالمككنػةالسػتبانةدرجػةممارسػةالمشػرفيفالتربػكييفألسػمكبالصػديؽالناقػد(مجمػكعالرقػرات=
20فقػرة)،كقػػدبماػػتقيمػػةمعامػػؿارتبػػاطبيرسػػكفبػػيفالنصػػريف(ر=)0.780ثػػـاسػػتخدـالباحػػث
سػػبيرماف-ب ػراكف،كقػػدبماػػتقيمػػةمعامػػؿالثبػػاتبعػػدالتعػػديؿبتمػػؾالمعادلػػة(ر=)0.877كىػػيقيمػػة
دالةإحصائيانعنػدمسػتكلداللػة،0.01األمػرالػذميػدلؿعمػىدرجػةجيػدةمػفالثبػاتترػيبمتطمبػات
تطبيؽاستبانةدرجةممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقدعمىعينةالدراسة .
ب .باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ:
كمػاقػاـالباحػثكػذلؾبتقػػديرثبػاتاسػتبانةدرجػةممارسػػةالمشػرفيفالتربػكييفألسػمكبالصػػديؽ
الناقػ ػػدبحسػ ػػابمعامػ ػػؿكركنبػ ػػاخألرػ ػػالرق ػ ػراتالمقيػ ػػاس(عػ ػػددالرق ػ ػرات=،)02كقػ ػػدبماػ ػػتقيمػ ػػةألرػ ػػا
(،)2.499كىػػيقيمػػةتػػدلؿعمػػىمسػػتكلجيػػدمػػفالثبػػات،كىػػيدالػػةعنػػدمسػػتكلداللػػة،2020كترػػي
بمتطمباتتطبيؽالمقياسعمىأفرادالعينة .
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مماسبؽاتض لمباحثأفاستبانةدرجةممارسةالمشرفيف التربكييفألسمكبالصديؽالناقد
مكضكعالدراسةيتسـبدرجةعاليةمفالصدؽكالثبات؛تعززالنتائجالتيسيتـجمعيالمحصكؿعمى

النتائجالنيائيةلمدراسة .

 .2استبانة درجة توفر معايير جودة األداء لدى المشرؼ التربوي:
بعداالطبلععمىاألطرالنظريةكالدراساتالسابقةكمنيادراسات ك ازرةالتربيةكالتعميـالعالي

في المممكة العربية السعكدية( ،)2015كعبيد( ،)2015كمصم ( ،)2011كعبلكنة ،معزكز

كآخركف(  ،)2008فقد قاـ الباحث بإعداد استبانة درجة تكفر معايير جكدة األداء لدل المشرؼ

التربكم،التيتتككف االستبانةمف()31فقرةمكزعةعمىخمسةمجاالت،كالجدكؿالتالييبيفتكزيع
فقراتاالستبانةعمىالمجاالت :

جدوؿ ()4.4

توزيع الفقرات عمى مجاالت استبانة درجة توفر معايير جودة األداء لدى المشرؼ التربوي

عدد الفقرات

مجاالت االستبياف
التمكف العممي والتنمية المينية

6

قيادة العمميات اإلشرافية

7

المداوالت اإلبداعية

5

اإلشراف اإللكتروني

7

أخالقيات المهنة واالتصال

6

الدرجة الكمية

 31

كتتـ االستجابة عمى الرقرات كفقنا لتدرج ليكرت الخماسي (كبيرة جدنا – كبيرة– متكسطة–
ضعيرة– ضعيرة جدنا) كتصح عمى التكالي بالدرجات ( ،)1- 2 – 3 – 4 – 5كجميع الرقرات
إيجابيةالتصحي  .
كيتـاحتسابدرجةالمرحكصعمىاالستبانةبجمعدرجاتوعمىكؿمجاؿكجمعدرجاتوعمى
جميعالمجاالتلحسابالدرجةالكميةلمكالءالتنظيمي،كتتراكحالدرجةعمىاالستبانةككؿبيف(31
–   155درجة) ،كتعبر الدرجة المنخرضة عف تدني درجة تكفر معايير جكدة األداء لدل المشرؼ
التربكمفيماتعبرالدرجةالمرترعةعفمستكلمرترعمفدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼ
التربكم .
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صدؽ وثبات استبانة درجة توفر معايير جودة األداء لدى المشرؼ التربوي:
أ.صدؽ المحكميف:
لمتأكدمفصدؽأداةالدراسةمفخبلؿصدؽالمحكميف،قاـالباحثبعرضالصكرةاألكلية
لبلستبانةعمىعددمفالمحكميفمفاألساتذةالمختصيف(ممحؽرقـ،)2كذلؾبيدؼمعرفةآرائيـ
كمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ مجاالت االستبانة كفقراتيا كمدل كضكحيا ،كترابطيا ،كمدل تحقيقيا
ألىداؼالدراسة،كتـترريغالمبلحظاتالتيأبداىاالمحكمكفكفيضكئياقاـالباحثبإعادةصيا ة
بعض الرقرات كحذؼ كاضافة بعض الرقرات ،كأصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية تتككف مف
()31فقرة.
ب.صػدؽ االتساؽ الداخمي:
لحساب صدؽ استبانة درجة تكفر معايير جكدة األداء لدل المشرؼ التربكم تـ حساب
معامبلتاالرتباطبيفدرجةكؿفقرةكدرجةالمجاؿالذمتنتميإليو،كالجداكؿالتاليةتبيفذلؾ :
جدوؿ ()4.5

ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ (التمكف العممي والتنمية المينية) مع الدرجة الكمية لممجاؿ

رقـ

الفقرة
1
2
3
4
5
6

فقرات المجاؿ األوؿ (التمكف العممي والتنمية المينية)
َيطمععمىمستجداتمجالواإلشرافيأكؿبأكؿ .

شارؾفيدكراتذاتعبلقةفيتخصصواإلشرافي .
َ

ُيطمعالمعمميفعمى نتائجاألبحاث العممية التييشارؾ
بيافيمجالوالتخصصي .

ُيكجوالمعمميفلممطالعةكالقراءةالحرةذاتالعبلقة .

معامؿ

مستوى

االرتباط

الداللة

0.761

دالةعند0.01

0.744

دالةعند0.01

0.842
0.839

يضع خطة تدريبية لتنمية الحاجات المينية لممعمميف

خبلؿالعاـالدراسيالخاصةبي .

0.847

يقدـالتاذيةالراجعةبعدكؿنشاطميني .

0.829

دالةعند0.01
دالةعند0.01
دالةعند0.01
دالةعند0.01

قيمة(ر)الجدكلية(د.ح=)64عندمستكلداللة،0.250=0.05كعندمستكلداللة 0.325=0.01
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جدوؿ ()4.6
ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني (قيادة العمميات اإلشرافية) مع الدرجة الكمية لممجاؿ

رقـ

الفقرة

فقرات المجاؿ الثاني (قيادة العمميات اإلشرافية)

معامؿ

مستوى

االرتباط

الداللة

0.690

دالةعند0.01

0.823

دالةعند0.01

0.752

دالةعند0.01

  4يضعبرامجعبلجيةلتحسيفأداءالمعمميف .

0.869

دالةعند0.01

ُ  5يرعؿالمسابقاتبيفالمعمميففيإطارالعمؿالمميز .

0.776

دالةعند0.01

0.836

دالةعند0.01

0.770

دالةعند0.01

1

يحصر المشرؼ التربكم بيانات المعمميف في سجبلت

خاصةبشكؿمستمر .

ُ  2يشرؾالمعمميفبكضعالخططاإلشرافية .
3

6

يستخدـ عبارات إيجابية لتحريز المعمميف بعد العممية

اإلشرافية .

يعقد جمسات بيني كبيف المعمميف لحؿ المشكبلت التي

تكاجييـكلتبادؿالخبرات .

  7يكظؼاألساليباإلشرافيةالحديثةفيعمميةاإلشراؼ .

قيمة(ر)الجدكلية(د.ح=)64عندمستكلداللة،0.250=0.05كعندمستكلداللة 0.325=0.01
جدوؿ ()4.7

ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث (المداوالت اإلبداعية) مع الدرجة الكمية لممجاؿ

رقـ

فقرات المجاؿ الثالث (المداوالت اإلبداعية)

الفقرة
1
2

يقدـافكا انرإبداعيةلتطكيرالعمميةالتعميمية .

ال إبداعية لترادم الصعكبات التي تكاجو مراحؿ العممية
يقدـ حمك ن

التعميمية(التخطيط،كالتنريذ،كالتقكيـ) .

معامؿ

االرتباط

مستوى
الداللة

 0.851دالةعند0.01
0.826

دالةعند0.01

3

يشجعالمعمميفعمىإجراءأبحاثعمميةفيمجاؿتخصصيـ .

 0.924دالةعند0.01

4

يحثالمعمميفعمىتنريذمشركعاتتعميميةإبداعية .

 0.890دالةعند0.01

5

يعمؿ كفؽ آلية لتحديد مستكل رضا المعمميف عف العممية

اإلشرافية .

0.860

دالةعند0.01

قيمة(ر)الجدكلية(د.ح=)64عندمستكلداللة،0.250=0.05كعندمستكلداللة 0.325=0.01
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جدوؿ ()4.8
ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع (اإلشراؼ اإللكتروني) مع الدرجة الكمية لممجاؿ

رقـ

فقرات المجاؿ الرابع (اإلشراؼ اإللكتروني)

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7

معامؿ

االرتباط

يستخدـ البرامج اإللكتركنية في إدخاؿ البيانات كالخطط كاألساليب
اإلشرافية .
ينشر بعض المقاالت العممية أك التربكية المتاحة إلكتركنيان لمميداف

التعميمي .

يرشدني لمجمكعات كحسابات مريدة في مكاقع نشر كأكعية
إلكتركنية .
يتكاصؿمعالمعمميفإلكتركنيانباستمرار .

مستوى
الداللة

 0.695دالةعند0.01
 0.846دالةعند0.01
 0.858دالةعند0.01
 0.818دالةعند0.01

يزكدني بالجديد في مجاؿ تخصصي عبر المجمكعات البريدية،
كاالتصاؿالحديثة .
يدعكني إلى الكرشات كالمشا ؿ التربكية التي تنرذ بالصكت أك
الصكرةمعأصحابالمجاؿكالتخصص .

 0.862دالةعند0.01
 0.803دالةعند0.01

ُيشرؾالمعمميففيبناءكحداتتعميميةأكحقائبتدريبيةإلكتركنيان 0.818  .دالةعند0.01
قيمة(ر)الجدكلية(د.ح=)64عندمستكلداللة،0.250=0.05كعندمستكلداللة 0.325=0.01

جدوؿ ()4.9

ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس (أخالقيات المينة واالتصاؿ) مع الدرجة الكمية لممجاؿ

رقـ

الفقرة

فقرات المجاؿ الخامس (أخالقيات المهنة واالتصال)

معامؿ

مستوى

االرتباط

الداللة

1

لوبصماتكاضحةتستحؽالتقديرفيمجاؿالعمؿ .

0.864

دالةعند0.01

2

يمتزـبقيـكأخبلقياتمينةاإلشراؼالتربكم .

0.773

دالةعند0.01

3

يعدؿفيالتعامؿبينيكبيفباقيزمبلئي .

0.798

دالةعند0.01

4

يشارؾفيتقديـمشركعاتخدماتيةلممعمميف .

0.859

دالةعند0.01

0.895

دالةعند0.01

0.854

دالةعند0.01

5
6

يدعكا المعمميف إلى الحضكر كالمشاركة في المعارض
كالمتاحؼالتربكيةالمرتبطةبالعمميةالتعميمية .
يحث المعمميف عمى التكاصؿ مع مؤسسات المجتمع

المحمي،كشخصياتو .

قيمة(ر)الجدكلية(د.ح=)64عندمستكلداللة،0.250=0.05كعندمستكلداللة 0.325=0.01
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يتبيف مف الجداكؿ السابقة أف جميع فقرات استبانة درجة تكفر معايير جكدة األداء لدل
المشرؼالتربكم( 31فقرة)حققتارتباطاتدالةمعدرجةالمجاؿالذمتنتميإليوعندمستكلداللة

أقؿمف .0.05

كيبقىاالستبانةفيصكرتوالنيائية يتككفمف()31فقرة،كبذلؾتتراكح الدرجةالكميةعمى
االستبانةفيصكرتوالنيائيةبيف(155–31درجة) .
كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لالستبانة ،والجدوؿ التالي يبيف

ذلؾ:

جدوؿ ()4.10

يبيف ارتباطات درجات مجاالت استبانة درجة توفر معايير جودة األداء لدى المشرؼ التربوي مع الدرجة الكمية

معامؿ

المجاالت

االرتباط

مستوى الداللة

التمكف العممي والتنمية المينية

0.885

دالةعند 0.01

قيادة العمميات اإلشرافية

0.941

دالةعند 0.01

المداوالت اإلبداعية

0.873

دالةعند 0.01

اإلشراؼ اإللكتروني

0.908

دالةعند 0.01

أخالقيات المهنة واالتصال

0.860

دالةعند 0.01

قيمة(ر)الجدكلية(د.ح=)64عندمستكلداللة،0.250=0.05كعندمستكلداللة 0.325=0.01
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف جميع مجاالت استبانة درجة تكفر معايير جكدة األداء لدل
المشرؼالتربكمحققتارتباطاتدالةمعالدرجةالكميةلبلستبانةعندمستكلداللة،0.01ممايدلؿ
أيضانعمىأفاالستبانةفيصكرتياالنيائيةتتسـبدرجةعاليةمفصدؽاالتساؽالداخمي.كمايشير
ذلؾإلىأفجميعفقراتكمجاالتاالستبانةتشترؾفيقياسخاصيةدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداء
لدلالمشرؼالتربكملدلأفرادالعينة .
ثبات استبانة درجة توفر معايير جودة األداء لدى المشرؼ التربوي:
أ .ثبات التجزئة النصفية:
قاـالباحثبحسابثباتالمقياسبطريقةالتجزئةالنصرية،كذلؾبحسابمعامػؿاالرتبػاطبػيف
درجاتأفرادالعينةاالستطبلعيةعمىالرقراتالرردية(16فقرة)،كدرجػاتيـعمػىالرقػراتالزكجيػة(15
فقرة)،كالمككنةالستبانةدرجةتػكفرمعػاييرجػكدةاألداءلػدلالمشػرؼالتربػكم(مجمػكعالرقػرات=31
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فقرة)،كقدبماتقيمةمعامؿارتباطبيرسكفبػيفالنصػريف(ر=)0.881ثػـاسػتخدـالباحػثمعادلػة
جتم ػػاف،كق ػػدبما ػػتقيم ػػةمعام ػػؿالثب ػػاتبع ػػدالتع ػػديؿبتم ػػؾالمعادل ػػة(ر=)0.937كى ػػيقيم ػػةدال ػػة
إحصائيانعندمستكلداللة،0.01األمرالذميدلؿعمىدرجةجيدةمفالثباتتريبمتطمبػاتتطبيػؽ
اسػػتبانةدرجػػةتػػكفرمعػػاييرجػػكدةاألداءلػػدلالمشػػرؼالتربػػكمعمػػىعينػػةالد ارسػػة.ممػػايشػػيرإلػػىأف
االستبانةيتسـبدرجةجيدةمفالثبات .
ب .ثبات االستبانة باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ:
كماقاـالباحثكذلؾبتقديرثباتاستبانةدرجةتكفرمعاييرجػكدةاألداءلػدلالمشػرؼالتربػكم
بحسػػابمعامػػؿكركنبػػاخألرػػالرق ػراتالمقيػػاس(عػػددالرق ػرات=،)31كقػػدبماػػتقيمػػةألرػػا(،)0.971
كىػػيقيمػػةتػػدلؿعمػػىمسػػتكلجيػػدمػػفالثبػػات،كىػػيدالػػةعنػػدمسػػتكلداللػػة،0.01كترػػيبمتطمبػػات
تطبيؽالمقياسعمىأفرادالعينة .
مما سبؽ اتض لمباحث أف استبانة درجة تكفر معايير جكدة األداء لدل المشرؼ التربكم

مكضكعالدراسةيتسـبدرجةعاليةمفالصدؽكالثبات؛تعززالنتائجالتيسيتـجمعيالمحصكؿعمى
النتائجالنيائيةلمدراسة .

خامساً :الخطوات اإلجرائية:
 .1اطبلعالباحثعمىالدراساتالسابقةكالكتبذاتاالختصاصفيمجاؿالدراسة.
 .2بناءفقراتاالستبانتيففيصكرتيمااألكلية.
 .3عرضاالستبانتيفعمىالمشرفيفمفأجؿاختيارمدلمبلءمتيمالجمعالبيانات.
 .4عرض االستبانتيف عمى عدد مف المحكميف في الجامعة اإلسبلمية ،كاألزىر ،كاألقصى،
كالقدسالمرتكحة،كالخبراءالايرمترر يففيالجامعاتالرمسطينية(،ممحؽرقـ.)2

 .5إعادةصيا ةاالستبانتيفبعداالطبلع عمىآراءالمختصيفكالخبراءسكاءبالحذؼأكالتعديؿ
أكاإلضافة،حيثبمغعددفقراتاالستبانتيفقبؿعرضيماعمىالخبراء()63فقرةمكزعة

( )23عمى استبانة درجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألسمكب الصديؽ الناقد ،ك( )40فقرة
عمىاستبانةدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكم(،ممحؽرقـ.)1

 .6كبعددراسةآراءالخبراءالتيأكضحتمدلمبلئمةالرقراتلممجاالتالتيكضعتضمنيا،
كمدل كضكحيا تـ األخذ برأييـ كتعديؿ االستبانتيف حيث اشتممتا عمى ( )51فقرة مكزعة
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()20فقرةعمىاستبانةدرجةممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقد،ك()31فقرة
عمىاستبانةدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكم(،ممحؽرقـ.)3
 .7تكجو الباحث إلى عمادة كمية التربية بجامعة األزىر لطمب كتاب تسييؿ ميمة باحث ،ثـ
استممتو كتكجيت إلى دائرة التربية كالعميـ بككالة الاكث لممكافقة عمى التطبيؽ( ،ممحؽ رقـ
.)4
 .8قاـالباحثبتطبيؽأدكاتالدراسةعمىأفرادالعينةالرعمية.
 .9بعداالنتياءمفالتطبيؽقاـالباحثبترريغالبياناتكمعالجتياباستخداـاألساليباإلحصائية
المناسبةبيدؼالحصكؿعمىالنتائجالمتعمقةبرركضالدراسة.

 .10قاـالباحثبترسيرالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسة.
 .11قاـالباحثبتقديـبعضالتكصياتكالمقترحاتفيضكءنتائجالدراسة.
سادساً :األساليب اإلحصائية:
تـاستخداـبرنامجالرزـاإلحصائيةلمعمكـاالجتماعية( )SPSS-20لترريغالبياناتكتصريتيا
كتصحيحياكمعالجتياكمايمي :
أ-األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقؽ مف صدؽ وثبات األدوات:
-

معامؿ ارتباط بيرسكف :لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبياف ،كلثبات

-

معادلةسبيرمافبراكف،كمعادلةجتماف:لتعديؿطكؿاالستبانةفيثباتالتجزئة

-

معادلةألراكركنباخ(:)Cronbach's Alphaلقياسالثبات .

التجزئةالنصرية،مفخبلؿقياسدرجةاالرتباط .
النصرية .

ب-األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف فروضيا:
-

المتكسطاتالحسابيةكاالنحرافاتالمعياريةكالكزفالنسبي.

-

معامؿارتباطبيرسكفلمكشؼعفالعبلقةبيفالمتايرات.

-

اختبار"ت"  T-Testلمكشؼعفداللةالرركؽبيفمتكسطاتدرجاتعينتيف

مستقمتيفمفالبيانات.
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-

تحميؿالتبايفاألحادم ( )One Way ANOVAلمكشؼعفداللةالرركؽبيف

متكسطاتدرجاتأكثرمفعينتيفمستقمتيف.
-

اختبار شيريو ( )Scheffeلمكشؼ عف اتجاه الرركؽ الناتجة عف تحميؿ التبايف

األحادم.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة ومناقشتها والتىصيات

أوالً :نتائج تساؤالخ اندراسح
ثانٍاً :تىصٍاخ اندراسح
ثانثاً :يقرتحاخ اندراسح 




الفصؿ الخامس
نتػػػػائػج الدراسػػػػػػة
تمييد:
يتضمف ىذا الرصؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة ،كذلؾ بعد اإلجابة عف

األسئمة كالتحقؽ مف الررضيات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة لكؿ منيا ،كما تـ ترسير

كمناقشةالنتائجالتييتـالتكصؿإلييافيضكءاإلطارالنظرمكالدراساتالسابقة :
كلتحديددرجاتإجاباتأفرادالعينةقاـالباحثبتحديدمحؾلمدراسة :

كذلؾبإيجادمدلالتدرجالخماسي()4=1-5كنقسـ()0.8=5÷4كىيالقيمةالمقابمةلمكزف

النسبي( .)%16

كالجدكؿالتالييكض محكاتالدراسة :

جدوؿ ()5.11
يوضح محكات الدراسة

طوؿ الخمية

الوزف النسبي

درجة التقدير

-1أقؿ مف 1.8

مف -20أقؿ مف %36

ضعيفة جداً

- 1.8أقؿ مف 2.6

مف  – 36أقؿ مف %52

ضعيفة

 – 2.6أقؿ مف 3.4

 – 52أقؿ مف %68

متوسطة

 – 3.4أقؿ مف 4.2

 – 68أقؿ مف %84

كبيرة

5– 4.2

%100– 84

كبيرة جداً

كذلؾلمحكـعمىنكعالتقديركدرجتو .
أوالً :نتائج تساؤالت الدراسة:

 .1ما درجة تقدير معممي المدارس بوكالة الغوث لممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصػديؽ
الناقد؟

لئلجابػػةعػػفىػػذاالسػؤاؿقػػاـالباحػػثباسػػتخداـالمتكسػػطالحسػػابيكاالنحػراؼالمعيػػارمكالػػكزف
النسبيالستجاباتأفرادالعينةعمىاستبانةدرجةممارسػةالمشػرفيفالتربػكييفألسػمكبالصػديؽالناقػد،

كالجدكؿالتالييبيفذلؾ:
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جدوؿ ()5.12
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى استبانة درجة ممارسة المشرفيف
التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد

االستبياف
الدرجةالكميةلبلستبانة 

عدد

المتوسط االنحراؼ

الفقرات

الحسابي المعياري

 20

12.73

71.14

الوزف النسبي %

الدرجة

71.1

كبيرة 

يتض مفالجدكؿالسابؽأفتقديردرجةممارسة المشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقد

مفكجيةنظرالمعمميفيقععند( )%71.1كىيكبيرة.كيعزكالباحثىذهالدرجةانحسارالمريكـ
القديـلئلشراؼالتربكمكتطكرهمفمرحمةالترتيشإلىالتكجيوثـاإلشرافي حيثأفالعمميةأصبحت
تبادليةفيالمنرعة،ككذلؾزيادةدكرالمديركمشرؼمقيـخرؼمفعبءاإلشراؼعمىالمشرؼ

التربكم كما أتاح لو فرصة التع اكف مع المعمـ كأساس لمتبادؿ كليس اإلشراؼ بمريكمو القائـ عمى
تصيد األخطاء كاالنتقادات البلذعة ،باإلضافة إلى فعالية الدكرات التدريبية التي يتمقاىا المشرؼ

التربكم أثناء الخدمة كالتي تمكنو مف مجمكعة مف األساليب اإلشرافية الحديثة الذم يعد أسمكب
الصديؽالناقدأحدىا .
كىذا ما يترؽ مع ما أكصت بو دراسة ككيكر كآخركف ( )2013في ضركرة تشجيع تبني

المشرفيفألسمكبالصديؽالناقد،كماتترؽمعماتكصمتإليودراسةىارنجتكف(،)2009كتختمؼ

معدراسةكاتك( .)2014

جدوؿ ()5.13

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات االستبانة

ـ

المتوسط االنحراؼ

فقرات مجاؿ أسموب الصديؽ الناقد

الوزف

الحسابي المعياري النسبي %

  9يبدماحترامانلآلخريفكيتقبميـكؿحسبعممو3.98  .

الترتيب الدرجة

0.82

79.5

1

كبيرة

0.79

78.8

2

كبيرة

3.92

0.78

78.5

3

كبيرة

  18يتعامؿمعيبمينيةحسباألنظمةكالقكانيف 

3.86

0.77

77.2

4

كبيرة

  4يبدمتجاكبانكاضحانعندتقديموالمساعدةلي .

3.75

0.86

74.9

5

كبيرة

  14يتي لي فرصة المشاركة في تحديد األنشطة 3.72

0.85

74.3

6

كبيرة

  2يناقشنيبخطكاتتنريذالمكقؼالتعميمي .
5

3.94

يناقشني في المكقؼ التعميمي بعد مبلحظتو

كتحميؿأبعاده .
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المناسبةلتحقيؽاألىداؼ .
 10

يييئجكخاؿ مفالضاطكالتكترحتىيضمف

3.68

0.90

73.7

7

كبيرة

3.61

0.98

72.2

8

كبيرة

3.58

0.91

71.5

9

كبيرة

3.55

0.88

71.1

10

كبيرة

3.55

0.90

71.1

11

كبيرة

  19يشجعنيعمىاتخاذالق ارراتالتربكيةالبلزمة .

3.54

0.88

70.9

12

كبيرة

  20ينقؿخبراتالمعمميفاآلخريفلي 

3.54

1.00

70.8

13

كبيرة

3.54

0.91

70.7

14

كبيرة

3.51

0.87

70.2

15

كبيرة

  12يستمعلمشكبلتيباىتماـحتىكافكانتبسيطة3.49  .

0.93

69.8

16

كبيرة

  7يعرضليككفصديؽناقدمنذالزيارةاألكلى .

3.47

0.96

69.3

17

كبيرة

  16يحرزنيلمتكصؿإلىحمكؿنابعةمفقدراتي .

3.39

1.01

67.9

18

متكسطة 

لقاء قبميان معي لمتخطيط لمزيارة الصرية
يعقد
ن
 15
لتحديداألىداؼكالمكاقؼالمرادمبلحظتيا .

2.92

1.22

58.5

19

متكسطة 

  17يبادلنيالعبلقاتاالجتماعية .

2.60

1.24

51.9

20

ضعيرة 

اإلنجازفيالعمؿ .

  13يؤكدليبأفزيارتوتطكيرالزيارةتقييـ .
 11

يقدر ظركفي حاؿ  يابي عف مكعد الزيارة

المقررة .

  1يكض ليالمشرؼالتربكمدكرهكصديؽناقد .
يقدـ الحمكؿ كالبدائؿ لممشكبلت التي تكاجيني

6

باألدلةكالشكاىد .

يصدر أحكامو بعد تريـ مكضكع النقاش بشكؿ

8

كامؿ .
يثرم المكقؼ التعميمي مف خبلؿ إثارة بعض

3

األسئمةالميمة .



يتض مف الجدكؿ السابؽ أف مظاىر استبانة درجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألسمكب

الصديؽالناقدمفكجيةنظرالمعمميفتراكحتبيف(،)%79.5– 51.9كجاءتأعمىالرقراتكما
يمي :
-

جاءت الرقرة رقـ  " 9يبدم احترامنا لآلخريف كيتقبميـ كؿ حسب عممو ".في أعمى

-

ثـالرقرةرقـ"2يناقشنيبخطكاتتنريذالمكقؼالتعميمي"بكزفنسبي(.)%78.8

المراتببكزفنسبي(.)%79.5

كيعزكالباحثذلؾإلىأفعمميةاإلشراؼقائمةعمىمبدأاالحتراـكتقبؿاألخر،ألفذلؾ

يبدد كؿ أنكاع التكتر بيف المعمميف كالمشرفيف ،باإلضافة إلى أف إشراؾ المعمميف كمناقشتيـ في
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المكقؼ التعميمي كاتخاذ الق اررات يييئ نكع مف اإلبداع كحب العمؿ كيعزز ركح التكاصؿ التي
بمقدكرىاتقميؿالرجكةكالتكتركىذاكمويتطمبمشرؼتربكميتميزبركحاإلبداع كالتجديدكاألخبلؽ

النبيمة،كىذاماأكدتودراسةأبكشرار(،)2009كدراسةصياـ(،)2007كتختمؼمعماجاءتبو
دراسةالمقيد()2006كياج( .)2008

فيحيفكانتأدنىالرقراتكمايمي :
-

الرقرة رقـ  "  17يبادلني العبلقات االجتماعية " في أدنى المراتب بكزف نسبي

( .)%51.9كيعزك الباحث ذلؾ إلى زيادة األعباء اإلدارية كالرنية الممقاة عمى كاىؿ
المشرؼالتربكم،باإلضافةإلىزيادةنصيبالمشرؼالتربكممفعددالمعمميفممايحكؿ
مف إقامة عبلقات اجتماعية خارج طبيعة العمؿ ،كىذا يكافؽ دراسة المقيد (،)2006

كلم حدكدية العبلقة كانحسارىا في العبلقة الرسمية بيف المعمـ كالمشرؼ الذم ال يتجاكز
زيارتومرتيففيالعاـالدراسيالكاحد.
-

لقاء قبميان معي لمتخطيط لمزيارة الصرية لتحديد األىداؼ
ثـ الرقرة رقـ  " 15يعقد ن

كالمكاقؼ المراد مبلحظتيا " بكزف نسبي ( .)%58.5كقد يككف السبب ىك قصر كقت
لوالمجاؿلعقدلقاء
الزيارةالميدانيةالتييقكـبياالمشرؼالتربكملممعمـ،حيثاليتي
ن
معالمعمـقبؿالزيارةالصرية،ككذلؾضعؼ قناعةبعضالمشرفيفالتربكييفبأىميةتمؾ
ةالصرية،كىذايكافؽ

المقاءاتكبالتالياقتصارىـعمىلقاءالمعمـبعداالنتياءمفالزيار

دراسةأبكشرار(،)2009كأبكربكقتادة(.)2008

 .2نتائج السؤاؿ الثاني :الذي ينص عمى " ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائياً عنػد مسػتوي الداللػة
) (α≤0.05بػػيف متوسػػطات درجػػات تقػػدير عينػػة الدراسػػة لممارسػػة المشػػرفيف التربػػوييف ألسػػموب
الصػديؽ الناقػد تعػزى إلػى (الجػنس ،المؤىػؿ العممػي ،سػنوات الخدمػة ،المنطقػة التعميميػة)؟ ولإلجابػػة
عف السؤاؿ سيتـ التحقؽ مف الفرضيات التالية:

 1.2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات درجات

تقدير أفراد العينة لممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد تعزى إلى متغير الجنس

(ذكور-إناث).
لمتحق ػػؽم ػػفىػػذهالررض ػػيةتمػػتالمقارن ػػةبػػيفمتكس ػػطدرجػػاتالمعمم ػػيفال ػػذككر(ف=)127

كمتكسػػطدرجػػاتالمعممػػاتمػػفاإلنػػاث(ف=)241عمػػىاسػػتبانةدرجػػةممارسػػةالمش ػرفيفالتربػػكييف
ألسمكبالصػديؽالناقػدمكضػكعالد ارسػةباسػتخداـاختبػار(ت)لمرػركؽبػيفمتكسػطاتدرجػاتعينتػيف
مستقمتيف،كاستخدـالباحثىذااالختبػاراإلحصػائيالبػارامترمبسػبباعتداليػةتكزيػعالػدرجاتفػيكػؿ
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مفمجمكعتيالتطبيؽ،إضافةإلىأفعددأفرادالعينػةيزيػدعػفثبلثػيففػردنا(عػبلـ،)210:2005،

كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :

جدوؿ ()5.14

اختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير افراد العينة لدرجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ
الناقد تعزى لمجنس (ذكور إناث)

االستبانة
الدرجة الكمية الستبانة درجة ممارسة
المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ

الناقد

المتوسط

االنحراؼ

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

(ت)

الداللة

الذككر  68.33

12.91

المتغير

اإلناث 

3.105
72.61

12.40

دالةعند 
0.01

قيمة(ت)الجدكلية(د.ح=)366عندمستكلداللة،1.96=0.05عندمستكلداللة 2.58=0.01

يتبيفمفالجدكؿالسابؽأنو  تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتتقدير

المعمميفالذككركمتكسطاتدرجاتتقديرالمعمماتاالناثعمىالدرجةالكميةالستبانةدرجةممارسة
المشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقد،لصال االناثمفأفرادالعينة.كيعزكالباحثذلؾإلىأف
أ مباالجتماعاتالتربكيةتعقدفيمدارساإلناثممايتي ليففرصةأكبرلبلسترادةمفالخدمات

اإلشرافية،باإلضافة إلىميؿالمعممات إلى الحذرفي إبداءرأييافيي أقؿ صراحةمف المعمـ كما

تامب عمييا العاطرة ،كقد يككف السبب عائد إلى طبيعة التراعؿ القائـ بيف المشرفيف التربكييف

،بعكسطبيعةالتراعؿالقائـبيفالمشرفيفكالمعمميفالتي

بل
كالمعمماتحيثتعتبرأكثررفقنا كتساى ن
تتصؼ بالجدية ،باإلضافة إلى أف نسبة اإلناث أعمى مف نسبة الذككر .كىذه النتيجة أكدت عمييا

دراسةىاركف(،)2013كدراسة(.)2009كقداختمرتالنتيجةمعدراسةصياـ(،)2007كدراسةأبك

شممة(.)2009

 2.2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد تعزى إلى متغير المؤىؿ
العممي (دبموـ ،بكالوريوس ،دراسات عميا).
لئلجابةعفىذاالسؤاؿتـإجراءتحميؿالتبايفاألحادملمكشؼعماإذاكافىناؾفركؽذات

داللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتتقديرأفرادالعينةلدرجة ممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكب
الصديؽالناقدتعزل لمتايرالمؤىؿالعممي(دبمكـ،بكالكريكس،دراساتعميا)،كالجدكؿالتالييبيف
ذلؾ :
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جدوؿ ()5.15
يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير المعمميف لدرجة ممارسة المشرفيف
التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

المتغير

مصدر التبايف

الدرجة الكمية الستبانة

بيفالمجمكعات 

درجة ممارسة المشرفيف

التربوييف ألسموب الصديؽ
الناقد

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

ؼ

الداللة

549.90

2

274.95

داخؿالمجمكعات   161.38  365  58903.30
المجمكع

 367  59453.21



1.704

يردالة 

إحصائينا 

قيمة(ؼ)الجدكليةعند(د.ح=)365،2عندمستكلداللة،3.00=0.05كعندمستكلداللة 4.61=0.01

يتبػػيفم ػػفالج ػػدكؿالس ػػابؽأن ػػوالتكج ػػدف ػػركؽذاتدالل ػػةإحص ػػائيةف ػػيعم ػػىالدرج ػػةالكمي ػػة

لبلسػػػتبانةتبعػ ػانلمتاي ػػرالمؤى ػػؿالعممػػػي،أمأفأفػ ػرادالعينػػػةلػػػدييـتقػػػديراتمتقاربػػػةلدرجػػػةممارسػ ػػة
المشرفيفالتربكييفألسػمكبالصػديؽالناقػدتبعػنالممؤىػؿالعممػي.كيعػزكالباحػثذلػؾإلػىأفالمشػرفيف
التربكييفخبلؿزياراتيـيقكمكفبتقديـالخدمةاإلشرافيةبدرجةكاحدةلجميعالمعممػيف،كالينظػركفإلػى
مؤىبلتيـالعمميةفيأثناءزيػاراتيـ،ممػاأدلإلػىأفتكػكفتقػديراتالمعممػيفكاحػدةباػضالنظػرعػف
مػػؤىبلتيـالعمميػػة،باإلضػػافةإلػػىأفظػػركؼالعمػػؿمتشػػابيةمػػعجميػػعالمعممػػيفباػػضالنظػػرعػػف

مستكلمؤىميـالعممي.كىذهالنتيجةأكػدتعمييػابعػضالد ارسػاتمثػؿد ارسػةحمػس()2010كد ارسػة

صال ( .)2007

 3.2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد تعزى إلى متغير سنوات
الخدمة (أقؿ مف 5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر مف  10سنوات).
تػػـإج ػراءتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادملمكشػػؼعمػػاإذاكػػافىنػػاؾفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيف
متكسػطاتدرجػاتتقػديرأفػرادالعينػةلدرجػةممارسػػةالمشػرفيفالتربػكييفألسػمكبالصػديؽالناقػدتعػػزل

لمتايػػرسػػنكاتالخدمػػة(أق ػؿمػػف5سػػنكات10-5،سػػنكات،أكثػػرمػػف10سػػنكات)،كالجػػدكؿالتػػالي
يبيفقيمةاختبار(ؼ)كمستكلالداللةلمرركؽبيفالمتكسطات :
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جدوؿ ()5.16
يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة المشرفيف
التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد تعزى لسنوات الخدمة

المتغير
الدرجة الكمية الستبانة درجة

مصدر التبايف
بيفالمجمكعات 

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

ؼ

الداللة

149.00

2

74.50

ممارسة المشرفيف التربوييف داخؿالمجمكعات  0.459  162.48  365  59304.21
ألسموب الصديؽ الناقد

المجمكع

 367  59453.21



يردالة 

إحصائينا 

قيمة(ؼ)الجدكليةعند(د.ح=)365،2عندمستكلداللة،3.00=0.05كعندمستكلداللة 4.61=0.01

يتبيفمفالجدكؿالسابؽأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعمىالدرجة الكميةالستبانة

درجةممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقدتبعنالمتايرسنكاتالخدمةألفرادالعينة.أم

أفأفرادالعينةلدييـتقديراتمتقاربةلدرجةممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقدتبعان

لسنكاتالخدمة  .قديككفمفالمنطقيكحسبرأمالباحثكفأفيككفالمعممكفمفأصحابالخدمة
الطكيمةأكثرقدرةعمىتحديددرجةممارسةالمشرفيفألسمكبالصديؽالناقدمفزمبلئيـأصحاب
الخدمة القصيرة ،كلكف النتيجة جاءت  ير ذلؾ حيث لـ يظير أم دكر لسنكات الخدمة ،كيعزك

الباحثىذهالنتيجةإلىالترسير السابؽكىكككفالمشرفيفالتربكييفيقدمكفنرسالخدماتاإلشرافية
لممعمميفباضالنظرعفمدةخدمتيـالعممية،باإلضافة إلى أف المشرفيفالتربكييفيقدمكفنرس

األساليبكاألنماطلجميعالمعمميفخبلؿالزياراتالصرية.كىذامااكدتعميودراسةعبلكنة،مع زكز
كآخركف(،)2008كدراسةأبكشممة( .)2009
 4.2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد تعزى إلى متغير المنطقة
التعميمية (جنوب رفح ،شماؿ رفح ،غرب خانيونس ،شرؽ خانيونس ،دير البمح والمغازي ،النصيرات
والبريج ،جنوب غزة ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،جباليا ،بيت الىيا وبيت حانوف).

لئلجابةعفىذاالسؤاؿتـإجراءتحميؿالتبايفاألحادملمكشؼعماإذاكافىناؾفػركؽذات

داللةإحصػائيةبػيفمتكسػطاتدرجػاتتقػديرأفػرادالعينػةلدرجػةممارسػةالمشػرفيفالتربػكييفألسػمكب

الص ػػديؽالناق ػػدتع ػػزللمتاي ػػرالمنطق ػػةالتعميمي ػػة(جن ػػكبرفػ ػ ،ش ػػماؿرفػ ػ  ،ػػربخ ػػانيكنس،ش ػػرؽ
خػػانيكنس،ديػػرالػػبم كالماػػازم،النصػػيراتكالبػريج،جنػػكب ػزة ،ػػرب ػزة،شػػرؽ ػزة،جباليػػا،بيػػت

الىياكبيتحانكف)،كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :
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جدوؿ ()5.17
يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة
المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد تعزى لمتغير المنطقة التعميمية

المتغير
الدرجة الكمية الستبانة درجة

مصدر التبايف

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

ؼ

الداللة

10

113.20

بيفالمجمكعات  1131.96

ممارسة المشرفيف التربوييف داخؿالمجمكعات  0.693  163.36  357  58321.25
ألسموب الصديؽ الناقد

المجمكع

 367  59453.21



يردالة 

إحصائينا 

قيمة(ؼ)الجدكليةعند(د.ح=)357،10عندمستكلداللة،2.21=0.05كعندمستكلداللة 3.02=0.01

يتبيفمفالجػدكؿالسػابؽأنػوالتكجػدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةعمػىالدرجػةالكميػةالسػتبانة

درجػةممارسػةالمشػرفيفالتربػكييفألسػمكبالصػديؽالناقػدتبعػنالمتايػرالمنطقػةالتعميميػةألفػرادالعينػة.
أمأفأف ػرادالعينػػةلػػدييـتقػػديراتمتقاربػػةلدرجػػةممارسػػةالمش ػرفيفالتربػػكييفألسػػمكبالصػػديؽالناقػػد

تبعانلممنطقةالتعميميةالتييعممكفبيا .

كيعزكالباحثذلؾلعدةأسبابكىي :
 اعتماد ككالة الاكث الدكلية معايير مكحدة في التعامؿ مع المعمميف في كافة مناطقيا-

التعميمية.

أفمعاييراختيارالمشرفيفمكحدةفيجميعالمناطؽالتعميمية،كمستكلالدكراتالتييتمقكىا

كاحدة،ممايجعؿىناؾتجانسفيمستكلالخدمةالمقدـلممعمميف.

 -تماسؾالبنيافالتنظيميلدائرةاإلشراؼالتربكمكقكةارتباط ذلؾ البنيافبالمركزالرئيسيفي

دائرة التربية كالتعميـ في ككالة الاكث في  زة ،أدل إلى تشابو برامج اإلشراؼ التربكم في

جميعالمناطؽكبالتالياليكجدفركؽفياالستجاباتتبعانلمتايرالمنطقةالتعميمية.

كىذهالنتيجةجاءتمتشابيةمعدراسةحمس(،)2010كاختمقتمعدراسةىاركف(،)2013

كدراسةعبلكنة،معزكزكآخركف()2008حيثأظيرتالنتائجكجكدفركؽتعزللمتايرالمنطقة
التعميميةلدييـ .




111

 .3نتائج السؤاؿ الثالث الذي ينص عمى :ما درجة تقدير أفراد العينة لتوافر معايير جودة األداء لدى
المشرؼ التربوي؟
لئلجابػػةعػػفىػػذاالسػؤاؿقػػاـالباحػػثباسػػتخداـالمتكسػػطالحسػػابيكاالنحػراؼالمعيػػارمكالػػكزف

النسػػبيالسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةعمػػىاسػػتبانةدرجػػةتػػكفرمعػػاييرجػػكدةاألداءلػػدلالمشػػرؼالتربػػكم
بمجاالتوكدرجتوالكمية،كالجدكؿالتالييبيفذلؾ:
جدوؿ ()5.18
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى استبانة درجة توفر معايير جودة
األداء لدى المشرؼ التربوي

االستبانة

عدد

المتوسط

الفقرات

الحسابي

االنحراؼ

الوزف

المعياري النسبي %

الترتيب الدرجة

التمكفالعمميكالتنميةالمينية 

6

21.18

4.40

70.6

2

كبيرة 

قيادةالعممياتاإلشرافية 

7

23.00

5.27

65.7

3

متكسطة 

المداكالتاإلبداعية 

5

16.38

4.14

65.5

4

متكسطة 

اإلشراؼاإللكتركني 

7

21.46

6.29

61.3

  5متكسطة 

أخبلقياتالمينةكاالتصاؿ 

6

21.39

4.57

71.3

1

كبيرة 

الدرجةالكميةلبلستبانة 

 31

103.42

21.89

66.7



متكسطة 

يتض مف الجدكؿ السابؽ أف درجة تقدير ممارسة درجة تكفر معايير جكدة األداء لدل

المشرؼ التربكم مف كجية نظر المعمميف يقع عند ( )%66.7كىي متكسطة ،كيعزك الباحث ىذه

النتيجةإلىأفالمشرفيفالتربكييف،كعمىالر ـمفمحاكالتيـلمكاكبةالمستجداتكالنظرياتالحديثة
لـيصمكإلىمستكلالطمكحفيتكفرمعاييرجكدةاألداء،كقديعزل

فياإلشراؼالتربكم،إالأنيـ
ذلؾ إلى عدـ تكفر الكقت الكافي كالبيئة المناسبة لتكظيؼ تمؾ المعايير ،كربما بسبب ارتراع عدد

المدراسالتييقكمكفباإلشراؼعميياككجكدكثيرمفاألعباءكالمياـاإلداريةالتييكمركفبياكالتي

تركؽ أحياننا مياميـ الرنية المككمة ألييـ ،كبالتالي كانت درجة تكفر معايير جكدة األداء بدرجة
متكسطة،كقديككفالسببماذكرناهسابقنافيفصؿاإلطارالنظرمكىكافتقارككالةالاكثلمعايير
كاضحةكمحددةترشدالمشرؼالتربكملمعمؿبيا .كىذاماأكدتعميودراسةصياـ( ،)2007كدراسة

أبكشرار(.)2009كترتبتمجاالتاستبانةدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكمكما
يمي :
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 جاءمجاؿ(أخبلقياتالمينةكاالتصاؿ)فيأعمىمراتبدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكمبكزفنسبي( .)%71.3كيعزكالباحثذلؾإلىاىتماـككالةالاكثالدكلية
بالعبلقاتاإلنسانيةكآلياتاالتصاؿكالتكاصؿبيفجميععناصرالعمميةالتعميمية،كذلؾمف

خبلؿالبرامجالتدريبيةالمتنكعةالتياليكاديخمكأممنيامفالتطرؽإلىمكضكعاالتصاؿ
كالتكاصؿمفخبلؿفعاليتياكمكادىاالتدريبية.

 يميو مجاؿ (التمكف العممي كالتنمية المينية) بكزف نسبي ( .)%70.6كقد يككف السبب أفمنصبالمشرؼالتربكمليسبالعمميةالسيمةحيثأنويتـاختيارالصركةمفالمعمميفالذيف

ليـخبرةفيمجاؿالتعميـ،مفخبلؿمجمكعةمفاالختباراتكالمقاببلتالشخصية،كبذلؾ

ال يحصؿ عمى ىذا المنصب إال المتمكنيف مف مجاليـ كالمطالعيف لمستجدات التخصص
باستمرار.

 كثالثنا يأتيمجاؿ(قيادةالعممياتاإلشرافية) بكزفنسبي( .)%65.7كيعزكالباحثحصكؿىذاالمجاؿعمىدرجةمتكسطة،إلىزيادةاألعباءالممقاةعمىعاتقيـمماشكؿضاطناعمى

طبيعةالعمؿلدييـ،أكإلىاالعتقادالسائدعندالبعضمنيـبأفكظيرةالمشرؼالتربكمىي
تقكيـالمعمـبالدرجةاألكلىفمذلؾيعزؼالمشرفيفالتربكييفعفإشراؾالمعمميفكدمجيـفي

العمميةاإلشرافية،ممااعطىانطباعألفراد العينةأفىناؾضعؼفيتكفرىذاالمجاؿفي
مشرفييـ.كىذاماأكدتودراسةفرج(.)2011

 يميومجاؿ(المداكالتاإلبداعية)بكزفنسبي(.)%65.5كيعزكالباحثىذهالدرجةإلىنرساألسبابالسابقةكىيزيادةاألعباءكقصكرالعمميةاإلشرافيةعمىالمياـالعامةكاألساسية،

كقمةالكقتالمخصصلمزيارة،تمؾاألسبابكمياتعيؽالمشرؼكالعمـعمىحد سكاء،بحيث
يكتريالطرفافبتنريذمياميـاألساسيةالمنكطةإلييـ.

 كأخي نار يأتيمجاؿ(اإلشراؼاإللكتركني) بكزفنسبي( .)%61.3عمىالر ـمفأىميةىذاالمجاؿفيتعزيزالتكاصؿبيفالمشرفيفكالمعمميف،كخاصةكأنو يقضيعمىحكاجزالزماف

كالمكافإالأنوجاءفيالمرتبةاألخيرةبدرجةمتكسطة ،كقد يككفالسببراجعإلىأفىذه
الممارسات ال تحدث لصعكبة الظركؼ االقتصادية كالسياسية ،ككذلؾ اتخاذ البعض مف
المشرفيفكالمعمميفالتعميـككظيرةكليسرسالةكمفالصعباقناعيـبالتجديدكالتطكير،كما

أف كثرة األعباء الممقاة عمى المشرؼ التربكم تجعمو ينصرؼ عف ممارسة ىذا النكع مف
اإلشراؼ،باإلضافةإلىعدـامتبلؾالمعمميفكالمشرفيفلمياراتالتعامؿمعالحاسباآللي

كقكاعدالبياناتاإللكتركنيةجعؿالمشرفيفيعزفكفعفاستعماؿ ىذاالنكعمفاإلشراؼعمى
الر ـ مف التطكر التكنكلكجي الحاصؿ ،كتأكيد الدكرات التدريبية عمى مثؿ ىذا النكع مف

اإلشراؼ،كىذاماأكدتعميودراسةالشاعر(.)2012
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والجداوؿ التالية توضح مظاىر مجاالت استبانة درجة توفر معايير جودة األداء لدى المشرؼ
التربوي عمى التوالي:

جدوؿ ()5.19

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ التمكف العممي
والتنمية المينية

ـ

فقرات مجاؿ التمكف العممي والتنمية المينية

شارؾ في دورات ذات عالقة في تخصصو
َ
2
اإلشرافي.

المتوسط االنحراؼ

الوزف

الحسابي المعياري النسبي %

الترتيب الدرجة

3.88

0.77

77.5

1

كبيرة

3.80

0.80

75.9

2

كبيرة

3.55

0.89

71.0

3

كبيرة

3.40

0.93

67.9

4

متوسطة

ُيوجو المعمميف لممطالعة والقراءة الحرة ذات
4
العالقة.

3.29

1.05

65.8

5

متوسطة

ُيطمع المعمميف عمى نتائج األبحاث العممية التي
3
يشارؾ بيا في مجالو التخصصي.

3.27

1.06

65.5

6

متوسطة

َ 1يطمع عمى مستجدات مجالو اإلشرافي أوؿ بأوؿ.
 6يقدـ التغذية الراجعة بعد كؿ نشاط ميني.
5

يضع خطة تدريبية لتنمية الحاجات المينية
لممعمميف خالؿ العاـ الدراسي الخاصة بي.

يتض مفالجدكؿالسابؽأفمظاىرمجاؿالتمكفالعمميكالتنميةالمينيةمفاستبانةدرجة

تكفر معايير جكدة األداء لدل المشرؼ التربكم مف كجية نظر المعمميف تراكحت بيف (– 65.5

،)%77.5كجاءتأعمىالرقراتكمايمي :

"شارؾفيدكراتذاتعبلقةفيتخصصواإلشرافي"فيأعمىمراتبالتمكف
 الرقرةرقـ2َ

العمميكالتنميةالمينية بكزفنسبي( .)%77.5كيعزكالباحثذلؾ حصكؿىذهالرقرةعمى
أعمى المراتب كثرة الدكرات التدريبية التي تنظميا دائرة التربية كالتعميـ في ككالة الاكث

لمشرفيياالتربكييف.

فيحيفكانتأدنىالرقرات :
يطمع المعمميف عمى نتائج األبحاث العممية التي يشارؾ بيا في مجالو
 الرقرة رقـ ُ " 3التخصصي"فيأدنىالمراتببكزفنسبي(.)%65.5كيعزكالباحثذلؾإلىاعتقادبعض

المشرفيفالتربكييف أفمجاؿالبحثالعمميمفاألمكرالتيقديصعبعمىالمعمـالقياـبيا
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أكأنيـيركفأفىذاالمجاؿليسمفاألعماؿالرئيسيةالتييجبأفيقكـبياالمعمـ ر ـ
التكجواإلقميميكالدكلينحكممارسةالمعمميفلمياراتالبحثالعمميخاصةاإلجرائيمنو،
ككذلؾ زيادة العبء التدريسي لممعمميف مما ال يمكنيـ مف اجراء البحكث العممية التي لـ

يتأسسكا عمى أدائيا بالشكؿ الجيد في كمية اإلعداد كىذا ما أكدت عميو دراسة أبك شرار
(.)2009

جدوؿ ()5.20

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ قيادة العمميات
اإلشرافية

ـ
3
1
7

المتوسط االنحراؼ الوزف

فقرات مجاؿ قيادة العمميات اإلشرافية

الحسابي المعياري النسبي%

يستخدـ عبارات إيجابية لتحريز المعمميف بعد

العمميةاإلشرافية .

يحصر المشرؼ التربكم بيانات المعمميف في

سجبلتخاصةبشكؿمستمر .

يكظؼ األساليب اإلشرافية الحديثة في عممية

اإلشراؼ .

 4يضعبرامجعبلجيةلتحسيفأداءالمعمميف .
6
5

يعقدجمساتبينيكبيفالمعمميفلحؿالمشكبلت

التيتكاجييـكلتبادؿالخبرات .

ُيرعؿ المسابقات بيف المعمميف في إطار العمؿ

المميز .

ُ  2يشرؾالمعمميفبكضعالخططاإلشرافية .

الترتيب الدرجة

3.66

0.85

73.3

1

كبيرة

3.56

0.91

71.3

2

كبيرة

3.47

0.92

69.5

3

كبيرة

3.24

0.93

64.8

4

متكسطة

3.16

1.05

63.2

5

متكسطة

2.96

1.11

59.1

6

متكسطة

2.95

1.07

58.9

7

متكسطة

يتض مفالجدكؿالسابؽأفمظاىرمجاؿقيادةالعممياتاإلشرافيةمػفدرجػةتػكفرمعػاييرجػكدة
األداءلدلالمشرؼالتربكممفكجيةنظرالمعمميفتراكحتبيف(،)%73.3–58.9كجػاءتأعمػى

الرقرات :

 الرقرة رقـ  " 3يستخدـ عبارات إيجابية لتحريز المعمميف بعد العممية اإلشرافية " في أعمىمراتب قيادة العمميات اإلشرافية بكزف نسبي ( .)%73.3كيعزك الباحث ذلؾ إلى إيماف

المشرفيف التربكييف بضركرة كأىمية التعزيز في العممية اإلشرافية ،فيك كسيمة يستخدميا

المشرؼ ليييئ المعمـ بيا نرسينا كعقميان لتقبؿ التطكير كالتحسيف فيما بعد ،ككذلؾ طبيعة
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العبلقةالكديةالتيأصبحتتسكدبيفالمعمميفكالمشرفيفبعدانحساردكرالمشرؼفيظؿ
كجكدالمديركمشرؼمقيـ.
فيحيفكانتأدنىالرقرات :
 الرقرة رقـ ُ " 2يشرؾ المعمميف بكضع الخطط اإلشرافية " في أدنى المراتب بكزف نسبي( .)%58.9كىذه الدرجة تتشابو مع دراسة حمس ( ،)2010كالتي تؤكد عمى أف المشرؼ

التربكم الي شرؾالمعمميفبكضعالخططاإلشرافية،كقديعكدذلؾإلىضعؼ ثقةالمشرفيف
بقدراتمعممييـ ،أكقدتككفالخططاإلشرافيةجاىزةكمكحدةمفدائرة اإلشراؼالتربكمفي

ككالةالاكثنظ نارلمركزيةاإلدارةمفقبؿككالةالاكثالدكلية.
جدوؿ ()5.21

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ المداوالت اإلبداعية

ـ

المتوسط االنحراؼ

فقرات مجاؿ المداوالت اإلبداعية

الوزف

الحسابي المعياري النسبي %

 1يقدـافكا انرإبداعيةلتطكيرالعمميةالتعميمية .

3.54

يقدـحمكالن إبداعيةلترادمالصعكباتالتيتكاجو

0.88

70.8

الترتيب الدرجة
1

كبيرة

 2مراحؿ العممية التعميمية (التخطيط ،كالتنريذ3.36 ،

0.86

67.1

2

متكسطة

3.06

1.07

61.3

3

متكسطة

3.22

1.03

64.5

4

متكسطة

3.20

0.99

64.0

5

متكسطة

كالتقكيـ) .

3
4
5

يشجع المعمميف عمى إجراء أبحاث عممية في

مجاؿتخصصيـ .

يحث المعمميف عمى تنريذ مشركعات تعميمية

إبداعية .

يعمؿكفؽآليةلتحديدمستكلرضاالمعمميفعف

العمميةاإلشرافية .

يتض ػ مػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفمظػػاىرمجػػاؿالمػػداكالتاإلبداعيػػةمػػفدرجػػةتػػكفرمعػػاييرجػػكدة

األداءلػػدلالمشػػرؼالتربػػكممػػفكجيػػةنظػػرالمعممػػيفتراكحػػتبػػيف(،)%70.8–64كجػػاءتأعمػػى

الرقرات :

 الرقرةرقـ" 1يقدـافكا انرإبداعيةلتطكيرالعمميةالتعميمية "فيأعمىمراتبمجاؿالمداكالتاإلبداعية بكزف نسبي ( )%70.8كىذا يدلؿ عمى أف عممية اإلشراؼ التربكم عامبلن ميمان
كضركرينا لنجاح العممية التعميمية ،ك ايتيا التطكير مف خبلؿ تحسيف نكعية المعمـ المينية
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كرفعيا كاألخذبيدهنحكالنمكالمستمر.كىذاماأكدتعميودراسةعبلكنة،معزكز كآخركف
( )2008بأنيا عممية تعاكنية ،قيادية ،ديمقراطية ،منظمة ،تعني بالمكقؼ التعميمي التعممي
لجميععناصره،لمعمؿعمىتحسينياكتنظيميامفأجؿتحقيؽأىداؼالعمميةالتعميمية.

فيحيفكانتأدنىالرقرات :
 الرقرةرقـ " 5يعمؿكفؽآليةلتحديدمستكلرضاالمعمميفعفالعمميةاإلشرافية "فيأدنىالمراتب بكزف نسبي ( .)%64كيعزك الباحث سبب االفتقار إلى منيجية كاضحة أك آلية
مكحدةلتنريذالتقكيـ،إلىاالفتقارلمتخطيطالجيدالقائـعمىاألىداؼالمحددة،باإلضافةإلى

صعكبةتصميـبطاقاتتقيسمدلرضاالمعمميفعفالعمميةاإلشرافيةتاطيجميعجكانب
المعمـ ،كما كأف تمؾ المقاييس تحتاج إلى ككادر مدربة عمى القياس كالتقكيـ ،كلكقت كجيد

كتكمرةمرترعة.كىذاماأكدتعميودراسةىاركف(.)2013

كقديعزلالسببأيضان إلىأفتكجياتالمشرفيفتككفنابعةمفتكافؽمركزمتابعلككالة

الاكث(برنامجالتعميـ).

جدوؿ ()5.22

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ اإلشراؼ اإللكتروني
المتوسط االنحراؼ

فقرات مجاؿ اإلشراؼ اإللكتروني
1
6
2
5
3
7
4

الوزف

الترتيب

الدرجة

3.39

1.00

67.9

1

متكسطة

3.24

1.04

64.8

2

متكسطة

3.09

1.13

61.8

3

متكسطة

3.06

1.19

61.3

4

متكسطة

2.98

1.08

59.6

5

متكسطة

2.92

1.11

58.5

6

متكسطة

2.77

1.15

55.5

7

متكسطة

الحسابي المعياري النسبي %

يستخدـ البرامج اإللكتركنية في إدخاؿ البيانات كالخطط

كاألساليباإلشرافية .

يدعكني إلى الكرشات كالمشا ؿ التربكية التي تنرذ
بالصكتأكالصكرةمعأصحابالمجاؿكالتخصص .
ينشر بعض المقاالت العممية أك التربكية المتاحة

إلكتركني نالمميدافالتعميمي .

يزكدني بالجديد في مجاؿ تخصصي عبر المجمكعات

البريدية،كاالتصاؿالحديثة .
يرشدني لمجمكعات كحسابات مريدة في مكاقع نشر

كأكعيةإلكتركنية .

ُيشرؾ المعمميف في بناء كحدات تعميمية أك حقائب
تدريبيةإلكتركني نا .
يتكاصؿمعالمعمميفإلكتركنيانباستمرار .
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يتض مفالجدكؿالسابؽأفمظاىرمجاؿ(اإلشراؼاإللكتركني)مػفاسػتبانةدرجػةتػكفرمعػايير
جػػكدةاألداءلػػدلالمشػػرؼالتربػػكممػػفكجيػػةنظػػرالمعممػػيفبػػيف(،)%67.9–55.5كجػػاءتأعمػػى

الرقرات :

 الرقرةرقـ" 1يستخدـالبرامجاإللكتركنيةفيإدخاؿالبياناتكالخططكاألساليباإلشرافية"فيأعمى مراتب اإلشراؼ اإللكتركني بكزف نسبي ( )%67.5كيعزل السبب في ذلؾ إلى أف

الكرايات التكنكلكجية أصبحت مف شركط كمعايير تعييف المشرفيف ،كشرطنا مف شركط

ارية في العمؿ ،كىذا ما يختمؼ مع ما جاءت بو دراسة صياـ ( ،)2007كالمقيد
االستمر

(.)2006

فيحيفكانتأدنىالرقرات :
 الرقرةرقـ"4يتكاصؿمعالمعمميفإلكتركنيانباستمرار"بكزفنسبي(.)%55.5كيعزكالباحثحصكؿفقراتىذاالمجاؿعمىدرجةمتكسطة إلىماتـترسيرهسابقان كىك

ضعؼاإلمكاناتالمادية،كعدـتمكفالمشرفيفكالمعمميفمياراتالتعامؿمعالحاسباآلليكقكاعد
البياناتبسببتدنيمستكلالبيئةالتحتيةسكاءكانتالمتعمقةبالكيرباءأكباالتصاالتكالتيتراقمت
مشكمتياخبلؿالسنكاتاألخيرةكىذاماتختمؼمعماجاءتبودراسةياميف(.)2014
جدوؿ ()5.23
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ أخالقيات المينة
واالتصاؿ

ـ

المتوسط االنحراؼ

فقرات مجاؿ أخالقيات المينة واالتصاؿ

الوزف

الحسابي المعياري النسبي %

الترتيب الدرجة

2

يمتزـبقيـكأخبلقياتمينةاإلشراؼالتربكم .

3.96

0.81

79.3

1

كبيرة

3

يعدؿفيالتعامؿبينيكبيفباقيزمبلئي .

3.72

0.87

74.3

2

كبيرة

1

لوبصماتكاضحةتستحؽالتقديرفيمجاؿالعمؿ3.60  .

0.90

72.0

3

كبيرة

3.40

1.00

67.9

4

متكسطة

3.37

1.01

67.4

5

متكسطة

3.34

1.04

66.8

6

متكسطة

5
4
6

يدعكاالمعمميفإلىالحضكركالمشاركةفيالمعارض
كالمتاحؼالتربكيةالمرتبطةبالعمميةالتعميمية .

يشارؾفيتقديـمشركعاتخدماتيةلممعمميف .
يحث المعمميف عمى التكاصؿ مع مؤسسات المجتمع
المحمي،كشخصياتو .
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يتض مفالجدكؿالسابؽأفمظاىرمجػاؿ(أخبلقيػاتالمينػةكاالتصػاؿ)مػفاسػتبانةدرجػةتػكفر
معػػاييرجػػكدةاألداءلػػدلالمشػػرؼالتربػػكممػػفكجيػػةنظػػرالمعممػػيفبػػيف(،)%79.3–66.8كجػػاءت

أعمىالرقرات :

 الرقرة رقـ  "  2يمتزـ بقيـ كأخبلقيات مينة اإلشراؼ التربكم " في أعمى مراتب اإلشراؼاإللكتركنيبكزفنسبي( .)%97.3كيعزكالباحثىذهالنتيجةإلىإيمافالمشرفيفالتربكييف
بأف عممية اإلشراؼ ىي عممية إنسانية ،كىذا يرجع إلى ارتراع المستكل األكاديمي لبعض

المشرفيفالتربكييف،كالخبرةالكبيرةلمبعضاألخر،كقديرجعالسببإلىصرامةالقكانييففي

ككالةالاكثالدكليةممايمزـالمشرؼالتربكمبااللتزاـبكؿماتطمبوالعمميةاإلشرافيةحتىال

يقعفيدائرةالمسئكليةمفقبؿمرؤكسيو.كىذاماأكدتعميودراسةعبيد(.)2015

فيحيفكانتأدنىالرقرات :

 -الرقرةرقـ" 6يحثالمعمميفعمىالتكاصؿمعمؤسساتالمجتمعالمحمي،كشخصياتو"في

أدنىالمراتببكزفنسبي(  )%66.8كيعزكالباحثحصكؿىذهالرقرةعمىدرجةمتكسطة
إلى أفالمجتمعالمحميكشخصياتوتريدفيدعـالعمميةالتعميمية كتكفيرنكاقصيا،كتدني

ىذه الدرجة عائد إلى ضعؼ قياـ المشرفيف بيذا الدكر كنتيجة لتكفير ككالة الاكث لمحد

المقبكؿمفتمؾاالحتياجات،ممايحدمف التكاصؿمعالمجتمعالمحميكشخصياتوبدرجة
كبيرة.كاليريدىذاالتكاصؿإاللمرحبلتالعمميةكالزياراتالميدانيةلبعضاألماكفكالتيال

تحببو ككالة الاكث كنتيجة لخكفيا عمى سبلمة الطبلب ،كتحبيذىا لمنشاطات المنيجية
كالبلمنيجيةالكاقعةضمفأسكارالمدرسةأكالمؤسساتالتابعةليا.

 .4نتائج السؤاؿ الرابع :الذي ينص عمى " ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائياً عند مستوي
الداللة ) (α≤0.05بيف متوسطات درجات تقدير عينة الدراسة لمعايير جودة األداء لدى
المشرؼ التربوي تعزى لمتغيرات (:الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،المنطقة
التعميمية)؟
الفرضية األولى:
 1.4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لمعايير جودة األداء لدى المشرؼ التربوي تعزى إلى متغير الجنس (ذكور-إناث).
لمتحق ػػؽم ػػفىػػذهالررض ػػيةتمػػتالمقارن ػػةبػػيفمتكس ػػطدرجػػاتالمعمم ػػيفال ػػذككر(ف=)127
كمتكسػطدرجػاتالمعممػاتمػفاإلنػاث(ف=)241عمػػىاسػتبانةدرجػةتػكفرمعػاييرجػكدةاألداءلػػدل
المشػ ػػرؼالتربػ ػػكممكضػ ػػكعالد ارسػ ػػةباسػ ػػتخداـاختبػ ػػار(ت)لمرػ ػػركؽبػ ػػيفمتكسػ ػػطاتدرجػ ػػاتعينتػ ػػيف
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مستقمتيف،كاستخدـالباحثىذااالختبػاراإلحصػائيالبػارامترمبسػبباعتداليػةتكزيػعالػدرجاتفػيكػؿ
مفمجمكعتيالتطبيؽ،إضافةإلىأفعددأفرادالعينػةيزيػدعػفثبلثػيففػردنا(عػبلـ،)210:2005،

كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :

جدوؿ ()5.24

اختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة توفر معايير جودة األداء لدى المشرؼ التربوي
تعزى لمجنس (ذكور-إناث)

االستبياف

المتغير

المتوسط

االنحراؼ

قيمة

الحسابي

المعياري

(ت)

التمكف العممي كالتنمية الذككر  20.43

4.08

اإلناث  21.58

4.51

الذككر  22.39

5.12

اإلناث  23.32

5.32

الذككر  15.83

3.79

اإلناث  16.67

4.29

الذككر  21.07

6.22

اإلناث  21.67

6.33

الذككر  20.76

4.46

اإلناث  21.73

4.61

الدرجةالكميةالستبانةدرجة الذككر  100.49

20.95

اإلناث  104.97

22.26

المينية 

قيادةالعممياتاإلشرافية 
المداكالتاإلبداعية 
اإلشراؼاإللكتركني 
أخبلقياتالمينةكاالتصاؿ 

تكفرمعاييرجكدةاألداء 

2.39
1.61
1.85
0.87
1.98
1.87

مستوى الداللة
دالةعند0.05
يردالة

إحصائينا

يردالة

إحصائينا

يردالة

إحصائينا

دالةعند0.05
يردالة

إحصائينا

قيمة(ت)الجدكلية(د.ح=)366عندمستكلداللة،1.96=0.05عندمستكلداللة 2.58=0.01

يتبيفمفالجدكؿالسابؽأنو :



 تكجدفركؽذاتداللةإحصائيانعمىمجاليالتمكفالعمميكالتنميةالمينية،كأخبلقيػاتالمينػةكاالتصاؿتبعنالمجنس،لصال اإلناث.كيعزكالباحثىذاىذهالرػركؽإلػىمػاتػـترسػيرهسػابقنا
بل،كأفطبيعػة
بأفطبيعةالتراعؿالقػائـبػيفالمشػرفيفالتربػكييفكاإلنػاثىػيأكثػررفقػناكتسػاى ن

التراعػػؿالقائمػػةبػػيفالمشػرفيفالتربػػكييفكالمعممػػيفالػػذككرتتصػػؼبالجديػػة،كىػػذاالسػػببجعػػؿ
لممعممػػاتقػػدرةعمػػىالتكاصػػؿاألفضػػؿمػػعمش ػرفييـكالتعػػرؼاألكبػػرعمػػىمجريػػاتعمميػػـ،
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باإلضػػافةإلػػىأفنزعػػةالتعػػرؼكالتكاصػػؿمكجػػكدةعنػػداإلنػػاثأكثػػرممػػادفعيػػـإلػػىمعرفػػة
مجرياتالعمميةالتربكيةبأكثرعمقنامماأثرعمػىاسػتجاباتيـعمػىالمقيػاسالمعػدلػذلؾ.كىػذا

ماأكدتودراسةأبكشرار(،)2009كدراسةىاركف(.)2013

فيحيفلـيكفىناؾفركؽدالةإحصائيان عمىباقيالمجاالتتبعان لمتايرالجنسككفأف

باقي المجاالت تخضع لظركؼ تجبر الجميع عمى تمقي مثؿ ىذه األدكار كالقكانيف كالمكائ  ،أك

متطمباتالعمؿممااعطىنرساالنطباععفتمؾالمجاالت،كقديرجعالسببإلىزيادةالعاطرةعند

اإلناثكحذرىافيإبداءالرأمكىذاماشعرهالباحثأثناءمرحمة التطبيؽفاإلناثكانتأكثرحذ نار

كاسترسا انر عف بعض الرقرات مف الذككر .كىذه النتيجة تختمؼ مع دراسة عبلكنة ،معزكز كآخركف

(،)2008حيثأنوالتكجدفركؽعنددرجةامتبلؾالمشرفيفالتربكييفلكراياتاإلشراؼالتربكم .
الفرضة الثانية:

 2.2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لمعايير جودة األداء لدى المشرؼ التربوي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي (دبموـ –

بكالوريوس-دراسات عميا)

لئلجابةعفىذاالسؤاؿتـإجراءتحميؿالتبايفاألحادملمكشؼعماإذاكافىناؾفركؽذات

داللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتتقديرالمعمميفلدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼ

التربكم تعزللمتايرالمؤىؿالعممي (دبمكـ – بكالكريكس-دراساتعميا) ،كالجدكؿالتالييبيفقيمة
اختبار(ؼ)كمستكلالداللةلمرركؽبيفالمتكسطات،كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :
جدوؿ ()5.25

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة توفر معايير جودة األداء
لدى المشرؼ التربوي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

المتغير
التمكف العممي والتنمية
المينية

قيادة العمميات
اإلشرافية

المداوالت اإلبداعية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيفالمجمكعات

16.97

2

8.48

داخؿالمجمكعات

 7073.84

 365

 19.38

المجمكع

 7090.80

 367



بيفالمجمكعات

32.49

2

16.24

داخؿالمجمكعات

 10144.51

 365

 27.79

المجمكع

 10177.00

 367



بيفالمجمكعات

77.48

2

مصدر التبايف

مجموع
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المربعات

38.74

قيمة ؼ

0.438

0.584
2.279

مستوى
الداللة

يردالة
إحصائيان 
يردالة
إحصائيان 
يردالة

اإلشراؼ اإللكتروني

أخالقيات المينة
واالتصاؿ

الدرجة الكمية الستبانة
درجة توفر معايير
جودة األداء

داخؿالمجمكعات

 6203.49

 365

 17.00

المجمكع

 6280.98

 367



بيفالمجمكعات

77.01

2

38.51

داخؿالمجمكعات

 14444.53

 365

 39.57

المجمكع

 14521.54

 367



بيفالمجمكعات 

20.63

2

10.31

داخؿالمجمكعات

 7655.02

 365

 20.97

المجمكع

 7675.65

 367



بيفالمجمكعات 

697.50

2

داخؿالمجمكعات

175150.37

365

المجمكع

175847.87

367

إحصائيان 

0.973

0.492

يردالة
إحصائيان 
يردالة

إحصائيان 

348.75
0.727  479.86


يردالة
إحصائيان 

قيمة(ؼ)الجدكليةعند(د.ح=)365،2عندمستكلداللة،3.00=0.05كعندمستكلداللة 4.61=0.01

يتبيفمفالجدكؿالسابؽأنوالتكجػدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةفػيجميػعالمجػاالتكالدرجػة

الكميةالسػتبانةدرجػةتػكفرمعػاييرجػكدةاألداءلػدلالمشػرؼالتربػكمتبعػانلمتايػرالمؤىػؿالعممػي،أم

أفأفػرادالعينػػةلػػدييـتقػػديراتمتقاربػػةلمسػػتكلدرجػػةتػػكفرمعػػاييرجػػكدةاألداءلػػدلالمشػػرؼالتربػػكم
باختبلؼالمؤىؿالعممي.كيعزكالباحثذلؾإلىأفمعػاييرجػكدةاألداءتعػدمعػاييركاضػحةكبسػيطة
كليسػػتبالمعػػاييرالنكعيػػةالتػػييختمػػؼفييػػاال ػرأمبنػػاءعمػػىالحكػػـالمعرفػػيلػػدلأفػرادعينػػةالد ارسػػة.

كىػػذامػػاأكدتػػود ارسػػةمصػػم ( ،)2011كقػػديكػػكفالسػػببأيض ػنامػػاتػػـترسػػيرهسػػابقنابػػأفالمشػػرفيف
التربػػكييفخػػبلؿزيػػاراتيـيقكمػػكفبتقػػديـالخػػدماتاإلشػرافيةبدرجػػةكاحػػدةلجميػػعالمعممػػيفكالينظػػركف
إلىمؤىبلتيـالعمميةفػياثنػاءزيػاراتيـ،ممػاأدلإلػىأفتكػكفتقػديراتالمعممػيفكاحػدةباػضالنظػر

عػػفمػػؤىبلتيـالعمميػػة.كىػػذامػػاأكدتػػود ارسػػةأبػػكشػرار(،)2009كاختمرػػتمػػعنتيجػػةد ارسػػةعبلكنػػة،

معزكزكآخركف()2008حيثأظيرتفركؽفيمتايرالمؤىؿالعممي .
الفرضية الثالثة:

 3.2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لمعايير جودة األداء لدى المشرؼ التربوي تعزى إلى متغير سنوات الخدمة (أقؿ
مف 5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر مف  10سنوات).
تػػـإج ػراءتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادملمكشػػؼعمػػاإذاكػػافىنػػاؾفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيف
متكسطاتدرجاتتقديرالمعمميفلدرجةتكفرمعاييرجػكدةاألداءلػدلالمشػرؼالتربػكمتعػزللمتايػر
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سنكاتالخدمة(أقؿمف5سػنكات10-5،سػنكات،أكثػرمػف10سػنكات)،كالجػدكؿالتػالييبػيفقيمػة
اختبار(ؼ)كمستكلالداللةلمرركؽبيفالمتكسطات :
جدوؿ ()5.26

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة درجة توفر معايير جودة األداء
لدى المشرؼ التربوي تعزى لسنوات الخدمة

المتغير
التمكف العممي

والتنمية المينية
قيادة العمميات
اإلشرافية

المداوالت اإلبداعية

اإلشراؼ اإللكتروني

أخالقيات المينة
واالتصاؿ
الدرجة الكمية

الستبانة درجة توفر
معايير جودة األداء

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيفالمجمكعات

6.30

2

3.15

داخؿالمجمكعات

 7084.50

 365

المجمكع

 7090.80

 367

بيفالمجمكعات

23.60

2

مصدر التبايف

داخؿالمجمكعات

 365  10153.39

المجمكع

 367  10177.00

بيفالمجمكعات

77.25

2

داخؿالمجمكعات

 6203.72

 365

المجمكع

 6280.98

 367

بيفالمجمكعات

178.35

2

داخؿالمجمكعات

 365  14343.19

المجمكع

 367  14521.54

بيفالمجمكعات 

75.92

2

داخؿالمجمكعات

 7599.74

 365

المجمكع

 7675.65

 367

بيفالمجمكعات 

1164.52

2

داخؿالمجمكعات 174683.35

365

175847.87

367

المجمكع

قيمة ؼ

0.162  19.41


مستوى
الداللة
يردالة
إحصائينا 

11.80
0.424  27.82


يردالة

إحصائينا 

38.63
2.273  17.00


يردالة

إحصائينا 

89.17
2.269  39.30


يردالة
إحصائينا 

37.96
1.823  20.82


يردالة

إحصائينا 

582.26
1.217  478.58


يردالة

إحصائينا 

قيمة(ؼ)الجدكليةعند(د.ح=)365،2عندمستكلداللة،3.00=0.05كعندمستكلداللة 4.61=0.01

يتبيفمفالجدكؿالسابؽأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعمىجميعالمجاالتكالدرجة
الكميةالستبانةدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكمتبعانلمتايرسنكاتالخدمةألفراد
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العينة.أمأفأفرادالعينةلدييـتقديراتمتقاربةدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼالتربكم
تبعنا لسنكاتالخدمة .كيعزكالباحثذلؾإلىأفتمؾالمعاييرليامؤشراتتدلؿعمىكجكدىاكىي
كاضحةلمجميع،لذلؾلـيؤثرمتايرعددسنكاتالخدمةعمىآراءأفرادعينةالدراسةإذأفجميعيـ

سيخضعكفلنرسالمؤشراتسكاءكافقدتـتعيينيـحديثانأـقديمان.كىذهالنتيجةجاءتمتشابيةمع
دراسةمصم (،)2011كدراسةعبلكنة،معزكزكآخركف( .)2008

الفرضية الرابعة:
 4.2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لمعايير جودة األداء لدى المشرؼ التربوي تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية
( جنوب رفح ،شماؿ رفح ،غرب خانيونس ،شرؽ خانيونس ،دير البمح والمغازي ،النصيرات والبريج،
جنوب غزة ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،جباليا ،بيت الىيا وبيت حانوف).
لئلجابةعفىذاالسؤاؿتـإجراءتحميؿالتبايفاألحادملمكشؼعماإذاكافىناؾفػركؽذات

داللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتتقديرالمعممػيفلدرجػةتػكفرمعػاييرجػكدةاألداءلػدلالمشػرؼ
التربػػكمتعػػزللمتايػػرالمنطقػػةالتعميميػػة(جنػػكبرفػ ،شػػماؿرف ػ  ،ػػربخػػانيكنس،شػػرؽخػػانيكنس،
ديرالبم كالماازم،النصيراتكالبػريج،جنػكب ػزة ،ػرب ػزة،شػرؽ ػزة،جباليػا،بيػتالىيػاكبيػت

حانكف)،كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :

جدوؿ ()5.27

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة درجة توفر معايير جودة األداء
لدى المشرؼ التربوي تعزى لمتغير المنطقة التعميمية

المتغير
التمكف العممي

والتنمية المينية
قيادة العمميات
اإلشرافية
المداوالت اإلبداعية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيفالمجمكعات

189.35

10

18.94

داخؿالمجمكعات

 6901.45

 357

المجمكع

 7090.80

 367

0.979  19.33

بيفالمجمكعات

380.13

10

38.01

داخؿالمجمكعات

 9796.87

 357

1.385  27.44

مصدر التبايف

المجمكع
بيفالمجمكعات

 367  10177.00
190.44
124

10

قيمة ؼ





19.04

1.116

مستوى
الداللة
يردالة
إحصائينا 
يردالة

إحصائينا 
يردالة

اإلشراؼ اإللكتروني

أخالقيات المينة
واالتصاؿ

الدرجة الكمية
الستبانة درجة توفر
معايير جودة األداء

داخؿالمجمكعات

 6090.53

 357

 17.06

المجمكع

 6280.98

 367



بيفالمجمكعات

530.17

10

داخؿالمجمكعات

 357  13991.37

المجمكع

 367  14521.54

53.02
1.353  39.19


بيفالمجمكعات 

203.26

10

20.33

داخؿالمجمكعات

 7472.39

 357

المجمكع

 7675.65

 367

0.971  20.93

بيفالمجمكعات 

5023.31

10

502.33

داخؿالمجمكعات 170824.56

357

175847.87

367

1.050  478.50

المجمكع

إحصائينا 





يردالة
إحصائينا 
يردالة

إحصائينا 
يردالة

إحصائينا 

قيمة(ؼ)الجدكليةعند(د.ح=)343،6عندمستكلداللة،2.21=0.05كعندمستكلداللة 3.02=0.01

يتبيفمفالجدكؿالسابؽأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعمىجميعالمجاالتكالدرجة
الكمية الستبانة درجة تكفر معايير جكدة األداء لدل المشرؼ التربكم تبعان لمتاير المنطقة التعميمية
ألفرادالعينة.أمأفأفرادالعينةلدييـتقديراتمتقاربةدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداءلدلالمشرؼ

التربكمتبعان لممنطقةالتعميمية .كيعزكالباحثذلؾإلىماتـترسيرهسابقان كىكأفككالةالاكثليا
معايير مكحدة في اختيار المشرفيف التربكييف كسياسة مكحدة في العمؿ ،كىذا يجعؿ ىناؾ تقارب

كتشابوبيفالمشرفيفمفحيثسياسةكمنيجيةالعمؿالمتبعة،باإلضافةإلىماتـذكرهسابقناأفتمؾ
المعاييركاضحةلمجميع،كىناؾمؤشراتتدلؿعمىكجكدىاباضالنظرعفطبيعةالمنطقةالتعميمية

التيينتميإليياالمعمـ .

 .5نتائج السؤاؿ الخامس الذي ينص عمى " ىؿ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بيف درجة تقدير أفراد العينة لممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب

الصديؽ الناقد ،ودرجة تقديرىـ لمعايير جودة األداء لدى المشرؼ التربوي؟

 1.5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بيف درجة تقدير أفراد
العينة لممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد ،ودرجة تقديرىـ لمعايير جودة األداء

لدى المشرؼ التربوي.
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لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ حساب معامبلت االرتباط  بيف درجة كؿ مف درجة ممارسة
المشرفيف التربكييف ألسمكب الصديؽ الناقد بدرجتو الكمية ،كدرجة تكفر معايير جكدة األداء لدل

المشرؼالتربكمبمجاالتوكدرجتوالكمية،كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :


جدوؿ ()5.28

معامؿ االرتباط بيف درجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد ودرجة توفر معايير جودة األداء لدى
المشرؼ التربوي مف وجية نظر المعمميف

الدرجة الكمية لدرجة توفر معايير جودة

الدرجة الكمية الستبانة درجة ممارسة المشرفيف

األداء لدى المشرؼ التربوي

التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد

التمكف العممي والتنمية المينية

**0.746

قيادة العمميات اإلشرافية

**0.744

المداوالت اإلبداعية

**0.705

اإلشراؼاإللكتركني 

**0.585

أخالقيات المينة واالتصاؿ

**0.661

الدرجة الكمية لدرجة توفر معايير جودة

**0.768

األداء لدى المشرؼ التربوي

* ≤ 0.05

** ≤ 0.01

قيمة(ر)الجدكليةعند(د.ح=)366عندمستكلداللة،0.113=0.05كعندمستكلداللة 0.148=0.01

يبيفالجدكؿالسابؽ :
كجكدعبلقةمكجبةدالةإحصائيناعندمستكل(،)0.01بيفالدرجةالكميةالستبانةدرجةممارسة

المشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقدمفناحيةكبيفاستبانةدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداءلدل

المشرؼالتربكمبمجاالتوكدرجتوالكميةكبماتبيف(.)0.768-0.585

حيثكافأعمىمعامؿارتباط()0.746بيفدرجةتقديرأفرادالعينةلمجاؿ(التمكفالعممي

كالتنميةالمينية)كدرجةالتقديرممارسةالمشرفيفالتربكييفأسمكبالصديؽالناقدكيعزكالباحثذلؾ
إلىأفممارسةالمشرؼألسمكبالصديؽالناقديتطمبتمكنانعمميانكمكاكبةآلخرالمستجداتعمى

الساحةاإلشرافيةلرت مجاؿأكثرمفالتعاكفبيفالمعمـ،كتقديـالنص المناسبلممكاقؼالتعميمية
حسبآخرالمستجدات .
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ككانتأقؿمعامؿارتباط()0.585بيفدرجةتقديرأفرادالعينةلمجاؿ(اإلشراؼاإللكتركني)
كدرجةممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقد،كىذايعتبرمنطقيناحيثتـالتطرؽسابقنا

أفاإلشراؼاإللكتركنيفيأصمويعتبرإشرافانعفبعد،كماأفالعديدمفالمشرفيفاليؤمنكف

بجديتونظ انرلمظركؼاالستثنائيةالتييعيشياالمجتمعالرمسطينيكالتيكافأبرزىاعدـانتظاـالتيار

الكيربائيكضعؼاإلمكاناتالمادية،كقمةخبرةبعضالمعمميفكالمشرفيففيمجاؿقكاعدالبيانات
كالحاسباآللي .

ككافمعامؿاالرتباطالكمي()0.768بيفدرجةممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽ

الناقدمفناحيةكدرجةتكفرمعاييرجكدةاألداءلدييـ،كيعزكالباحثىذااالرتباطالمكجبالداؿإلى

أفممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقديتطمبإجراءاتنمكذجيةتتمثؿفيالمعايير
بدرجةتأثيرطرديةأمأنوكممازادتممارسةالمشرفيفليذهالمعاييرزادتقدرتيـعمىممارسة

أسمكبالصديؽالناقد .
ثانياً :توصيات الدراسة:

بناءعمىالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسة،كباالستنادإلىماكردفػياألدبيػاتالسػابقة،يقػدـ
ن

الباحػػثمجمكعػػةمػػفالتكصػػياتالتػػييأمػػؿأفتسػػاعدالميتمػػيفبػػإدارةاإلش ػراؼالتربػػكمعمػػىتطػػكير
مستكلأداءالمشرفيفالتربكييف،كتطكيركراياتيـالمينيةبشكؿيضمفتحقيؽتميزىـفػيأداءميػاميـ

اإلشرافيةبمايحقؽاالرتقاءبيذهالكظيرةاليامة،كيمكفتحديدىذهالتكصياتفيمايمي :

 .5تحسيف جكدة ممارسة المشرؼ التربكم لؤلدكار اإلشرافية المطمكبة منو ،كخاصة في مجاؿ
المقاءاتالقبميةلمزيارةالصرية،كاشراؾ المعمميفبايةالتكصؿلحمكؿنابعةمفاحتياجاتيـ،
كذلؾمفخبلؿ:

 -تطكير ميارات المشرؼ التربكم بما يجعمو قاد نار عمى تكظيؼ األساليب اإلشرافية الحديثة

كأسمكبالصديؽالناقدبج كدةعالية.

 -إعراء المشرؼ التربكم مف المياـ اإلدارية البعيدة عف دكره اإلشرافي ليتمكف مف ممارسة

أسمكبالصديؽالناقدبطريقةأكثرفعالية.

 .6كضعدليؿإشرافيبالتعاكفمعالخبراءيكض آلياتتطبيؽمعاييرجكدةاألداء فيعمميات
اإلشراؼ،كآلياتتقييـالعمؿاإلشرافي.

 .7تعزيز ثقافة اإلشراؼ اإللكتركني مف خبلؿ تمكف المشرفيف مف استخداـ التكنكلكجيا
كتطبيقاتيا.

 .8إعدادمقاييسكاضحةكتكزيعياعمىالمعمميفلضمافالكصكؿلمصكرةالنمكذجيةفياألداء.
 .9عقددكراتتثقيريةلمعاييرجكدةاألداءالبلزـتكافرىافيالمشرفيفالتربكييف.
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.10

تحديدحكافزماديةلمممتثميفلمعاييرجكدةاألداءلضمافترجمتياعمىأرضالكاقع

مفقبؿالمشرفيفالتربكييف.

ثالثاً :مقترحات الدراسة:

 .1إجراءدراسةلمتعرؼعمىالصعكباتالتيتحػكؿدكفأداءالمشػرؼلػؤلدكاراإلشػرافيةبمسػتكل
الجكدةالمطمكبةفيضكءالمعاييراألدائيةالمتكقعةمنو.

 .2إجراءدراسةلمتعرؼعمىأىـالمعكقاتالتيقدتحػكؿدكفممارسػةالمشػرؼالتربػكمألسػمكب
صديؽناقد.

 .3إج ػراءد ارسػػةمماثمػػةفػػيالمػػدارسالحككميػػةلممحافظػػاتالجنكبيػػة،ككػػذلؾفػػيمػػدارسالككالػػة
كالحككمةلممحافظاتالشماليةلدكلةفمسطيف.

 .4إجراءدراسةحكؿفعاليػةالػدكراتالتدريبيػةكعبلقتيػاباتجاىػاتالمعممػيفحػكؿممارسػةأسػمكب
الصديؽالناقد .
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املصادر واملراجع

أوالً :ادلصادر
ثانٍاً :ادلراجع انعرتٍح
ثانثاً :ادلراجع األجنثٍح

المصادر والمراجع
أوالً :المصادر:
 القرآفالكريـ  السنةالنبكية ثانياً :المراجع العربية:
 .1اإلبراىيـ ،عدناف ( :)2002اإلشراؼ التربوي أنماط وأساليب ،ط ،1مؤسسة حمادة لمدراسات
الجامعيةكالنشركالتكزيع،إربد،األردف.
 .2أبكالرب،قدادة(:) 2008تقكيـجكدةأداءأعضاءىيئةالتدريسفيمؤسساتالتعميـالعالي،
المجمة العربية لضماف جودة التعميـ العالي،مجمد،1ص.107-69

 .3أبكالكاس،فاتف(":)2012دكراإلشراؼالمتنكعفيتنميةأداءمعمميالمرحمةاألساسيةالدنيا
مف كجية نظر المشرفيف كالمعمميف في مدارس محافظات  زة" ،رسالة ماجستير ،جامعة

األزىر ،زة،فمسطيف.
 .4أبك حطب ،مكسى (" :)2009فاعمية نظاـ تقييـ األداء كأثره عمى مستكل أداء العامميف حالة
دراسية عمى جمعية أصدقاء المريض الخيرية" ،رسالة ماجستير ،كمية التجارة ،الجامعة

اإلسبلمية ،زة،فمسطيف.

 .5أبك دؼ ،محمكد كالكصيري ،ختاـ ( :)2007جكدة التعميـ في التطكر اإلسبلمي مراىيـ

كتطبيقات ،ورقة عممية مقدمة لمؤتمر "الجودة في التعميـ العاـ الفمسطيني كمدخؿ لمتميز"،
المنعقدفيالجامعةاإلسبلمية،أكتكبر .2007

 .6أبك شرار ،عدناف (" :)2009درجة التزاـ المشرفييف التربكييف بتكظيري خصائص اإلشراؼ
التربكمالحديثفيمدارس ككالة الاكثالدكليةفي األردفمف كجيةنظرالمعمميف" ،رسالة

ماجستير،كميةالعمكـالتربكية،جامعةالشرؽاألكسطلمدراساتالعميا،األردف .

 .7أبك شممة ،كامؿ (" :)2009فاعمية األساليب اإلشرافية في تحسيف أداء معممي مدارس ككالة
الاكثبازةمفكجيةنظرىـكسبؿتطكيرىا"،رسالة ماجستير،كميةالتربية،الجامعةاإلسبلمية،
زة،فمسطيف.

 .8أبك عابد ،محمكد ( :)2005المرجع في اإلشراؼ التربوي والعممية اإلشرافية ،دار الكتاب
الثقافي،إربد،األردف.
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 .9أبك عبدك ،فاطمة (" :) 2011درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في مدارس محافظة

نابمس مف كجية نظر المديريف فييا" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة النجاح الكطنية،

نابمس،فمسطيف.

 .10أبك عبلـ ،رجاء ( :)2011مناىج البحث في العمكـ النرسية كالتربكية ،ط ،6دار النشر
لمجامعات،القاىرة .

 .11أبك قمر ،باسـ كمصالحة ،عبد اليادم(( :)2007مدل تكافر معايير الجكدة في برامج
االشراؼ التربكم المقدمة في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف ،ورقة عممية مقدمة

لمؤتمر "الجودة في التعميـ العاـ الفمسطيني كمدخؿ لمتميز" ،المنعقد في الجامعة اإلسبلمية
بازة،أكتكبر،2007فمسطيف .
 .12أبككريـ،أيمف(":)2013عبلقةنظـالمعمكماتاإلداريةفيتحسيفاألداءاإلدارمدراسة
ميدانيةبالتطبيؽعمىالمنظمات يرالحككميةبقطاع زة" ،رسالة ماجستير،كمية االقتصاد

كالعمكـاإلدارية،جامعةاألزىر ،زة،فمسطيف.

 .13أحمد ،إبراىيـ ( :)2003اإلشراؼ الفني بيف النظرية والتطبيؽ ،دار الينا لمطباعة كالنشر
كالتكزيع،اإلسكندرية.

 .14أحمد،عدنافكالحرظي،يحيى(:)2007إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا في التعميـ واإلدارة
المدرسية،مطابعآؿدىشيلمتكزيعكالنشر،أبيا.

 .15األ ا ،إحساف ( :)2002البحث التربوي وعناصره ،مناىجو وأدواتو ،ط ،4الجامعة
اإلسبلمية ،زة .
 .16األ ا،صييب(:)2008اإلشراؼالتربكمكدكرهفيفعاليةالمعمـفيمرحمةالتعميـاألساسي
العميا بمدارس ككالة الاكث الدكلية بمحافظة  زة ،مجمة جامعة األزىر-غزة سمسمة العموـ

اإلنسانية،مجمد،)B1(15ص.161-149

 .17إسماعيؿ،بيجت (":) 2008تقكيـمياراتتدريسالتكنكلكجيالدلالطمبةالمعمميفبالجامعة

اإلسبلميةفيضكءالمعاييرالعالميةلؤلداء"،رسالة ماجستير،كميةالتربية،الجامعةاإلسبلمية،
زة،فمسطيف.

 .18آؿالشيخ،عبدالمجيد(":)2011معكقاتاالتصاؿاإلدارمالمؤثرةعمىأداءالعامميففي

جكازات مدينة الرياض" ،رسالة ماجستير ،قسـ العمكـ اإلدارية ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ

األمنية،السعكدية.

 .19البابطيف،عبدالعزيز(:)2004اتجاىات حديثة في اإلشراؼ التربوي،ط،1المممكةالعربية
السعكدية،الرياض.
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كاقع ممارسات المشرفات التربكيات لمنماذج اإلشرافية الحديثة
 .20بريؾ ،فاطمة ( :)2011
بمنطقةجازاف،مجمة البحوث التربوية النوعية،عدد(،)23ج(،)2ص .9810-1016

.21البستاف كآخركف ( :)2010اإلدارة واإلشراؼ التربوي ،ط ،1مكتبة الربلح لمنشر كالتكزيع،
الككيت.
 .22بكارم ،مريـ (" :)2011الصعكبات التي تكاجو المشرفات التربكيات في تطبيؽ أساليب
اإلشراؼالتربكمفيرياضاألطراؿمفكجيةنظرالمشرفاتالتربكياتكالمعمماتبمدينتيمكة

المكرمةكجدة"،رسالة ماجستير،كميةالتربية،جامعةأـالقرل،السعكدية.

 .23بكبرطخ ،عبد الكريـ (" :)2011دراسة فعالية نظاـ تقييـ أداء العامميف في المؤسسات
االقتصادية(دراسةحالةمؤسسةالج ارراتالربلحية)"،رسالة ماجستير،كميةالعمكـاالقتصادية

كعمكـالتسيير،جامعةمنتكرم،قسنطنية،الجميكريةالجزائرية.

 .24البيبلكم كآخركف ( :)2016الجودة الشاممة في التعميـ بيف مؤشرات التميز ومعايير
االعتماد،ط،1دارالمسيرةلمنشركالتكزيعكالطباعة،عماف.
 .25الجبار،عبدالرحمف(":)2007مدلإسياـاإلشراؼالتربكمالمتنكعفيتقديرمينةالمعمـ
مفكجيةنظرمعمميالمدارس"،رسالة ماجستير،كميةالعمكـاالجتماعية،جامعةاإلماـمحمد

بفسعكداإلسبلمية،السعكدية.

 .26الجضعي ،خالد ( :)2015إدارة الجودة الشاممة تطبيقات تربوية ،دار األصحاب لمنشر
كالتكزيع،الرياض.

 .27الحريرم،رافدة(:)2006اإلشراؼ التربوي واقعو وآفاقو المستقبمية،ط،1دارالمناىجلمنشر
كالتكزيع،عماف،األردف.

 .28حسيف ،سبلمة كعكض اهلل ،سميماف ( :)2006اتجاىات حديثة في اإلشراؼ التربوي ،دار
الكفاءلدنياالطباعةكالنشر،اإلسكندرية.

 .29حمس ،ماجد ( " :)2010الممارسات اإلشرافية كعبلقتيا بالنمك الميني لمعممي المرحمة
األساسيةالدنيافيمحافظة زةفيضكءمعاييرالجكدة"،رسالة ماجستير،كميةالتربية،جامعة

األزىر ،زة،فمسطيف .

 .30حميكة،سيى(:)2005اإلشراؼ والتنظيـ التربوي،دارصراءلمنشركالتكزيع،عماف،األردف.
 .31حمداف ،سناء (" :)2005دكر المشرؼ التربكم في تطكير اإلدارة المدرسية في المرحمة
األساسيةالدنيابمحافظات زةمفكجيةنظرالمشرفيفالتربكييفكالمديريفالتربكييف"،رسالة

ماجستير،كميةالتربية،الجامعةاإلسبلمية ،زة،فمسطيف.

 .32الحكلي،عمياف(:)2004مريكـالجكدةفيالتعميـ،مجمة الجودة في التعميـ العالي الجامعة
اإلسالمية بغزة،مجمد،)1(1ص .130-9
132

 .33خناؽ ،سناء ( :)2005مظاىر األداء االستراتيجي كالميزة التنافسية .ورقة عممية مقدمة
"لمممتقى الدولي حوؿ األداء المتميز لممنظمات والحكومات" ،المنعقد في جامعة كرقة كمية
الحقكؽكالعمكـاالقتصادية،بشيرمارس .2005

 .34الدجني ،إياد (" :)2011دكر التخطيط االستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي" ،رسالة
دكتوراه،كميةالتربية،جامعةدمشؽ،سكريا .

 .35دركيش،عطا(:)2014مجمكعاتالصديؽالناقدCFGكمجتمعالتعمـ،ورقة عممية مقدمة

إلى المؤتمر التربوي "التطوير الميني المبني عمى االستقصاء" ،المنعقد في جامعة األزىر-
بازة،يكنيك،2014فمسطيف .

 .36الدريج ،محمد(:)2006كراياتالمشرؼالتربكمكأساليبتطكيرىامفأجؿتأسيسنمكذج
لؤلشراؼبالكرايات،مجمة تواصؿ،مجمد،)4(4ص .22-35

 .37دكيد ،أحمد (" :)2003الحكافز التي يمكف أف تطكر أداء المشرؼ التربكم بمنطقة مكة
المكرمة"،رسالة ماجستير،جامعةأـالقرل،السعكدية.

 .38الزياني كآخركف( :)2007رؤيةجديدةلئلشراؼالتربكمفيضكءمتطمباتتطكيرالمرحمة
اإلعدادية،ورقة عممية مقدمة إلى المؤتمر التربوي السنوي الحادي والعشروف بعنواف "التعميـ

اإلعدادي تطوير وطموح مف أجؿ المستقبؿ" ،المنعقد مف قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ مديرية

اإلشراؼالتربكم،يناير،2007المنامة.

 .39سرر ،صالحة (" :)2008اإلشراؼ التربكم عف بعد بيف األىمية كالممارسة كمعكقات
استخدامو"،رسالة دكتوراه،كميةالتربية،جامعةأـالقرل،السعكدية.

 .40الشاعر ،عدلي (" :)2012استراتيجية مقترحة لتطكير اإلشراؼ التربكم برمسطيف عمى ضكء
المستجداتالتربكيةالمعاصرة"،رسالة دكتوراه،جامعةعيفشمس،القاىرة،مصر.

 .41شاىيف،عبدالرحمف(:)2015درجةامتبلؾكممارسةكراياتاإلشراؼالتربكمالمعاصرفي
ضكءخصائصمجتمعالمعرفةبمنطقةالمدينةالمنكرة،المجمة الدولية التربوية المتخصصة،

مجمد،)6(4ص.100-76

 .42شاكيش،مصطرى(:)2005إدارة الموارد البشرية وادارة األفراد،دارالشركؽلمت كزيعكالنشر،
عماف.

 .43الشيرم،خالد(:)2014تجديد اإلشراؼ التربوي،مكتبةالممؾفيدالكطنية،الدماـ.
 .44صال  ،نجكل :) 2007(:تحسيفدكرالمشرؼالتربكمفيمدارسمحافظة زةفيضكء
مراىيـالجكدة،ورقة عممية مقدمة لمؤتمر "الجودة في التعميـ العاـ الفمسطيني كمدخؿ لمتميز"،

المنعقدفيالجامعةاإلسبلميةبازة،أكتكبر،2007فمسطيف .
133

 .45صياـ،محمد(":)2007دكرأساليباإلشراؼالتربكمفيتطكيراألداءالمينيلممعمميففي
المدارس الثانكية في محافظة  زة" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية  ،زة،

فمسطيف.

 .46طافش،محمكد(:)2004اإلبداع في اإلشراؼ التربوي واإلدارة المدرسية،ط،1دارالررقاف
لمنشركالتكزيع،عماف،األردف.

 .47الطعاني،حسف(:)2015اإلشراؼ التربوي (مفاىيمو ،أىدافو ،أسسو ،أساليبو)،ط،1دار
الشركؽلمنشركالتكزيع،عماف،األردف.

 .48العاجز،فؤادكحمس،داكد(:)2009دليؿ المشرؼ التربوي لتحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ،
كميةالتربية،الجامعةاإلسبلمية،فمسطيف.
 .49العاجز ،فؤاد كنشكاف ،جميؿ ( :)2005تطكير أداء المعمميف في ضكء برنامج المدرسة
كمركز تطكير التابع لككالة الاكث الدكلية بازة ،ورقة عممية مقدمة إلى المؤتمر "العالمي

السادس بعنواف التنمية المينية المستدامة لممعمـ العربي" ،المنعقد في جامعة القاىرة فرع
الريكـ،إبريؿ،2005مصر .

 .50حسيف ،سبلمة كعكض اهلل ،سميماف ( :)2006اتجاىات حديثة في اإلشراؼ التربوي ،دار
الكفاءلدنياالطباعةكالنشر،اإلسكندرية.

 .51عبدالاني،عبدالسبلـكآخركف(د.ت):معايير قياس األداء،دراسةلشركةالبحرالمتكسط،
مصر.

 .52عبيد،إيماف(":)2005استراتيجيةمقترحةلتطكيرنظاـالمتابعةبك ازرةالتربيةكالتعميـالعالي
بمحافظات زةفيضكءمعاييرجكدةاألداءاإلدارم"،رسالة ماجستير،كميةالتربية،الجامعة

اإلسبلمية ،زة،فمسطيف.

.53العبيدم،محمد(:)2010اإلشراؼ التربوي واإلدارة التعميمية،ط،1دارالثقافةلمنشركالتكزيع،
عماف،األردف.

 .54عطارم ،عارؼ كآخركف ( :)2005اإلشراؼ التربوي نماذجو النظرية وتطبيقاتو العممية،
ط،1مكتبةالربلحلمطباعةكالنشركالتكزيع،الككيت.

 .55عطكم ،جكدت ( :)2008اإلدارة التعميمية واإلشراؼ التربوي أصوليا وتطبيقاتيا ،ط،1
اإلصدارالثالث،دارالشركؽلمنشركالتكزيع،عماف،األردف.

 .56عبلـ ،صبلح الديف ( :)2005األساليب اإلحصائية االستداللية في تحميؿ بيانات البحوث

النفسية والتربوية واالجتماعية "البارامترية والالبارامترية" ،دار الركر العربي لمنشر كالتكزيع،

القاىرة.
134

 .57عبلكنة،معزكز كآخركف(:)2008قياسمدلامتبلؾالمشرفيفالتربكييففيالضرةالاربية
لميارات اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية ،مجمة جامعة األزىر-غزة

سمسمة العموـ اإلنسانية،مجمد،)A1(10ص.106-71

 .58عميمات ،صال ( :)2008إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية التطبيقية
ومقترحات التطوير،ط،2دارالشركؽلمنشركالتكزيع،عماف،األردف.
 .59العنزم،مرضي(":)2009كاقعالتكامؿبيفممارساتمديرالمدرسةكالمشرفةالتربكيةفي
بعض المسؤكليات اإلشرافية في ضكء آلية اإلشراؼ المباشر" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،

جامعةأـالقرل،السعكدية.
 .60الاامدم،تركي(":)2011فاعميةاستخداـالتطبيقاتاإللكتركنيةفياإلشراؼالتربكمباإلدارة
العامة لمتربية كالتعميـ بمكة المكرمة" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ درماف ،مكة

المكرمة.

 .61الاامدم،عمي( :)2013درجةجكدةأداءالقيادةالتربكيةكتنميةالمكاردالبشريةفيالمدارس
الثانكية كالمتكسطة بالمدينة المنكرة ،مجمة دراسات العموـ التربوية ،مجمد ،)3(40ص- 1068

.1096
 .62الاتـ ،نكرة ( :)2007رؤية جديدة لئلشراؼ التربكم في ضكء متطمبات تطكير المرحمة

اإلعدادية،ورقة عممية مقدمة لممؤتمر "التربوي السنوي الحادي والعشروف"،المنعقدفيك ازرة
التربيةكالتعميـقسـاإلشراؼالتربكم،يناير،2007البحريف .

 .63الراخرم ،سالـ (:)2010معاييرجكدةأداءالمعمـفيالتعميـ العاـ ،كتاب المؤتمر العممي
الدولي الثاني" التعميـ واألزمات المعاصرة"،القاىرة،ص.106-93

 .64الرتبلكم،سييمة(:)2008الجودة في التعميـ (المفاىيـ ،المعايير ،المواصفات)،ط،1دار
الشركؽلمنشركالتكزيع،عماف.

 .65فرج،فتحي(:)2011تقكيـأداءالمشرفيفالتربكييفبشعبةالجبؿاألخضرفيضكءكراياتيـ
المينية،مجمة المختار لمعموـ اإلنسانية،العدد(،)13جامعةعمرالمختارليبيا.

><http://www.omu.edu.ly/articles/OMU%20Articles/Issue%2013.html

 .66القاسـ،رشا(":)2013كاقعاستخداـاإلشراؼاإللكتركنيفيالمدارسالحككميةمفكجية
نظرالمشرفيفالتربكييففيشماؿالضرةالاربية"،رسالة ماجستير،كميةالتربية،جامعةالنجاح

الكطنية،نابمس،فمسطيف.

 .67القداح ،محمد كالخرابشة ،عمر ( :)2011دكر اإلشراؼ التربكم في تكجيو عمميات التعميـ

نحك اقتصاد المعرفة في المدارس األردنية ،مجمة العموـ التربوية والنفسية ،المجمد ،)2( 12

ص.228-207
135

 .68قرمكط،عماد( ":)2014درجةممارسةالجكدةاإلداريةكعبلقتيابراعميةاألداءالكظيريلدل

مديرم المدارس الحككمية بمحافظة  زة" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية،
زة،فمسطيف .

 .69كردم،أحمد(:)2010تقكيـفاعميةاألداءاإلشرافي،مدونة أحمد السيد كردي،تاريخالدخكؿ
،2016/8/19
><http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/194367
 .70الكيكمي،محمد(":)2002أثراستخداـاستراتيجيةالعصؼالذىنيفيتدريسالتاريخعمى
تنميةالتركيراالبتكارملدلطبلبالصؼاألكؿالثانكمبسمطنةعماف"،رسالة ماجستير،كمية

التربية،جامعةالسمطافقابكس،سمطنةعماف.
 .71المانع ،محمد (" :)2006تقنيات االتصاؿ كدكرىا في تحسيف األداء دراسة تطبيقية عمى

الضباطالعامميففياألمفالعاـ"،رسالة ماجستير،قسـالعمكـاإلدارية،جامعةنايؼالعربية

لمعكـاألمنية،السعكدية.

 .72مجاىد ،فايزة ( :)2009تصكر مقترح لتطكير أداء معمـ الدراسات االجتماعية بالمرحمة
االبتدائية في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية،

عدد(،)22ص.212-193

 .73مجيد ،سكسف ( :)2011تقويـ جودة األداء في المؤسسات التعميمية ،دار صراء لمنشر
كالتكزيع،عماف،األردف.

 .74محمد  ،ادة (" :)2013الممارسات اإلشرافية لدل المشرفيف التربكييف كعبلقتيا باتجاىات
معممي المرحمة األساسية العميا نحك المينة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظرىـ"،

رسالة ماجستير،كميةالعمكـالتربكية،جامعةالشرؽاألكسط،عماف.

 .75المحيسف ،إبراىيـ ( :)2009التقكيـ البديؿ ،مدونة األستاذ الدكتور إبراىيـ عبد اهلل
المحيسف،

الدخكؿ

تاريخ

،2016/3/14

> . <http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6611

 .76المزمكمي ،سعد (" :)2009مستكل أىمية كتطبيؽ بعض معايير الجكدة الشاممة في برامج

تدريبالمشرفيفالتربكييفبمراكزالتدريبالتربكمبمدينةمكةالمكرمة"،رسالة ماجستير،كمية

التربية،جامعةأـالقرل،السعكدية.

 .77مصم  ،إيماف (":)2011تطكير معايير اختيار المشرفيف التربكييف في ضكء تجارب بعض
الدكؿ"،رسالة ماجستير،كميةالتربية،جامعةاإلسبلمية ،زة،فمسطيف .

 .78مطاكع،بساـ(:)2010دكرالمشرؼالتربكمفيإطارضمافالجكدة،صحيفة دنيا الوطف
االلكترونية،تاريخالدخكؿ،2016/3/13

136

><http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/01/04/185029.html
 .79الماربي ،عبد الحميد ( :)2006إدارة األصوؿ العممية والتوجيات المستقبمية ،المكتبة
العصريةلمطباعةكالنشركالتكزيع،مصر.

 .80مايركآخركف(:) 2015تكافرمعايير الجكدةفي أداءمدرسيأقساـالعمكـ العامة:كميات
التربية األساسية مف كجية نظر طمبتيـ ،مجمة كمية التربية األساسية لمعموـ التربوية

واإلنسانية،العدد( ،)20ص.402-392

 .81المقيد،منيرة(":)2006كاقعالممارساتاإلشرافيةلممشرفيفالتربكييفبككالةالاكثبازةفي

ضكءمبادئالجكدةالشاممةكسبؿتطكيره"،رسالة ماجستير ،كميةالتربية ،الجامعةاإلسبلمية،
زة،فمسطيف .

 .82مميبارم،نجبلء(":)2013تطكيرالممارساتاإلشرافيةفيظؿاقتصادالمعرفةلدلمشرفات
الماةالعربية"،رسالة ماجستير،كميةالتربية،جامعةأـالقرل،السعكدية.

 .83المكيزرم ،سميماف (" :)2001دكر المشرؼ التربكم في تنمية ميارات التدريس مف كجية
نظرمعمميالمكاداالجتماعيةبالمرحمةالمتكسطة"،رسالة ماجستير،كميةالتربية،جامعةالممؾ

سعكد،الرياض .
 .84الناشرم،أحمد(":)2014جكدةأداءالتدريس لمعمميالدراساتاالجتماعيةكالكطنيةلممرحمة
المتكسطةفيضكءمتطمباتاقتصادالمعرفة"،رسالة ماجستير،كميةالتربية،جامعةأـالقرل،

السعكدية.

 .85النديـ ،رنا (" :)2014االتصاؿ اإلدارم كعبلقتو بجكدة األداء الكظيري في الجامعات
الرمسطينيةبمحافظات زة"،رسالة ماجستير،كميةالتربية،الجامعةاإلسبلمية ،زة،فمسطيف.

 .86نصار ،عمي (2014يكنيك) :الصديؽ الناقد ،ورقة عممية مقدمة إلى المؤتمر التربوي

"التطوير الميني المبني عمى االستقصاء" ،المنعقد في جامعة األزىر بازة ،يكنيك ،2014

فمسطيف .

 .87نصر ،محمد ( :)2002تطكير برامج إعداد المعمـ كتدريبو في ضكء مريكـ األداء ،ورقة

عممية مقدمة إلى المؤتمر العممي الرابع عشر "مناىج التعميـ في ضوء مفيوـ األداء"،المجمد
األكؿ،المنظـمفقبؿالجمعيةالمصريةلممناىجكطريؽالتدريس،جامعةعيفشمس،القاىرة،

26-25يكليك.2002

 .88ىاركف ،منيرة ( " :)2013درجة ممارسة المشرفييف التربكييف لدكرىـ في تقكيـ أداء معممي
المرحمة الثانكية في محافظة  زة كسبؿ ترعيميا" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة

اإلسبلمية ،زة،فمسطيف .
137

 .89ك ازرة التربية كالتعميـ العالي دكلة فمسطيف ( :)2012المعايير المينية لممعمـ ،إعداد ىيئة
تطوير مينة التعميـ،فمسطيف.

 .90ك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليدكلةفمسطيف(:)2014المعايير المينية لمدير المدرسة ،إعداد
ىيئة تطوير مينة التعميـ،فمسطيف.

 .91ك ازرة التربية كالتعميـ العالي دكلة فمسطيف ( :)2016دليؿ اإلشراؼ التربوي ،إعداد اإلدارة
العامة لإلشراؼ والتأىيؿ التربوي،دائرةاإلشراؼالتربكم،فمسطيف.

 .92ك ازرةالتربيةكالتعميـ المممكة العربيةالسعكدية(:)2008معايير عناصر العممية التعميمية،
ط،1الجزءاألكؿ،ككالةالتخطيطكالتطكيراإلدارةالعامةلمبحكث،السعكدية.

 .93ك ازرة التربية كالتعميـ المممكة العربية السعكدية ( :)2015الدليؿ التفسيري لمعايير المشرؼ
التربوي المتميز،إعدادالمجنةالعممية،نسخةمطكرة،السعكدية.
 .94ياميف ،سيى (" :) 2014درجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في االشراؼ التربكم في
المدارسالحككميةفيمحافظاتالضرةالاربيةمفكجيةنظرالمشرفيفالتربكييففييا"،رسالة

ماجستير،كميةالتربية،جامعةالنجاحالكطنية،نابمس.
ثالثاً :المراجع األجنبية:

1. Betlem, E.C. (2014): "Mentoring Teachers with a Critical Friend:
Transforming Professional Development through Visual Tools " PH.D
Dissertation, University of New England, Britain.
2. Costa & Kallick )1993(: "Through the Lens of a Critical Friend" Journal
Educational leadership، 51(2) PP.49-51.
3. Florence, G, W. (2005): Teacher supervision methods in Virginia, University
of Virginia, Dissertation Abstract International, 66 (3), PP: 841.
4. Foulger, T.S. (2009): "An Unexpected discovery about the Critical Friend in
Action research inquiries" Journal Action Research, 1 (1), PP.1-18.
5. Gardner, M. (2008): "Building the SCDN learning Community: Using the
Critical Friend’s Model to Explore RTI" An approach meet the needs of
all student, USA.
138

6. Harrington, C.D. (2009):" Critical Friends Group: Effects on Teacher
Practice and Collaboration" Master of Education, University of North
Carolina Wilmington, USA.
7. Kiewkor, S. Wongonich, S and Piromsombat ,C. (2013): "Empowerment of
Teachers through Critical Friend Learning to Encourage Teaching Concepts "
Paper Presented at World Conference on Educational Sciences,
Bangkok-Thailand.
8. Genc, K. (2012). The relation between the quality of the mission statements
and the performances of the state universities in Turkey, Social and
Behavioral Sciences,v 58 ,pp19 – 28.
9. Nguyen, H and Etal (2010): "Critical Friends Group for EFL Teacher
Professional Development" ELT journal, 64 (2), PP205-213.
10. Ovando, Martha N. & Huckestein, Ma. Luisa S. (2003):" Perceptions of the
role of the Central Office Supervisors in Exemplary Texas School Districts"
Paper presented at the American Educational Research Association
Annual Conference, Chicago, Illinois.
11. Mohammadi, R & Eshaghi, F & Arefi, M. (2012). Internal Evaluation:
Appropriate Strategic for Quality Evaluation and Improvement of
Management in Departments at Universities (The Case of Iran), Social and
Behavioral Sciences,V 69,PP 719 – 728.
12.Yeigh, T. (2008): "Quality Teaching and Professional Learning: Uncritical
Reflections of a Critical Friend" Australian Journal of Teacher
Education, 33(2), PP2-15.
13.Yuvayapan, F. (2013): "The Contribution of Constructivism into the
Professional Development of English Language Teachers " International
Journal of Language Education and Tenching. PP.2-8.

139




املـالحــــــــــق

أوالً :أداتً اندراسح يف انصىرج األونٍح
ثانٍاً :قائًح أمساء احملكًني
ثانثاً :أداتً اندراسح يف انصىرج اننهائٍح
رتعاً :كتاب تسهٍم يهًح تاحث 






ممحؽ رقـ ( )1
أداتي الدراسة في الصورة األولية
بسـاهللالرحمفالرحيـ 
جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةاألزى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر -ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة 
عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادةالدراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاتالعميػ ػ ػ ػا 
كػمػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةالػ ػتربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة 
قس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـأصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكؿالتربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة 





األستاذ/الدكتكر................................................................
المحترـ ،
السبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو ،
الموضوع :تحكيـ استبانة
يقػكـالباحػػثبػػإجراءد ارسػػةبعنػكاف"درجػػة ممارسػػة المشػػرفيف التربػػوييف ألسػػموب الصػػديؽ الناقػػد فػػي مػػدارس
وكالػة الغػوث ،وعالقتػو بمعػايير جػودة األداء"،كذلػؾاسػتكماالنلمتطمبػاتالحصػكؿعمػىدرجػةالماجسػتيرفػػي
أصكؿالتربيةمفجامعةاالزىربازة،كليذاالارضقاـالباحػثببنػاءكتطػكيراالسػتبانةكالمككنػةمػفمجػاليف
ىم ػػا:مج ػػاؿدرج ػػةممارس ػػةالمشػ ػرفيفالترب ػػكييفألس ػػمكبالص ػػديؽالناق ػػد،كمج ػػاؿدرج ػػةممارس ػػةالمشػ ػرفيف
التربكييفلمعاييرجكدةاألداء،كتـتقسيـالمجاؿالثانيإلىخمسةمحاكركالتي :
 المحكراألكؿ:التمكفالعمميكالتنميةالمينية .
 المحكرالثاني:قيادةالعممياتاإلشرافية .
 المحكرالثالث:المبادراتاإلبداعية .
 المحكرالرابع:اإلشراؼاإللكتركني .
 المحكرالخامس:أخبلقياتالمينةكاالتصاؿ .
كنظػ انرلمػػاتتمتعػػكفبػومػػفخبػرةفػيىػػذاالمجػػاؿ،كلممسػاعدةفػػيإنجػػازىػذهالد ارسػػةأرجػػكمػفسػػيادتكـإبػػداء
آرائكـ كمبلحظاتكـفيفقراتاالسػتبانة،كفػيمػدلتكافقيػامػعالمحػاكرالمػذككرة،كمبلءمتيػالقيػاسمػاأعػدت
لػػو،كسػػبلمةالماػػة،كذلػػؾبكضػػعإشػػارة()/لمرق ػرةالمناسػػبةمػػعالحػػؽلسػػيادتكـبػػإجراءأمتعػػديؿأكحػػذؼأك
إضافة،عممانبأفبدائؿاإلجابةعفالشكاىدىي:دائمان ،البان،أحيانان،ناد انر،أبدان .

وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير
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المجاؿاألكؿ:أسمكبالصديؽالناقد:كعػرؼإجرائيػنابأنػوأحػداألسػاليباإلشػرافيةالحديثػةالمتمثمػةفػي
المشػػرؼالتربػػكمالػػداعـالمسػػاندالػػذميسػػعىلمسػػاعدةالمعمػػـفػػياتخػػاذالق ػ ارراتالتربكيػػةعػػفطريػػؽ
ػئمةكالمبلحظػاتيمكػفمناقشػػة
طػرحاألسػئمةالمثيػرةكتقػديـالمبلحظػاتالبنائيػة،كانطبلقػانمػفىػذهاألس 

القضاياالمطركحةكتقديـالبدائؿكالتقدـفياإلنجاز .

االنتماء لممجاؿ
الشاىد

ـ

ينتمي

ال
ينتمي

صالحية الفقرة
مناسب

غير
مناسب

التعديؿ
المقترح

1

يكض ليالمشرؼالتربكمدكرهكصديؽناقد .











2

يناقشنيبخطكاتتنريذالمكقؼالتعميمي .











3

يثػ ػػرمالمكق ػ ػػؼالتعميمػ ػػيم ػ ػػفخ ػ ػػبلؿإثػ ػػارةبع ػ ػػضاألس ػ ػػئمة 









الميمة .
4

يقدـالمساعدةدكفترددحيفأطمبمنوذلؾ .











5

يناقشنيالمكقؼالتعميميبعدمبلحظتوكتحميؿأبعاده .











6

يق ػ ػػدـالحم ػ ػػكؿكالب ػ ػػدائؿلممش ػ ػػكبلتالت ػ ػػيتػ ػ ػكاجينيباألدل ػ ػػة 









7

يعرضليككفصديؽناقدليقبؿالبدءبعمميةاإلشراؼ .











8

يتكمـكثي انركاليعيرليانتباهعندحديثي .































  11يحتػػرـاآلخ ػريفكيتقػػبميـدكفالتقميػػؿمػػفطبيعػػةعمميػػـفػػي 









  12ييي ػػئج ػػكم ػػفالض ػػاطكالت ػػكترحت ػػىيض ػػمفاإلنج ػػازف ػػي 









9

كالشكاىد 

يصدرأحكاموبعدتريـمكضكعالنقاشبشكؿكامؿ .

  10يررضالبدائؿكالحمكؿدكفمناقشتيامعي .
المدرسة .

العمؿ .
  13يقدرظركفيفيحيف بتعفمكعدالزيارةالمقررة .











  14يستمعلمشكبلتيباىتماـحتىكافكانتبسيطة .











  15يجعؿزيارتيزيارةتطكيرالزيارةتقييـ .











  16يتػ ػػي لػ ػػيفرصػ ػػةالمشػ ػػاركةفػ ػػيتحديػ ػػداألنشػ ػػطةالمناسػ ػػبة 









يعقدلقاءقبميانمعيلمتخطيطلمزيارةالصريةلتحديداألىداؼ 
 17
ن









لؤلىداؼ .

كالمكاقؼالمرادمبلحظتيا .











  18يحرزنيلمتكصؿإلىحمكؿنابعةمفذاتي .

  19يعطن ػػيفرص ػػةلممارس ػػةأعم ػػاليكادارةش ػػؤكنيدكفف ػػرض 









لرأيو .
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  20يبادلنيالعبلقاتاالجتماعية .











  21يتعامؿمعيبحذرحتىاليرقدىيبتوأمامي .











  22يشجعنيعمىاتخاذالق ارراتالتربكيةالبلزمة .











  23ينقػ ػػؿخب ػ ػراتالمعممػ ػػيفاآلخ ػ ػريفلػ ػػيمػ ػػفخػ ػػبلؿالزيػ ػػارات 









الصرية .

كاإلمكانات كالكرايات
المجاؿ الثاني :معايير جكدة األداء :كعرفت إجرائيان بأنيا جميع المؤشرات 
كالصراتكالشركطالكاجبتكافرىافيالمشرفييفالتربكييفكالتيتدؿعمىتكفرأعمىمستكياتاألداء

لدييـكالتيفيضكئيانحكـعمىمدلجكدةأدائيـ .

المحكراألكؿ:التمكفالعمميكالتنميةالمينية:كيقصدبومدلتمكفالمشرؼالتربكممفتخصصو

العمميكطرؽالبحث،كمشاركتو المتميزةفياألنشطةالمينيةلممعمميفالمستيدفيفبإشرافو .
االنتماء لممجاؿ
الشاىد

ـ

ينتمي

ال

صالحية الفقرة
مناسب

غير

التعديؿ

مناسب

المقترح

1

يزكدنيبمستجداتمجاؿتخصصياإلشرافي .











2

يحص ػ ػ ػػؿعم ػ ػ ػػىدكراتذاتعبلق ػ ػ ػػةف ػ ػ ػػيتخصص ػ ػ ػػو 









ينتمي

اإلشرافي .
3

يطمعن ػ ػػيعم ػ ػػىأبحػ ػ ػػاثعممي ػ ػػةقػ ػ ػػاـبي ػ ػػابمرػ ػ ػػردهأك 









4

ي ػ ػػكجينيلممطالع ػ ػػةكالقػ ػ ػراءةالذاتي ػ ػػةلكت ػ ػػبكابح ػ ػػاث 









بمشاركةاآلخريففيمجاؿالتخصص .

تربكية .
5

يشػػارؾبراعميػػةمػػعالمشػرفيفاآلخػريفلتطػػكيرالعمػػؿ 









6

يضع خطةتدريبيةليلتنميةبعضالحاجاتالمينية 









7

يي ػػتـبعم ػػؿتاذي ػػةراجع ػػةل ػػيبع ػػدك ػػؿدكرةتدريبي ػػة 









اإلشرافي .

الخاصةبي .
يقدميالي .
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المحكرالثاني:قيادةالعممياتاإلشرافية:كيقصدبومدلقدرةالمشرؼالتربكمعمىتخطيط،كتنريذ،
كتحريز،كتقكيـالعمميةاإلشرافية .
االنتماء لممجاؿ
ـ

الشاىد

صالحية الفقرة

ينتمي

ال ينتمي

مناسب

التعديؿ

غير

المقترح

مناسب

1

يحصربياناتيفيسجبلتخاصةبشكؿمستمر .











2

يشركنيبكضعالخططاإلشرافية .











3

يسػ ػ ػػتخدـعبػ ػ ػػاراتإيجابيػ ػ ػػةلتحريػ ػ ػػزمبعػ ػ ػػدالعمميػ ػ ػػة 









اإلشرافية .
4

يضعبرامجعبلجيةلتحسيفأدائي .











5

يرعػ ػػؿالمسػ ػػابقاتبينػ ػػيكبػ ػػيفالمعممػ ػػيففػ ػػيإطػ ػػار 









6

يعقػػدجمسػػاتبينػػيكبػػيفالمعممػػيفلحػػؿالمشػػكبلت 









العمؿالمميز .

التيتكاجيناكلتبادؿالخبرات .
7

يعقػػدمداكلػػةإش ػرافيةمعػػيبعػػدكػػؿزيػػارةكيزكدن ػػي 









8

يرع ػ ػ ػػؿاألس ػ ػ ػػاليباإلشػ ػ ػ ػرافيةالحديث ػ ػ ػػةف ػ ػ ػػيعممي ػ ػ ػػة 









بالتاذيةالراجعة .
اإلشراؼ .

المحػػكرالثالػػث:المػػداكالتاإلبداعيػػة:كيقصػػدبػػوجميػػعالعمميػػاتكالممارسػػاتاإلش ػرافيةالمبدعػػةذات

الجكدةالعاليةفيأداءالمشرؼالتربكملعممواإلشرافي .

االنتماء لممجاؿ
الشاىد

ـ

ينتمي

ال

صالحية الفقرة
مناسب

غير

التعديؿ

مناسب

المقترح











2

يقػدـأفكػا نارإبداعيػػةلترػادمالتحػدياتالتػػيتكاجػوم ارحػػؿ 









1

يقدـليافكا نارإبداعيةلتطكيرالعمميةالتعميمية .

ينتمي

العمميةالتعميمية(التخطيط،كالتنريذ،كالتقكيـ) .
3

يش ػ ػ ػػجعنيعم ػ ػ ػػىنش ػ ػ ػػربػ ػ ػ ػراءاتاختػ ػ ػ ػراعف ػ ػ ػػيمجػ ػ ػ ػػاؿ 









4

يشجعنيعمىتنريذمشركعاتتعميميةإبداعية .











5

يعمؿكفؽأليةمالقياسرضامعفالعمميةاإلشرافية  .









تخصصي .
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المح ػػكرال ارب ػػع:اإلشػ ػراؼاإللكتركن ػػي:كيق ػػيسق ػػدرةالمش ػػرؼالترب ػػكمعم ػػىتكظي ػػؼتقني ػػةالمعمكم ػػات
اإللكتركنيةفيالعمميةاإلشرافية .
االنتماء لممجاؿ
الشاىد

ـ
1

ينتمي

يسػ ػ ػػتخدـالب ػ ػ ػرامجاإللكتركنيػ ػ ػػةفػ ػ ػػيإدخػ ػ ػػاؿالبيانػ ػ ػػات 

صالحية الفقرة

ال ينتمي

مناسب





التعديؿ

غير

المقترح

مناسب




كالخططكاألساليباإلشرافية .
2

ينشػ ػػربعػ ػػضالمقػ ػػاالتالعمميػ ػػةأكالتربكيػ ػػةالمتاحػ ػػة 









3

يرشػػدنيلمجمكعػػةكحسػػاباتفػػيمكاقػػعنشػػركأكعيػػة 









إلكتركنيانلمميدافالتعميمي .
إلكتركنية .











4

يتكاصؿإلكتركنيانمعي .

5

يزكدن ػ ػ ػ ػػيبالجدي ػ ػ ػ ػػدف ػ ػ ػ ػػيمج ػ ػ ػ ػػاؿتخصص ػ ػ ػ ػػيعب ػ ػ ػ ػػر 









6

ي ػػدعكنيإل ػػىالكرش ػػاتكالمش ػػا ؿالتربكي ػػةالت ػػيتنر ػػذ 









7

يشػػركنيفػػيبنػػاءكحػػداتتعميميػػةأكحقائػػبتدريبيػػة 









المجمكعاتالبريدية،كاالتصاؿالحديثة .

بالصكتأكالصكرةمعأصحابالمجاؿكالتخصص .

إلكتركنيان .

8

يزكدنيبنشراتإلكتركنيةفيمجاؿتخصصي .











9

يطم ػػبمن ػػيتعبئ ػػةنم ػػاذجكأدكاتخاص ػػةتق ػػيسأث ػػر 









كفاعميػػةاسػػتخداـالتقنيػػةفػػيالعمميػػةالتعميميػػة،كمػػدل

مساىمتيافيتمبيةالحاجات .

المحػػكرالخػػامس:أخبلقيػػاتالمينػػةكاالتصػػاؿ:كيقصػػدبػػومػػدلاتسػػاـالمشػػرؼالتربػػكمبمجمكعػػةمػػف
الصراتاإلنسانيةكاالجتماعيةالتيترتبطبطبيعػةعممػو،كتسػاعدهعمػىالتكاصػؿمػعأطيػاؼالمجتمػع

التربكم .

االنتماء لممجاؿ
ـ

الشاىد

صالحية الفقرة
غير

التعديؿ

ينتمي

ال ينتمي

مناسب

1

يمـبمياـكأدكارالمشرؼالتربكم .









2

يحصػػؿعمػػىخطابػػاتشػػكركدركعتػػدؿعمػػىتميػزه 









3

ينجزالمياـالمككمةإليوبدقة،كفيمكاعيدىا .











4

يمتزـبقيـكاخبلقياتمينةاإلشراؼالتربكم .











فياختصاصواإلشرافي .
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مناسب

المقترح












5
6

يككفعادالنفيالتعامؿبينيكبيفباقيزمبلئي .











يتقبؿكجيةنظرم،كيتبناىا .











7

يشارؾفيتقديـمشركعاتخدماتيةلممعمميف .







8

يتعػاكفمػػعجيػػاتاالختصػػاصفػػيحػػؿالمشػػكبلت 









9

يػدعكنيإلػػىالمعػػارضكالمتػاحؼالتربكيػػةالمرتبطػػة 



التيتكاجوالمعمميف .
بالعمميةالتعميمية .

  10يحثنػ ػ ػػيعمػ ػ ػػىالتكاصػ ػ ػػؿمػ ػ ػػعمؤسسػ ػ ػػاتالمجتمػ ػ ػػع 









  11يػػدعكنيإلػػىالمقػػاءاتالتربكيػػةبالمؤسسػػاتالتربكيػػة 









المحمي،كشخصياتوذاتالعبلقةبالتربيةكالتعميـ .

ذاتالعبلقة .



الباحث 

محمدعبدالكريـالقططي 

 0595339257
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ممحؽ رقـ ()2
قائمة أسماء المحكميف حسب جية العمؿ
الرقـ

االسـ

التخصص

جية العمؿ

.1

د .محمد ىاشـ أغا

أصوؿ تربية

جامعة األزىر

.2

د .فايز عمي األسود

أصوؿ تربية

الجامعة األزىر

.3

د .فايز كامؿ شمداف

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

.4

د .محمد عثماف األغا

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

.5

د .إياد عمي الدجني

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

.6

أ.د زياد عمي الجرجاوي

أصوؿ تربية

جامعة القدس المفتوحة

.7

د .محمود إبراىيـ خمؼ اهلل

أصوؿ تربية

جامعة األقصى

.8

د .رائد حسيف الحجار

أصوؿ تربية

جامعة األقصى

.9

د .محمود عبد المجيد عساؼ

أصوؿ تربية

وزارة التربية والتعميـ العالي

.10

د .زكي رمزي مرتجى

أصوؿ تربية

وزارة التربية والتعميـ العالي

.11

د .عبد السالـ محمد نصار

أصوؿ تربية

وزارة التربية والتعميـ العالي

.12

د .لينا زياد صبيح

أصوؿ تربية

جامعة القدس المفتوحة

.13

د .باسمة إبراىيـ صبح

أدب عربي

جامعة القدس المفتوحة
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غير متفرغ
غير متفرغ

ممحؽ رقـ ()3
أداة الدراسة في الصورة النيائية

جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةاألزى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر -ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة 
عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادةالدراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاتالعميػ ػ ػ ػا 
كػمػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةالػ ػتربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة 
قس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـأصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكؿالتربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة 



أخي المعمـ /أختي المعممة
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو؛
يقكـالباحثبدراسةميدانيةعنكانيا" درجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد في
مدارس وكالة الغوث ،وعالقتو بمعايير جودة األداء"،كذلؾاستكماالنلمتطمباتالحصكؿعمىدرجة
الماجستيرفيأصكؿالتربية،كليذاالارضقاـالباحثبإعدادكبناءاالستبانةكالمككنةمفمجاليف :
 األوؿ:درجةممارسةالمشرفيفالتربكييفألسمكبالصديؽالناقد،كالمككفمف()20فقرة.
 الثاني:درجةممارسةالمشرفيفالتربكييفلمعاييرجكدةاألداء،كالمككفمف()31فقرة،كتـ
تقسيـالمجاؿالثانيإلىخمسةمحاكركالتالي.
 المحكراألكؿ:التمكفالعمميكالتنميةالمينية،كالمككفمف()6فقرة.
 المحكرالثاني:قيادةالعممياتاإلشرافية،كالمككفمف()7فقرة.
 المحكرالثالث:المبادراتاإلبداعية،كالمككفمف()5فقرة.
 المحكرالرابع:اإلشراؼاإللكتركني،كالمككفمف()7فقرة.
 المحكرالخامس:أخبلقياتالمينةكاالتصاؿ،كالمككفمف()6فقرة.
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كيتطمبذلؾالتكرـبقراءةكؿفقرةمففقراتاالستبانة،كتعبئتيابكضعإشارة()xفيالخانةالدالةكما
يتض فيالمثاؿالتالي :
المحور األوؿ :التمكف العممي والتنمية المينية:
ـ

الفقرة

1

َيطمععمىمستجداتمجالواإلشرافيأكؿبأكؿ .



درجة امتالؾ الفقرة
كبيرة

كبيرة





جداً

متوسطة ضعيفة
x



ضعيفة
جداً


كنظ ػ انرلمػػاتتمتعػػكفبػػومػػفمكانػػةتربكيػػة،فػػإننيعمػػىثقػػةبػػأنكـسػػتعطكنياج ػ ّؿاىتمػػامكـكسػػتجيبكف

عمييابكؿدقةكمكضكعية،معالعمـبأفجميعالبياناتالتيستدليبياأل راضالبحثالعمميفقط .

مالحظة:
أسػػموب الصػػديؽ الناقػػد " :ىػػكأحػػداألسػػاليباإلش ػرافيةالحديثػػةالمتمثمػػةفػػيالمشػػرؼالتربػػكمالػػداعـ
المساندالذميسعىلمساعدةالمعمـفػياتخػاذالقػ ارراتالتربكيػةعػفطريػؽطػرحاألسػئمةالمثيػرةكتقػديـ
المبلحظػػاتالبنائيػػة،كانطبلق ػنامػػفىػػذهاألسػػئمةكالمبلحظػػاتيمكػػفمناقشػػةالقضػػاياالمطركحػػةكتقػػديـ
البدائؿكالتقدـفياإلنجاز.
أوالً :البيانات األساسية:
الجنس()معمـ()معممة 
المؤىؿ العممي()دبمكـ()بكالكريكس()دراساتعميا 
سنوات الخدمة()اقؿمف5سنكات())(10_5اكثرمف 10
المنطقة التعميمية()جنكبرف ()شماؿرف () ربخانيكنس 
()شرؼخانيكنس()ديرالبم كالماازم()النصيراتكالبريج 
()جنكب زة() رب زة()شرؽ زة 
()جباليا()بيتحانكفكبيتالىيا 

شاكر لكـ حسف تعاونكـ ،،،
الباحث
محمد عبد الكريـ القططي
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ثانياً :االستبانة:
المجاؿ األوؿ :يقيس درجة ممارسة المشرفيف التربوييف ألسموب الصديؽ الناقد.




ـ

درجة امتالؾ الفقرة

الفقرة

كبيرة كبيرة

جداً

متوسطة ضعيفة

ضعيفة

1

يكض ليالمشرؼالتربكمدكرهكصديؽناقد .



2

يناقشنيبخطكاتتنريذالمكقؼالتعميمي .





3

يثرمالمكقؼالتعميميمفخبلؿإثارةبعضاألسئمةالميمة  .





4
5

يبدمتجاكبانكاضحانعندتقديموالمساعدةلي .









يناقشنيفيالمكقؼالتعميميبعدمبلحظتوكتحميؿأبعاده .











6

يق ػ ػػدـالحم ػ ػػكؿكالبػ ػ ػػدائؿلممش ػ ػػكبلتالتػ ػ ػػيتػ ػ ػكاجينيباألدلػ ػ ػػة 









7

يعرضليككفصديؽناقدمنذالزيارةاألكلى .











8

يصدرأحكاموبعدتريـمكضكعالنقاشبشكؿكامؿ .











9

يبدماحترامانلآلخريفكيتقبميـكؿحسبعممو .











يييئجكخاؿمفالضاطكالتػكترحتػىيضػمفاإلنجػازفػي 









10

كالشكاىد .




















العمؿ .
11

يقدرظركفيحاؿ يابيعفمكعدالزيارةالمقررة .











12

يستمعلمشكبلتيباىتماـحتىكافكانتبسيطة .











13

يؤكدليبأفزيارتوتطكيرالزيارةتقييـ .











14

يتي ليفرصةالمشاركةفيتحديداألنشطةالمناسبةلتحقيؽ 









األىداؼ .
15

يعقدلقاءقبمي نامعيلمتخطيطلمزيػارةالصػريةلتحديػداألىػداؼ 
ن









16

يحرزنيلمتكصؿإلىحمكؿنابعةمفقدراتي .











17

يبادلنيالعبلقاتاالجتماعية .











18

يتعامؿمعيبمينيةحسباألنظمةكالقكانيف 











19

يشجعنيعمىاتخاذالق ارراتالتربكيةالبلزمة .











20

ينقؿخبراتالمعمميفاآلخريفلي 











كالمكاقؼالمرادمبلحظتيا .

150

جداً

المجاؿ الثاني :يقيس درجة توفر معايير جودة األداء لدى المشرؼ التربوي :
المحور األوؿ :التمكف العممي والتنمية المينية:
درجة امتالؾ الفقرة
الفقرة

ـ

كبيرة
جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة





















1

َيطمععمىمستجداتمجالواإلشرافيأكؿبأكؿ .





3

ُيطمػػعالمعممػػيفعمػػىنتػػائجاألبحػػاثالعمميػػةالتػػييشػػارؾ 





4









يض ػػعخط ػػةتدريبي ػػةلتنميػ ػػةالحاج ػػاتالميني ػػةلممعممػ ػػيف 







2

5



ؾفيدكراتذاتعبلقةفيتخصصواإلشرافي .
شار َ
بيافيمجالوالتخصصي .

ُيكجوالمعمميفلممطالعةكالقراءةالحرةذاتالعبلقة .

ضعيفة
جداً

خبلؿالعاـالدراسيالخاصةبي .
6



يقدـالتاذيةالراجعةبعدكؿنشاطميني .









المحور الثاني :قيادة العمميات اإلشرافية:
درجة امتالؾ الفقرة
الفقرة

ـ

كبيرة
جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة





















1

يحص ػػرالمش ػػرؼالترب ػػكمبيان ػػاتالمعمم ػػيفف ػػيس ػػجبلت 

2





يس ػػتخدـعبػ ػػاراتإيجابيػ ػػةلتحري ػػزالمعممػ ػػيفبعػ ػػدالعمميػ ػػة 



3

خاصةبشكؿمستمر .

ُيشرؾالمعمميفبكضعالخططاإلشرافية .

ضعيفة
جداً

اإلشرافية .
4

يضعبرامجعبلجيةلتحسيفأداءالمعمميف .











5

ُيرعؿالمسابقاتبيفالمعمميففيإطارالعمؿالمميز .











يعقػػدجمسػػاتبينػػيكبػػيفالمعممػػيفلحػػؿالمشػػكبلتالتػػي 









6

تكاجييـكلتبادؿالخبرات .
7



يكظؼاألساليباإلشرافيةالحديثةفيعمميةاإلشراؼ .











المحور الثالث :المداوالت اإلبداعية:
درجة امتالؾ الفقرة
ـ
1
2

الفقرة

كبيرة
جداً



يقدـافكا نارإبداعيةلتطكيرالعمميةالتعميمية .

يقػػدـحمػكالنإبداعيػػةلترػػادمالصػػعكباتالتػػيتكاجػػوم ارحػػؿ 

العمميةالتعميمية(التخطيط،كالتنريذ،كالتقكيـ) .
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ضعيفة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

















جداً

3

يشػ ػػجعالمعممػ ػػيفعمػ ػػىإج ػ ػراءأبحػ ػػاثعمميػ ػػةفػ ػػيمجػ ػػاؿ 









4

يحثالمعمميفعمىتنريذمشركعاتتعميميةإبداعية .











5

يعمؿكفؽآليةلتحديدمستكلرضاالمعممػيفعػفالعمميػة 









تخصصيـ .

اإلشرافية .

المحور الرابع :اإلشراؼ اإللكتروني:
درجة امتالؾ الفقرة
الفقرة

ـ

كبيرة
جداً

1

يسػػتخدـالب ػرامجاإللكتركنيػػةفػػيإدخػػاؿالبيانػػاتكالخطػػط 

2

ينشربعضالمقاالتالعمميةأكالتربكيةالمتاحةإلكتركنيان 

3

يرشػ ػػدنيلمجمكع ػ ػػاتكحسػ ػػاباتمري ػ ػػدةفػ ػػيمكاق ػ ػػعنش ػ ػػر 

كاألساليباإلشرافية .

ضعيفة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

















جداً

لمميدافالتعميمي .









كأكعيةإلكتركنية .
4
5











يتكاصؿمعالمعمميفإلكتركنيانباستمرار .

يزكدنػػيبالجديػػدفػػيمجػػاؿتخصصػػيعبػػرالمجمكعػػات 









البريدية،كاالتصاؿالحديثة .
6

ي ػ ػػدعكنيإل ػ ػػىالكرش ػ ػػاتكالمش ػ ػػا ؿالتربكي ػ ػػةالت ػ ػػيتنر ػ ػػذ 









7

ُيشرؾالمعمميففيبناءكحداتتعميميةأكحقائبتدريبية 









بالصكتأكالصكرةمعأصحابالمجاؿكالتخصص .

إلكتركنيان .

المحور الخامس :أخالقيات المينة واالتصاؿ:
درجة امتالؾ الفقرة
الفقرة

ـ

كبيرة
جداً

ضعيفة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة




















1

لوبصماتكاضحةتستحؽالتقديرفيمجاؿالعمؿ .



2

يمتزـبقيـكأخبلقياتمينةاإلشراؼالتربكم .





3

يعدؿفيالتعامؿبينيكبيفباقيزمبلئي .







4

يشارؾفيتقديـمشركعاتخدماتيةلممعمميف .









5

ي ػػدعكاالمعمم ػػيفإل ػػىالحض ػػكركالمش ػػاركةف ػػيالمع ػػارض 









6

يحػ ػػثالمعممػ ػػيفعمػ ػػىالتكاصػ ػػؿمػ ػػعمؤسسػ ػػاتالمجتمػ ػػع 









كالمتاحؼالتربكيةالمرتبطةبالعمميةالتعميمية .

المحمي،كشخصياتو .
152

جداً

ممحؽ رقـ ()4
كتاب تسييؿ ميمة باحث

153

